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Işık nedir? 
Barry R Masters 
 
 
Çok kolay: Işık olsun! Ancak çok 
da karmaşık. Gerçekten, ışık 
nedir? 
  
“Ve Tanrı söyledi, ‘Işık olsun,’ ve ışık vardı.” 
Kutsal Kitap Yaratılış 1:3 
“Yaşamımın geri kalanında, ışığın ne olduğunu 
düşüneceğim.” 
Albert Einstein, 1917 
“Elli yıldır şu soruya yanıt bulamadım: Işık 
nicemi nedir? Şimdiki keratalar yanıtı bildiklerini 
düşünüyorlar, ama kendilerini kandırıyorlar.” 
Albert Einstein, 1951 

 
 
 
Kuzey Işıkları, Kshitijr96 (kendi eseri) tarafından. 
[CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], 
Wikimedia Commons’tan. 
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Işık yaşam için bir önkoşuldur, ve gıdalarımızdaki 
ilk erk kaynağıdır. Işık inanca, yaratılışa, koşuğa, 
yazına, dile, ve ekine tümleşmiştir. Işık gündoğumu, 
günbatımı, gökkuşağı, kuzey ışıkları, güney ışıkları 
gibi gökyüzü güzelliğidir. Işık görmek için gereklidir; 
Arap ve Yunan bilgeleriyle başlayarak ışık ve görme 
kuramlarının ortak bir geçmişleri vardır. Görmek için 
ışık gerekir, gözlük, dokunsal mercekler gibi optik 
aygıtlar, ve sağlık amaçlı lazerle kırınım işlemi 
görüşü keskinleştirir. Işık göz bozukluklarını ölçer ve 
düzeltir. Atomlarda ışığın ve elektronların etkileşimi 
ışığın algılanmasını sağlar. Bu olgu gözümüzdeki 
ışın algılayıcılar için olduğu gibi, kameralarımızdaki 
yarıiletken algılayıcılar için de geçerlidir. 

Renkler çevremizi zenginleştirir, bütün 
halkları etkiler, ve hoşlarına gider; evlerimizi, 

kentlerimizi, ve yaşamlarımızı güzelleştirir. Günışığı, ay ışığı, yıldız ışığı, yeryüzündeki herkese yarar, ve 
onlara güzellik ve düşler katar. Işık çağımızın tabanındadır: üretimi, biçimlendirilmesi, aktarılması, ve 
algılanması, bilim ve teknolojinin ilerlemesi için iletişimimize, üretimimize, sağlık aygıtlarına, yapıtlara, 
ışık gösterilerine, yaşam teknolojisi aygıtlarına, eğitim izlencelerine, ve laboratuvar aygıtlarına 
tümleşmiştir. Evrenin yaratılması, yıldızlardaki fotofizik olaylar, ve evrendeki fizik yasalarında ışık bilgi 
kaynağımızdır. İzgegözlem aracılığıyla, ışık bizim atomların ve moleküllerin yapıları konusundaki 
kuramsal ve deneysel bilgimizin oluşmasına olanak sağlamıştır. Işık ve özdeğin etkileşimi nicem 
mekaniğinin bulunmasına ve geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Işık ozanların, bilgelerin, sanatçıların, 
bilimcilerin, ve mühendislerin düşüncelerindedir. Bugün, ışık ayrı kimseleri, ekinleri, ve ulusları birbirine 
bağlamaktadır. Işık bizi şaşırtmakta, etkilemekte, ve birbirimize bağlamaktadır. Çocuklar güneş ışınlarının 

 
Göz bir ışım algılayıcısıdır. Woodwalker (kendi eseri) 

tarafından. 
[CC BY3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], 

Wikimedia Commons’tan. 
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bir büyüteçle toplanıp ateş tutuşturmasına şaşırırlar. Yetişkinler de bir teleskopla ya da bir mikroskopla, 
büyük evreni ya da küçük evreni gördüklerinde şaşırırlar. 

