Primat atalar›m›zdan bir arma¤an

RENKLER

Leylak, nefti, zeytunî, siklamen, zehir yeﬂili, somon, fuﬂya?… Bir zamanlar, yaln›zca
gökkuﬂa¤›n›n renkleriyle s›n›rl›yken renk bilgimiz, ﬂu anda ço¤u rengin nas›l bir ﬂey oldu¤unu
bile bilmekten uza¤›z. Renkli dünyam›z, her geçen gün daha da renkleniyor. Hayat›m›z› güzel
yapan, duygular›m›z›n bile her türünü anlatmakta en güzel araç olan renklerin varl›¤›. Bunun
için primat atalar›m›za m› borçluyuz acaba teﬂekkürlerimizi?
Renk, genel anlamda cisimlerin
yans›tt›¤› ya da yayd›¤› ›ﬂ›¤›n gözle alg›lanmas›na iliﬂkin, ton, parlakl›k,
doymuﬂluk olmak üzere üç nitelikle
betimlenen özellik olarak geçiyor ansiklopedilerde. Fizikteyse renk, elektromanyetik ›ﬂ›n›m tayf›n›n insan gözünün alg›layabildi¤i bölgesinde yer
alan dalgaboylar›yla iliﬂkilendiriliyor.
Görünür ›ﬂ›k olarak adland›r›lan bu
bölge, tayf›n 400-700 nm aras›ndaki
çok dar bir dalgaboyu aral›¤›n› kapl›yor (1nm= 10_9m). Bu aral›ktaki dalgaboylar›, göz taraf›ndan de¤iﬂik renklerde alg›lan›yor. Elektromanyetik ›ﬂ›n›m tayf›n›n bu görünür bölgesindeki
›ﬂ›n, ›ﬂ›k olarak adland›r›l›yor. E¤er
gözümüz ›ﬂ›¤›n farkl› dalgaboylar›n›
alg›layam›yor olsayd›, herﬂeyi renksiz,
yani siyah, beyaz ve grinin tonlar›nda
görürdük.
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‹lk olarak, görünen ›ﬂ›¤›n farkl› dalgaboylar›n›n farkl› renkler olarak göründü¤ünü bulan, Isaac Newton. Newton, 1666 y›l›nda beyaz ›ﬂ›k üzerinde
gerçekleﬂtirdi¤i bir dizi deney sonucunda, beyaz ›ﬂ›¤› bir prizma arac›l›¤›yla renkli bileﬂenlerine ay›rarak bir
tayf oluﬂturdu. Gökkuﬂa¤›ndaki renklerin ayn›s› olan bu renkler –k›rm›z›,
turuncu, sar›, yeﬂil, mavi, lacivert, morherbiri farkl›, kendine özgü bir aç›yla k›r›l›yordu. Newton, beyaz ›ﬂ›¤›n
oluﬂturdu¤u bu 7 rengi temel renkler
olarak kabul etti. Tayftaki tüm bu
renkleri ikinci bir prizmadan geçirerek de, yeniden beyaz ›ﬂ›¤› elde etti.
Sözlüklerde ya da ansiklopedilerde tan›m› ne olursa olsun, asl›nda rengin
en güzel tan›m›n› Newton yapm›ﬂ: Iﬂ›¤›n oluﬂturdu¤u gökkuﬂa¤›n›n parçalar›.

Ço¤u nesne, baz› frekanslardaki
›ﬂ›nlar› so¤urur ve di¤erlerini de yans›t›r. Bizim renk olarak gördü¤ümüzse, iﬂte bu yans›t›lan ›ﬂ›nlard›r. Yani
nesnelere verdi¤imiz renkler, asl›nda
onlar›n kabul ettikleri de¤il, tam tersine, reddettikleridir. Çilek, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n yeﬂil ve mavi ›ﬂ›nlar›n› so¤urur; sar› yaprakl› papatyalarsa asl›nda mavi
ve k›rm›z› ›ﬂ›nlar› so¤urur. Iﬂ›k tayf›n›n tümüyle yans›mas›, örne¤in çiçeklerin taç yapraklar›na, kuﬂlar›n tüylerine beyaz rengini verir. Ancak, tüm
renkler bu yolla ortaya ç›kmaz. Örne¤in, ya¤mur sonras›nda dört gözle
bekledi¤imiz gökkuﬂa¤›, güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n su damlac›klar›n›n içinden geçerken k›r›lmas› sayesinde oluﬂur. Baﬂka
bir oluﬂumsa, ›ﬂ›¤›n yay›lmas›yla ortaya ç›kar; yani atmosferdeki parçac›klar›n ›ﬂ›¤› her yönde saçmas›yla. Buna

