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I- GİRİŞ VE AMAÇ 

 

 

Nöroloji veya psikiyatri kliniklerine yıkımla süregiden (degenerative) bir 

hastalık nedeniyle, travmaya veya damarsal bir olaya vs. bağlı olarak bilişsel 

(cognitive) fonksiyonlarında bozulmalar veya kayıpları olan hastalar 

gelmektedir. Bu kayıpların gerek tanı, gerek cerrahi müdahale ve gerekse 

tedavinin seyri için davranışsal ölçümlerle değerlendirilmesi gerekmektedir 

[41]. Söz konusu bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi için klinisyenler 

nöropsikolojik testlere başvurmaktadırlar [45]. Bu testler aşağıda bahsedilen 

çeşitli nedenlerle amaçlanan düzeyde değildir. Daha objektif ve daha fazla bilgi 

veren türden ölçüm yapma amacıyla nöropsikolojik testleriyle eşzamanlı Olaya 

İlişkin Beyin Potansiyelleri (OİP, ing: event-related brain potentials, ERP) kaydı 

yapılarak OİP’nin avantajlarından faydalanılacak ve böylece de klinikte 

kullanılmak üzere daha objektif bir ölçüm yöntemi geliştirilmeye çalışılacaktır. 

 

Konvansiyonel kalem/kağıt testleri de, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları o 

toplum için yapıldığı takdirde, aslında objektif testlerdir. Ancak bu objektiflik 

bazı hususlardan dolayı hedeflenenin çok gerisindedir. Hekimin sadece 

gözlemlerine dayalı olarak karar vermesine oranla, yüzlerce normal ve yüzlerce 

hasta ile çalışılarak elde edilmiş verileri analiz ederek geliştirilmiş 

konvansiyonel testler elbette objektiftir. Ancak kliniğe gelmiş bir hastaya 

yapılan testlerin sonuçlarına dayanarak Broca Afazisi olduğunu düşünmek bir 

anlamda objektif olmakla birlikte, hastayı MR (Manyetik Rezonans) ile 

görüntüleyip ilgili bölgelerdeki atrofiyi görmek hekimin elinde daha bilgi verici 

ve kesin bir delil olacaktır. Aynı analojiyi, geliştirmeye çalıştığımız yöntem için 

de kullanıp şunu söyleyebiliriz: Nöropsikolojik testlerin uygulanması 

esnasında elekrofizyolojik kaydı alınan bir hastanın davranışsal sonuçları ile 

birlikte bu kayıtlara bakılarak değerlendirilmesi daha kesin bir bilgi verecektir. 

 

Nöropsikolojik testler genellikle deneğe verilen bazı uyaranlara karşı 

deneğin verdiği davranışsal yanıtların değerlendirilmesine dayanır. Bu bilişsel 

psikoloji yaklaşımı bir teori çerçevesinde inşa edilmiş testlere karşı hastaların 

ortaya koyduğu davranışları ölçerek beyin işlevleri hakkında bilgi edinmeye 
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çalışır. Ancak klinisyen bu şekilde çalışmakla  uyaran-davranış bağlantısının 

oluşumu sırasında beynin kullandığı stratejileri ve bu stratejileri oluşturan 

beyin yapılarını doğrudan değerlendirmez. Nöropsikolojik testler ile eş zamanlı 

gerçekleştirilen OİP kaydı ise uyaran-davranış arasında beyinde oluşan 

elektrofizyolojik süreçleri hem yüksek bir zaman rezolüsyonuyla hem de 

topografik (uzaysal) olarak izleme olanağı vermekte, ve deneklerin 

başvurabileceği farklı stratejileri ortaya koyabilmektedir [16]. 

 

Belirli bir beyin bölgesinde lezyonu olan bir olguda, o beyin bölgesine özgü 

işlevleri ölçtüğü düşünülen testlerde performans normal sınırlar içinde 

çıkabilmektedir [27]. Bu durum muhtemelen söz konusu beyin bölgesinin, 

incelenen işlevlerden sorumlu geniş bir ağın sadece bir parçası olması, ve bazı 

koşullarda aynı işlevlerin, farklı nöronal yolakların aktivasyonu sonucunda 

değişik bir beyin stratejisiyle yerine getirilebilmelerinden kaynaklanmaktadır 

[45]. Bu tür olgularda davranışsal testler patolojiye tümüyle duyarsız kalırken, 

bunlarla eşzamanlı gerçekleştirilecek elektrofizyolojik ölçümlerin temel 

patolojiye ilişkin önemli bilgiler sağlayabileceği açıktır. Çünkü, elektrofizyolojik 

veriler sadece uyaran-yanıt bağıntısını değil, arada gelişen bilgi işleme 

süreçlerinin milisaniyeler düzeyinden zamanlamasını ve topografik alanlarını 

da gösterir.  

 

Beyin hasarlı hastalar ile yürütülen çalışmalar geleneksel zihin durum 

muayenesi kategorilerinin (bellek, dil, v.s) tek bir merkeze sınırlanamayacağını 

göstermiştir.  Tek bir  zihinsel ödevin gerçekleştirilmesinde bile yaygın 

nöroanatomik şebekelerin aktiflendiği fonksiyonel görüntüleme yöntemleri ile 

ortaya konmuştur. Bu bağlamda, bir bilişsel alanda ortaya çıkan bozukluğun 

bir beyin lokalizasyonundaki patolojiden çok, çeşitli beyin yapıları arasındaki 

dinamik etkileşimlerle ilişkili olması beklenmelidir. Elektrofizyolojik yöntemler, 

ve özellikle OİP, beynin bu tür dinamik etkileşimlerini en güçlü şekilde ortaya 

koyabilecek işlevsel sinyalleridir [33, 10, 35, 69, 71, 70]. Dolayısıyla, 

nöropsikolojik testlerin gerçekleştirilmesi sırasında beyin elektriksel 

aktivitesindeki değişimlerin de izlenmesi, bilişsel bozuklukların analizine yeni 

bir pencere açabilecektir. 
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Deneğe ait faktörlerdeki çeşitlilik ve  test edilen alandan farklı faktörlerin 

de test başarısını etkilemesi (belleğin test edildiği bataryalarda başarı için 

dikkatin, motivasyonun, dil yeteneklerinin de önemli olması) nedeniyle 

nöropsikolojik testlerle çok spesifik bilişsel alanların izole edilerek incelenmesi 

güç, hatta olanaksızdır [45]. Buna karşın OİP’lerin zaman-frekans alanı 

analizleriyle, birbiriyle bağlantılı çalışan paralel sistemlerin izlerini az veya çok 

ayrıştırmak olanak kazanmaktadır [21, 22, 1, 11, 97]. Bu sayede, örneğin bir 

bellek ödevinde ortaya çıkan performans kaybının, bu ödevi oluşturan 

bütünün hangi parçasından, örneğin dikkat bozukluğundan mı 

kaynaklandığını belirlemek mümkün olabilecektir. 

 

Nöropsikolojik testlerin uygulanmasında karşılaşılan bir önemli sorun, 

deneğin davranışsal yanıtı üretebilmesi için gerekli motor ve iletişimsel 

becerilerinin korunmuş olması gereğidir. Bu tür becerilerin zarar gördüğü 

hastalarda, nöropsikolojik testlerin uygulanması kimi zaman olanaksız 

olabilmektedir. Bu durumlarda da hastanın bilişsel kapasitesinin 

değerlendirilebilmesi görece basit nöropsikolojik test paradigmaları 

kullanılarak gerçekleştirilecek OİP kaydı ile yapılabilir. Böylece hastanın klasik 

testlere yanıt vermesini güçleştiren ya da engelleyen motor bir kaybın varlığı 

durumlarında da bilişsel işlevleri değerlendirmek mümkün olacaktır ve gözden 

kaçan özellikler daha iyi tespit edilecektir.  

 

Nöropsikolojik testlerde hastaların performansı kimi zaman uygulayıcının 

performansından etkilenmektedir [13]. Bunun yanında bazı testlerde cevaplar 

sadece evet-hayır şeklinde alınabilmektedir. Bu şekilde bir çok detay 

atlanılarak ölçümler yapılmaktadır. Oysa, eşzamanlı OİP kaydı ile kişinin 

yanıtında, kendisinin de farkında olmadığı nüanslar yakalanabilmektedir [18]. 

OİP ile eş zamanlı gerçekleştirilen nöropsikolojik testlerde, testi uygulayan 

kişinin sonuca olan etkisi minimuma inecek, bulgular daha hassas ve nesnel 

bir nitelik kazanacaktır.  

 

Elektro-Nöro-Fizyolojinin gelişim çizgisi içinde, klinisyenler duysal işlevleri 

değerlendirmek için uyarılma potansiyelleri (UP, ing: evoked potentials, EP) 

kullanmışlardır [72]. Ancak, bilişsel süreçlerin anlık göstergeleri olan OİP’nin 

klinik uygulama alanları henüz tam olarak gelişememiştir [69, 71]. 
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Nöropsikolojik testlerle OİP’leri birlikte inceleyen yayınların önemli kısmı, 

deneğe farklı bir zamanda uygulanan nöropsikolojik test sonucuyla, basit 

birkaç paradigmayla elde edilen OİP yanıtları arasındaki korelasyonları ele 

almaktadır [26, 62]. Ancak, nöropsikolojik testlerin uyaran paradigması olarak 

kullanıldığı, yani test sırasında OİP kaydı yapılan çalışmalar çok az sayıdadır: 

Oysa, zihinsel bozuklukların ön planda olduğu nörolojik ve psikiyatrik hasta 

popülasyonlarında detaylı bir nöropsikolojik değerlendirme büyük önem 

taşımaktadır.  

 

Klinikte nöropsikolojik testlerle ölçülen bilişsel işlevlerden biri de, belki de 

en önemlisi, bellektir (memory). Deneyimlerin bir şekilde tutulduğu, 

gerektiğinde de kendini davranışlarla gösterdiği bu tutma işlevi bellek olarak 

kavramlaştırılabilir. Çeşitli türleri olan bu işlevin en önemli alanlarından biri 

de Çalışma Belleği (ÇB)’dir. Öğrenme materyalini uzun süreli belleğe 

kaydetmeden, sadece işimizi bitirene kadar tuttuğumuz bellek türüne Çalışma 

Belleği diyoruz [17]. Ortalama olarak yedi birimlik öğrenme materyali bu bellek 

türünün fonksiyonu olarak iade edilebilmektedir [59]. 

 

Bu çalışmada uygulanan Sternberg paradigması ile ÇB’de tutulması 

gereken uyaranların artışının (bellek yükünün artışının) OİP’ye etkisi, etkisi 

izlenen uyaranın sözel uyaran veya nesne oluşunun genlik ve topografisi etkisi 

incelenecektir. Hastalarının Çalışma Belleği (Working Memory) kusuruna 

dayalı bilişsel bozukluklarının değerlendirilmesinde kullanılan Sternberg 

Paradigmasına [84] dayalı görevler sırasında, test ile eşzamanlı olarak OİP’nin 

kaydedilmesiyle, davranışsal yanıtların ölçüldüğü konvansiyonel/kalem-kağıt 

test prosedürüne göre daha detaylı ve nesnel nöropsikolojik değerlendirme 

olanağının yaratılması amaçlanmaktadır. Sternberg paradigması ÇB’nin 

bilgisayarlı ve dakik bir yöntemle ölçülmesini sağlamaktadır. Uyaran setinin 

büyüklüğü, yani bellek yükü arttıkça tepki zamanını da artacak ve iki 

değişkenin ilişkisine bağlı olarak bu bize bir eğim verecektir. Çalışma belleği 

kusurlu kişilerde eğimin açısı yüksek çıkacaktır. Her ne kadar reaksiyon 

zamanı motivasyondan, ruh halinden ve afaziden etkilense bile bu durum 

eğimin açısını değiştirmeyecektir [45]. 
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Psikoloji  bilimi beynin ürettiği insan ve hayvan davranışlarını incelerken, 

yapılan bu çalışmayla (nöropsikolojik testlerle eş zamanlı elektrofizyolojik 

ölçüm yaparak) davranışlarımızı doğuran beynin “elektriksel davranışlarını” 

incelemiş olmaktayız. 

 



 6

II- GENEL BİLGİLER 

 

A. KLİNİK NÖROPSİKOLOJİDE DEĞERLENDİRME 

 

Ülkemizde ve dünyada son yıllarda önem kazanan nöropsikolojinin 

tanımları beyin davranış ilişkisi ve “donanımın bozulmasının yazılıma etkisi” 

analojisiyle belirtebileceğimiz problemlere odaklanmıştır. Nöropsikoloji (NP), 

zihinsel işlevlerin ve davranışların beyinle ilişkisini inceleyen bir bilim dalıdır 

[12, 57, 56, 94]. Diğer bir ifade de şu vurgulanır; nöropsikoloji, nörolojik bir 

hastalık veya bir kayıp nedeniyle hastalarda hangi bilişsel yetilerin 

kaybolduğunu veya zayıfladığını, kullandığı testler aracılığıyla ortaya 

koymaktadır. Klinikte, bir hasara bağlı olarak kaybolduğu gözlenen bilişsel 

süreçler hasta başı muayenede kullanılan nöropsikolojik testler ile 

değerlendirilmektedir [13, 45, 47]. 

 

Nöropsikoloji, normal denekler üzerinde çalışıldığında deneysel; beyin 

hasarlı denekler üzerinde çalışıldığında klinik nöropsikoloji olmak üzere ikiye 

ayrılır. Klinik nöropsikoloji, beyin işlev bozukluğunun davranış düzeyinde 

ortaya çıkmasıyla ilgilenen uygulamalı bir bilim olarak tanımlanabilir [42, 56]. 

Klinik nöropsikoloji belli beyin bölgelerinin hasarlanması ile, nesnel psikolojik 

testlerle gösterilebilecek psikolojik işlev bozuklukları arasındaki bağıntılara  

dayanmaktadır [57]. Bir nöropsikologtan beklenen başlangıçta tanı 

konulmasına yardımcı olmaktır; sonrasında da hastalığın seyrinin izlenmesi, 

tedavinin değerlendirilmesi ve gerekli görülürse rehabilitasyon çalışmalarının 

yapılmasıdır [57]. 

  

Deneysel nöropsikoloji, araştırmaya yöneliktir. Beyin ile davranış ilişkilerini 

saptamak için daha ziyade hayvanlar üzerinde araştırmalar yapar ancak 

geliştirilen tekniklerle normal kişiler de incelenir [56]. Beynin sağ ve sol 

yarımküreleri, bunların ön ve arka bölgelerinin çeşitli yetenekler ve bilişsel 

işlevler açısında özelleşmeleri baz alınarak yapılan araştırmalar; ayrık beyin 

araştırmaları, ikili (dikotik) dinleme gibi tekniklerle, elektrofizyolojik 
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değişkenlerle çalışma gibi özel tekniklerle yapılan araştırmalar, deneysel 

psikolojinin kapsamında yer almaktadır [57]. 

 

Dünyada ve Türkiye’de nöropsikoloji: 

II. Dünya Savaşı sırasında kafalarından yaralanan ve bilişsel fonksiyonları 

bozulan çok sayıda asker hastanın ayrıntılı bir biçimde davranışsal ve 

anatomik olarak incelenmesi nöropsikolojiye önemli bir bilgi birikimi 

sağlamıştır. Oliver Sacks meşhur eseri Karısını Şapka Sanan Adam  adlı 

eserinin girişinde Rus bilim  kişisi Luria’nın, babasının ve arkadaşlarının 

çalışmalarının bu alanda öncü çalışmalar olduğunu, “beyin bilimi”nin 

yaratıldığını ve adının nöropsikoloji konduğunu belirtir [48]. Ancak Sacks, 

Luria’nın İnsanda Yüksek Kortikal İşlevler adlı “eşsiz” eserinde sadece sol 

hemisfer işlevlerinden bahsedildiğini söylemektedir. 

 

Eğer nöropsikolojinin, beynin bozulan işlevleri ile ilgilendiğini ve bunun 

yanında disiplinler arası ayrımlaşmanın bu hale gelmesinin yirminci yüzyıla 

ait olduğunu kabul edersek ilk nöropsikoloji çalışmalarından birinin de FJ 

Gall’e ait olduğunu söyleyebiliriz. Frenoloji olarak bilinen çalışmaları günümüz 

bilgi birikimiyle değerlendirildiğinde komik gelebiliyor. Gall kendi zamanına 

kadar olan zihin ile bedenin tamamen ayrı oluşu fikrine, Descartes’çı 

düalizme, aykırı şeyler söylüyordu. Beynin zihnin organı olduğunu, hatta 

beyinde ayrı ayrı bir çok psikolojik yapının olduğunu iddia ediyordu. Ancak 

yine Harlow’un Gage vakasını düşündüğümüzde Frenoloji’nin de tarihi 

değerini kabul etmemiz gerekiyor; ikisi de bilimsel kamuoyunun, zeitgeist'ın 

hazır olmayışına bağlı ilgisizlikle karşılaşmışlardır. Harlow, 1848’de 

orbitofrontal hasarlanmaya maruz kalan meşhur demiryolu işçisi ile ilgili 

gözlemlerini yazdığında çok da fazla ilgi görmemişti. Hatta Gage’in 1861’de 

öldüğünü beş yıl sonra duyacaktı [19]. Her ne kadar kamuoyu hazır değilse de 

ilgi görmeyişinin sebeplerinden en önemlisi belki de iddialarını delillendirecek 

tatminkar açıklamalar yapamayışıydı. Beyin davranış ilişkisi ile ilgili 

söylenenler ciddiye alınmadı, ta ki Alman Wernicke ve Fransız Broca benzer 

şeylerden söz edene kadar. Bu iki bilim adamı yaklaşık aynı zamanlarda farklı 

yerlerde yaptıkları çalışmalarla, beyinde belirli ve sınırlı yerlerde lezyon 

göstermiş, bu lezyonların da ne türden bir davranış değişikliğine, daha 

doğrusu nelerin kaybına sebep olduğuna işaret etmişlerdir.  
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Bir yanda tek tek bütün bilişsel işlevlerin bir lokasyona sahip olduğunu 

iddia eden lokalizasyoncu görüş, diğer yanda bütün bilişsel fonksiyonların 

beynin bütünü tarafından yapıldığını iddia eden holistik görüş tarihteki yerini 

almış, aradan geçen süre içinde Geshwind ve Mesulam’ın eşsiz katkılarıyla 

beynin bir ağ şebekesi sistemiyle çalıştığı gösterilmiştir. Bu durum 

nöropsikoloji çalışmalarını etkilemiştir. Farklı sistemleri değerlendirecek 

detaylı testler geliştirilmiştir. 

 

Ülkemizde ilk nöropsikoloji çalışmaları, çeşitli psikologların bireysel ilgi ve 

gayretleriyle çeşitli hastanelerin bünyelerinde başlamıştır. Bazı üniversitelerin 

psikoloji bölümlerinde deneysel psikoloji, deneysel nöropsikoloji laboratuarları 

kurulmuştur. Bu konularda epeyce bir çalışma yapılmış olmasına karşın 

klinik nöropsikoloji özellikle son beş-on yılda yaygınlaşmaya başlamıştır. 

İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda bir Nöropsikoloji 

Laboratuarı’nın kurulması ile klinik nöropsikoloji ülkemizde ciddi bir gelişme 

göstermiştir. 1980’li yıllardan bu yana  alanda çalışanlar ve alanla ilgili 

çalışmalar epeyce artmıştır. Söz edilen bu gelişmelerde Türkiye adına klinik 

nöropsikolojinin duayeni sayılabilecek Öget Öktem’in etkisi ve katkısı 

belirtilmelidir. Uluslar arası camiada kullanılan testlerin pek az bir kısmı Türk 

toplumuna uyarlanmış olmakla birlikte bireysel çalışmaların bir araya 

getirilmesi konusunda bazı çabalar olmaktadır. Özellikle son zamanlarda 

gerek nörologların, gerek nöropsikologların ve gerekse diğer ilgili tıp 

alanlarının öncülüğünde yapılan “kognitif, nöropsikoloji, nörobilim vb” odaklı 

toplantılar yaygınlaşırken bilim kişileri birikimlerini paylaşarak ortak hareket 

etmeye başlamıştır. 

 

1993 yılından itibaren 7 nöropsikoloji testinin Türkiye standardizasyonu, 

TÜBİTAK destekli ve Karakaş başkanlığındaki bir ekip tarafından  yapılmıştır 

[57, 36]. Bunun dışında bazı testler yüksek lisans ve doktora tezi olarak 

çalışılmıştır. 

 

Klinikte nöropsikolojik değerlendirme: 

“Beyni içeren hastalıklarla bilişsel ve davranışsal olayların ilişkisinin ortaya 

konmasını içeren nöropsikolojik değerlendirme; bu ilişkiye duyarlı olan ve 
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‘nöropsikolojik testler’ denen, güvenirlik ve geçerlilikleri belirlenmiş ölçme 

araçlarının kullanımını gerektirir.” [36, s.1]. 

 

Günümüzde kullanılan nöropsikolojik testlerin çoğu başlangıçta normal 

kişilerde bilişsel (kognitif) işlevlerin değerlendirilmesi amacıyla 

oluşturulmuşlardı. Sonraları bu testlerden elde edilen değerlendirme ölçütleri, 

beyin işlev bozuklukları araştırması sürecinde kullanılmak üzere 

düzenlenmiştir. Diğer değerlendirme teknikleri ise özel olarak beyin işlev 

bozukluğunun araştırılması için oluşturulmuştur [42]. 

 

Nöropsikolojik değerlendirme, beyin işleyişinin organizasyonunu, bu 

organizasyonun davranışa nasıl aktarıldığını ve özel beyin bozukluklarıyla 

davranışsal yetersizlikleri araştırmak amacıyla da yapılır.  Nöropsikolojik 

tekniklerin oluşturulması, standardizasyonu ve geliştirilmesi  de bir başka 

araştırma amacıdır (yeni geliştirilen bir testin, bilinen testlerle korelasyonunu 

veya farklı normal ve hasta gruplarında bir testin performansını belirlemek 

gibi) [89]. 

 

Lezak nöropsikolojik değerlendirmede yaş ve eğitim değişkenlerinin test 

performansını oldukça etkilediğini ve bu nedenle test normları geliştirilirken 

bu değişkenlere dikkate edilmesini belirtir ve  nöropsikolojik değerlendirme ile 

ilgili olarak hemen her ilgili yazıda  atfını görebileceğimiz amaçları şöyle 

sıralar: tanı; hastalık seyrinin İzlenmesi ve  tedavinin değerlendirilmesi; 

rehabilitasyon ve araştırma  [42]. 

 

Bellek için klinikte en çok kullanılmış testlerden biri Wechsler’in 1945’te 

hazırladığı Wechsler Hafıza Ölçeği’dir (WMS). Gözden geçirilmiş Wechsler 

Hafıza Ölçeği (Wechsler Memory Scale-Revised (WMS-R/1997)) halen hafıza 

yeteneğini ölçmede en çok kullanılan ölçektir [93]. 

 

Belleğin sözel fonksiyonları için kullanılan California Sözel Öğrenme Testi, 

Delis ve ark. tarafından  geliştirilmiş olup aynı yetiyi ölçen Rey İşitsel Sözel 

Öğrenme Testi’ne benzemekle birlikte bazı farklar vardır. Hem bu testler için 

hem de kelime ve yüzleri kullanarak sözel ve görsel bellek ölçümlerini 



 10

karşılaştırabilmek amacıyla geliştirilen Camden Bellek Testi detayları için 

Mollahasanoğlu’nun tezine bakılabilir [48]. 

