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Yöntem Sorunu
Sevtap Cinan*
‹stanbul Üniversitesi
Özet
Bu yaz›da, disiplinler aras› bir bilim dal› say›lan biliﬂsel nöropsikolojinin kulland›¤›
yaklaﬂ›mlarda, geçmiﬂten bugüne al›nan yol ve yöntemle ilgili tart›ﬂmalar ele al›nmaktad›r.
Biliﬂsel nöropsikoloji, zihin ve beyin iliﬂkisini inceleyen di¤er bilim dallar›yla karﬂ›laﬂt›r›larak
tan›t›ld›ktan sonra, biliﬂsel nöropsikoloji çal›ﬂmalar›n›n temel taﬂlar› olan varsay›mlar
özetlenmektedir. Nöropsikolojinin baﬂlang›c›nda önemli rol oynayan ﬂemac› davran›ﬂ
nörologlar›n›n görüﬂlerine yer verildikten sonra, beyin hasar›ndan dolay› oluﬂan biliﬂsel
bozukluklar› ﬂemalar çizerek aç›klama yaklaﬂ›m›na karﬂ› yükselen eleﬂtirilere de¤inilmektedir.
Daha sonra, biliﬂsel nöropsikolojide kat edilen geliﬂmeler vurgulanarak iﬂlevlerin çözülmesi,
çift-çözülme, olgu çal›ﬂmalar›, grup çal›ﬂmalar› gibi yöntemler ve son olarak yak›n geçmiﬂte
modüler-ﬂemac› yaklaﬂ›ma karﬂ› yöneltilen eleﬂtiriler ile bu eleﬂtirilere karﬂ› duran bak›ﬂ aç›s›
tart›ﬂ›lmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Biliﬂsel nöropsikoloji, varsay›mlar, ﬂemac›lar, nöropsikolojik yöntem
Cognitive Neuropsychology: Theoretical Approaches and the Problem of Method
Abstract
In this review, from past to present, the progress made in the approaches of cognitive
neuropsychology, a rather young interdisciplinary field of science, is summarized and
methodological problems are discussed. In the paper, the place of cognitive neuropsycholgy is
considered in relation to the other disciplines that also seek to understand the relationship between
mind and brain. After presenting views of influential neurologists in the early history of
neuropsychology, the criticisms raised against the early diagram-makers, who tried to explain
cognitive dysfunctions of patients with brain damage by drawing a set of explanatory diagrams of
mental systems, are outlined. Next, the basic assumptions underlying neuropsychological research
are presented. Then, the important theoretical and methodological developments made in
cognitive neuropsychology are highlighted. Finally, neuropsychological methods including
dissociations, double dissociations, single-case studies, group studies, the current modular
diagram-making approach and some criticisms leveled at this approach are discussed.
Key Words: Cognitive neuropsychology, assumptions, diagram-makers, neuropsychological
methods
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Beynin herhangi bir yerinde meydana gelen bir hasar, günlük hayat›m›z için hayati
önem taﬂ›yan, ama hayat›n ak›ﬂ› içinde öneminin fark›nda olmad›¤›m›z, biliﬂsel yeteneklerimizden bir veya bir kaç›n›n bozulmas›na neden olabilir. Baz› biliﬂsel iﬂlevlerin beyin hasar› sonucunda bozulmas›, do¤al olarak hasar›n
yeri ve bozuk biliﬂsel iﬂlevler aras›nda bir iliﬂkinin kurulabilece¤i düﬂüncesini akla getirir.
Biliﬂsel nöropsikoloji, beyin ve biliﬂsel iﬂlevler
aras›ndaki iliﬂkiyi iki farkl› bilim dal› olan nöroloji ve biliﬂsel psikolojinin sa¤lad›¤› iki ayr›
bak›ﬂ aç›s›n› ve yöntemlerini kullanarak inceleyen disiplinler aras› bir bilim dal›d›r. Bu tür
disiplinler aras› yaklaﬂ›m, ça¤daﬂ bilim anlay›ﬂ›nda pek çok alanda görülmektedir. Bu anlay›ﬂla zihinsel veya biliﬂsel süreçler sadece
davran›ﬂ bilimlerinin tekelinde olmaktan ç›kar›lm›ﬂt›r (Karakaﬂ, 1996, 2003).