verilebilecek en güzel örnek, güzel bir
havada kafam›z› kald›rd›¤›m›zda gördü¤ümüz masmavi gökyüzüdür. Güneﬂten gelen ›ﬂ›nlar›n, atmosferdeki
parçac›klar taraf›ndan her yöne saç›ld›¤›n› söyledik, iﬂte bu parçac›klar
yüksek frekansl› ›ﬂ›¤› daha çok yayar.
Bu nedenle, mavi ›ﬂ›k atmosferde her
yöne saç›l›r ve gökyüzüne mavi rengini verir.
Bitki ve hayvanlar›n renklerinden,
farkl› bir fiziksel mekanizma sorumludur. Bu farkl›l›klar› örnek üzerinden
giderek daha iyi anlayabiliriz. Bunun
için, baz› alacal› kelebeklerin kanatlar›ndaki renk oluﬂumuna bir göz atal›m. Kelebek kanad›n›n pulumsu bir
yap›s› vard›r ve bu yap› ancak mikroskopla bak›ld›¤›nda görülebilecek kabartma ﬂeklinde çizgilerle kapl›d›r. Bu
çizgiler aras›ndaki boﬂluklar, asl›nda
kelebe¤in kanat rengine karar verir.
Bu boﬂluklardan yans›yan ›ﬂ›nlar, birbirleriyle kar›ﬂ›rlar. Karﬂ›laﬂan ›ﬂ›nlar›n bir k›sm› birbirlerinin etkilerini ortadan kald›r›rken, bir k›sm› da güçlendirirler. E¤er çizgiler aras›ndaki boﬂluklar oldukça azsa, görünen ›ﬂ›¤›n k›sa dalgaboylu ›ﬂ›nlar› yans›r ve kanat
mavi görünür. Fakat, bu renk ›ﬂ›n›n
yans›ma aç›s›na ba¤l› olarak da de¤iﬂir, çünkü kar›ﬂt›¤›nda birbirinin etkisini art›ran ›ﬂ›nlar›n dalgaboylar› yans›ma aç›s›na göre çeﬂitlilik gösterir.
Bu da, tavuskuﬂunun tüyleri, baz› böceklerin kanatlar› ve incide görüldü¤ü
gibi yanardöner renklerin oluﬂumunu
aç›klar tümüyle.

Renk Maddeleri
Al›ﬂ-veriﬂlerimizde, seçimlerimizi
yaparken bizi etkileyen en önemli ﬂey
renktir ço¤u zaman. Tokalar›m›z›, çoraplar›m›z›, arabalar›m›z› seçerken ba-

Mavi renk, baz› gözlerde oldu¤u gibi, koyu renk
maddelerinin üstünde da¤›lm›ﬂ çok küçük parçac›klar›n ya da hava keseciklerinin, yaln›zca ›ﬂ›ktaki k›sa
dalgaboylar›n› yans›tmas› sonucunda ortaya ç›kar

