
3 8 9 .  S A Y I N I N  E K İ D İ R
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Bilgilerin akl›m›zda ne kadar tutuldu¤una bakarak belle¤imizi k›sa süreli ve uzun süreli olarak ikiye ay›rabiliriz.

Belle¤in türlü beceri ve bilgilerde oynad›¤› rolü göz önüne alarak bilim adamlar› farkl› s›n›fland›rmalara da

gidiyorlar. Belle¤in nas›l s›n›fland›r›labilece¤i konusundaki bu bilgiler, insanlar›n kontrollü deney koflullar›

alt›nda gözlenmesine dayan›yor. Yani bu bulgular, do¤rudan beyin dokular›n›n incelenmesiyle elde edilmifl

de¤il. Beyinde hangi bölgelerin hangi tür deneylerin an›msanmas›nda kullan›ld›¤›n› net olarak ortaya

koyam›yor. Gene de, belle¤in bu s›n›flamalar›yla kimi beyin dokular› aras›nda ba¤ oldu¤u yolunda iflaretler var.

Yukar›da, solda, hipokampüsteki nöronlar; Sa¤daysa serabral
korteksi oluflturan “gri madde” görülüyor. Serabral korteks, beyinde
biliflsel etkinliklerin geçti¤i yerdir. Araflt›rmac›lar, serebral korteksin,
belle¤imizdeki rolünün haritas›n› ç›karmaya çal›fl›yorlar.

‹nsan ‹nsan Belle¤iBelle¤i

Belle¤i Bölümlere Ay›rmak
K›sa süreli bellek ve uzun süreli belle¤in yan› s›ra, ifllek bellek olarak adland›r›lan
baflka bir bellek türünden de söz edebiliriz. ‹fllek bellek, okuma, ya da matematik
problemi çözmek gibi hem k›sa süreli, hem de uzun süreli belle¤in kullan›lmas›n›
gerektiren durumlarda kullan›l›r. Asl›nda, belle¤i daha baflka yönlerden de ele
alabiliriz. Örne¤in bisiklete binmek, durmadan de¤iflen yolda giderken bir yandan
dengemizi korumay›, bir yandan da gerekli kas hareketlerini an›msamay› gerektirir. 
Öte yandan, sözgelimi yabanc› bir dilde konuflmak, bu dildeki sözcükleri, bunlar›n
anlamlar›n› ve do¤ru kullan›mlar›n› an›msamay› gerektirir. Bu tür farkl› yetenekleri
düzenlemeye çal›flan bilim adamlar›, uzun süreli belle¤in tek bir ifllemden
oluflmad›¤›na karar vermifller. 

Aç›k bellek, istemli olarak an›msanarak, sözlü olarak ifade edilebilecek an›lar›m›zdan
oluflur. Sözgelimi, size bir dizi sözcük verilerek sizden bu sözcükleri tekrarlaman›z
isteniyor. Bunu yaparken, aç›k belle¤inizi kullanm›fl oluyorsunuz.

Örtük bellek olarak s›n›fland›r›lan bellek türü, aç›k bele¤in karfl›t›d›r. Buradaki
an›lar›m›z, istemli olarak an›msan›p, sözlü olarak ifade edilemiyor. Buradaki
"an›lar›m›z" ya da becerilerimiz, tekrar yoluyla ve pratikle birikiyor. Örtük belle¤e
örnek olarak, kayak yapmak ya da bisiklete binmeyi gösterebiliriz.

Olaysal bellek, kiflinin  bafl›ndan geçen olaylardan ve özel durumlardan oluflur.
Sözgelimi, ilk kez Newyork’ta tiyatroya gitmifl olmak ve New York’taki Empire State
binas›n› görmüfl olmak gibi. 

‹lentilendirme belle¤i, sembollerin yorumlanmas›nda ve yap›land›r›lmas›nda
kullan›lan bilgilerden oluflur. Örne¤in, New York’la ilgili bu tür bir an›, bu kentin
ABD’de oldu¤u, yüzölçümü, burada Birleflmifl Milletler binas›n›n bulundu¤u gibi
bilgilerle ilgilidir. Kiflinin New York’a yapt›¤› bir geziyle ilgili olmak zorunda de¤ildir.

Bellek Nerede Oluflur?
Acaba bellekle beyin aras›nda nas›l bir iliflki
var? Kimi durumlar için belle¤in beynimizin
neresinde gerçekleflti¤ini biliyoruz: Prefrontal
korteksin, k›sa süreli bellekte rol oynad›¤›
biliniyor. Bu bölgede, beynin baflka
bölgeleriyle iliflki içinde olan sinir hücreleri
bulunuyor. Hipokampüsün de uzun süreli
bellekle iliflkili oldu¤u biliniyor.

