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2. Uyarýlma ihtiyacý ve Güdülenme
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II. ÜNÝTE : ORGANÝZMA VE ÇEVRE ÝLÝÞKÝLERÝ
Hazýrlýk Sorularý
1. Bir organizmanýn, çevresiyle olan iliþkilerini gözlemleyiniz ve izlenimlerinizi
not ediniz.
2. "Duyum" ve "algý" kavramlarý, size neler düþündürüyorþ
3. Bir organizmanýn ilk önce bütününü mü yoksa öðelerini mi fark edersinizþ
Açýklayýnýz.

1. ORGANÝZMA VE ÇEVRE
a. Organizma: Her türlü canlý organizmadýr. Psikolojide organizma denilince
daha çok hayvan ve insan anlaþýlýr.
Diðer canlýlar gibi insan da bir çevre içinde yaþar. Çevreden etkilenir. Bazen
bu etki karþýlýklý olur. Günümüzde sýkça sözü edilen, psikolojinin de konusu olan
çevre sözünden ne anlaþýlýrþ
b. Çevre: Canlýlarý ve dolayýsýyla insanlarýn yaþam ve geliþimini etkileyen,
kapsadýðý canlýlarla sürekli bir madde, enerji alýþveriþi içinde bulunan, içsel ve
dýþsal tüm etkenlerin karýþýmýdýr. Ýnsanýn çevresi ile etkileþimi diðer canlýlara göre
daha karmaþýktýr. Ýnsanýn çevresi ile etkileþimi fizik, psikolojik, sosyal türden olur.
Ayrýca etkileþtiði alan daha geniþtir. Belli canlý türleri ancak dünyanýn belirli bölgelerinde yaþamlarýný sürdürürler. Oysa insanlar, dünyanýn her bölgesinde yaþayabildiði gibi artýk uzayýn kapýsý da açýk gibi görünüyor.
Ýnsana etki eden çevreyi, doðum öncesi (anne karnýndaki çevre) ve doðum
sonrasý çevre olarak ayýrabiliriz. Doðum sonrasý çevre de fizik çevre (ýþýk, ýsý, ses...
vb. gibi çeþitli fizik titreþim, olay ve olgulardan oluþur) ve toplumsal çevre (toplumsal olay ve olgulardan oluþur) olarak ikiye ayrýlýr.
c. Fizik çevrenin organizmayý etkilemesi
Fizik uyarýcýlar ve organizmanýn alýcýlýðý
Organizma tüm çevre türlerinden etkilenir. Organizma ile çevre etkileþiminin
olabilmesi, hem fizik koþullara hem de organizmanýn alýcýlýðýna baðlýdýr.
Uyarýcý
Organizmaya etki eden, duyu organlarýný harekete geçiren her türlü etkiye
uyarýcý denir. Iþýk, ses, tat, basýnç, koku vb. gibi adlar alýrlar. Duyuma neden olan
uyarýcýlar dýþ uyarýcýlardýr. Ancak davraným nedeni olarak uyarýcýdan söz edecek
olursak; açlýk, susuzluk, yorgunluk, uyku gereksinimi gibi birçok iç etkende organizmayý harekete geçirir.
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Tepki
Uyarýcýlarýn organizmayý etkilediði anda organizma tarafýndan yapýlan yalýn
davranýma da tepki diyoruz. Diz kapaðýmýza sert bir cisimle vurduðumuzda
ayaðýmýz harekete geçer. Burada sert cisimle vurma uyarýcý, ayaðýmýzýn harekete
geçmesi tepkidir. Refleks (tepki) denilen yalýn davranýmlar uyarýcý etkisi ile istenç
(irade) dýþý ortaya çýkarak devinim, salgý gibi tepkilere neden olurlar.
Uyarým: Uyancý-Tepki iliþkisine uyarým denir. Basit refleks davranýmlarýnda
uyarýmý U - T iliþkisi biçiminde formüle edebiliriz.
Daha karmaþýk davranýþlarda organizmanýn çeþitli özellikleri etkili olur. Ayný
uyarýcýlar farklý tepkilere, farklý uyarýcýlar da ayný tepkiye yol açabilir. Örneðin, ayný
yemek kokusu bazen iþtahýmýzý açar, bazen de midemizi bulandýrýr. Aç olduðumuz
halde önümüze kokan yemeði yemeyebiliriz. Bu tepkimize o anki durumumuz
(üzüntülü olma, utanma, aðrýmýzýn olmasý gibi)
Uyarým
etkili olmuþtur. Uyarýmda yanda görüldüðü gibi
U-O-T biçiminde formüle edilir. Burada "O" organizmanýn özellikleridir. Kültür, cinsiyet, yaþ, saðlýklý olma, aç ya da tok olma cinsinden özellikleri
(Uyarýcý) (Organizma) (Tepki) gösterir.

U

O

T

Organizmayý etkileyen uyarýcýlar çeþitli olduðu gibi, organizmanýn uyarýcýlara
gösterdiði tepkiler de çeþitlidir. Bu tepkiler fiziksel, fizyolojik ve psikolojik nitelikli olabilir. Örneðin, gözümüze sivri bir cisim yaklaþtýrdýðýmýzda gözümüzü kapatmamýz
fiziksel bir tepki; kan dolaþýmýnýn hýzlanmasý, tükrük salgýsýnýn artmasý, terleme,
kýzarma, sevinme, kaygýlanma, korkma psikolojik tepkilerdir.
*Duyum
Herhangi bir fizik enerji, bedenimizin o türden bir enerjiye duyarlý olan kýsmýný, yani reseptörü (göz, kulak, burun, dil vs...gibi bir alýcý organý-duyu organýný)
uyarabilir. Uyarýcýlarýn duyu organýný uyarmasý durumuna duyum diyoruz. Burada
þu noktaya dikkat etmek gerekir: Her uyarým duyum deðildir ama her duyum
uyarýmdýr.
*Duyum eþiði
Acaba biz her türlü uyarýcýyý duyum olarak alabiliyor muyuzþ Bir baþka
deyiþle, her uyarýcý organizmayý etkiliyor muþ Bu sorularýn yanýtý, hayýrdýr.
Uyarýcýlarýn organizmayý etkileyebilmesi için uyarýcýlarýn belirli þiddet düzeyinde
olmasý gerekir. Organizmanýn bir uyarýcýyý almaya baþladýðý en alt ve artýk alamadýðý en üst sýnýr arasýndaki bölüme, duyum eþiði diyoruz. En alt seviyeye alt
eþik, üst seviyeye de üst eþik diyoruz. Gözümüz, 380 - 760 milimikran ýþýk dalgalarýný renkli olarak görür. Mor ötesi, kýzýl ötesi ýþýnlarý gözümüz görmez. Ýnsan
kulaðý, saniyedeki titreþim sayýsý yani frekansý 20 ile 20000 arasýnda olanlarý ses
olarak iþitir. Duyum eþiði, organizmadan organizmaya farklýlýk gösterir. Bizim
iþitemediðimiz titreþimleri, örneðin köpekler iþitebilir.
Bu durumda, duyumun olabilmesinin baðlý olduðu koþullarý þöyle
sýralayabiliriz:
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1. Öncelikle ýþýk, ýsý, ses, basýnç ... gibi bir dýþ etken olmalýdýr.
2. Organizma, saðlýklý duyu organlarýna sahip olmalýdýr. Ayrýca duyu sinirlerinin de saðlýklý olmasý gerekir.
3. Uyarýcýlarýn þiddeti, duyum eþiði sýnýrlarý içinde bulunmalýdýr.
*Yetersiz uyarým
Yetersiz uyarým ya uyarýcýnýn þiddetine ya da alýnan toplam uyarým miktarýnýn
azliðina baðlý olmak üzere iki biçimde ortaya çýkar.
Uyarýcýlarýn þiddeti, duyum eþiði sýnýrlarý dýþýnda ise uyarým olmaz. Duyum
eþiði sýnýrlarý içinde fakat alt eþiðe yakýn uyarýcýlar da organizmada yeterli etki yapmadýðý için uyarýma neden olmaz. Çünkü uyarým yetersizdir.
Ýkinci durumda ise, organizma alýþkýn olduðu toplam uyarým miktarýndan
daha az uyarým aldýðýnda ortaya çýkar. Acaba insan yetersiz uyarým içinde býrakýlýrsa ne olurþ