z›lar›m›z k›rm›z›s›na, baz›lar›m›zsa mavisine
vuruluruz. Hatta
bilmedi¤imiz bir
yiyecek alaca¤›m›z zaman bile,
ilk olarak paketinin ﬂekli ve renkleri ilgimizi çeker, "bu
nas›l birﬂey acaba?" diye
merak ederiz. Asl›nda yaln›zca paketlerine de¤il, g›dalara da sahip olduklar› renkten
daha yo¤un bir renk vermek için yapay maddeler kullan›l›yor. Geçmiﬂte,
birçok g›da boyas›, bitki ve hayvanlardan elde edilirdi.
Renk maddeleri genellikle, inorganik (minerallerden elde edilenler) ya
da organik olmak üzere iki ﬂekilde s›n›fland›r›l›r. Organikler, yap›s›nda karbonlu moleküller bulunduran bileﬂimlerdir. Bunlar›n ço¤u da (vinil, polyester, akrilikler gibi) endüstriyel iﬂlemlerden geçirilmiﬂ sentetik maddeler.
Renk maddesi olarak kimyasal
madde kullan›m›n› baﬂlatan kiﬂi, William Perkin adl› ‹ngiliz bir kimyager.
1856 y›l›nda, kömür katran›ndan kinin adl› ilac› elde etmeye çal›ﬂ›rken deneylerinden birinde yanl›ﬂl›kla parlak
leylak renkli bir madde (çivit) buldu.
Bu onun için geçici bir hayal k›r›kl›¤›
yaratm›ﬂ olsa da, bu maddenin boya
yap›m›nda potansiyel iﬂlevini gören
Perkin, bir ﬂirket kurarak büyük bir
servet elde etti. Servetinin yan›s›ra,
büyük bir endüstriyi baﬂlatan önemli
bir buluﬂa da imza atm›ﬂ oldu.

Güzelli¤in S›rr› Renk
Maddelerinde Gizli
Renklenmenin, canl›n›n üzerine
düﬂen ›ﬂ›¤›n yans›mas›, çeﬂitli dalgaboylar›nda ayr›ﬂmas› ya da k›r›lmas›yla oluﬂtu¤unu söyledik. Renk maddeleri de renklerini ayn› ﬂekilde, ›ﬂ›¤› so¤urarak elde ederler. Mavi renk, baz›
gözlerde oldu¤u gibi, koyu renk maddelerinin üstünde da¤›lm›ﬂ çok küçük
parçac›klar›n ya da hava keseciklerinin, yaln›zca ›ﬂ›ktaki k›sa dalgaboylar›n› yans›tmas› sonucunda ortaya ç›kar. Daha uzun dalgaboylar›ysa, örne¤in k›rm›z›, turuncu, sar›, alttaki renk
maddesi katman›na geçerek so¤rulur.

Yap›sal
renk oluﬂumu genellikle renk maddelerinin (pigment)
etkisiyle güçlenir ya
da de¤iﬂikli¤e u¤rar.

Kelebek kanat dokusunun yak›ndan görünüﬂü

Örne¤in, bal›klar›n, kurba¤alar›n, y›lanlar›n ve kertenkelelerin yeﬂil rengi,
ço¤unlukla sar› bir renk maddesi katman›n›n aras›nda ›ﬂ›¤›n k›sa dalgaboylar›n› yans›tan yap›lar›n bulunmas›ndan kaynaklan›r.
Asl›nda, do¤an›n içine kar›ﬂt›¤›m›zda, görünen ›ﬂ›¤›n tüm renklerini bulmak mümkün; renkleri tan›mak için
fazla uzaklara gitmeye gerek yok. Örne¤in, gözlerimizi ve beynimizi dinlendirmek için haftasonlar›nda kendimizi
att›¤›m›z a¤açl›k alanlarda, gözümüzün en çok arad›¤› yeﬂil, rengini klorofil denilen renk maddesi molekülüne
borçlu. Klorofilin yap›s›nda bulunan
magnezyum atomu, güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan k›rm›z› ve maviyi so¤urur. Klorofil, ald›¤› bu güneﬂ enerjisini metabolik iﬂlemlerden geçirilmek üzere bitki
hücrelerine iletir. Benzer ﬂekilde, kan›
k›rm›z› görmemizin nedeni de, kandaki oksijenin dokulara taﬂ›nmas›n› sa¤layan hemoglobinde, güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›
so¤uran atom gruplar›n›n bulunmas›. Pek çok çiçek, m›s›r, havuç ve
domates sar›s›,
turuncusu ve
k›rm›z›s›yla benzer ﬂekilde renklerini karotenoitlerden
al›r.
Klorofilin yan›nda etkisini gösteremese de, asl›nda
yapraklarda da bir
miktar karotenoit
bulunur. Sonbaharda, klorofilin
molekül yap›s› bozuldu¤unda, yaprakEylül 2002 93 B‹L‹M ve TEKN‹K