 

İÜ Nöroloji AD. bünyesindeki  laboratuarda Öktem’in Sözel Bellek Süreçleri 

Testi (SBST) sözel belleği değerlendirmek için kullanılmaktadır [58]. Bu testle 

hastaların hem kısa süreli bellekleri görülmekte, öğrenme stratejileri ve 

öğrenme başarısı görülmekte ve en nihayetinde ise uzun süreli bellekleri ile 

ilgili değerlendirmeler yapılabilmektedir. Sözel belleği değerlendirmek için 

WMS’nin alt testlerinden, California Sözel Öğrenme Testi’nden 

faydalanılmaktadır. Görsel anlık ve uzun süreli bellek için yine WMS’nin alt 

testleri kullanılmaktadır. Araştırmamızın odağı olan Çalışma Belleği klinikte 

WMS’nin bir alt testi olan ve basit dikkati de görmek için kullanılan sayı dizisi 

testi ile test edilebilmektedir [41]. 

 

Ayrıca klinikte frontal lob sistemini değerlendirmek için Stroop Testi, 

Wisconsin Kart Eşleme Testi, İz Sürme Testi (Trail Making Test), Hanoi (veya 

Londra) Kulesi (Tower of Hanoi / Tower of London), Yap-Yapma Testi (Go-No 

Go Tasks), Porteus Labirentleri Testleri (Porteus Mazes Test), Akıcılık Testleri 

(Fluency Tests), Ardışık Dizileme Testleri (Alternating Sequences Tests), Saat 

Çizme, Atasözü Yorumlama ve Benzerlikler Alt testleri kullanılmaktadır. 

Frontal sistem testleri için Tumaç’ın tezine bakılabilir [89]. 
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B. BELLEK 

a. Bellek Çalışmaları ve Bellek Türleri 

 

Üç gün önce dinlediğimiz bir fıkrayı sohbet sırasında arkadaşlarımıza 

anlattığımızda, Roma'yı yakan Nero idi dediğimizde, uzunca bir süre sonra 

masa tenisinde raketi rahatça kullandığımızda veya deprem gibi büyük bir 

olay esnasında nerede olduğumuzu ve ne yaptığımızı söylediğimizde tüm 

bunların hepsinde ortak olan bir şeyden söz edilebilir. Bir deneyimden 

geçmişiz ve aradan geçen süreye rağmen o deneyimin izleri bir yerlerde 

durmuş ve sonraki davranışlarımızda kendini göstermiştir. 

 

Bilim tariflerle değil kavramlarla çalışır. Doğadaki olaylar gözlemlenir ve bir 

soyutlama neticesinde kavramlar inşa edilir. Bahsedilen durumdan yola 

çıkarak bir soyutlama yaparsak önceki deneyimlerin tutulduğunu, 

korunduğunu söyleriz. Zihnimizin yaptığı bu koruma işine hafıza/bellek 

diyelim. Bellek nedir sorusuyla işe başlamıyoruz, bir düşünce işlemiyle 

soyutlayarak kavramlaştırdığımız özelliğe bellek diyoruz. Bellek, doğrudan 

doğruya gözlemlediğimiz bir davranış olgusu değil, gözlenen davranışlardan 

muhakeme ile çıkardığımız bir işlevle ilgili olarak zihinde inşa edilen bir 

kavramdır. Davranışlarımız somuttur, duyularla gözlenebilir; kavramlar 

soyuttur ve ancak zihnen kavranabilirler [59]. 

 

Bellek ile ilgili yapılan çalışmalarda şu soruların cevabı aranmıştır. Bellek 

bir tutma işlemi ise tutmanın miktarı ilk deneyim esnasındaki şartlara göre 

nasıl değişiyor? Deneyimden sonra geçen sürenin uzunluğuna göre tutma 

miktarı nasıl değişiyor? Deneyim içeriğinin ne olduğu tutma miktarını nasıl 

etkiliyor? Aradan geçen süre sırasındaki şartlar tutmayı etkiler mi? 

Emosyonların bellek üzerindeki etkiler nelerdir? Tutulan içerik üzerinde 

herhangi bir değişiklik yapılmakta mıdır? Bazı bilgiler birkaç saniye, bazıları 

yıllarca tutulabildiğine göre farklı çalışan bellek sistemleri mi vardır? Nörolojik 

hastalıklarda görülen farklı bellek bozuklukları bize her tutma türünün 

nöroanatomik altyapısının da farklı olduğunu mu söylüyor? Eğer böyle ise 
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çeşitli teknikler kullanarak (OİP, PET, fMRI ...) bu yapıların yerlerini, çalışma 

prensiplerini anlayabilir miyiz? 

 

Bilimin amacı gözlenen olayları açıklayıcı teorilere ulaşmak olduğuna göre 

ve bütün durumları açıklayabilecek, mutlak gerçeği temsil eden bir teoriden 

söz edilemediğine göre bu çalışmada farklı teorilerden faydalanılacaktır. Bellek 

ile ilgili  üzerinde en çok durulacak teori Baddeley'in Çalışma Belleği teorisi 

olacaktır. 

 

Nitekim literatürde çeşitli tanımlarla karşılaşılmakta, bellek kavramı 

formüle edilmektedir. Tanrıdağ’ın bellek tanımı kapsamlı bir tanımdır. “Alt 

yapısını uyanıklığın oluşturduğu, şuur sisteminde algılama, dikkat, 

oryantasyon ve anlama sayesinde oluşan ve kalıcı olma eğilimi gösteren; 

davranış, öğrenme ve praksinin temelini oluşturan temel bir beyin 

aktivitesidir.” [86, s.94].  

 

Bellek  tüm zihinsel işlevlerin temelinde yatar. Büyüme sürecinde olan 

bebek için başlıca bilişsel etkinlik bellek etkinliğidir. Üç yaşındaki bir çocuk 3 

birim, yedi yaşındaki bir çocuk 5 birim ve erişkin biri de 7 birimlik malzemeyi 

aklında tutabilir [39]. 

 

Bellek türleri-bellek süreçleri: Belleği sınıflandırırken bilginin sistemde 

tutulduğu süre baz alındığında duysal kısa süreli bellek (görsel uyaranlar için 

ikonik bellek, işitsel için ekoik), kısa süreli bellek (daha sonra Çalışma Belleği 

şeklinde yaygınlaşmıştır) ve uzun süreli bellekten; süre açısından değil de 

sistemdeki bilginin bilinçli kaydı veya bilinçli hatırlanmasından söz ediliyorsa 

açık (explicit) ve örtük (implicit) bellekten (veya deklaratif ve non-deklaratif) 

söz ediliyor demektir. Eğer sistemde tutulan bilgiler olayların kronolojisi, 

zamansal boyutu hakkındaysa veya herkesin paylaştığı bilgi anlamında genel 

geçer bilgilerse ilki için anısal (episodic), ikincisi için de anlamsal (semantic) 

bellek denmektedir. Eğer uzun süreli belleğe kaydedilmiş bilgilerden son 

zamanlarda kaydedilenleri kastediliyorsa yakın bellekten, çok daha önceleri 

kaydedilmiş olanları kastediliyorsa uzak bellekten bahsedilmiş olunur. Bu 

çalışmada ilgilenilen bellek türü olan Çalışma Belleği, Kısa Süreli Bellek 
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kavramının genişletilmiş, revize edilmiş, modifiye edilmiş halidir ki kavram 

olarak da değişmiştir.  

 

Görsel ve sözel bellek: Bellek her ne kadar kortekse yaygın bir fonksiyon 

gibi gözükse de bu bütünsellik hemisferler arasında paylaşılmaktadır. Buna 

göre, sol hemisfer dildeki dominansına paralel biçimde verbal (sözel) materyale 

ilişkin bellekte; sağ hemisfer de görsel mekansal fonksiyonlardaki 

dominansına paralel biçimde non-verbal (sözel olmayan, kelimelerle ifadesi zor 

şekil ve seslere ait) materyalle ilişkili bellekte rol oynamaktadır [86, 48]. 

Dolayısıyla, birçok sağ elli kişide sözel bellek sol hemisfer, görsel bellek ise sağ 

hemisfer hasarına daha duyarlıdır [94, 48]. 

 

Bilginin tutulma süresi açısından bakıldığında anlık, KSB ve USB’den 

bahsedilir. Anlık bellek gelen bilgilerin büyük bir çoğunluğunu 

milisaniyelerden 1 veya 2 saniyeye kadar depoda tutar. Sperling’in 

deneylerinde flash bellek, anlık duysal bellek veya görsel materyal için ikonik, 

işitsel materyal için ekoik bellek şeklinde geçmektedir [17]. Herhangi bir 

uyaran eğer görsel ise ikonik bellekte 200 ms, eğer ekoikse 2000 ms süreyle 

anlık duysal bellekte tutulur [39].  Anlık bellek tam bir hafıza işlevi veya 

algısal işlev olmaktan ziyade bir seçme ve algıların hafıza sistemine girmesini 

sağlayan bir kaydetme sürecidir. Bilgi, kısa süreli belleğe aktarılmak üzere 

kaydedilir veya çabucak kaybolur [41].  Kısa süreli duysal bellek veya anlık 

bellekte bellek içeriği bellek izi şeklindedir, içerik hakkında bilgi verirken dahi 

çoğu kaybolur.  

 

KSB, duysal bellekten farklıdır. Bilgiler saniyeler düzeyinden dakikalar 

düzeyine kadar tutulabilmektedir. Sınırlı bir kapasitesi vardır. Bazı kaynaklar 

KSB’yi anlık bellek ve ÇB şeklinde ikiye ayırabilmektedir. 

 

Kısa Süreli Belleğin aksine USB’nin sınırsız bir kapasitesi vardır [25]. Uzun 

süreli bellekte bilgiler bazen ömür boyu tutulur. Burada depolanmış olan 

bilgiler yeni gelen bilgilerin ışığında yeniden organize edilir. Ancak, öğrenilmiş 

bir şeyin bellek deposunda bulunması onun mutlaka hatırlanabilir durumda 

olmasını da beraberinde getirmez [58].  

 



 14

Bellek tek bir yapı ve tek bir süreçten oluşmamaktadır. Bilgiyi kodlama, 

kaydetme, depolama, kısa veya uzun süre saklama ve gerektiğinde bu bilgiyi 

geri getirme gibi birçok süreci kapsar. Uzun süreli bellek’teki bilginin ne 

kadarının hatırlanacağı depolamanın gücüne ve geri getirme (retrieval) 

süreçlerinin yeterlilik derecesine bağlıdır [41].  

 

Hatırlama da, kendiliğinden hatırlama (recall) ve tanıma (recognition) 

olarak ikiye ayrılır. Kendiliğinden hatırlama hafızada bir tarama-araştırma 

(scanning) sürecini gerektirir, item hafıza deposundan bulunup çıkartılır. 

Tanımada ise tanınacak olan item duysal olarak deneğin karşısındadır. Bu 

nedenle de bir tarama sürecini gerektirmez [48]. Hatırlama sürecindeki 

başarısızlık yukarıda sözünü ettiğimiz süreçlerin herhangi birindeki 

bozukluktan kaynaklanabilir. Hatırlayamama durumunun Uzun Süreli 

depolama sürecindeki bir bozukluktan mı yoksa Geri Getirme sürecindeki bir 

bozukluktan mı kaynaklandığını belirlemenin yolu tanıma sürecini 

değerlendirmektir. Eğer denek hatırlaması gereken bilgiyi seçenekler arasında 

tanıma yoluyla bulamaz ise bozukluğun Uzun Süreli Kayıt ve depolama 

sürecinde olduğunu anlayabiliriz. Eğer verileri hatırlamıyor ama seçenekler 

arasından doğru tanıyorsa bilginin kaydedilmiş ve depolanmış olduğunu, 

bozukluğun Geri Getirme sürecinden kaynaklandığını anlarız [41]. 

 

Belleğe aracılık eden yapılar: Bellek, uyanık ve canlı bir durumda 

gerçekleştiği için ilk önemli yapı ilgili beyin sapı yapılarıdır. Afektif süreçlerin 

belleğin işleyişi açısından büyük önemi düşünüldüğünde daha sonra Papez 

devresinde yer alan yapılar başta olmak üzere talamus ve frontal lob bellek 

açısından nöroanatomik temeli oluştururlar. Dikkat, motivasyon ve bellek bu 

yapılarda bir araya gelirler [39]. 

 

Hippokampal bölge ve bu bölgeye komşu kortikal alanları içeren mediyal 

temporal lob (MTL) yapıları bellek için önemlidir. MTL sistemi Uzun Süreli 

Dekleratif  Belleğe bilgiyi yerleştirmek için gereklidir. KSB'den USB'ye geçiş, 

yani deklaratif süreç, daha çok hippokampal formasyon (hippokampus, dentat 

giyrus), subiculum ve komşu mediyal temporal yapıların (entorinal korteks, 

peririnal korteks ve parahippokampal giyrus) birlikte işlemesine bağlıdır [39]. 
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Bu sisteminin bir parçası olan ve bellekteki rolü en iyi bilinen 

hippokampuslar USB'ye kayıt ve USB'yi sağlamlaştırma (consolidation) 

görevlerini üstlenirler [48]. Ancak bu yapı dekleratif hafızanın oluşumunda ve 

korunmasında sadece geçici bir rol oynar. Hippokampus USB için geçici bir 

depo gibidir. Aylar ve haftalar kadar yeni öğrenilen bilgiyi işler ve sonra 

serebral korteksin ilgili bölgelerine gönderir. Bu bilgi tekrar hatırlanıp 

kullanılacağı zaman ise ÇB devreye girer. Neokortekste daha kalıcı bir bellek 

oluşturulduğunda bu yapıların görevi azalır.  

 

Anlaşıldığı üzere uzun süreli bilgiler kortekste yaygın bir şekilde 

depolanmaktadır.  Kortekste veya korteks altı bölgelerde hasarlanan bölgenin 

neresi olduğuna bağlı olarak bozulan bellek türü de değişmektedir. Bazen bir 

bellek türü tümüyle bozulurken bir diğer tür aynen kalabilmektedir. Örneğin 

Milner'in hastası H.M. detaylı testler sonunda görülmüştür ki prosedürel 

belleği sağlam,  fakat bütün amnezi başlıklarına konu olacak kadar da 

amnestik idi. H.M.'de hippokampuslar cerrahi müdahale ile hasara uğramıştı 

[46].  Ama kabaca görsel-mekansal bilgiler için sağ hemisfer ve korteks altı 

yapıların, sözel bilgiler için de sol hemisfer ve korteks altı yapıların yapısal 

temel olduğu söylenebilir [86].  

 

Anlık duysal bellek, korteksin ilgili birincil alanlarında gerçekleşir. Yani 

sesle ilgili olanlar temporal kortekste, görme ile ilgili olanlar oksipital lob'ta yer 

alır. ÇB ise beyinde dorsolateral prefrontal lob'ta yer alır. ÇB'nin sözel olan ve 

sözel-olmayan alt formları vardır. USB aracılığıyla kendiliğinden hatırlama ve 

tanıma sırasında ÇB kaçınılmaz olarak işlevsellik kazanır. 

 

Frontal lob hasarlarında bellek bozukluklarına etkisi belirgin bir şekilde 

ortaya çıkabilmektedir. Ortaya çıkan bellek bozukluklarının niteliği, frontal 

lobun belleğe olan katkısının zamansal boyutta olduğunu göstermektedir. Bu 

da olayların zaman içerisindeki sıralarını doğru olarak hatırlayabilmektir [28]. 

 

 

Bellek Tarihi: Bellek sistemleri ile ilgili 1804'de Fransız filozof Biran 

uzunca bir süre unutulmuş da olsa günümüzdekine benzer bir bellek 

sınıflaması yapmıştır [34]. Biran, USB'nin farklı ve ayrı sistemlerin bir 



 16

bütününden oluştuğunu önermekteydi. Onun bellek şeması üç farklı bellek 

sistemini içeriyordu: motor maharetlerin kazanılması için mekanik bellek, 

olaylar ve olgular için temsili bellek, duygu ve heyecanlar için hassas/duygulu 

bellek (sensitive memory for emotions and feelings). Destekleyici deneysel 

bulguların olmayışı sebebiyle Biran'ın fikirleri unutuldu ve son zamanlara 

kadar USB üniter bir süreç olarak kabul edildi. Ancak belleği deneysel 

yöntemle ilk çalışan Alman Herman Ebbinghaus'tur. Yaptığı çalışmaları 

1885'te "Bellek" adlı bir monografla sunmuştur [88, 59]. Ebbinghaus anlamsız 

hecelerle yaptığı çalışmada denek olarak da kendisini kullanmış ve 

öğrenmeden sonra geçen zamana bağlı olarak unutma miktarını gösteren 

"unutma eğrisi" çalışmasıyla tarihteki yerini almıştır. 

 

Göreceli de olsa son zamanlara değin belleğin üç depolama şeklinden 

oluştuğu düşünülüyordu (Atkinson ve Shiffrin’in modeliydi); kısa süreli 

duysal, kısa süreli ve uzun süreli bellek. Gerçekte insan belleği üzerine 

yapılan çok sayıda teorik ve deneysel çalışmaya bu kavramsal çerçeve 

rehberlik etse de  bu anlayış “Modal” modeli olarak bilinmiştir [34]. Bellek 

kusuru olan hastalarla yapılan çalışmalar sonrasında son zamanlarda bu 

modelin yeterliliğine dair sorular artmaya başlamıştır. Son yıllarda insan 

belleğinin doğasını anlama konusunda oldukça ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu 

kazanımların çoğu da farklı türde bellek bozukluğu olan hastalarla yapılan 

nöropsikolojik çalışmalardan elde edilmiştir. Daha önceleri kısa ve uzun süreli 

belleği üniter bir bellek modeli olarak ele alan anlayış, yerini belleğin her biri 

belli bir fonksiyonu icra eden farklı sistemlerin bütününden oluştuğu 

anlayışına bırakmıştır [5, 87]. 

 

İnsan ve hayvanlarla yapılan çalışmalardan elde edilen bazı bulgular bir 

çok, çok komponentli bellek modeline öncülük etmiştir [87]. Sonrasında, USB 

birçok araştırmacı tarafından beynin farklı alanlarına yerleşmiş, farklı biçimde 

işleyen, farklı fonksiyonlara hizmet eden kompleks ve ayrı süreçler bütünü 

olarak görülmeye başlanmıştır. Örneğin, daha çok amnestik hastalardan elde 

edilen verilere dayanarak USB iki ana kategoriye ayrılmıştır; açık (explicit) ve 

örtük (implicit) bellek.  
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Açık bellek bilinçli hatırlamayı gerektirir ve anısal (episodic) ve anlamasal 

(semantic) bellek şeklinde ayrılabilen bir bellek türüdür [87]. Episodik bellek 

kişinin kendi deneyimlerine işaret eder ve bundan dolayı belli bir zaman ve 

mekan içinde lokalize edilebilir. Semantik bellek genel olaylarla bağlantılıdır. 

Zaman ve mekan içinde lokalize edilemez. Örneğin: Alfabe veya kişinin kendi 

yaşantısıyla ilişkili olmayan tarihsel veriler gibi [41]. Anısal bellek bir kişinin  

dün akşam yemeğinde ne yediği türünden geçmişine ait ve bağlama özgü 

hatıraları içerirken anlamsal bellek herkes tarafından bilinen genel bilgiler 

için, dünyanın uydusu aydır gibi, olgu temelli depolamadır.  

 

Tam tersine örtük belleğin ise, içeriklerine bilinçli bir ulaşma çabası 

gerekmeyecek türden farklı fonksiyonlara (beceri ve alışkanlıklar, priming, 

şartlama ve çevreye uyum gibi) hizmet eden hayli uzmanlaşmış sistem ve 

depolamaların bütününden oluştuğu düşünülmektedir.  

 

Genel olarak şu söylenebilir, her bir bellek türü tuttuğu bilgi türüne göre, 

bu bilgi üzerinde işlem yapma prensip ve prosedürlerine göre farklılaşır. Açık 

bellek esnek, hızlıca biçimlenen ve her zaman güvenilir olmayan özellikteyken 

örtük bellek esnek olmayıp, özel durumlarla sınırlı, priming ve şartlama 

dışında çok yavaş biçimlenen ve oldukça da güvenilir bir bellek türüdür [88].  

 

Belleğin açık-örtük gibi veya anısal-anlamsal gibi sınıflandırılması genel 

kabul görürken bir yandan da daha iyi teorik açıklamalar yapma çabası 

sürmektedir. Halihazırdaki kavramlaştırmanın nöroanatomik karşılılarını 

anlamak için OİP ile çalışmalar yapılmış ve örneğin tanıma (recognition) 

belleğinin seri bir işlem mi olduğu veya paralel bir işlem mi olduğu sorularına 

yönelik çalışmalar yapılmıştır.  En nihayetinde Johnson [34] bu çalışmaların 

bir kısmını inceleyerek şunları belirtmektedir. Araştırmacılar, ÇB ile veya USB 

ile alakalı topografik ve fonksiyonel olarak ayrı çok sayıda OİP komponentleri 

tanımlamışlardır. Tarif edilen OİP aktivitelerinin çeşitliliği, bilginin seri ve 

paralel proseslenmesinin, ÇB ve USB görevleri sırasında birçok beyin alanında 

aktif olduğunu göstermektedir.  
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b. Çalışma Belleği/Kısa Süreli Bellek: 

 

KSB/ÇB'nin faydası nedir? Hayatta yaptığımız hemen hemen bütün 

faaliyetler, algılanan içeriklerin çok kısa da olsa bir süre zihinde tutulmasına 

bağlıdır. Eğer böyle bir kapasite olmasa ve bir içeriğin zihne girmesiyle çıkması 

bir olsa, karşımızdaki insanın konuştuklarını takip edemez ve anlattıklarını 

anlayamazdık. Bir konuşmayı anlamak için şu anda işitilenlerle onların 

hemen öncesinde gelmiş olanları ilişkiye geçirmek gerekir. Böyle bir kapasite 

olmasa karşımızda böyle bir konuşma da olamazdı zaten. Çünkü herhangi bir 

fikir etrafında derli toplu konuşabilmek, söze başlarken zihnimizde olan 

düşünce ile birlikte, her an, az önce söylediklerimizi ve sözün gidiş 

istikametini aklımızda tutmamız gerekir. Nitekim kısa süreli bellek kusuru ile 

ilgili çalışmalarda dilin kazanılmasındaki aksamalar, konuşulanı anlayamama 

veya geç anlama, öğrenme güçlükleri birbiriyle ilişkilendirilmiştir. 

 

Bellek ile deneysel olarak ilk çalışan Ebbinghaus bir listenin hatasız iade 

edilebilmesi için kaç tekrar gerektiğine ilişkin deneyler yapıyorken yedi 

birimlik bir malzemenin ilk defa'da öğrenildiğine dikkat çekmiştir. Sonraki 

araştırıcılar belleğin bu özelliğine "anlık hafıza uzanımı" diyeceklerdir [59]. 

Birbirinden bağımsız, yani herhangi bir kurala ya da mantığa göre 

sıralanmayan yedi harf, hece, kelime ya da yedi rakamı zihin bir anda alıyor, 

hemen iade edebiliyor veya içinden tekrarlayarak kısa bir süre tutabiliyor. 

Fakat herhangi bir işlemden geçirilmezse bu içerik kaybolup gidecektir. 

Yazacak durumda değilken bir telefon numarasını aklımızda tutabiliriz, ancak 

ikinci bir kez lazım olduğunda o numarayı yerinde bulamayız. Bu gözlemler 

"kısa süreli bellek" şeklinde kavramlaştırılmıştır. 

 

KSB’nin kavramlaştırılması ve özelliklerinin daha iyi anlaşılması sürecinde 

bilinmesi gereken bazı deneyler vardır. Hepsi de 60’lı yıllara ait bu deneylere 

kısaca göz atılmalıdır. 