Bugüne kadar, ışık bir dalga, bir nicem parçacığı, ve bir nicem alanı olarak anlaşılmıştır. 
Karmaşık değil mi? Evet. Gerçekten de “Işık nedir?” sorusu çoğunlukla “Işık nasıl davranır?” sorusuna 
çevrilir. Ya da “Işık nedir?” sorusu çoğunlukla “Işık nasıl yayılır ve özdekle etkileşir?” sorusuyla 
değiştirilir. Bu yazıda 20. yüzyılın başındaki ışığın dalga-parçacık ikilemi ve ışık-özdek etkileşmelerinin 
bazı ana kavramsal kaynaklarına değineceğim. 

 
Albert Einstein’in ışığın doğası ve 

özdekle etkileşimi konusundaki çığır açan 
katkılarını anlatayım. Einstein’in görecelik 
kuramı ve bunun deneysel olarak kanıtlanması, 
onun dünya çapında tanınmasına yol açtı; bu 
arada optik alanına katkıları ışık anlayışımızı, ve 
sağlık, iletişim, fotonik, Bose-Einstein çökeltileri 
kullanarak temel fizikte deneysel araştırma gibi 
birçok alanda ışığı biçimlendirme becerimizi 
değiştirdi. Uyarılmış salım konusundaki 
çalışmaları, yaşamımızı değiştiren bir aygıt olan, 
laserin bulunmasına yol açtı. Einstein’in ışık 

üzerine yayınları Louis de Broglie ve Erwin Schrödinger’i etkiledi, ve “dalga mekaniği”nin bulunmasına 
yol açtı. Einstein ışınımın uzayda yayılması ve ışınım-özdek etkileşimi arasındaki köprüyü kurdu. 1905 ve 
1916 yılları arasında, Einstein ışık ve özdek arasındaki etkileşimi, ışık niceminin soğurulması ve salınması 
olarak açıkladı, ve böylece, Stokes’un fotoışıma kuralı, gazların morötesi ışınla iyonlaşması, ve 
fotoelektrik etki gibi, birçok fiziksel olayı aydınlattı. Fotoelektrik etkide, eşik sıklıktaki bir ışıma metal bir 
yüzeye düşer ve elektronlar yüzeyden kopar: bu olay, ışım çarpan boru gibi, birçok ışın algılayıcı aygıtın 
çalışmasının altında yatar. Einstein’ın uyarılmış salım önermesi de laser aygıtının çalışmasının altında 
yatar. 

 
Işık – özdek etkileşiminde erken deneyler 
Einstein’in çalışmalarından önceki ışık–özdek çalışmalarını incelemek hem ilginç, hem de öğreticidir. 
1887’de elektromanyetik dalgaları üreten, algılayan, ve inceleyen Heinrich Hertz, morötesi dalgaların 
kıvılcım aralığı çınlacına uygulamasının, kıvılcım üretimini artırdığını gözledi. Yardımcısı Wilhelm 
Hallwacks 1888’de bu gözlemi doğruladı, ve geliştirerek, morötesi ışınların yüksüz metalleri artı 
yüklediğini gözledi. 1898’de Joseph J. Thomson morötesi ışınların Crookes borusundaki metal tabakada 
gövdeciklerin (elektronların) oluşması üzerindeki etkisini gözledi. Thomson metal tabakadan ışığın sıklığı 
ve şiddetiyle artan bir akım gözledi. Thomson böylece morötesiyle uyarılmış ışın etkisinin elektronların 
çıkması sağladığını yayınlayan ilk kişi oldu. 1902’de Kiel Üniversitesinde çalışan Philipp Lenard, kömür 
kuşak ışıldağından çıkan alçak dalgaboylu ışımanın metal yüzeylerden elektron kopardığını gösterdi. 
Artan ışık şiddetiyle elektron sayısı artmakta, ama kinetik erkleri artmamaktadır; ayrıca belirli bir ışınım 
sıklığın altında hiç elektron kopmamaktadır. Lenard ayrıca, kopan elektronların en yüksek kinetik erkinin 
ışınım şiddetinden bağımsız olduğunu, ama artan ışınım sıklığıyla arttığını da, gözledi. Lenard üç morötesi 
ışığın alüminyum bir tabakadan kopan elektronlar üstündeki etkisini ölçtü. 
 
