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IﬁIK VE
‹NSAN
Iﬂ›k, baﬂta fizik olmak üzere bilimin birçok alan›nda önemli bir yere sahip. Fizikçiler yüzy›llard›r
›ﬂ›k üzerine çal›ﬂmalar yürütüyorlar, bunun yan›nda ›ﬂ›k ve ›ﬂ›¤›n kullan›m›yla ilgili olarak hâlâ
katedilecek çok yol var. Iﬂ›¤›n fiziksel tan›m›n› biliyoruz; bununla birlikte insan olman›n ›ﬂ›¤a
ne kadar ba¤l› oldu¤unu da hat›rlamakta yarar var. Baﬂlang›çta ›ﬂ›k olmasayd›, insan bugünkü
insan olamazd›. Hem biyolojik hem de kültürel anlamda bizi bugünkü düzeyimize getiren ﬂey
›ﬂ›k. ‹nsan yaﬂam›, ›ﬂ›k olmadan düﬂünülemez…
Bir ansiklopediyi aç›p bakt›¤›n›zda,
›ﬂ›k için aﬂa¤› yukar› ﬂöyle bir tan›m
verilir: insan gözünün alg›layabildi¤i
elektromanyetik ›ﬂ›n›m. Elektromanyetik ›ﬂ›n›m, elektromanyetik dalgalar biçiminde yay›lan enerjidir; bu dalgalar›n dalgaboylar› 3x10-22 cm ile milyonlarca kilometre aras›nda de¤iﬂir. Bu
çok geniﬂ elektromanyetik tayf içinde
insan gözünün alg›layabilece¤i dalgaboylar› yaklaﬂ›k 7x10-5 cm’den (k›rm›z›
›ﬂ›k) 4x10-5 cm’ye (mor ›ﬂ›k) kadar çok
dar bir aral›k oluﬂturuyor. Dalgaboylar› bu aral›¤›n hemen alt›nda ve üstünde olan ›ﬂ›n›mlar da (k›z›lötesi ve morötesi ›ﬂ›n›mlar) ço¤u kez ›ﬂ›k olarak
adland›r›l›yor; ne var ki insan gözü
bunlar› alg›layam›yor.
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Iﬂ›¤›n fiziksel anlamda en genel tan›m› bu biçimde.
Iﬂ›k dendi¤inde akla gelen ilk ﬂey elbette Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›k. ‹nsanlar
biny›llar boyu geceleri Güneﬂ’ten ge400
nanometre

len ›ﬂ›¤›n yerine koyabilecekleri için
çeﬂitli ›ﬂ›k kaynaklar› kulland›lar. Güneﬂ ›ﬂ›¤› Dünya’daki pek çok canl›ya
yaﬂama kayna¤› oldu. ‹nsan da kuﬂkusuz Güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan yararlanan canl›700
nanometre