Pavlov gibi fizyologlar›n psikolojik terimleri kullanmaktan kaç›nd›¤›, psikolojinin bir
bilim dal› olup olmad›¤›n›n tart›ﬂ›ld›¤› zamanlar›n geride kalmas›yla, bir zamanlar›n kara
kutusu zihin, do¤an›n en karmaﬂ›k nesnelerinden biri ve canl›daki maddesel karﬂ›l›¤› olan
beyin ile buluﬂtu. Zihin-beyin dualizmini (ikicili¤ini) sonland›rmada ilk at›l›m› yapan ve
beynin zihnin bir organ› oldu¤u düﬂüncesini
ileri süren Gall’dir (Milner, Squire ve Kandel,
1998). Gall, serebral korteksin yap›s›n›n homojen olmad›¤› görüﬂünü benimseyerek,
kortekste belirli zihinsel iﬂlevleri kontrol eden,
ay›rdedilebilir merkezler oldu¤unu iddia etmiﬂtir (Milner ve ark., 1998). Zihnin beyinle
birlikte bir bütün olarak ele al›nmas›n›n gerekli oldu¤una dair di¤er bir vurgu, ‘Davran›ﬂ›n
Organizasyonu’ (Organisation of Behavior,
1949) kitab›n›n yazar› Hebb taraf›dan yap›lm›ﬂt›r. Hebb, zihnin bilimsel amaçlar için saARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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dece beynin faaliyeti olarak aç›klanabilece¤i
ﬂeklindeki monism (tekçilik) görüﬂünü ileri
sürmüﬂtür (Cooper, 2005). Hebb, nöropsikoloji terimini ilk kullananlardan biri olarak da bilinmektedir (Karakaﬂ, 2003; Milner ve ark.,
1998). Di¤er bir aktar›ma göre ise nöropsikoloji terimini ilk William Osler, 1913 y›l›nda
bir psikiyatri klini¤inin aç›l›ﬂ konuﬂmas›nda
kullanm›ﬂt›r (Palmer, 2004). Bu terimi,
1936’da Boston Psikiyatri ve Nöroloji Cemiyeti’nde yapt›¤› bir sunumda, Hebb’in hocas›
olan Lashley’in kulland›¤› da bilinmektedir.
Farkl› Yaklaﬂ›mlarla Zihin ve Beyin ‹liﬂkisi:
Biliﬂsel Nöropsikoloji ve Yak›n
Çal›ﬂma Alanlar›
Disiplinler aras› yaklaﬂ›m›n benimsenmesi
nöropsikoloji, psikofizyoloji gibi pek çok yeni
disiplinler aras› bilim dal›n›n oluﬂmas›n› sa¤lam›ﬂt›r (Karakaﬂ, 2003). Hatta, bu disiplinler
aras› bilim dallar›n›n da alt dallara ayr›ld›¤›
görülmektedir. Bir aç›dan bak›ld›¤›nda, biliﬂsel nöropsikoloji zihin ve beyin aras›ndaki iliﬂkiyi farkl› yaklaﬂ›mlarla ele alan nöropsikolojinin alt alanlar›ndan biri olarak s›n›flanabilir.