 

KSB deneyleri: 60’lı yıllarda Bilişsel Psikolojinin etkinliğinin yoğun olduğu 

dönemde bellek üzerine birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Davranışsal 

ölçümlerle yapılan bu çalışmalar günümüze kadar uzanan birçok kavramın 
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altyapısını hazırlamıştır. Bunlardan birisi de Peterson’ların çalışmasıdır. 

Peterson ve Peterson'un bellek içeriğinin kısa bir süre için tutulması ile ilgili 

çalışmaları [63] olayları kavramamıza yardımcı olacaktır. Yaptıkları deneyde 

deneklere "C P R" gibi üç harfli bir bellek seti sunmuşlar ve hemen arkasından 

deneğe üç basamaklı bir sayı söyleyip bu sayıdan geriye dörder dörder 

saymasını istemişlerdir (örneğin 985 verip 985, 981, 977...). Deneylerinde geri 

sayma sürelerini manipüle ederek sürenin unutma üzerindeki etkisini 

görmeye çalışmışlardır. Bellek seti verildikten sonra denekler üç saniye geri 

geri saydırdıklarında doğru hatırlama oranı %80'e, dokuz saniye 

saydırdıklarında %30'a, on sekiz saniye saydırdıklarında ise doğru hatırlama 

oranı %10'a düşmüştür. Neticede şunu görüyoruz ki hiçbir işlemden 

geçirilmeyen ya da tekrarlanmayan (rehearsal) bir içerik hızla zihinden 

kaybolmaktadır. İçeriğin bir süre durabilmesi KSB'yi gösterir ki bu tutma 

işlemi pasif bir tutma değildir. 

 

Yine KSB ile ilgili bir deneyden bahsedilmelidir. Bu deneyin tarihsel önemi 

ise KSB-USB kavramlarına yol açan bir deney olmasıdır. Peterson'ların 

yayınından üç yıl sonra Murdock çok akıllıca manipülasyonlar yaparak farklı 

süreçleri ortaya koymuştur [51]. Murdock birbirinden bağımsız yirmi anlamlı 

kelimeyi deneklere birer saniye arayla dinletti ve onlardan son kelime de 

verildikten sonra akıllarında kalan kelimeleri istedikleri sırada iade etmelerini 

istedi. Serbest hatırlama tekniğiyle yapılan bu çalışmada yirmi itemin, anlık 

hafıza uzanımını/KSB'yi aştığı için ilk denemede tam bir iadesi yapılamazdı. 

Amaç da zaten iadesi yapılan kelimelerin listenin neresinden seçildiğini 

görmekti. Sonuçta listenin başındaki ve sonundaki kelimeler daha fazla 

oranda hatırlanmıştır. Bu olgudan başta gelme-sonda gelme (recency) etkisi 

şeklinde bahsedilmiştir. Denekler listenin sonundaki dört-beş kelimeyi en 

önce hatırlamışlar, böylece anlık hafıza uzanımı ile sondaki dört beş kelimeyi 

araya zaman girmeden derhal iade etmenin avantajını kullanmışlardır. 

Listenin başındaki kelimelerin de iyi hatırlanmasının olası nedeni ise henüz 

kelime sayısı azken onların içten tekrar edilme imkanı bulunması ve dolayısı 

ile de nispeten kalıcı hale gelmeleridir. Listenin başındaki kelimelerin anlık 

hafıza uzanımı ile hatırlandığı söylenemez çünkü onlardan sonra da yaklaşık 

on beş kelime daha söylenmiştir. Burada şunu söyleyebiliriz ki baştaki 

kelimeler tekrarlara bağlı olarak daha kalıcı hale getirilmiştir. 
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Murdock deney şartlarını manipüle ederek yaptığı başka bir deneyde [51] 

kelime listesinin sunuluş hızını azaltmış, her bir kelimeyi iki saniye aralıklarla 

deneklere sunmuştur. Böylece başta gelme etkisi daha da artmış ve baştaki 

kelimeler daha yüksek oranda hatırlanmıştır. Yavaş sunma tekrarlara daha 

fazla olanak sağlamış ve kelime listesinin başındaki daha fazla kelimenin 

tekrarlara bağlı olarak kalıcı olması sağlanmıştır. Oysa sunuluş süreleri nasıl 

farklılaşırsa farklılaşsın sonda gelme etkisi değişmemiştir. Basitleştirerek 

söylersek kelime listesinin sonundakiler KSB ile, başındakiler ise USB ile iade 

edilmiştir. 

 

KSB, Bilinç ve Dikkat ayrı ayrı süreçler midir? Tekrar Özakpınar'a 

dönülürse bu soruya verdiği cevap şu şekilde görülür [59]. Ona göre bu üç 

kavram zihnin işleyiş biçimini anlamak için bizim gözlemlerimizden yola 

çıkarak soyutladığımız zihin özellikleridir. Aynı olayı bazen bilinç dediğimiz, 

bazen dikkat dediğimiz bazen de KSB dediğimiz süreçlere gönderme yaparak 

açıklıyoruz. O halde bunların tümüyle ayrı süreçler olmadığını unutmamamız 

gerekiyor. 

 

Bilinç, etrafımızda olup bitenlerin ve kendimizin farkında olma halidir. 

Zihin, farkında olduğu şeylerle, o şeyler KSB’ de tutulduğu sürece meşgul 

olur. Bu süre sonunda o şeyler ya kısa süreli bellekten kaybolur gider, ya da 

bir işlemden geçirilerek kalıcı hale getirilir. USB içerikleri, gerektiği ve onlara 

ulaşmak için uygun ipuçları olduğu zaman bilincin orta yerine getirilir ve 

yeniden KSB'nin meşguliyet alanına sokulur. Demek ki belli bir anda 

bilincinde olduğumuz şey aynı zamanda KSB’ ye girmiş olan şeydir [59]. 

 

Kendi geçmişimize ait bir olayı USB'den alıp KSB’ ye getirerek üzerinde 

bilinçli şekilde düşünüyorken o sırada araya başka bir etkinin girmesiyle 

dikkatimizi ona yöneltecek ve tekrar geri döndüğümüzde o şeyi orada 

bulamayacağız. "Bir şey söyleyecektim ama unuttum" fenomeni bu üç kavram 

birlikte düşünüldüğünde daha anlaşılır olacaktır. 

 

Özetle bu üç kavram için şöyle diyebiliriz. Bir şeye dikkatimizi 

çevirdiğimizde o şey bilincimize girmiş demektir. Dikkatimizi başka bir şeye 
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çevirdiğimizde o şey bilincimizden çıkmış demektir. Netice itibariyle, potansiyel 

olarak bilincimize girebilecek bir sürü uyaran arasından seçme yapılmasını ve 

seçilen uyaranın bilince girişini ön plana çıkarmak istiyorsak dikkat'ten, o 

uyaranla meşgul olunarak işlemler yapılmasını ve o uyaranın farkında olmayı 

ön plana çıkarmak istiyorsak kısa süreli bellekten söz ediyoruz. Uyaran dikkat 

edilince bilince girmiş oluyor, bilinçte olduğu sürece de kısa süreli bellekte 

tutulmuş oluyor. Bu üç kavram aslında kompleks tek bir süreci bütünüyle 

kavrayamıyor oluşumuz sebebiyle, sürecin üzerinde konuştuğumuz farklı 

özelliklerine denk düşmektedir. 

 

Bununla birlikte farklı kaynaklar KSB’nin bilinç için gerekli 

olmayabileceğini söylemektedir. Beyin hasarlı bazı hastalarda KSB’yi gösteren 

sayı menzili tümüyle hasara uğrarken bilinç konusunda ve USB konusunda 

hiçbir problem yaşamamaktadır. Şimdiye kadar da görsel ve işitsel tüm 

KSB’sini kaybetmiş bir hastaya rastlanmamıştır [17]. 

 

Sternberg Paradigması; KSB’de arama ve bulup çıkarma: Diyelim ki bir 

algı içeriği bilince girdikten sonra, ona sebep olan uyaran ortadan kalkmıştır. 

Onu kalıcı hale getirecek bir işlem yapılmadığı için, algı içeriği uzun süreli 

belleğe geçmemiştir. Bununla birlikte, içerik unutulmuş da değildir; hâlen 

kısa süreli bellektedir. Bilinç, algı içeriğine başvurmak istediğinde onu, henüz 

kaybolmamış olduğu bu safhada nasıl ele geçirecektir? Birçok psikoloğa göre, 

bu durumda sistemde herhangi bir arama işlemi cereyan etmez, çünkü içerik 

halen kısa süreli bellekte, yani bir anlamda bilinçtedir. Fakat deneysel 

çalışmalar gerçeğin başka türlü olduğunu göstermişlerdir. KSB’den bulup 

çıkarma, bir anda olan, hiçbir süreç cereyan etmeden adeta otomatik olarak 

derhal başarılan bir iş değildir; bu iş bir arama ve mukayese gerektirir. KSB’ 

de arama işlemi, ne kadar küçük de olursa olsun bir zaman almaktadır. 

 

Sonraki bir çok çalışmaya etki etmiş olan Saul Sternberg, Sternberg 

paradigması olarak da literatürde yerini alan klasik çalışmasında, belli 

öğelerin KSB’ deki öğelerden biri olup olmadığına karar vermek için bir arama 

işlemi cereyan ettiğine ilişkin kanıt elde etmiştir [83]. Deneklere, önce anlık 

hafıza uzanımını aşmayan bir harf listesi gösterilir. Başta gösterilen ve bellek 

seti (memory set) denilen bu harf listesinde bir ile yedi arasında değişen sayıda 
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harfler vardır. Deneğe "L G M" gibi üç harflik bir bellek seti verilmiş olsun. 

Hemen arkasından bir harf, diyelim ki K gösterilsin ve deneğe gösterilen bu K 

harfinin bellek setinde olup olmadığı sorulsun. Deneğin görevi verilen test 

uyaranının (probe) bellek setinde olup olmadığına karar verir vermez kararını 

"evet, vardı" anlamında bir tuşa, veya "hayır, yoktu" anlamında diğer tuşa 

basmaktır.  Test uyaranının verilmesiyle cevabın verilmesi arasında geçen süre 

de reaksiyon zamanı olarak kaydedilir. 

 

Sternberg, deney öncesinde olası iki alternatif sonuç öngörür. Ya iç gözleme 

göründüğü gibi hedef harf, anlık hafıza uzanımını aşmayan bellek seti içindeki 

harflerin hepsiyle birden bir anda karşılaştırılır ve hedefin sette bulunup 

bulunmadığını hemen belirtilir. Ya da hedef,  KSB’ de tutulan setteki her bir 

elemanla tek tek karşılaştırılır. Paralel arama denilen ilk hareket tarzında, 

bellek setindeki eleman sayısı artsa bile reaksiyon zamanının değişmemesi, 

peş peşe/seri arama denilen ikinci yöntemde ise bellek yükü arttıkça 

reaksiyon zamanının artması beklenmektedir (Şekil II-1). Çünkü seri aramada 

ayrı ayrı her bir karşılaştırma belli bir zaman alacağından reaksiyon zamanı 

uzayacaktır. 

 

Deneyden fiilen elde edilen veriler bize Şekil II-2’deki grafiği vermişlerdir. 

KSB’ de arama sürecinin seri mi paralel mi olduğunu anlamada reaksiyon 

zamanını bir gösterge olarak kabul eden Sternberg, deneyde, bellek yükünün 

artışına bağlı olarak reaksiyon zamanı da arttığı için aramanın seri bir arama 

olduğu sonucuna varmıştır. Deney sonucunu gösteren grafikte verilere en iyi 

uyan eğri düz bir çizgi olduğuna göre iki değişken arasındaki ilişki lineerdir. 

Öyle ki her bir karşılaştırma eşit sürede yapılmakta ve reaksiyon zamanı 

bellek seti büyüklüğünün lineer bir fonksiyonu olarak artmaktadır. 

Sternberg'e göre çizginin eğimi 30 ms.'dir. Demek oluyor ki arama seridir ve 

her bir karşılaştırma için ise 30 ms. gerekmektedir. 
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Şekil II-1: Sternberg, seri arama ve paralel arama durumunda sonuçların grafikteki 

gibi çıkacağını öngörmekteydi [83]. 

 

 

 

 

 
Şekil II-2: Sternberg deney sonucunda aramaların seri/peş peşe olduğunu gördü. 

Reaksiyon zamanı lineer olarak artıyordu [83]. 

 

 

 

Çalışma Belleği  kavramına doğru: Son yıllarda KSB prosesinin doğası 

hakkındaki fikirler değişmiştir. KSB'yi üniter bir depolama olarak ele alan 

görüş yerini onun çoklu depolamalardan oluştuğu görüşüne bıraktı. ÇB 

bilginin kısa bir süre için depolanmasını ve bu bilgi üzerinde işlem yapılmasını 
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ifade eder. Yeni çalışmalar sözel bilgi, görsel nesneler ve mekansal konum için 

ayrı ayrı sistemler olduğunu söylemektedir. 

 

ÇB'nin tarihsel sürecine bakıldığında Broadbent ve Sperling'in 

deneylerinden yola çıkarak inşa ettikleri duysal bellek kavramına ve Atkinson 

ve Shiffrin'in Kısa Süreli Bellek kavramında uğramadan geçilemez. Daha sona 

Baddeley ve Hitch, 1974 yayınları ile KSB kavramını genişletip Çalışma Belleği 

(Working Memory) kavramını inşa etmişlerdir. ÇB sadece bilgilerin kısa bir 

süre için tutulmasını sağlamıyor, bu bilgiler üzerinde işlemler yaparak onların 

kullanışlı hale gelmesini sağlıyordu. 

 

Günümüzde farklı ÇB kavramları olsa da hepsinde ortak olan bazı noktalar 

vardır. ÇB: 1-bilgileri kısa bir süre için tutar, 2-sadece algısal bilgileri tutmaz, 

bellek deposu üzerinde işlem yaparak elde ettiği bilgileri de tutar, 3-sadece 

sınırlı miktarda bilgi saklar 4-kolayca içeriğine erişilir, 5-kolayca değişir ve 

gözden geçirilebilir, 6-ve yüksek kognitif süreçler için gereklidir [32]. 

 

Her ne kadar Baddeley sadece linguistik ve görsel-mekansal bilginin 

depolandığı iki sistem tarif etse de Hartley üç türlü bilgi depolama sisteminden 

bahseder: sözel bilgilerin depolanması için, görsel nesnelerin tutulması ve 

mekansal lokasyon bilgisinin tutulması için sistemler. Nörogörüntüleme 

çalışmaları ÇB sistemlerinin bileşenlerini şu şekilde ayırır: depolama 

tamponları ki bundan kastedilen bilginin tutulmasıdır; merkezi yürütücü ki 

bundan kastedilen de tutulan bu bilgi üzerinde işlem yapılmasıdır [32]. 

 

Baddeley ÇB’yi şöyle tanımlar [6]: ÇB, bilginin geçici bir süreliğine diğer 

daha zor görevlerle başa çıkılması için depolanmasıdır. ÇB terimi, bilginin bir 

şekilde ve geçici olarak saklanmasının anlama, muhakeme ve öğrenme gibi 

daha kompleks yetiler için gerekli olduğu varsayımında dayanır. Baddeley KSB 

yerine kullandığı Çalışma Belleğinin şu üç ana unsurdan oluştuğunu 

kurgulamıştır.  

1-Sözel materyalin zihinden tekrarlanması için (reharsal) fonolojik/ 

artikülatör döngü (loop). 

2-Görsel materyalin zihinden tekrarlanması için görsel-mekansal yazboz 

tahtası (sketchpad). 
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3-Bu iki sistemi kontrol ederek kullanacak merkezi yürütücü sistem. 

Merkezi yürütücü sınırlı kapasitelidir ve USB ile diğer iki sistem arasında bağ 

kurmakla yükümlüdür. Strateji seçmek ve planlama bu sistemin işidir. 

 

1- Artikülatör döngünün fonksiyonel olarak birbirine bağlı şu iki prosesten 

oluştuğu varsayılır: basitçe aktive olan fonolojik depo (uyaranın 

sesi/fonolojisinin ilk kaydı için) ve fonolojik materyalin (içten) seslendirilmesi 

için çıktı tamponu. Daha sonraki işlemler için korunması gerektiğinden sözel 

materyal tekrarlama döngüsünü kullanarak sürekli yenilenmelidir.  

 

2- Çalışma Belleğinin ikinci alt bileşeni görsel-mekansal yazboz tahtasıdır. 

Sözel olmayan materyalin ilk kaydından sorumlu olan bir tampondan (buffer) 

ve kendisiyle görsel-mekansal bilginin tekrarlanabildiği hayali bir mekanizma 

postülasyonu olan yazboz tahtası'ndan (sketchpad veya scratchpad) oluşur. 

 

3- Üçüncü komponent olan merkezi yürütücü hangi bilginin bilinçli olarak 

işleneceğine karar veren kontrol sistemi olarak kurgulanmıştır. 

 

Bu üç komponent birbirinden bağımsız çalışır, yani bir sistemdeki işlem 

diğerini etkilemez ve bu (zihinden) tekrarlama sistemleri modaliteye özgüdür 

(modalite spesific). 

 

Baddeley son yıllarda modeli ile ilgili yeni açıklamalar getirerek bu üç alt 

sisteme bir yeni alt sistem daha eklemiştir. Epizodik tampon şeklinde ifade 

ettiği bu sistem her modaliteden gelen bilgiler tutan çok yüzlü ve entegre edici 

bir sistemdir [4]. 

 
Şekil II-3: Baddeley’in kurguladığı Çalışma Belleği diyagramı [7]. 

 

KSB içinde yer alan ÇB, işlemleme yapacak şekilde geçici veya kısa süreli 

olarak bilginin depolanması sürecini ifade eden bir çeşit dikkat kontrol 
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sistemidir ve hem görsel hem de işitsel bilgi için ayrı alt sistemleri vardır. ÇB 

kapasitesi bir insanın bir işe ayıracağı dikkatin optimal kalitesini belirler. Bu 

noktada dikkat ile bellek arasında yakın bir ilişki vardır. Çünkü dikkat, bellek 

işlevleri ile verimli bir şekilde uğraşma yetisidir. ÇB, insanın depoladığı bilgi ile 

anında farkında olmayı bir araya getirir. Geleceği planlamayı olanaklı kılar. 

Düşünceleri ve fikirleri bir araya getirir ve bir anlamda zihnin karatahtasıdır. 

Öğrenme, akıl yürütme, dil, satranç ve matematik vb. için şarttır [39]. 

 

ÇB gecikmiş yanıt (delayed response) testleriyle değerlendirilebilir. Çocuğa 

iki kutu gösterilir ve birinin altında bir oyuncak vardır. Kutular kapatılır ve 

çocuğun dikkati dağıtıldıktan sonra çocuktan oyuncağın hangi kutunun 

altında olduğunu bulması beklenir. Benzer çalışmalar Goldman-Rakic 

tarafından maymunlarla yapılmıştır [29] . Prefrontal lobu çıkarılan maymunlar 

veya sekiz aylıktan daha küçük çocuklar bu testi başaramazlar. Maymunlarla 

gecikmiş yanıt testi yapıldığı sırada beyin hücrelerinden kayıt alınmış ve test 

performansı ile ilgili üç farklı hücre tipi tespit edilmiştir. Bazı hücreler bilgi 

sunulduğu sırada, bazıları gecikme sırasında ve bazıları da hatırlama anında 

etkin olmuşlardır. Bir uyaranın görsel ve mekansal koordinatlarını hatırda 

tutabilen nöronların prefrontal korteksin belli bir yerinde toplandıkları 

izlenmiş ve bunların mekansal işleyen bellek sistemini oluşturduğu 

düşünülmüştür. Bu gecikme döneminde bu hücrelerin bir veya daha 

fazlasının etkinliği engellendiğinde (örneğin hayvanın dikkati dağıtıldığında) 

hayvanın büyük bir olasılıkla hata yaptığını tespit etmiştir. Prefrontal alanda 

değişik işlevler gören bellek alanları saptanmıştır. 

 

Baddeley'in kavramsal çerçevesini kullanarak takip eden diğer çalışmalar 

bu üç sistemin özelliklerini daha da detaylandırmışlardır. Demanslı veya 

kortikal lezyonlu hastalarla yapılan nöropsikolojik vak'a çalışmaları bu üç 

sistemin anatomik ayrıklığı ile ilgili kanıtlar göstermişlerdir. Örneğin, sol 

temporal lob lezyonu olan bazı hastalar işitsel-sözel ÇB’nin (zihinden) 

tekrarlama komponenti ile ilgili seçici bozulmalar göstermişler, buna karşın 

fonolojik depolamanın korunduğuna dair kanıtlar da göstermişlerdir [5]. Aynı 

zamanda frontal lob lezyonlu [78] ve Alzheimer'li hastalar [49] yürütücü 

prosessör hasarı kavramına uygun olacak şekilde süregiden davranışı izleme 

(monitor ongoing behavior) yetisinde bozulmalar göstermişlerdir. Merkezi 
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yürütücünün ve fonolojik depolamanın birbirinden bağımsız oluşu, artikülatör 

döngü fonksiyonunun normal olduğu görülen Alzheimer hastalarındaki hata 

biçiminden çıkarılabilir [49]. Bu bilgiler önemlidir çünkü çalışma belleğinin 

farklı komponentlerinin anatomik olarak da ayrı oluşu Baddeley'in 

kavramlaştırmasında açıkça ifade edilmemiştir. 

 

Özellikle merkezi yürütücü ve görsel-mekansal depolama olmak üzere hala 

Baddeley'in modeli iyice betimlenmiş değildir. İlaveten, itemler ÇB’de 

depolandığı sıradaki olayların oluş sırası ve zamanlamaları hakkında pek az 

şey bilinmektedir [34]. Dahası, beyin hasarlı kimselerde plastisiteye bağlı 

olarak beyin organizasyonu değişebildiğinden, ÇB prosesinin normal kişilerde 

çalışılarak anatomik ayrıklığının gösterilmesi daha cazip gelmektedir. (Bu tez 

çalışması da bu anlamda önemlidir. Olayların oluş sırası ve zamanlamaları, 

lokasyon ve lateralizasyon ve bellek yükünün etkileri görülebilir. Dahası 

bunlar normal kişilerde çalışmış olunacaktır). 

 

KSB/ÇB’nin nöroanatomisi: 

Prefrontal korteks güçlü sensorimotor, limbik ve retiküler girdisi olan tek 

kortikal alandır. Hipotalamik ve otonom verilerin de bu girdilere eklenmesi ile 

nörotransmiter sistemlerin etkileri, prefrontal korteksi hem iç hem de dış 

dünyayı monitorize edebilecek, hem de beyin işlevlerini düzenleyici rol 

oynayabilecek bir konuma getirmektedir [27]. Son çalışmalarla ÇB’de 

dorsolateral prefrontal bölgenin dominant bir rol oynadığı bulunmuştur. 

Prefrontal korteksin dorsolateral ve ventrolateral kısımları da mekansal ve 

mekansal olmayan (non-spatial) ÇB’ye katkıda bulunmaktadır. ÇB daha çok 

fronto-parietal ağın kontrolü altındaki bir dikkat işleviyken Uzun Süreli Açık 

Bellek limbik ağın kontrolü altındadır. 

 

Warrington ve ark.  1971 yılında ciddi sözel-işitsel KSB bozukluğu olan üç 

vakada kritik hasar alanının sol hemisferin inferior parietal lobunda olduğunu 

bildirmişlerdir [44]. 

