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Su Altında Neden Bulanık Görürüz?
Işık, içinde ilerlediği ortamdan daha yoğun bir ortama 
geçiş yaptığında genellikle yavaşlar ve kırılır, yani ışığın 
hareket doğrultusu değişir. Girdiği ortamda hızı deği-
şen ışığın boşluktaki hızına kıyasla yavaşlama miktarı 
kırılma indisi adı verilen katsayı ile ifade edilir. Çoğun-
lukla ışığı geçirebilen ortamların yoğunluğu arttıkça 
kırılma indisleri büyüme eğilimindedir. Ortamlar ara-
sı yoğunluk farkı ne kadar yüksekse hız değişimi de o 
oranda fazla olur.

Görme duyumuzla net görüntüler elde etmemiz, ışığın 
gözümüze girdiği bölümde gerçekleşen kırılmalarla 
mümkün olur. Kırılma indisi 1 olan havadan gözümüze 
ulaşan ışık, ilk olarak kavisli yapısıyla bir mercek gibi ça-
lışan korneada kırılır. Korneanın kırılma indisi yaklaşık 
1,37'dir. Burada yavaşlatılarak doğrultusu değiştirilen 
ışınlar gözün merkezine doğru odaklanır. Daha sonra 
kırılma indisi bir miktar daha büyük olan göz merce-
ğinde son odaklaması yapılır ve net görüntünün elde 
edileceği sarı beneğe yönlendirilir.

Kırılma indisi 1,34 olan deniz suyunda ilerleyen ışık 
gözümüze ulaştığında, korneayla tuzlu su arasındaki 
indis farkı düşük olduğu için ışığın doğrultusu çok az 
değişir. İlk kırılma yeterli olmadığı için göz merceğin-
deki kırılma da ışığı yeterince odaklayamaz. Yeni odak 

mesafesi göz küremizin arkasında, sarı beneğin olduk-
ça uzağındadır. Bu yüzden su altında yüksek hipermet-
ropluk derecesiyle oluşan görüntü beynimizde bulanık 
olarak algılanır.

Su altında gözümüze ışığı kırabilme yetisini geri kazan-
dırabilmek için gözümüzle su arasında küçük bir hava 
kütlesi bulunması yeterlidir. Bir deniz gözlüğü yardı-
mıyla ara bölgeye kolayca sabitlenebilen hava kütlesi 
yeterli kırılma indisi farkı oluşturarak su altında da net 
görebilmemizi sağlar.

Geçtiğimiz yıllarda Güneydoğu Asya’da yürütülen bir 
araştırmada, su altında çokça vakit geçiren çocukların 
vücut dokularındaki esneklik sayesinde görme beceri-
lerini geliştirebildikleri gözlendi. Çalışmaya göre, ço-
cuklar bunu gözbebeklerini daraltarak ve göz mercek-
lerinin şeklini değiştirerek başarıyor. Dünyanın farklı 
bölgelerinden su altında görme eğitimi alan çocukların 
da benzer biçimde su altında daha iyi görebilmeye baş-
lamaları da çalışmanın bir diğer bulgusu.
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