Einstein’in ışık nicemi 
1905’te Einstein çığır açan bir yazı yayınladı: “Işığın üretilmesi ve değişimi üzerine buluşsal bir görüş 
üstüne.” Bu yazıda Einstein, Boltzmann’ın sayıtımsal ısıldevinimi kullanarak, Wien’in dağıtım yasasının 
betimlediği ışınımın entropisinin, ilkel parçacık gazının (ya da erk nicemlerinin) entropisiyle aynı biçimde 
olduğunu çıkarmıştır. Her nicem karşılık gelen dalganın sıklığına doğru orantılıdır. Einstein şöyle 
yazmıştır: “Düşük yoğunluklu tekrenkli ışınım (Wien’in karagövde ışınımının denkleminin sınırları içinde 
hυ / kT << 1), ısıldevinim anlamında, birbirinden bağımsız hυ genlikli ışınım nicemleri olarak davranır.” 

 
Sol: 1865’te Lord Rosse tarafından İrlanda Offaly’deki Birr 
kalesi teleskobuyla (1.8 metrelik yansıtıcı teleskop) Girdap 
Gökadasının çizimi. 2005’te ABD Arizona Kitt Tepesi Ulusal 
Gözlemevindeki 0.9 metrelik bir yeryüzü teleskopu 
görüntüsüyle, Hubble uzay teleskopundaki görüntüsünün 
birleşimi bir NASA /ESA sayısal imgesi (orta), kızılaltı tozda 
gökada (sağ). 
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Burada h Planck değişmezi, k Boltzmann değişmezi, T Kelvin sıcaklığı, ve υ ışık sıklığıdır. Ayrıca, “Işık 
ışını bir nokta kaynaktan dağıldığında, erk giderek artan bir sığıma eşit dağılmaz, ama uzayda belirli 
yerlerde bulunan, bölünmeden ilerleyen, ve tek parça olarak soğurulan veya üretilen sınırlı sayıda erk 
niceminden oluşur.” Einstein değişimli olarak şu sözcükleri kullanmıştır: erk nicemi (Energiequant) veya 
ışık nicemi (Lichtquant). İlerleyen ışınımdaki bu süreksiz erk kavramı Maxwell’in elektromanyetik sürekli 
dalga kuramıyla çelişti. Yaklaşık on yıl sonra, 1916’da, Einstein ışık niceminin momentumunu p = hυ/c ve 
sıfır durağan kütlesini “Nicem Kuramında Işınımın Salımı ve Soğurulması” (Strahlungs-Emission und -
Absorption nach der Quantentheorie) Alman Fizik Derneği Bildirileri (Deutsche Physikalische 
Gesellschaft Verhandlungen) 18, 318 adlı yayınında tartıştı. 
 
Işım 
Amerikan fiziksel kimyacı Gilbert N. Lewis, ışım sözcüğünü 1926’da Doğa (Nature) dergisine gönderdiği 
bir yazıda önerdi: “Yaşamının çoğunu bir atom içinde geçirdiğini, ve yalnızca bir anını ışın erki olarak 
geçirdiğini düşünürsek, bu öngörülen olguları, ışık parçacıkları, ışık gövdecikleri, ışık nicemleri, ya da ışık 
niceliği olarak söylemek uygun değildir... Bu durumda, ışık olmayan, ama ışımanın her işleminde görev 
yapan, öngörülen bu yeni atom için, ben de ışım sözcüğünü öneriyorum.” 1926’da Lewis ışım sözcüğünü 
önerdikten sonra, birçok fizikçi bunu Einstein’in ışık nicemi olarak kullandı. Oysa Lewis’in ışım kavramı 
Einstein’ınkine hiç benzemiyordu. H. Kragh’ın da bulduğu gibi, ışım sözcüğünü Lewis’ten önce en 
azından dört bilimci daha önermişti. Lewis’in ışımının tek geçerli kalan özelliği adıdır. Daha çok yazın 
bilgisi, Lamb’in 1995’teki “karşıt-ışım” yazısında bulunabilir. 
 
