
Amaçlar›m›z
Bu üniteye çal›flt›ktan sonra;

davran›fllar›m›z› belirleyen temel süreçlerden olan duyum ve alg› kavramla-
r›n›, aralar›ndaki ayr›m› tan›mlayabilecek,
alg›n›n özellikleri üzerinde durarak, alg› yan›lmalar› ve alg›da ö¤renmenin
rolünü aç›klayabileceksiniz.
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Dikkati belirleyen bireysel etkenlerden bir tanesi de kiflinin sahip oldu¤u beklenti-
ler ve inançlard›r. Alg›layan kiflinin sahip oldu¤u beklentiler ve inançlar d›fl dün-
yadaki uyar›c›lar›n ne flekilde alg›lanaca¤›n› belirlemektedir. Afla¤›daki metinde
"soyguncu" denildi¤inde genellikle erkek cinsi akla gelmesi yukar›da bahsedilen
etkenlere ba¤l›d›r.

1998 y›l›n›n so¤uk bir k›fl günü polisler, bayan B'nin evine bask›n düzenlemifl,
evde arama yapm›fl ancak iki gün önce yap›lm›fl olan h›rs›zl›kla ilgili hiçbir ipucu
bulamam›fllard›. Yafll› kad›n korku ve üzüntüyle izledi bütün olanlar›. Kocas›
öleli çok oluyordu ve o¤lundan baflka kimsesi yoktu. Genç bir polis kad›n›n yan›na
geldi.

- "Lütfen sakin olun. Korkman›z› gerektirecek birfley yok." dedi. Sesi
rahatlat›c›yd›.

- Bu araman›n o¤lumun kar›flt›¤› bir olayla ilgili oldu¤unu söylüyorsunuz.
Geçmiflte baz› kötü olaylara kar›flt›, ama M iyi bir çocuktur. Art›k tamamiyle
dürüst bir insan oldu. Kötü birfley yapt›¤›n› zannetmiyorum. Ne oldu lütfen
anlat›n". Bir bayan polis korkudan titreyen kad›n›n oturmas›na yard›mc› oldu.

- "O¤lunuzun bir soyguna kar›flt›¤›ndan flüpheleniyoruz. ‹ki gün önce bir
kuyumcu soyuldu. Olay sadece h›rs›zl›k da de¤il. Kuyumcu öldürüldü. Bir görgü
tan›¤› sab›ka kay›tlar›ndan o¤lunuzu teflhis etti. Çal›nan eflyalara ulaflmaya
çal›fl›yoruz."

Yafll› kad›n a¤lamaya bafllad›. Sanki kedini kaybetmifl gibi sürekli o¤lunun
bunu yapm›fl olamayaca¤›n›, onun iyi bir insan oldu¤unu tekrarl›yordu. Polisler
evi terkettiklerinde kad›n a¤lamaya devam etmekteydi.

‹lk duruflmada hakim olay›n tek görgü tan›¤›, o s›rada yoldan arabas›yla
geçmekte olan, Bay S'yi dinledi. Anlatt›¤›na göre adam k›rm›z› ›fl›kta durmufl
hareket etmek üzereydi. O s›rada bir el silah sesi duymufl, silah sesinin geldi¤i
yöne bakt›¤›nda uzun dalgal› saçl›, ince yap›l›, beyaz tenli, üzerinde koyu renkli
giysiler olan bir adam›n elindeki çantayla ›fl›klar›n oldu¤u yöne aç›lan soka¤a
do¤ru kofltu¤unu görmüfltü. Sokak çok kalabal›k de¤ildi. Havan›n hemen hemen
kararm›fl olmas›na ra¤men sokak lambalar› ve al›flverifl merkezlerinin ›fl›klar›
görmeyi kolaylaflt›r›yordu. Do¤rusu soygunu yapan›n yüzünü tam olarak göre-
memiflti, ama narin yüzlü bir erkekti ve bu tarifler M'ye uyuyordu. Vatandafll›k
görevini yapmakta oldu¤unu söyleyerek yafll› kad›n› ve o¤lunu hiç tan›mad›¤›n›
söyledi.

Soyguna kar›flt›¤› söylenen M ise ›srarla olaya kar›flmad›¤›n›, o s›ralarda sokak-
larda gezmekte oldu¤unu, orada olmad›¤›n› ispatlayamayaca¤›n›, ancak olay›n
oldu¤u yere yak›n oturmalar› d›fl›nda olayla hiç ilgisinin olmad›¤›n› söylemektey-
di. Do¤ru tarife uyuyordu, koyu renkli giysileri vard›, ama kimin yoktu ki...

‹kinci duruflmada çok ilginç bir geliflme yafland›. Kuyumcunun karfl›s›ndaki
süpermarketin güvenlik kameras›nda soygunun görüntüleri vard›. Kamera görün-
tülerinde siyahlar içinde bir kad›n elinde siyah bir çanta ile kuyumcunun bulun-
du¤u yönden h›zla gelerek kameran›n önünden geçmekte, ›fl›klara aç›lan sokak
yönüne do¤ru h›zla gözden kaybolmaktayd›.

Hakim bu delil karfl›s›nda tutuklu adam› serbest b›rakt›. Olay›n görgü tan›¤› ise
son derece flaflk›nd›. Gördü¤ü kiflinin bir kad›n olma ihtimalini hiç düflünmemiflti.