Yetersiz
uyarýlma ile
ilgili bir
deney.

Sanki hiç bir uyarýcý almasak dinlenecekmiþiz, çok rahatlýyacakmýþýz gibi
gelir. Oysa durum bunun tersidir. Kutup araþtýrmacýlarýnýn, batan gemilerin günlerce
denizde kalan tayfalarýnýn, savaþ esirlerinin duygu, algý ve düþüncelerinde türlü
deðiþmeler gözlenmiþtir. Uyarým gereksinimi artmýþ; gerçekle gerçek olmayaný
karýþtýrma, sonucunda da ruhsal çöküntü ortaya çýkmýþtýr. 1954'de Mc Gill Üniversitesi'nin Hebb's laboratuvarýnda Bexton, Heron ve Scott tarafýndan gerçekleþtirilen
algý yoksunluðu deneyleriyle, uzun süreli monotonluk ve yetersiz uyarýlmanýn insanlarda normal fonksiyonlarýn bozulmasýna yol açtýðý kanýtlanmýþtýr (þekilde görüldüðü
gibi). Yetersiz uyarým deneyi hiçbir dýþ uyarýcýnýn gelmediði ve iç uyarýcýlarýn gerektirdiði etkinliklere elveriþli olmayan odalarda yapýlýr. Deneme sonucunda öðrencilerde;
* Yapýlan zeka testlerindeki puanlarýnýn düþtüðü,
* Algýlama bozukluktan olduðu,
* Sanrý görmeye baþladýklarý,
* Davranýþlarýnda düzensizlik olduðu saptanmýþtýr.
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Ýnsan etkin olmak zorundadýr. Saðlýklý bir insaný etkin olmaktan alýkoymak,
ona verilecek en büyük cezadýr, insan gerilime düþer.
Aþýrý Uyarým
Aþýrý uyarým da uyarýcýlarýn þidettine ve alýnan toplam uyarým miktarýna baðlý
olarak, iki biçimde ortaya çýkar. Þiddeti yüksek uyarýcýlar aþýrý uyarýma neden olur.
Þiddetli gürültü, yüksek ýsý, basýnç, þiddetli aðrý vb. gibi durumlarda organizma
gereðinden çok uyarýlýr. Bu durum aþýrý uyarýmdýr.
Ayrýca alýþýlmýþtan çok uyarým almak da organizmayý rahatsýz eder. Uzun
süren yoðun çalýþma, büyük kentlerin trafik karmaþasý, hava kirliði, gürültü; iþ
yaþamýndaki zorluklar, ... vb durumlar aþýrý uyarýma neden olur.
Organizma aþýrý uyarým altýnda zorlanýr. Bu durumdan kurtulmanýn çarelerini
arar. Aþýrý uyarýcýlardan kurtulmaya çalýþýr,
direnç gösterir. Baþarýlý olamazsa organizma
yorgun düþer. Uyumu bozulur.

Uyum (intibak): insanýn çevresi
ile olumlu iliþkiler kurmasý.
Organizma ile çevre arasýnda
tepki uyandýracak herhangi bir
uyarým deðiþikliðinin baþ göstermediði denge durumu.

Organizmanýn hem yetersiz uyarým
Homeostatis:
Homeostotis
hem de aþýrý uyarým durumunda dengesi,
sözcüðünü
ilk
defa
Fransýz
fizyolouyumu bozulur. Bozulan uyumu yeniden
jisti
Claude
Barnart
ortaya
atmýþ;
saðlamaya çalýþýr. Bu duruma dengelenme
iç
çevrenin
deðiþmezliði
anlamin(homeostatis) denir.
da kullanmýþtýr.
insan çevreye uymaya çalýþmakla
kalmaz. Çevreyi de kendine uydurmaya çalýþýr.
*Alýþma, duyarsýzlaþma (habitation)
Bu, uzun süre ayný uyarýcý ile karþý karþiya kalan organizmada uyarýcýnýn ilk
etkisini, þiddetini yitirmesi anlamýna gelir. Karanlýða, kokuya, gürültüye alýþma gibi.
Örneðin, bir fabrikaya ilk kez giden kiþi makinelerin gürültüsünden rahatsýz olur. Bir
süre sonra duruma alýþýr. Gürültüye alýþýr.

2. UYARILMA ÝHTÝYACI VE GÜDÜLENME
Ýnsan gerek fizyolojik, gerek sosyal, gerekse psikolojik yönden varlýðýný
sürdürmek için bu alanlardaki ihtiyaçlarýný (gereksinme) tatmin etmek zorundadýr.
Uyarým canlýlar için zorunludur. Hiçbir iç ya da dýþ uyarýcýnýn etki etmediði,
hiçbir uyarýmýn olmadýðý durumda yaþamdan söz etmek mümkün deðildir.
*Ýhtiyaç, dürtü, güdü, güdülenme
Ýhtiyaç (gereksinme): Rahatlýk ve uyum saðlayan, düzenli davranýþlarý
kolaylaþtýran içsel ya da dýþsal kimi þeylerden yoksun olma durumu. Ýhtiyaç kavramý
psikolojide doyurulmamýþ güdüler anlamýnda da kullanýlýr.
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Homeostatik dengenin bozulmasý bir
Homeostatik denge duruihtiyaç, bir yoksunluk olarak duyulur. Organizma, munda, organizmanýn beden
ihtiyaç durumunda bir sýkýntý hali, bir iç gerginliði ýsýsý, su, besin miktarý, kandaki
duyar. Örneðin; susuzluk halinde aðýz kurur. þeker durumu sabittir.
Açtýk halinde mide kaslarý kuvvetli bir þekilde
gerilip büzülür. Dengenin yeniden saðlanmasý için, gereksinmelerin giderilmesi
gerekir. Organizma tarafýndan eksikliðin hissedilmesi ihtiyaç; eksikliði gidermek için
organizmada ortaya çýkan güce dürtü (drive); organizmanýn ihtiyacý gidermek için
belli bir yönde etkinlik göstermesi eðilimine güdü (motive, saik) denir. Güdüler organizmada çeþitli davranýþlara yol açar. Organizma amacýna ulaþýnca doyuma ulaþýr.
Bu sürecin tümüne güdülenme (motivation, saiklenme) denir.