 
Einstein’in ışık nicemi önermesi fotoelektrik etkiyi açıklıyor 

 
Einstein ışık nicemi kavramını, Maxwell’in elektromanyetik kuramının 
açıklayamadığı, fotoelektrik etkiyi açıklamak için kullandı.  
Einstein şöyle yazdı: “Eğer tekrenkli ışıma hυ büyüklüğündeki erk 
nicemlerinden oluşmuş süreksiz bir ortam gibi davranırsa ..., o zaman ışığın 
salımını ve değişimini yöneten yasaların da ışığın erk nicemlerinden oluşup 
oluşmadığına göre belirlenip belirlenmediğini incelemek yerinde olur.” 
Einstein ışığın özdekle ışık niceminin salımı ve soğurulması yoluyla 
etkileştiğini öngördü ve bu şaşırtıcı olay için yeni bir açıklama yaptı. Einstein 
fotoelektrik etki kuramını şöyle tanımladı. Işık nicemleri özdeğin üst 
katmanlarına işler, erkleri elektronların kinetik erkine çevrilir, bir ışık nicemi 
bütün erkini bir elektrona aktarır. Şöyle yazdı: “Gövdenin içindeki bir 
elektron yüzeye çıkana kadar kinetik erkinin bir kısmını yitirir.” Ayrıca metal 
yüzeyindeki elektronunun, kendisini özdeğin içinde tutan çekici kuvvetleri 
yenerek yüzeyden kopabilmek için φ (özdeğin bir özelliği olan φ iş) kadar iş 
yapmasını varsaydı; böyle bir elektronun en yüksek erki hυ – φ’dir. 

Günümüzde bu bağlantı eV = hυ – φ olarak yazılır ki, burada e elektron yükü, ve V de en hızlı elektronu 
bile durduracak geciktirme gerilimidir. Bu ışık-özdek etkileşmesi nicem kuramının ilk denklemidir. 
Einstein’ın fotoelektrik etki açıklamasının kesinleşmesi, 1912’de Arthur L. Hughes çeşitli metallerden 
kopan fotoelektronların en yüksek hızlarını ölçüp, Einstein’in denklemini doğrulayınca, gerçekleşti.  

Nicem önermesinin kesinleşmesi de, fiziğin ışıma dışında bir dalında, 1907’de Einstein erk 
nicelenmesinin katıhal fiziğine uygulanabilirliğini açıklayıp göstermesiyle, gerçekleşti. Einstein katıların 
özgül ısı sığalarının doğal olmayan sıcaklık bağımlılıklarını (sıcaklık azalınca, onlar da azalıyorlardı), 
katıları nicenmiş salıngaçlar örütü olarak ele alarak, açıkladı.  Einstein’ın denklemi 1910’da Walther 
Nernst ve yardımcısı Frederick A. Lindemann’ın deneysel ölçümleriyle doğrulanmıştır. 

