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Beynimiz, omurilikle birlikte tüm beden ifllevlerimizi kontrol eder. Beynin en büyük bölümü, serebrum olarak adland›r›lan, sa¤

ve sol yar›mkürelerden oluflan yap›d›r. Serebrumu kaplayan ince tabakaya "korteks tabakas›" ad› verilir. Serebral korteks,

bilinçli davran›fllar›m›zdan sorumludur. Hareket, dokunma duyusu, görme, iflitme ve düflünce gibi ifllevlerden beynimizin farkl›

bölgeleri sorumludur. Beynin ikinci büyük bölümü olan "beyincik" (serebellum), dengemizi ve hareketlerimizi eflgüdümlendirir.

Beyin kökü (omurilik so¤an›, varol köprüsü, orta beyin) kalp at›fllar›m›z›, nefes al›p vermemizi ve öteki yaflamsal ifllevlerimizi

düzenler. Talamus ise, omurilikle beyin kökü ve serebrum aras›ndaki sinir komutlar›n› aktar›r ve düzenler.

A¤: Sinir hücreleri,
pek çok sinaps
olufltururlar. Sinir
hücrelerinin ço¤u,
birçok sinapstan
gelen yüzlerce
farkl› iletiyi
okuyabilir.

Sinir hücreleri beyinde “a¤lar”
oluflturarak, beynin farkl› bölge-
lerinin birbiriyle haberleflmesini
sa¤lar. Sinir hücreleri, “sinaps”
ad› verilen bölgelere b›rakt›klar›
kimyasal maddeleri al›p vererek
haberleflirler. Yandaki flekilde,
elektrokimyasal iletinin A sinir
hücresinden B ‘ye nas›l aktar›l-
d›¤› görülüyor.

Sinir hücresinin görünümü, bir örümcek a¤›n› and›r›r. Ortada “hücre
gövdesi” bulunur. Buras› hücrenin kumanda merkezidir. Hücrenin genetik
bilgileri de burada bulunur. Buradan ç›kan uzant›lara dendirit ad› verilir.
Sinir hücreleri dendiritlerini kullanarak komflu nöronlarla iletiflim kurarlar.
Sinir hücresinin “akson” olarak adland›r›lan ince uzun bölümüyse,
hücrenin, uzak yerlerdeki sinir hücreleriyle iletiflim kurmas›na yarar. ‹nsan
bedenindeki en uzun hücre türlerinden biri sinir hücreleridir. (En uzunlar›
bacaklar›m›zda bulunur). Aksonun ucundaki bölüme “akson tepesi” ad›
verilir. Akson tepesinin ucunda “sinaps” ad› verilen yar›klar bulunur. Sinir

hücresinin iletileri baflka hücrelere aktard›¤› yer buras›d›r.
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Omurilik, beyinle periferal sinir sistemini birlefltiren
bilgilerin  geçti¤i ana yoldur. ‹nsanlarda omurilik,
omurgayla  korunur. Omurga, omur ad› verilen
kemiklerin bir araya gelmesiyle oluflur. Omurgam›z›n
bir bölümü esnektir. Ancak, afla¤› bölümündeki
omurlar birbirine kaynam›flt›r.

Hareketler Nas›l Kontrol Ediliyor?
Hemen hemen tüm davran›fllar, bir motor eylemi gerektirir. Konuflmak, iflaret etmek,
yürümek gibi. Ancak en basit bir eylem, örne¤in bir su barda¤›n› a¤za götürmek bile son
derece karmafl›k ifllemler gerektiriyor. Önce beyniniz, elinizin barda¤a uzanabilmesi için
hangi kaslar› hangi ölçüde kasaca¤›n›n ya da esnetece¤inin, elinizi hangi s›ray›
uygulayarak barda¤a yönlendirece¤inin , barda¤› kald›rmak için ne kadar güç gerekti¤ini
hesaplamak zorunda. Ayr›ca barda¤›n ne kadar dolu oldu¤u, cam›n sertli¤i de hesapta
dikkate al›nacak ö¤eler. Bu nedenle, beyinde motor ifllevleriyle ilgili olarak birçok
anatomik bölge bulunuyor. Bunlar›n en önemlisi, birincil motor korteksi, ya da M1
denen bölge. M1, beynin ön lobunda bulunuyor. Görevi, hareketin gerçekleflmesi için
sinirsel komutlar oluflturmak (fiekil a). M1 bölgesinde oluflturulan sinyaller, vücut
ekseninin öbür taraf›na geçerek buradaki iskelet kaslar›n› harekete geçiriyorlar. Yani
beynin sol yar›s›, bedenimizin sa¤ taraf›n› yönetiyor (fiekil  b). Bedenin her bölgesi,
birincil motor korteksi üzerinde temsil ediliyor. Beynimizi oluflturan maddede
bedenimizin herhangi bir parças›na ayr›lan pay›n miktar›, ana motor korteksinin o beden
parças› üzerindeki kontrolünün derecesini gösteriyor. Örne¤in, el ve parmaklar›n
karmafl›k hareketlerini kontrol edebilmek için oldukça büyük ölçüde korteks maddesi
gerekiyor. Dolay›s›yla eller ve parmaklar için M1’de ayr›lan pay, bacak ve gövdeye
oranla daha büyük. Motor eyleminde kullan›lan öteki bölgelere ikincil motor korteksleri
deniyor.  Bunlar, görsel verileri hareket komutlar›na dönüfltüren  arka
parietal korteks, bedenin duyular arac›l›¤›yla kontrolünde rol
oynayan önmotor korteksi  ve karmafl›k  hareketlerin
planlanmas› ve iki elle yap›lan eylemleri
eflgüdümlenmesinde rol alan tamamlay›c› motor
bölgesinden olufluyor. 

Sinyal iletim flebekesi, birincil motor
korteks, önmotor korteks ve tamamlay›c›
korteks bölgesinde oluflan ve istemli
hareketleri denetleyen sinyalleri, bir
milyondan çok lifin oluflturdu¤u bir
kanalla omurili¤e iletir. Beyin kökünden
ç›kan bu liflerin ço¤u, beden ekseninin
öbür taraf›na geçerler. Buradan omurilik
boyunca afla¤› inen lifler, belirli
aral›klarla ayr›larak kontrol edecekleri
kaslara da¤›l›rlar.

Nöronlar, beyin
hücreleri içinde tek
tür de¤il.
Beynimizde
bulunan yaklafl›k
100 milyar
nöronun yan› s›ra
bu say›n›n 10 ila
50 kat› kadar da
glia diye
adland›r›lan
yard›mc› hücre var
(resimde yeflil
renkteki hücre). 

Glialar›n sinyal iletme ya da hareket
yönetme gibi ifllevleri yok. Yapt›klar›,
beynin biçimini koruyabilmesi için
(evlerimizdeki duvar, kirifl, kolon gibi) yap›
malzemesi ifllevi görmek, aksonlar için
yal›t›c› görev yapmak, nöron hücreleri
çevresindeki at›klar› ve hücre enkazlar›n›
temizlemek, ve hücreler aras›ndaki
bofllu¤un kimyasal bileflimini düzenlemek.
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TÜB‹TAK

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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