‹nsan gözünün
görebildi¤i ›ﬂ›k
10.000 nanometre
10 mikrometre

Kozmik ve
gama-›ﬂ›nlar›

X-›ﬂ›nlar›

Morötesi

Görününür ›ﬂ›k K›z›lötesi

Is›

Radyo dalgalar›

Elektromanyetik ›ﬂ›n›m, elektromanyetik dalgalar biçiminde yay›lan enerji. Iﬂ›k dedi¤imiz ﬂeyse insan gözünün
alg›layabildi¤i elektromanyetik ›ﬂ›n›m.
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lar›n baﬂ›nda geliyor. Kulaklar›m›z›n
ya da burnumuzun bize aktard›¤› bilgilerdense gözlerimizin beynimize ulaﬂt›rd›¤› veriler, k›sacas› görme duyumuz, hayvanlar›n birço¤unun aksine
daha baﬂat. Evrimsel geliﬂmemiz d›ﬂ
dünyayla duyular›m›z arac›l›¤›yla ba¤
kurmam›z› sa¤lam›ﬂ. Görme duyumuz
yaln›zca biyolojik geliﬂmeye neden de¤il elbette. Kültürel geliﬂmemizi ve uygarl›¤›m›z› da ›ﬂ›¤a borçluyuz. Çevre
koﬂullar›n›n da buna göre oldu¤u da
bir baﬂka gerçek. Gözlerimizin belli bir
dalgaboyundaki ›ﬂ›¤› görebilmesi biraz
da Dünya’n›n atmosferinin getirdi¤i
bir durum. Atmosfer, insan-›ﬂ›k iliﬂkisinde önemli bir rol oynuyor. Dünyam›z› çepeçevre saran hava tabakas›
Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›¤› daha farkl› görmemizi, renkleri alg›lamam›z› sa¤l›yor.
Sabah tan sökümü s›ras›nda ya da akﬂam günbat›m›nda gökyüzünü k›rm›z›,
turuncu ya da benzer renklerde görürüz. ‹lerleyen saatlerdeyse gökyüzü
mavidir. Bunun nedeni ›ﬂ›¤›n atmosfere farkl› aç›larla girmesi, atmosferde
süzülmesi, k›r›lmas›, bir k›sm›n›n uzaya geri yans›mas›. Elbette görünür ›ﬂ›¤›, gözlerimizin bu iﬂlemleri fark edebilece¤i ölçüde alg›layabiliriz. Görme
olay›, elektromanyetik dalgalar›n gözümüzün a¤tabakas›ndaki (retina) sinir
uçlar›n› uyarmas› sonucu gerçekleﬂiyor. A¤tabaka, gözün ›ﬂ›¤a duyarl› ve
görme al›c›lar›na sahip olan tabakas›.
‹ki tür olan bu al›c›lar›n kimileri koni
kimileriyse çubuk biçiminde. Çubuklar, görünür ›ﬂ›¤›n tüm dalga boylar›na

duyarl›lar ve ayd›nl›¤› karanl›ktan ay›rmam›z› sa¤l›yorlar. E¤er a¤tabakada
yaln›zca çubuk tipi al›c›lar olsayd› do¤ay› yaln›zca siyah ve beyaz olarak alg›lard›k. Koni tipi al›c›lar da çubuklar
gibi, görünür ›ﬂ›¤›n tüm dalga boylar›na karﬂ› duyarl›lar. 0,4-0,7 μm
(mikrometre) aras›ndaki dalga boylar›na karﬂ› gelen Güneﬂ radyasyonu koni
tipi al›c›lar taraf›ndan sinir sistemi yoluyla beyne iletilir. Bu iletiyi renk duyusu olarak alg›lar›z. 0,4 μm’den daha
k›sa veya 0,7 μm’den daha uzun dalgaboylar› insan gözü için renkli görme
yetisini harekete geçiremez.
Iﬂ›k olmad›¤› zaman çevremizi göremiyor olmam›z, bilinçalt›m›za korkular

yerleﬂmesine neden olmuﬂ. Genellikle
bilmedi¤imiz ﬂeylerden korkar›z. Bildi¤imiz, gördü¤ümüz ﬂeylere karﬂ› önlem alabildi¤imiz için onlar bizi çok
korkutmazlar. ‹lkel insan, Güneﬂ bat›p
da ›ﬂ›k kayboldu¤unda, Dünya’ya gece
çöktü¤ünde çok korkmuﬂ olmal›. Avlanmaya ç›kan vahﬂi hayvanlar› görememeleri, tehlikenin ne zaman nereden gelece¤ini bilememeleri, binlerce
y›l önce yaﬂayan insanlar›n geceden
korkup, ›ﬂ›¤a ve Güneﬂ’e tapmalar›na
neden olmuﬂ. Bugün gecenin kötülüklere, korkunç canavarlara ev sahipli¤i
etti¤i üzerine birçok hikâye var. Eski
Türk destanlar›nda yerin alt›nda yaﬂayan ve geceye hükmeden kötülük tanr›s›na Karahan, gökyüzünde olan ve
gündüze, ›ﬂ›¤a hükmeden iyi tanr›yaysa Akhan ad› veriliyordu. Eski Türkçe’de Güneﬂ’e verilen ilk isimlerden biri de “Ak” sözcü¤üydü. Yeryüzüne ulaﬂan Güneﬂ ›ﬂ›nlar›na “ok”, anneyeyse
“ök” denmesinin kökeninde bu sözcük
yat›yordu. Anneler de t›pk› Güneﬂ’in
Dünya’ya yaﬂam vermesi gibi çocuk
do¤urduklar› için Güneﬂ’e benzeyen
bir isim alm›ﬂlard›. Benzer halk hikâyelerini ve inan›ﬂlar› hemen hemen bütün kültürlerde bulmak olas›.
‹nsano¤lu karanl›ktan bugün de
hoﬂlanm›yor. Genellikle çocukluk döneminde görülen karanl›k korkusu,
ilerleyen yaﬂlarda kimi yetiﬂkinlerde
de görülüyor. Bu, bir noktaya kadar
normal. Ne var ki niktofobi dedi¤imiz
hastal›¤a sahip olanlar ›ﬂ›ks›z bir ortamda, kendilerinden geçecek denli
Ekim 2007
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Iﬂ›k ve Teknoloji