Einstein’in 1922 Nobel Fizik Ödülü onun 1905’deki fotoelektrik etki yazısını kaynak gösteriyordu: 
“Kuramsal fiziğe yaptığı katkılar için, ve özellikle fotoelektrik etkinin yasasını bulduğu için.” Einstein 
fotoelektrik etki kuramını geliştirdiği sırada, Max Planck, Hendrik A. Lorentz, Max von Laue, Wilhelm 

 
 
Albert Einstein 1921’de F. 
Schmutzer tarafından, 
Wikimedia Commons’tan. 
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Wien, ve Arnold Sommerfeld gibi önde gelen fizikçiler, ışığın dalga özelliğiyle tutarlı olan girişim olayını 
öne sürerek, Einstein’ın nicem kuramını onaylamıyorlardı. Planck ve Lorentz ışınımın özdekle nicenmiş 
bir biçimde etkileştiğine katılsalar bile, tekil ışık nicemlerinin dalga gibi davrandığına katılmıyorlardı. 
Bunların dışında, 1909’da x-ışınlarında yerelleşmiş erk nicemini öneren, Johannes Stark, Einstein’ın ışık 
nicemi önermesini de destekliyordu. Einstein da önermesine deneysel onay veya onaylanmama 
gerektiğinin bilincindeydi, ve 1911 Brüksel’deki birinci Solvay toplantısında şunları söyledi: “Bu 
kavramın [ışık nicemi] bu geçici özelliğinde direniyorum.” 1921’de Maurice de Broglie Brüksel’deki 
üçüncü Solvay toplantısında x-ışınlarının özdekle etkileşmesinden ve yüzeyden elektron kopmasından 
dolayı x- ışınlarının hυ erki olduğu varsayılarak açıklanabileceğini ileri sürdü. Erkek kardeşi Louis de 
Broglie, Einstein’ın ışık konusundaki yazılarını okudu ve Einstein’ın ışık nicem kuramını kullanarak 
“özdek dalgaları” kuramını çıkardı. Erwin Schrödinger, Louis de Broglie’nin önceki çıkarımlarını 
kullanarak, “dalga mekaniğini” buldu.     

 
Kuşku ve sonra Einstein’ın ışık niceminin deneysel doğrulanması 

1916’da Robert A. Millikan, Einstein’ın 
fotoelektrik kuramını, daha önceki 
Lenard’ın deneylerini izleyerek, yüksek 
çözünürlükle deneysel olarak doğruladı. 
Millikan kopan elektronların en yüksek 
kinetik erkinin sıklıkla doğru orantılı 
olduğunu gösterdi. Fotosalım durdurma 
geriliminin sıklığa göre değişiminin 
çizimleri Einstein’ın varsaydığı 
doğrusal bağıntıyı gösteriyordu, ve 
çeşitli metaller için h değeri, 1901 
yazısında yayınladığı, Planck 
değişmezine eşitti. Millikan ayrıca 
kopan fotoelektronların sayısının ışık 
şiddetine doğrusal olarak bağıntılı 
olduğunu gösterdi. Yine de, Einstein’ın 
ışık nicem önerisini onaylamadı. 

Ancak 1923’te Arthur Holly 
Compton ve bundan bağımsız olarak 
Peter Debye, Einstein’ın ışık nicem 
kuramına dayanan, x-ışınlarının 

elektronlar tarafından saçılması konusundaki yazılarını yayınladıktan sonra, fizikçiler Einstein’ın ışık 
nicemi önerisini onayladılar. Compton’un 1923 kuramı gösterdi ki, saçılan nicemin erki gelen nicemin 
erkinden azdır, ve aralarındaki ayrım da geri teperek, saçılan elektronun devinim erkine eşittir. Compton 
saçılan ışının artan dalgaboyunun, saçılan ve gelen ışınların arasındaki açıya bağlayan bir denklem türetti. 
υ sıklıklı bir x-ışın nicemi, m kütleli bir elektronca saçılmaktadır. Saçılan elektron önce durmaktadır, 
nicem ışınıyla çarpıştıktan sonra, elektron geri tepmektedir. Compton sonra saçılmada erk ve momentum 
korunumunu gözönüne alarak, x-ışını dalgaboyu için bir saçılma denklemini türetti:  

λ - λo = [ h / mc ]  (1 – cos θ) 
Compton kuramını bir sürü yüksek çözünürlüklü ölçümlerle kesinleştirdi ve şöyle yazdı: 