k›r
m›
z›

k›r
m›
z›tur
un
cu

tur
un
cu

Sa
r›

ma
vi
siy
an
(cy
an
ma
)
viye
ﬂil
Ye
ﬂil

ma
vimo
r

mo
r

tayf (nanometre cinsinden)

lardaki yeﬂilin yerini sonbahar›n moda
renklerine b›rakmas›n›n nedeni de zaten budur.
Renklerin oluﬂumu, renk maddelerinin yap›s› ve çal›ﬂma sistemi ve temel renkler gibi bilgilere ulaﬂ›lm›ﬂ olsa da, renkler henüz tam olarak çözülebilmiﬂ de¤il. Bir zamanlar, bilinen
renkler gökkuﬂa¤›ndaki renklerle s›n›rl›yken, ﬂu anda boya almak için bir
nalbura girdi¤inizde, boya kataloglar›nda belki de ad›na daha önce hiç
rastlamad›¤›n›z onlarca renkle karﬂ›laﬂman›z olas›. Renklerin, Newton’dan
bu yana oldukça “renkli” bir tarihçesi
var. Renkler, ressamlardan, filozoflara
ve bilimadamlar›na pek çok kesimin ilgisini çekmiﬂ. Bugün, bilim dünyas›n›n gündeminin en çetin ve tart›ﬂmal›
konular›ndan olan genetik ve klonlama gibi, renkler de 17. Ve 18. yy’larda
en k›zg›n tart›ﬂmalara konu olmuﬂ.

Renkler Alemi

Göreceli duyarl›l›k

Alem dedi¤imizde akl›m›za ço¤unlukla, hayvanlar alemi, bitkiler alemi
gibi s›n›fland›rmalar gelir. Asl›nda pek
çok alanda oldu¤u gibi renkler için
de, Newton’dan bu yana tan›mlama ve
s›n›fland›rma yönünde pek çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂ. Bunlar›n en önemlilerinden biri, ABD’li ressam ve ö¤retmen
Albert H. Munsell’in 1913’te ortaya

koydu¤u Munsell renk sistemi. Munsell, bu sistemde renkleri ton, de¤er
ve berrakl›k özelliklerine göre s›n›fland›r›r. Bu s›n›fland›rmada ton, bask›n dalgaboyuna; de¤er, parlakl›¤a;
berrakl›ksa, rengin safl›¤›na göre belirlenir.
Newton renkleri 7 aleme ay›rm›ﬂ ve
öteki renklerin de bu renklerden meydana geldi¤ine inanm›ﬂt›. Bunlar: k›rm›z›, turuncu, sar›, yeﬂil, mavi, lacivert
ve mor. 17. yy’daysa ressamlar farkl›
bir s›n›fland›rma yapt›lar ve yaln›zca 3
renkle, öteki tüm renklere ulaﬂabildiklerine karar verdiler; k›rm›z›, sar› ve
mavi. Bunlar birincil renkler olarak
kabul edildi. Bu renklerin ikiﬂerli kar›ﬂ›mlar›ndan da, yani k›rm›z›-sar›, sar›mavi ve mavi-k›rm›z›, ikincil renkler
olan turuncu, yeﬂil ve mor oluﬂuyordu. Ancak, paletlerinde Newton’un
yapt›¤› gibi birincil renkleri eﬂit miktarlarda birleﬂtirerek yeniden beyaz›
elde etmeye çal›ﬂt›klar›nda büyük bir
hüsranla karﬂ›laﬂt›lar; beyaz renk bir
türlü geri gelmiyordu. Bu, bir süre insanlar›n kafalar›nda bir tak›m ﬂüpheler yaratm›ﬂ olsa da, yan›t 1855 y›l›nda James Clerk Maxwell’den geldi:
Farkl› dalgaboylar›ndaki ›ﬂ›n›mlar› birleﬂtirmek, farkl› renk maddelerini kar›ﬂt›rmaktan farkl› bir sonuç verir.
Ona göre, kar›ﬂt›rma iﬂlemi toplamal›
ya da ç›karmal› iﬂlem olarak gerçek-
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leﬂtirilir. Toplamal› iﬂlemde, tayf›n de¤iﬂik bölgeleri birbirine eklenir; ç›karmal› iﬂlemdeyse, tayf›n bir bölümünün
ortadan kald›r›lmas› ya da so¤urulmas› söz konusudur. Toplamal› iﬂlemde
renkler, tayfta görünen ›ﬂ›¤›n tüm dalga boylar›n›n kar›ﬂ›m›yla elde edilir.
Maxwell, turuncu-k›rm›z›, mavi-mor ve
yeﬂil olmak üzere, bu üç ›ﬂ›¤›n kar›ﬂ›m›ndan hemen hemen tüm renklere
ulaﬂ›labilece¤ini gösterdi. Bu renkler
genellikle k›rm›z›, mavi ve yeﬂil üçlüsü olarak gösterilir. Renkli ›ﬂ›klarla
yap›lan deneyler sonucunda birincil
yani temel renkler k›rm›z›, mavi ve yeﬂil olarak kabul edildi.
Toplamal› sistemde renk oluﬂumunu aç›klayan en güzel örnek, televiz-