korku duyuyorlar. Bu anlamda gece ve
karanl›k düﬂman, gündüz ve ›ﬂ›k dost
olarak alg›lan›yor. Geceleri uyuyup
gündüzleri aktif bir yaﬂam sürmemizin
nedeni de ›ﬂ›k ve görme duyumuz. Beﬂ
duyusu aras›nda ilk s›rada görme olan
insan, geceleri ›ﬂ›k yokken en verimsiz
dönemine giriyordu. Güneﬂ batt›ktan
sonra çöken karanl›kta ne ava ç›kabiliyor, ne bir eﬂya üretebiliyor ne de bir
yerden bir yere yolculuk yapabiliyordu. Bunun yan›nda gece; gözleri karanl›kta insandan daha iyi gören, ku-

laklar› daha iyi duyan, burunlar› daha
iyi koku alan vahﬂi avc›lar›n da avlanmaya ç›kt›¤› gece, insan›n korunakl›
bir yerde dinlenmeye çekilmesine neden olmuﬂtu. Bugün gecelerimizi de
ayd›nlatan teknolojilere sahibiz. Ne
var ki bedenimiz, evrimsel uyum sürecini hat›rlamay› sürdürüyor ve gece oldu¤unda uyuma gereksinimi duyuyor.
Daha az gün ›ﬂ›¤› ald›¤›m›z k›ﬂ günlerinde daha depresif, yaz günlerindeyse
daha neﬂeli olmam›z›n nedeni de yine
bedenimizin ›ﬂ›¤a karﬂ› tepki vermesi.

Iﬂ›k, gereksinim duydu¤umuz en
önemli ﬂey. Yaln›zca ayd›nlanmak için
birçok farkl› alanda da ›ﬂ›k do¤rudan
ya da dolayl› olarak yaﬂam›m›z› etkiliyor. Söylemeye gerek yok, ›ﬂ›kla ilgili
teknolojilerin en yayg›n kullan›lan› ayd›nlatma alan›nda. Onu bir kenara b›rak›rsak, yaﬂam›m›zda ›ﬂ›¤› kullanma
e¤iliminin artt›¤›n› görebiliriz. Yeni geliﬂen teknolojiler a¤›rl›kl› olarak ›ﬂ›ktan yararlan›yor. Lazerlerin günden
güne geliﬂmesi ve farkl› kullan›m alanlar› bulmas› bunu kolaylaﬂt›r›yor. Sözgelimi al›ﬂveriﬂe gidip bir marketten
VD ya da DVD ald›¤›n›z› düﬂünün. Kasaya geldi¤inizde ödeme yaparken,
ürünün fiyat›n› okuyan, barkodlardaki
bilgiyi çözümleyebilen aletler bunu
›ﬂ›k yard›m›yla yaparlar. Eve gidip de
sat›n ald›¤›n›z cd ya da DVD’yi izlemek, dinlemek isterseniz CD/DVD çalan ayg›tlar›n›z, bilgiyi yine lazer ›ﬂ›¤›
yoluyla okur. Lazerler farkl› alanlarda
farkl› biçimlerde kullan›l›yor. Göz ameliyatlar›ndan diﬂ taﬂ› temizlemeye, askeri amaçlardan uzakl›k ölçmeye kadar pek çok alanda lazerler kullan›l›yor. Sözgelimi Ay’›n Dünya’ya olan
uzakl›¤› bir ayna ve lazer yoluyla ol-