 

Bazı hastalıklar ÇB performansını etkilemektedir. Klinikte epeyce iyi 

bilinen MS buna örnektir. Daha önceki davranışsal ölçümlere ilişkin yayınlar 

MS (multiple sclerosis) hastalarında ÇB bozukluğunu bildirmişlerdir. Bunu 



 28

destekleri mahiyette Ruchkin ve arkadaşları [73] MS'li hastalarla ve 

eşleştirilmiş bir kontrol gurubu ile fonolojik ve görsel-mekansal uyaranları 

kullanarak çalışmışlardır. En nihayetinde, fonolojik uyaranlar sırasında MS 

hastaları, davranışsal sonuçları itibariyle kontrollerden çok fazla hata oranına 

sahipken, görsel-mekansal uyaranlarda kontrol gurubundan farklı değillerdir. 

Dahası aynı hastalardan elde edilen OİP verileri bu sonuçların aynası gibiydi. 

MS'li hastalarla yapılan çalışmada bellek yükünün artışı tutma sırasındaki 

OİP aktivitesini fonolojik uyaranlar sırasında oldukça azaltmış, görsel-

mekansal uyaranlar sırasında etkilememiştir. Bu OİP verileri MS'li hastalarda 

ÇB'nin fonolojik döngüsüne ilişkin hasarlanmalar olduğunu göstermiştir. 

Burada OİP tekniğinin hastalarda hangi kognitif  sürecin sağlam kaldığını, 

hangi sürecin de bozulduğunu gösterebildiğini görmekteyiz. 

 

Paulesu [60] ve ark. yaptıkları PET çalışması sonucu, sözel ÇB sırasında 

sol frontal (Broca alanı) ve sol posterior (supramarginal gyrus) alanlarının 

aktive olduğunu göstermişlerdir. Bu iki alandan birincisi artikülatör [5] döngü 

ile, ikincisi de fonolojik depolama (store) ile ilişkilendirilmiştir. Ve bu 

çalışmadaki bulgular Ruchkin ve ark.nın bulgularına uymaktadır. 

 

Çalışma belleği kusurunun dorsolateral prefrontal korteks 

hasarlanmalarına bağlı olduğu maymunlarla yapılan çalışmalarda da ortaya 

konmuştur [28]. Çalışma belleği performansına dayalı olan gecikmiş yanıt 

testleri (delayed response)  yerini almış, oturmuş bir çalışma biçimidir. 

Gecikmiş yanıt ve gecikmiş değiştirme çalışmalarının iyi bilinen deneysel 

hayvan paradigmaları insanlara adapte edilmiş ve bunların frontal lob 

hasarlarına bilhassa duyarlı olduklarını gösterilmiştir. 

 

Hartley incelediği çalışmalarla hem deneysel paradigmalarla hem de hasta 

olgularıyla, ÇB'nin bahsettiği üç tutma sistemi (sözel, görsel nesne, mekansal 

konum) ile ilgili çifte disosyasyon göstermiştir. Sözel ÇB için tarif ettiği bölgeler 

sol posteriyor pariyetal korteks, Broca alanı ve sol hemisferin dorsolateral 

prefrontal (PFC) korteksidir. Mekansal konum için ise her iki yanlı posteriyor 

pariyetal alanlar ve sağ taraf dorsolateral prefrontal alanı, anteriyor singulat 

korteks ve ilaveten de sağ hemisfer premotor alanı tarif etmektedir. Obje ile 

ilgili ÇB için tarif ettiği bölgeler ise sol hemisferde posteriyor pariyetal korteks 
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ve inferiyotemporal korteks bölgeleridir. Bunlardan yola çıkarak Hartley [32] 

Baddeley'in ÇB modelindeki görsel-mekansal yaz boz tahtası sisteminin 

aslında görsel nesneler için ÇB ve görsel mekansal ÇB şeklinde olması 

gerektiğini söylemektedir. 

 

Pasif depolama posteriyor beyin alanlarını aktive ederken bilginin aktif 

olarak tutulması ise ventrolateral prefrontal alanlarını aktive etmektedir. Daha 

da karışığı, merkezi yürütücü için hem dorsolateral prefrontal korteks hem de 

anteriyor singulat korteks birlikte iş görmektedir [32]. 

 

Smith ve Jonides de PET çalışmaları sonunda şu sonuca ulaşırlar: 

mekansal konum taskı ile yaptıkları çalışmada sağ hemisferde oksipital, 

pariyetal ve prefrontal bölgeler aktif olurken nesne taskında ise sol hemisferde 

pariyetal ve prefrontal alanlar aktive olmuştur [80]. 

 

Buckner ve Tulving makalelerinde [14] yine PET çalışmalarını şöyle özetler: 

her türlü taskta beyin alanlarının yaygın bir seti görülmüştür. Bu alanlar hem 

sözel hem de mekansal ÇB ile aktive olan prefrontal ve anteriyor singulatı da 

içermektedir. Sözel ÇB taskları sıklıkla 44, 45 ve46’ya denk gelen sol veya her 

iki PFC’yi aktive ederken mekansal ÇB taskları ise her iki taraf aktivite 

(ağırlıklı olarak sağ) oluşturmaktadırlar. Bazı çalışmalar sadece sağda 

aktivasyon bulmuştur. Bunlara ilaveten mekansal ÇB taskları pariyetal 

bölgeleri de aktive etmişlerdir. 

 

Buckner yine başka bir makalede [15] bellek kodlaması sırasında aktive 

olan alanları ifade etmektedir. Kodlama sırasında posteriyor PFC’nin belli 

bölgeleri aktive olur (yaklaşık Brodmann 44/6 ve 44/45. alanlar). Bu 

bölgelerdeki aktivitenin lateralitesi ‘belle’nen materyalin türüne göre 

değişmektedir. Sözel materyal hemen daima sol tarafı aktive ederken sözel 

olmayan materyal ise kodlama taskının ne olduğuna göre hem sol hem de sağ 

tarafı aktive edebilmektedir. 

 

Yakın geçmişe ait bir itemi explisit olarak hatırlama sırasında anteriyor 

PFC (yaklaşık Brodmann 10. bölge), özellikle de sağ tarafı aktive eder. Ve bu 
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bölgeler bellek kodlama sırasında aktive olan yerlerin homoloğu değildir. 

Ayrıca bu bölgelerdeki aktivite eforun büyüklüğü ile doğru orantılı değildir. 

 

Başka bir makbul kanaate göre bu anteriyor bölgeler geri getirme girişimini 

takip eder ve girişimin sonuçlarını değerlendirir. Dahası ÇB çalışmaları bu 

anteriyor PFC bölgelerini aktive etmektedir. 

 

Bucknerin çalışmasını özetlersek; posteriyor dorsal PFC ve inferiyor PFC 

alanları bilgiyi açıkça kodlanmaktayken aktiftir. Materyal ve stratejinin ne 

olduğu epizodik kodlama sırasında lateralite belirler ve anteriyor PFC bölgeleri 

(10. bölge) bir bellek içeriği geri getirilmeye girişildiğinde aktif olur. 

 

Schacter ise çalışmasında geri getirme ile ilgili olarak, işe karışan tüm diğer 

bölgelere kıyasla anteriyor PFC, gecikmiş başlayan bir aktivite gösterir. Ona 

göre bu durum, anteriyor PFC alanlarının geri getirme sonrası izleme 

aktivitesiyle ilgilidir [77]. 

 

Hartley yine aynı makalesinde D'Esposito'nun 1998'deki bir çalışmasına 

değinir. Burada D'Espsioto 22 tane çalışma üzerinden meta-analiz yaparak ÇB 

sistemleri için lokasyon göstermiştir. Bu çalışmada en göze çarpan şudur. 

Bilgiyi tutma taskları sırasında ventral PFC aktivitesi dorsolateral PFC 

aktivitesinden daha fazladır, dahası mekansal ÇB için sağ taraf, mekansal 

olmayanlar için sol taraf aktivitesi belirgindir. Bununla birlikte mekansal 

konum ÇB'si her iki taraf pariyetal aktivite çıkarırken mekansal olmayanlar 

ise sol taraf pariyetal aktivite çıkarmaktadır. Bununla birlikte her iki taraflı 

premotor aktivite mekansal konum ÇB sırasında görülmektedir. Bütün bu 

sonuçların yanında mekansal konum ÇB'si ile nesne tanımaya ait ÇB arasında 

fark göremediklerini söyleyen çalışmalar da vardır. Bu da, gerçekte fark var 

ama sadece bazı görevler sırasında ve bazı görev zorluğu düzeylerinde 

gösterilebiliyor şeklinde izah edilmektedir [32]. 

 

Bilginin pasif bir şekilde depolanması ile aktif bir şekilde tutulması 

arasında anatomik lokasyon farkı gösterilmiştir. Sözel bilginin ÇB'de 

tutulmasının bir yolu ise sessiz tekrardır. Bu ise ventral frontali ve Broca 

alanını ilgilendirmektedir. Sözel ÇB'de bilginin aktif olarak tutulmasında Awh 
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[3], sol hemisfer ventrolateral PFC'yi, pasif depolama sırasında ise sol pariyetal 

alanı sorumlu göstermektedir. 

 

Bunları özetlersek; en azından sözel bilgi için geçerli olmak üzere mekansal 

konum ve görsel nesneler için ÇB'nin depolama tamponu posteriyor 

bölgelerdedir. Sözel bilgi ve nesne bilgisi için sol taraf, mekansal bilgi için sağ 

taraf olmak üzere bu tamponlar lateralize olmuştur. Bilginin ÇB'de 

tutulması/korunması anteriyor korteksleri, bilhassa da PFC'nin ventrali 

ilgilendirmektedir. İçeriğe göre de lateralize olur. Sessiz tekrar sözel materyalin 

tutulması için etkili bir yöntemdir ve premotor alanları ve Broca alanını 

ilgilendirir. 

 

 

 

Şekil II-4: Sol hemisfer dorsolateral bölgenin ve ilgili Brodmann alanlarının 

gösterildiği bir beyin temsili [28]. 
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C. KOGNİTİF ELEKTROFİZYOLOJİ 

a. Elektrofizyoloji ve UP: 

 

İnsanın tüm eylem ve davranışlarını kontrol eden korteksin yapıtaşı 

nörondur. Başka bir deyişle korteks, ilaveten korteks altı yapılar (subkortikal 

çekirdekler), sayısı yüz milyarlar civarında olan sinir hücrelerinden inşa 

edilmiştir. İnsanın davranışını anlamak belki de nöronların tek başına ve daha 

da önemlisi içinde yer aldığı sistemle birlikte nasıl hareket ettiğini, yani 

sistemin hareketini anlamakla mümkündür. Eğer normal işleyiş anlaşılırsa  

işleyişteki aksamalar da anlaşılır ve varsa problemin çözümü için uğraş verilir. 

İlginç olan ise şudur ki nörolojide normal olanın anlaşılması genelde 

anormallikler üzerinden olmuştur.  

 

Gerek insanda ve gerekse diğer canlılarda nöronal aktivite elektrokimyasal 

bir süreçtir. Bu sürecin elektrik boyutu canlının bütünlüğüne zarar 

verilmeden incelenebilir. Bahsettiğimiz nöronal aktivite elektroansefalogram 

(EEG) ile, kafa derisi üzerine elektrotlar yerleştirerek ölçülebilmekte ve 

geliştirilen yöntemlerle bilişsel süreçler incelenebilmektedir. 

 

Beyin ya da saçlı deri üstünden kaydedilebilen tekrarlayan dalgalar, beyin 

korteksinde aktive olmuş piramidal hücreler tarafından üretilen sinaptik 

potansiyellerin toplamıdır. EEG, kortikal nöronların aksiyon potansiyel-

lerinden çok postsinaptik potansiyellerini yansıtmaktadır. Bunun nedeni ise 

sinaptik potansiyellerin aksiyon potansiyellerine göre daha yavaş olmaları ve 

toplanabilmeleridir [24]. 

 

Korteksin işleyişini anlamak için kullanılan diğer görüntüleme 

yöntemlerinden farklı olarak EEG’nin  zamansal rezolüsyon açısından  

üstünlüğü vardır. EEG temelli duysal ve bilişsel ölçüm yöntemleri olan 

UP/OİP’ler, oluşan korteks aktivitesini milisaniyeler düzeyinde rapor eder ve 

bölgesel aktivitenin hangi sırayla oluştuğunu gösterir. 
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Beyin ve elektrik kelimelerinin yan yana gelişi ile bilişsel süreçlerin bu iki 

kelime odaklı çalışılması arasında yüz yılı aşkın bir zaman geçmiştir. Aradan 

geçen bu zamanda  gelişim sürecine ilişkin sıçrama noktaları şu şekilde 

sıralanabilir. Beynin elektriksel aktivitesinden ilk olarak 1875 yılında Caton 

bahsetmiştir; ancak yazdırma işlemi Hans Berger’e kalmıştır. Berger 1929 

yılında beynin elektriksel aktivitesini yazdırmayı başarmıştır. Daha sonra ise 

farklı uyaran modalitelerinden gelen uyaranlara zaman-kilitli olarak ortaya 

çıkan UP’lerin analizi için de Dawson uyaranlara karşı oluşan yanıtları 

fotografik olarak süperpoze ederek bir yöntem geliştirmeye çalışmıştır. Dijital 

bilgisayarların gelişmesi ile, tekrarlayan uyaranlara karşı oluşan yanıtların 

ortalaması alınarak analizleri mümkün olmuştur [72]. Daha sonra da 1965'te  

Sutton ve arkadaşları [85] Olaya İlişkin Potansiyel bileşenlerinin en 

önemlilerinden biri olan P300’ü tanımlamıştır. 

 

Beynin yaygın ve spontan bir aktivitesi vardır. Bu aktivite uykuda olup 

olmadığımıza göre, yaşımıza göre, ilaçların etkisiyle vs. değişebilmektedir. EEG 

ile yapıya (ör. tümör lokalizasyonu) ve işleve (ör. epileptik nöbet tanısı) ait fikir 

edinmek mümkündür. Klinikte EEG kullanılarak bir çok patolojik durum 

ortaya koyulmaktadır. Bu kullanım için tipik olan aktivitelerin bilinmesi 

gerekir. Berger, normal erişkin bireylerin çoğunda beynin tümü tarafından 

üretilen 10 Hz’lik dominant bir ritmin varlığına inanıyordu. Ancak 1934’teki 

başka bir çalışmada araştırmacılar, Berger’in alfa ritmi olarak adlandırdığı bu 

ritmin beynin arka yarısında, özellikle de parieto-oksipital bölgelerde daha 

baskın olduğunu, kişinin rahat pozisyonda ve gözleri kapalıyken bu ritmin 

belirginleştiğini buldular. [37].  

 

UP nedir sorusu bir dış uyarana karşı merkez sinir sisteminin (MSS) 

elektriksel aktivitesinde ortaya çıkan değişim olarak cevaplandırılabilir. 

Dışarıdan verilen uyaranlarla zamansal ilişki içinde olan bu aktivite 

değişimlerinin kaydedilmesi MSS duyu yollarındaki iletim hakkında bilgi 

sağlar. Ancak, söz konusu biyoelektrik potansiyeller çok küçük voltaj 

değerlerine sahiptirler ve EEG dalgaları şeklinde kaydedilen sürekli beyin 

aktivitesinin ya da kendilerinden çok daha kuvvetli biyolojik ve çevresel 

(elektromanyetik) parazitlerin (gürültü) arasında kaybolurlar. Bu nedenle UP 

incelemesinde uygulanan duysal uyaranı izleyen belirli bir zaman periyoduna 
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ait sinirsel sinyaller kafa üzerine konan elektrotlar ve amplifikatör sistemiyle 

kaydedilir ve bu şekilde yapılan çok sayıda kayıtlamanın elektronik olarak 

ortalamaları alınır (averajlanır). Böylece dışarıdan uygulanan sinyale göre 

zamansal açıdan rasgele nitelik taşıyan EEG dalgaları silinirken uyaranla 

zamansal ilişki içinde olan UP’ler kayıt trasesi üzerinde belirginleşir 

 

Teorik olarak herhangi bir duyu modalitesinin oluşturduğu UP’ler 

kayıtlanabilir. Ancak bunların klinik pratikte en çok kullanılanları görsel 

uyarılma potansiyelleri (visual evoked potentials =VEP), kısa latanslı 

somatosensoriyel uyarılma potansiyelleri (somatosensory evoked potentials 

=SEP) ve kısa latanslı beyin sapı işitsel uyarılma potansiyelleridir (brainstem 

auditory evoked potentials =BAEP). 

 

EEG’nin sınırlı gibi gözüken işlev zenginliği UP ve akabinde geliştirilen OİP 

kavramları ile anlaşılmıştır. UP ve OİP ölçümlerinde temel prensip aynıdır. Her 

ikisinde de tekrarlayan uyaranlara karşı elde edilen EEG dilimlerinin uyaran 

anı ile zamansal kilitli ortalamaları alınır. Bu ortalama alma işleminin 

sonucunda beynin geri plandaki rastlantısal elektriksel aktivitesi sönerken 

uyarana zamansal kilitli olan ve süreci yansıtan potansiyeller belirginleşir 

(Şekil II C-1a ve 1b).  

 

UP’leri, subkortikal ve kortikal işleme mekanizmalarıyla ilişkili olarak 

birçok bileşen içermektedir. Saçlı deri üzerine yerleştirilen elektrotlarla yapılan 

kayıtlar daha çok kortikal etkinliği yansıtmasına rağmen, UP’lerin erken 

bileşenleri genel olarak subkortikal işleme mekanizmalarıyla ilişkilidir [98]. 

 

OİP’leri değerlendirmek içi üç asıl aşama vardır. Birincisi saçlı deriden 

elektriksel potansiyeller kaydedilmeli, ikincisi uygun ve anlamlı ölçümler için 

analiz edilmeli ve üçüncüsü de analiz sonuçları görerek değerlendirme için 

görselleştirilmelidir. Günümüzde kayıtlar analog, analiz ise dijitaldir. 

Analogtan dijitale çevirme ara bir işlemdir [65]. 

 

Genelde literatürde polarite, latans ve genlik ile ilgili sonuçlar sunulurken 

kabaca Şekil II C-2’deki gibi gösterilir. EEG aktivitesi içine gömülü olan 
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OİP’lerin genlikleri 2 ile 20 µV arasında değişir ve bileşenleri, negatif veya 

pozitif oluşlarına göre (polarite) ve ortaya çıkış zamanlarına göre (latans) 

adlandırılırlar [98]. 

 

 

 
Şekil II C-1a: Yukarıdaki şekilde, soldaki dilimlerden sırayla ilk ikisinin ortalaması 

sağda ikinci dilimle, ilk üçünün ortalaması sağda üçüncü dilimle.... ilk on beşinin 

ortalaması da sağdaki on beşinci dilimle gösterilmiştir. 
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Şekil II C-1b: Uyaran verildikten belli bir zaman sonra ortaya çıkan rast gele dalgalar 

ortalaması alındığında düzleşirken (a), olaya ilişkin olarak çıkanların genlikleri daha 

da belirginleşmektedir (b,c). 

 

 

 

 

 
 

Şekil II C-2: Literatürde OİP bileşenlerinin polarite, latans ve genliklerinin gösteriliş 

şekli. 
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b. Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri: 

 

Beyin gerek iç gerekse dış uyaranlara karşı tepki/cevap niteliğinde 

aktivasyonlar göstermektedir. Buna da UP denmektedir. Ancak uyaranın 

görsel veya işitsel olarak verildiği ve uygulamadan önce de bir yönergeyle 

deneğe bu uyaranlarla ilişkili görevler verilerek denekten bir takım bilişsel 

aktivasyon yapması beklendiği türden elekrofizyolojik uygulama ile elde edilen 

potansiyellere de Olaya İlişkin Beyin Potansiyelleri denmektedir. Bilişsel 

işlevlerle ilgili ve uzun latanslı olan bu UP’lere literatürde Bilişsel UP’ler, Olaya 

İlişkin Endojen Potansiyeller (OİEP) veya Olaya İlişkin Potansiyeller 

denebilmektedir ki en yaygın kullanım OİP’dir. Endojen potansiyeller demek, 

denek uyarana seçici olarak dikkatini verdiğinde hedef uyaranı diğer 

uyaranlar arasından seçip ayırt ettiğinde ortaya çıkan potansiyeller demektir. 

Bu sebeple OİP’ler uyarana bağımlı değil, deneğe (deneğin dikkat, bilinç, 

bilişim durumu) bağlıdır. 

 

ÖRNEK: “bip, bip, bip, bip, Bap, bip, bip, bip, Bap, bip, Bap...” şeklindeki 

bir ses uyaranı verme deneyinde denekten bip seslerini ihmal etmesi ve Bap 

seslerini sayması istenir. 

 

bip:  Ekzojen UP’leri oluşturur. 

Bap: Endojen UP’leri oluşturur.  

 

Endojen UP’ler, kısa latanslı ekzojen UP’lere eklenmiş yeni bir dalga biçimi 

oluşturur. Yani endojen potansiyeller uyarana bağımlı değilken ekzojen 

potansiyeller uyarana bağımlıdır. Uyaranın şiddeti, frekansı gibi fiziksel 

özelliklerinin değişmesi endojen potansiyelleri fazla etkilemez. İki farklı uyaran 

modalitesiyle bile çalışılsa benzer OİP’ler elde edilebilir. Ekzojen UP’lerde 

uyaranın hangi modalitede olduğu ve diğer fiziksel özellikleri (şiddet, frekans) 

yanıtın şekil ve latansını farklılaştırabilir. [95]. 

 

Endojen UP’ler ne işe yarar? Bu soruya kısaca, bilişsel bir işlem sırasında 

insan beyninin fizyolojisini inceleme olanağı sağlar cevabı verilebilir. 

Elektronörofizyolojide duysal işlevler UP ile incelenirken [72], bilişsel süreçler 
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üzerinde çalışan araştırmacılar OİP üzerine yoğunlaşmışlardır [69, 71]. 

Nitekim P300 komponenti ile yapılan çalışmalar  aşağıda sunulacaktır. 

 

OİP’de bilişsel süreçleri aktifleyen uyaran paradigmaları kullanılır. 

Bunlardan en yaygın olarak kullanılanı atlanan uyaran paradigması 

(ommitted stimulus paradigm) veya oddball paradigmasıdır (Türkçe literatürde 

Şaşırtmalı Uyaran Düzeneği şeklinde geçmektedir). Örneğin bu ikinci  

paradigmada yukarıda örneğini verdiğimiz gibi birbirinden her hangi bir 

fiziksel boyutta farklı olan standart ve standart dışı uyaranlar (deviant) 

sırasıyla %80 ve %20 olasılıkla rastlantısal olarak kişiye uygulanır ve kişiden 

standart olmayan uyaranla karşılaştığında bir ödev (ör. düğmeye basma) 

gerçekleştirmesi istenir. Bu koşullar altında  OİP’nin alt bileşenleri olan N100, 

P200, N200 ve P300 potansiyelleri elde edilir. Bu potansiyellerin fizyolojik 

bilişsel süreçlere tutabilmesi yanında gibi çeşitli patolojik koşullarda da 

(Alzheimer demansı, şizofreni, obsesif  kompulsif bozukluk, v.s.) değişiklik 

gösteriyor olmaları OİP’nin klinik tanı aracı olarak kullanılabileceğini 

düşündürmektedir  [52] .  