Ama Max Coltheart gibi kendilerini ‘ultra-biliﬂsel nöropsikolog’ olarak tan›mlayanlara göre biliﬂsel nöropsikoloji, biliﬂsel psikolojinin
bir alt dal›d›r. Ultra-biliﬂsel-nöropsikoloji yaklaﬂ›m›nda beyin hasarl› hastalar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalarla normal zihinsel sistem araﬂt›r›l›r, ancak beyin ve iﬂleyiﬂi araﬂt›rma konusu
de¤ildir (Coltheart, 2004). Coltheart’a göre,
biliﬂsel süreçlerin alt›nda yatan beyin iﬂlevlerini ve yap›s›n› inceleme konusu yapan biliﬂsel
nöropsikologlar kendi alanlar› d›ﬂ›nda ikinci
bir alanda, biliﬂsel nörobilim alan›nda, çal›ﬂmalar yürütmektedirler. Esas›nda, biliﬂsel nöropsikoloji ve yak›n alanlar›nda yap›lan çal›ﬂ-
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malar› birbirinden ay›rmak her zaman kolay
olmayabilir; farkl› alanlarda yap›lan çal›ﬂmalar›n birbirini tamamlad›¤› ve yönlendirdi¤i
görülmekle birlikte, pek çok araﬂt›rmac›n›n en
az›ndan iki farkl› alanda çal›ﬂmalar yapt›¤› da
bir gerçektir.

için deneysel biliﬂsel psikolojik yöntemlerin
de önemi büyüktür. Çünkü hesapsal modellerin simulasyon çal›ﬂmalar›yla desteklenmesinin yan› s›ra, zihin kuramlar› ve modellerinin
deneylerle desteklenmesi de gerekmektedir
(Thagard, 2004).

Biliﬂsel psikolog Alan Baddeley’in hem biliﬂsel nöropsikoloji alan›na giren hem de deneysel biliﬂsel psikoloji alan›na giren araﬂt›rmalar› vard›r (bkz., Baddeley, 1986). Pek çok
biliﬂsel nöropsikolog da zihin iﬂlevleriyle ilgili sorulara cevap ararken bir yandan nörolojik
hastalarla olgu çal›ﬂmalar›, di¤er yandan normal kat›l›mc›larla laboratuvar deneyleri yapmaktad›rlar. Deneysel biliﬂsel psikolog olarak
e¤itim gördükten sonra biliﬂsel nöropsikolojiye girenlerin bu alana önemli katk›lar› olmuﬂtur ve olmaktad›r; öyle ki biliﬂsel psikolojide
kullan›lan deneysel paradigmalar ve yöntemler, biliﬂsel nöropsikolojik araﬂt›rmalarda da
kullan›lmaktad›r (Eysenck, 1994). Parkin
(1996) de, biliﬂsel psikolojinin sa¤lad›¤› kuramsal çerçevenin rehberli¤inde biliﬂsel nöropsikologlar›n çal›ﬂt›¤›n› ileri sürerek, bu iki
alan aras›ndaki iliﬂkiye vurgu yapmaktad›r.

Deneysel biliﬂsel psikologlar gibi nörobilimciler de kontrollü deneyler yürütürler, ama
onlar›n çal›ﬂmalar› biliﬂsel sistemden ziyade
beynin do¤as›n› anlamaya yönelik deneylerdir
(Thagard, 2004). Nörobilim ve biliﬂsel bilimi
de içine alan disiplinler aras› bir bilim dal› olarak görülen biliﬂsel nörobilimin temel olarak
iki farkl› alan›n birleﬂmesinden üretildi¤i ileri
sürülmüﬂtür: (1) Psikoloji, özellikle biliﬂsel
psikoloji ve nöropsikoloji ve (2) beynin duyusal ve motor sinir devrelerinin iﬂlevleri ve yap›s›n›n incelendi¤i alan olan, Sistemler
Nörobiyolojisi. Bu iki alan›n birleﬂmesinde,
nörobiyoloji ve sistemler nörobilmi alan›ndaki
kavramlar ve tekniklerin biliﬂin incelenmesinde kullan›ﬂl› bir uygulama arac› olabilece¤i
fikri etkili olmuﬂtur (Milner ve ark., 1998).
Biliﬂsel nörobilime önemli katk›s› olan di¤er
bir alan da bilgisayar bilimindeki (computational science) geliﬂmeler ve simulasyon çal›ﬂmalar›d›r. Bilgisayarlar, büyük say›daki
nöronlar›n faaliyetini modellemeyi ve beynin
belirli bileﬂenlerinin belirli biliﬂsel iﬂlevlere
nas›l katk›da bulundu¤una yönelik fikirlerin,
simulasyon yoluyla, test edilmesini mümkün
k›lm›ﬂt›r.

