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Nesnelerin tanınmasıve yeniden tasarlanabilmesinde görsel sistemin duyar

lılığı kadar, algılamanın da etkisi büyüktür.

Algılama ne kadar duyarlı ise nesneler hakkında gerekli olan bilginin bel

lekten istenerek ortaya çıkarılması o derece güçlü ve kolaydır. Nesnelerin

tanınması için zihinsel süreçten bahseden psikoloji bilimi ve sanat kurarn

ları ise "Gestald" ve "Algılama Yasaları''ru ortaya çıkarmıştır.

Görsel bilginin kazanılmasıve öğrenmenin gerçekleşmesi, diğer taraftan, al

gılama ile ilgilidir.

Algılama (idrak), (kavrama, yargılama ve tepkime), duyu organları aracılığı

ile nesneler, özellikler veya bağıntılardanhaberdar olma işlemidir. "İdrak iş

leminde sinir sistemi büyük roloynadığı için ve idrak etme ise tecrübelerin

etkisi altında olduğundan, idrak; yalnız duyu organlarını etkileyen uyarıcı

ların meydana getirdiği pasif bir algılama işlemi değildir."! Demek oluyor ki

algılama yolu ile insan amaçlarına bağlanır; deneyimleri ve öğrendikleri

çevresini daha iyi algılamasını sağlar. çevreye adapte olma yine algılama

yardımcılığı ile olur. Bu bakımdan insanın çevreyi algılamasını, ögeler ve

kişiler olarak ayrı ayrı bilmek gereklidir.

Çevrenin dış düzeninin organizasyonu ve deneyimlerin temelini görsel al

gılamanın meydana getirdiğiKöhler tarafından ileri sürülmüş ve Gestald ku-

1·Hilgard, E.R., RC Atkinson Introduction to Psyehology, Harcourt, Brace and Word, 1967. s. 55-59



ramı kurulmuştur. 2

Gestalt kuramına göre; düzenlenmiş biçimler yada bütünler gördüğümüz

öne sürülmektedir, Koffka ve Köhler'e göre; "bütün, parçalarının toplamın

dan daha büyüktür. Dolayısıyla şekiller, o şekilleri meydana getiren ögeler

den daha önemlidir."

Koffka ve Köhler, ayrıca algılamaları yöneten değişik düzenleme ilkieri be

lirlediler. Bunlardan genel olanı, kesinlik (prangcenz) adıyla anılır. Parça

olarak algılanan bütünün koşullar elverdiği ölçüde "iyi olabileceğini belir

tir.ö Burada "iyi" nin bir tek, her-şeyi kapsayan tanımı yoktur; daha çok bir

lik, yalınlık, simetri. düzenlilik. yakınlık ve benzerlilik gibi bir dizi nitelik

ten oluşmaktadırve neyin görüleceğini belirlemektedirler.

Gestalt kuramını destekleyen optik etkenler vardır. Bağlam (context) ne

gördüğümüzü belirlemede önemlidir.

Algılamalarda ve doğrudan uyarılmalarda değişikliklerin üstesinden gelen,

şaşılacak bir dengelilik ve sürekliliği çok defa nesnenin ışıklandırılmasıve

konumu belirler.

Bir lastik top ya da portakal, değişen ışıklandırma koşulları altında sürekli

olarak aynı rerıkteymiş, hatta aynı nesne gibi algılanabilir.

Bir başka deyişle, nesnenin renk özelliği, çevrenin renk özelliği etkisi altın

dadır.s

Gestalt kurarncıları, algıların basit şekillere yönelen elektriksel "beyin alan

ları" tarafından basit biçimler olarak düzenlendiğine inanıyorlardı.> Onlara

göre, hava kabancıklarınınküreselolmasınınnedeni, küreselliğin kabarcık

lar için fiziksel bakımelan en elurucu biçim olmasından ileri gelmekteyeli. Bu

kurarnın düzenleme yasaları, eluyusal uyarıların alınması, geri çevrilmesi ve

değiştirilmesi gibi, algılanacak bilgiye veri olarak katkıda bulunan bilgisa

yar benzeri işlevleriri sonucu olabilir.v Örnek olarak, yan yana dizilmiş bir

birine benzeyen noktalar, bir nesnenin kenarı olabilirler ve tek bir nesne

nin parçaları olmaları nedeniyle de bir aradaymiş gibi düşünülebilirler. Bu

gruplaşmalar nokta dizileri olarak görülür."