“odorgraf” makinesi icat etmiﬂ olabiliriz. Kâ¤›da
bast›¤›m›z odorgraflar› koklayarak, o günkü kokular› yeniden an›msay›p, eski günleri yâd ederiz. Koku duyumuz baﬂat oldu¤unda, “bu y›l k›rm›z› renkler moda…” yerine “bu y›l ekﬂi kokular
moda” gibi cümleleri daha s›k duyma olas›l›¤›m›z
var. Dünyam›z›n uydusu Ay’›n varl›¤›ndan ilk ola-

rak nas›l haberdar olacakt›k kimbilir… Güneﬂimiziyse ›ﬂ›k de¤il, ›s› yoluyla alg›layacakt›k. Korkular›m›z bile farkl›l›k gösterebilir, karanl›ktan
korkmak yerine sessizlikten ölesiye korkar hale
gelebildik. Gözlerinizi kapay›n ve düﬂleyin; bu örnekleri ço¤altman›n mümkün oldu¤unu göreceksiniz.

Iﬂ›ktan Habersiz
Olsayd›k
Evet, ›ﬂ›k olmasayd› Dünya’da bitkilerden
hayvanlara kadar her ﬂey ortadan kalkar, canl›l›k
yok olma noktas›na gelirdi; tamam. Ama bunu
bir kenara b›rakal›m ve biraz daha farkl› bir aç›dan bakal›m. Sözgelimi ›ﬂ›¤›n fark›na varaca¤›m›z bir görme alg›m›z olmasayd› ve yerine öteki
duyular›m›z geliﬂmiﬂ olsayd› günümüz dünyas›
nas›l bir yer olurdu, hiç düﬂündünüz mü? Gözlerinizi kapat›n ve herkesin kör oldu¤u bir evrende, gündelik yaﬂamda kulland›¤›n›z, sizi sar›p
sarmalayan, ama temelinde ›ﬂ›k olan buluﬂlar olmadan neler olabilece¤ini hayal edin. Sözgelimi
cam› ç›kar›n hayat›n›zdan. Iﬂ›k olmad›¤› için ne
evimize ›ﬂ›k girsin diye kullanaca¤›m›z pencere
camlar›na gereksinimimiz var, ne de içindeki s›v›n›n rengini görmek isteyece¤imiz ﬂiﬂe ve bardaklara. Evimizin pencereleri art›k yaln›zca içeri
hava girsin diye aç›p kapataca¤›m›z delikler, tahta panjurlarla, hatta baﬂka malzemelerle kapansa da olur. Dolay›s›yla art›k perdelere de ihtiyac›m›z kalmad›. Televizyon teknolojisi hiç geliﬂmedi ama radyo yay›nlar› o kadar ileri düzeye geldi
ki bugün akl›m›za bile gelmeyen ses teknolojileri kullan›l›yor. Bir an› ölümsüzleﬂtirmek istedi¤inizde kamera ya da foto¤raf makinesi de yok.
Bunun yerine sözgelimi kokular› kaydeden bir
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Iﬂ›kla ‹lgili
Sat›rbaﬂlar›
-Iﬂ›¤›n ve temelde di¤er elektromanyetik dalgalar›n üç temel özelli¤i var:
Frekans: Bir ›ﬂ›n demetindeki fotonlar›n
s›kl›¤› (‹nsan gözü bunu renk olarak alg›lar).
ﬁiddet: Genlik olarak da bilinir; gözümüz bunu parlakl›k olarak alg›lar.
Polarite: Titreﬂim aç›s›; normalde insan gözü
taraf›ndan alg›lanmaz.
- Iﬂ›k ve tüm elektromanyetik dalgalar›n boﬂluktaki h›z› 299.792 kilometre/saniye. Iﬂ›k sadece boﬂlukta yol al›rken bu kadar h›zl›; herhangi bir maddenin içinden geçerken (su, cam vb.)
h›z› düﬂer.
- Iﬂ›ktan kutsal kitaplarda bile söz ediliyor.
Eski Yunanl›lar Dünya’n›n yap›s› hakk›nda kendilerini sorgulam›ﬂlar, MÖ 450 y›l›nda Parmenides, Ay’›n parlak yüzünün hep Güneﬂ’e dönük
oldu¤unu fark etmiﬂ. Buradan, ›ﬂ›¤›n Güneﬂ’ten
geldi¤i, yani yer de¤iﬂtirebildi¤i sonucunu ç›karm›ﬂ. Karanl›klarsa, yaln›zca ›ﬂ›¤›n yoklu¤u olarak tan›mlanm›ﬂ. Iﬂ›k hangi h›zla yer de¤iﬂtirir?
Galileo, 1630 y›l›nda bir ölçüm yapmay› dene-

