
Güneflin ilk ›fl›klar›yla birlikte aç›p
akflamüstü kapanan çiçeklerde, sonba-
harda göç eden kufllarda, her sene sa-
dece bir defa çiçek açan bir kaktüste
veya k›fl uykusuna yatan y›lanlarda ol-
du¤u gibi, do¤a asla “saatini” flafl›rm›-
yor. ‹nsan vücudunun ola¤an iflleyi-
fliyse, biyolojik saatler ile yönetiliyor.
Biyolojik saatlerin bir k›sm› esnek ka-
bul edilebilen sistemler, ancak bir k›s-
m› oldukça kesin bir kontrol içerisinde
yürüyor. Bu kontrollerden baz›lar› ge-
zegenlerin döngülerine, baz›lar› ise ta-
mamen moleküler döngülere ba¤›ml›.

Beynimizin ve vücudumuzun en
karmafl›k ifllevlerinde bile büyük bir
düzen içerisinde iflleyen tüm bu zaman-
lama mekanizmalar›, bilim adamlar›n›n
yafllanmaya ve hastal›klara yönelik
araflt›rmalar›nda da genifl ve ayr›nt›l›
bir bak›fl aç›s› sunuyor. Parkinson has-
tal›¤›, kanser, mevsimsel depresyon ve
ilgi noksanl›¤› sendromu gibi birçok
hastal›k, biyolojik saatlerdeki düzensiz-
likler ile iliflkilendirilmifl durumda.

Bu zaman dilimlerinin fizyolojisi ise
henüz tam olarak anlafl›labilmifl de¤il.
Ancak nörologlar (sinir bilimciler) ve
di¤er araflt›r›c›lar, insan›n “zamana yö-
nelik” sorular›n›n ço¤una art›k cevap
verebiliyorlar. Örne¤in neden zaman›n
ak›p gitmesini istedi¤imiz anda, sanki
zaman sonsuza dek durmufl gibi hisse-

diyoruz? Veya tam tersine, e¤lendi¤i-
miz vakitlerde neden zaman çabucak
geçiveriyor? Zaman dilimlerinin sani-
yelerden saatlere kadar bölünmesi, bir
kronometre gibi iflleyen beyindeki iç
saat taraf›ndan düzenleniyor. Bu iç sa-
at, belirli bir etkinlik s›ras›ndaki za-
man aral›klar›n›n deflifre edilmesini
sa¤l›yor. Bu sayede de, “bize do¤ru at›-
lan bir topun ne kadar sonra bize ula-
flabilece¤i” gibi basit zamanlama he-
saplar›n› yapabiliyoruz.

Beyindeki önemli merkezlerden
olan bazal gangliyonlar›n “Striatum”
ad› verilen bölgesi, beynin di¤er bölge-

lerinden gelen sinyalleri alg›layan ve
birbirine çok iyi ba¤lanm›fl olan nö-
ronlar› (sinir hücrelerini) içeriyor. Bu
bölgedeki sinir hücrelerinin uzant›la-
r›, her biri farkl› bölgede bulunan
apayr› bir sinir hücresinden bilgi alan
yaklafl›k 10.000-30.000 adet dal içeri-
yor. Buras›, beyinde binlerce nöronun
tek bir nöron üzerinde birleflti¤i ender
yerlerden biri ve beynin tüm zamanla-
ma mekanizmalar›ndan da buran›n so-
rumlu oldu¤u düflünülüyor. Asl›nda
bu bölgedeki nöronlar, organize bir
flekilde çal›flm›yor; ancak, herhangi
bir durumda aniden uyar›lmalar› so-
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Zaman aral›klar›n›n belirlenmesi; beyinde alg›-
n›n, haf›zan›n ve bilinçli düflüncenin merkezi ola-
rak kabul edilen serebral korteksin (beyin kabu-
¤unun) kavrama kabiliyetine de yard›mc› oluyor.
Örne¤in, trafikte ilerlerken sar› ›fl›¤a denk geldi-
¤imizde, beynimiz basit bir ifllem zinciri ile sar›
›fl›¤›n ne kadar süredir yanmakta oldu¤unu ve ön-
ceki deneyimlere dayanarak daha ne kadar süre
yanabilece¤ini hesapl›yor. Wisconsin T›p Fakülte-
si’nden Stephen M.Rao’ya göre de “‹flte o zaman
frene basmak veya tam h›z devam etmek aras›n-
da bir seçim yapmam›z” gerçeklefliyor.