Gün›ﬂ›¤›n›n rengi atmosferden geçtikçe de¤iﬂir. Çünkü ,
hava baz› renkleri ötekilerine oranla daha fazla so¤urur.
Baﬂta sar› görünen güneﬂ ›ﬂ›¤›, ufka yaklaﬂmaya
baﬂlad›¤›nda ›ﬂ›k yan geldi¤i için uzun bir hava diliminden
geçmek zorunda kal›r. Hava mavi ›ﬂ›¤› daha fazla
so¤urarak k›rm›z› dalgaboylar›n› b›rakt›¤› için renk önce
turuncu sonra k›rm›z› görünür.

yon ya da bilgisayar ekran›n›n renk
oluﬂturmas›d›r. Televizyon ekran›nda
fosforlu bir kaplama vard›r. Ekran›n
arka k›sm›nda bulunan elektron tabancas›ndan bu fosforlu kaplamaya
ateﬂlenen k›rm›z›, yeﬂil ve mavi elektronlar ekranda renkli çizgiler (pikseller) oluﬂturur. Bu iﬂlem s›k ve hayli
h›zl› gerçekleﬂti¤i için gözümüz bu
çizgileri fark edemez, yaln›zca oluﬂan
görüntüyü alg›layabilir.
Ç›karmal› iﬂlemdeyse renkler, bir
nesnedeki renk maddesinin, beyaz ›ﬂ›¤›n baz› dalgaboylar›n› so¤urup kalanlar› yans›tt›¤›nda görülür. Yani, k›rm›z› renk boyas›, mavi ve yeﬂil ›ﬂ›k ›ﬂ›nlar›n›n tamam›n› ve sar›n›n da büyük
bir k›sm›n› so¤uruyor; yaln›zca k›rm›z› ›ﬂ›k yans›yor. Sar› renk maddesiyse,
mavi, mor ve k›rm›z›yla yeﬂilin bir k›s-

m›n› uzaklaﬂt›r›yor. Sonuçta, k›rm›z›yla sar› renk maddeleri kar›ﬂt›r›ld›¤›nda, so¤urulmayan ›ﬂ›nlar›n aral›¤›n›
daralt›yor; böylece, yaln›zca tayfda görünen ›ﬂ›¤›n turuncu dalgaboyu yans›yor. Bu kar›ﬂ›ma eklenen her yeni
renk maddesindeyse, yans›yan ›ﬂ›ktan
yeni dalgaboylar› eksiliyor ve renk giderek çamurumsu bir hal al›yor. Renk
maddeleriyle, yani boyalarla yap›lan
kar›ﬂt›rma iﬂlemleri, bu nedenle, istenilen rengi vermiyor.
Renk oluﬂumunda, ﬂimdiye kadar
hep ›ﬂ›ktan ve elektromanyetik ›ﬂ›malardan söz ettik. "Renk" kavram›n›n
yaln›zca ›ﬂ›¤a ba¤l› oldu¤unu söylemek elbette yanl›ﬂ olur. Onu nas›l alg›lad›¤›m›z da, en az ›ﬂ›k kadar önemli.
Asl›nda renk, gözümüz ve beynimizin
görünen ›ﬂ›¤›n dalgaboylar›yla buluﬂmas›d›r.

