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gökkuﬂa¤›
Do¤an›n bize sundu¤u en güzel ›ﬂ›k gösterileri olan gökkuﬂaklar› birçok öyküye, efsaneye ve
ﬂark›ya ilham kayna¤› olmuﬂ. Hepimiz, bu ilham verici do¤a olay›n› hayranl›kla izlerken, nas›l
oluﬂtu¤unu bilenimiz pek azd›r. Oysa bir gökkuﬂa¤›n›n ard›ndaki fizik çok basittir.
Öyle ki, bu yaz›y› okuduktan sonra, gökkuﬂaklar›na daha farkl› bir gözle
bakaca¤›n›z› rahatl›kla söyleyebiliriz.
Baz› sorularla baﬂlayal›m: Gökkuﬂa¤›nda renklerin s›ralamas› nas›ld›r?
Gökkuﬂa¤›n› nerede, ne zaman görebiliriz? Alt›ndan geçebilir miyiz? Gökkuﬂa¤›n›n yar›çap› ve geniﬂli¤i ne kadard›r? Gökkuﬂa¤›n›n içi ve d›ﬂ› aras›nda
parlakl›k fark› var m›d›r? Ayn› anda
kaç kuﬂak görebiliriz? Bunlar›n renk s›ralamas› nas›l olur?
Merak etmeyin, amac›m›z s›nav yapmak de¤il! Sadece, ço¤umuzun bu
muhteﬂem olay› izlerken, asl›nda yan›tlar› hiç de zor olmayan bu sorular› akl›m›za getirmedi¤imizi vurgulamak istedik. Tüm bu sorular›n yan›tlar›n› yaz›n›n sonunda vermiﬂ olaca¤›z.
Bir gökkuﬂa¤› görebilmek için birtak›m önkoﬂulllar var. Bunlar havada su
damlac›klar›n›n bulunmas›, Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n bu damlac›klar›n üzerine düﬂmesi
ve tam olarak do¤ru yerde bulunmak.
Güneﬂ’ten gelen ›ﬂ›n›m, çok uzun
dalgaboylu ›ﬂ›n›mdan çok k›sa dalgaboylu ›ﬂ›n›ma kadar çok geniﬂ bir tayfa
sahiptir. Gözümüz, bu geniﬂ tayf›n içinde “optik ›ﬂ›n›m” olarak da adland›rabilece¤imiz oldukça dar bir aral›¤a duB‹L‹M ve TEKN‹K 58 Nisan 2008

yarl›d›r. Beynimiz, gözümüzden gelen
bu verileri renklere dönüﬂtürür. Gözümüzün duyarl› oldu¤u bölgede, uzun
dalgaboylu ›ﬂ›k k›rm›z›, k›sa dalgaboylu ›ﬂ›ksa mor olarak alg›lan›r. Asl›nda,
renkleri beynimizin bize sundu¤u bir
ödül olarak düﬂünebiliriz.
Gözümüzün alg›layabilece¤i tüm
dalgaboylar›n›n kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan
Güneﬂ ›ﬂ›¤›n› beyaz görürüz. Çeﬂitli
yöntemlerle, beyaz ›ﬂ›¤› renklere ay›rabiliriz. Bunun en kolay yolu, ›ﬂ›¤›n k›r›lma özelli¤inden yararlanmakt›r. Iﬂ›k,
yo¤unlu¤u bulundu¤u ortamdan farkl›
olan baﬂka bir ortama (örne¤in havadan cama) dik olmayan bir aç›yla geçerse k›r›l›r. Üstelik her dalgaboyu farkl›
bir oranda k›r›l›r. Böylece, beyaz ›ﬂ›¤›
oluﬂturan renkler birbirinden ayr›ﬂ›r.
‹ﬂte gökkuﬂa¤›, Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n su
damlac›klar›ndan geçerken u¤rad›¤›
bir dizi k›r›l›m ve yans›mayla ortaya ç›kar. Güneﬂ ›ﬂ›¤›, hemen hemen küre biçimindeki su damlac›¤›n›n yüzeyine
düﬂtü¤ünde havadan suya geçerken k›r›l›r. K›r›lma sonucunda, beyaz ›ﬂ›k
renklere ayr›ﬂ›r. Ard›ndan, küçük bir