Rao bu konudaki çal›flmalar›n›, kan ak›fl› ve
oksijen miktar› de¤iflikliklerini her 250 milisani-
yede bir kaydedebilen “Fonksiyonel Manyetik Re-
zonans Görüntüleme (fMRI)” tekni¤i ile de des-

teklemifl. Deneklere birbirinden farkl› iki ses çifti
dinletilmifl ve bu çiftlerden hangisinde iki ses ara-
s›ndaki sürenin daha k›sa oldu¤unu söylemeleri
istenmifl. Bu ifllem esnas›nda beynin farkl› bölge-
leri fMRI tekni¤i ile görüntülenmifl ve sonuçta da,
bu ufak hesaplama s›ras›nda kullan›lan beyin böl-
gelerinin di¤er beyin bölgelerinden çok daha faz-
la oksijen tüketti¤i görülmüfl. ‹stemli kas hareket-
lerinin programlay›c›s› olarak kabul edilen bazal
gangliyonlar, bu süreç esnas›nda ilk olarak hare-
kete geçen yap›lar olmufl. Ancak Rao, deneklerin
bu süreyi içlerinden sayarak hesaplamalar›n› en-
gellemifl. Bunun nedeni ise say› sayman›n, beyin-
de “dil” ile ilgili olan bölgeleri de harekete geçir-
mesi. Ancak fMRI sonuçlar›, bu uyar›ya ra¤men
içlerinden say› sayan “hilekarlar›” da ele vermifl.

Zamanlama Tahminleri
.

Baflucumuzda duran çalar saatler her sabah zaman›nda uyan›p ifle gidebilmemizi nas›l
sa¤l›yorsa, beynimizin ve vücudumuzun program› da biyolojik saatler taraf›ndan yönetiliyor.
Ayl›k hormon döngülerinin ve mevsimsel duygusal çalkant›lar›n yan›nda, hücresel saatler de

sürekli olarak aleyhimize iflliyor.

B‹YOLOJ‹K 

SAAT‹N‹Z KAÇ?



nucu, yaklafl›k 300 milisaniye içinde
cevaplanacak bir elektriksel tetiklen-
meye u¤ruyorlar ve daha sonra yeni-
den düzensiz hallerine dönüyorlar.
Eski hallerine dönmelerine kadar geç-
mesi gereken süre de, bazal gangli-
yonlar›n bu kez “Stratia Nigra” olarak
bilinen boz tabakas›ndan gönderilen
dopamin patlamas› ile belirleniyor.
Dopamin, bir nörotransmitter (sinyal
iletici) madde, yani sinir uyar›lar›n›n
geçiflini düzenleyen bir biyokimyasal
araç. Söz konusu nöronlar belirli bir
olaya ait süreci ö¤rendiklerinde, olay
ile tekrar karfl›lafl›ld›¤›nda hem korti-
kal tetikleme mekanizmas›, hem de
dopamin patlamas› sürecin en bafl›nda
gerçeklefliyor. Dopamin bu kez nöron-
lara, korteks taraf›ndan gönderilen
uyart›lar› izlemelerini söylüyor. Nö-
ronlar taraf›ndan sürecin sonunu gös-
teren iflaret alg›land›¤›nda da, beynin
di¤er bir merkezi olan “talamus”a
elektrik sinyalleri iletiliyor. Bunun
karfl›l›¤›nda talamus, korteks ile ba¤-
lant›ya geçiyor ve karar verme gibi ile-
ri kavrama mekanizmalar› durumu
devral›yor. K›sacas›, zamanlama meka-
nizmas› korteksten striatum’a, oradan
talamus’a ve en sonunda yine kortek-
se dönen bir ilmik gibi ilerliyor.

