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TULUM DÜRÜM VE RENGÂRENK GÖKYÜZÜTULUM DÜRÜM VE RENGÂRENK GÖKYÜZÜ

Gökyüzünün, Denizin ve Tehlike İşaretlerinin RenkleriGökyüzünün, Denizin ve Tehlike İşaretlerinin Renkleri

Tulum dürüm ile gökyüzünde görebileceğin renkler ara-
sında güçlü bir ilişki var. Ne zaman yüzümü göğe çevirsem 
bunu görebiliyorum. Üstüne bir de ısıtılmış mis gibi yufkanın 
kokusunu alıyorum.

Mavi gökyüzüne bakıp neden sıcak yufka kokusu aldığımı 
merak ediyor musun? Kızıl şafaklarda da oluyor aynısı. Dün-
yada benden başka bir tek Zafer’le Serdal’ın bildiği bir sır bu. 
Şeffaf poşetteki hava renksizken, gökyüzü niçin mavidir?

Gökyüzünün renklerine taktığımız o zamanlar Zafer, Ser-
dal ve ben sinemaya gitmiştik. Üst kat salonda bir karate filmi 
izliyorduk. Sahnede iki dövüşçü karşılıklı bağırarak birbir-
lerine doğru uçtular ve havada bacakları buluştu. Normalde 
birbirlerine uçan tekme atan iki insanın havada karşılaşma-
ları bir çarpışmadır. Yine normalde havadaki çarpışmaları 
bir düşme takip eder. Bu defa öyle olmadı. Bizim karateciler 
gökyüzünde karşılıklı tekmeleşmeye başladılar. Bunu yapar-
ken birbirlerinin ayaklarını basamak gibi kullanarak yukarı 
tırmanıyorlardı. 



8

Kafanda canlandıramadın, değil mi? Çizerek de anlatıl-
maz, görmek lazım. Görmeni de tavsiye etmiyorum; insanın 
beyni yanıyor. Bu sahneyi izleyenlerden birilerinin beyni sa-
hiden tutuşmuş olmalı ki burnumuza fena hâlde yanık ko-
kusu geldi. Zafer’le ben, yardımlaşarak Ay’a gitmeye çalışan 
karatecileri izlemeye çok fena dalmıştık. Sinema değil, dünya 
yansa işin sonunu görmeye kararlıydık. 

Serdal ise sahneyi bizim kadar ilginç bulmamış olmalı; “Ar-
kadaşlar kaçalım, sinema yanıyor!” diye bağırdı. Biz yine yeri-
mizden kalkmayabilirdik de, bütün salonu duman kaplayınca 
sahneyi göremez olduk. Filmi izleyemeyeceksek ne diye yana-
lım ki diye düşünüp yerimizden fırladık. Sinemadaki herkes 
aynısını yapınca ortalık birbirine girdi.

Biz üç çocuk, sağdan soldan gelen omuz darbeleriyle yolu-
muzu bulmaya çalışıyorduk. Tahmin edebileceğin üzere çok 
da başarılı değildik. Bir o yana, bir bu yana savruluyorduk. 

Yangın da nasıl bir yangınsa, sırf duman üretiyor. Azıcık bir 
alev olsa, ortalık aydınlanır, yolumuzu buluruz. İnegöl’de ka-
rate filmi izlerken mutlaka uygulanan bir gelenek vardı. Ateşli 
sahnelerde izleyicilerden bazıları heyecanlanıp bağırırdı. Bu 
defa film yarım kaldı ya, bari bağırışlarımız içimizde kalmasın  
diye çok daha fazla sayıda insan haykırmaya başladı. Bunlar 
korku çığlıkları değil, yangını tehdit eden birinin bağırışları-
na benziyordu. Bak fena yaparım, uzak dur benden, der gibi… 

Yangını bağırarak korkutmaya çalışanlar hariç hepimiz 
çıkışın peşindeydik. Burnumuzun ucunu göremiyor, sadece 
çarpışıyor, en küçük adımlara sahip olanlar olarak en çok biz 
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saçılıyorduk. Saçılma konusunu aklının bir kenarında tut lüt-
fen. Bu kadar çok saçılanı çıkışta kimse göremez diye düşü-
nürken bir mucize oldu:

“Çıkış! Çıkış! Bu tarafta! Bu tarafta!”
Sanki Serdal, kulağımın dibinde bağırmıyor, dünyanın en 

güzel sesiyle, dünyanın en güzel şarkısını söylüyordu. Başımı 
kaldırınca da o şahane görüntüyle karşılaştım. Dumanlar ara-
sında kırmızı bir ok… Üzerinde “ÇIKIŞ” yazıyor. O da kırmızı…

Herkes kurtuldu ama şu an hâlâ merak içindeyim. Acaba 
o iki karateci Ay’a çıkabildiler mi? O gün bunu öğreneme-
sem de, yaşadıklarım sayesinde bir başka bilgi beynimin en  
derininde duruyor: Tehlike işaretlerinin neden kırmızı ol-
duğunu biliyorum. Birazdan sana da anlatacağım ama önce 
Düzgün Öğretmen’in kapısını çalmamız lazım; çünkü renk-
lerle ilgili öğrenecek çok şey var.