“Saçılmadaki kuramsal ve deneysel değerler arasındaki uyum çok çarpıcıdır... Her iki değer sürüsünü 
bağlayan ek bir ayarlanabilir değişmez bile yoktur.” Dalgaboyu artışının gelen ışın dalgaboyundan 
bağımsız olduğunu buldu. Compton daha sonra şöyle bitirdi: “X-ışınlarının saçılımı bir nicem olayıdır.” 
Özellikle “... kuram çok inandırıcı bir biçimde belirtmektedir ki, bir ışın nicemi kendisiyle momentum ve 
erk taşımaktadır.” 

 
 

 
 
Bose – Einstein çökeltisi.  
Yeni bir özdek evresinin, Bose – Einstein çökeltisinin, varlığını doğrulayan 
Rubidyum atomu için hız dağılım verisi (üç görüntü). 
Sol: Bose – Einstein çökeltisi oluşmadan hemen önce. 
Orta: çökelti oluştuktan hemen sonra. 
Sağ: buharlaşmadan sonra, neredeyse tam saf çökelti örneği kalması. 
NIST/JILA/CU-Boulder (NIST imgesi) Wikimedia Commons’tan. 
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Einstein’ın ışığın dalga-parçacık ikilemi kuramı 
Dalga-parçacık ikileminin kökeni Einstein’ın erk dalgalanmaları konusundaki 1909 “Işıma 

sorunlarının güncel durumu” kilometre taşı yazısında bulunabilir. Einstein erk ve momentumun 
dalgalanmalarını Brown deviniminin (1905) incelenmesinde hesapladı ve bu çözümlemeli sonuçlarını kara 
özdek ışımasına uyguladı. 1905 mekanik düzeneklerin (Brown parçacıkları) dalgalanması kuramını 
mekanik olmayan kara özdekleri de kapsayacak biçimde geliştirdi. Einstein bir V sığım içindeki T 
sıcaklığında eşısıl bir çınlaç için kara özdek erk dalgalanmalarını inceledi. Planck’ın kara özdek dağılım 
yasasıyla başlayarak, erk dalgalanmalarının değişimini aşağıdaki gibi yazdı:    

< (E - <E>)2 > = < E > hυ + c3 < E >2 /(8πυ2dυV) 
burada <> dağılımsal ortalama, E υ ve υ+dυ sıklıkları arasındaki ışıma erki, ve c de boş uzaydaki ışık 
hızıdır. Bu denklem Einstein’in kara özdek için dalgalanma denklemi diye bilinir. Einstein dağılımsal 
mekanik incelemelerden sonra, sağdaki ilk terimin ışımanın nicem özelliklerinden kaynaklandığını önerdi. 
Ortalama erkte doğrusal olan bu terim Wien yasasının geçerli olduğu yüksek sıklık sınırında bulunur. 
Einstein ışımanın, ve özellikle ışımanın erk dalgalanmalarının, hυ erkli ışık nicemlerinden oluşan 
bağımsız parçacık gazıyla tutarlı olduğunu çıkardı. Boyut incelemesinden sonra, ortalama erkle ikinci 
dereceden orantılı olan ikinci terimin de dalgaların girişiminden kaynaklandığını çıkardı. Bu ikinci terim 
düşük sıklıklı ışıma sınırında elde edilir. Einstein çınlaç içindeki ışımanın çeşitli genlik, evre, ve kutupta, 
türlü yönlere ilerleyen türlü çınlaç kipinden oluştuğunu düşündü. Çınlacın sığımındaki dalgalanmaların 
değişik alan dalgalarının girişiminden olabileceğini öne sürdü. 1909’da Einstein şöyle yazdı: ... kuramsal 
fizikteki bir sonraki evre bizi, dalga ve ışıma kuramlarının birleşiminde, açıklanabilen bir ışık kuramına 
götürecektir ...” 
 