Ancak bu varsay›mlar›n do¤rulu¤u-
nu kabul edecek olursak, dopamin se-
viyelerinde de¤iflikli¤e yol açan baz›
kimyasallar›n, bu döngüde de bir ta-
k›m aksakl›klara yol açabilece¤ini dü-
flünmemiz gerekiyor. Örne¤in Parkin-
son hastal›¤›nda, vücuttaki dopamin
seviyeleri düflüyor. Bu mekanizma
s›ras›nda yeterli miktarda dopamin ifl
göremedi¤i için de, tedavi görmeyen
Parkinson hastalar›n›n “saatleri” yavafl
çal›fl›yor, yani olaylara karfl› tepki ver-
meleri daha uzun bir süre al›-
yor. Esrar (marijuana) da, do-
pamin yeterlili¤ini azaltan ve
dolay›s›yla da zaman› gö-
receli olarak yavafllatan
bir etkiye sahip. Kokain
ve metamfetamin gibi di-
¤er bitkisel kökenli uyar›-
c›lar ise, dopamin kullan›-
m›n› artt›rarak vücut sa-
atini h›zland›r›yor. Benzer
flekilde adrenalin gibi stres
hormonlar› da vücut saatini
h›zland›r›yor, bu nedenle de s›-
k›nt› verici durumlarda zaman
“bir türlü geçmek bilmiyor”.

Duygusal yo¤unluk veya yüksek mik-
tarda dikkat gerektiren durumlarda
da, zaman neredeyse yokmufl hissine
kap›l›yoruz.

Tüm canl›larda, gün boyunca belirli
biyolojik parametreleri düzenleyen ve
genellikle 24 saatlik ritimler halinde ifl-
leyen, belirli iç saatler bulunuyor. Vü-
cut saatimizi, dünyan›n kendi çevresin-
deki dönme hareketi nedeniyle ortaya
ç›kan ayd›nl›k-karanl›k döngüsüne gö-
re ayarlayan biyolojik saat ise “Sirkadi-
yan Saat” olarak biliniyor. Latince za-
man veya yer olarak “çevresinde, dola-
y›nda” anlam›na gelen “circa” ve
“gün” anlam›na gelen “diem” kelimele-
rinden köken alan Sirkadiyan saatin
kendini en güzel gösterdi¤i durum ise,
günlük uyku-uyan›kl›k ritmimiz. An-

cak tek etkisi uyku saatlerimiz üzerin-
de de¤il. Günün 24 saati boyunca, vü-
cudumuzda bir sürü fizyolojik ve me-
tabolik de¤ifliklik görülüyor. Örne¤in
gece boyunca ba¤›rsak hareketleri ve
idrar üretimi bask›lan›p sabah saatle-
rinde normale dönüyor. Bir stres hor-
monu olan kortizol salg›s› ise, gündüz-
leri, gece vakitlerinden yaklafl›k 10-20
kat daha yüksek oluyor.

Ancak sirkadiyan ritimler, çevresel
etkenlere tam bir ba¤›ml›l›k göstermi-
yor. Uzun süre günefl ›fl›¤›ndan mah-
rum kalan madencilerle yap›lan de-
neyler sonucunda, günefl ›fl›¤› olmad›-
¤›nda bile sirkadiyan ritimlerin ayn›
flekilde devam edebildi¤i ortaya çok-
tan konuldu. 

Beynin hipotalamus bölgesinde bu-
lunan yaklafl›k 10.000 adet sinir hüc-
resi, bu “saatin” merkezi say›l›yor.

“Suprakiazmatik çekirdekler
(SCN)” ad› verilen bu hücreler,

birçok fizyolojik aktiviteyi
kontrol ediyor. Gözdeki re-
tinaya düflen ›fl›k miktar›-
na ba¤l› olarak, bu mer-

kezden, melatonin üreti-
minden sorumlu olan pine-
al beze uyar›lar gönderili-

yor. Pineal bezin melatonin
salg›s› gün saatlerinde bask›-
lan›rken, geceleri faaliyete
geçiyor. Benzer flekilde vü-

cutta k›fl aylar› boyunca, yaz mevsi-
minde oldu¤undan çok daha fazla
melatonin salg›lan›yor.
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1) Korteks’de bulunan sinir
hücrelerinden bafllang›ç sinyali

veriliyor.
2) “Substantia nigra” tabakas›ndan

dopamin salg›lan›yor
3) Dopamin taraf›ndan uyar›lan

“Stiratum” tabakas›ndaki nöronlar
harekete geçiyor.

4) Süreç sonu sinyali, Talamus’a
iletiliyor.

5) Talamus, yeniden korteks ile
ba¤lant›ya geçiyor ve korteks

taraf›ndan “nihai karar” veriliyor.