Büyük Buluﬂma
Görünen ›ﬂ›¤›n farkl› dalgaboylar›n›n gözle buluﬂmas› ve beyne iletilmesi iﬂlemlerinin nas›l gerçekleﬂti¤iyle ilgili bilgilerin tohumlar›, ilk olarak
1802 y›l›nda ‹ngiliz bilimadam› Thomas Young taraf›ndan ortaya at›ld›.
Ancak, temeli Young taraf›ndan at›lan
bu kuram›, bilim dünyas›na kazand›ran Alman bilimadam› Herman von
Helmholtz. Helmholtz’un 1960’l› y›llarda yapt›¤› deneyler, üç-renk kuram›n›n aç›klanmas›n› sa¤lad›. Bugün
biliyoruz ki, Young’›n a¤tabakada (retina) bulundu¤unu düﬂündü¤ü ve "tanecikler" olarak adland›rd›¤› yap›lar,
›ﬂ›¤a duyarl› ve renkleri alg›lamam›za
yarayan koni ve çubuk hücreleri.
Gözde, a¤tabakada yaklaﬂ›k 5 mil-

yon koni hücresi bulunuyor. Her biri
farkl› bir renk maddesi içeren üç tür
koni hücresi var. Bunlar, k›rm›z›, mavi-mor ve yeﬂil ›ﬂ›¤› so¤urmak üzere
özelleﬂmiﬂ ve görünen ›ﬂ›¤›n dalgaboylar›na göre uzun (L), orta (M) ve k›sa
(S) olarak adland›r›lan yap›lar. Bu üç
tip koni hücresi, birlikte tüm renkleri
alg›lamam›z› sa¤l›yorlar. Örne¤in, eﬂit
oranda k›rm›z› ve yeﬂil ›ﬂ›n›mlar›n kar›ﬂ›m›, t›pk› sar› ›ﬂ›k gibi L ve M koni
hücrelerini uyar›yor. Yani her iki durumda da alg›lanan renk ayn› oluyor.
Sinirsel uyar›lmalar k›rm›z›dan sar›ya
do¤ru artarken, sar›dan mora do¤ru
azal›yor. Bu nedenle de, sar› en parlak
renk olarak alg›lan›yor. Birbirinden
farkl› bu üç çeﬂit koni hücresi aras›nda, görünen ›ﬂ›¤›n dalgaboylar›na en
az duyarl› olan› S tipi koni hücreleri.
Gözümüzdeki ›ﬂ›¤a duyarl› di¤er
tip hücrelerde çubuklar. Çubuklar,
düﬂük parlakl›ktaki ›ﬂ›kta çal›ﬂ›rlar,
ancak renk alg›layamazlar. Iﬂ›¤›n az
oldu¤u ortamlarda renkleri alg›layamam›z›n nedeni budur.
Renkleri alg›lamak, elbette yaln›zca
insanlara ve onlar›n atalar›na özgü bir
özellik de¤il. Üstelik, renk alg›lamada
en üstün olanlar insanlar de¤il. Pek
çok hayvan bizim kadar geliﬂmiﬂ bir
alg›lama sistemine sahip olmad›¤› gibi, renk alg›lamada bizden çok üstün
pek çok baﬂka hayvan da var.

Renk Görüﬂünün
Evrimi
Ço¤u hayvan, insandan daha iyi bir
renk görüﬂüne sahip. Ço¤u kuﬂ ve bal›k türleri, 4 çeﬂit renge duyarl› koni

Omurgal›lar, memeliler ve primatlar, ›ﬂ›¤›n farkl› dalgaboylar›n› farkl› alg›larlar.