Bu ünite ile ilgili psikolojiye girifl niteli¤indeki baflvuru kaynaklar›na yönelmeniz konuyu
daha iyi anlaman›za yard›mc› olacakt›r.
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G‹R‹fi
Psikolojiyi insan ve hayvan davran›fllar›n› inceleyen bir bilim dal› olarak tan›tm›fl
ve davran›fllar›m›z›n sinir uçlar›n› etkileyen enerji de¤ifliklikleri, yani uyar›c›lar ta-
raf›ndan bafllat›l›p kontrol edildi¤ini belirtmifltik. Bir uyar›c›n›n bir davran›fl› bafl-
latabilmesi için, herfleyden önce bu uyar›c›n›n organizma taraf›ndan farkedilmesi
gerekmektedir. Örne¤in, trafik ›fl›¤›n› farketmeyen bir bireyin araba kullanma dav-
ran›fl›n› trafik ›fl›¤›na göre düzenlemesi mümkün de¤ildir. Benzer flekilde, çürük
bir diflin diflçiye gitme davran›fl›n› bafllatabilmesi için, bireyin diflinde bir çürük ol-
du¤unu ya da diflinin a¤r›d›¤›n› farketmesi gerekmektedir. Çevremizdeki uyar›c›-
lar›n fark›na varmam›z ve dolay›s›yla bu uyar›c›lara uygun davran›fllarda bulunma-
m›z, duyum ve alg› ad›n› verdi¤imiz birbirini tamamlayan iki süreç sayesinde
mümkün olur. Bu nedenle, duyum ve alg› konular›n›n incelenmesi, davran›fllar›n
anlafl›lmas›nda önemli bir ad›m oluflturmaktad›r.

DUYUM NED‹R?
Çevremizdeki enerji de¤iflikliklerinin, yani uyar›c›lar›n, sinir ak›m› haline dönüfltü-
rülerek beynimize ulaflt›r›lmas›na duyum denir. Enerji de¤iflikliklerini sinir ak›m›
haline dönüfltüren organlar ise duyu organlar› olarak adland›r›l›r.

Her duyu organ›m›zda, al›c› (reseptor) ad› verilen ve belirli bir enerji türüne du-
yarl› olan çok say›da hücre vard›r. Bu hücrelerden her biri bir lif arac›l›¤› ile nöron
ad› verilen bir sinir hücresine ba¤l›d›r. Al›c›lar taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar lif-
ler yoluyla sinir hücrelerine aktar›l›r. Sinir hücreleri kendilerine aktar›lan uyar›c›la-
r› sinirsel enerji haline dönüfltürerek bir sinir ak›m› bafllat›rlar. Bu sinir ak›m› saye-
sinde, al›c›lar taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar beyine ulaflt›r›l›r ve beyinin ilgili böl-
geleri taraf›ndan de¤erlendirilerek anlaml› yaflant›lar haline dönüfltürülür.

Duyu organlar›m›z duyarl› olduklar› enerji türleri aç›s›ndan farkl›l›k gösterirler.
Örne¤in, göz ›fl›¤a, kulak ses titreflimlerine, burun havadaki gaz moleküllerine
karfl› duyarl›d›r. Di¤er yandan, farkl› duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen
uyar›c›lar beynimizin farkl› bölgelerine iletilmektedir. ‹ki yar›m küreden oluflan
beynimizin her bir yar›m küresi lob ad› verilen bölgelere ayr›lm›flt›r.

Duyum nedir? Tan›mlay›n›z.

ALGI NED‹R?
Çevremizin fark›na varmam›z› duyum ve alg› ad› verilen iki sürecin sa¤lad›¤›n›
belirtmifl ve duyumu uyar›c›lar›n bir duyu organ› yoluyla sinir ak›m› haline dönüfl-
türerek beynimize ulaflt›r›lmas› olarak tan›mlam›flt›k.

Alg› ise, duyu organlar› taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar›n beynimiz taraf›ndan
örgütlenip, yorumlanarak anlaml› hale getirilmesi olarak tan›mlanmaktad›r. Bir
bak›ma, duyumu uyar›c›lar›n duyu organlar›m›z üzerinde b›rakt›¤› etki, alg›y› da
bu etkiye verdi¤imiz anlam olarak düflünmek mümkündür.

Alg›lar›m›z duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar üzerine temel-
lendirilirler. Yani, duyumlar alg›lar›m›z›n hammaddeleridir. Ancak alg› denince
akl›m›za duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar›n karbon kopyas› de-
¤il, bu uyar›c›lara dayal› olarak yapm›fl oldu¤umuz yorumlar, bu uyar›c›lara verdi-
¤imiz anlamlar gelmelidir. Duyum ve alg›y› birbirinden farkl› iki süreç olarak ka-
bul etmemizin nedeni de, alg›lar›m›z›n duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen
uyar›c›lar›n karbon kopyas› olmamas›d›r. Örne¤in, çevremize bakt›¤›m›z zaman,
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belirli anlamlar› olan nesneler görürüz. Bu nesnelerin renkleri, flekilleri, parlakl›k-
lar›, bulundu¤umuz yere ba¤l› olarak de¤iflmez. Kula¤›m›za gelen sesleri anlam-
s›z u¤ultular olarak de¤il, çeflitli anlamlar› olan sesler olarak nitelendiririz. K›saca-
s›, çevremizi belirli bir yap›s›, süreklili¤i ve anlam› olan bir çevre olarak alg›lar›z.
Oysa, yaflad›¤›m›z çevre belirli bir yap›s›, süreklili¤i ve anlam› olan bir çevre de-
¤il, bak›fl aç›m›za göre renkleri, parlakl›klar›, flekilleri de¤iflen nesneler, birbirine
kar›flm›fl seslerle dolu karmakar›fl›k bir çevredir. Çevremizi düzenli ve anlaml› bir
çevre olarak alg›lamam›z, duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar›n
beynimiz taraf›ndan yeniden örgütlenmeleri sayesinde mümkün olmaktad›r.

Duyum ile alg› neden farkl› iki süreç olarak kabul edilir? Aç›klay›n›z.

ALGININ ÖZELL‹KLER‹
Duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen uyar›c›lar›n beynimiz taraf›ndan anlam-
l› alg›sal yaflant›lar haline dönüfltürülmesi, gelifli güzel de¤il, belirli ilkeler çerçe-
vesinde yap›lmaktad›r. Bu ilkelere ayn› zamanda alg›sal yaflant›lar›m›z›n özellikle-
ri ya da alg›n›n özellikleri de denmektedir. ‹çinde yaflad›¤›m›z çevreyi belirli bir
yap›, süreklilik ve anlam› olan bir çevre olarak alg›lamam›z› ve dolay›s›yla bu çev-
re içinde rahat hareket edebilmemizi alg›lar›m›z›n bu özellikleri sa¤lamaktad›r.
fiimdi alg›n›n bu özelliklerini tek tek gözden geçirelim.