Biliﬂsel psikoloji alan› içerisinde bir yaklaﬂ›m olarak ele al›nd›¤›nda biliﬂsel nöropsikolojinin normal biliﬂsel sistemi anlamak isteyen
deneysel biliﬂsel psikoloji, biliﬂsel bilim ve biliﬂsel nörobilim gibi di¤er yaklaﬂ›mlardan en
önemli fark›, nesnesinin beyin hasarl› hastalar
olmas›d›r. Deneysel biliﬂsel psikologlar normal insanlar üzerinde deneyler yaparak alg›,
bellek, dil, düﬂünme gibi konularda araﬂt›rmalar yürütmektedirler. Biliﬂsel bilimciler ise bilginin karmaﬂ›k temsillerini ve hesapsal
(computational) modelleri kullanarak zihni anlamaya çal›ﬂmaktad›rlar. Ancak, biliﬂsel bilim

Biliﬂsel nöropsikoloji, nöropsikoloji alt›nda
izlenen yaklaﬂ›mlardan biri olarak da görülebilir. Beyin ve zihinsel süreçler aras›ndaki iliﬂkiyi inceleyen nöropsikoloji alt›nda izlenen di¤er yaklaﬂ›mlar deneysel nöropsikoloji, klinik
nöropsikoloji ve ba¤lant›salc› (connectionist)
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nöropsikoloji ﬂeklinde s›ralanabilir. Araﬂt›rmalar›n› beyin hasarl› hastalar veya nörolojik
bir hastal›¤› olan insanlar üzerinde yürüten
biliﬂsel nöropsikologlar›n aksine, deneysel
nöropsikoloji yaklaﬂ›m›nda çal›ﬂmalar, deneysel psikoloji yöntemlerinin kullan›ld›¤› laboratuvar ortamlar›nda, genellikle normal insanlar
üzerinde yap›lmaktad›r. Deneysel nöropsikologlar beyinle davran›ﬂ aras›ndaki iliﬂkiyi sa¤l›kl›, beyin hasar› olmayan insanlar› kullanarak incelemek için çeﬂitli deneysel teknikler
geliﬂtirmiﬂlerdir (Chua, Weeks ve Elliott,
1996). Örne¤in, serebral bask›nl›kla konuﬂma
alg›s› aras›ndaki iliﬂkiyi incelemek için geliﬂtirilen iki kulakla dinleme (dichotic listening)
paradigmas›nda kulakl›k vas›tas›yla sa¤l›kl›
bireylerin her iki kula¤›na ayn› anda sözel uyaran çiftleri (harf, say› veya kelime çiftleri) verilir ve kat›l›mc›lar›n duyduklar› bütün sesleri
veya belirli bir kulaktan (sa¤ veya sol
kulaktan) duyduklar› sesleri rapor etmeleri istenir. Bu paradigman›n kullan›ld›¤› çal›ﬂma
sonuçlar›, sa¤ eli bask›n olan çocuk ve yetiﬂkinlerin sa¤ kulaktan verilenleri sol kulaktan
duyduklar›na oranla daha do¤ru rapor ettiklerini göstermiﬂtir. Konuﬂulanlar›n alg›lanmas›nda gözlenen bu sa¤ kulak avantaj›, konuﬂma
ve iﬂitsel dil iﬂlevlerinde sol hemisferin uzmanlaﬂt›¤›na iﬂaret etmektedir (Chua ve ark.,
1996).
Hayvanlar›n kullan›ld›¤› deneysel nöropsikoloji çal›ﬂmalar› da vard›r. Deneysel (hayvan) nöropsikolojisinin kurucular› olarak görülen Lashley ve onun ö¤rencisi Hebb
(Orbach, 2002), kontrollü deney ortam›nda s›çanlar›n beyinlerinde oluﬂturduklar› lezyonlar›n davran›ﬂ biçimlerine etkilerini inceleyerek,
bellek, ö¤renme ve bu gibi zihinsel iﬂlevlerin
alt›nda yatan nöral mekanizmalarla ilgili göARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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rüﬂlerini geliﬂtirmiﬂlerdir. Hebb, ayn› zamanda, biliﬂsel nörobilimin kuramsal temelini
oluﬂturan önemli bir bilim insan› olarak görülmektedir (Cooper, 2005).