 

OİP’nin diğer beyin görüntüleme tekniklerinden farkı nedir? Bilişimin nöral 

temeli, bilişsel işlev sırasında görev alan bölgelerin neresi olduğu çeşitli 

tekniklerle anlaşılabilir (örneğin; beyin hasarlı hastaların MR veya otopsi ile 

incelenmesi, bilişsel işlem sırasında metabolik olarak aktif olan beyin 

alanlarının fMRI veya PET ile görüntülenmesi, nöroşirürjik girişimler sırasında 

beynin elektriksel stimülasyonu). Beynin şebekeler sistemi şeklinde çalıştığı 

[45] göz önünde tutulursa bu tür yöntemlerle sadece faklı bilişsel işlemler 

sırasında görev alan bölgeleri ve lokasyonlarını görebiliriz, ancak bu görevlerin 

görev alma sıralarını, zamansal işlem düzenini göremeyiz. Oysa OİP ile bilişimi 

milisaniye düzeyinde izler ve kayıtlayabiliriz [95]. 

 

UP/OİP farkı nedir diye sorulduğunda şunlar söylenebilir: OİP’ler beyin 

sapının üst kısmından elde edilen ve saçlı deride (scalp) yaygın dağılım 

gösteren bir seri negatif ve pozitif dalgadır. Bu dalgalar temeldeki serebral 

aktivitenin ancak bir kısmıdır. Endojen potansiyeller ekzojen potansiyellere 

göre çok daha yavaş potansiyel (İng : slow potentials) değişikliği gösterirler 

[95]. 
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Kişide herhangi bir bilişsel aktiviteye sebep olmuyorsa, Merkezi Sinir 

Sisteminin (MSS) uyaran yanıtı UP düzeyinde kalır. Uyaran, bir ödev eşliğinde 

sunulduğu veya beyinde spontan olarak bir bilişsel işlevi tetiklediği takdirde 

yanıt OİP niteliği kazanır.  

 

OİP ekzojen ve endojen bileşenlerden oluşmuştur [85]. Ekzojen UP'ler 

uyaranın fiziksel özelliklerine bağlıyken endojen UP'ler uyaranın kişi için 

psikolojik önemine bağlıdır [66, 95]. Yani OİP’de kullanılan uyaranların en 

nihayet bir duysal özelliği olduğu düşünülürse bu uyaranlar kendilerine özgü 

bir aktivasyon oluşturacaktır. Ekzojen bileşenler beynin uyarana zorunlu 

yanıtları olup, uyaranın fiziksel özelliklerinden etkilenir. Uyaranın anlamına 

ise göreceli olarak duyarsızdırlar. Somatoduysal UP (SUP) ve görsel UP ekzojen 

potansiyellere örnek olarak verilebilir. Bu potansiyeller kişinin dikkatinden 

bağımsızdır, kişi uykudayken bile alınabilirler. Endojen bileşenler ise daha çok 

bilişsel fonksiyonlar (tahmin etme, ayırt etme, karar verme, bellekte tutma, 

dikkat etme vs.) ile ilişkilidir ve kişinin selektif olarak uyarana dikkat etmesini 

gerektirir. Tüm duysal modalitelerden kaydedilebilir olmakla birlikte uyaranın 

fiziksel özelliklerinden UP’ler kadar etkilenmezler.  

 

Düzenli aralıklarla verilen aynı tip uyaran dizisi içinde arada bir uyaranın 

verilmemesi ve bireyin bunlara dikkat etmesiyle de P300 oluşur. Bu da OİP’nin 

ekzojen uyarandan bağımsız, endojen kökenli bir potansiyel olduğunu 

gösterir. UP’lerden farklı olarak bu durumda şu söylenebilir; endojen 

bileşenler bir dış uyaran olmadan da oluşabilir [98, 54]. 

 

OİP bileşenlerinden P300’ün temel özellikleri: 

1965'te  Sutton ve arkadaşları [85] tarafından tanımlanan P300, saçlı deri 

üzerinden yapılan kayıtlamalarda santral ve parietal alanlarda orta hat 

üzerinde en yüksek genliğe ulaşan pozitif bir dalga olup, OİP'nin en iyi 

bilinenidir. 

 

P300 elde edilmesinde değişik uyaran modaliteleri (işitsel, görsel, 

somatosensoryel, semantik, kompleks vs.) kullanılabilir. Genellikle kullanılan 

uyarım yöntemi; sık yinelenen ve hedef olmayan uyaranlar arasından, daha az 
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sıklıkta ve random şekilde yinelenen hedef uyaranların ayırt edilmesi 

prensibine dayanan "oddball paradigması"dır [68]. Hedef uyaranla 

karşılaştığında kişinin bunları sayması ya da bir düğmeye basması istenir. 

 

P300, uyaran probabilitesi ve verilen göreve uyumdan oldukça 

etkilenirken, uyaranın fiziksel karakteristiğinden pek etkilenmez. Performans 

hızı ve reaksiyon zamanı, P300 latansını çok az etkilediği halde motor yanıtın 

dikkatli ve kesin olması oldukça etkilidir [40]. Beklenen ama karşılaşılmayan 

uyaranlarla oluşan P300 latansı daha uzundur [53]. 

 

Kişinin yaşı, dikkat derecesi, görevin göreceli zorluğu gibi bireye ait 

faktörler, uyaranın şiddeti, modalitesi, probabilitesi, yineleme sıklığı ve 

randomizasyonu gibi uyarana ait faktörler ile kullanılan frekans filtreleri, 

analiz zamanı, elektrot yerleşim yerleri, göz hareketlerinin monitorizasyonu 

gibi teknik faktörler, P300 latans ve genliğini değişik derecelerde etkiler. 

Bütün bu faktörlerin etkisiyle normal bireylerden elde edilen P300 latansları 

250-600 ms. gibi geniş bir aralıkta dağılım gösterir [68]. 

 

P300 dalga formu cinsiyetler arası farklılık göstermese de bireyler arasında 

ve aynı bireyin yinelenen kayıtlamalarında, veya açlık, vücut ısısı ve mevsim 

gibi değişen durumlarda farklılık gösterebilmektedir [31]. Çocuklarda P300 

latansı, yetişkinlerden daha uzundur ve 20 yaşına doğru normal değerlere 

yaklaşır. 60-65 yaşına kadar yılda 0.8 ms., bundan sonra ise yılda 1.4 ms. 

uzar [68]. Yaşlılarda latans uzadığı gibi eğer sinyal belirsizse daha da uzar 

[67]. 

 

P300, bilişsel işlevlere bağlı nöral olayların bir belirteci olduğundan yoğun 

psikofizyolojik araştırmalara konu olmuştur. Çeşitli araştırıcılar, P300'ün 

karar vermenin bir belirtisi, belirsizliğin çözümü [85], görevin yerine 

getirilmesi, yanıt stratejilerinin kayması gibi olaylar sonucunda oluştuğunu 

bildirmiştir. Bazı araştırıcılar ise P300 oluşumunun daha geniş bir davranışsal 

çatıya dayandığını ya da bir çok mekanizmanın süperpozisyonuna bağlı 

olduğunu [9] ileri sürmüşlerdir. 
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P300’ün nöral jeneratörü: 

 

Diensefalon, medial temporal lob yapıları, çeşitli neokortikal alanlar dahil 

olmak üzere beynin pek çok bölgesinin P300 jeneratörü olabileceği öne 

sürülmüştür [23, 55]. İntrakranial kayıtlamalarda en yüksek genlikteki P300 

komponenti hippokampus'a yerleştirilen elektrotlardan elde edilmiş ve  çoklu 

alt bileşenlerden (multipl subkomponents) oluştuğu görülmüştür [80, 31]. 

Magneto-EEG çalışmaları da P300 jeneratörünün medial temporal lob 

olduğunu desteklemektedir [55]. Ancak hippokampus'tan elde edilen bu 

potansiyelin hacim-iletimi yoluyla saçlı deriye ne kadar yansıdığı 

bilinmemektedir. Eğer saçlı deriden elde edilen P300, yalnızca bilateral 

hippokampustan kaynaklanıyor olsaydı, bu alanların tek taraflı lezyonlarında 

o tarata deprese olması gerekirdi ya da genliğinde düşme beklenirdi. Ama 

hippokampusun tek ve iki taraflı lezyon çalışmalarında saçlı deriden 

kayıtlanan P300 genliğinde önemli bir değişiklik gösterilmemiştir [82].  

 

Yine intrakranial kayıtlamalarda posteriyor neokorteks, özellikle inferior 

parietal lobül alanlarında yüksek genlikte ve pozitif polariteli P300 benzeri 

potansiyeller gözlenmiştir [80]. Bu bulgu, saçlı deriden kayıtlanan P300'ün 

santro-parietal ya da parietal bölgede en yüksek genliğe ulaştığı genel görüşü 

ile de uyumludur [23, 82, 91]. Hem inferiyor parietal lobül hem de posteriyor-

superiyor temporal bileşkeyi içine alan lezyonlarda saçlı deriden kaydedilen 

P300'ün önemli derecede etkilendiği gösterilmiştir. Özetle, saçlı deriden 

kayıtlanan P300, bilişsel işlevleri destekleyen yüksek derecede entegre olmuş 

kortikal ağın senkron aktivitesinin bir sonucudur [80]. 

 

Başlıca dalga formu; tek, çift ya da multipl tepeli olabilir. Bu farklılığın 

nedeni, Squires ve Donchin’in [81] belirttiği gibi iki farklı P300 komponentinin 

varlığı olabilir. P3a ve P3b olarak adlandırılan bu subkomponentlerin latansı 

(P3a=270 ms. ve P3b=350 ms. civarında), saçlı derideki topografisi (P3a daha 

frontal yerleşimli, P3b ise santralde yüksek genlikli), psikolojik bağlantılarının 

farklı olduğu ve dalga formundaki değişkenliğin bu subkomponentlerin 

birleşiklik ya da ayrıklık derecesini yansıttığı ileri sürülmüştür [79]. 
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P300'ün Klinik Kullanımı: 

 

Bilişsel işlevlerde değişiklik oluşturan pek çok klinik bozuklukta P300 

genlik ve latansında da değişimler saptanmıştır. Çalışmalarda temel parametre 

latans uzaması/kısalması ve genliğin artıp eksilmesidir. 

 

Değişik etyolojilere bağlı demansı olan hastaların %80'inde P300 latansı 

beklenenden daha uzun bulunmuştur. Alzheimer tipi demansı olan hastaların 

%70'inde genlik  ya da latans bozuklukları saptanmıştır [54]. Polich ve ark., 

[68] demanslı hastalarda bilişsel bozukluğun şiddeti ile P300 latansı arasında 

ilişki göstermişler ve P300’ün, demansın seyri ile tedavi etkisini izlemede 

kullanışlı bir yöntem olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak demanstaki 

özgünlük ve duyarlılığı konusunda kötümser olan çalışmalar da vardır [64]. 

 

Şizofrenide P300 genliğinde düşme ve latansında uzama olduğu pek çok 

araştırmacı tarafından bildirilmiştir [38, 64]. Genlik ve latansta saptanan 

değişimin topografik dağılımının, hastalığın akut ve kronik evreleri, pozitif ve 

negatif belirtileri ve antipsikotiklerle tedavisi ile ilişkileri konusundaki görüşler 

yazarlar arasında farklılık göstermektedir. Şizofrenideki ilginç bulgulardan biri 

de normal bireylerde pek görülmeyen habitüasyon olgusudur. Ayrıca 

şizofrenlerin yakın akrabalarında [38] ve yüksek risk altındaki çocukların da 

P300 genliği düşük bulunmuş ve bu düşüklüğün, şizofreni geçişini saptamada 

elverişli olduğu bildirilmiştir. 

 

Şizofrenide saptanan P300 değişimleri özgün değildir ve demans, infantil 

otizm, çocukluk çağı dikkat bozuklukları, alkolizm ve depresyonda da 

görülebilir. Ancak şizofrenide saptanan genlik azalmasının demans ve 

depresyondakinden daha belirgin olduğu gösterilmiştir [64]. 

 

Subkortikal demans tablosu ile seyreden Parkinson hastalığı, Huntington 

hastalığı ve progresif supranükleer felç gibi hastalıklarda P300 latansında 

uzama ve genliğinde düşme görülür. P300 latansı üzerinde performans hızı ve 

reaksiyon zamanının çok az etkili olduğu göz önüne alınacak olursa Parkinson 

hastalığında saptanan P300 latans uzamasının, direkt olarak uyarının ayırt 
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edilmesi ve/veya kategorizasyonu olgusundaki bozulmayı, yani bilişsel işlev 

bozukluğunu yansıttığı söylenebilir [54].  

 

Obsesif-kompulsif bozuklukta P300 latansı daha kısa bulunmuştur. Daha 

zor ayırt edilebilen uyaranlarla latanstaki kısalmanın daha belirginleştiği ve bu 

farklılığın sol hemisfer lehine olduğu bildirilmiştir. Epilepside, nöbet tipi, 

hastalık süresi ve kullanılan antiepileptik türüne göre farklılıklar gösteren 

P300 latans ve genlik değişimleri gözlenmiştir. Multipl Sklerozda P300 

latansındaki uzama ile hastalığın süresi ve oluşturduğu bozukluk derecesi 

arasında önemli derecede korelasyon bulunmuştur. Travmatik olmayan 

komalarda P300'ün komanın derinliği ile korelasyonunun yüksek olduğu 

gösterilmiştir [92}. 

 

N100 ve P200: 

 

Şaşırtmalı uyaran düzeneği (oddball paradigması) ile oluşturulan OİP 

kayıtlamalarında P300'den başka potansiyel komponentler de oluşur. 

Bunların başlıcaları N100, P200 ve N200 olup uyaran modalitesi ve 

kayıtlandığı elektrot yerleşimine bağlı olarak değişik isimlerle anılırlar. 

 

Genellikle ekzojen kökenli kabul edilen potansiyeller olup dikkate 

alınmayan (hedef olmayan) uyaranlarla daha da belirgin olarak kayıtlanırlar. 

N100, P300'den farklı olarak frontal ve santral alanlarda pariyetalden daha 

yüksek genliktedir ve uyaran probabilitesinden etkilenmez [81]. 

 

İşitsel uyaranlarla elde edilen N100'ün latansı, başlıca akustik faktörler 

tarafından belirlenirler ve uyaranlar arası aralık kısaldığında genlik düşer. 

 

Uyaranın "tonlar" olduğu zaman şaşırtmalı uyaran dizisi ile oluşan N100 ve 

P200 komponentleri 6'ıncı yaş civarında elde edilebildiği halde, konuşma 

uyaranları kullanıldığında en az 10 yaşında görülmeye başlar. Konuşma 

uyaranı ile yetişkinde oluşan N100, P200'den farklı olarak bebeklerde ve 

küçük çocuklarda 85-120 ms.'de bir pozitivite ve 200-240 ms.'de de bir 

negativite gözlenir [54]. 

 



 44

N200 ile P300 arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bulgular, P300'ü 

belirleyen uyaran değerlendirilmesi, kategorizasyonu ve görevin kompleksliği 

gibi bilişsel olayların N200'e de uygulanabileceğini düşündürür. Ancak N200 

ile reaksiyon zamanı arasındaki ilişki, P300'den daha belirgindir. 

 

Bazı araştırıcılar, N200 ile P300'ün erken komponentlerinin (P3a) aynı 

nöral olaylardan kaynaklandığını ama N200'ün görevden bağımsız olarak 

uyaran probabilitesini yansıtırken, P300'ün uyaran probabilitesi ile görev 

arasındaki etkileşime bağımlı olduğunu belirtmektedir [81]. 

 

N200 iki ayrı komponenti yansıtmaktadır. Bunlardan bir tanesi kontrollü 

işlev, diğeri otomatik işlevdir. Başka bir deyişle, şaşırtmalı uyaran dizisindeki 

sık yineleyen uyaranlar ile nadir uyaranlar arasındaki karşılaştırmanın bir 

belirtisidir. Semantik ayrımda oluşan N200 ise, uyaranın doğası ile ilişkili 

kontrollü işlevi yansıtır [53]. 

 

 

OİP kaydı yapılırken ve kayıtların analizi aşamasında dikkat edilmesi 

gereken teknik özellikler ve ilgili temel kavramlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

 

Elektrot Montajı: 

Farklık kafa derisi bölgelerinden eşzamanlı kayıt almak ve bunlar 

üzerinden çalışmak OİP’nin temelidir. Bu yüzden elektrotlar kafa derisi 

üzerine belli bir standarda göre yerleştirilmelidir. Farklı büyüklükte ve 

şekillerde olabilecek kafaların etkisini gidermek için 10/20 sistemi 

geliştirilmiştir [67]. Bu sistemde verteks belirlendikten sonra burun kökü ile 

oksipital çıkıntı arasındaki mesafenin ve iki kulağın kafatasına birleştiği üst 

noktalar arasındaki mesafenin %20’si öne-arkaya ve sağa-sola işaretler 

koyularak elektrotlar yerleştirilir. Fazladan koyulacak elektrotlar bu 

elektrotların aralarına yerleştirilir. 

 

Artefakt Kaynakları ve Elimine Edilmesi: 

Kas ve sinire ait olmayan, dışarıdan veya cihaz ve bağlantılarından gelen 

elektriksel potansiyellere artefakt denir ve çalışmaların değerlendirilmesi 
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öncelikle bu artefaktların elimine edilmesine bağlıdır [96]. Yavaş 

Potansiyellerdeki artefakt kaynaklarının en önemlisi göz hareketlerinin ortaya 

çıkardığı potansiyellerdir. Bu potansiyeller prefrontal bölgede yoğun ve 

egemendir. Bunu engellemek mümkün değilse de bu artefaktın eliminasyonu 

mümkündür. Göz hareketlerini tespit edecek Elektrookülogram (EOG) 

kayıtları YP’lerle eşzamanlı olarak alınır, yüksek genlikli bir göz hareketi 

ortaya çıktığında aletin o kaydı otomatik olarak reddetmesi sağlanabilir. Ya da 

tüm eşzamanlı EOG’ ler kayıtlanıp ortalamaları alınır ve ortalaması alınmış YP’ 

lerden çıkarılır (substraksiyon yöntemi). Kalan dalga EOG’ den arındırılmış 

endojen YP olarak kabul edilir. Tüm bu işlemler sırasında kaydı alınan kişinin 

gözleri açık ve sabit bir noktaya odaklanmış olmalıdır. 

 

Diğer bir önemli artefakt kaynağı elektrotların kendisidir. Yüksek 

empedanslı elektrotlar daha çok artefaktlara yol açar (elektrot yüzeyi 

küçüldükçe artefakt çoğalır). YP kaydı sırasında diğer bir artefakt kaynağı da 

elektrodermal değişimlerdir. Kaydı alınan kişinin terlemesine sebep olacak 

aşırı sıcak ortamlarda kayıt alınmamalıdır. 

 

Zaman Sabitesi:  

YP kayıtlamalarında zaman sabitesinin uzun olması (kayıtlamanın doğru 

akıma yaklaşması) gerekir. Böylece düşük frekanslı dalgaların distorsione 

olmadan kayıtlanmaları olasılığı arttırılmış olur. Örneğin CNV 

kayıtlamalarında zaman sabitesi beklenen YP kayma süresinin üç katı (veya 

uyaranların çıkışları arası sürenin üç katı) olarak alınmalıdır. Bir çok 

amplifikatörde zaman sabiteleri yerine alçak frekans filtreleri gösterilmiştir. Bu 

durumda zaman sabitesi (T) ile alçak frekans filtresi (F) arasındaki bağıntı 

şöyledir: F=(1/2?).T  [95].  

 

Elektrotlar: 

Kaydın tüm kalitesi elektrotların kafa derisine iyi yerleştirilmesine bağlıdır.  

Elektrotlar kayıt öncesi potasyum klorür (KCl) içinde bir süre bekletilerek 

iletkenliği arttırılır. Örneğin çukur disk elektrotlarında deri ile elektrot arasına 

iletkenliği arttırıcı jel koyulmaktadır  [67].  
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Elektrotları genel olarak iki guruba ayırmak olasıdır: yüzeyel elektrotlar 

birden fazla aktivitenin birbirine eklenmiş potansiyellerini (summated) 

ölçerken iğne elektrotlar tek bir kas hücresi veya nöronun potansiyellerini 

ölçer [96]. Kognitif ölçümlerde gümüş-gümüş klorür (Ag-AgCl) yüzeyel 

elektrotlar yeğlenir Ayrıca yüzeyel elektrotlar da çeşitli biçimler almışlardır. 

Çukur disk şeklinde olanlar, köprü (bridge) elektrotlar... Elektrot çiftleri 

arasındaki potansiyel farkı 1mV’ tan az olmalı, doğru akım kayıtlamalarında 

ise 20 µV’ tan az olmalıdır. Elektrotlar arası empedans 3000 ohm civarında 

tutulmalıdır. Elektrotlar saçlı deriye yerleştirilirken direnç oluşmasın diye saçlı 

deri iyice temizlenir. Elektrotlar kafaya 10/20 sistemine göre yerleştirilir. 

 

Amplifikatör: 

Yapılacak çalışmalarda kullanılacak amplifikatörlerin mikro voltlardan mili 

voltlara kadar voltaj dağılımlarını yeterli bir görüntü verecek şekilde amplifiye 

etmesi gerekmektedir. Örneğin bir amplifikatör, ekranda 1V/cm.’lik bir 

defleksiyon verebilmek için 1 mikro voltluk bir sinyali bir milyon kez amplifiye 

eder.   UP kayıtlamalarında kullanılan Biyolojik amplifikatörde şu üç koşul 

aranır. Birincisi amplifikatör, girişine bağlanan iki elektrottan yalnız birinde 

oluşan potansiyel değişikliklerini ayırt eder. Yani bu tip amplifikatörler birinci 

girişteki voltajdan ikinci giriş voltajını çıkarıp sadece aradaki farkı amplifiye 

eder. İkincisi, her iki elektrota aynı anda etkileyen birbirinin eşi olan (polarite, 

genlik ve zaman bakımından aynı) potansiyel değişikliklerini (artefaktları) 

reddeder. Ancak artefakt, bir elektrotta diğerine oranla daha büyük bir 

potansiyel  değişikliğine yol açarsa amplifikatör bu potansiyeli görür. 

Üçüncüsü, iki giriş arasındaki potansiyel farkını basamaklı olarak 500.000 kez 

amplifiye edebilmelidir (2 mikro voltluk bir giriş 1 voltluk çıkış oluşturur) [95].  

 

Ortalama Alıcılar (Averager): 

UP’lerin tarihçesi sinyallerin ortalamalarını alan ya da başka bir tanımla 

sinyalin gürültüye oranını yükselten aygıtların (averager) bulunmasıyla 

başlamıştır. Bu tip aygıtların öncüsü Dawson’ un “Summator” udur. Dawson, 

dizilmiş 64 kondansatör  ve bu kondansatörlere sırayla akım veren döner bir 

anahtar aracılığıyla ilk SUP’ ları kayıtlayabilmiştir. 
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Bugün için sinyal ortalaması alan aygıtlar dijital bilgisayarlardır. Sadece 

sayılarla çalışabildiğinden amplifikatörden alınan voltaj değişimlerinin sayısal 

şekle dönüştürülmesi gerekir. Bu işleme analog’ tan dijital’ e dönüşüm (A/D 

dönüşüm) denir [95]. A/D işlemci ancak belirli sayıda voltaj seviyelerini ayırt 

edip dönüşümünü yapar. Çözümün etkin olabilmesi için çözümlenen voltaj 

genişliği de önemlidir. Dönüştürücünün önceden ayarlanmış voltaj seviyesini 

tam aşamayan potansiyel kısımları distorsione olacak ve küçük sinyaller 

çözümlenemeyecektir. Ancak amplifikatör ve  kayıt kazançlarını arttırmakla 

bu durum kısmen çözülür.  