Seçicilik
Alg›n›n özelliklerinden birisi seçici olmas›d›r. Belirli bir anda duyu organlar›m›z
çok say›da uyar›c› taraf›ndan etkilenmesine ra¤men, biz bu uyar›c›lardan sadece
baz›lar›n› alg›lar›z. Örne¤in, flu anda kitab›n›z› okurken duyu organlar›n›z çok sa-
y›da uyar›c› taraf›ndan uyar›lmaktad›r. Ancak, büyük bir olas›l›kla siz sadece oku-
duklar›n›z› alg›lamakta, di¤er uyar›c›lar› ise ya hiç alg›lamamakta ya da belli belir-
siz bir biçimde alg›lamaktas›n›z. Alg›n›n seçici olma özelli¤inin yaflamsal bir öne-
mi vard›r. E¤er alg›lar›m›z seçici olmasayd›, beynimiz ayn› anda de¤erlendireme-
yece¤i kadar çok uyar›c› alacak ve dolay›s›yla bu uyar›c›lardan hiç birine uygun
davran›mda bulunmam›z mümkün olmayacakt›. Belirli bir anda duyu organlar›m›-
z› etkileyen uyar›c›lar aras›ndan hangilerini seçerek alg›lamayaca¤›m›z› belirleyen
en önemli süreç dikkattir. Genellikle, üzerine dikkat yo¤unlaflt›r›lan uyar›c›lar al-
g›lan›rken, di¤er uyar›c›lar ya hiç alg›lanmaz ya da belli belirsiz bir biçimde alg›-
lan›r. Dikkatin hangi uyar›c›lar üzerine yo¤unlaflaca¤›n› ise, k›smen uyar›c›lar›n
yap›sal özellikleri, k›smen de alg›layan kiflinin özellikleri belirler. Yani duyu or-
ganlar›n› etkileyen uyar›c›lardan hangilerine dikkat edilece¤ini belirleyen etkenle-
ri, uyar›c›lar›n yap›s›na iliflkin etkenler ve alg›layan bireyin özelliklerine iliflkin et-
kenler olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. 

Dikkati Belirleyen Uyar›c› Yap›s›na ‹liflkin Etkenler: Duyu organlar›m›z›
etkileyen çok say›da uyar›c›dan hangilerine dikkat edece¤imizi k›smen uyar›c›la-
r›n özellikleri belirler. Dikkati belirleyen uyar›c› özelliklerinden baz›lar› afla¤›da
verilmifltir.

fiiddet ve Büyüklük: Genellikle bir uyar›c›n›n fliddeti ya da büyüklü¤ü artt›kça
bu uyar›c›n›n alg›lanma olas›l›¤› da artar. Örne¤in, fliddetli bir gürültünün alg›lan-
ma olas›l›¤› zay›f bir sesten, parlak bir rengin alg›lanma olas›l›¤› da donuk bir
renkten daha fazlad›r. Benzer flekilde, yanyana duran bir kaç binadan en yüksek
olan› di¤erlerinden daha çabuk alg›lanacakt›r.
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Kontrast: Birlikte bulundu¤u uyar›c›larla kontrast oluflturan bir uyar›c›n›n alg›-
lanma olas›l›¤› daha yüksektir. Örne¤in, siyah elbiseli bir grup insan aras›ndaki
beyaz elbiseli bir kiflinin alg›lanma olas›l›¤›, bu gruptaki di¤er kiflilere oranla da-
ha yüksektir.

Hareket: Hareket halindeki nesnelerden gelen uyar›c›lar›n alg›lanma olas›l›¤›,
sabit nesnelerden gelen uyar›c›lardan daha yüksektir.

Tekrar: Tekrar bir uyar›c›n›n alg›lanma olas›l›¤›n› artt›ran bir baflka etkendir.
Örne¤in, yan›p sönen bir ›fl›¤›n alg›lanma olas›l›¤›, sabit bir ›fl›¤›n alg›lanma olas›-
l›¤›ndan daha yüksektir.

Gariplik ve Yenilik: Belirli bir ortam için al›fl›lmad›k ya da garip olan bir uya-
r›c›, o ortam için do¤al olan uyar›c›lara oranla daha büyük bir olas›l›kla alg›lan›r.
Örne¤in, bir dershanede s›ralar›n yan› s›ra bir de karyola bulunursa, karyola s›ra-
lardan daha çok dikkatimizi çeker. Çünkü, dershanede karyola bulunmas› al›fl›l-
d›k bir durum de¤ildir.

Dikkati Belirleyen Bireysel Etkenler: Duyu organlar›n› etkileyen uyar›c›lar-
dan hangilerine dikkat edilece¤ini, uyar›c›lar›n özelliklerinin yan› s›ra, k›smen al-
g›layan bireyin özellikleri de belirler. Dikkati belirleyen bireysel özelliklerden ba-
z›lar› afla¤›da belirtilmifltir.

‹htiyaçlar: Bireylerin ihtiyaçlar› hangi uyar›c›lara dikkat edeceklerini ve dolay›-
s›yla alg›layacaklar›n› belirleyen önemli bir etkendir. Örne¤in, aç oldu¤umuz za-
man piflmekte olan bir yeme¤in kokusunu daha büyük olas›l›kla alg›lar›z. ‹htiya-
c›m›z oldu¤unu düflünüp buzdolab› almaya karar vermiflsek, buzdolab› reklamla-
r›na daha fazla dikkat ederiz. 

Beklentiler: Bireylerin beklentileri de hangi uyar›c›lar› alg›layacaklar›n› belirle-
yen bir etkendir. Örne¤in, salonda misafirleriyle konuflan bir annenin içerde a¤-
layan bebe¤inin sesini duyma olas›l›¤› misafirlerine oranla daha yüksek olacakt›r.