Biliﬂsel nöropsikoloji ve deneysel nöropsikoloji gibi alanlarda yap›lan çal›ﬂmalar sonucunda biriken nöropsikolojik bilginin uygulama alan›, klinik nöropsikolojidir. Bir klinik
nöropsikolog, bir nörolog veya psikiyatr gibi,
nörolojik içerikli hastalar› tetkik ve tedavi
eden uzmanlardand›r. Ayn› zamanda, nöropsikolojik bozukluklar› anlamak, tetkik ve tedavi
etmek amac›yla, bir klinik nöropsikolog normal ve hasarl› nöral sistemleri inceler ve bu
amaçla nöropsikolojik testleri kullan›r ve hatta
geliﬂtirebilir (Allen, 2002). Di¤er bir ifadeyle,
bir klinik nöropsikolog nöropsikolojik bilginin
sadece kullan›c›s› de¤il, üreticisidir.
Ba¤lant›salc›l›k yaklaﬂ›m›n› izleyen nöropsikologlar ise, belirli biliﬂsel iﬂlevleri modellemek için yapay sinir a¤› modellerini kullanmaktad›rlar. Bu yapay modellere önce belirli
bir biliﬂsel problemi baﬂarmak için e¤itim verilmektedir. Daha sonra bu yapay sinir a¤› modellerinde hasar oluﬂturularak, elde edilen simülasyon sonuçlar› ile beyin hasarl› bireylerden elde edilen bulgular›n örtüﬂüp örtüﬂmedi¤ine bak›lmaktad›r. Ba¤lant›salc›l›k yaklaﬂ›m›,
biliﬂsel psikoloji, biliﬂsel bilim, biliﬂsel nörobilim gibi pek çok alanda da kullan›lmaktad›r.
Bazen ba¤lant›salc› yaklaﬂ›m›n kullan›ld›¤›
farkl› alan çal›ﬂmalar›n›, özellikle biliﬂsel
nörobilimle nöropsikoloji alan›ndakileri, kesin
çizgilerle birbirinden ay›rmak güçtür. Hatta,
ba¤lant›salc› yaklaﬂ›m› kullanan biliﬂsel nörobilimciler ba¤lant›salc› nöropsikologlard›r denebilir.
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Nöropsikologlar ve biliﬂsel nörobilimcilerin özellikle son y›llarda çal›ﬂmalar›n› desteklemek üzere giderek daha fazla kulland›klar›
di¤er bir yaklaﬂ›m, fonksiyonel beyin görüntüleme (functional brain imaging) veya biliﬂsel
nörogörüntüleme (cognitive neuroimaging)
yaklaﬂ›m›d›r. PET (pozitron emisyonu tomografisi), fMRI (fonksiyonel manyetik rezonans
görüntüleme), MEG (magnetoensefalografi)
gibi beyin görüntüleme teknikleri kullan›larak
beyin hasarl› hastalar üzerinde yap›lan lokalizasyon çal›ﬂmalar› ve daha önemlisi farkl› biliﬂsel görevleri yürütürken hasarl› olmayan,
normal beyinlerin iﬂlevlerini görüntüleyerek
normal biliﬂsel sistemi anlama çal›ﬂmalar›, biliﬂsel nöropsikolojiye ciddi katk›lar sa¤lamaktad›r (Humphreys ve Price, 2001; Shallice,
2003). Di¤er taraftan bu beyin görüntüleme
çal›ﬂmalar›na yönelik ciddi eleﬂtiriler de söz
konudur. Çarp›c› eleﬂtirilerden biri, ‘Cognitive
Neuropsychology’ dergisi gibi bilimsel dergilerin son say›lar›n›n resimli magazin dergilerini aratmayacak derecede bol miktarda ‘pahal›’
beyin görüntüleme teknikleriyle çekilmiﬂ resimlerle dolu olmas› ve bu beyin görüntülerinin baz› makalelerde rapor edilen çal›ﬂmalara
bir katk›s› olmadan sadece görsellikleri nedeniyle yer almas›d›r (bkz., Harley, 2004).