dürtü
güdü
ihtiyaç

davranýþ
doyum
Motivasyon
(güdüleme)

*Güdü türleri
Güdüler çoðu kez birbirleriyle yakýndan iliþkilidir. Bu nedenle sýnýflandýrýlmasý
zordur. Yaygýn sýnýflandýrma biçimine göre, insandaki güdüleri, fizyolojik güdüler ve
toplumsal güdüler olarak ikiye ayýrabiliriz:
Fizyolojik güdüler
Fizyolojik güdülere organik güdüler de denir. Organizmanýn yasamasý, türünü
devam ettirmesi ile yakýndan ilgilidir. Açlýk, susuzluk, oksijen eksikliði, gereksiz
maddelerin atýlmasý, uyuma, dinlenme ihtiyacý, cinsellik, uyarýlma ihtiyaçlarý fizyolojik güdülere yol açar.
Fizyolojik güdüler temel güdülerdir. Mutlaka tatmin edilmeleri gerekir.
Ertelenemezler. Örneðin "Bugün oksijen ihtiyacýmý karþýlayamadým, yarýn alýrým."
denemez.
19

Toplumsal güdüler
Fizyolojik güdüler insan ve hayvanlarda vardýr. Öðrenmeden daha çok
doðuþtan gelirler. Toplumsal güdüler ise insana özgüdür. Benliðin savunulmasý,
baþka kiþilerle iliþki kurulmasý ile ilgili güdülere toplumsal güdüler denir. Bazý
psikologlar benlik ihtiyacý ile ilgili güdülere psikolojik güdü de derler.
insan, toplum içinde yaþamak zorundadýr. Baþka insanlarla iliþki kurmak,
toplumda kabul görmek, statü kazanmak, güvenlikte olmak, baþarýlý olmak gibi
ihtiyaçlarý vardýr. Bu ihtiyaçlar toplumsal güdülere neden olur.
*Güdülenmiþ davranýþýn güdülenmemiþ davranýþtan farký
Her davranýþ güdülenmiþ davranýþ deðildir. Güdülenmiþ davranýþý güdülenmemiþ davranýþtan ayýran üç temel özellik göze çarpar:
* Güdülenmiþ bir davranýþta organizma mutlaka harekete geçer. "Acýktým
ama yemek yemeye üþeniyorum." diyorsak gerçekte acýkmamýþýzdýr. Ya da yeterli
biçimde güdülenmemiþizdir.
* Güdülenmiþ davranýþlar belli bir doðrultuya yönelmiþtir. Organizma mutlaka
amacýna ulaþmak ister. Güdüler davranýþa yön verir. Organizma ya istenilen, ihtiyaç
duyulan bir þeye ulaþmaya çalýþýr ya da istenmeyen, zararlý bir þeyden kaçar.
Ondan uzaklaþýr.
* Güdülenmiþ bir davranýþ seçicidir. Ayný lokantaya giden aç bir kiþi ile
susamýþ kiþinin ilgileri farklý olur. Aç olan, yiyeceklerle ilgilendiði halde susuz olan
içeceklerle ilgilenir.

3. DUYUM VE ALGI
a) Algý nedirþ
Organizmayý etkileyen herhangi bir
güce uyarýcý; uyarýcýlarýn organizmayý
etkilemesine de uyarým demiþtik. Uyarýcýlarýn
duyu organlarýný etkilemesi ve bu uyarýcýlarýn
belli sinir yollarýndan geçerek beyne ulaþmasý
ile de duyum oluþuyordu (bakýnýz; uyarýcý,
uyarým, duyum konusu).

Algý (perception, idrak): Bir olay
ya da nesnenin varlýðý üzerine
duyumlar yoluyla edinilen yalýn bilinç durumu. Duyumlarý yorumlama, onlarý anlamlý hale getirme
sureci.

Duyum fizyolojik bir olaydýr. Ýnsanda görme, iþitme, tatma, koklama, dokunma, organ duyumlarý vardýr. Duyu organlarý tarafýndan alýnýp beyne iletilen uyarýmlar kümelenip yorumlanýr. Algýlama, duyumlarýn çeþili biçimlerde örgütlenip anlam
kazanmasý, yorumlanmasýdýr. Uyarýcýlar farklý kiþilerde farklý yorumlanacaðý gibi;
ayný kiþi, ayný uyarýcýlarý deðiþik bakýþ açýsýna göre farklý biçimlerde anlamlandýrabilir.
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Genç-Yaþlý Kadýn
b) Duyum ve algý
Iþýk dalgasýnýn organizmayý etkilemesi uyarým, gözü etkileyerek renkli
görmeyi saðlamasý duyumdur. Bu renklerin örnek tablodan aldýðýmýzý farketmemiz
algýdýr. Algý duyuma baðlýdýr. Duyum olmazsa algý da olmaz. Fakat algý duyumdan
öte birþeydir. ilk kez duyumladýðýmýz bir þeyin ne olduðunu bilemeyiz. Belki daha
önce duyumladýðýmýz baþka þeylere benzetebiliriz ama onun ne olduðunu tam bilemeyiz. Uçan daire gördüðünü söyleyen kiþilerin birbirinden çok farklý biçimde uçan
daireyi tanýmlamaya çalýþmalarý bu nedenledir. Hiç kimya dersi görmemiþ biri,
H2O'yu yazý olarak algýlar. Kimya dersi görmüþ biri ise, onun su olduðunu bilir.
c) Görme duyumu ve görme algýsý
Görme duyumunu oluþturan enerji ýþýktýr. Ýnsan gözü 380-760 milimikron
dalga boyundaki ýþýk ýþýnlarýný görür. Yani prizmadan geçen, güneþ ýþýðýnýn görebildiðimiz kýsmýdýr. Kýrmýzý ve mor arasý renkleri görebiliriz. Oysa, mor ve kýrmýzý
ýþýklardan ötede baþka ýþýklar da vardýr. Örneðin, mor ötesi ýþýnlar derimizi etkiler.
Görme duyusunu alan organ gözdür.