‹lgiler: ‹lgiler hangi uyar›c›lar›n alg›lanaca¤›n› belirleyen bir baflka etkendir.
Örne¤in, otomobillere merakl› olan bir birey bir çok otomobil aras›nda bulunan
yeni bir modeli, böyle merak› olmayan bireylerden daha çabuk alg›layacakt›r.

Ö¤renme: Daha önceki ö¤renmelerin de alg› üzerinde önemli etkileri vard›r.
Geçmiflte ö¤rendiklerimiz gerek hangi uyar›c›lara dikkat edece¤imizi, gerekse bu
uyar›c›lara verece¤imiz anlamlar› büyük ölçüde etkilemektedir.

Duyu organlar›m›z› etkileyen uyar›c›lardan hangilerinin alg›lanaca¤›n› belirleyen
etkenler konusunda psikologlar›n toplad›klar› bilgiler günlük yaflamda çeflitli amaç-
larla kullan›lmaktad›r. Örne¤in, trafik ›fl›k ve iflaretlerinin düzenlenmesinde tekrar
ve fliddet gibi uyar›c› özelliklerden yararlan›lmaktad›r. Reklamc›lar, dikkat çekmek
amac›yla reklamlar›nda fliddet, tekrar, hareket, gariplik gibi uyar›c› özelliklerine ve
ihtiyaç, beklenti gibi bireylerin özelliklerine iliflkin etkenlere yer vermektedirler.

Alg›sal seçicili¤i tan›mlayarak; televizyonda izledi¤iniz reklamlara gösterdi¤iniz ilgi dere-
celerini karfl›laflt›r›n›z.

De¤iflmezlik
Alg›n›n bir baflka özelli¤i de de¤iflmez olmas›d›r. Sofrada önümüzde duran taba-
¤›n fleklini, bak›fl aç›m›za göre bazen daire bazen de elips olarak alg›lamay›z. Rad-
yo ya da televizyondan gelen sesin yeri bafl›m›z› çevirdi¤imiz yöne ba¤l› olarak
de¤iflmez. Asl›nda, nesnelerden gelen uyar›c›lar›n duyu organlar›m›z üzerindeki
etkisi bulundu¤umuz yere ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Örne¤in, bir kap›n›n tam
karfl›s›nda durdu¤umuz zaman, bu kap›n›n gözümüz üzerine düflen imgesi dik-
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dörtgen fleklindedir. Bir yana do¤ru yürüdü¤ümüzde, bu imge yamuk fleklini al›r.
Buna ra¤men, nereden bakarsak bakal›m, kap›y› daima dikdörtgen fleklinde alg›-
lar›z. Bu beynimize ulaflt›r›lan uyar›c›lar›n flekillerinin de¤ifltirilerek yeni bafltan
yorumlanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Alg›n›n de¤iflmezlik özelli¤i kendisini de¤iflik biçimlerde gösterir. Bunlardan
birisi flekil de¤iflmezli¤idir. Bir kap›y› hangi aç›dan bakarsak bakal›m, dikdört-
gen fleklinde alg›lamam›z, flekil de¤iflmezli¤ine verilebilecek bir örnektir. Di¤er
yandan, nesnelerin bize olan uzakl›klar› artt›kça, gözümüze düflen imgeleri de kü-
çülmektedir. Buna ra¤men, aflina oldu¤umuz nesnelerin büyüklü¤ünü hep ayn›
olarak alg›lar›z. Aflina oldu¤umuz nesnelerin büyüklüklerini hep ayn› olarak alg›-
lamam›za büyüklük de¤iflmezli¤i ad› verilir. Renk de¤iflmezli¤i ve parlakl›k
de¤iflmezli¤i di¤er de¤iflmezlik türleridir. Aflina oldu¤umuz nesneleri, ›fl›k ve göl-
ge durumuna ba¤l› olmaks›z›n hep ayn› renk ve parlakl›kta görürüz.

Oysa, nesnelerin renk ve parlakl›klar›na iliflkin uyar›c›lar ›fl›k ve gölge duru-
muna ba¤l› olarak de¤iflmektedir. Alg› de¤iflmezli¤inin günlük yaflamdaki önemi
son derecede büyüktür. E¤er alg›m›z›n bu özelli¤i olmasayd›, çevremiz tan›nmas›
olanaks›z hale gelir, bizim bu çevre içinde hareket etmemiz ve yaflam›m›z› sürdür-
memiz mümkün olmazd›.

Alg›sal de¤iflmezlik nedir? Günlük yaflamda ne gibi bir önem tafl›maktad›r?

Örgütlenme
Alg›m›z›n bir di¤er özelli¤i örgütlü olmas›d›r. Yani, duyu organlar›m›z› etkileyen
uyar›c›lar›n tek tek de¤il, anlaml› iliflkiler bütünü halinde alg›lanmalar›d›r. Örne-
¤in, bir insan›n yüzüne bakt›¤›m›z zaman, ayr› ayr› göz, a¤›z, burun gibi organlar
de¤il, bütün bir yüz alg›lar›z. Bir müzik parças› dinledi¤imiz zaman tek tek nota-
lar de¤il, bütünlü¤ü olan bir melodi iflitiriz. Asl›nda bu uyar›c›lar duyu organlar›-
m›z› bizim alg›lad›¤›m›z gibi anlaml› bir bütün halinde de¤il, tek tek etkilemekte-
dir. Buna ra¤men, alg›m›z›n örgütlenme özelli¤i sayesinde, bu uyar›c›lar› anlaml›
bütünler halinde alg›lar›z. Alg›m›z›n örgütlenme özelli¤i kendisini de¤iflik biçim-
lerde gösterir. Bunlar flekil-zemin alg›s›, gruplama ve tamamlamad›r.
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Örgütlenme duyu
organlar›m›z› etkileyen
uyar›c›lar›n tek tek de¤il,
anlaml› iliflkiler bütünü
halinde alg›lanmalar›d›r.

