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ALGIMIZIN DÜNYAYI
RENKLEND‹REN OYUNU

Nesnelere hangi ›ﬂ›k ﬂiddeti alt›nda bakarsak bakal›m renklerini tutarl› bir
ﬂekilde alg›layabiliyoruz.

Dünya sürekli bir devinim içinde. De¤iﬂim nesnelerin her bir özelli¤ine yans›yor. Uzaklaﬂan cisimler küçülüyor, suda görüntü k›r›l›p ﬂekil de¤iﬂtiriyor, a¤ac›n arkas›nda kalan bir ev a¤ac›n önünden bak›ld›¤›nda farkl›
bir form al›yor. Benzer ﬂekilde, renkler de bu de¤iﬂimlerden etkileniyorlar. Güneﬂin gökyüzündeki konumu de¤iﬂtikçe kimi nesneleri gölgede b›rak›yor, kimilerinin
üzerinde ›ﬂ›l ›ﬂ›l parlamaya devam ediyor. Ancak tüm bu
devinim s›ras›nda bile gözlerden kaçmayan bir tutarl›l›k
var: “Renklerdeki süre¤enlik”. Örne¤in, üzerimizdeki
beyaz h›rkay› ister gölgede kalal›m ister güneﬂ alt›nda
hala “beyaz” görmeye devam ediyoruz. Oysa renk alg›s›na dair az çok hepimizin bildi¤i bir gerçektir nesnelerin renklerinin yans›tt›klar› ›ﬂ›¤›n dalga boyunca belirlendi¤i. Nas›l oluyor da nesneler hangi ›ﬂ›k ﬂiddeti alt›nda
bak›l›rlarsa bak›ls›nlar her durumda ayn› oranda ›ﬂ›k
yans›t›yormuﬂças›na ayn› renkte alg›lanabiliyorlar?
Bu tutarl›l›¤›n ard›nda birkaç püf nokta birden yat›yor. Araﬂt›rmalar ve yap›lan deneyler öyle gösteriyor ki,
renkte süre¤enli¤i mümkün k›lan, alg› mekanizmalar›m›z›n nesneler aras› karﬂ›laﬂt›rma yapma e¤ilimi. Karanl›k

bir odada elbette ki beyaz nesne de gün ›ﬂ›¤› alt›nda görüldü¤ünden daha küçük bir dalga boyuyla ›ﬂ›k yans›t›yor. Ancak eﬂ zamanl› olarak, örne¤in çevresindeki siyah bir cismin yans›tt›¤› ›ﬂ›k neredeyse alg›lanamayacak
ölçüde azal›yor. Bunun karﬂ›laﬂt›rmas›n› yapan organizma ise, ç›kar›mlar› sonucu nesneyi karanl›kta bile beyaz
olarak alg›layabilmeyi baﬂar›yor. Karﬂ›laﬂt›rd›¤› di¤er cismi ise siyah… Burada üzerinde durmam›z gereken çok
önemli bir etken de söz konusu: nesnelerin konumu. Bir
salona do¤ru bakt›¤›m›z› varsayal›m. Duvar kiriﬂlerinin
girinti ve ç›k›nt›lar›n›n kimi nesneleri, örne¤in tablolar›,
duvar süslerini gölgede b›rakt›¤›n› düﬂünelim. ‹ﬂte böyle
bir durumda, biliﬂsel olarak nesne konumlar›na göre zihnimizde kimi ç›kar›mlar oluﬂturuyor, renkleri bu ç›kar›mlar› göz önüne alarak alg›l›yoruz. T›pk› ﬂöyle: “Duvar›n
gölgede kalan k›sm›na gelen ›ﬂ›k ﬂiddeti düﬂük oldu¤undan, tablonun yans›tt›¤› dalga boyu azal›yor. Öyleyse, asl›nda daha az ›ﬂ›k yans›t›yor olmas›na ra¤men, güneﬂte
kalan sandalyeden daha aç›k renkte olmal›.” Bu zihinsel
süreçler, niçin farkl› ﬂartlar alt›nda bile renkleri ayn› tutarl›kl›kta alg›lad›¤›m›z›n güçlü birer ispat›. Ancak fizyolojik alt yap›n›n etkisi de yad›rganmamal› kuﬂkusuz.
Sinir sistemimizde “yanal inhibisyon” ad› verilen bir
mekanizmadan söz ediliyor. Bu mekanizmada, uyar›lan
bir sinir lifinin çevresinde kalan bölgedeki sinir liflerinin
aktivasyonu “yüklerini boﬂaltma h›zlar›” yavaﬂlat›larak
azalt›l›yor. Haliyle uyar›lma bir bölgede yüksekse, di¤er
bölgelerde belli bir seviyenin üzerine ç›kam›yor. Uzmanlar, bu fizyolojik iﬂleyiﬂin de kimi renk süre¤enliklerini
aç›klamakta etkili oldu¤unu belirtiyorlar. Ancak tüm bu
bulgulara ra¤men, renkte süreklilik konusu halen bugün
aç›klanmay› bekleyen bir tak›m gizler bar›nd›rmaya devam ediyor.
Kaynaklar:
Irvin Rock, An Introduction to Perception, sf: 552-554