Konjonktiv
Aský baðlarý

Þekil

Ýris
Gözbebeði
Mercek
Kornea
Kirpiksi kas
Görme Siniri

Gözün organik yapýsý

Sert tabaka
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Retina (Að tabaka)
Damar tabakasý

Nasýl Görüyoruzþ
Cisimlerden gelen ýþýn, gözün renkli kýsmýnýn (irisin) çevrelediði göz bebeðinden girip, göz merceðinde kýrýlarak að tabaka üzerine düþer. Að tabakanýn üzerinde
sarý leke denen 3mm2 lik bir alanda cismin ters görüntüsü oluþur. Sinirler bunu
beyne götürürler ve orada görme iþlemi düz olarak tamamlanýr. Cisimlerden gelen
ýþýðýn azlýk ve çokluðu göz bebeðinin daralýp geniþlemesiyle ayarlanýr. Iþýk parlak
ise - enerji de güçlü olacaðýndan - sinirdeki itme de güçlü olur. Iþýk sönük ise bunun
tersi olur.
Görmenin beyin mekanizmasý
Merkezi sinir sistemi iki kýsma ayrýlýr: Omurilik ve beyin. Hem beyinde hem
de omurilikte merkezler ve geçiþ yollarý vardýr. Geçiþ yollarý sinir aksonlarýnýn
(liflerin) toplandýðý yerdir, beyazýmsý renkte görünür. Merkezler ise nöronlarýn (sinir
hücreleri) toplandýðý yerlerdir; gri renkte görülürler.
Görme merkezi, arka yumrunun üzerinde bulunur. Her iki gözün að tabakasýnýn sað yansý, beynin sað yarýmküresinin görme merkezine, sol yansý da sol
yarým küresinin görme merkezine baðlýdýr. Beynin her iki yarým küresindeki görme
merkezleri çalýþmadýðýnda insan göremez. Görme merkezlerinden biri çalýþmadýðýnda ise, her iki gözün að tabakalarýnýn o yanda bulunan yansý çalýþmaz. Bu
durumda göz, ancak görüþ alanýnýn yarýsýný görür.
Renk algýsý
Renk algýsý ile
ilgili olarak "YoungHelmholtz" kuramýndan
söz edilebilir. YoungHelmholtz kuramýna
göre insan gözünün
retinasýnda üç tür lif
vardýr. Bu lifler farklý
dalga boylarýna farklý
duyarlýlýk gösterirler.
Örneðin, yeþil renk
uyancýsý geldi-ðinde
bazý lifler duyarlý hale
gelir, diðerleri bundan
etkilenmezler. Yeþil ýþýk
tarafýndan etkilenen bu
lifler insanda "yeþillik"
adýný verdiðimiz bir
özelliðin oluþmasýna
yol açarlar. Bu kurama
Duyum Merkezleri
göre "kýrmýzý", "yeþil",
"mavi" adý verilen üç tür farklýlaþmýþ duyarlýlýðýmýz vardýr, öteki renkler, bu üç temel
rengin belirgin þekillerde birleþmesiyle meydana gelmiþtir.
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Renk körlüðü
Kimi insanlar doðuþtan bazý renkleri görmezler. Bunlara renk körü denir
(daltonizm). Ýki türlü renk körlüðü vardýr:
* Bütün renklere karþý renk körlüðü. Bunlar dünyayý siyah-beyaz filmler gibi
görürler.
* Kýrmýzý-yeþil renklere karþý renk körlüðü. Bunlar da kýrmýzý-yeþil renkleri gri
olarak görürler.
Renk körlüðü kalýtým yoluyla geçer. Erkeklerde görülme sýklýðý kadýnlardan
daha fazladýr.
Aydýnlýk - karanlýk algýsý
Iþýk, gözün içindeki saydam tabakayý, merceði ve saydam sývýyý geçtikten
sonra að tabakadaki alýcý hücrelere çarpar. Burada çubuk ve koni denen iki tür
hücre vardýr. Bu hücrelerdeki ýþýða duyarlý pigmentler nitelik ve miktar yönünden
farklýdýr. Çubukçuklar, konilerden daha fazla pigmente sahip olmalarý nedeniyle
daha duyarlýdýr. Koniler aydýnlýkta (gün ýþýðýnda) çubukçuklar da karanlýkta (gece)
görmede daha etkindirler.
Ayrýca, konilerde renk görme olayýna yol açan üç deðiþik pigment vardýr.
Yalnýz koniler renk görür.
Dýþ kulak

Orta kulak Ýç kulak
Yarýmdaire
kanallarý
Vestibüler sinir

Oval pencere

Ýþitme siniri

Salyangoz siniri
Salyangoz
Yuvarlak pencere

Kulak kanalý

Kulaðýn organik
yapýsý, dýþ
kulak, iç kulak

Kulak zarý
(Timpanik zar)

Osteki borusu
Çekiç
Örs
Özengi

Kemikler

d) Ýþitme duyumu ve iþitme algýsý
Ýþitme duyumu organý kulaktýr. Kulaðýn; dýþ, orta ve iç kulak olmak üzere üç
bölümü vardýr.
Ýþitme duyumu uyarýcýsý sestir. Cisimlerin titreþimi ile oluþan basýncýn hava
moleküllerine çarpmasý sonucu ses oluþur. Ses dalgalar halinde yayýlýr. En saf ve
en basit ses sinüs dalgalarýdýr. Temiz ses de denilir.
Sinüs dalgalarýnýn iki özelliði vardýr:
* Sesin frekansý: Saniyedeki titreþim sayýsýný gösterir.
* Dalga geniþliði: Sesi oluþturan dalgalarýn geniþliðini ve basýncýný gösterir.
Basýnç arttýkça ses daha þiddetli ya da yüksek olur.
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Ses uyarýcýsýnýn özellikleri
* Sesin yüksekliði : Frekansý yüksek
Saniyedeki dalga sayýsýna
seslere "tiz ses", frekansý düþük seslere "pes
Hertz denir.
ses" denir.
* Sesin þiddeti: Ses dalgasýnýn basýncýSesin
na baðlýdýr. Basýnç arttýkça ses daha þiddetli ya
ölçülür.
da yüksek (land) olmaktadýr.

