
 

 

 

ÖĞRENME VE BELLEK 

 

Sadriye Merve Güngör 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

 



Cerrahpaşa Öğrenci Bilimsel Dergisi  Derleme/ Review 

Güz Sayısı 2008 I Cilt: 1 l Sayı:1  Güngör SM 

ÖĞRENME VE BELLEK 

Sadriye Merve Güngör, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp, 3. Sınıf 

 

Giriş 

Psikoloji ile fizyoloji arasında öğrenme teorilerini ve 

uygulamalarını açıklama noktasında anlamlı bir bilgi 

paylaşımı vardır, ancak son zamanlarda öğrenme 

olayının daha iyi anlaşılabilmesi için öğrenmenin 

biyolojik temellerine dikkat çekilmektedir. Daha önce 

hayvanlar üzerinde yapılan bazı psikolojik deneyler, 

öğrenme ve hafızanın biyolojik temelleri ile ilgili başka 

bir bakış açısı sağlamaktadır. Daha sonraları Hughlings 

Jackson, Donald Hebb, Wilder Penfield, Ragnar Granit 

gibi bazı nörofizyologlar tarafından “neurocognitive 

science” olarak adlandırılan bu alanda daha çok çalışma 

yapılmaya başlanmıştır (1).  

Psikolojik temel öğrenme kuramları; Piaget’nin Genetik 

Epistemoloji Kuramı, Skinner’ın Edimsel Koşullanma 

Kuramı, Miller’in Bilgi İşlem Kuramı, Vygotsky’nin Sosyal 

Gelişim Kuramı, Bruner’in Yapıcı Kuramı, Paivio’nun İkili 

Kodlama Kuramı, Lave’ın Durumlu Öğrenme Kuramı bize 

öğrenmenin psikolojik yönünü açıklama konusunda 

yardımcı olsalar da öğrenmenin biyolojik temelleri 

olmadan, öğrenme sürecinin tam olarak nasıl 

gerçekleştiği konusundaki sorular yanıtsız kalmaktadır. 

Bu nedenle öğrenme sürecinde nöronlar bazındaki 

değişiklikler konusunda yapılan çalışmalarla, bir çok 

soruya yanıt bulunmuştur. 

Öğrenme Fizyolojisi 

Sinir sistemi, gelişmiş organizmalarda psikolojik sistemin 

en önemli bileşenidir. Sinir sistemi iç ve dış olayları 

algılar ve tepkide bulunur. İçsel ve dışsal olaylar duyu 

organları tarafından algılanır. Duyu organları bilgiyi 

beynin arka kısmında omurilikte çok sayıdaki sinir ağları 

yardımıyla merkezi sinir sistemine iletirler (1). Duyu 

organları aracılığıyla çevreden pek çok bilgi (109 bit/sn) 

alınmaktadır. Ancak bunun çok az bir kısmı (101 -102 

bit/sn1) bilinçli olarak kaydedilmektedir. Geri kalan 

kısmı ise ya bilinç altı işleme uğramakta, ya da hiç 

kullanılmamaktadır. Diğer bir değişle bilinç için (serebral 

korteks) önemli olan bilgi seçilmektedir. Öte yandan 

yaklaşık 107 bit/sn kadarlık bir bilgi de konuşma ve 

motor aktiviteler yoluyla çevreye verilmektedir (2). 

Beyni oluşturan temel birimler genel olarak nöronlar ve 

sinapslardır. Nöronların oluşturduğu sinaps sayısı ne 

kadar fazla olursa, bilgi işleme süreci o kadar güçlü olur. 

Sinir sistemindeki bütün etkinlikler ve bellek, nöronlarda 

doğan elektrik akımıyla ilgilidir. Nöronlar arasında bilgi, 

impuls olarak dolaşır (3, 4).   

