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göstererek azalmaya baﬂl›yor. Ancak uyaran hâlihaz›rda mevcut ve kiﬂi onu anlama ya da ona anlam verme durumundaysa belirsizdan daha farkl› oldu¤unu, haliyle
li¤in düzeyi kiﬂinin be¤enisini etkide mekân ve insan›n birbirleriyle
liyor. Kiﬂi çok fazla ya da az uyarasentezlenmiﬂ olduklar›n› savununa maruz b›rak›l›rsa söz konusu
yor. Gestalt psikolojisi, optik ve
uyaran bütününü güzel bulmuyor.
görsel yan›lsamalar› da içeren birÖyleyse en yüksek be¤eni orta dütak›m prensipler dizisi öne sürüyor
zey bir uyaran ve belirsizlik duruve bunlar›n baﬂar›l› ve tercih edilir
munda ortaya ç›k›yor.
görsel alg›lar olduklar›n› varsay›3.) “Do¤al Olan›n Gücü” Varsay›m›
yor. ‹ﬂte varsayd›¤› bütünlük,
Do¤al olan›n göze neden daha
Bir sanat eserinde görsel
uyum, z›tl›k, ritim, denge, fon-nesuyaran az oldu¤unda ondan güzel görünüyor oldu¤una dair iki
ne iliﬂkisi gibi
varsay›m bulunuyor. ‹lki “‹ndirgehoﬂlanmayabiliyoruz.
pek çok prensip
nen stres kuram›”. Bu kuram, inbugün sanattaki
sanlar›n
biyolojik
olarak “do¤al”a programlantasar›m özellikleri olarak yerini
m›ﬂ olduklar›n› savunuyor. Bu iﬂlevsel-evrimsel
al›yor.
paradigmaya göre al›ﬂ›lageldik do¤al manzaralar
2.) Deneysel Estetik
insanda bir tak›m fizyolojik de¤iﬂimlere yol aç›“Modern deneysel esteyor: stres seviyesi düﬂüyor, sald›rganl›k azal›yor
tik”in babas› kabul edilen Dave kiﬂi kendini enerjik ve sa¤l›kl› hissediyor. ‹kinniel Berlyne’e göre 4 anahtar
ci varsay›m ise dikkate dair. Bir uyarana uzun sügörsel at›f bulunuyor: karmaﬂa,
reli olarak dikkat verdimizde yorgunluk yarat›yenilik, uyuﬂmazl›k ve beklenyor. Kiﬂiyi yormayacak ve tan›d›k oldu¤u görünmezlik. E¤er ki kiﬂi herhangi
tülerse onda rahatl›k hissi ve arkas›ndan be¤eni
bir uyaran eksikli¤i yaﬂ›yorsa
uyand›r›yor.
ve bir uyar›c› aray›ﬂ› içerisin-

Estetik Anlay›ﬂ›m›z› Neler Belirliyor?
“Estetik” felsefe, sanat, mimarl›k ve davran›ﬂ
bilimleri gibi pek çok alan taraf›ndan ele al›n›p,
çal›ﬂ›labiliyor. “Güzellik” kavram›, özünde, insanlar›n kendi hisleri ve söz konusu nesnenin kendi
özelikleriyle iliﬂkili. Bir kiﬂinin estetik zevkininse
hem öznel hem de nesnel etmenlerden etkilendi¤ine ve zaman içerisinde de¤iﬂkenlik gösterebilece¤ine inan›l›yor. Bu da kiﬂisel özelliklerle zaman
içindeki dönemsel e¤ilimlerin güzellik yarg›s›n›
etkileyebildi¤i ç›kar›m›n› do¤uruyor. Esteti¤e dair ortaya at›lm›ﬂ pek çok psikoloji varsay›m› bulunuyor. ﬁimdi
gelin, birkaç tanesine birlikte
büyüteç uzatal›m:
1.) Gestalt Yaklaﬂ›m›yla Estetik
Bu yaklaﬂ›m temelde form
ve ﬂekil alg›s›na odaklan›yor.
Karmaﬂ›k görsel iﬂleyiﬂleri deneysel yöntemler yoluyla ortaya
ç›karmay› hedefliyor. Görsel alg›y› bütünsel ve insan davran›ﬂlar›yla kaynaﬂm›ﬂ kabul ederek
davran›ﬂ› dinamik bir yorumun
içine oturtuyor. Daha aç›k söyBütün, kendisini oluﬂturan
leyecek olursak, bütünün onu
parçalar›n toplam›ndan daha
oluﬂturan parçalar›n toplam›n-

deyse belirsizlik art›yor ve haz
da belli bir noktaya kadar art›ﬂ

fazlas›n› ifade ediyor.

Gözleri Aldatan Görüntüler

A ve B ile iﬂaretlenen kareler asl›nda ayn› renkteler.

Her ne kadar A ve B harfleriyle iﬂaretlenmiﬂ
kareler farkl› renklerdeymiﬂ gibi görünse de
asl›nda renkleri birbirlerinin ayn›s›.