þiddeti

desibel

ile

* Sesin týnýsý: Sesin týnýsý sesin temizliðini gösterir. Örneðin flüt, müzik
araçlarý içinde en temiz sese sahiptir. Asýl titreþimle birlikte meydana gelen baþka
titreþimlerin sese katýlmasýyla ortaya çýkar. Örneðin, keman sesi yalnýzca telin deðil,
kemanýn diðer parçalarýnýn da titreþimiyle oluþur.
* Ses: yüksekliði, þiddeti, týnýsý karmaþýk olduðunda gürültü; düzenli olduðunda ise kulaða hoþ gelen bir nitelik kazanýr.
Ýþitme merkezi: Ýþitme merkezi beynin þakak yumrusundadýr. Ýþitme
merkezinin bazý kýsýmlarý yüksek, bazý kýsýmlarý ise alçak seslere duyarlýdýr. Beynin
bir yarýmküresindeki iþitme merkezi bozulunca kulaklar saðýr olmaz. Diðer
yarýmküredeki merkez iþitmeyi saðlar.
Nasýl Ýþitirizþ
Dýþ kulak (kulak kepçesi) tarafýndan
toplanan ses dalgalarý orta kulak aracýlýðýyla
(kulak zarý, örs, üzengi ve çekiç kemikleriyle) iç
kulaktaki sinir uçlarýna iletilir. Uyarýcýlar hassas
hücrelerce alýnýr, bu hücreler ses etkilerine
duyarlýdýr ve bunlarý elektriksel, kimyasal
iþaretlere çevirerek beyne iletirler. Beyne iletilen
uyarýcýlar çeþitli sesler olarak algýlanýr.

Normal insan kulaðý saniyede
20-20000 titreþimlik sesleri iþitir.
Ses
etkilerine
duyarlý
hücrelerin
bulunduðu
yer
salyangozun içinde bulunan
korti adý verilen organdýr.

e) Tatma duyumu ve tatma algýsý
* Tatma duyusu organý dildir.
* Tat uyarýcýsý ise tükrükte eriyebilen ve sývý halde olan her tür maddedir.
* Tatma ile ilgili alýcýlar dilimizin üzerine yerleþmiþtir.
* Tatma algýsý genel olarak koku duyumu ile birlikte olan bir algýdýr. Bu nedenle, nezle olduðumuzda pek çok þeyin tadýna varamayýz. Eðer burun deliklerimiz ve
gözlerimiz kapalý olursa yediklerimizin sadece acý, tatlý, ekþi ve tuzlu olduðunu
farkederiz ama örneðin, çið patates ile elmayý ayýramayýz.
* Aðýza alýnan sývý haldeki maddeler dil üzerindeki çukurlara girerek buradaki tat etkilerine duyarlý hücreleri uyarýr. Bu uyarýmlar beyne iletildiðinde tat duyumu
meydana gelmiþ olur.
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* Dil, yediðimiz þeylerin pürtüklü, kaygan, soðuk, sýcak .. vb olmalarýna karþý
da duyarlýdýr. Böylece lezzet duyumu oluþur. Tat, koku ve çeþitli deri duyumlarýnýn
bileþkesi olarak yediðimiz þeylerin lezzetini algýlarýz. Gazozun, çayýn, kahvenin ...
kendine has lezzetleri böylece algýlanabilir.
f) Koklama duyumu ve koku algýsý
* Koklama duyusu organý burundur.
* Koklama uyarýcýsý hava içindeki gaz haline gelmiþ kimyasal maddelerdir.
Koku, hava ve diðer gaz yapýlý maddeler vasýtasýyla nakledilir ve burun deliklerinden girerek burnun üst kýsmýndaki alýcý hücreler yoluyla beyne götürülür.
Koklama duyumlarý çok çeþitlidir. Temel koku duyumlarýný ayýrdetmek çok
güçtür.
Çiçek, meyve, baharat, reçine, çürük, yanýk ... gibi temel kokulardan söz
edilse bile saf kokular azdýr. Kokularýn çoðu sözü edilen bu temel kokularýn
karýþýmýndan oluþur.
g) Dokunma duyumu ve algýsý
Deri bütün vücudu kapladýðý,
için ona temel duyum diyenler
* Dokunma duyumu uyancýsý, deriye de vardýr. Göz, burun, dil gibi
deðen yada basýnç yapan her þeydir.
organlar görme, koklama, tatma
gibi duyumlarýn yanýnda dokun* Vücudun her yaný dokunmaya ayný hasma ile ilgili görevler de yaparlar.
saslýðý göstermez.
* Dokunma duyumu organý deridir.