dukça duyarl› bir biçimde ölçülmüﬂtü.
Ay’a giden astronotlar›n yerleﬂtirdi¤i
110 cm2 boyutundaki bir aynaya Dünya’dan lazer ›ﬂ›n› yollanm›ﬂ, yans›yan
›ﬂ›n› da alg›lanmas› yoluyla Ay ve Dünya aras›ndaki uzakl›k, duyarl› biçimde
ölçüldü¤ü gibi, Dünya’daki k›talar›n
kaymas› da incelenebilmiﬂti.
Bilgisayarlar›n yaﬂam›m›zdaki yerleri h›zla artarken, onlar›n da ›ﬂ›ktan etkilenmemesi düﬂünülemezdi elbette.
Araﬂt›rmac›lar, bilgisayarlarda günümüzde kullan›lan veri saklama ve
iletme yollar›n› de¤iﬂtirerek, bak›r kablolar ya da fiber optik düzenekler yerine, do¤rudan ›ﬂ›ktan yararlanmay› hedefliyorlar. Bunun gerçekleﬂmesinin
yaln›zca zaman meselesi oldu¤unu
söyleyen araﬂt›rmac›lar kuantum bilgisayarlar›n bir gün kullan›ma geçece¤i
görüﬂündeler.
Asl›nda ›ﬂ›¤›n bilim ve teknolojiyle

diyse de, bu sorunun yan›t› ilk olarak 50 y›l sonra gökbilimci Olaus Roemer taraf›ndan verildi.
Ancak sorun çözümlenmedi. 1900 y›l›na do¤ru
Einstein’in görelilik kuram›n› do¤uracak olan
tart›ﬂman›n merkezi yine ›ﬂ›k h›z› oldu.
- Iﬂ›k nas›l hareket eder? Karﬂ›s›na bir engel
ç›kmad›¤›nda do¤rusal bir çizgi halinde. Aksi durumlarda çeﬂitli biçimlerde yönünü sapt›r›r. 17.
yüzy›ldan beri yap›lan çal›ﬂmalar ›ﬂ›¤›n yer de¤iﬂtirmesi hakk›nda geniﬂ bilgi edinilmesini sa¤lad›. Ama biliminsanlar›n›n akl›nda, ›ﬂ›n do¤as›n›,
yani nas›l yer de¤iﬂtiridi¤ini bulmak vard›. Newton’a göre ›ﬂ›k, parçac›klardan oluﬂmuﬂ bir demet gibi davran›yordu. Ama 19. yüzy›l boyunca
yap›lan pek çok deney, ›ﬂ›¤›n bir dalga olarak
kabul edilmesini gerektirmiﬂ, Maxwell’se bu dalgan›n elektromanyetik yap›s›n› kan›tlam›ﬂt›. Bununla birlikte yüzy›l›n sonunda bu modeli de
kuﬂkulu duruma gelmiﬂti. Einstein’›n 1905 y›l›nda fotoelektrik etkiyi aç›klayabilmek için ›ﬂ›¤›
parçac›klar demeti, yani fotonlar olarak kabul
etmesi gerekmiﬂti. Dalga m›, parçac›k m›? Yoksa her ikisi birden mi? ‹ﬂte kuantum fizi¤inin do¤uﬂunun temelinde de bu soru yat›yordu. 1924
y›l›nda Louis de Broglie’nin kan›tlad›¤› kuantum
fizi¤inin o tarihten sonra kabul etti¤i gibi, ›ﬂ›k
birbiriyle uyuﬂmuyormuﬂ gibi görünen her iki yap›y› da bünyesinde taﬂ›yordu.