Alg›da örgütleme



fiekil-Zemin Alg›s›: fiekil-zemin alg›s› nesnelerin üzerinde ya da içinde bu-
lunduklar› ortamdan ayr› olarak alg›lanmas›d›r. Alg›lanan nesne flekil, nesnenin
üzerinde ya da içinde bulundu¤u ortam ise zemin olarak adland›r›l›r. Örne¤in,
duvara as›lm›fl bir tabloya bakt›¤›m›z zaman, tabloyu duvardan farkl› olarak alg›-
lar›z. Bu örnekte tablo flekil, duvar ise zemin olarak alg›lanmaktad›r. fiekil-zemin
alg›s› iflitsel uyar›c›lar için de söz konusudur. Örne¤in bir flark›y› dinlerken, bu
flark›y› önde, yani flekil, müzik aletlerinden gelen melodiyi de arkada, yani zemin
olarak alg›lar›z. Asl›nda, nesneler ve nesnelerin üzerinde ya da içinde bulunduk-
lar› zeminlerden gelen uyar›c›lar duyu organlar›m›z› ayn› biçimde etkilemektedir.
Alg›n›n örgütlenme özelli¤i sayesinde, flekil ve zemin birbirinden farkl› olarak al-
g›lanmakta, böylelikle nesneleri tan›mam›z mümkün olmaktad›r.

Gruplama: Gruplama alg›m›z›n örgütlenme özelli¤inin bir baflka örne¤idir.
Bir çok uyar›c›y› ayn› zamanda alg›lad›¤›m›zda, bu uyar›c›lar› anlaml› bütünler
oluflturacak biçimde gruplar›z. Bir baflka deyiflle, baz› uyar›c›lar› biraraya getire-
rek, bu uyar›c›lara bir bütünlük kazand›r›r›z. Uyar›c›lar›n bir bütün oluflturacak bi-
çimde gruplanmas› gelifligüzel de¤il, belirli ipuçlar›ndan yararlan›larak yap›l›r. Bu
ipuçlar›ndan bir tanesi yak›nl›kt›r. Zaman ve mekan olarak birbirine yak›n olan
uyar›c›lar anlaml› bir bütün oluflturacak biçimde biraraya getirilir. Benzerlik ve de-
vaml›l›k gruplamada yararlan›lan di¤er ipuçlar›d›r. Birbirine benzer olan ya da bir-
birinin devam›ym›fl gibi görünen uyar›c›lar, biraraya getirilerek gruplan›r ve birbir-
lerine aitmifl gibi alg›lan›rlar. Yak›nl›k, benzerlik ve devaml›l›¤›n gruplamadaki ro-
lü fiekil 12.1'de görülmektedir. fieklin (a) k›sm› yak›nl›¤›n, (b) k›sm› benzerli¤in,
(c) k›sm› ise devaml›l›¤›n gruplamadaki rolünü göstermektedir.

Tamamlama: Duyu organlar›m›z› etkileyen uyar›c›lar aras›nda boflluklar bu-
lundu¤u durumlarda, bu boflluklar› tamamlar, böylelikle de anlams›z bir dizi uya-
r›c› yerine, belirli bir anlam› olan bütün bir flekil ya da
nesne alg›lar›z. Örne¤in, fiekil 12.2'ye bakt›¤›m›zda sa-
dece bir tak›m kesik çizgiler de¤il, kesik çizgilerden olu-
flan bir kare ve bir daire görmemiz, tamamlama ad› ve-
rilen alg›sal örgütlenmenin sonucudur.

Özetle, alg›n›n örgütlenme özelli¤i duyu organlar›-
m›z› tek tek etkileyen uyar›c›lar› karmafl›k nesneler
olarak alg›lamam›z›n temelini oluflturur. E¤er alg›m›-
z›n örgütlenme özelli¤i olmasayd›, bir tak›m nokta ve çizgilerden baflka birfley
görmemiz, anlam› olmayan birtak›m seslerden baflka birfley iflitmemiz mümkün
olmazd›.

Derinlik Alg›s›
Derinlik alg›s› da seçicilik, de¤iflmezlik ve örgütlenme gibi bir alg› özelli¤idir. As-
l›nda, gözümüzün a¤ tabakas› yukar›-afla¤›, sa¤-sol olmak üzere sadece iki boyut
görme yetene¤ine sahiptir. Buna ra¤men, nesnelerin derinlik boyutu olarak ad-
land›rd›¤›m›z üçüncü bir boyutunu alg›layabilmekteyiz. Derinlik boyutunu alg›la-
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fiekil 12.1: Yak›nl›k,
Benzerlik ve
Devaml›l›¤›n
Gruplamadaki Rolü

fiekil 12.2: Alg›sal
Örgütlenmede
Tamamlaman›n
Rolü
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Alg›m›z›n örgütlenme özelli¤i
olmasayd›, bir tak›m nokta
ve çizgilerden baflka birfley
görmemiz, anlam› olmayan
parça parça birtak›m 
seslerden baflka birfley
iflitmemiz mümkün olmazd›.



yabilmemiz ›fl›¤›n gelifl aç›s›na ba¤l› olarak ortaya ç›kan gölgeler, nesnelerin gö-
rünüfl netliklerindeki farkl›l›klar, nesnelerin iki gözün a¤ tabakalar›na düflen imge-
lerinin farkl› olmas› ve benzeri ipuçlar›n›n beynimiz taraf›ndan de¤erlendirilmesi
sayesinde mümkün olmaktad›r.

Derinlik boyutunu alg›layabilmemize olanak tan›yan baz› ipuçlar›n›n ortaya ç›-
kabilmesi için tek bir göz yeterlidir. Bu tür ipuçlar›na monoküler ipuçlar› ad› ve-
rilir. Di¤er baz› ipuçlar›n›n ortaya ç›kabilmesi için iki gözün birlikte çal›flmas› ge-
rekmektedir. Bu tür ipuçlar› ise binoküler ipuçlar› olarak adland›r›l›rlar.