Görsel yanılsamalar, göz retinasında ya da beynin kavrama bölgelerinde

oluşan algılama yanılgısınelandoğar. Renk, nesnelerin kendilerinele olan bir

özellik olmaktan çok göze ulaşan ışığın, değişik dalga boylarına zihnin ver-

2 Prentice, W.C.H. "The Systematk Pyschology, of Wolfgang Köhler", Pyschology A study of a Science (Ed.S.Koch), VoL 1,
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4Tamer, Kezbarı "Görsel iletişim veTelevizyon" (Doktora Semineri Notları) Anadolu Üniversitesi AÖF 1982-1983 Ders yılı ilkba
harDönemi
5 .. , Insan veToplum. İstanbul Gelişim Yayınları, 1976, s.48
6 Held, s. 48-49-50.
7 Il.Zeıtl Sight Sound Motion.



diği yanıtın ürünüdür. Bir başka deyişle "nesneye bağlı" duyusal sabitler

(kırmızı algısı, üçgen form algısı vb.) organizasyon sonucu nesnenin çevre

siyle olan iç içe etkileşimi "optik illüzyonlar" halinde gelişir."

Aynı büyüklük ve renkteki iki daire farklı renkte zeminlere konulduğunda

çevrelerindeki renkler algılamayı etkileyerek ortadaki renkleri farklıymış gi

bi gösteren bir yanılsama meydana getirir. Bu tür yanılsarnada "biçim" iki

lemi şu ilkelerden dolayı tanımlanır.

1- Biçim algılanan "şey"dir. Görüntüde nesne olarak belirir. Zemin bir "şey"

olarak algılanmaz.

2- Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür. Dolayısıyla biçim zemin

içinde yerleşmiş olarak algılanır.

3- Biçim önde algılanır. Zemin biçime göre arka plandadır.

4- Kontür biçime ait olarak düşünülür.

5- Biçim zemine göre daha hareketlidir. Zemin durağan olarak algılanır.

6- Biçim sınırlıdır. Zemin biçimin arkasında devam ediyormuş gibi algılanır.

Görsel Algılama ilkeleri
Gestald Kuramı ile ilgili görerek algılamaya ilişkin görüşlerin yanı sıra, psi

ko-fiziksel algılamaeıların ortaya koyduğu "Algılama Kuramı" ilkeleri vardır.

Bu kurama göre algılama; çevre değişkenlerine bağlıdır. Nasıl kabul edilir

se edilsin, sonunda bilgiyi elde eden ve yönlendiren bir özellik olarak ta

nımlanır. İnsanın çevre hakkındaki bilgiyi, gereksinimlerini tatmin etmek

için algı yolu ile elde ettiği söylenebilir.

İnsan, çevreden gelen uyarıcıları algılayarak öğrenir, öğrendikçe deneyim

kazanır, deneyimleri arttıkça daha iyi algılar. Algıladığımız her şey geçmiş

deneyimlerimizin işlevidir."

Algılama eylemlerinde görme; ışıtme ve hareketle algılamanın önemli bir

yeri vardır. Sesi işitme araçları yön ve uzaklık bakımından algılama, görüş

olanakları çevrenin algılanmasını artırır veya azaltır.