Beyin görüntüleme tekniklerinin kullan›m
amac›na yönelik daha temel eleﬂtiriler de ileri
sürülmüﬂtür. Bu eleﬂtirilerle görüntüleme çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›n kuramsal katk›s› veya biliﬂsel iﬂlevlerin lokalizasyonuna ciddi bir
katk›s›n›n olup olmad›¤› sorgulanmaktad›r
(Coltheart, 2004; Harley, 2004). Coltheart, beyin görüntüleme çal›ﬂmalar› bulgular›na dayanarak, hiçbir biliﬂsel iﬂlevin beyindeki yerleﬂimi konusunda uzlaﬂman›n sa¤lanamad›¤›n› iddia ederek, ayn› biliﬂsel iﬂlevle ilgili beyin gö-

rüntüleme çal›ﬂmalar›n›n farkl› lokalizasyon
önerileriyle sonuçland›¤›na iﬂaret etmektedir.
Görüntüleme verileri üzerinde belirli bir iﬂlevin yerini belirlemede kullan›lan, ç›kartma
yöntemi gibi, lokalizasyon yöntemleriyle ilgili
eleﬂtiriler de vard›r (Harley, 2004). Nörogörüntüler, belirli bir biliﬂsel görev yürütülürken
beynin nerelerinin faaliyette oldu¤unu gösterir, ama ço¤unlukla bir biliﬂsel görev sadece
araﬂt›r›lmak istenen iﬂlevi içermez, çoklu biliﬂsel bileﬂenlerden oluﬂur. Bu nedenle, ç›kartma
yönteminde ‘temel düzey görev’ (baseline
task) ad› verilen ikinci bir görev daha kullan›l›r. Bir temel düzey görevinin, araﬂt›r›lmak istenen biliﬂsel bileﬂen d›ﬂ›nda, birincil görevin
içerdi¤i bütün di¤er bileﬂenleri içermesi gerekir. Dolay›s›yla, temel düzey görevle birincil
görevin beynin ayn› alanlar›n› faaliyete geçirece¤i, ancak birincil görevin ayr›ca araﬂt›r›lan
iﬂlevle ilgili alanlar› da aktif hale getirece¤i
varsay›l›r ve buna dayanak ç›kartma yoluyla
lokalizasyon önerisinde bulunulur. Harley
(2004), bu ç›kartma yönteminin mant›¤›n›n
görüldü¤ü kadar kolay ve do¤ru sonuç vermeyebilece¤ine vurgu yapmaktad›r. Örne¤in, belirli bir birincil görevle ortak biliﬂsel bileﬂenleri oldu¤u düﬂünülen bir temel düzey görevinin
uygunlu¤u tart›ﬂmal› olabilir (araﬂt›r›lmak istenen biliﬂsel iﬂlev haricindeki bileﬂenler her
iki biliﬂsel görevde gerçekten ortak m›?). Ayr›ca, bir görevin biliﬂsel bileﬂenleri aras›nda
belirli iki veya daha fazla bileﬂenin bir araya
gelmesiyle aktif hale gelen beyin alanlar› da
bulunabilir. Di¤er bir ifadeyle, görev bileﬂenleri beyinde birlikte, tek baﬂlar›na oluﬂturamayacaklar›, özgül bir faaliyete de yol açabilirler.