Monoküler ‹puçlar›
Gölgeler: Ifl›¤›n gelifl aç›s›na ba¤l› olarak nesnelerin baz› k›s›mlar›n›n daha

net, baz› k›s›mlar›n›n ise gölgeli olarak görülmesi, derinlik alg›s›na yol açan mo-
noküler bir ipucu oluflturmaktad›r.

Araya Girme: Derinlik alg›s›na yol açan monoküler ipuçlar›ndan birisi de, bir
nesnenin bir baflka nesnenin görünmesini k›smen engellemesidir. Bu durumda
görünüflü engellenen nesne daha uzaktaym›fl gibi görünür.

Aç›kl›k: Tüm ayr›nt›lar› ile görebildi¤imiz bir nesneyi yak›nda, sadece kenar
çizgileri ile görebildi¤imiz bir nesneyi ise daha uzaktaym›fl gibi alg›lar›z. Örne¤in,
çevremizdeki da¤lar hava puslu oldu¤unda uzaktaym›fl, aç›k oldu¤unda yak›n-
daym›fl gibi görünürler. Detaylar›yla gördü¤ümüz nesneleri daha yak›nda, ana
hatlar›yla gördü¤ümüz nesneleri ise daha uzakta alg›lamam›z, derinlik alg›s›na yol
açan monoküler bir ipucu oluflturmaktad›r.

Göreli Yükseklik: Yüksek olan nesnelerin kendilerinden daha alçak olan
nesnelerden daha uzaktaym›fl gibi görünmeleri, derinlik alg›s›na katk›da bulunan
bir baflka monoküler ipucudur. 

Do¤rusal Perspektif: Büyüklüklerini bildi¤imiz nesneler uzaktayken birbirle-
rine olduklar›ndan daha yak›n görünürler. Örne¤in, bir demiryoluna bakt›¤›m›zda
raylar giderek birbirlerine yaklafl›p bir noktada kesiyormufl gibi görünür. Do¤ru-
sal perspektif ad› verilen bu olay da derinlik alg›s›na katk›da bulunmaktad›r.

Binoküler ‹puçlar›
Derinlik boyutunu alg›layabilmemize olanak tan›yan baz› ipuçlar›n›n ortaya ç›ka-
bilmesi için iki gözün birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Binoküler ipuçlar›
olarak adland›r›lan bu tür ipuçlar›n›n ortaya ç›kmas›nda a¤tabakasal farkl›l›k ve
konverjans olmak üzere iki mekanizman›n rol oynad›¤› belirlenmifltir.

A¤tabakasal Farkl›l›k: ‹ki gözümüz aras›nda bir kaç santimetrelik bir aral›k
bulunmas› nedeniyle, bir nesnenin gözlerimizin a¤tabakalar›na düflen imgeleri
farkl› olur. Yani, gözlerimizden herbiri bu nesnenin farkl› bir yönünü görür. S›ra-
s›yla gözlerinizden birini kapat›p di¤eriyle bir nesneye iki kez bak›n. Gerçekten
de gözlerinizden her birinin bu nesnenin farkl› bir yönünü gördü¤ünü farkede-
ceksiniz. Bakt›¤›n›z nesne gözünüze yaklaflt›kça, bu fark da artacakt›r. Gözlerimi-
zin a¤tabakalar›na düflen imgeler aras›ndaki bu farkl›l›k, derinlik alg›s› için önem-
li bir ipucu oluflturur.

Konverjans: Bakmakta oldu¤umuz bir nesne bize do¤ru yaklaflt›kça, daha net
bir görüntü sa¤lamak üzere gözbebeklerimiz de birbirine yaklaflmaktad›r. Konver-
jans ad› verilen bu olay›n derinlik alg›s›na katk›da bulundu¤u saptanm›flt›r.

Derinlik alg›s› neden alg›sal bir özellik olarak kabul edilir?
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Binoküler ipuçlar› olarak
adland›r›lan bu tür
ipuçlar›n›n ortaya
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üzere iki mekanizma rol
oynar.
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ALGI YANILMALARI
Alg›n›n yukar›da aç›klad›¤›m›z özellikleri, daha önce de belirtti¤imiz gibi, günlük
yaflam aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Örne¤in, alg›m›z›n de¤iflmezlik özelli¤i olma-
sayd›, bir kez gördü¤ümüz bir nesneyi bir baflka koflul alt›nda gördü¤ümüzde ta-
n›mam›z; örgütlenme özelli¤i olmasayd› belki de nokta ve çizgilerden baflka bir
fley görmemiz mümkün olmazd›. Bununla birlikte, alg›m›z›n özellikleri zaman za-
man gördüklerimizi yanl›fl de¤erlendirmemize, yani alg›
yan›lmalar›na da yol açabilmektedir. Örne¤in, fiekil 12.3'de
gördü¤ünüz çizgilerin uzunluklar› eflit olmas›na ra¤men,
alttaki çizgi bize üsttekinden daha uzunmufl gibi görünür.
Müller-Lyer ilüzyonu olarak bilinen bu alg› yan›lmas›, çiz-
gilerin ucundaki oklar› çizgilerin bir parças› olarak alg›la-
ma e¤ilimimizden kaynaklan›r. Birbirine yak›n olan uya-
r›c›lar› birlikte alg›lama e¤ilimi ise, alg›m›z›n örgütlenme özelli¤inin sonucudur.
Örnek olarak verdi¤imiz Müller-Lyer ilüzyonunun yan› s›ra, alg›n›n özelliklerin-
den kaynakland›¤› bilinen pek çok alg› yan›lmas› vard›r.

Alg› yan›lmas› nedir? Alg› yan›lmalar› nereden kaynaklan›r? Siz de benzer bir yan›lma ya-
flay›p yaflamad›¤›n›z düflünerek kendi yaflam›n›zdan örnekler bulmaya çal›fl›n›z.