Einstein’ın Uyarılmış Işıma Kuramı 

 
Einstein ışık nicemini düşünmesinden dokuz yıl sonra, ışık-özdek 
ilişkisine geri döndü, özellikle de atomların erk düzeyleri arasındaki 
geçişlere ve bu işlemlerdeki ışık niceminin görevi konusunda. 1916’da, 
Einstein uyarılmış veya etkileşimli salımı “Nicem Kuramında 
Işımanın Salımı ve Soğurulması“ başlıklı çağ açan yazısıyla sundu. Bu 
yazı nicem fiziğinde olasılık yaklaşımını başlatmasından dolayı 
önemlidir. Bu yazı “A ve B katsayılarını” ve etkilenmiş salım ve 
kendiliğinden salım varsayımlarını barındırmaktadır. O zamanlarda, 

atomlarda erk geçişlerinin ışık niceminin soğurulması veya salımı yordamıyla yapılması kavramı bütün 
fizikçilerce onanmıyordu. Bohr’un hidrojen atom kuramı ışım kavramını kullanmıyordu; neredeyse Bohr 
1920’ya kadar bunu dışladı. 1900’de nicem kuramının kurucusu olarak değerlendirilen Max Planck bile 
nicem gerçekliğini, Bohr 1913’te hidrojen atomunun erk düzeylerini nicemleyince, onayladı.  
Einstein şöyle irdeliyordu: ışın alanı atomlarda erk yitimine ya da kazancına yol açar. Atomlarda alt ve üst 
olarak iki erk düzeyi olduğunu, ve bu düzeylerin arasındaki geçişlerin bu düzeylerin erk ayrıdına eşit erkli 
ışımların soğurulması ve salımı yoluyla olduğunu varsaydı. Eğer atom bir ışım soğurursa, elektronik erki 
ışımın erki kadar artar, ve atom uyarılmış düzeye geçer. Uyarılmış bir atom kendiliğinden salımla bir ışım 
salabilir, ve bir alt erk veya en alt erk düzeyine inebilir. Salınan ışımın erki salım yapılan ve inilen erk 
düzeylerindeki erk ayrıdı kadardır. Uyarılmış bir atomda kendiliğinden salım, atoma herhangi bir dış ışıma 
uygulanmadan yapılabilir. Etkileşimli veya uyarılmış salımda ise, uyarılmış durumdaki atom dış bir 
elektromanyetik alanla etkileşir, böylece üst düzeyden alt düzeye elektronik bir geçiş olur, ve bu iki durum 
arasındaki erk ayrıdı elektromanyetik alana geçer. Bu sırada üretilen ışımın, sıklığı, evresi, kutuplanması, 
ve ilerleme katsayısı atomu uyaran ışımla aynıdır.  
Einstein ısıl dengede bir atomlar topluluğu varsaydı. O, üst ve alt erk düzeylerinden oluşan, ve bu düzeyler 
arası geçişlerde iki düzey arasındaki erk ayrıdında bir ışım soğurulmasından ve salımından oluşan bir 
süreç varsaydı. Üst ve alt düzeydeki atom sayıları değişmezdir. Isıl dengede, birim sürede eşit sayıda atom 
ışım soğurup, salacaktır.  