Talamus

Stratium

Kortikal nöron
Beynimizdeki ‹ç Saat

Substantia nigra

2244::0000
GGeeccee YYaarr››ss››

1122::0000
GGüünn OOrrttaass››

10:00
Dikkat en yüksek
seviyeye ulafl›yor.

07:30
Melatonin salg›s›

sona eriyor.

06:45
Kan bas›nc›nda

yükselifl bafll›yor.

04:30
Vücut s›cakl›¤› en
düflük seviyeye

ulafl›yor.

02:00
En derin gece uykusu.

21:00
Melatonin salg›s›

bafll›yor.

19:00
Vücut s›cakl›¤› en yüksek

seviyeye ulafl›yor.

18:30
Kan bas›nc› en yüksek

seviyeye ulafl›yor.

17:00
Kas gücü en yüksek
seviyeye ulafl›yor.

14:30
Koordinasyon yetene¤i en
yüksek seviyeye ulafl›yor.



B i l i m
adamlar› ya-
k›n zamana
kadar, vücut
i ç e r i s i n d e k i
tüm iç saatlerin
SCN taraf›ndan yö-
netildi¤ini düflünüyorlar-
d›. Ancak 1900’lü y›llar›n
ortalar›na do¤ru, canl›lar-
daki sirkadiyan ritimlerin 4
temel gen taraf›ndan kontrol
edildi¤i ortaya ç›kar›ld›. ‹flin
ilginç yan›, bu genlerin sadece
SCN’de de¤il, vücudun hemen hemen
tüm dokular›nda bulundu¤u görüldü. 

Harvard Üniversitesi’nden bir grup
araflt›r›c›n›n içinde bulundu¤umuz se-
neye ait bulgular›ysa, karaci¤er ve
kalp dokusunda bulunan 1000’den
fazla genin ifadesinin, 24 saatlik süreç

boyunca farkl› seviyeler
verdi¤i yönünde. Organ ve

dokularda görülen sir-
kadiyan saatlerin

ritminin stres,
h a r e k e t l i l i k ,
beslenme ve s›-
cakl›k de¤ifli-
mi gibi birçok
parametreden

etkilendi¤i de,
bu araflt›rmac›la-

r›n aç›klamalar›
aras›nda yer al›yor.

K›fl Depresyonlar›
Mevsimlik duygusal düzensizlik

(SAD), mevsimsel gün uzunlu¤u ve
uyku süresi aras›ndaki uyumsuzluk-
tan kaynaklanan bir psikolojik send-

rom. Genellikle Ekim-Mart aylar› ara-
s›nda s›kl›kla görülen bu sendrom
halsizlik, keyifsizlik ve kilo alma gibi
depresyon belirtileriyle kendini göste-
riyor. Kuzey ülkelerinde görülme ora-
n› çok daha yüksek olan bu sendroma
yenik düflmemek için de, uyku saatle-
rinin mevsimlere göre ayarlanmas›
öneriliyor.

Mevsimsel günefl ›fl›¤› miktar› ve s›-
cakl›k de¤iflimi, di¤er hayvanlarda ise
çok daha ciddi metabolik de¤ifliklikle-
re yol aç›yor. Hibernasyon (k›fl uyku-
su), estivasyon (yaz uykusu), deri ve
tüy de¤iflimi, göç hareketleri ve özel-
likle de mevsimsel üreme periyotlar›,
bunlar›n aras›nda sayabilece¤imiz en
önemli örnekler. Tropik hayvanlarda
ise, yaflad›klar› bölgelerde y›l boyunca
çok fazla mevsimsel de¤ifliklik olma-
d›¤› için, bu tip fizyolojik de¤iflimler
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Kendi eylemlerimizi baflkalar›n›n eylemleriyle
uyum içinde sürdürmemizin s›rr›, gün ›fl›¤› peri-
yoduna dayal› olarak kurdu¤umuz tek ve ortak
bir zaman sistemini paylaflmam›zda sakl›. Evrim
süreci içerisinde insano¤lu, birbirini izleyen bu
ayd›nl›k-karanl›k döngüsüne dayal› bir biyolojik
saat gelifltirmifl durumda. Bu saatin kontrolü ise,
beynin hipotalamus bölgesine ba¤l›. Biyolojik sa-
atin d›fl›nda, bir de "Zihin Saatimiz" var. Bu da,
yaflad›¤›m›z olaylar ve edindi¤imiz deneyimler
aras›nda bir kronolojik s›ralama yapabilmemizi
sa¤l›yor.