yan yana gelmesini düﬂündü¤ümüzde
bu kadar ileri örnekler vermeye gerek
yok. Iﬂ›¤›n tan›ﬂt›¤› ilk buluﬂlardan biri aynad›r kuﬂkusuz. S›rr› k›ymetli bir
bilgi olarak saklanan, iyi yap›lm›ﬂ bir
örne¤inin yaln›zca krallarda bulunabildi¤i bir buluﬂtu ayna. Ayna yap›m›n›
ö¤renmek için insanlar öldürülmüﬂ,
casusluk skandallar› tüm Avrupa’da

yank›lanm›ﬂt›. Iﬂ›¤›n bir yüzeyden yans›t›lmas›, bir zamanlar insan için oldukça pahal› bir ticaret metas› haline
gelmiﬂti.
Iﬂ›k ve insan iç içe geçmiﬂ iki ﬂey.
‹nsan› yaﬂam›nda ›ﬂ›k olmadan düﬂünmek mümkün de¤il. Yaﬂam›m›z, en temel gereksinimlerimizden özel zevklerimize, hobilerimize kadar ›ﬂ›¤a ba¤l›.
Teknoloji bu ba¤›ml›l›¤›m›z› biraz daha art›rd›. Elektri¤in yayg›n olarak kullan›m›, gecelerimizin de ayd›nlanmas›na, bununla birlikte ›ﬂ›ks›z kalamamam›za neden oldu. Elektri¤in yayg›n
kullan›m›ndan önce yaﬂam›ﬂ insanlar›
düﬂünün; geceleyin mum ›ﬂ›¤› ya da
gaz lambas›yla elde ettikleri ›ﬂ›kla yaln›zca çevrelerindeki nesnelere çarpmadan yürümeyi baﬂarabiliyorlard›. Bu
nedenle Güneﬂ batt›ktan sonra uyan›k
geçirdikleri zaman günümüzdekinden
çok daha azd›. Oysa geceleyin yanan
ampuller, mekanlar›n ayd›nlanmas›na,
insan›n uyan›k geçirdi¤i saatlerin de¤iﬂmesine neden oldu. Bunu üretim
süreçlerinin farkl› saatlere yay›lmas› ve
üretimin artmas› izledi. Gece vardiyas›
kavram›n›n ortaya ç›kmas› ›ﬂ›k yüzünden. Eskiden yaln›zca Ay ve y›ld›zlardan gelen ›ﬂ›¤›n göründü¤ü geceler,
kentlerin yapay ›ﬂ›klar›yla dolduktan
sonra ›ﬂ›k kirlili¤inden de söz etmeye
baﬂlad›k. Belki de ›ﬂ›¤› kullanarak sinema filmleri çekmek, onlar› büyük bir
keyifle izlemek gökteki y›ld›zlar› iyi göremedi¤imiz içindi. Iﬂ›k insan için yaﬂamla özdeﬂ bir kavram olageldi. Belki
de Goethe’nin ölürken söyledi¤i iddia
edilen “biraz daha ›ﬂ›k…” sözleri bu
yüzdendir.
Gökhan Tok
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