 
İlk yakut lazeri sökülmüş durumda. 
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Einstein bundan sonra iki geçiş arasında ayrım yaptı. Birincisinde, ışın ışıması dış etkilerden bağımsız 
biçimde olmaktadır. Burada Rutherford ışımaetkin bozulma yasasıyla benzerlik kurdu. Güncel terimle, bu 
geçiş dış ışıma olmadan oluşan, Einstein A katsayısıyla bilinen, kendiliğinden ışımadır. Çıkan ışım 
herhangi bir yöne doğru salınabilir. İkinci tür geçiş atom ve gelen ışın arasındaki etkiyle olur. Einstein 
gelen ışının etkisinin ışın yoğunluğuna doğru orantılı olduğunu ve durumlar arası geçiş yaptırdığını 
varsaydı. Einstein, dengedeki ışıma için, üst durumdan alt duruma geçiş ve alt durumdan üst duruma geçiş 
olasılıklarını eşit olarak öngören, mikroskobik terslenme ilkesini varsaydı. Einstein, atomun erk 
düzeylerinin, Boltzmann dağılımıyla verilen, ışıma alanıyla dengede olabilmesi için, Planck ışıma 
yasasıyla uyum içinde, uyarılmış salımın olmasını gerektirdi. Eğer uyarılmış salım (Einstein) katsayısı 
sıfırsa, ısıl dengedeki durumların Boltzmann dağılımı olamaz. Isıl dengede, erk kazanan atomlar, erk 
yitiren atomlarla eşit sayıdadır. Böylece soğurma ve salma olasılıklarının eşit olduğunu çıkardı.  
Einstein katsayıları ışıma yoğunluğundan bağımsızdır.  

 
Einstein, nicem öne sürümüyle tutarlı elektrodinamik ve mekaniğin 
yeni bir sürümü olursa (yeni bir nicem mekaniği),  A ve B 
katsayılarının bulunabileceğini öngördü. Bu öngörüsü, Dirac 
1927’deki bir yazısında kendi nicem mekaniğini kullanarak Einstein 
B katsayısını, ve yine ikinci bir yazısında Einstein A katsayısını 
(kendiliğinden salım) türettiğinde, doğrulandı. 
Einstein’ın uyarılmış salım kavramının deneysel olarak 
doğrulanması için onyıllar geçmesi gerekti. Bertolotti bu uzun 
gecikme için “Laser neden bu kadar geç bulundu?” başlıklı 
yazısında bir açıklama koymuştur. ICO Ocak 2010, Sayı 82 bildiri 
dergisine, http://e-ico.org/node/94 bakınız. 1954’te Gordon, Zeiger, 

ve Townes, mikrodalga bölgesinde çalışan, MASER [uyarılmış salım ışımasıyla mikrodalga yükseltilmesi] 
yaptılar. 1960’ta Theodore H. Maiman, ilk LASER [uyarılmış salım ışımasıyla ışık yükseltilmesi] bileşeni 
olarak, bir yakut örütünde uyarılmış salım elde etti. 1964 Nobel Fizik Ödülü Charles H. Townes, 
Nicolay G. Basov, ve Aleksandr M. Prokhorov arasında laser üzerine birbirlerinden bağımsız çalışmaları 
için paylaştırıldı.  
Sorumuza geri dönelim: Işık nedir? Einstein ışımı elektromanyetik dalganın υ sıklıklı, k dalga vektörlü, hυ 
erkli, ve ħk momentumlu bir durumu olarak düşündü. Işım sıfır durağan kütleli, bir birim döngülü, ve iki 
kutuplu bir parçacıktır.  
Einstein 1924’te şöyle yazdı: “Compton deneylerinin olumlu sonuçları ışımanın sadece erk geçişinde değil, 
aynı zamanda momentum geçişinde de, kesikli erk atışkanlarından oluştuğunu gösterdi.” Böylece bunca 
yıl sonra bu söyleme geliyoruz: “Işıma ... davranır ... oluşurmuş gibi ... ”. Işığın ne olduğunu değil, nasıl 
davrandığını anlatan söylemler.  Soruyu yanıtlamamış olsak ta, ışık konusundaki anlayışımızın artması, 
yaşamlarımızı güzelleştirdi ve çevremizi değiştirdi. Işık için teşekkür ederiz. 
Barry R Masters, Bağımsız Bilimci, 
Cambridge, Massachusetts, Amerika Birleşik Devletleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotonik örüt lifinde üstünsüreklilik elde 
edilmesi. 2015 Uluslararası Işık Yılı 
Yönlendirme Kurulu Başkanı J Dudley 
tarafından. 
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