Zihin saatimiz, saliselerden tutun da saatlere
ve yüzy›llara kadar uzanan zaman süreçlerini ön-
ce kendi içinde bir düzene, sonra da beynimizde
bir s›raya yerlefltirebilmemizi sa¤l›yor. Bunun ya-
n›nda, dinlemekte oldu¤umuz bir flark›n›n içeri-
sindeki saniyelik küçücük bir t›n› da yine zihin
saatimiz taraf›ndan alg›lan›yor. Yaflad›¤›m›z her
olay, bu zihin saati içerisinde belirli bir yere kay-
dediliyor ve biz de bu sayede bir olay›n hangi
olaydan önce veya sonra yafland›¤›n›, neyi ne ka-
dar süre yaflad›¤›m›z› ve bunun gibi birçok veriyi
hat›rlayabiliyoruz. Zihin saatimiz, yaflanan olayla-
r›n bizim için önemiyle ve olay esnas›ndaki duy-
gusal halimizle de yak›ndan ilgili.

Beyinde ö¤renme ve hat›rlamadan sorumlu
olan farkl› bölgeler bulunuyor. Beyinlerindeki bu
bölgelerde de¤iflik derecelerde hasar meydana
gelmifl olan insanlar, belirli olaylar› hat›rlayam›-
yor veya bu olaylar› tarihsel bir s›raya sokam›yor-
lar. Örne¤in, bir okuldan mezun olduklar›n› ha-
t›rl›yorlar, ancak bundan kaç sene önce mezun
olduklar›n› hat›rlayam›yorlar. Kendilerine baflka
bir olay örne¤i verildi¤inde de, bu iki olaydan
hangisinin önce hangisinin ise daha sonra oldu-
¤una karar veremiyorlar. Bu kifliler ayn› zaman-
da saat, gün, y›l hatta yüzy›l kavramlar›ndan da
ço¤u zaman uzak oluyorlar. Ciddi vakalarda, has-

talar›n biyolojik saatleri normal iflleyiflini sürdür-
se bile, gün ›fl›¤›n› görmedikleri takdirde gündüz
mü yoksa gece mi oldu¤u konusunda bile karar
veremedikleri görülebiliyor.

Ö¤renilen bilgilerin veya yaflanan olaylar›n,
haf›zada pekifltirilmesinden sorumlu olan beyin
bölgesine "Hipokampus" ad› veriliyor. Hipokam-
pusun hemen yan›nda bulunan temporal beyin
lobu (flakak bölgesi) ise, hipokampusun di¤er be-
yin bölgeleriyle ve özellikle de serebral korteks
(beyin kabu¤u) ile iki yönlü ba¤lant›s›n› sa¤l›yor.

Bu bölgeler zarar gördü¤ünde, "Amnezi" olarak
bilinen haf›za kayb› sendromlar› ortaya ç›k›yor.
Zarar gören bölgeye ba¤l› olarak, iki farkl› am-
nezi tipi biliniyor. Bunlardan ilki "Anterograd
(‹lerleyen) Amnezi". Bu durumda, anl›k olaylar
en fazla birkaç dakikal›k bir süre boyunca hat›r-
lanabiliyor ve sonra unutuluyor. Yani kifli taraf›n-
dan, uzun süreli haf›zaya yeni parçac›klar eklene-
miyor.

Hipokampus taraf›ndan oluflturulan haf›za
parçac›klar›, kendi içinde de¤il, beynin korteks

k›sm›nda bulunan farkl› sinir a¤› bölgelerinde
saklan›yor. Temporal lob da bu sinir a¤› bölgele-
rinden biri. Bu sinir a¤lar›, belirli bir olay›n hem
haf›zaya yerlefltirilmesi, hem de hat›rlanmas› es-
nas›nda harekete geçiriliyor. Temporal lobun za-
rar görmesi durumunda ise, "Retrograd (Gerile-
yen) Amnezi" olarak bilinen di¤er bir haf›za so-
runu görülüyor. Bu kiflilerde de, geçmifl y›llara
ait kiflisel haf›zan›n büyük bir k›sm› geri dönü-
flümsüz olarak eriflilemez hale geliyor ve geçmi-
fle ait an›lar –bellekte var olduklar› bilinmesine
ra¤men- hat›rlanam›yor. Yine mezuniyet örne¤i-
ne dönecek olursak; Retrograd Amnezi sendro-
muna sahip bir kifli, sadece "bir okuldan mezun
oldu¤unu" hat›rlayabiliyor, ancak bununla iliflkili
olarak herhangi bir zaman birimi hat›rlam›yor. 