Belleği, kısa ve uzun süreli bellek olarak ikiye; uzun 

süreli belleği de, bilinçli ve bilinçsiz (örtülü) olarak tekrar 

ikiye ayırabiliriz. Kısa süreli belleğin bilgileri depolama 

süresi milisaniyelerle ölçülürken uzun süreli bellekte 

anıların kalış süresi sonsuzdur. Uzun süreli belleğin 

oluşumunda temel olay uzun süreli potansiasyondur. Bir 

sinir yolu üst üste kısa süreli ve güçlü olmayan 

elektriksel darbelerle uyarıldıktan bir süre sonra, tek tek 

uyarılara daha yüksek genlikli yanıtlar vermeye 

başlarlar. Yani bu sinir yolu güçlenmiş potansiyalize 

olmuştur. Bir başka deyişle bir bilgi üst üste yinelenerek 

öğrenilmişse, sinir sisteminde kendisine bir yol açar. O 

bilgi ile ilgili bir uyaran geldiğinde, bilginin yolu belli ve 

açık olduğundan ve bu yol ilgili bilgileri de birbirine 

bağladığından, bilginin tümü birden hatırlanır. (3). İlk yol 

oluştuktan sonra bilgi yeterince tekrarlanmaz ve 

pekiştirilmezse, bu yol kaybolur.  Bu olaya unutma 

denir. Sinapslarda oluşan bazı şekilsel değişiklikler, hatta 

yeni sinaps oluşumları, enzimatik etki ve yeni protein 

üretimi uzun süreli bellek oluşumundaki başlıca 

etkenlerdir. Bu olayda ilk başlangıç; nörona yeterli 

miktarda sodyum girmesidir. Sodyum iyonu hücre içine 

girdikten sonra, protein eriten ve calpain ismi verilen bir 

enzimi oluşturur. Dentritin içinde proteinden bir iskelet 

vardır. Calpain bu iskeleti yıkar ve böylece dentritin uç 

kısmının şekli değişerek impulsa karşı direnç azalır ve 

impuls (bilgi) kolayca bu bölgeden geçer. Yani impulsun 
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başka nöronlara iletilebilmesi için gerekli alt yapı inşa 

edilir. Sonuçta, bilginin hatırlanabilmesi için gerekli olan 

sinir otobanı hazırlanmış olur (3). 

Santral sinir sistemi gerek endojen gerekse eksojen 

uyarılara adapte olabilme özelliğine sahiptir. Bu 

adaptasyon ile birçok önemli santral fonksiyonların 

yürütülebilmesi veya yetersiz adaptasyon sonucu bazı 

hastalıkların ortaya çıkması söz konusudur. 

Nöroplastisite, kısaca çeşitli iç ve dış uyaranlara bağlı 

olarak beyindeki nöronların ve bunların oluşturduğu 

sinapsların yapısal özellikleri ve işlevlerindeki 

değişiklikler olarak tanımlanabilir. Oluşan değişiklikler 

tek bir nöron ile sınırlı kalmayıp sinaps düzeyine 

ulaşmışsa oluşan adaptif yanıt ‘sinaptik plastisite’ olarak 

da adlandırılabilir. Sinir sisteminin adaptasyonunda 

sinaptik etkinliğin değişebilmesi rol oynar. Çevresel 

değişikliklere uyum ise ancak ‘öğrenme’ ile sağlanabilir. 

Öğrenme de sinaptik plastisite yolu ile gerçekleşir. 

Öğrenme endojen ve eksojen uyarılara karşı santral sinir 

sisteminin verdiği en güçlü ve önemli adaptif yanıttır. 

Öğrenmenin oluşabilmesi için nöronlarda LTP (uzun 

dönemli potensiyalizasyon) oluşması gerekmektedir. 

LTP’nin oluşması nöroplastisite veya sinaptik plastisite 

ile ilişkili adaptif bir yanıttır (5). 

Hafıza 

Temel ve genel olarak kabul edilen hafıza 

sınıflandırması, hatırlama yeteneğinin süresi üzerine 

kurulu olup hafızayı üç ana sınıfa ayırır: Duyusal hafız; 

kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza.  

Duyusal Hafıza 

Bir nesne algılandıktan sonra ilk 200-500 milisaniye 

içerisinde duyusal hafıza devrededir. O nesneye 

bakabilme ve bir iki saniyelik gözlem sonrasında neye 

benzediğinin hatırlanması veya ezberlenmesi duyusal 

hafızanın örnekleridir. Denekler, kendilerine çok kısa bir 

süre için gösterilen nesneler hakkında genellikle gözlem 

sonrası hatırlayıp rapor edebileceklerinden daha fazla 

gördüklerini iddia ederler. Duyusal hafızanın bu şekli ile 

ilgili ilk deneyler George Sperling tarafından “Kısmi 

Bildirim Paradigması” kullanılarak yapılmıştır. Deneklere 

3 sıra halinde 4’er harf bulunan 12 harfli tablolar kısa 

süreli olarak gösterilmiş ve daha sonra hangi harfin 

hangi sırada olduğunu bilmeleri istenmiştir. Sperling bu 

“Kısmi Bildirim Paradigması” deneyine dayanarak 

duyusal hafızanın yaklaşık olarak 12 nesne kapasiteli 

olduğunu ancak çok çabuk şekilde (birkaç yüz milisaniye 

içerisinde) yitirildiğini göstermiştir. Çabuk yitirilmesi 

nedeniyle katılımcılar unutma meydana gelmeden 12 

harfin tamamını bildirememişlerdir. Bu tip hafıza 

tekrarlama veya prova ile uzun süreli hale getirilemez. 