ALGIDA Ö⁄RENMEN‹N ROLÜ
Alg›sal özelliklerinin do¤ufltan m› geldi¤i yoksa ö¤renme yoluyla sonradan m› ka-
zan›ld›¤› kökeni 17. yüzy›la kadar uzanan tart›flmal› bir sorudur. Descartes, Kant gi-
bi baz› filozoflar alg›sal özelliklerimizin do¤ufltan var oldu¤unu, Berkeley, Locke
gibi baz› filozoflar ise ö¤renme yoluyla sonradan kazan›ld›¤›n› savunmufltur.

Duyum ve alg› konusunda çal›flan ilk psikologlardan olan Hering ve Helm-
holtz da alg›da ö¤renmenin rolüne iliflkin farkl› görüfller öne sürmüfllerdir. Alg›sal
özelliklerin do¤ufltan geldi¤ini öne süren Hering, derinlik alg›s›nda rol oynayan
a¤tabakasal farkl›l›¤› buna kan›t olarak göstermifltir. Hering'e göre bir nesnenin
gözlerimizin a¤tabakalar›na düflen imgelerinin farkl› olmas› ö¤renme ile ilgisi ol-
mayan, gözün do¤ufltan gelen yap›s›ndan kaynaklanan bir özelliktir. Helmholtz
ise, alg›n›n do¤ufltan gelen sabit mekanizmalarla aç›klanamayacak kadar karma-
fl›k bir süreç oldu¤unu öne sürerek, alg›n›n özelliklerinin ancak ö¤renme yoluyla
kazan›labilece¤ini savunmufltur.

Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar alg›sal özelliklerin baz›lar›n›n do¤ufltan varol-
du¤una, baz›lar›n›n ise ö¤renme yoluyla sonradan kazan›ld›¤›na iflaret etmektedir.
fiekil-zemin alg›s›, renk alg›s› gibi nispeten basit alg›sal özellikler do¤umda mev-
cut gibi görünmektedir. Buna karfl›, alg›sal de¤iflmezlik, alg›sal örgütlenme gibi
daha karmafl›k özellikler ise ö¤renme yoluyla kazan›lmakta veya en az›ndan ö¤-
renme yaflant›lar› bu özelliklerin geliflmesine katk›da bulunmaktad›r.
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fiekil 12.3: Müller-
Lyer ‹lüzyonu

Alg›sal de¤iflmezlik, alg›sal
örgütlenme gibi karmafl›k
özellikler ö¤renme yoluyla
kazan›lmaktad›r.



Özet222

Özet
Davran›fllar›m›z› belirleyen temel süreçlerden olan
duyum ve alg› kavramlar›n› ve aralar›ndaki ayr›m›
tan›mlamak
Çevremizden gelen uyar›c›lar›n fark›nda olmam›-
z› ve dolay›s›yla bu uyar›c›lara uygun davran›fl-
larda bulunmam›z› duyum ve alg› ad› verilen iki
süreç sa¤lamaktad›r. Duyum çevremizdeki enerji
de¤iflikliklerinin, yani uyar›c›lar›n, bir duyu orga-
n› vas›tas›yla sinir enerjisi haline dönüfltürülüp
beyine ulaflt›r›lmas›; alg› ise beyine ulaflt›r›lan uya-
r›c›lar›n yeniden örgütlenip yorumlanarak anlam-
l› hale getirilmesidir.
Duyu organlar›m›z taraf›ndan kaydedilen uyar›c›la-
r›n örgütlenip, yorumlanarak anlaml› hale getiril-
mesi belirli ilkeler çerçevesinde yap›lmaktad›r. Bu
ilkeler, ayn› zamanda alg›sal yaflant›lar›m›z›n özel-
likleri ya da alg›n›n özellikleri olarak da adland›r›-
l›r. Seçicilik, de¤iflmezlik, örgütlenme ve derinlik
alg›s› alg›n›n bafll›ca özellikleridir. ‹çinde yaflad›¤›-
m›z çevreyi belirli bir yap›s›, süreklili¤i ve anlam›
olan bir çevre olarak alg›lamam›z bu özellikler sa-
yesinde mümkün olmaktad›r.

Alg› yan›lmalar› ve alg›da ö¤renmenin rolünü
aç›klayabilmek
Alg›n›n özellikleri, daha önce de belirtti¤imiz gi-
bi, günlük yaflam aç›s›ndan büyük önem tafl›r. De-
¤iflmezlik, örgütlenme gibi özelliklerin yoklu¤u
çeflitli ilizyonlara neden olmaktad›r. Alg›n›n özel-
liklerinin do¤ufltan m› geldi¤i yoksa ö¤renme yo-
luyla sonradan m› kazan›ld›¤› sorusunun kökeni
17.yüzy›la kadar uzanan tart›flmal› bir sorudur.
Son y›llarda yap›lan araflt›rmalar, alg›sal özellik-
lerden baz›lar›n›n do¤umda varoldu¤unu, baz›la-
r›n›n da ö¤renme yoluyla sonradan kazan›ld›¤›n›
göstermektedir.
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Kendimizi S›nayal›m
1. ‹çinde yaflad›¤›m›z çevreyi belirli bir süreklili¤i olan
bir çevre olarak alg›lamam›z, alg›n›n hangi özelli¤ine bir
örnektir?

a. De¤iflmezlik
b. Tekrar
c. Hareket
d. fiiddet
e. Seçicilik

2. Afla¤›dakilerden hangisi derinlik alg›s›na yol açan mo-
noküler bir ipucu de¤ildir? 

a. Araya girme
b. Konverjans
c. Gölgeler
d. Do¤rusal perspektif
e. Aç›kl›k

3. Afla¤›dakilerden hangisi derinlik alg›s›na yol açan bi-
noküler bir ipucudur? 

a. Göreli yükseklik
b. Aç›kl›k
c. A¤tabakasal farkl›l›k
d. Araya girme
e. Gölgeler

4. Alg›yla ilgili afla¤›daki ifadelerden hangisi do¤rudur? 
a. Alg›sal özellikler do¤umda mevcuttur.
b. Alg›sal özellikler ö¤renme yoluyla sonradan kaza-

n›l›r.
c. Alg›sal özelliklerden baz›lar› do¤umda mevcuttur.
d. Alg›sal özelliklerin geliflmesinde ö¤renmenin hiç-

bir rolü yoktur.
e. Alg›n›n özelliklerinden biri seçici olmamas›d›r.