Viral ensefalit (beyin ve omurilik iltihab›),
Alzheimer gibi hastal›klar ve bazen de kalp kriz-
leri, temporal lob hasarlar›na neden olabiliyor.
Bunun sonucunda meydana gelen haf›za prob-
lemlerinin yan›nda, iflitmede ve görüflte, hatta
konuflmada da baz› aksakl›klar ortaya ç›kabili-
yor.

Epilepsi (sara) hastal›¤›n›n ileri aflamalar›n-
da, beyindeki hipokampus bölgelerinin ç›kar›l-
mas› yoluyla, her iki beyin yar›mküresi aras›nda-
ki iletiflim engelleniyor. Bu operasyon ile, hasta-
lar›n ciddi nöbetler yaflamas›n›n önüne geçilebili-
yor. Ancak bunun yan›nda, haf›za ve eylemlerde
de bir tak›m eflgüdüm bozukluklar› görülüyor.
Örne¤in bu operasyonu geçirmifl bir hastadan,
odan›n di¤er ucundaki bir masan›n üzerinde bu-
lunan kitab› getirmesi istendi¤inde, kifli masaya
gidiyor ancak daha sonra ne yapmas› gerekti¤ini
hat›rlayam›yor.

ZZaammaann bbiilliinnccii....
Endifleli veya s›k›nt›l› oldu¤umuzda, genellik-

le zaman daha yavafl geçer. Bunun nedeni, dik-

Belle¤imizde Saklad›¤›m›z "Zaman"
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de görülmüyor. Tropik kuflaklarda ya-
flayan ço¤u hayvan›n, belirli bir üre-
me dönemi yok. ‹nsanlarda da bir üre-
me sezonunun olmay›fl›, insan›n ev-
rim sürecinde ilkin olarak tropik böl-
gelerde ortaya ç›kt›¤› yönündeki gö-
rüflleri destekliyor. Ancak insan›n
üreme sisteminde de bir nokta, dön-
güsel özellik gösteriyor: 

Tüm di¤er primatlarda oldu¤u gibi
insanlarda da, difliler ayda sadece bir
defa yumurta üretiyorlar. “Menstrual
döngü” olarak bilinen bu döngünün
hormonal kimyas› tamamen aç›klan-
m›fl durumda. Ancak olay›n özgül za-
manlamas› hakk›nda fazla bir bilgi
sahibi de¤iliz. Bu döngünün ay dön-
güsü ile eflit zamanlara denk gelmesi
ise, ço¤u bilim adam› taraf›ndan sa-
dece bir “tesadüf” olarak de¤erlendi-
riliyor.

Hücrelerin Saati..
Vücudumuzda gerçekleflen hücre

bölünmeleri, “mitotik saat” ad› verilen
di¤er bir biyolojik saat taraf›ndan
programlan›yor. Genel olarak her hüc-
re, türe özgü olarak belirli bir yüzey-
hacim oran›na eriflti¤inde, mitoz bö-
lünme bafll›yor. Hücrelerin belirli bir
say›da bölünme sonras›nda, durgun-
luk evresine geçti¤i uzun zamand›r bi-
liniyordu. Ancak yak›n zamanda, bu
durgunluk evresinin nedeni de ortaya
ç›kar›ld›. Kromozomlar›n uç k›sm›nda
bulunan “telomer” bölgeleri, her hüc-
re bölünmesinde biraz daha k›sal›yor
ve belirli bir say›da bölünme sonunda
telomer uzunlu¤u kritik bir noktaya
ulaflarak, hücrenin “art›k bölünmeme-
si gerekti¤i” anlam›nda bir sinyal olufl-
turuyor. Embriyodaki genç hücrelerin

telomerlerinde yaklafl›k 18,000-20,000
aras› baz bulunurken, ergin bir insan-
daki telomer uzunlu¤u 6,000-8,000
baza kadar düflüyor. Telomer bölgesi-
nin en bafl›nda bulunan 100-200 baz-
l›k k›s›m, telomerin di¤er k›s›mlar›n-
daki gibi çift sarmal yap›s› göstermi-
yor ve bu nedenle de “kritik nokta-
n›n” bu bölge oldu¤u düflünülüyor.
Yafllanma olarak bilinen süreç de as-
l›nda, telomer bölgelerinin uzunlu-
¤undaki azalmaya ba¤l›.