B‹L‹ﬁSEL ÇEL‹ﬁK‹LER TUTUMLARIMIZI ﬁEK‹LLEND‹R‹YOR
Bir kiﬂi çeliﬂkili inanç, bilgi ya da tutumlara
sahip olabilir mi? Yan›t›m›z kaç›n›lmaz olarak
“evet”; zira hepimizin birbiriyle tutarl›l›k göstermeyen davran›ﬂ ve düﬂünceleri olabiliyor. Örne¤in, sa¤l›¤›m›za zararl› oldu¤unu bile bile çok fazla miktarda kahve tüketebiliyoruz. Ya da salt k›skançl›ktan dolay›, baﬂar›l› kiﬂilerin yapt›klar›n› küçümseyebiliyor; tehlikenin fark›na varsak da yine
de burkulmuﬂ ayak bileklerimizle top koﬂturmaya
devam edebiliyoruz. K›sacas› yaﬂamlar›m›z, biliﬂsel çeliﬂki örnekleriyle dolu. Ancak ço¤u kez bu
durumun yaratt›¤› kayg› ve psikolojik gerilim küçümsenecek boyutlarda olmayabiliyor. Kendi iç
çeliﬂkilerimizin bedelini fazlas›yla ödüyoruz. Biliﬂsel çeliﬂki kuram›na göreyse bu gerilim, beraberinde bizleri bir de¤iﬂime itiyor. Birbiriyle uyum
göstermeyen davran›ﬂ, tutum ya da düﬂüncelerimizde de¤iﬂiklik yaratarak kayg› seviyemizdeki art›ﬂ› azaltma yolunu seçiyoruz. Örne¤in, aﬂ›r› miktarlarda kahve tüketmeye devam ediyorsak, kendi
kendimizi “Kahve içmekten kimsenin bir hastal›¤a
yakalanmad›¤›na” inand›r›yoruz. Ya da zararlar›n›
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göz önünde bulundurarak, günlük kahve tüketimimizi azalt›yoruz.
Aﬂ›r› kahve tüketimi gibi zararl› al›ﬂkanl›klar›m›zdan vazgeçememek önemli bir stres unsuru oldu¤undan üzerimizdeki psikolojik bask›y› ço¤u
kez tutumlar›m›z› de¤iﬂtirerek azaltmaya çal›ﬂ›yoruz.
Konuyla ilgili yap›lm›ﬂ ilginç ve klasik bir çal›ﬂmada araﬂt›rmac› kat›l›mc›lara bir saat alan ol-

KISA KISA…
Stres ve Bellek
Kortizol, ya da di¤er ad›yla stres hormonu
normal ﬂartlar alt›nda protein ve ya¤lar› karbonhidratlara çevirerek kan ﬂekerini yükseltip
metabolik aktiviteyi h›zland›r›yor. Bu iki görev, organizmaya kaçma ya da savaﬂma tepkisi için enerji verebilmekte oldukça önemli. Ancak sürekli stres durumunda kortizol seviyesi
uzun süre yüksek kald›¤›ndan beynin bellekle
iliﬂkili hipokampüs bölgesi zarar görüyor.
Stres bellek üzerinde olumsuz etkilerde
bulunuyor. Bu da bellek problemlerine yol aç›yor. Hipotalamus, hipofiz bezi ve adrenal korteks üçgenininse sürekli stres durumunda ﬂizofreni ve depresyon gibi pek çok davran›ﬂ sorununa neden olabilece¤i bilim insanlar›n›n
bulgular› aras›nda.
Kaynak: http://www.fi.edu/brain/stress.htm#stressmemory

‹nternet’te Tart›ﬂ›yoruz
Dergimizin internet sitesinde bir de psikoloji köﬂemiz var. ‹çeri¤ini sürekli olarak yeniledi¤imiz bu köﬂede bir de forumumuz bulunuyor. Bu forumda çeﬂitli konular hakk›nda
konuﬂuyor, tart›ﬂ›yoruz. Yeni forum konumuz:
“Gençler aras›nda depresyon niçin giderek
yayg›nlaﬂ›yor? Nedeni giderek daha da zorlaﬂan hayat ﬂartlar› m› (e¤itim, iﬂ vs…), yoksa
müzikten giyime geniﬂ bir sektörel yelpazede
depresyonun “kaybeden” (loser) ba¤lam› içinde bir moda olarak sunuluﬂu mu? Hepinizin fikirlerini bekliyoruz.
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/psikoloji/index.htm

dukça s›k›c› bir u¤raﬂ veriyor. Bu bir saatin sonunda, kat›l›mc›lardan istenen d›ﬂar›ya ç›k›p, odaya girecek bir baﬂka kat›l›mc›ya yalan söyleyerek
u¤raﬂ›n ne kadar da zevkli oldu¤undan bahsetmeleri. Çal›ﬂman›n sonunda kat›l›mc›lar›n yar›s›na az
bir miktar para verilirken di¤er yar›s› hiç de küçümsenmeyecek bir miktar al›yor. Sonuç ne oldu
dersiniz? Az miktardaki paray› alan kat›l›mc›lar
u¤raﬂ› daha zevkli ve e¤lenceli olarak de¤erlendirirken, daha fazla miktarda parayla ödüllendirilen
kat›l›mc›lar o bir saatte ne kadar s›k›ld›klar› konusunda ilk baﬂtaki düﬂüncelerini korumuﬂlar. Çünkü az miktarda bir para için s›k›ld›klar› bir u¤raﬂa çok zevkliydi demek kendilerini rahats›z hissettirece¤inden ilk gruptaki kat›l›mc›lar cidden zevk
ald›klar›n› düﬂünmeye baﬂl›yorlar. Oysa ödülü büyük olan grubun, u¤raﬂ›n zevksizli¤ini reddetmeleri için hiçbir sebep yok: “Bir saat boyunca s›k›ld›m. Ama bu s›k›nt›ya de¤di.” Öyleyse tutumlar›m›z›n oluﬂumunda ya da tutum de¤iﬂikliklerimizde
biliﬂsel çeliﬂkilerin etkisi büyük.
Kaynak: Drew Westen, Brain, Behavior and Culture. 3. Bask›, sf:
601-602.