aç›yla damlac›¤›n iç yüzeyinden yans›yan ›ﬂ›k sudan havaya geçerken bir kez
daha k›r›l›r ve daha geniﬂ bir aç›yla ayr›ﬂ›r. Hepimizin iyi bildi¤i, ›ﬂ›¤› renklerine ayr›ﬂt›rmada kullan›lan üçgen prizmalar da bu ﬂekilde çal›ﬂ›r.
Asl›nda, su damlac›¤› küre biçiminde oldu¤undan ve Güneﬂ’e bakan yüzeyin tamam›na ›ﬂ›k düﬂtü¤ünden, tek bir
damlac›k bir koni biçiminde, gökkuﬂa¤›n›n tüm renklerini yayar. Ancak, gözümüze ulaﬂan yaln›zca belli do¤rultudaki ve belli renkteki ›ﬂ›k olur.
Iﬂ›k farkl› bir ortama ne kadar yat›k
bir ﬂekilde düﬂerse, o ortama geçememe yani yans›ma olas›l›¤› bir o kadar
fazla olur. Buna, durgun bir deniz ya
da gölün üzerinde batmakta olan Güneﬂ’i izlerken tan›k olmuﬂuzdur. Güneﬂ, ufkun üzerinde alçald›kça suyun
üzerindeki silueti de belirginleﬂirken,
suyun içi giderek karanl›k hale gelir.
Bunun nedeni, ›ﬂ›nlar›n suyun yüzeyine çok yat›k bir ﬂekilde gelmesi ve büyük bölümünün yans›mas›d›r. T›pk› bunun gibi, Güneﬂ ›ﬂ›nlar› bir su damlac›¤›n›n yüzeyine belli bir aç›dan daha ya-
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Gökkuﬂa¤›nda k›rm›z› neden mavinin d›ﬂ›ndad›r? Soldaki görüntüdeki iki farkl› su damlac›¤› bunu aç›kl›yor. Damlac›klara düﬂen Güneﬂ ›ﬂ›¤› renklere ayr›ﬂ›r. K›rm›z›,
maviye göre daha küçük bir aç›yla k›r›l›r. Bu nedenle, k›rm›z› ›ﬂ›k daha yüksekteki damlac›klardan, maviyse içteki damlac›klardan gözümüze ulaﬂ›r. (Normalde
gökkuﬂa¤›n› yukar›daki ﬂekilde oldu¤u gibi yandan görmek mümkün de¤ildir.) Sa¤da: Güneﬂ ›ﬂ›¤›, bir dizi k›r›lma ve yans›man›n ard›ndan, tek bir damlac›ktan d›ﬂar›
bir koni biçiminde yay›l›r. Ancak, biz sadece bak›ﬂ do¤rultumuzdaki ›ﬂ›nlar› görebiliriz.

t›k düﬂerse yüzeyden yans›r ve damlac›¤›n içinden geçemez.
Bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda, yaz›n›n baﬂ›nda
sordu¤umuz sorular›n ço¤unu yan›tlayabiliriz. Yukar›daki görüntüler, buradaki bilgileri canland›rman›za yard›mc›
olacakt›r. Öncelikle renklerin s›ralamas›ndan baﬂlayal›m. Bunu zaten hemen
hepimiz gözlemlerimize dayanarak söyleyebiliriz. Ama hiç gökkuﬂa¤› görmemiﬂ biri de bunu hangi rengin ne kadar
k›r›ld›¤›na bakarak söyleyebilir. Su
damlac›¤›n›n tam olarak küre oldu¤unu varsayarsak, üzerine düﬂen ›ﬂ›kla ç›kan k›rm›z› ›ﬂ›k aras›ndaki aç› en fazla
42,4 derece olur (daha küçük aç›larla
da k›r›labilir). Bu aç›, gökkuﬂa¤›n›n
öteki kenar›ndaki mavi ›ﬂ›kta en fazla
40,7 derecedir; çünkü ›ﬂ›¤›n dalgaboyu
ne kadar k›saysa o kadar fazla k›r›l›r.
K›rm›z› ›ﬂ›k daha az k›r›ld›¤› için, k›rm›z› ›ﬂ›¤›n kayna¤› olan damlac›klar›n
gökkuﬂa¤›n›n merkezine, mavi ›ﬂ›¤›n
kayna¤› olan damlac›klara göre daha
uzak olmas› gerekir. K›saca, k›rm›z›
d›ﬂta bulunur.
Gökkuﬂa¤›n› nerede ne zaman görebilece¤imize gelirsek; su damlac›klar›ndan k›r›larak ve yans›yarak gelen ›ﬂ›¤›
görebilmemiz için, Güneﬂ’i arkam›za almam›z gerekir. Yani, gökkuﬂa¤› her zaman Güneﬂ’in karﬂ› taraf›nda olur. Ayr›ca, Güneﬂ’in ufuktan en fazla 42,4 derece yüksekte olmas› gerekir ki (bulutla ayn› yükseklikte oldu¤umuzu varsayarsak) gökkuﬂa¤›n› görebilelim. Yani,
yüksek bir tepede de¤ilsek, ö¤le saatlerinde gökkuﬂa¤› göremeyiz.