 

Analiz evresinin (epoch devre) seçimi kayıtlanan dalganın süresine göre 

değişir. Kimi UP’lerde analiz zamanı 10 ms. İken kiminde 200-250 ms.’ye 

çıkmak gerekmektedir. Yavaş Potansiyel kayıtlarında ise bu süre birkaç 

saniyeye varacak kadar uzatılır. Ortalama alabilmek için her bir epok’un 

(süpürüm), uyarana göre belirli bir anda başlaması gerekir. Üç çeşit başlama 

noktası seçilebilir: 1- Uyaranın verilmesiyle birlikte 2- Uyarandan bir süre 

önce. 3- Uyaran verildikten sonra kayıt.  

 

Uyarana zaman-kilitli olarak tetiklenen süpürümler, dönüştürücüde 

sayısal değere çevrilir ve ortalama alıcının belleğine kaydedilir. Ortalaması 

alınan süpürüm sayısı incelenen UP’nin ne olduğuna göre değişir. Bazı UP’ler 

için 1000-4000 süpürüm gerekirken P300 için 50 ortalama alınması yeterli 

olmaktadır. Genel olarak ortalaması alınan epok sayısı arttırıldıkça sinyal 

komponentlerinin genlikleri, rast gele ortaya çıkan genliklere oranla daha 

belirgin olur (sinyal/gürültü oranı). Örneğin 10 µV genliğindeki bir kortikal 

yanıtın 20 µV.’luk EEG aktivitesi içinde gömülü olduğunu düşünelim, burada 

sinyal gürültü oranı ½’dir. Bu durumda 4 epokun ortalamasını almak oranı 2 

faktörüyle düzeltir, yani sinyalin oranını arttırır. 64 kez ortalama almakla ise 

sinyal/gürültü oranı 8 faktörü kadar yükselir ve sinyal gürültüden 4 kat daha 

büyük olur. Yani sinyal/gürültü oranı, ortalaması alınan epok sayısının 

karekökü kadar düzelmektedir. Örneğin subkortikal UP’lerde sinyali gürültü 

seviyesine getirmek için 1600 epok alınmalıdır. Sinyali arttırmak için epok 

sayısını arttırmak kadar gürültüyü kontrol altına almak da önemlidir. Bunun 

için uygun filtreler kullanılmalı ve uygun kayıtlama yöntemleri seçilmelidir 
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(düşük elektrot empedansları ve ortamdaki artefakt kaynaklarını azaltmak 

gibi). 

 

Diğer bir yöntem de artefaktları geri çeviren (artefact rejection) 

ortalamacılar kullanmaktır. Bu yöntemle önceden seçilmiş bir voltaj genişliğini 

geçen genlik defleksiyonlarının aygıt tarafından reddedilmesini sağlamış 

oluruz.  
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D. ÇALIŞMA BELLEĞİ VE OİP 

 

Bellek çalışmalarında niçin OİP kullanmalı? İnsan belleği ile yapılan OİP 

çalışmalarından elde edilen bellek süreçlerine dair bilgilerin, süreci anlamada 

özel bir yeri vardır. OİP, beyin aktivasyon paternine ait yüksek zamansal 

çözünürlük ve anlık değişimleri göstermesi açısından, son zamanlarda epeyce 

yapılandırılmış olan ÇB modeli araştırmalarında da açılımlar sağlayacaktır 

[34].  

 

Sadece davranışsal ölçümleri kullanarak belli bir kognitif sürece katılan 

beyin proseslerini tümüyle belirlemek zordur. Örneğin bir reaksiyon zamanı 

ölçümünde işin içine duysal, kognitif ve motor süreçler girer ve bu süreçlerin 

ne kadar zaman aldığını tek tek belirlemek oldukça zordur. Dahası tek başına 

davranışsal ölçümler duysal, kognitif ve motor süreçlerden hangilerinin hangi 

sırada olduğunu, hangilerinin paralel olarak ve hangilerinin bir diğeriyle 

eşzamanlı olduğunu tatmin edici şekilde söyleyemez. Bütün bunlara ilaveten 

davranışsal ölçümler bu süreçlerin nöroanatomisi hakkında hiçbir bilgi 

veremez, ki bu bilgi farklı bellek sistemlerinin anatomik altyapılarını tespit 

etmek için gereklidir. Bu yüzden OİP tekniği belleğin altında yatan beyin 

mekanizmalarını çalışmada en ideal yöntemdir. Çünkü OİP kognitif süreçlerin 

altında yatan beyin aktivasyonlarının sınırları, zamanlaması ve doğası 

hakkında bize bilgi verir.  

 

Tarihsel süreci içinde bellekle ilgili çalışmalara bakıldığında genelde 

beynin, özellikle neokorteksin biyoelektrik aktivitesinin bileşenlerine, yani 

EEG’yi oluşturan değişik frekans bantlarına ait potansiyellerin frekans (sıklık) 

ve genliklerindeki değişimler ilgi noktası olmuştur [37]. Sonraki çalışmalarda 

OİP çalışmalarında genlik ve latansın incelenen temel bileşenler olduğunu 

görüyoruz.  

 

OİP farklı beyin yapılarında işlenen dış ve iç olayların ortaya çıkardığı tepe 

ve komponentleri olan bir seri elektrik potansiyellerinden oluşur. Çoklu 

komponent yapısı nedeniyle (ki latans, genlik ve kafa dersindeki (scalp) 

yerleşimi her bir komponent için sayısallaştırılabilir) OİP, bilginin sinir 
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sisteminde milisaniyeler düzeyinde izlenmesine imkan veren bir tür beyin 

görüntüleme sayılır. Farklı OİP komponentlerinden sorumlu nöral 

jeneratörlerin anatomik yerleşimi hakkında kesin bilgi yoksa da en azından 

deneysel manipülasyonlardan yola çıkarak ölçülen beyin aktivasyonu 

değişimleri ve skalp yerleşimi hangi türden süreçlerin nerelere lokalize 

olabileceğine dair bilgi verir [34]. 

 

OİP tekniği tümüyle non-invaziftir (vücudun bütünlüğünü bozmayan) ve 

nispeten daha ucuzdur. Hem normal hem de hastalarla, eğer istenirse tüm 

yaşam boyunca bilgi işleme aktiviteleri ölçülebilir [34]. 

 

OİP dataları üzerinden skalp topografi analizi için değişik yöntemler ve 

yazılımlar geliştirilmiştir.  Substraksiyon (çıkarma) yöntemi, CSD analizi 

(current source density (CSD) analysis) ve kaynak analizi tekniği (brain 

electrical source analysis (BESA) technique) bunlardan bazılarıdır ve birlikte 

kullanıldığında OİP datası üzerinde yapılan analizle OİP komponentlerinin 

belli özellikleri ile belli bazı kognitif süreçler eşleştirilebilmektedir [34]. 

 

Son zamanlarda yapılan bazı OİP çalışmaları ÇB operasyonlarına işaret 

ediyor gibi görünen yavaş dalgalar (long-duration ERP components, slow 

waves) bulgulamıştır. Şöyle ki, OİP'teki yavaş potansiyel kaymaları, itemlerin 

ÇB’de tutulması gereken görevlerde bir uyaranın bitişi ile "belleğin test 

uyaranının" başlangıcı arasında görülmektedir. 

 

Dahası, bu potansiyel kaymalarının topografisi, ÇB’de tutulacak materyalin 

türünün bir fonksiyonu olarak değişmektedir. Örneğin Rugg [76] fonolojik ÇB 

operasyonlarına sol hemisferde geniş, görsel özellikteki ÇB operasyonuna da 

sağ hemisferde en geniş yavaş dalgaların eşlik ettiğini göstermiştir. Başka bir 

çalışma [90], eğer kişi bir diyagramı hayal ederse (imaged) parietal bölgede, 

yok eğer yüzleri ve renkleri hayal ederse temporal ve oksipital bölgede yavaş 

dalgaların en geniş olduğunu göstermiştir. 

 

Ruchkin ve arkadaşları [75] OİP ile Baddeley'in ÇB komponentleri 

arasındaki ilişkisini çalışmışlardır. Sternberg paradigması ile yaptıkları S1-S2 
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türünden bir çalışmada (birinci uyaran gösterilir, aradan bir iki saniye 

geçtikten sonra ikinci uyaran gösterilir ve deneğe ikinci uyaranın birinci 

uyarana uyup uymadığını iki düğme aracılığı ile bildirmesi istenir, Sternberg 

paradigmasının modifiye edilmiş bir şeklidir) bellek yükünün de etkisini 

görmeye çalışmışlardır. Sonuçta uyaranların kodlanması olarak 

yorumladıkları, S1 uyaranının çıkardığı erken, kısa süreli ve parietal bölgede 

maksimuma ulaşan P300 benzeri bir potansiyel gözlemişlerdir. Akabinde 

bellek içeriğinin retansiyonu sırasında sol frontalde maksimuma ulaşan bir 

yavaş dalga gözlenmiştir. Bu dalganın genliği bellek yükü arttıkça artmıştır. 

Böylece sol frontaldeki bu aktivitenin belleğin tutma (retention) fonksiyonunu 

yansıttığı düşünülmüştür. Böylece tutma süresindeki yavaş dalganın fonolojik 

ÇB prosesine işaret ettiğine dair kanıtlar elde edilmiştir. 

 

Ruchkin ve arkadaşları [74] tutma sürecine ilişkin OİP yavaş dalga 

aktivitesinin varlığını da göstererek Baddeley'in modelini daha doğrudan test 

ettiler. Çalışmalarında normal kişilerde fonolojik ve görsel-mekansal bellek 

sistemlerinin anatomik ayrıştırılabilirliğini incelemek için OİP'nin topografik 

bilgisini kullanmaya çalıştılar. Önceki çalışmaları tekrarlar mahiyette Ruchkin 

ve arkadaşları [74] tutma sırasında sol frontalde maksimum olan uzun süreli 

yavaş dalganın takip ettiği, fonolojik uyaranların kodlanmasıyla ilişkilendirilen 

erken, pariyetalde maksimum olan pozitif yavaş dalga bulgulamışlardır. 

Bunun aksine görsel-mekansal uyaranların biraz erken, pariyetalde 

maksimum olan ve uyaranları kodlamayla ilişkin pozitif dalga ve tutma 

sırasında sağ/santral pariyetalde en büyük olan posteriyor yavaş dalga 

bulgulamışlardır. Dahası ÇB’de tutulması gereken bilgi arttıkça her iki uyaran 

türü için de geçerli olmak üzere tutma süresinde yavaş dalgaların genlikleri 

artmıştır. Daha da önemlisi bellek yüküne bağlı genlik artışı fonolojik 

uyaranların tutulması süresinde sol frontalde maksimum, görsel-mekansal 

uyaranların tutulması sırasında sağ/santral pariyetalde maksimum olduğu 

görülmüştür. Bu çalışmalarda ilginç olarak, her iki bellek türü taskı sırasında 

her iki taraf frontalde epeyce büyük bir residüel aktivite görülmüştür. Bunun 

da muhtemelen Baddeley'in teorisindeki merkezi yürütücüye işaret ettiği 

düşünülmüştür. 
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Ruchkin ve ark.'nın [74] çalışmalarında her iki ÇB’deki (fonolojik/görsel-

mekansal) operasyonların zamanlamasındaki benzerlikleri ve farkları 

karakterize edebildiklerini görüyoruz. Birincisi, görsel-mekansal uyaranların 

kodlanması fonolojik uyaranlara kıyasla daha erken olmaktadır (kodlamaya 

ilişkin parietal pozitivite mekansal uyaranların verilmesinden 750 ms. sonra 

sonlanırken fonolojik uyaranlardan 1500- 2500 ms. sonra sonlanmaktadır). 

Fonolojik uyaranların kodlanmasının uzun sürmesi, eğer bellek yükü artarsa 

daha da uzamakta, yavaş negatif dalganın başlaması daha da gecikmektedir. 

 

Baddeley'in teorisindeki fonolojik döngü'nün içinde yer alan fonolojik 

depolama komponenti ile ilgili aktiviteler OİP verilerinde görülebilir. Sol 

posterior temporo-parietal skalpta olmak üzere pariyetaldeki kodlamaya ilişkin 

pozitiviteye öncülük eden negatif dalga görülmektedir. Bu erken temporo-

parietal negativitenin yeri ve zamanlaması onu, fonolojik kodlama ile ilgili 

beyin alanı gösterme konusunda aday yapmaktadır. Bu durum ispatlanana 

kadar varsayım olarak kalacaktır. 

 

Bu iki çalışmadaki sonuçlar geç yavaş negativitelerin genel olarak tutmaya 

ilişkin bellek operasyonlarının göstergesi olduğunu söylese de bu aktivite için 

alternatif açıklamalar Barett ve Rugg'tan  [8] gelmiştir. Onlara göre bu negatif 

yavaş OİP dalgası genel ve hazırlayıcı bir sürece işaret etmektedir. Ama 

Ruchkin ve ark. [73] tutma sırasındaki bu yavaş aktivitenin hazırlayıcı 

operasyonlara değil zihinden tekrarlama (rehersal) ile ilgili olduğuna işaret 

etmişlerdir. 

 

Bellek yükünün latanslara etkisi: Bellek için Sternberg paradigması ile 

çalışıldığında bellek setinin büyüklüğüne bağlı olarak hem OİP dalgasının 

latansı uzamakta hem de deneğin reaksiyon zamanı uzamaktadır. Reaksiyon 

zamanı bellek setine eklenen her bir eleman için 30-40 ms. artarken, dalganın 

latansı 20 ms. artmaktadır. Bunun yanında ayrıca eğer uyaran bellek setinde 

yoksa ya da bellek seti çok büyükse oluşacak pozitif dalganın latansı da 

uzamaktadır [95, 59]. 
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III- GEREÇ VE YÖNTEM 

 

Denekler:  

Tüm paradigmalar 18 (on erkek, sekiz kadın) sağlıklı gönüllü kişide 

uygulanmıştır. Deneklere ilaç kullanıp kullanmadığı, o sırada alkollü olup 

olmadığı, nörolojik ve psikiyatrik bir hastalık geçmişi olup olmadığı sorularak 

çalışma için uygunluğu araştırılmıştır. Deneklerin yaş ortalaması 25,94 ± 5,09 

(22-42 yaş arası), ilkokuldan itibaren eğitim yılı da 16,94 ± 2,04 şeklindedir. 

Deneklerin hepsi sağ ellidir ve tüm denemelerde sağ ellerini kullanmışlardır. 

 

Paradigma ve test: 

 

Sternberg Testi: Deneğe, 15 inç’lik bilgisayar ekranında her biri bir saniye 

duracak şekilde 3*3cm. boyutunda harfler gösterildi. İki uyaranın ekrana 

çıkışları arasındaki süre iki saniye idi (ISI=2sn). Ekrana ilk çıkan “aklında tut” 

uyarısı denemenin başladığını göstermekteydi. Bellek Seti olarak gösterdiğimiz 

(arka arkaya üç veya beş harf) harflerden sonra ekrana “hatırla” uyarısı çıktı. 

Bu uyarıdan sora test uyaranları gösterildi (bunlarda da uyaranlar arası süre 

iki saniye idi). Test uyaranları arasında bellek setinde olan harfler ve olmayan 

harfler vardı ve olasılık tüm denemeler boyunca %50 olacak şekilde ayarlandı. 

Bellek seti üç uyaranlı ise test uyaranlarının sayısı bunun iki katı idi. 

Denekler her bir paradigmada 135 uyarana maruz kalmıştır (45 tane bellek 

seti uyaranı, 45 tane hedef uyaran ve 45 tane de çeldirici uyaran). Denekler  

bu uyaranlardan 90 tanesine cevap vermiştir (hedef ve çeldiriciden oluşanlar). 

 

Denekten istenen şey, bellek setinde var olan uyaranlardan sonra farenin 

sol tuşuna, bellek setinde olmayan test uyaranlarından sonra da farenin sağ 

tuşuna basmasıydı. Bunu olabildiğince hızlı yapması, hata yaptığını fark 

ettiğinde düzeltmeye çalışmaması yönerge verilirken söylenmiştir (test 

maddelerine ait bir denemelik örnek Şekil III-1a ve Şekil III-1b’de verilmiştir). 

 

Harf uyaranları için koyu gri zemin üzerinde 3*3cm boyutlarında beyaz 

renkli harfler kullanılmıştır. Nesne uyaranları olarak da, yine aynı boyutlarda 
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olmak üzere sözel olarak ifade edilmesi zor olan anlamsız şekiller üretilmiştir. 

Şekillere örnek olarak Şekil III-1b’ye bakılabilir. 

 

Üç harfli bellek seti, beş harfli bellek seti ve bellek seti uyaranlarının nesne 

olduğu denemeler ayrı ayrı yapılmış, arada deneklerin bir iki dakikalık 

dinlenmesi sağlanmıştır.  

 

Deneğin doğru, yanlış, yanlış pozitif ve yanlış negatif yanıtları bilgisayara 

kaydedildi. Deneklerin bellek seti, hedef ve çeldirici uyaranlar verilirken ortaya 

çıkan potansiyellerine karşılık gelen EEG dilimleri ayrılarak analiz edilmiştir. 

 

 

 

 
Şekil III-1a:Harf uyaranları için, Bellek Seti ve test uyaranlarının veriliş şekline bir 

örnek ve deneğin cevaplarının doğru-yanlış oluşu. 
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Şekil III-1b: Nesne uyaranları için Bellek Seti ve test uyaranlarının veriliş şekline 

bir örnek ve deneğin cevaplarının doğru-yanlış oluşu. 

 

 

 

 

OİP Ölçüm ve Analiz Prosedürü 

 

Çalışma Belleğini ölçecek olan test malzemesi tarafımızdan geliştirilmiş 

olup Dr. Zübeyir Bayraktaroğlu tarafından bilgisayarlı ortama aktarılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi İTF Fizyoloji AD’de bulunan Elektro-Nöro-Fizyoloji 

Laboratuarı’nda Prof. Dr. Tamer Demiralp tarafından yazılan olaya ilişkin 

potansiyel kayıt ve değerlendirme programı kullanılmıştır. Test sırasında, 

uyaran sunumunu yapan bilgisayarla EEG verilerini toplayan bilgisayar 

arasında kurulan iletişimle, uyaranın sunum anı ve deneğin reaksiyon anıyla 

zamansal olarak kilitli EEG dilimleri belirlenmiştir. 

 

Kayıtlar, etrafında Faraday kafesi olan ve sesten izole 2,5*3*3 m. 

boyutlarındaki loş olarak aydınlatılmış bir odada alındı. Kayıtta kullanılan 
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oda, bilgisayarlar, amplifikatör, deneğin pozisyonu... ile ilgili olarak Şekil III-

3’e bakılabilir. 

 

EEG Kaydı 

Olaya ilişkin potansiyeller uluslararası genişletilmiş 10/20 sistemine göre 

Fp/1-2, F/z-3-4-7-8, FC/z-3-4, CP/z-3-4, FT/7-8, TP/7-8, O/z-1-2, P/z-3-4-

7-8, C/z-3-4, T/7-8 bölgelerine yerleştirilen 30 elektrottan iki kulak 

memesinin ortalaması referans olarak kabul edilmek suretiyle unipolar olarak 

kaydedildi. Denekler her iki kulak memesinden topraklandı. Elektrot olarak 

AgCl köprü ve çukur disk (cup) elektrotlar kullanıldı. Köprü elektrotlar KCl’lü 

bir çözeltiyle ıslatıldı çukur disk elektrotlar için iletken pasta kullanıldı.  Göz 

hareketlerinin yaratacağı artefaktların izlenebilmesi için göz üstü ve sağ göz 

elektrookülografi (EOG) kaydı yapıldı. Denekler yanıtlarını 2 düğmeli bir 

bilgisayar faresi (mouse) aracılığı ile verdi. Uyaranlar, denekler oturur 

pozisyonda iken 60cm. uzaklıktaki  15’’ bilgisayar ekranından gösterildi. 

Kayıtlar sırasında 32 kanalın tamamı izlendi. Elektrotların, referans ve 

topraklamanın yerleşim yerleri Şekil III-4’te gösterilmiştir. 

 

Kayıtlar La Mont Medical Inc. şirketinin  32-kanallı EEG aleti (Şekil III-2a) 

ile sürekli ve dijital olarak alındı. 0.1 Hz yüksek geçiren ve 70 Hz alçak geçiren 

filtre uygulandı ve 200 nokta/sn örnekleme hızı ile bilgisayara kaydedildi.  

Artefakt eliminasyonunun ardından OİP’lerin uyaran öncesi 500ms. ve uyaran 

sonrası 1000ms.lik dilimlerinin ortalamaları alınmıştır. Ortalama işleminin 

ardından uyaran sonrası 750 ms.lik dönem 50’şer milisaniyelik dilimlere 

bölünerek, her 50 ms’lik dilimin ortalama genliği hesaplanmış ve istatistiksel 

analizler bu ortalama genlikler üzerinde gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil III-2a: Kayıt yapılırken kullanılan 32 kanallı EEG aleti. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil III-2b: Kayıt yapılırken saçlı deri üzerine elektrotların yerleşimi. 
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Şekil III-3: OİP kaydının yapıldığı oda ve uyaran-kayıt sisteminin basit şeması 

belirtilen kaynaktan modifiye edilerek alındı [98]. 
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Şekil III-4: Elektrotların, referansların ve EOG’lerin yerleşim şeması 

 

 

İstatistiksel Analizler 

 

Denemelerde artefakt eliminasyonu sonrası incelenen EEG dilim sayıları 

Tablo III-1’de verilmiştir. 

 

Tablo III-1: Her bir uyaran paradigması için analizi yapılan dilim sayılarının 

ortalamaları ve toplam sayıları. 

 

Bellek 
Seti

Hedef Çeldirici
Bellek 
Seti

Hedef Çeldirici
Bellek 
Seti

Hedef Çeldirici

toplam 576 658 689 564 633 650 686 677 688

ortalama 32 37 38 31 35 36 38 38 38

sd 12.69 7.18 6.75 11.32 7.00 6.91 5.92 5.01 5.44

harf3 harf5 sekil
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Farklı koşullar altında elde edilen elektrofizyolojik veriler ve nicel 

nöropsikolojik test sonuçları yinelenmiş ölçümler için ANOVA testiyle 

istatistiksel olarak analiz edildi. Tüm ANOVA sonuçları serbestlik dereceleri 

Greenhouse-Geisser prosedürüne göre düzeltilerek değerlendirildi. 

 

ANOVA tasarımları şu şekilde oluşturuldu:  

 

1. Bellek Yükü: Bellek yükünün etkisini analiz etmek için 3 ve 5 harfli 

bellek setine ait veriler kullanıldı. Her iki koşulda, iki farklı uyaran 

tipine, yani bellek setinde yer alan problara (hedef) ve bellek setinde 

yer almayan problara (çeldirici) karşı elde edilen ortalama yanıtlar 

önce genel olarak bellek seti ve uyaran tipi etkilerini incelemek üzere 

orta hat frontal, santral ve pariyetal kanal (Fz, Cz, Pz) sinyalleri 

kullanılarak analiz edildi.  Özetle, bu ANOVA tasarımında, bellek 

yükü (2 seviye: 3 harf, 5 harf), uyaran tipi (2 seviye: hedef, çeldirici) 

ve topografi (3 seviye: Fz, Cz, Pz) faktörlerinin 0-750 ms arasındaki 

50 ms’lik dilimlerin ortalama genlikleri üzerine etkileri analiz edildi. 

2. Harf ve Nesne Tanıma: Harf ve nesnelerin çalışma belleğinde 

tutulmalarının nöral korelatlarının farklı olabileceği düşünülerek bu 

iki farklı ödeve ait 3’er uyarandan oluşan bellek seti ile yapılan 

deneylerin sonuçları karşılaştırıldı. ANOVA tasarımı bellek yükü 

yerine harf-nesne tanıma faktörünün gelmesi dışında 1. tasarımın 

aynısıydı. 