* Dokunma duyumunun oluþmasý için uyarýcýnýn alýnmasýndan sonra mesajýn
sinirlerle beyne taþýnmasý gerekir.
Dokunma ile cisimlerin katý ya da yumuþak, kuru ya da yaþ, düzgün ya da
pürtüklü olduðu anlaþýlýr,
Sýcaklýk-Soðukluk: Sýcaklýk-soðukluk duyumlarý deri ile algýlanýrlar ama yalnýzca dokunmaya baðlý deðillerdir. Derimizin soðukluk-sýcaklýk etkilerine duyarlý
olan noktalarý dokunmaya duyarlý noktalarýndan farklýdýr.
Acý ve sýzý: Acý ve sýzý duyumlarý için de durum aynýdýr. Acý ve sýzýya duyarlý
olan sinir iplikçikleri derinin derin kýsýmlarýnda bulunur. þiddetli baský, çarpma,
yanma, acý, sýzý derinin derinliklerindeki iplikçikleri uyarýr.
Ýç organlarda çok az sayýda acý etkilerine duyarlý noktalar vardýr. Bu nedenle
iç organlardaki hastalýklarýn erken tanýsý güç olur.
Savunma
Mekanizmasý:
Aðrý: Vücutta herhangi bir örselenme Doyurulmamýþ temel ihtiyaçlarýn
ya da yaralanmayla birlikte olan duyumdur. yarattýðý iç huzursuzluklarýný giderAðrý duyumu organizmaya zarar mek üzere insanýn kendini aldatpahasýna
baþvurduðu
veren etkenlerden kaçýnmayý saðlamasý masý
davranýþ
örüntüleridir.
nedeniyle bir savunma mekanizmasýdýr.
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* Doðuþtan aðrý duyumu yetisi olmayan ya da bu yetisi pek hasas olmayan
birçok insan vardýr. Bunlarýn yanýk, kýrýk, mikrobik hastalýk... vb. gibi tehlikeleri yaþama riskleri daha yüksektir.
* Aðrý þiddetli olduðunda hasta rahatsýz olur. Aðrýdan kurtulma yollarý arar.
Hipnoz, telkin, aðrý kesici ilaç kullanma gibi yöntemler denenir.
* Yapýlan araþtýrmalar, aðrý duyumunun psikolojik etkenlere de baðlý olduðunu göstermiþtir. Üstelik psikolojik etkenler, yalnýzca aðrý duyumuna neden olmamakta ayný zamanda var olan sonmut fiziksel kökenli bir aðrýnýn þiddetinin artmasýna ya da azalmasýna yol açmaktadýr.
h) Diðer duyumlar:
Organik duyum: Ýç organlardan gelen açlýk, tokluk, bulantý, yorgunluk ... vb.
gibi duyumlardýr. Ýç organlardan gelen duyumlar, insanýn kendini keyifli ya da keyifsiz hissetmesinde etkili olurlar.
Denge duyumu: Baþýn duruþu, beden hareketlerini denetleme, yer çekimine
karþý durma ve tüm denge ile ilgili duyumlarýn beyincik ve iç kulaktaki yarým daire
kanallarýyla ilgisi vardýr.
Kas duyumu: Kassal duyuma kinestezi de denilir. Bu duyumla organlarýmýzýn, bedenimizin ne durumda olduðunu anlarýz. Örneðin, gözlerimiz kapalý
durumda da olsa yürüyor muyuzþ Oturuyor muyuzþ Yatýyor muyuzþ bilebiliriz.
Elimizi kulaðýmýza ya da aðzýmýza götürebiliriz. Bu hareketierimiz otomatik yapýldýðý
için böyle bir duyumuzun olduðunun farkýnda olmayýz.
i) Zaman algýsý:
Zaman algýmýz relativ (göreli) bir algýdýr. Etrafýmýzdaki periyodik hareketlere
baðlýdýr.
* Objektif (nesnel) zaman ölçüsü, güneþin hareketlerine göre düzenlenmiþtir.
* Subjektif (öznel) zaman ise yaþadýðýmýz aný iyi, hoþ görmemize baðlýdýr.
Yaþadýðýmýz süre zevkli ise zaman kýsa, zevksiz ise uzun olarak algýlanýr. Bazen 90
dakikalýk bir film süresi çok kýsa geldiði halde, 90 dakikalýk sýkýcý bir konferans süresi çok uzun gelebilir.
* Subjektif zaman için, "gençlerde günler kýsa, yýllar uzun; yaþlýlarda günler
uzun, yýllar çabuk geçer." sözü de örnek verilebilir.
* Zaman algýlarýmýzýn biyolojik ve fizyolojik temeli vardýr. Birçok fizyolojik
süreç zamana baðlýdýr. Örneðin, yeni yenen yemeðin sindirilmesi ve insanýn
yeniden acýkmasý belirli bir süre içinde olur. Sabahtan öðleye dek çalýþan kiþi acýktýðýný hissedince yemek zamanýnýn geldiðini anlar.
* Uzun süreyi algýlama, kýsa süreyi
algýlamaktan daha zordur. Çoðu kez, gece
Zaman algýsý : Ruhsal bir
yatarken ertesi gün belli bir saatte kalkmayý sürecin hýzý, zaman içindeki yeri,
ister ve gerçekten de o saatte kalkarýz. görünüþ düzeyi açýsýndan süresini
Kendimize güvenmeyip çalar saatimizi kur- kavrama.
muþ bile olsak saat çalmadan uyanmýþýzdýr.
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*Zaman ve mekan algýsý : Zaman algýsý mekan algýsý ile iliþkilidir.
Bir nesneyi algýladýðýmýzda onu uzayda bir yereleþtiririz. Onun yerini belirtirken yukarýda, aþaðýda, saðda, solda, önde, arkada gibi ifadeler kullanýrýz. Mekan
algýsýnýn oluþmasýnda bütün duy organlarý rol oynar. Görme ve dokunma duyumlarýnýn etkisi diðer duyumlardan dahafazladýr.
*Devinim (hareket) algýsý: Nesnelerin birbirlerine göre durumlarýndaki
deðiþme insanda devinim algýsýný oluþturur. Örneðin, yolda giden otobüsün devindiðini, çevresinde bulunan nesnelerle karþýlaþtýrarak algýlarýz.
j) Algýda organizasyonu (örgütlenmeyi) etkileyen etmenler
(1) Algýda organizasyon nedirþ
Ýnsanlar dýþ dünyadan duyumlar alýrlar. Duyum bir ýþýðýn parlaklýðý, bir ses
tonunun perdesi, çayýn sýcaklýðý veya elimizi yaktýðýmýzda duyduðumuz acý gibi ilkel
yaþantýlarý içerir. Duyumlar, yaþantýlarýmýzýn hammaddesidir ama tüm yaþantýmýz
duyumlardan ibaret deðildir. Duyumlarýmýzý sürekli yorumlarýz. Örneðin, renkleri
tablo, sesleri melodi olarak yorumlarýz (Bu yorumlama sürecine algý demiþtik).
Dikkat edersek duyumlarý yorumlarken onlarý bir düzene sokuyoruz. Dýþ dünyadaki nesneleri organize bütünler olarak algýlýyoruz. Nesnelerin organize bütünler
halinde görülmesi insanlarýn uyarýcýlarý bir biçime, bir þekle, bir düzene sokma eðiliminden kaynaklanýr.
Algýlanan uyarýcýlarýn bir þekle,

Algýlarýn biçime, düzene sokulmasýna bir biçime sokulmasýna algýda
algýda örgütlenme denir.
organizasyon denir.

* Algýda organizasyon (örgütlenme); gruplama, anlam kazanma, tamamlama
biçiminde olur.
x x x x x x x x

x + x + x + x +

+ + + + + + + +

x + x + x + x +

x x x x x x x x

x + x + x + x +

+ + + + + + + +

x + x + x + x +

x x x x x x x x

x + x + x + x +

+ + + + + + + +

x + x + x + x +

x x x x x x x x

x + x + x + x +

+ + + + + + + +

x + x + x + x +

Birbirine benzeyen çarpý ve artý, bir çarpý bir artýdan meydana gelecek olan
çizgilere göre daha kolaylýkla kavranýr.

Gruplama
Nesne algýlamada örgütleyici bir eðilim vardýr ki, bu, nesnelerin gruplanarak
algýlanmasýdýr. Gruplamada nesnelerin birbirierine yakýnlýðý, uzaklýðý, benzerliði,
benzemezliði, sürekliliði, süreksizliði etkili olur.
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Tamamlama
Nesne algýlamada bir baþka eðilim de tamamlamadýr. Ýnsanlar, görsel
dünyalarýný uyarýmdaki boþluklarý doldurarak örgütlerler. Bu durum, kopuk parçalar
yerine bütün bir nesne algýlamasýna yol açar.