Kısa Süreli Hafıza 

Duyusal hafıza ile elde edilen bilginin bir kısmı kısa süreli 

hafızaya iletilir. Kısa süreli hafıza hatırlama denemesi 

veya prova yapmadan birkaç saniye içerisinde bazen bir 

dakikaya kadar geri çağrılabilmeyi mümkün kılar. Fakat 

bunun da kapasitesi çok sınırlıdır. George A. Miller Bell 

laboratuarlarında yaptığı deneylerde kısa süreli 

hafızanın depolama kapasitesinin 7 ± 2 nesne olduğunu 

meşhur “Sihirli sayı : 7±2” listesiyle göstermiştir. 

Günümüzde yapılan tahminler ise kısa süreli hafızanın 

kapasitesinin daha az olduğu yönündedir (4-5 kadar). 

Ancak gruplama yoluyla artırılabileceğini de 

belirtmektedir.  

Uzun Süreli Hafıza 

Kısa süreli hafıza ve duyusal hafızaya zıt olarak, uzun 

süreli hafızada daha çok bilgi uzun süreler boyunca 

(bazen ömür boyu) saklanabilir. Örneğin, 7 haneli bir 

sayıyı okuduktan birkaç saniye içerisinde hemen 

unutabiliriz ve kısa süreli hafızada ancak bu kadar 

tutulmuş olur. Ancak telefon numaralarını tekrar yoluyla 

ezberleyip yıllar boyunca ezberde tutabiliriz ki bu da 

uzun süreli hafızada depolanmasından kaynaklanır. Kısa 

süreli hafıza şifrelemeyi akustik olarak yaparken, uzun 

süreli hafıza semantik olarak (anlamsal) şifreleme yapar. 

Baddeley (1966) (6) yaptığı testlerde deneklerin 20 

dakika sonrasında hatırlamakta zorluk çektiği sözcük 

gruplarının, benzer manaya gelen “büyük, kocaman, 

devasa, iri” gibi sözcükler olduğunu göstermiştir. Kısa 

süreli hafıza nöronal haberleşmeyi sağlayan taşıyıcı 
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yapılarla desteklenir ve beynin ön lobu (özellikle 

dorsolateral prefrontal kortex) ile paryetal lobuyla 

bağlantılıdır. Uzun süreli hafıza ise beyne yayılmış daha 

sabit ve uzun süreli nöral bağlantılarla ilişkilidir. Bilginin 

kısa süreliden uzun süreli hafızaya konsolide 

edilmesinde, (depolama işlemi bizzat burada meydana 

gelmese de) hippocampus bölgesi rol oynar. Uykunun 

başlıca fonksiyonlarından biri de bilginin 

konsolidasyonunu sağlamaktır. Bu yüzden hafıza eğitim 

ve test arasında uyku ihtiyacının yeterli olarak 

karşılanması ile gelişim gösterir.  

Öğrenme 

Öğrenme ile beyin hücreleri arasındaki ilişkiyi inceleyen 

araştırmacılar öğrenme süreci sonucunda nöronlarda 

yeni sinapsların oluştuğunu iddia etmektedirler. Buna 

göre, her öğrenme yaşantısı yeni sinaptik bağların 

oluşması demektir. Burada öğrenme, biyokimyasal bir 

değişme olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. “Beyine 

dayalı öğrenme kuramı” olarak da bilinen bu kuramı 

sistematik hale getiren Hebb, beyindeki devrelerin 

çalışma şekli bilinmeksizin öğrenmenin doğasının 

anlaşılamayacağını savunmaktadır. Hebb’in ortaya attığı 

Nörofizyoloji kuramının bulguları çerçevesinde beynin 

iki yarı küresinin farklı bilgiyi işlediği görülmüştür (7). 