D e n i z  C a n d a fl
Hacettepe Üniversitesi
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katimizi "rahats›z" ruh halimizle ba¤lant›l› olan
fleyler üzerinde yo¤unlaflt›rmam›z. Bu tip durum-
larda beyin, görüntüleri normalden çok daha dü-
flük bir h›zla alg›l›yor ve kaydediyor. Rahat oldu-
¤umuzda veya iyi vakit geçirdi¤imizde ise, görün-
tüler beyin taraf›ndan daha h›zl› alg›lan›yor ve
zaman sanki "ak›p gidiyor".

Iowa Üniversitesi araflt›r›c›lar›ndan Daniel
Tranel ve Robert Jones, haf›zada yer alan olayla-
r›n do¤ru bir tarihsel s›raya koyulmas›nda "han-
gi beyin bölgelerinin kullan›ld›¤›" sorusuna ce-
vap bulabilmek amac›yla, 20’fler kiflilik dört de-
nek grubu üzerinde çal›flm›fllar. ‹lk grupta, tem-
poral lob hasar› sonucunda amnezi görülen de-
nekler; ikinci grupta, beynin ön lobunda hasar
bulunan denekler; üçüncü grupta da, bu iki böl-
geden herhangi birinde hasar bulunmayan ve
amnezi görülmeyen denekler kullan›lm›fl. Dör-
düncü grupta ise herhangi bir nörolojik rahats›z-
l›¤› olmayan denekler "kontrol" setini olufltur-
mufl. Deneklerin tümüne birer anket verilerek,
hayatlar›ndaki anahtar niteli¤i tafl›yan olaylar ve
kifliler hakk›nda sorular sorulmufl. Daha sonra
deneklerin verdikleri cevaplar, akrabalar›yla gö-
rüflülerek ve çeflitli kay›tlarla karfl›laflt›r›larak de-
¤erlendirilmifl. Deneyin sonucunda, kontrol gru-
bundan al›nan cevaplar›n en fazla 1,9 y›ll›k bir
hata pay›yla do¤ru olduklar› saptanm›fl. Amnezi
görülen hastalarda ise bu hata pay› do¤al olarak
çok daha yüksek ç›km›fl. Önbeyin hasarl› denek-
ler, olaylar› ve kiflileri tam ve do¤ru olarak hat›r-
larken, zaman sorular›n› ortalama 5,2 y›ll›k hata-
larla cevaplam›fllar. Temporal lob hasarl› denek-
lerde ise, olay ve kiflilerin net olarak hat›rlana-
mamas›na karfl›l›k, zaman konusunda ortalama
olarak sadece 2,9 y›ll›k bir yan›lma pay› görül-
müfl. 

Bu deneyin sonucu, olaylar›n hat›rlanmas› ve
tarihsel s›raya dizilmesi konusunda ayr› bölgele-
rin ifllev gördü¤ü sonucunu ortaya koyuyor. Ba-
zal önbeyin bölgesinin, özellikle olaylar›n do¤ru
tarih s›ras›na koyulmas›nda, temporal bölgeden
çok daha öncelikli oldu¤u da bu deneyden ç›ka-

r›labilecek olan bir di¤er sonuç. Önbeyin hasar›
görülen hastalarda, temporal lob hasarl› hastala-
r›n aksine, uzun süreli haf›zaya yeni parçac›klar›-
n›n kat›labildi¤i de görülüyor. Ancak bu yeni ha-
f›za parçac›klar›n›n do¤ru bir tarihsel s›raya ko-
yulmas›nda, ço¤unlukla problem yaflan›yor.

DDééjjàà vvuu....
Kaliforniya Üniversite-

si’nden Benjamin Libet, beynin
uyar›lar› almas› ve uyar›lar›n
tepkilere dönüflmesi aras›nda
geçen süre üzerinde çeflitli arafl-
t›rmalara imza atm›fl bir isim.
Yapt›¤› deneylerden birinde,
parma¤›n› k›v›rmas›n› söyledi¤i
bir dene¤in bu eylemi gerçek-
lefltirdi¤i an ile dene¤in beyin
dalgalar›n›n bu eyleme ait sin-
yali verdi¤i anlar› kaydetmifl.
Kay›t sonucunda, flahs›n istemli olarak parma¤›-
n› k›v›rmas›n›n, beyinde bu eyleme dair sinyalin
oluflmas›ndan yaklafl›k 1/3 saniye sonra gerçek-
leflti¤ini görmüfl.