Figür - Fon (þekil - zemin) algýsý
Ýnsanlarýn nesne algýlamalarýndaki baþlýca
örgütleyici, eðilimdir. Bu, nesnelerin zemine göre
göze çarpmalarýna neden olur. Duvardaki tablo
duvara göre þekil, duvar da zemin olarak algýlanýr.
Þekil, zemin algýlarý görme algýlarý dýþýnda da
geçerlidir. Örneðin, bir senfonide, melodi veya tema
þekil olarak algýlanýr, akortlar ise zemini oluþturur.
(2) Algýda organizasyonu etkileyen etmenlerin
bir kýsmý, doðuþtan gelen eðilimlere (gruplama,
tamamlama ... gibi) kýsmen de öðrenmelere baðlýdýr.
Lekeler tamamlanarak
anlam kazanýr.

k) Algýnýn özellikleri
1. Algý alaný

Belirli bir süre içinde insanýn ayýrt edici tepkiler yapabildiði çevre, özellik ve
varlýklarýn tümüdür.
Þu anda çevrenize üç dakika süre ile bakýn sonra neler gördüðünüzü bir kaðýda yazýn dersek, yazdýklarýnýz sizin o anki algý alanýnýzý gösterir. Çevrenize tekrar
baktýðýnýzda daha önce görmediðiniz baþka þeyleri de farkedebilirsiniz.
2. Algý dayanaðý
Bu, algýlarýmýzýn, inanç ya da fikirlerimizin, davranýþlarýmýzýn altýnda yatan ve
bunlarý denetleyip sýnýrlandýran deðerler sistemidir.
Farklý toplumsal normlara sahip iki insan ayný durumla karþýlaþýrsa (Örneðin,
bir Türk ile bir Fransýz, salyangoz yemeði ile
Toplumsal norm: Toplumsal
karþýlaþýrsa) her ikisi de bu durumu farklý
yaptýrýmý
olan her türlü davranýþ
þekilde görecekler ve farklý tepki gösterecekbiçimi.
lerdir. Farklý görüþteki iki kiþi farklý tepkiler
gösterirler.
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* Demek ki insan dýþ dünyayý objektif (nesnel) olarak algýlamaz.
* Ýnsanýn içinde yaþadýðý toplumdan edindiði deneyimleri, onun ilk sosyal
dayanaðýný oluþturur. Daha sonraki deneyimleri de bu ilk çerçeve etrafýnda þekillenir. Çeþitli fikirleri, sistemleri savunur ya da karþý tavýr alýr.
3. Algýda bütünlük
Bu, bir cismin, bir varlýðýn soyut özellikler ya da ayrýntýlar toplamý olarak deðil,
tümüyle algýlanmasýndan oluþan bütünlüktür. Örneðin, rengi, kokuyu deðil çiçeði
algýlarýz.
Gestaltçý yaklaþýmdan önce algý, duyumlarýn toplamý zannediliyordu. Oysa
þimdi gestaltçýlarýn etkisiyle) algýnýn bir bütünün doðrudan doðruya algýlanmasý
olduðunu biliyoruz.
4. Algýda deðiþmezlik
Bir nesnenin çevresindeki uyaranlara, yapýsýndaki deðiþkenliklere karþýn
algýsal niteliðini korumasý, ayný nesne olarak algýlanmasýna algýda deðiþmezlik
denir. Nesne daha önce algýlanmýþsa onun ýþýkta, gölgede, yukarýda, aþaðýda; dik
ya da eðik görünmesi insandaki algýsýný deðiþtirmez.
Algýda deðiþmezlik;
* Renk deðiþmezliði
* Biçim deðiþmezliði
* Hacim (oylum) deðiþmezliði
gibi þekillerde karþýmýza çýkar.
5. Figür - fon iliþkisi
Algýda örgütlenme konusunda ele aldýðýmýz figür-fon algýsý ile ilgili bazý özel
durumlardan söz edelim:
* Figür ya da ton olma durumu bazen
deðiþik algýlara yol açar, Köhler pervanesinde
olduðu gibi. Beyazý zemin olarak algýlarsak siyah
pervane görürüz. Siyahý zemin olarak kabul
eltiðimizde beyaz pervane görürüz. Þekiller her
zaman zeminden biraz önde ve yüksekte imiþ gibi
görülür.
Köhler pervanesi örneðindeki gibi olgular
algýda kaymaya neden olur.
Köhler Pervanesi
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(6) Derinlik algýsý
Biz nesneleri (en, boy, derinlik
olmak üzere) üç boyutlu algýlarýz.
Derinlik algýsý ilginç bir durumdur.
Gözle, iki boyutlu olan aðsý (retina)
tabaka ile üç boyutlu eþya nasýl
algýlanýyorþ Aðsý tabakanýn eni
boyu vardýr ama derinliði yoktur.
Bir resme, filme, fotografa baktýðýmýzda da derinliði algýlarýz.
Derinlik algýsýnýn oluþmasýnda
geçmiþ yaþantýlarýn etkisiyle öðrenilmiþ olan birtakým kurallar vardýr.
Bunlar derinlik algýsýnda ipucu verir.
Görsel derinlik algýlamasýna
neden olan çevresel etmenler:
1.Biniþim: Bize yakýn olan eþya,
uzakta olaný kapatýr.
2.lþýk ve gölge: Nesneye yakýnsak
aydýnlýk, parlak, uzaksak gölgeli
görürüz.
3.Çizglsel perspektif: Birbirine
paralel çizgiler bizden uzaklaþýnca
kesiþiyor gibi görünür.
4.Orantýlý büyüklük:
uzaklaþtýkça görme
kapladýðý yer küçülür.

Nesneler
oranýnda

5. Hareket eden bir cisim, derinliði
algýlamamýza yardým eder.

Görsel derinlik algýlamasýna yardýmcý olan organik etmenler
Gözümüzün yakýn ya da uzaktaki cisimlere bakarken yaptýðý uyum ve çift
gözle bakma derinlik algýlamasýnda önemli rol oynar. Hatta çift gözle alýnan
imgeler birbirine tamamiyle uymaz. Ýki gözün en iyi görme noktalarý olan sarý lekeleri
arasýnda altý santimetre fark vardýr. Ýki göz yoluyla ayrý açýlardan alýnan imgeler,
beyinde, görme merkezinde birleþtiði zaman, bunlarýn birbirine uymazlýðý o nesnenin üç boyutlu olarak görülmesine neden olur.
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7. Algýda seçicilik (dikkat)
Organizmaya ayný anda birçok uyarýcý etki eder. Ancak organizma bunlardan
bazýlarýný algýlar, bazýlarýný algýlamaz. Bu duruma algýda seçicilik diyoruz. Baþka
deyiþle algýnýn temel öðelerinden biri olan dikkatin
Dikkat : Bilincin en parlak
bir varlýk ya da olaya çevrilerek
organizmanýn
noktasý;
psikofizik enerjinin bir
yalnýz onunla ilgili olan uyarýcýlarý algýlamasý,
noktaya
toplanmasý.
bunun dýþýndaki uyarýcýlarla ilgilenmemesine
algýnýn seçiciliði denir.
* Algýda seçiciliði etkileyen nedenleri, iç ve dýþ faktörler olarak ayýrabiliriz. Ýç
faktörler organizmaya, dýþ faktörler de uyarýcýlara baðlýdýr.
* Ýç faktörler
Dikkatin belirli bir yöne çevrilmesi, insanýn gereksinme, ilgi, merak ve duygularýna baðlýdýr. Gereksinmenin doyurulmasý beklentisi, ilginin doyurulmasý, merakýn
doyurulmasý, sýkýntýdan, kaygýdan kurtulma gibi nedenler dikkatimizi yönlendirir.
Örneðin, karnýmýz açsa dikkatimiz yiyeceklerdedir. Belirli mesleklerde Çalýþan
kiþiler, kendi meslekleri ile ilgili olaylarý dikkatle izler. Ayakkabýsý ayaðýný vuran
kiþinin bütün dikkati ayaðýndadýr.
* Dýþ faktörler
* Uyarýcýnýn kuvvet ve oylumu, þiddetli uyarýcý, örneðin kuvvetli bir ses, ýþýk,
koku dikkatimizi çeker.
* Aþýrý zýtlýklar, zýt renkler, zýt sesler, zýt boyutlar dikkat çeker.
* Hareket eden uyarýcýlar dikkat çeker.
* Yenilik ve tanýþýklýk dikkat çeker. Örneðin, modaya göre giyinmiþ biri dikkat
çeker.
* Alýþýlmýþýn dýþýndaki uyarýcýlar dikkat çeker. Çok uzun biri çok küçük televizyon, dar bir köprü vb, dikkat çeker. Tekrarlar (yinelemeler) dikkat çeker. Reklam
spotlarýnýn sýk sýk yinelenmesi bundandýr.
Dikkat üzerinde dýþ faktörlerin etkisi hemen görülür, ama bunlar kýsa süreli
olur. Oysa iç faktörlerin etkisi daha uzun sürer.
8. Algý yanýlmalarý
Ýnsanlarýn dýþ dünyadan edindiði algýlarýn bazýlarý doðru deðildir. Yanlýþ ve
kusurlu algýlamalarý da olabilir. Yanlýþ algýlamalarda ya duyu organlarýnýn yapýsýnýn
ya da geçmiþ yaþantýlarýn etkisi vardýr.
Algý yanýlmalarýný; illüzyon (yanýlsama) ve halüsinasyon (sanrý) olarak ikiye
ayýrabiliriz:
* Ýllüzyonlar (yanýlsama)
illüzyon, var olan bir nesne veya.canlýyý organik ya da psikolojik nedenlerle
yanlýþ algýlamadýr.
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Algý yanýlmalarý