5. Bir müzik parças›n› dinledi¤imiz zaman tek tek notalar
yerine bir melodi iflitmemiz alg›n›n hangi özelli¤ine ör-
nek olarak verilebilir? 

a. Örgütlenme
b. fiekil-zemin
c. Gruplama
d. Yak›nl›k
e. Tamamlama

6. Duyu organlar›m›z› etkileyen uyar›c›lardan baz›lar›n›
alg›lamam›z, alg›n›n hangi özelli¤inin bir sonucudur?

a. Örgütlenme
b. Seçicilik
c. De¤iflmezlik
d. Gruplama
e. Benzerlik ve devaml›l›k

7. Birbirine yak›n olan uyar›c›lar›n birlikte, bir bütün
oluflturacak biçimde alg›lanmas› hangi alg›sal örgütlenme
türüne bir örnektir?

a. Gruplama
b. fiekil-zemin alg›s›
c. Tamamlama
d. Tekrar
e. Yak›nl›k

8. Afla¤›dakilerden hangisi dikkati belirleyen bireysel et-
kenlerden biridir? 

a. Tekrar
b. Beklentiler
c. Yenilik
d. Benzerlik
e. Hareket

9. Duyu organlar›m›z› etkileyen uyar›c›lar aras›nda bofl-
luklar bulundu¤u durumlarda, boflluklar›n doldurulmas›
ve belirli bir anlam› olan flekil ya da nesne alg›lamas›na
ne ad verilir? 

a. Gruplama
b. fiekil-zemin
c. Tamamlama
d. Aç›kl›k
e. Yak›nl›k

10. Bir nesnenin bir baflka nesnenin görünmesini k›smen
engellemesi derinlik alg›lamas›ndaki moneküler ipuçla-
r›ndan hangisinin bir sonucudur?

a. Gölgeler
b. Göreli yükseklik
c. Aç›kl›k
d. Do¤rusal perspektif
e. Araya girme
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Yaflam›n ‹çinden
Bebekler Ne Kadar Görebilir ve Duyabilir?

Do¤du¤unda bir bebe¤in gözleri genelde kapal›d›r, göz-
bebekleri küçüktür ve göz kapaklar› flifliktir. Çok yak›nda-
ki fazla ›fl›ktan gözlerini korumaya çal›fl›yormufl gibi flafl›
bakar. Yeni do¤an›n parlak ›fl›klara karfl› olan duyarl›l›¤›,
do¤umdan hemen sonra ›fl›klar› k›sma gelene¤ine yol aç-
m›flt›r. Bu yap›ld›ktan sonra gözlerini iyice açar ve dikkat-
le gözünü dikip bakar. Yeni do¤an bebe¤in hareket eden
nesneler ve kontrast oluflturan aç›k ve koyu renkleri ilgi-
sini çeker. Ayr›ca yeni do¤anlar›n ilgisini renklerden çok
çizgi gibi flekiller daha kolay çeker. Bununla beraber, her
yafltaki küçük çocuklar›n en çok insan yüzü gibi yumuflak
ve yuvarlat›lm›fl d›fl hatlara sahip nesnelere duyarl› oldu-
¤u uzun zamand›r bilinmektedir. Walt Disney de karak-
terlerinin ço¤unu yuvarlak yanakl›, nispeten daha iri göz-
lü ve etkileyici çizerek bu özelli¤i dikkate almaktad›r.
Bebekler do¤madan önce duyabilirler. Yeni do¤an be-
bekler özellikle yüksek perdeli kad›n seslerine ve özellik-
le annesinin sesine karfl› duyarl›d›r. Araflt›rmalar, annele-
rin yeni do¤an bebeklerine karfl› belirli bir tonda ve s›ra-
dan konuflmalar›ndan daha yüksek perdeden konuflmaya
e¤ilimli olduklar›n› göstermifltir. Bu ilk diyaloglar›n filme
çekilmesi, yeni do¤anlar›n annelerinin sesinin ritmine uy-
gun bir ritimde hareket ettiklerini göstermifltir. Yeni do¤a-
n›n bu ritmik geri beslemesi, hareketleri ve mimikleri, an-
nenin iletiflime devam›n› teflvik eder. Ani yüksek ve dü-
zensiz sesler bebekleri ürkütürken, yumuflak, sabit ve rit-
mik sesler bebekleri sakinlefltirir. 

Biraz Daha Düflünelim
1. Duyum ve alg› kavramlar›n› tan›mlayarak; aralar›nda-

ki ayr›m› aç›klay›n›z.
2. Alg› yan›lmas›n› tan›mlay›n›z.
3. Alg›da ö¤renmenin rolünü aç›klay›n›z.
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Yan›t Anahtar›
1. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Alg›n›n Özellikleri bölümünü

tekrar okuyunuz.
2. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Derinlik Alg›s› bölümünü tekrar

okuyunuz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Derinlik Alg›s› bölümünü tekrar

okuyunuz.
4. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Duyum Nedir? ve Alg› Nedir?

bölümlerini tekrar okuyunuz.
5. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Alg›n›n Özellikleri bölümünü

tekrar okuyunuz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Alg›n›n Özellikleri bölümünü

tekrar okuyunuz.
7. a Yan›t›n›z yanl›fl ise Örgütlenme bölümünü tekrar

okuyunuz.
8. b Yan›t›n›z yanl›fl ise Dikkat bölümünü tekrar

okuyunuz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise Örgütlenme bölümünü tekrar

okuyunuz.
10. e Yan›t›n›z yanl›fl ise Derinlik Alg›s› bölümünü tekrar

okuyunuz.