İletişimle oluşan bilgi düşünceyi, düşünce de sorunlara yeni çözümler kav

ramlar arasında yeni bağıntılar kurmayı, yeni uyarlama yöntemleri bulmayı

getirir. Hatta, yaratıcı düşüncenin varolan düşüncelerin strüktürünün yeni

den kurulmasınabenzediği söylenebilir. ıo Algılama, gerçek ve hayalolarak

isimlendirilen iki ortam içerisinde oluşur. Bu iki ortamda yer alan öğrenme,

hatırlarna, tekrarlama, karşılaştırma, tanıma gibi işlemler zihinsel eylemler

kapsamı içindedirler. Zihinsel eylemlere yönelik araştırma alanları içeri sin-

8Tamer, Kezbarı "Görsel iletişim veTelevizyon" (Doktora Semineri Notları)

9A.g.k.
10 Katz, D. Gestalt Psychology, lts Nature and Sıgnificance. London, 1951, s. 35.



de en çok ilgi çekenler, algılama, görme, sanrı, telepati gibi tartışmalı ve

normal ötesi olgularla ilgili olanlardır. Duyu organları fiziksel enerjinin çe

şitli türleri ile uyarılır; gözler, elektro-manyetik dalga boylarıyla; kulaklar

mekanik titreşimler, burun ve dil kimyasal maddeler ve deri de basınç ve

ısı kanşımlarıyla algılama sinirsel etkilerle bildirilen bu gibi duyusal uyarı

lan düzgün bir dünya görüntüsü elde etmek üzere yorumlanmasıdır

Bir başka anlatımla; "algıladığımız her şey gereksinimlerimizin, amaçlarımı

zın ve değerlerimizin bir işlevidir. Bundan böyle algıladığımız şeyler neyin

neyi algılamak istiyorsak öyledir." 11

Algılama kuralı ilkeleri kısaca özetlerıecek olursa görülür ki;

1- Bütün algılar bir etkileşim sonucudur.

2- Biz çevremizdeki nesnelerden geleni algılamayız. Algılamadığımızbizim

le birlikte ve bizden dolayı oluşan şeylerdir.

3- Algıladığımız her şey sinir sistemimizin fizyolojik yapısının bir işlevidir.

Eski Gestald kuramlarındanen zengin bilgi ve birikim ile buna bağlı olarak

eğitimde uygulanabilme özelliklerinin gelişmesi ve katkıları "Yeni Ges

rald-çılar tarafından yapılmıştır.

Öğrenciler üniversite eğitimine, çocukluk dönemi ve eğitimde edindikleri;

görme, duyma, duyumsama kalıpları ile koşullu olarak geldikleri bir ger

çektir.

Bu nedenle:

1- Temel Sanat Eğitimi, algılama yasaları ile öğrencinin görüş, biliş, duyuş,

düşünüş olarak zihinlerini farklı kullanma eğitimini sağlamalıdır. Böylece

tasarlama süresince daha üretken zihinleri açığa çıkması sağlanmış olacak

tır.

2- Özellikle "Yeni Gestald'' kuramcılarının algılamanın bilinç ötesi olarak

öne çıkardığı; "Sezgi'', "Merak", "Telepati", "Düttü" ve "Eğilim" güçlerini kul

lanma yetisini Temel Sanat Eğitimi öğrenciye kazandırabilir.

3- Algılama: Salt görüneni fark etme değildir. Anlama aynı zamanda Açık

lama ve Yorumlama'dır.Temel Sanat Eğitiminde Gestald yasaları ve biçim

zemin ilişkisinde iyi bir alt yapı olarak alan öğrenci Bilgi Ezbereisi değil,

Özel Bilgi Üreticisi olabilir.

Tasarım işlevlerinin yerine getirilmesi Algı ve Algı Kuramlarının en geniş bir

biçimde yer aldığı Temel Sanat Eğitimi disiplininin ne derece önemli ol

duğunu ortaya koymaktadır.

11- Hans Toch; Maleolm S.Mclean, Jr. "Perception and Communication: A. Transctional Wiew," Foundations ofCommunication
Theory, ed. Kenneth K.Sereno veC David Mortensen. New York Harper and Row, 1970 s 125-135
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