Felç gibi nedenlerle
beyin hasar›na u¤ram›fl
kiflilerde görülen
bozukluklar, beynin
özelleflmifl bölgeleri
konusunda bilgi sa¤lar.
‹nsanlarda, beynin belli
bir bölgesine zarar
geldi¤inde, kiflinin
yüzleri  tan›yamad›¤›
durumlar görülebiliyor. 

Kimi zaman, yine
beyin hasar›na
ba¤l› olarak
insanlar›n
hayvanlar gibi bir
kategorideki
nesneleri
resimlerinden
tan›yamad›klar› da
görülür. Yak›n bir
zamanda, beynin
görsel bölgesinde

oda ya da manzara gibi görüntüler
konusunda özelleflmifl bir bölge
(parahipokampal yer bölgesi)
bulunmufltur.

Felç hastalar› aras›nda dil
bozukluklar›na s›k rastlan›r.
Kimi hastalar konuflamaz,
fakat konuflulanlar›
anlayabilirler. Kimileriyse
konuflabilirken, konuflulanlar›
anlamayabilir.  Bunlar›n
beyin yap›s›yla ilgisi yavafl
yavafl anlafl›lmaya bafllam›flt›r. 

Beynin içindeki hipokampüs adl› bölgedeki
hücreler, baflka sinir hücreleriyle birlikte uzun
süreli belle¤in oluflmas›nda rol oynuyor. Ancak,

insan belle¤inin tüm yönlerini gösteren bir
beyin haritas› henüz oluflturulmufl de¤il. 

Farelerle yap›lan deneylerde,
hipokampüsü al›nm›fl farelerin,
labirentte yol bulma yeteneklerinin
köreldi¤i gözlenmifl. ‹nsanlardaki
rolü çok daha genifl olmakla
birlikte, hipokampüsün adres
düflünme gibi uzaysal an›larla olan
ilgisinin farelerle ortak bir özellik
oldu¤u bilim adamlar›nca
vurgulan›yor. 

Bellek, ö¤renme süreciyle yak›ndan ilgili. Ö¤renmenin belli bafll› arac›ysa dil.  Bir Frans›z doktor olan Paul Broca,
1865 y›l›nda konuflma ve dil merkezlerinin beynin sol yar›mküresinde bulundu¤unu  belirledi. O zamandan bu yana
araflt›rmac›lar, hasara u¤ram›fl beyinler üzerindeki çal›flmalarla duyusal ve zihinsel fonksiyonlar› yöneten beyin
bölgelerinin haritas›n› ç›karmaya çal›fl›yorlar. Bu çal›flmalar sonucu beynin sol yan›n›n, dil ö¤renme ve kullan›m›yla,
sa¤ yar›mküreninse, sezi, soyutlama gibi konuflma d›fl› yeteneklerle ilgili oldu¤u yayg›n kabul görmüfle benziyor.
ABD’nin Iowa Üniversitesi  T›p Fakültesi’nden Dr. Antonio Damasio, beyinleri çeflitli ölçülerde hasar görmüfl kifliler
üzerinde yapt›¤› araflt›rmalar sonucu, beynin sol yar›mküresinin bir haritas›n› ç›karm›fl. Haritalarda sol yar›mkürenin
ortas›ndaki genifl bir bölge, konuflma seslerinin, bu seslerin anlaml› birimlere (sözcüklere) ve tak›lara, bunlar›n da
anlaml› üst birimlere (cümlelere) çevrilmesi için gerekli gramer kurallar›na ayr›lm›fl. Bu dil merkezini çevreleyen daha
genifl bir alandaysa,  soyut kavramlar›, düflünceleri  ve imgeleri isim ve yüklemlere dönüfltüren merkezler yer al›yor.
Araflt›rmalar ayr›ca sözel dil kullan›m› ve ö¤renimiyle ilgili alanlar›n, okumayla da ilgili oldu¤unu ortaya koymufl
görünüyor. Bu nedenle, felç ya da bafl yaralanmas› sonucu konuflma ve konuflulan› anlama yetene¤ini yitirmifl
hastalar›n, ayn› zamanda okuma ve yazma yeteneklerinin de büyük ölçüde zarar gördü¤ü  anlafl›l›yor. 
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