GÖZ

kornea

iris

lens
gözkapa¤›
kaslar›
gözak›

retina

çukur

körnokta
optik sinir

RET‹NA (çukurda)
sinir dokular›

koriyoid

ÇUBUK KON‹

sinoptik gövde

çekirdek

iç lop

d›ﬂ lop

hücrelerine sahip ve bu sayede renkleri ay›rdetmede bizden daha üstün durumdalar. Ar›lar›n da bizim gibi 3 çeﬂit renk al›c›lar› var, ancak onlar daha
küçük dalgaboylar›na da duyarl› olduklar›ndan morötesi ›ﬂ›malar› da görebiliyorlar. Onlar, bu özelliklerini çiçeklerde balözü aramak için kullan›yorlar ve çiçeklerin bizim göremedi¤imiz renklerini bile ay›rtedebiliyorlar.
Ço¤u kuﬂ da benzer ﬂekilde morötesi
›ﬂ›nlar› görebiliyor. Belki de bu özelliklerini, eﬂlerini ve yiyeceklerini bulmak için kullan›yorlar. Baz› araﬂt›rmac›lar, kerkenezlerin havada as›l› kalarak, avlamak için izlerini takip ettikleri kemirgenleri, idrarlar›n›n so¤urdu¤u morötesi ›ﬂ›nlar sayesinde bulduklar›n› ileri sürüyorlar. Bu kemirgenlerin idrarlar› morötesi ›ﬂ›nlar› so¤urdu¤undan, idrarlar›n›n kar›ﬂt›¤› toprak
parçalar›, yukar›dan kara lekelerin
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oluﬂturdu¤u bir iz gibi görünüyor.
Böylece, kuytularda bile kuﬂlar taraf›ndan farkedilebiliyorlar. Geliﬂmiﬂ
renk görüﬂü, kerkenezler gibi öteki
pek çok hayvan için de yaﬂamlar›n›
sürdürmelerinde çok önemli bir rol
oynuyor.
30-35 milyon y›l önce, primat atalar›m›z, insanlar›n, insans›maymunlar›n (ﬂempanze, orangutan, goril, bonobo) ve Eski Dünya maymunlar›n›n
bugün sahip olduklar› 3-renk (trichromatic) duyarl›l›¤›n› geliﬂtirmeye
baﬂlad›lar. M ve L koni hücrelerinin,
dalgaboyu duyarl›l›klar› birbirine çok
yak›n oldu¤u için de, bilimadamlar›
bu iki hücrenin tek bir genin mutasyona u¤ramas›yla iki ayr› forma dönüﬂtü¤ünü düﬂünüyorlar. Yani, bu iki
farkl› tip hücrenin, ilkel sar›-yeﬂil koni hücrelerin ›ﬂ›¤a duyarl› proteinini
kodlayan genin mutasyon geçirmesiyle ortaya ç›km›ﬂ olabilece¤i düﬂünülüyor. Güney Amerika’ya ilk ulaﬂan
maymunlarda bu de¤iﬂim gerçekleﬂmiyor, bu nedenle onlar›n "renk görüﬂü" tarihçeleri biraz daha farkl›.
Hatta ço¤u, iki-renk görüﬂüne sahip
(dichromatic) olarak kalm›ﬂlar. Bunun yan›nda, gececi olan Yeni Dünya
maymunlar›ndan bir tür, yaln›zca tek
çeﬂit renk al›c›s›na sahip. Tabii, bunun bir kay›p oldu¤u söylenemez,
çünkü geceleri zaten renk ay›rdedebilmek kullan›ﬂl› bir özellik de¤il.
‹ki ve üç renk görüﬂü aras›ndaki
farkl›l›k pek de küçümsenir de¤il. Az
›ﬂ›k alan ya¤mur ormanlar›nda, iki
renk görüﬂüne sahip olan (dichromatic) primatlar, olgunlaﬂm›ﬂ yeﬂil yapraklarla, etli turuncu ve sar› meyveleri ay›rt etmekte çok güçlük çekebilir.
Üstelik, bu ormanlarda en besleyici
ve sindirimi kolay olan yapraklar›n