Bir gökkuﬂa¤›n›n alt›ndan geçebilir
miyiz? Maalesef hay›r... Çünkü gökkuﬂa¤›n› görebilmemiz Güneﬂ’in ve su
damlac›klar›n›n bize göre do¤ru konumda olmalar›na ba¤l›d›r. Biz gökkuﬂa¤›na do¤ru ilerlersek, onun bize göre
konumu de¤iﬂmez. Ancak, bu bir baﬂkas›n›n (kendisi göremese de) gökkuﬂa¤›n›n alt›ndan geçiﬂini görmemize engel de¤ildir.
Gökkuﬂa¤›n›n yar›çap› ve geniﬂli¤i
ne kadard›r? Gökkuﬂa¤›n›n yar›çap›n›
ve geniﬂli¤ini aç›sal olarak söyleyebiliriz. Her bir su damlac›¤›ndan bize dönen ›ﬂ›n do¤rudan Güneﬂ’ten ›ﬂ›nlarla
yaklaﬂ›k 42 derecelik bir aç› yapt›¤›
için, gökkuﬂa¤›n›n yar›çap› da yaklaﬂ›k
42 derecedir. Gökkuﬂa¤›n›n geniﬂli¤iyse, k›rm›z› ve mavi aras›ndaki aç›sal
farka eﬂittir. Bunu 42,4’ten 40,7’yi ç›kararak 1,7° olarak hesaplayabiliriz.
Gökkuﬂa¤›n›n çap›n› ve geniﬂli¤ini ancak ona uzakl›¤›m›z› bilirsek metrik
olarak hesaplayabiliriz. Çünkü bu, ya¤mur damlac›klar›n›n uzakl›¤›na ba¤l›
olarak de¤iﬂir.
Gökkuﬂa¤›n›n içi ve d›ﬂ› aras›nda
parlakl›k fark› var m›d›r? Bu soru, bir
gökkuﬂa¤›na bak›larak çok kolayca yan›tlanabilir. Çünkü yan›t› çok aç›kt›r.
Iﬂ›¤›n gökkuﬂa¤›ndan bize asl›nda bir
koni ﬂeklinde geldi¤ine de¤inmiﬂtik.
En d›ﬂta sadece k›rm›z› bulunur. Çünkü öteki renklerin en büyük k›r›lma
aç›lar› daha küçüktür. Gökkuﬂa¤›n›n
merkezine do¤ru ilerledikçe renkler
üst üste biner. Yani k›rm›z› hariç, di¤er
renkler çeﬂitli renklerin kar›ﬂ›m›d›r. En

içteyse, tüm renkleri birden görürüz.
Beynimiz, Güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n tüm görünür
renklerini içeren bu ›ﬂ›¤› beyaz olarak
yorumlar. ‹ﬂte bu nedenle gökkuﬂa¤›n›n içi, d›ﬂ›na göre belirgin biçimde
parlak olur.
Son iki soruyu bir arada yan›tlayal›m: Ayn› anda kaç kuﬂak görebiliriz?
Bunlar›n renk s›ralamas› nas›l olur?
Ço¤u zaman ayn› anda iki gökkuﬂa¤›
görebiliriz. Bunlar›n merkezleri ayn›,
ancak çaplar› farkl›d›r. Yani biri içte,
öteki d›ﬂtad›r. D›ﬂtaki gökkuﬂa¤› içtekine, yani as›l kuﬂa¤a göre daha sönük
olur. Çok parlak bir gökkuﬂa¤›n›n çevresinde bazen 3. kuﬂa¤› da görebiliriz.
Bunlar, ›ﬂ›¤›n damlac›klar›n içinde birden fazla kere yans›mas›yla oluﬂur. Ancak, ilk gökkuﬂa¤›n› oluﬂturan yans›madan sonra ›ﬂ›¤›n büyük bölümü sudan havaya geçti¤i için sonraki yans›malarla oluﬂan gökkuﬂa¤› çok daha siliktir. 2. gökkuﬂa¤›n›n renk s›ralamas›
ilkinin tersinedir.
‹lkbahar, gökkuﬂa¤› görmek için en
uygun mevsim. E¤er siz bu yaz›y› okurken d›ﬂar›da ya¤mur ya¤›yorsa, Güneﬂ
ortal›¤› ayd›nlat›yor ve hafiften alçalm›ﬂsa, zaman kaybetmeden dergiyi elinizden b›rak›p d›ﬂar› ç›kman›z› öneririz. Gökkuﬂa¤›n› görmek için nereye
bakman›z› söylememize gerek yok, nas›l olsa biliyorsunuz!
Alp Ako¤lu
Kaynaklar:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Physics/
http://www.photocentric.net/rainbows_finding.htm
http://science.howstuffworks.com/rainbow.htm
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