3. Her iki analizdeki elde edilen genel etkilerin topografik özelliklerini 

daha detaylı olarak incelemek ve lateralizasyon etkilerini de ortaya 

koyabilmek üzere topografi faktörü 9 kanala (F3, Fz, F4, C3, Cz, C4, 

P3, Pz, P4) çıkarılarak ANOVA analizleri yinelendi. Ancak, kanal 

sayısının yükselmesine bağlı olarak ortaya çıkması olası olan Tip 2 

istatistik hatalarının önüne geçmek için bu analizler öncesinde 

McCarthy ve Wood’un [43] önerdiği vektör transformasyonu yöntemi 

kullanılarak veriler normalize edilmiştir.   
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IV- BULGULAR 

 

Reaksiyon Zamanı Bulguları: 

 

Deneklerin deney sırasında OİP ile eşzamanlı olarak kaydedilen reaksiyon 

zamanları tek tek alınarak Microsoft Office Excel’e aktarılmış ve her bir 

paradigmada (uyaranların üç harfli bellek seti, beş harfli bellek seti ve 

şekillerden oluşan bellek seti) uyaranların ortalama reaksiyon zamanları 

ölçülmüştür. 

 

Deneklerin yanıtları tek tek incelenip yanlışları  ayıklanmış (yanlış sayıları 

Tablo IV-2’de) ve tekrar ölçülmüş, yanlış cevapların reaksiyon zamanları 

çıkarıldığında toplam reaksiyon zamanının daha kısa olduğu görülmüştür 

(Tablo IV-1).  

 

Ayrıca her bir paradigma için hedef ve çeldirici uyaranlara reaksiyonlarının 

zamanlaması ölçülüp ortalamaları alınmıştır. Hedefler ve çeldiriciler bütün 

olarak karşılaştırıldığında ortalamaları arasında fark bulunmuştur. Bu 

durumda SPSS 10.0 ile ANOVA yapıldığında ortalamalar arasında anlamlı bir 

fark görülmüştür.  

 

Şöyle ki: 

Bellek yükünün artışı reaksiyon zamanını uzatmaktadır: Harf5 

paradigmasının ortalama reaksiyon zamanı Harf3 paradigmasının ortalama 

reaksiyon zamanından büyüktür (0,625>0,569). Bu farkın çok ileri derecede 

anlamlı olduğu (P<.000) görülmüştür. (Yanlış cevaplar dışlanarak ölçüm 

yapılmıştır). Eklenen her bir harf için reaksiyon zamanı 28 ms. uzamıştır  

(Tablo IV-1). 

 

Şekil uyaranları ortalama reaksiyon zamanını uzatmaktadır: Şekil 

paradigmasının ortalama reaksiyon zamanı Harf3 paradigmasının ortalama 

reaksiyon zamanından büyüktür (0,657>0,569). Bu farkın çok ileri derecede 

anlamlı olduğu (P<.000) görülmüştür. (Yanlış cevaplar dışlanarak ölçüm 

yapılmıştır) (Tablo IV-1).  
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Tablo IV-1: Reaksiyon zamanları ortalamaları. 

 

HARF3 HARF5 ŞEKİL

HEDEF 0.551 0.598 0.636

ÇELDİRİCİ 0.587 0.652 0.678

ortalama 0.572 0.631 0.664

yanlışlar 
çıkarılmış 
ortalama

0.569 0.625 0.657

 

 

Ayrıca her bir paradigmada hedef uyaranlar ile çeldirici uyaranların 

ortalamaları arasında fark aranmıştır. Bunun için her bir paradigmanın kendi 

hedef ortalamaları ve çeldirici ortalamaları analiz edilmiştir. Sonuçta her üç 

paradigmada da çeldirici uyaranların reaksiyon zamanları ortalamaları büyük 

bulunmuştur (Tablo IV-1). Bu büyüklük çok ileri derecede anlamlıdır (P<.000). 

 

Elde ettiğimiz diğer bir bulgu da şudur: Denekler genel olarak çok az yanlış 

yapmışlar veya çok az ihmalli cevapları olmuştur. Bu yüzden yanlış cevapların 

dilimleri yeterli olmadığından bu dilimlere ait OİP analizi yapılmamıştır (Tablo 

IV-2). 

Tablo IV-2: Deneklerin her üç paradigma için ortalama reaksiyon zamanları ve 

ortalama doğru, yanlış ve ihmalli cevaplarının sayısı. 
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Deneklerin analizi yapılan dilimleri OİP için oldukça yeterli sayıda idi. 

Tablo IV-3’te de görüleceği üzere en az 564, en çok da 689 dilim üzerinden 

analiz yapılmıştır. Deneklerin kendilerine ait dilimleri ise ortalama 31 ile 38 

arasında değişmiştir. 

 

 

Tablo IV-3: Her üç paradigma uygulaması sırasında Bellek Seti, Hedefler ve 

Çeldiriciler için geçerli (analiz edilmiş olan) dilim sayıları ve ortalamaları. 
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Top. 576 658 689 564 633 650 686 677 688

Ort. 32 37 38 31 35 36 38 38 38

St.Sp. 12.69 7.18 6.75 11.32 7.00 6.91 5.92 5.01 5.44

HARF 3 HARF 5 ŞEKİL

 

 

 

 

 

OİP Bulguları: 

 

Bellek Yükünün Etkileri: 

 

Bellek Yükü: 

 

250 ile 450 ms. arasında bellek yükü düşük olan denemede (harf3 

uyaranlarına yanıtlarda) ortalama genlikler anlamlı derecede daha yüksektir 

(Tablo IV-4, Şekil IV-1).  Bu bulgu, geç pozitif potansiyelin bellek yükü düşük 

olan deneyde daha erken dönemde oluştuğunu göstermektedir (Şekil IV-9).  

 



 64

6.028

3.881

0

1

2

3

4

5

6

7

harf3 harf5

m
ik

ro
V

harf3

harf5

 

 

Şekil IV-1: 350 ile 400 ms. arasında bellek yükü düşük olan denemede (harf3 
uyaranlarına yanıtlarda) ortalama genlikler anlamlı derecede daha yüksektir. Bu, 250-

450 ms. arasındaki dilimler için de geçerlidir (Tablo IV-4). 
 

 

Hedef-Çeldirici 

 

250 ile 450 ms. arasında bellek setinde bulunan hedef uyaranlara yanıtlar 

bellek setinde bulunmayan çeldirici uyaranlara yanıtlardan anlamlı derecede 

daha pozitif ortalama genliklere sahiptirler (Tablo IV-4, Şekil IV-2a).  Buna 

karşın 500-650 ms. arasında çeldirici uyaranlara yanıtlar hedef uyaranlara 

yanıtlardan anlamlı derecede daha pozitif genliklere sahiptirler (Tablo IV-4, 

Şekil IV-2b).  Bu bulgular, hedef uyaranlara karşı oluşan geç pozitif dalganın, 

çeldiricilere karşı elde edilen geç pozitiviteye göre daha erken oluştuğunu 

yansıtmaktadır (Şekil IV-9 ve IV-10).  
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Şekil IV-2a ve 2b: 350 ile 400 ms. arasında bellek setinde bulunan hedef uyaranlara 
yanıtlar, bellek setinde bulunmayan çeldirici uyaranlara yanıtlardan anlamlı derecede 

daha pozitif ortalama genliklere sahiptirler (2a). Bu, 250-450 ms. arası için de 
geçerlidir (Tablo IV-4).  Buna karşın 600-650 ms. arasında çeldirici uyaranlara 
yanıtlar hedef uyaranlara yanıtlardan anlamlı derecede daha pozitif genliklere 

sahiptirler (2b). Bu, 500-650 ms. arası için de geçerlidir (Tablo IV-4). 
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Ayrıca, 450-500 ms. arasında, hedef uyaranlara yanıtlar bellek yükü 

yüksek olan deneyde bellek yükü düşük deneye göre daha yüksek genliğe 

sahiptir (Tablo IV-4, Şekil IV-3a). Bellek yükü yüksek olan deneyde hedef 

uyaranlara yanıtların genliğinin bu zaman diliminde yüksek kalmasının 

sebebi, pozitif dalganın çiftleşmesi ve geç latanslı ikinci bir tepenin ortaya 

çıkmasıdır. Aynı zaman diliminde çeldiricilere yanıtlar ise bellek yükündeki 

artışla birlikte küçülmektedir (Tablo IV-4, Şekil IV-3a). Buna karşın,  650-750 

ms. arasında (özellikle bellek yükü yüksek olan denemede) çeldirici uyaranlara 

yanıtlar hedef yanıtlarından anlamlı derecede daha pozitif ortalama genliklere 

sahiptirler (Tablo IV-4, Şekil IV-3b). Bu iki bulgu, çeldiricilere yanıtlardaki geç 

pozitif dalganın latansının bellek yükündeki artışa bağlı olarak uzamasından 

kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo IV-4: Bellek yükünün etkisine ilişkin yinelenmiş ölçümler için ANOVA ve F 

değerleri tablosu. 

 

Bellek Yükü 
(3Harf - 
5Harf)

Uyaran Türü 
(hedef - 
çeldirici)

Anterio 
Posterior 

yerleşim (AP)

Bellek Yükü 
ve Uyaran 

Türü

Bellek Yükü 
ve AP 

yerleşim

Uyaran Türü 
ve AP 

yerleşim

Bellek Yükü, 
Uyaran Türü ve 

AP yerleşim

Serbestlik 
Derecesi

(1,17) (1,17) (2,34) (1,17) (2,34) (2,34) (2,34)

00-50 5.535**

50-100

100-150 5.426*

150-200 27.818***

200-250 4.532* 17.777***

250-300 5.725* 27.003*** 10.975***

300-350 6.531* 64.94***

350-400 15.815*** 86.604*** 3.611*

400-450 6.789* 36.062*** 4.391*

450-500 4.998* 4.269*

500-550 5.608* 5.096*

550-600 14.599*** 5.122*

600-650 17.515*** 6.047** 4.155*

650-700 5.326* 6.928*

700-750 4.481* 7.271*

* P<.05, ** P<.01, *** P<.001

sü
re

 d
il

im
le

ri
 (

m
s)

 

 



 67

a

6.113

6.603
6.388

5.026

0

1

2

3

4

5

6

7

harf3 harf5

m
ik

ro
V

hedef

çeldirici

 

b

2.987

1.952

3.122

3.832

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

harf3 harf5

m
ik

ro
V

hedef

çeldirici

 

Şekil IV-3a ve 3b: 450-500 ms. arasında, hedef uyaranlara yanıtlar bellek yükü 
yüksek olan deneyde bellek yükü düşük deneye göre daha yüksek genliğe sahiptir.  

Aynı zaman diliminde çeldiricilere yanıtlar ise bellek yükündeki artışla birlikte 
küçülmektedir (3a) (Tablo IV-4). Buna karşın,  650-700 ms. arasında (özellikle bellek 
yükü yüksek olan denemede) çeldirici uyaranlara yanıtlar hedef yanıtlarından anlamlı 
derecede daha pozitif ortalama genliklere sahiptirler (3b). Bu, 650-750 ms. arası için 

de geçerlidir (Tablo IV-4). 
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50-100 ms. arasında sağda olmak üzere, 100-200 ms. arasında tüm 

yanıtlarda orta hatta maksimum genlikler saptanırken, 200-350 ms. arasında 

sağ hemisferdeki genlikler anlamlı derecede daha yüksektir (Tablo IV-5, Şekil 

IV-4a). Erken dönemde orta hattaki maksimumunun frontosantral yayılımlı 

N100-P200 dalgasından kaynaklandığı, buna karşın, sağa lateralize 

pozitivitenin ise hedef uyaranlara yanıtlarda çiftleşen pozitif dalganın erken 

bileşeninden, çeldiricilere yanıtlarda ise erken küçük bir pozitif dalgadan 

kaynaklandığı görülmektedir. 450-750 ms. arasında ise genlikler orta hatta 

maksimuma ulaşmaktadır (Tablo IV-5, Şekil IV-4b). Bu bileşenin, hedef 

uyaranlara yanıtlarda pozitif dalganın geç dönemi veya ikinci tepesine, 

çeldiricilere yanıtlarda ise geç pozitif dalgaya karşılık geldiği gözlenmektedir. 

 

Tablo IV-5: Bellek Yükü etkisi analizinde topografi etkisini gösteren, yinelenmiş 
ölçümler için normalize edilmiş ANOVA ve F değerleri tablosu. 
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Şekil IV-4a ve 4b: 50-100 ms. arasında sağda olmak üzere, 100-200 ms. arasında 

tüm yanıtlarda orta hatta maksimum genlikler saptanırken, 200-350 ms. arasında sağ 
hemisferdeki genlikler anlamlı derecede daha yüksektir (4a) (Tablo IV-5). 450-750 ms. 

arasında ise genlikler orta hatta maksimuma ulaşmaktadır (4b) (Tablo IV-5). 
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200-250 ms. arasında hedeflere yanıtlarda sağ hemisferin çeldiricilere göre 

daha baskın bir rol aldığı izlenirken (Tablo IV-5, Şekil IV-9 ve IV-10), 250-350 

ms. arasında çeldiricilere yanıtlarda sağ hemisferin baskın olduğu 

görülmektedir (Tablo IV-5, Şekil IV-9 ve IV-10). Bu bulgu, 200 ms. civarında 

başlayan sağ hemisfere lateralize pozitif dalganın orta hatta yayılan 

pozitiviteyle örtüşmesinin çeldiricilerde hedeflere göre daha uzun bir süre 

aldığını yansıtmaktadır. 

 

250-300 ms. de bellek yükü arttığında sağ-sol hemisfer arasında sağ 

hemisfer lehine olan genlik farkı daha belirginleşmektedir (Tablo IV-5, Şekil 

IV-9 ve IV-10). 

 

200-250 ms. de sağa lokalize olan pozitif dalga çeldiricilere yanıtlarda 

pariyetale lokalizeyken, hedef uyaranlara yanıtlarda frontalde de yüksek 

genlikli olarak izlenmektedir (Tablo IV-5, Şekil IV-9 ve IV-10). 450-600 ms. de 

çeldiricilere yanıtların frontal genlikleri hedeflere yanıtlardan daha yüksektir 

(Tablo IV-5, Şekil IV-9 ve IV-10). 600-700 ms. de hedeflere yanıtlarda pariyetal 

pozitivite tümüyle silikleşirken, çeldiricilere yanıtlarda pariyetalde genlikler 

daha yüksektir (Tablo IV-5, Şekil IV-9 ve IV-10).  Bu bulgu da, yukarıda 

(hedef-çeldirici) belirtilen, çeldiricilere karşı oluşan orta hat pariyetal yayılımlı 

geç pozitivitenin latansının hedeflere karşı oluşandan daha uzun olmasının bir 

sonucudur. 

 

Harf Tanıma – Nesne Tanıma: 

 

Erken Yanıt Bileşenleri 

 

100-150 ms. arasında harf tanıma deneyinde elde edilen yanıtların 

ortalama genlikleri obje tanıma deneyindekilere göre anlamlı derecede daha 

pozitiftir (Tablo IV-6, Şekil IV-5a, IV-9 ve IV-11).  Bu bulgu, harf ve nesne 

tipindeki uyaranların fiziksel özelliklerindeki farklardan kaynaklanıyor olabilir. 

Ortalama ışık şiddeti sabit tutulmaya çalışılmakla birlikte harfler, nesnelere 

göre daha yüksek kontrast hatlarına sahip olduklarından, harflere karşı çıkan 

erken duysal yanıtların genlikleri daha yüksek olabilir. 
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Şekil IV-5a, 5b ve 5c: 100-150 ms. arasında harf tanıma deneyindeki yanıtların 
ortalama genlikleri obje tanıma deneyindekilere göre anlamlı derecede daha pozitiftir 

(5a). 400-450 ms. arasında harf tanıma deneyindeki yanıtlar nesne tanıma 
deneyindekilere göre anlamlı derecede daha büyük genliklidir (5b). Bu 250-450 ms. 
arası için de geçerlidir. Buna karşın, 700-750 ms. arasında harf tanıma deneyindeki 

yanıtlar obje tanıma deneyindeki yanıtlara göre anlamlı derecede daha düşük 
genliklidir (5c). Bu, 600-750 ms. arası için de geçerlidir. (Tablo IV-6, Şekil IV-9 ve 11). 
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Harf-Nesne Ayrımı 

 

250-450 ms. arasında harf tanıma deneyindeki yanıtlar nesne tanıma 

deneyindeki yanıtlara göre anlamlı derecede daha büyük genliklidir (Tablo IV-

6, Şekil IV-5b, IV-9 ve IV-11). Buna karşın, 600-750 ms. arasında harf tanıma 

deneyindeki yanıtlar obje tanıma deneyindeki yanıtlara göre anlamlı derecede 

daha düşük genliklidir (Tablo IV-6, Şekil IV-5c, IV-9 ve IV-11). Bu bulgular, 

nesne tanıma deneylerinde geç pozitif potansiyelin harf tanıma deneylerine 

göre daha geç oluştuğunu göstermektedir. 

 

 

 

Hedef-Çeldirici 

 

Hedeflere yanıtlarla çeldiricilere yanıtlar arasında harf ve nesne tanıma 

deneylerinde de bellek yüküyle ilgili analizlerdekine benzer sonuçlar elde 

edildi: 

 

250-450 ms. arasında harf-nesne tanıma deneylerindeki hedeflere yanıtlar 

çeldiricilere yanıtlardan anlamlı derecede daha pozitif ortalama genliklere 

sahipken (Tablo IV-6, Şekil IV-6a, IV-9 ve IV-11), 550-700 ms. arasında 

çeldirici uyaranlara yanıtlar hedef uyaranlara yanıtlardan anlamlı derecede 

daha pozitif ortalama genliklere sahiptir (Tablo IV-6, Şekil IV-6b, IV-9 ve IV-

11).  Bu bulgu, yukarıdakine benzer şekilde hedef uyaranların işlenmesinin 

çeldiricilerin işlenmesine göre daha erken tamamlandığını gösterir. 
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Şekil IV-6a ve6b: 350-400 ms. arasında harf-nesne tanıma deneylerindeki hedeflere 
yanıtlar çeldiricilere yanıtlardan anlamlı derecede daha pozitif ortalama genliklere 

sahiptir (6a). Bu, 250-450 ms. arası için de geçerlidir (Tablo IV-6, Şekil IV-9 ve IV-11). 
600-650 ms. arasında çeldirici uyaranlara yanıtlar hedef uyaranlara yanıtlardan 

anlamlı derecede daha pozitif ortalama genliklere sahiptir (6b). Bu, 550-700 ms. arası 
için de geçerlidir (Tablo IV-6, Şekil IV-9 ve IV-11). 
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Harf ve nesne tanıma deneylerinde hedef ve çeldiricilere yanıtlar ayrı ayrı 

incelendiğinde ise şöyle bir patern saptanmaktadır: 300-350 ms. arasında harf 

tanıma deneyinde ve nesne tanıma deneyinde hedef uyaranlara yanıtlar 

çeldiricilere yanıtlardan daha büyüktür (Tablo IV-6, Şekil IV-7a, IV-9 ve IV-11). 

450-600 ms. arasında nesne tanıma deneyindeki hedeflere yanıtlar harf 

tanıma deneyindeki hedeflere yanıtlardan daha büyüktür (Tablo IV-6, Şekil IV-

7b, IV-9 ve IV-11).  Bu bulgu, nesne tanıma deneyinde hedef yanıtlarda ikinci 

geç bir pozitif tepenin oluşumunu yansıtmaktadır. 700-750 ms. de nesne 

tanıma deneyinde çeldiricilere yanıtların genlikleri  harf tanıma deneyindeki 

çeldiricilere yanıtların genliğini aşmaktadır (Tablo IV-6, Şekil IV-7c, IV-9 ve IV-

11). Bu bulgu yukarıda belirtilen geç pozitif potansiyelin nesne tanıma 

deneyinde harf tanıma deneyine göre gecikmesinin bir yansımasıdır. 

 

Tablo IV-6: Harf - Nesne tanımaya ilişkin yinelenmiş ölçümler için ANOVA ve F 

değerleri tablosu. 
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Şekil)
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yerleşim 
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olma ve 

Uyaran Türü
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olma ve AP 

Yerleşim

Uyaran 
Türü ve AP 

yerleşim

Sözel-Nesne 
olma, Uyaran 
Türü ve AP 
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serbestlik 
derecesi

(1,17) (1,17) (2,34) (1,17) (2,34) (2,34) (2,34)

00-50
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100-150 16.621*** 18.96*** 8.441**

150-200 24.909*** 7.043**

200-250 16.436***

250-300 5.234* 17.953*** 8.206**

300-350 12.126** 53.891*** 3.644* 6.093* 4.456* 6.337*

350-400 10.118** 84.978*** 3.955* 3.976* 5.137*

400-450 13.505** 55.456*** 4.566* 6.744*

450-500 5.043 8.796** 4.003*

500-550 6.336** 13.77**

550-600 7.414* 5.767** 6.833*

600-650 6.584* 20.144*** 5.416*

650-700 7.892* 5.757* 4.777* 4.961*

700-750 6.856* 5.518* 5.018*

* P<.05, ** P<.01, *** P<.001
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Şekil IV-7a, 7b ve 7c: 300-350 ms. arasında harf tanıma ve nesne tanıma deneyinde 
hedef uyaranlara yanıtlar çeldiricilere yanıtlardan daha büyüktür (7a). 500-550 ms. 

arasında nesne tanıma deneyindeki hedeflere yanıtlar harf tanıma deneyindeki 
hedeflere yanıtlardan daha büyüktür (7b). Bu, 450-600 ms. arası için de geçerlidir. 

700-750 ms. de nesne tanıma deneyinde çeldiricilere yanıtların genlikleri  harf tanıma 
deneyindeki çeldiricilere yanıtların genliğini aşmaktadır (7c) (Tablo IV-6, Şekil IV-9 ve 

IV-11). 
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Topografi  

 

50-150 ms. arasında yanıtların genliği sağda hafifçe daha pozitifken (Tablo 

IV-7, Şekil IV-8a, IV-9 ve IV-11), 150-200 ms. arasında P200 potansiyelinin 

topografisine uygun olarak orta hatta maksimuma ulaşmaktadır (Tablo IV-7, 

Şekil IV-8a, IV-9 ve IV-11). 200-450 ms. arasında sağ hemisferde daha pozitif 

genlikler elde edilirken (Tablo IV-7, Şekil IV-8a, IV-9 ve IV-11), 450-750 ms. 

arasında orta hatta maksimuma ulaşan bir pozitif potansiyel gözlenmektedir 

(Tablo IV-7, Şekil IV-8b, IV-9 ve IV-11). 

 

Sağa lokalize olan pozitif dalga 200-250 ms. de çeldiricilere yanıtlarda 

pariyetale lokalizeyken, hedef uyaranlara yanıtlarda frontalde de yüksek 

genlikli olarak izlenmektedir (Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-11). 

 

Sağ yarıdaki genliklerin baskınlığı 50-100 ms. de hedeflerde daha 

belirginken (Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-11), 200-450 ms. de çeldiricilere 

yanıtlarda daha belirginleşmektedir (Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-11).  Bu 

bulgu, 200 ms. civarında başlayan sağ hemisfere lateralize pozitif dalganın 

orta hatta yayılan pozitiviteyle örtüşmesinin çeldiricilerde hedeflere göre daha 

uzun bir süre aldığını yansıtmaktadır. 