ço¤u, k›rm›z› renkli genç yapraklar.
Ancak, üç renk görüﬂüne sahip olanlar (trichromatic), yani üç farkl› koni
hücresine de sahip olanlar, bu renkleri ay›rdetmekte oldukça baﬂar›l›lar.
Bu hayvanlar›n yaﬂamlar›n› sürdürmeleri için gerekli besinleri sa¤lamalar›
çok daha kolay. Hong Kong Üniversitesi’nden araﬂt›rmac›lar›n yapt›klar›
çal›ﬂmalar, bu Yeni Dünya primatlar›n›n da üç renk görüﬂü özelli¤ini - bizden farkl› olarak - geliﬂtirmiﬂ olmalar›n›n nedenini buna, yani besin de¤eri
daha yüksek olan yapraklar› ay›rt etme gergksinimine ba¤l›yor. Elbette,
tüm araﬂt›rmac›lar ayn› fikirde de¤il.
Yani, yaln›zca meyveyle beslenme
özelli¤inin, böyle bir evrimleﬂmenin
olmas› için yeterli olmad›¤›n› düﬂünüyorlar. Çünkü bu hayvanlar›n menüsünde yaln›zca meyve de¤il, f›nd›k, f›st›k, böcek ve baﬂka canl›lar da bulunuyor. Bu yönde bir evrimleﬂme için daha güçlü nedenlerin olmas› gerekti¤ini düﬂünüyorlar.
Renk görüﬂünde bizden üstün olan
pek çok dört renk görüﬂlü hayvanlar
olsa da, memeliler aras›nda insanlar
ve evrimsel akrabalar›m›z olan insans›maymunlar üstün durumda. Öteki
memeli hayvanlar›n hemen hepsi iki
renk görüﬂüne (dichromatic) sahip.
Tavﬂanlar ve hamster, k›rm›z› rengi alg›layamaz ve bu nedenle de k›rm›z›
renkli nesnelerin onlar için hiçbir çekicili¤i yoktur. Bo¤alar› k›zd›rmak
için arenalarda k›rm›z› renkli kumaﬂlar kullan›lsa da, bu renk bo¤alar için
de bir anlam ifade etmez, çünkü onlarda ço¤u di¤er memeli gibi zaten k›rm›z› rengi alg›layamazlar. Iki renk görüﬂüne sahip olanlar, yaln›zca öteki hayvanlar de¤il. ‹nsanlarda da, renk körlü¤ü olarak bilinen bir çeﬂit hastal›¤a

sahip olan insanlar yaln›zca iki renk
görürler.
Yine de, asl›nda iki renk görüﬂüne
sahip olman›n da baz› üstünlükleri
var. ‹ki renk görüﬂe sahip olanlar, ani
hareketleri daha kolay fark edebiliyorlar. Bir baﬂka önemli üstünlükse,
iki renk görüﬂüne sahip olanlar›n, doku farkl›l›klar›na çok daha fazla duyarl› olmalar›; Gizlenmiﬂ nesneleri bu
doku farl›l›klar› sayesinde kolayca
ay›rdedebilirler. Özellikle, hayvanlar
aleminde bu pek de küçümsenmeyecek bir özellik. Bulunduklar› ortama
uyum sa¤layarak kendilerini avc›lar›ndan korumaya çal›ﬂan canl›lar›n,
ne yaz›k ki iki renk görüﬂüne sahip
olan avc›lar karﬂ›s›nda hiç ﬂans› yok.
‹nsanlar için düﬂünüldü¤ünde, bu
özelli¤e sahip olmak ﬂu anda bir üstünlük sa¤lam›yor olsa da, ‹kinci
Dünya Savaﬂ›’nda, ‹ngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’nde iki renk görüﬂü aranan bir özellikti. Özel olarak seçilmiﬂ
bu insanlar, keﬂif uçuﬂlar›nda gizlenmiﬂ düﬂman kamplar›n›n ve araçlar›n›n bulunmas›nda görevliydiler. Günümüzde, iki renk görüﬂüne sahip insanlar›n, ço¤u iﬂ alan›nda, özellikle
askerlikte kariyer yapma ﬂanslar›n›n
ellerinden al›nm›ﬂ oldu¤unu düﬂünürsek, savaﬂ zamanlar›nda büyük bir gereksinimi karﬂ›layan bu insanlara biraz haks›zl›k yap›ld›¤›n› düﬂünmek
acaba çok mu yanl›ﬂ olur!
Banu Binbaﬂaran
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