Oğlu Serdal arkadaşımız olmasaydı da o kapıyı çalmakta 
hiç zorlanmazdık. Düzgün Öğretmen’in kapısı soru sormak 
için gelen öğrencilerine hep açıktı. Bize sadece fen bilgisi öğ-
retmez, bir de sobanın üzerinde ısıttığı yufkaların arasına tu-
lum peyniri sarıp karnımızı doyururdu. Üstelik bunu aç olup 
olmadığımıza bakmadan yapardı. İşin doğrusu çoğu zaman, 
aç olmadığımız hâlde mis gibi kokuya karşı koyamazdık.

Düzgün Öğretmen bize gökyüzündeki renklerin ve doğa 
ile ilgili bir sürü şeyin sırrını öğretti. Gökyüzünün maviliğinin 
nedeni kesinlikle en sevilen rengin mavi olması değil. Bu ara-
da ben de yeni öğrendim; mavi en fazla seveni olan renkmiş. 
Şimdi sana kilit bir bilgi veriyorum: Cisimleri, onlardan bize 
gelen ışığın renginde görürüz. 
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“Cisimden bize ışık gelmesi mi?”
Eğer o cismin kendisi bir ışık kaynağı değilse, ışık başka bir 

kaynaktan gelip ona çarptıktan sonra bize ulaşmalı. Bu yüz-
den cisimler, yansıttıkları ışığın renginde görünürler. Maviyi 
yansıtan mavi, kırmızıyı yansıtan kırmızıdır. Karanlıkta her 
şeyin siyah görünmesi bu yüzdendir. Kazağın istediği kadar 
kırmızı olsun, ona yansıtacak bir kırmızı ışık vermezsen nasıl 
kırmızı görünsün?

O zaman, kendisi ışık üretmeyen cisimlerin renklerini  
görebilmek için ışık kaynağına ihtiyacımız var. Elbette ki en 
meşhur ışık kaynağı Güneş’tir. Gökyüzümüze ışıklarını gönde-
ren de odur. Şimdi Düzgün Öğretmen’den aynen aktarıyorum. 
Aynen dememe bakma, hatırladığım kadarıyla aktarıyorum:

Güneş ışığında tüm renkler vardır. Bütün renkler bir ara-
dayken beyaz görünürler. Bir rengi ayrı görebilmemiz için 
onun diğerlerinden ayrılması gerekir. Güneş ışığı bir prizma-
dan geçirilirse gökkuşağının yedi rengine ayrılır. ‘Malım yas-
tık’ sözcüklerindeki sessiz harfler güneş ışığındaki renklerin 
baş harflerini verir: Mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, 
kırmızı.

Güneş ışığı atmosfere girdiğinde, atmosferdeki molekül-
lerden dolayı saçılır. Işığın saçılımını Lord Rayleigh adlı bilim 
insanı açıklamıştır. Bu yüzden atmosferden geçerken güneş 
ışığının saçılmasına Rayleigh saçılımı denir. 

Atmosferdeki parçacıkların çoğunluğunu oksijen ve azot 
molekülleri oluşturur. Bu saçılma her renkteki ışık için aynı 
olmaz. Dalga boyu en küçük olan en fazla, dalga boyu en bü-
yük olan en az saçılır.
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Işığın dalga boyu da ne demek, diye soruyor olabilirsin. 
Şimdilik ona, ışığın bir özelliği diyelim; daha sonra hakkında 
uzun uzun konuşalım.

Mavi ve mor ışığın dalga boyları, kırmızı ve turuncuya göre 
çok daha küçüktür. Bu yüzden onlar daha çok saçılırlar. İşte 
o saçılan renkler bizim gözümüze diğer renklerden ayrılmış 
olarak ulaşır ve gökyüzünü onların renginde görürüz.

Mor da mavi gibi saçılıp gözümüze ötekilerden ayrıl-
mış biçimde ulaşıyorsa neden gökyüzünü mor görmüyo-
ruz? Çünkü bizim gözümüz her dalga boyunu algılayamıyor.  
Kızıl ötesini, dalga boyu çok büyük, mor ötesini de çok küçük 
olduğundan göremiyoruz. Bir sürü mor ışık, saçılıp gözümüze 
geldiği hâlde, bir kısmının dalga boyu çok küçük olduğundan 
gökyüzünü mor görmüyoruz. Bu arada mor ötesini algılayabi-
len hayvanlar için gökyüzü bizimkiyle aynı renk değildir.

Yeterince saçılmayan yeşil, sarı ve kırmızı renkler gözümü-
ze hep birlikte ulaşırlar; bu yüzden o renkleri ayrı ayrı görme-
yiz. Yani renkler söz konusu olduğunda kendini gösterebil-
mek için gruptan ayrılmak gerekiyor.