Eylem bilincini oluflturan sinirsel faaliyetler
ile eylemin kendisinin gerçekleflmesi aras›nda bir
"gecikmenin" varl›¤› flüphesiz. Örne¤in birisi ko-
lumuza dokundu¤unda, bu uyart› öncelikle re-
septör (al›c›) hücrelerimiz taraf›ndan alg›lan›yor,
sinir hücreleri yard›m›yla beyine gönderiliyor, be-
yinde bu durumla ilgili bir cevap oluflturuluyor ve
bu cevap yine sinir hücreleri arac›l›¤›yla efektör
(sonuçland›r›c›) hücrelere gönderiliyor ve biz an-
cak, tüm bu iletiflim süreci sonunda bu uyart›ya
bir "tepki" verebiliyoruz. Peki bizler bu gecikme-
yi neden alg›layam›yoruz?

Çünkü beynimiz, bu tip durumlarda,  yaklafl›k
120 milisaniye kadar oldu¤u düflünülen bir "za-
man öncesi" görüngüsü yarat›yor ve bu sayede
de, biz olaylar› oldu¤undan daha az "gecikmifl"
veya "hiç gecikmemifl" olarak alg›l›yoruz. Belki
"bu an› daha önce yaflam›flt›m" hissi de beynin
bu özelli¤inden kaynaklan›yor..

Déjà vu, Frans›zca kökenli bir terim ve "daha
önce görülmüfl" anlam›na geliyor. Günlük hayat
boyunca s›kça yaflanan bu görüngü, bir an›n da-
ha önceden yaflanm›fl oldu¤u hissini veriyor. Ve-
ya ilk defa gitti¤imiz bir yerde sanki daha önce-
den de bulunmufl oldu¤umuzu hissedebiliyoruz.
Kendi kendimize aç›klamakta güçlük çekti¤imiz

bu durum, haf›zada mey-
dana gelen ufak kar›fl›k-
l›klar›n bir sonucu olarak
aç›klan›yor. Tabii ki daha
farkl› yaklafl›mlar da
mevcut, örne¤in daha
önceden haf›zaya al›nm›fl
olan bir görüntünün veya
olay›n, belirli bir anda
yeniden yar›-gerçekçi bir
imaj halinde zihne yans›-
mas› (flashback) olarak
da tan›mlan›yor.

Arthur Funkhouser, farkl› sinirsel uyar›lara
ba¤l› olarak geliflen 3 tip "dejà vu" fenomeni ol-
du¤unu ileri sürüyor ve bunlar› flöyle s›n›fland›r›-
yor: "déjà vecu" (önceden tecrübe edilmifl), "dé-
jà senti" (önceden hissedilmifl) ve "déjà visité"
(önceden gidilmifl). 

Önceden yaflanm›fll›k hissine getirilen en
güncel aç›klamalardan birisi de, beyindeki k›sa
ve uzun dönem haf›za mekanizmalar›nda k›sa sü-
reli bir tutukluk meydana geliyor olmas›. Alg›la-
nan bilgilerin (veya duyumlar›n) k›sa süreli haf›-
zadan uzun süreli haf›zaya geçifli esnas›nda, nor-
mal yolundan saparak bir anlamda "yolunu k›-
saltmas›" sonucunda o anki alg›, kifli taraf›ndan
uzun dönem haf›zadan gelmesi nedeniyle "geç-
miflte yaflanm›fl" olarak nitelendiriliyor. Normal-
de alg› ve tepki aras›nda geçen ve asl›nda bizim
fark›nda olmad›¤›m›z gecikme süresini, k›sald›¤›
zaman fark ediyoruz ve bunun  sonucunda da hu-
zursuzluk verici bir hisse kap›l›yoruz. Ayr›ca, çe-
flitli sinirsel hastal›klarda, örne¤in sara nöbetleri
öncesinde, ço¤unlukla "déjà vu" hissi daha s›k
yaflan›yor.