 

100-150 ms. de harflere yanıtlarda frontal bölge daha pozitif genliklere 

sahiptir (Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-11). Bu, nesnelere karşı frontal alanda 

P200 dalgasının oluşumunun harflere göre gecikmesini yansıtır. 300-400 ms. 

de harflere yanıtlarda frontal bölge pariyetal alana benzer bir genliğe sahipken, 

nesne tanıma deneyindeki yanıtlarda pariyetal bölge daha baskındır (Tablo IV-

7, Şekil IV-9 ve IV-11).  250-500 ms. de harflere ve nesnelere karşı elde edilen 

hedef yanıtların genliklerinin topografisinin farksız olduğu ve fronto–pariyetal 

eksende homojen dağıldığı görülürken, çeldiricilere yanıtlarda harflerde frontal 

bölge daha baskınken nesnelerde pariyetal bölge daha pozitif genliklere 

sahiptir (Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-11). 
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Şekil IV-8a ve 8b: 50-150 ms. arasında yanıtların genliği sağda daha pozitifken,150-
200 ms. arasında orta hatta maksimuma ulaşmakta ve 200-450 ms. arasında sağ 
hemisferde daha pozitif genlikler elde edilmektedir (8a). 450-750 ms. arasında orta 

hatta maksimuma ulaşan bir pozitif potansiyel gözlenmektedir (8b) (Tablo IV-7, Şekil 
IV-9 ve IV-11). 
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100-150 ms. de harf tanıma deneyindeki yanıtlarda orta hat genlikleri 

nesne tanıma deneyindekine göre daha yüksektir (Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-

11). Bu bulgu, yukarıda da belirtildiği gibi fronto-santral orta hatta baskın 

olan P200 tepesinin harflere karşı nesnelere göre daha erken oluşmasından 

kaynaklanmaktadır.  200-300 ms. de harf tanımada sağ-sol arasındaki sağ 

hemisfer lehine genlik farkı nesne tanımaya göre daha belirginken, 350-500 

ms. de ise nesnelere yanıtlarda sağ hemisfer baskınlığı ön plana çıkmaktadır 

(Tablo IV-7, Şekil IV-9 ve IV-11). Bu bulgu orta hatta oluşan geç pozitif 

dalganın nesne tanıma deneyinde harf tanıma deneyine göre sağa lokalize 

pozitif dalga ile örtüşmesinin daha uzun zaman almasına bağlıdır. 
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Tablo IV-7: Uyaran türü (harf-nesne) etkisi analizinde topografi etkisini gösteren, 

yinelenmiş ölçümler için normalize edilmiş ANOVA ve F değerleri tablosu. 
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Ser.Der. (2,34) (2,34) (2,34) (2,34) (2,34) (2,34) (2,34) (4,68) (4,68) (4,68)

000-050

050-100 5.955** 3.558* 2.806*

100-150 5.839* 32.56*** 5.155* 3.149* 3.144*

150-200 12.11*** 5.455* 3.64* 4.04**

200-250 8.203** 7.865** 4.685* 4.073*

250-300 9.35*** 6.793** 3.977* 9.205***

300-350 12.117*** 12.895*** 21.811*** 9.966*** 3.298* 3.772* 6.135***

350-400 7.864** 6.842** 15.522*** 5.409* 11.075*** 5.169**

400-450 4.443* 14.516*** 9.284*** 5.77* 4.444**

450-500 4.402* 8.815** 6.003* 4.6**

500-550 8.065** 7.858***

550-600 5.902** 8.282***

600-650 6.249** 8.784***

650-700 6.806** 6.583***

700-750 5.006* 4.281**

* P<.05     ** P<.01    *** P<.001

Z
am

an
 D

il
im

le
ri

 (
m

s)

 

 











 84

V- TARTIŞMA 

 

Literatüre bakıldığında benzer şekilde yapılan çalışmalarda reaksiyon 

zamanın, bellek setine eklenen her bir eleman için 40 ms.  [95] veya 30 ms. 

[59] arttığı rapor edilmiştir. Biz yaptığımız çalışmada diğer çalışmalarda 

kullanılanlara benzer biçimde kullandığımız harf3 ve harf5 paradigması 

reaksiyon zamanlarını karşılaştırdığımızda eklenen her bir unsur için 28 ms. 

artış gözlemledik. Reaksiyon zamanındaki bu artış miktarı diğer 

çalışmalardakine benzer bulunmuştur. 

 

Bizim yaptığımız çalışmada hedef uyaranlar ve çeldirici uyaranlar 

bulunmaktaydı. Literatürde kimi yerde pozitif-negatif uyaran şeklinde ayrılan 

bu test unsurlarının kendilerine ait reaksiyon zamanları arasında fark vardır. 

Reaksiyon zamanları çeldirici uyaranlar için hedef uyaranlara kıyasla daha 

uzun bulunmuştur. Sternberg’in de belirttiği [84] peş peşe arama durumunda 

negatif test uyaranlarına yani çeldiricilere reaksiyon zamanının uzaması bizim 

deneyimizde de doğrulanmış olup bunun nedeni olarak da aşağıdaki gibi 

düşündük. Deney sırasında test uyaranı bellek setindeki uyaranlarla tek tek 

karşılaştırılıp karar veriliyorsa, karar verme süresi hedef uyaranlarda daha 

kısa olacaktır. Çünkü beş harflik bir sette hedef uyaran birinci, ikinci, 

üçüncü... altıncı sırada olabilir. Denek test uyaranın aynısına hangi sırada  

rastlarsa orada karar verecektir. Kimi zaman ilk sırada karşılaşacak ve test 

unsurunun bellek setinde olduğuna hemen karar verecektir. Ancak  bellek 

setinde olmayan bir uyaran her seferinde bellek setinin başından sonuna 

kadar aranacaktır. Bir uyaranın bellek setinde olmadığına karar vermek 

tümüne bakmakla mümkündür. Bu arama stratejisi farkı da dolaylı olarak ve 

kesinlikle çeldirici uyaranlara reaksiyon zamanını uzatacaktır. Nitekim bizim 

çalışmamızda da bu bulunmuştur.  

 

Reaksiyon zamanları ölçümünde bellek setinin en büyük olduğu 

durumlarda hedef ve çeldirici uyaranlar arasında anlamlı fark olmadığı 

bildirilmektedir [61]. Ancak bizim çalışmamızda bellek seti ister harf 

uyaranları için olsun ister şekil/nesne uyaranları için olsun üç unsurda da 

beş unsurda da hedef ve çeldiriciler arasında fark çıkmıştır. Bu, önceki 
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çalışmadan farklı bir sonuçtur. Yukarıdaki bilgi ışığında düşünüldüğünde 

reaksiyon zamanları arasında bir fark beklenmesi daha akla yatkındır. 

 

Sonuçları OİP açısında tartıştığımızda: 

 

Bellek setine eklenen her bir unsur için P300 dalgasının latansının 20 ms. 

arttığı başka çalışmalarda rapor edilmiştir [95]. Bizim çalışmamızda tepe 

noktalarının latansı tek tek ölçülmediğinden bu artış net olarak gösterilemese 

de verilerimizi değerlendirirken önceki bu bulguya paralel olarak bellek 

setindeki her bir artışın hem hedef hem de çeldiriciler için latansları 

arttırdığını gördük (Şekil IV-9, Şekil IV-10, Şekil IV-11). Bunun yanında 

ayrıca, eğer uyaran bellek setinde yoksa (yani test uyaranı çeldirici ise) ya da 

bellek seti çok büyükse oluşacak pozitif dalganın latansının daha da uzadığı 

bildirilmiştir [95]. Benzer şekilde biz de eğer test uyaranı çeldirici uyaransa bu 

uyarana karşı oluşacak dalganın latansını daha uzun bulduk. 

 

Bu çalışmada özgün olarak ortaya çıkan nokta, P300 benzeri geç pozitif 

dalganın, özellikle nesne tanıma ve bellek yükü yüksek olan harf tanıma 

deneyinde, özellikle de çeldirici uyaranlara yanıtlarda, latansı 250 ms 

civarında sabit kalan bir erken, sağa lokalize ve küçük pozitif bileşenle, latansı 

bellek yükü yükseldiğinde ve çeldiricilerde özellikle uzayan ve orta pariyetal 

bölgede maksimum veren büyük bir pozitif bileşen ayrışmasıdır.  Özellikle 

dikkat çekici olan nokta, bu iki pozitif dalga bileşeni arasındaki latans farkının 

bellek yükü artışı ve çeldirici uyaranlarda belirgin derecede artmasıdır.  Öyle 

ki, düşük bellek yükü olan harf tanıma deneyinde, hedeflere yanıtlarda bu iki 

pozitivite tümüyle kaynaşıp tek bir pozitif dalga olarak görülürken, bellek 

yükü arttığında çentikli bir pozitif dalgaya (iki tepeye) ayrışmış ve yüksek 

bellek yükü altındaki çeldiricilerde ise belirgin olarak ayrışmış iki ayrı dalgaya 

dönüşmektedir.  Bu bulgu daha önceki Sternberg benzeri paradigmalarla elde 

edilen elektrofizyolojik verilerde tarif edilmemiştir.  

 

Deneysel değişkenlerle bu bulgu birlikte ele alındığında, sağa lokalize, 

erken ve latansı deney koşulları arasında değişmeyen pozitivite, çalışma 

belleğindeki uyaranların taranması, yeni uyaranlar olan test uyaranlarıyla 

bellek içeriğindeki uyaranların karşılaştırılması sürecinin başladığını gösterir. 
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Buna karşın latansı bellek yüküne veya uyaranın çeldirici olmasına bağlı 

olarak uzayan, orta hatta lokalize geç pozitivitenin ise karar verme sürecini 

yansıttığı zaten literatürde bildirilmektedir [21, 22, 20, 11].  Bu geç bileşenin 

saçlı derideki dağılımı, daha basit deney desenleriyle elde edilen ve karar 

verme sürecini de içerdiği bilinen tipik oddball P300 potansiyelinin 

topografisine tümüyle uygundur. Reaksiyon zamanının bellek yüküyle artışı, 

çeldiricilere karşı reaksiyon zamanının büyümesi gibi bulgular P300 benzeri 

potansiyelin latansı için de geçerli olup, orta hat pozitivitenin deney süreci 

içinde deneğin test uyaranının bellek setine ait olduğuna veya olmadığına 

karar verişinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. 

 

Sağdaki bu lateralizasyon solda negatif bir motor hazırlık potansiyelinin 

süperimpozisyonuna bağlı olabilir diye düşünmek  mümkündür. Ancak böyle 

olsaydı bu lateralizasyon etkisinin ortalama reaksiyon zamanı olan 500-600 

ms.’ye kadar uzaması beklenirdi. Ancak 350-450 ms. civarında 

sonlanmaktadır. Yani sağdaki bu pozitivitenin motor bir hazırlıkla ilişkisi 

olmadığı söylenebilir. 

 

Bununla birlikte literatürdeki çalışmalar, P300 dalgasının genelde homojen 

bir dalga olarak değerlendirildiğini, ama aslında çözümlenmesi gereken bir çok 

alt bileşeni olduğunu söylemektedir. Şu ana kadar P300’ün çeşitli fiziksel, 

bilişsel ve biyolojik faktörle olan ilişkisi, Çalışma Belleği gibi temel bilişsel 

kavramlarla olan ilişkisi açıklanmaya çalışıldıysa da henüz temel korelatlar 

ortaya konmamıştır. Bunun için de Yordanova ve arkadaşları [97] kendi 

kullandıkları taskta P300 bileşenlerini çeşitli bant aralıklarında ortaya 

koymak ve dolayısıyla farklı süreçlerin ifadelerini P300 içinde belirlemek için 

dalgacık dönüşümü (wavelet transform) yöntemini kullanmışlar, görev 

değişkenlerinin etkilerini çözümlemeye çalışmışlardır. Bizim çalışmamızda da 

karar verme sürecini yansıttığını düşündüğümüz geç latanslı ve P300 benzeri 

orta hat pozitivite böyle bir işlemden geçirilmemiştir. Çalışma Belleği 

performansının tek bir süreçten ibaret olmadığı, tutma, seri/peş peşe arama, 

karşılaştırma, karar verme... gibi süreçler bütünü olduğu daha önceki 

bölümlerde söylenmişti. Böyle bir analiz ÇB’yi oluşturan süreçlerle farklı 

frekans bantları arasındaki ilişki gösterilebilir. Ancak topografik çözümleme 
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için kullandığımız genliklerin ortalaması yöntemi P300’ün çözümlenmesinde, 

yukarıdaki bulgulara ulaşmada işe yaramıştır. 

 

Çalışmalar, ÇB’de farklı alt süreçlerin pariyetal ve prefrontal nöral alt 

temeli olduğunu söylemektedir. Uyaraların niteliğine göre prefrontal bölgede 

sağ-sol lateralizasyon görülse de tutma (buffer) işlevinin daha çok pariyetal, 

bilhassa her uyaran türünde sağ pariyetal bir aktivasyonla gösterildiği 

görülmüştür [50, 28, 3, 32, 15, 14, 80]. Bizim çalışmamızda da her uyaran 

türünde de erken frontal ve sağ pariyetal aktivasyon görülmüş olup, testin 

niteliği de göz önünde tutulduğunda bu aktivitenin tutma ve tutulan 

materyalin yeni materyalle karşılaştırma sürecinin başlangıcını yansıttığını 

düşünmekteyiz. 

 

Çalışma belleği sürecinde çeşitli MR ve PET çalışmalarında bellek tarama 

sürecini yansıtan sağ/sol frontale lokalize aktivasyon gösterilmişse de 

elektrofizyolojik eşdeğeri olabileceğini düşündüğümüz bir sağ fronto-santral 

dağılımlı poztif dalgaya bu çalışmanın öncesinde yer alan literatürde benzer 

bir paternin gösterilmemiş olması, bu çalışmada uygulanan OİP nicelleştirme 

tekniğinin literatürdekinden farklı olmasından kaynaklanabilir.  Literatürde, 

genellikel giriş ve tartışmanın yukarıdaki bölümlerinde de belirtildiği gibi 

OİP’nin tipik dalga komponentlerinin (N1, P2, P3 gibi) tepe noktalarının genlik 

ve latansları esas alındığı için, bu çalışmada ayrı topografiye sahip olduğu 

bulunan iki bileşen ayrıştırılamamış olabilir.  Bu çalışamda, ilk 750 ms.lik 

dönem 50 ms’lik dilimlerin ortalama genlikleriyle ifade edildiği için, geç 

dönemde topografisi değişim gösteren iki farklı bileşenin varlığı 

saptanbilmiştir.  

 

Bulgular kısmında harf olma nesne olmanın etkileri incelendiğinde 

literatürdeki bilgileri doğrulayacak kayda değer sonuçlar elde edilmediği 

görülmektedir. Birçok literatürde [3, 32, 15, 14, 80] ÇB’nin içeriğindeki 

bilginin türüne göre farklı alanların aktive olduğu söylenmektedir. Genelde 

sözel ve görsel-nesne materyallerinde sol prefrontal korteks, mekansal konum 

materyallerinde ise sağ tarafın aktif olduğu söylenmektedir. Bazı çalışmalarda 

ise sözel uyaranlar için sol PFC aktivitesi kabul ediliyorken nesne uyaranları 

veya mekansal konum uyaranlarının uygulanan taska göre farklı PFC’leri 
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aktive ettiği söylenmektedir [32]. Bizim çalışmamızda genliklerin farklı 

dilimlerdeki ortalamaları her ne kadar birbirinden farklı çıksa da bu bellek 

yükünün veya nesne uyaranlarının P300 benzeri santral pozitivitenin latansı 

üzerindeki etkisiyle açıklamıştık. Ayrıca belirtilmesi gereken şudur ki yapılan 

test – kayıt sonrası görüşmelerde denekler bazı şekil uyaranlarını 

isimlendirdiklerini ve akıllarında tutma konusunda strateji geliştirdiklerini 

söylemişlerdir. Bu durumdan yola çıkarak harf uyaranları ile nesne 

uyaranlarının lateralite etkisi çıkarmayışları belki de her iki paradigmanın 

sözel uyaran etkisi göstermiş olduğu ile açıklanabilir. 

 

Ancak her ne kadar lateralizasyon göremediysek de en azından sözel 

uyaranlarla yaptığımız çalışmada sol PFC’nin aktivitesi beklenirdi. Daha 

önceki bir çok çalışma [12, 14, 15, 80] sözel içerikli uyaranların ÇB ile 

ilişkisinde sol PFC’yi göstermişlerdir. Bizim OİP bulgularımızda sözel 

uyaranlar için bile erken sağ lateralizasyon görüyoruz. Belki de bu dikkat 

mekanizmasıyla açıklanabilir. Mesulam [45], dikkatin beden merkezli veya 

çevre merkezli yöneltilmesinde sağı, bilhassa korteks düzeyinde sağ pariyetali 

tarif ederken, ÇB’nin fronto-parietal döngüler sistemiyle de işlediğini 

düşündüğümüzde belki erken sağ pozitiviteyi bu bilgiyle açıklayabiliriz. 

Uyaranların ne olduğuna ve nereye ait olduğuna yöneltilen dikkat böyle bir 

pozitivite oluşturmuş da olabilir. 
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VI- ÖZET 

“BİR GRUP ÇALIŞMA BELLEĞİ TESTİNİN UYGULANMASI SIRASINDA 

OLUŞAN ELEKTROFİZYOLOJİK SÜREÇLERİN OLAYA İLİŞKİN BEYİN 

POTANSİYELLERİ (OİP) İLE DEĞERLENDİRİLMESİ.” 

 

Klinikte Çalışma Belleğini değerlendirmek için bazı nöropsikolojik testler 

kullanılmaktadır. Bu çalışmayla da nöropsikolojik testlerle eş zamanlı Olaya 

İlişkin Potansiyel (OİP) kaydı alınarak normal bilişsel süreçlere ait paternleri 

tespit etmek ve dolayısıyla da daha objektif bir değerlendirme yöntemi 

geliştirmek amaçlanmıştır. 

 

Çalışma Belleği literatürde birçok şekilde değerlendirilmektedir. Bunlardan 

biri de Sternberg paradigmasıdır. Yaptığımız çalışmada deneğe bilgisayar 

ekranından Kısa Süreli Bellek kapasitesini aşmayacak şekilde üç ve beş 

unsurluk diziler  sunuldu. Çalışma Belleğinin farklı alt sistemlerini ayrı ayrı 

değerlendirmek için deneğe sözel uyaran olarak harfler, görsel-nesne olarak da 

isimlendirilemeyen şekiller sunuldu. Deneklerden istenen üç veya beş 

unsurluk bellek setlerini akılarında tutmalarıydı. Deneklerden bellek setinde 

yer alan test uyaranlarına bilgisayar faresinin  sol tuşuna basarak, bellek 

setinde yer almayan test uyaranlarına da bilgisayar faresinin  sağ tuşuna  

basarak yanıt vermeleri istendi.  

 

Test için gönüllü, sağlıklı 18 katılımcı (10 erkek 8 kız) ile çalışıldı. Yaş 

ortalamaları 25,9 olan denekler ilkokul dahil ortalama 16,9 yıllık eğitim 

almışlardı. Deneklerin tümünde baskın el sağ idi ve bilgisayar faresini sağ 

elleri ile kullandılar. Test sırasında test ile eş zamanlı OİP kaydı yapıldı. 30 

kanaldan yapılan bu kayıtların belli zaman aralıklarındaki genlik ortalamaları 

değerlendirildi.  Uyaran öncesi 500 ms. ve uyaran sonrası 1000 ms.'lik 

dilimler artefakt eliminasyonundan geçirildikten sonra uyaran anından 

itibaren 750 ms.'lik dilimler analiz edildi. Bu dilimler her biri 50 ms.'lik olmak 

üzere 15 eş parçaya bölündü ve bu küçük dilimlerdeki genliklerin ortalaması 

alındı. 
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Çalışma sonunda bellek yükünün reaksiyon zamanına olan etkisi, 

literatüre uygun olarak, her bir yeni itemin reaksiyon zamanını 28 ms. 

arttırması şeklinde görüldü. Bellek yükü arttığında ortalama genlikler azaldı 

ve OİP'de latanslar gecikti. Test uyaranlarının (hedef veya çeldirici) ne olduğu 

da latansları etkiledi. Özellikle çeldirici uyaranlara karşı  daha da geç latanslı 

OİP bileşenleri gözlendi. Şekil uyaranlarındaki latansların harf 

uyaranlarındaki latanslardan daha uzun olduklarının görülmesi  uyaran 

modalitesinin de latansları etkilediği şeklinde yorumlandı. 

 

Çalışma Belleğinde tutulan unsurlarla test unsurlarının karşılaştırılması 

sürecinin başlangıcı olarak yorumladığımız, her modalitede ve her tür test 

uyaranında sağa lateralize, 200 ms. döneminde ortaya çıkan bir potansiyel 

bulundu. Bu potansiyel, karar verme sürecini yansıttığını düşündüğümüz ve 

reaksiyon zamanıyla paralel biçimde, uyaran modalitesi ve uyaranın hedef ya 

da çeldirici olmasına bağlı olarak zamanlaması değişen, santral bir P300 

benzeri potansiyelin ortaya çıkmasıyla kaybolmaktadır. 
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VII- ABSTRACT 

“EVALUATION OF ELECTROPHYSIOLOGICAL PROCESSES APPEARED 

DURING SOME NEUROPSYCHOLOGICAL TESTS OF WORKING MEMORY 

WITH EVENT-RELATED POTENTIALS (ERP)” 

 

Neuropsychological tests are being used in the evaluation of the working 

memory in the clinical setting. In this study we aimed to record Event Related 

Potentials (ERP) during a neuropsychological test task to determine the 

normal cognitive patterns and to develop an objective evaluation tool. 

 

Working memory has been assessed in many ways in the literature. 

Sternberg is one of those neuropsychological test tools. In our study we 

presented 3 and 5-item-stimuli sets to the subjects on the computer screen 

without exceeding the capacity of the Short Term Memory. In order to 

determine the distinct subsystems of Working Memory, letters were presented 

to the subjects as verbal stimuli and meaningless pictures were presented as 

visual objects. The subjects were told to push the left button of the computer 

mouse if the subject thought the stimulus presented on the screen belonged to 

the memory set and the right button of the mouse if the subject thought the 

stimulus presented on the screen did not belong to the memory set. 

 

28 Healthy volunteers (10 male, 8 female) took part in the study of whose 

average years of age was 25,9 and average of education years was 16,9. All of 

the participants were right handed and they used their dominant hand for the 

motor task. 

 

During the neuropsychological test task simultaneous 30-channel-ERP was 

recorded. ERPs were not assessed according to the conventional way of ERP 

evaluation, which is via amplitude and latency measurements. The averages of 

the ERP amplitudes measured in ERP data slices between certain time 

intervals were evaluated. Artefact elimination was performed on ERP slices 

covering the time interval of 500 ms. prior to the stimulus and 100 ms. after 

the stimulus. Each of these slices were divided into 15 equal parts, each slice 
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covering a time period of 50 ms. and the averages of the amplitudes measured 

within these slices evaluated. 

 

At the end of the study, as a result of each new item, 28 ms. of increase in 

the reaction times was observed and this observation was in line with the 

literature. As the memory load increased mean ERP amplitudes decreased and 

the latencies increased. Stimuli type (target/distractor) also effected the 

latencies. Increased latency values were more pronounced in the distractor 

condition. Stimulus modality has also effected latencies. Picture stimuli were 

associated with longer latencies compared to the letter stimuli. 

 

We observed an ERP, with a right lateralization, seen at 200 ms after 

stimulus presentation, which we explained as reflecting the beginning of the 

comparison process of the memory set with the stimuli. This potential was 

seen to disappear with the appearance of a central P300-like potential whose 

latency changed in parallel with reaction time and in correlation with stimulus 

type (target/distractor) and modality. 
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