‹spat : Hâlâ ‹nanm›yorum Diyorsan›z;
1) Resmi bir de “photoshop”a koyabilirsiniz:
Her iki karedeki grilerin RGB de¤erleri ayn› ve
120–120–120.
2) Resimlerin ç›kt›lar›n› alarak kareleri kesebilirsiniz: Kesmiﬂ oldu¤unuz kareleri birbirleriyle karﬂ›laﬂt›rd›¤›n›zda ayn› olduklar›n› görebilirsiniz.
Aç›klama: Görsel sistemimiz dünyadaki tüm
nesnelerin renklerini belirleme ihtiyac› içinde. Bizim durumumuzda ise belirlemeye çal›ﬂt›¤› renkler
yüzeydeki A ve B karelerinin içinde kalan alandaki
grilerin tonu. Bu iﬂlemleme s›ras›ndaysa görsel sistem renkleri alg›lama düzeyinde pek çok ipucu kullan›yor. Gölgesi yüzeye düﬂen silindirik cisim de iﬂte bu ipuçlar›ndan bir tanesi.
Öncelikle yerel renk tezad›na göz atal›m. Gölgede olsun ya da olmas›n e¤er ki bir kontrol noktas› çevresindeki noktalardan daha ayd›nl›k ise ortalamadan da daha ayd›nl›k olarak varsay›l›yor. ﬁekilde gölgede kalan beyaz kareler kendilerinden
daha koyu karelerle çevreleniyorlar. Kare normal-
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A ve B kareleri ayn› renkli dikey iki çizgi
aras›nda b›rak›ld›klar›nda iki karenin gerçekte
ayn› renklerde olduklar› aç›¤a ç›k›yor.

de fiziksel olarak daha koyu olmas›na ra¤men çevresindeki koyu karelerin etkisiyle daha ayd›nl›k olarak alg›lan›yor. Gölge d›ﬂ›nda kalan alanda ise koyu kareler aç›klarla çevrelendi¤inden z›t etki görülüyor.
‹kinci önemli nokta ise gölgeleri çevreleyen s›n›rlar. Gölgeler genellikle yumuﬂak geçiﬂli köﬂelere
sahip oluyor; ancak bizim durumumuzda karelerin
s›n›rlar› kesin çizgilerle belirli. Görsel sistem aﬂamal› renk geçiﬂlerini göz ard› ederek yüzeylerin
rengini gölgelerden etkilenmeyerek belirliyor. ﬁekilde de gölgeyi gölge olarak alg›lan›r k›lan belirsiz
görüntüsü ve bu gölgeyi yaratan cismin aç›kça görülüyor oluﬂu.
Birbirlerine birleﬂtirilmiﬂ olan 4 adet kare ise
ortalar›ndaki kareyi oluﬂturmuﬂ oluyor. Görsel sistem, böyle bir birleﬂimde kareler aras›ndaki fark›
renk fark› olarak yorumlarken ›ﬂ›k-gölge etkisini
göz ard› ediyor.
Kaynak: http://web.mit.edu/persci/people/adelson/checkershadow_illusion.html

Kaynak:
http://www.wng.cu.edu.eg/hgabr/arch702aesthetics/ebtheory.htm

ﬁizofreni ‹nsanl›¤›n
“Konuﬂabilmek” Ad›na Ödedi¤i
Bir Bedel Olabilir Mi?
Söz konusu çarp›c› iddia Oxford Üniversitesi’nden Profesör Tim Crow’a ait. Varsay›ma göre primat beyninden insan beynine uzanan evrimsel süreç
içerisinde geliﬂim göstermiﬂ olan düﬂünme ve konuﬂma yetileri psikotik hastal›klar›n ortaya ç›k›ﬂ›n›n da
sorumlusu. ‹nsan beyninin her iki yar›m küresinin
farkl› roller üstlendi¤ini hepimiz biliyoruz. Örne¤in,
konuﬂma beynin sol yar›m küresince kontrol edilen
bir yeti. ‹ﬂte ﬂizofreninin de içinde yer ald›¤› psikoz
vakalar›nda dil ve düﬂünme yetileriyle tan›ml› beyin
bölgeleri aras›ndaki s›n›r bulan›klaﬂ›yor. Böyle kiﬂiler
kendi düﬂüncelerini d›ﬂ dünyadan sesler olarak alg›layabiliyorlar. Ya da düﬂüncelerinin kafalar›na bir ﬂekilde baﬂkalar›nca yerleﬂtirilmiﬂ oldu¤unu düﬂünüyorlar. Prof. Crow bunun nedenini ﬂizofreni hastalar›n›n
beyinlerindeki yar›m küresel özelleﬂmenin yani “asimetri”nin noksanl›¤›na ba¤l›yor. Altta yatan mekanizma ise bizi geneti¤e taﬂ›yor. ‹nsanlar›n cinsiyet kromozomlar›nda primatlar›nkinden farkl›laﬂm›ﬂ bir tak›m bölgeler bulunuyor. Prof. Dr. Crow “beyin asimetrisi geni”nin iﬂte bu cinsiyet kromozomlar›nda
yer ald›¤›n› ve “dil” kapasitesi ile iliﬂki içerisinde bulundu¤unu ortaya at›yor. Bu asimetri genindeki çeﬂitlilik ise kiﬂinin ﬂizofreni geliﬂtirip geliﬂtirmeyece¤inde
etkide bulunuyor. ﬁizofreninin nedenlerine de¤in bugüne de¤in çok ﬂey yaz›l›p çizilmiﬂ olsa da konu hala oldukça tart›ﬂmal›. Uzmanlar tek bir nedenden çok
nedenler zinciri fikrinde ›srarl›. Genetik yatk›nl›k çevresel koﬂullarla iliﬂkilenerek karmaﬂ›k a¤lar kuruyor.
Prof. Dr. Crow’un varsay›m› ise bu nedenler zincirindeki bir halka olmaya aday görünüyor.
Kaynak: http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/4739149.stm