Hiçbir yarı kürenin diğerinden üstün olmadığı ve her 

ikisine de gereksinim duyulduğu araştırmalarla 

kanıtlanmıştır. Beyinlerinin bir yarısı hasar görmüş 

kişiler üzerinde sürdürülen çalışmalardan elde edilen 

bilgiler, beynin değişik bölgelerinin işlevleri konusunda 

çok değerli ipuçları içermektedir. Pek çok kişide sol yarı 

küre konuşma işlevinden, sağ yarı küre ise uzamsal ve 

algılama işlevlerinden sorumludur (8). Orstein’e göre iki 

yarı küreden zayıf olanının kuvvetli olanla 

gerçekleştirdiği işbirliği genel yetenekler kapsamında 

zenginleşmeyi getirmekte ve buradan elde edilen 

zihinsel etkililik düzeyinin her ikisinin ayrı ayrı 

üretecekleri etkililikten daha yüksek olduğunu ortaya 

çıkarmıştır (9). Günümüzdeki araştırmalar artık beynin 

uzmanlaştığını, aynı zamanda durumsal bir özellik 

gösterdiğini, bu çerçevede öğrenmenin de zihinsel bir 

etkinlik olarak ele alınması gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Bireyin zihinsel etkinlikleri konusundaki 

bulguları eğitime uyarlayarak derinleştiren Herman 

insanların beyinlerinin bir bölümünü daha sık biçimde 

kullanılmasını ifade etmek için beyin başatlığı kavramını 

ortaya atmıştır. Örneğin beyinlerinin sol yarı küresini 

kullananların okuyarak öğrenmeye eğilimli olduğu, sağ 

yarı küreyi etkin olarak kullananların ise görerek ve 

deneyerek öğrendikleri ifade edilmektedir (10). Beyin 

yarı küreleri üzerindeki çalışmalar derinleştikçe beynin 

çeyreklere ayrılarak incelenmesi gerekliliği doğmuştur. 

Özellikle Kolb dört çeyrekli beyin modeli üzerinde 

ayrıntılı çalışmalar yapmaya başlamıştır. Elde çok kesin 

veriler olmasa da, bu modelde beyin sol-üst (A), sol-alt 

(B), sağ-alt (C) ve sağ-üst (D) olmak üzere dört çeyreğe 

ayrılmıştır. Buna göre mantıksal, olgusal, eleştirel, 

teknik, nicel ve ayrıştırıcılık ağırlıklı olarak A çeyreğinin 

özellikleri olarak sıralanırken, yapısal, ardışık, planlı, 

organize, ayrıntıcı ve var olan durumu koruyucu 

özellikler ise B çeyreğinin yapısını oluşturmaktadır. C 

çeyreği; ilişkisel, duygusal, tinsel ve dokunuma dayalı bir 

yapı ortaya koyarken, D çeyreği baskın olan beyinde ise 

görsel, sezgisel yenilikçi, imgesel, kavramsal ve 

geleneksel özellikler daha ön plana çıkmaktadır (11). 

Beynin sol yarı küresi sözel, matematiksel, mantıksal 

bilgiyi işlemek için, sağ yarı küresi de algısal, dikkat 

çekici, uzaysal, bütüncü, artistik bilgiyi işlemek için daha 

uygundur. Ancak beynin iki yarı küresi sinirsel bir bağ 

aracılığıyla iletişim kurmakta herhangi bir öğrenmeye iki 

yarı küre de katkıda bulunmaktadır. Ayrıca her bir yarı 

kürede aksonların birbirine bağlanma zenginliği ki bu 

uyaran çeşidinin artmasına bağlıdır, öğrenmeyi 

zenginleştiren en güçlü etkendir (12, 2). İki yarım küre 

işbirliği içinde çalıştığı zaman, genel yetenek ve etkide 

çok büyük artış olduğu ortaya konmuştur. Çünkü beyin, 

standart matematikten farklı bir şekilde çalışmakta; sağ 

ve sol yarım küreler birlikte çalıştığı zaman, iki kat değil, 

beş-on kat daha etkili sonuçlar ortaya çıkmaktadır (13, 

9).  
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Sonuç 

Gerek psikolojik öğrenme kuramları, gerekse 

nörofizyoloji alanında yapılan çalışmalar, doğduğumuz 

andan itibaren yaşamımızın her anında, uyurken dahi 

işleyen bir süreç olan öğrenmenin anlaşılması 

konusunda, son yıllarda büyük gelişmeler göstermiştir. 

Öğrenme bozukluklarının tedavisi, öğrenme yetisinin ve 

tekniklerinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan bu 

çalışmalar, büyük oranda öğrenmenin fizyolojisine 

ağırlık vermiştir. Bu sayede öğrenmenin maddesel 

temeli biraz daha aydınlatılabilmiştir. Öğrenme ve bellek 

ilişkisi üzerine yapılacak yeni çalışmalar bu karmaşık 

süreci anlamazı sağlayacaktır. 
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