Çay bardaðýna batýrýlmýþ kaþýðýn kýrýk gibi görülmesi bir fiziksel illüzyon,
korkan birinin ýssýz yolda giderken bir ipi yýlan olarak algýlamasý psikolojik illüzyondur.
illüzyonlar, bazen duyu organlarýnýn özelliðinden ileri gelebilir. Buna sinema
illüzyonunu örnek gösterebiliriz. Görünürdeki hareket algýsýdýr. Sinema perdesi
üzerinde gerçek bir hareket olmadýðý halde, projektörün perdeye bir hareketin çeþitli
safhalarýndan alýnmýþ resimleri birbiri ardýna, kýsa zaman süreleri ile yansýtýlmasý
sonucu sürekli bir hareket algýlamasý meydana gelir. Bir saniye içinde perdeye yansýtýlan en az 20 resim hareket illüzyonunu oluþturur.
* Halüslnasyon (sanrý)
Sanrýlar, gerçek algý yanýlmasý deðildir. Çünkü sanrýlar tamamiyle zihnin icadý
olan imgelerdir. Çevrede duyum olmaksýzýn meydana gelirler. Ateþli hastalýklar,
aþýrý - yetersiz uyarým, telkin, hipnoz, gibi uyaranlar halüsinasyonlara neden olur.
Halüsinasyon normal bir durum deðildir. Oysa, illüzyonlar normaldir. Farklý kiþilerde
ayný durumda ayný illüzyon görülür.
I) Algýyý etkileyen etmenler
Buraya kadar anlatýklarýmýzdan bizim dýþ dünyayý olduðu gibi algýlamadýðýmýzý, kendimizden de birþeyler kattýðýmýzý gördük. Yani, her yeni algý bireyin
daha önceki deneyimlerinin devreye girmesini gerektirir.
1. Algýyý etkileyen iç etmenler
Bunlar, duygularýmýz, gereksinmelerimiz, zihni tutumumuz, hazýr bulunma,
telkin gibi etmenlerdir. Fizyolojik ya da psikolojik kökenlidirler.
* Duygularýmýz, algýlarýmýz, etkiler. Sevdiðimiz birinin iyi yönlerini gözümüzde onu büyüterek algýlarýz.
* Gereksinmelerimiz algýlarýmýzý etkiler- Karnýmýz aç olduðunda yiyecekleri
daha lezzetli algýlarýz.
* Zihni tutumlarýmýz algýlarýmýzý etkiler. Benimsediðimiz düþüncelere uygun
þeyleri kolayca algýlarýz. Benimsemediklerimizi görmezden geliriz.
* Neyi algýlamaya hazýrsak onu algýlarýz. Bize suçlu olduðu söylenen birinin
fotoðrafý gösterildiðinde onu suçlu olarak algýlarýz.
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* Korku, öfke, kaygý gibi durumlar da algýlarýmýzý etkiter. Psikolojik illüzyonlara yol açar.
* Hipnoz vo telkin algýyý etkiler. Belirsiz þekiller telkinin doðrultusunda deðerlendirilip yorumlanabilir.
(2) Dýþ etmenler
Algýlarýmýzý fiziksel ya da toplumsal kaynaklý dýþ etmenlerde etkiler.
Algýlamada hem
nesne ve olayýn içinde
bulunduðu ortamýn hem
de algýlayan kiþinin
bulunduðu ortamýn etkisi
vardýr. Ayný gri renk
beyaz zeminde koyu,
siyah zeminde açýk
algýlanýr. Bir bardak
soðuk suyun soðuk bir
havada algýlanýþý ile
sýcak havada algýlanýþý
farklýdýr.
Toplumsal etmenler: Uyarýcýlarý toplumsal, kültürel nitelik taþýyan bir çevre
içinde algýlarýz. Örneðin, müzik algýsý kültürlere göre farklýlýk gösterir. Bir kültürde
beðenilen müzikal düzenler bir baþka kültürde beðenilmeyebilir. Zaman, mekan
algýsý da kültürlere göre deðiþme gösterir, ilkel kabilelerde zaman kavramýnýn bulunmadýðý gözlenmiþtir.
m) Duvum ve algý bllgllerinin uygulama alanlarý
* Felsefenin tomel konularýndan biri, bilginin kaynaðý ve geçerliliðini ele
alan bilgi felsefesidir. Bu nedenle algýlama konusu felsefenin konusu olmuþtur.
* Algýsal Öðrenme konusu ile ilgili bilgiler, özellikle Gestaltçý yaklaþýmlarýn
görüþleri eðitim alanýnda uygulanýr.
* Ýllüzyonlarla ilgili bilgiler sinemada kullanýlýr.
* Algýyý etkileyen etmenler bilgisi bize görgü tanýklýðýnýn objektifliði konusunda fikir verebilir.
* Aðrý duyumu araþtýrmalarý týp alanýnda uygulanýr.
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