Güneşin batışını ya da doğuşunu seyreden insanları gördün 
mü hiç? Benimki de soru… Güneşin batışını ve doğuşunu iz-
lemek varken, güneşin batışını ve doğuşunu izleyen insanları  
niye izleyesin ki? Gökyüzü ne güzel görünür o zaman, değil 
mi? Peki gün boyu mavi olan gökyüzü, gün başlarken ve bi-
terken niçin kızıldır?

Güneş ufukta iken, ışığın bize ulaşması için atmosferde 
daha uzun bir mesafeyi kat etmesi gerekir. Bu uzun mesafede  
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dalga boyu kısa olan mor, mavi ve lacivert gibi renkler çok fazla 
saçıldıklarından gözümüze ulaşamazlar. Gözümüze saçılma-
dan ulaşabilen en ağırlıklı renk ise kırmızıdır. Bu yüzden gü-
neş ufukta olduğunda gökyüzünü kırmızı tonunda görürüz.

Güneş ışığı, atmosferde en uzun yolu, doğarken ve batar-
ken, en kısa yolu ise tam tepedeyken, yani öğlen vakti alıyor. 
Zafer, ben ve Serdal neden öyle olduğunu anlamakta zorla-
nınca, Düzgün Öğretmen boş bir sayfanın tam ortasına kü-
çük bir çember çizdi.

“Bu, Dünya…” dedi.

Biz hep birlikte, tamam o Dünya, anlamında başımızı sal-
layana kadar bekledi. Sonra küçük çemberin etrafına daha 
büyük bir çember çizdi. 

“Büyük çemberle küçük çember arasındaki bölge Dün-
ya’mızın atmosferi…”

Biz yine başımızı sallayınca, o küçük çember üzerinde say-
fanın üst kenarına en yakın noktaya küçük bir çarpı koydu.

“Biz Dünya üzerinde buradan gökyüzüne bakıyoruz.”

Ellerimizdeki dürümleri yerken yine başımızı salladık. Öğ-
retmenine güvenmek böyle bir şey… Siz Mars’tasınız desin, 
kendimizi Mars’ta hissedelim. 

Düzgün Öğretmen, sayfanın sol kenarının ortalarında bir 
yeri işaretleyerek sabah güneşin oradan doğduğunu söyledi. 
Güneş öğlenleyin de sayfanın üst kenarının ortalarında bir 
yerlerde oluyormuş; akşam ise sayfanın sağ kenarının ortala-
rında batıyormuş. 
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“Şimdi çok dikkat edin. Güneş ışınlarının sabah, öğlen ve 
akşam bize gelirken izlediği yolu çiziyorum.”

Küçük çember üzerindeki bize, bir çizgi soldan, bir tane 
yukarıdan bir tane de sağdan geldi. 

“Bu çizgilerden hangisinin atmosferde aldığı yol daha az?”

Öğretmenin çizdiklerini sen de önündeki bir kâğıda çi-
zersen hemen yanıtlarsın. Yukarıdan gelen çizginin iki çem- 
ber arasındaki parçası soldan ve sağdan gelenlere göre daha 
küçük.

Düzgün Öğretmen ışığın dalga boyunu biz insanların 
adımlarına benzetmişti. Bir grup insan düşün; bacakları kı-
sacık… Başka bir grup insan daha düşün; hepsi sulak yerde 
büyümüş, bacakları upuzun… Uzun bacaklılar koşarak taşlık 
bir yere girseler, kısa bacaklılara göre daha az zorlanırlar.  Do-
layısıyla daha az güç kaybına uğrarlar. Hani yukarıda “malım 
yastık” demiştik ya… Burada baş harfleri bulunan renkler dal-
ga boylarına göre sıralanmışlar. En baştaki ‘m’nin temsil ettiği 
mor, dalga boyu en küçük; en sondaki kırmızı ise dalga boyu 
en büyük olan. Uzun adımlar zorlu bölgeleri geçerken avantaj 
sağlar elbette. 

Bizim sinema salonunda, adımlarımız küçük diye nasıl çok 
zorlandığımızı hatırla lütfen. Kırmızı ışık, dalga boyu büyük 
olduğundan, daha az saçılıma uğradığı için duman, sis gibi 
görüş mesafesinin kısaldığı ortamlarda daha kolay görünür. 
Ben buna bizzat şahidim; kesinlikle öyle.
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Avucuna aldığın ya da poşete doldurduğun su renksizken, 
deniz neden mavidir? Gökyüzünün maviliği ile aynı nedenle 
elbette… Güneş ışığının kırmızı tonlardaki rengini su mole-
külleri emer. Mavi tonlar ise yansıtılır. Bu nedenle ülkemizin 
üç tarafında masmavi deniz, masmavi gökyüzü ile buluşur. 