Son olarak, beyin görüntüleme yaklaﬂ›m›na
karﬂ› ileri sürülen di¤er önemli bir eleﬂtiri, görüntüleme çal›ﬂmalar›n›n kuramsal bir katk›s›TÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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n›n olamayaca¤› eleﬂtirisidir. Özellikle ultrabiliﬂsel nöropsikologlarca yöneltilen bu eleﬂtirinin dayand›¤› düﬂüncenin özü, kuram olmadan beyin görüntülerinin yorumlanmayaca¤›
görüﬂüdür. Belirli bir biliﬂsel iﬂlevi beyinde lokalize etmeden önce bu iﬂlevin ne oldu¤unun
bilinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, beyinde faal oldu¤u görülen alanlar› anlamland›rmak mümkün olamaz. Dolay›s›yla, görüntüleme çal›ﬂmalar›n›n önceden oluﬂturulan biliﬂsel
modellere ba¤l› oldu¤u ve ortaya konulmuﬂ biliﬂsel modele yeni bir katk› yapmad›¤› düﬂünülmektedir (Harley, 2004; Coltheart, 2004).
Di¤er taraftan Lambon Ralph (2004), ileri sürülmüﬂ bir biliﬂsel model veya kuram üzerinde
baz› de¤iﬂikliklerin yap›lmas›nda, beyin görüntüleme çal›ﬂmas›n›n katk›s›n›n olabilece¤ini bir örnekle aç›klamaktad›r. Lambon
Ralph’›n aktard›¤›na göre, konuﬂma üretimi
(speech production) üzerine modeller anlamsal (semantic) hasar›n anomiye (kelime körlü¤üne) yol açaca¤›n› öngörmektedir ve baz› olgu çal›ﬂmalar› da bu görüﬂü desteklemektedir.
Ama beyin görüntüleme, hesapsal modelleme
ve olgu çal›ﬂmalar›n›n dikkatli analizi, hasar›n
büyüklü¤ü ve yerinin isimlendirme ve kavrama modeli için önemli oldu¤unu, anominin
derecesinin temporal lob hasar›n›n da¤›l›m›yla
do¤rudan iliﬂkili oldu¤unu göstermektedir
(Lambon Ralph, 2004).

Biliﬂsel Nöropsikolojinin Amac›
Biliﬂsel nöropsikolojinin iki temel amac›
vard›r (Ellis ve Young, 1988): (1) Birinci amac› beyin hasarl› hastalar›n performans›nda
gözlenen sa¤lam ve bozuk biliﬂsel iﬂlev biçimlerini, normal biliﬂsel sistemin bir veya daha
fazla unsurunun hasar› olarak aç›klamakt›r. (2)
‹kinci amac› ise beyin hasarl› hastalar›n perARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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formans›nda gözlenen sa¤lam ve bozuk biliﬂsel iﬂlev biçimlerini kullanarak normal biliﬂsel
iﬂlevlerin do¤as›yla ilgili sonuçlar ç›kartmakt›r.
Biliﬂsel nöropsikolojik çal›ﬂmalar›n temel
dayana¤›, hasar gören parçalar›n normal sistemin bileﬂenleri ve di¤erlerinden ay›rt edilebilir
iﬂlevleri hakk›nda bir fikir verebilece¤i düﬂüncesidir. Bu temel görüﬂü benzetme yoluyla
aç›klayan çarp›c› bir örnek televizyon örne¤idir. Bozuk bir televizyona bakarak televizyonun iﬂleyiﬂi konusunda bir fikir sahibi olabilir
miyiz? Bozuk bir televizyonda iyi bir görüntü
varken sesin bozuk oldu¤unu gözlemleyebiliriz. ‹kinci bir televizyonda ise bunun aksine
görüntünün bozuk ama sesin sa¤lam oldu¤u
belirlenebilir. Bu iki bozuk televizyon üzerinde yapm›ﬂ oldu¤umuz gözlemler sonucunda
televizyonun içinde ses ve resim iﬂlevlerinden
sorumlu iki ayr› mekanizman›n oldu¤u ç›kar›m› yap›labilir (Parkin, 1996). Bu örnekte daha
sonra ele al›nacak olan çift çözülme yaklaﬂ›m›
kullan›larak bir sonuca gidilmiﬂtir.

Biliﬂsel Nöropsikolojinin Varsay›mlar›
Biliﬂsel nöropsikolojininde kullan›lan yöntemler ve hatta nöropsikolojik bulgular›n yorumlanmas›nda etkili oldu¤u düﬂünülen varsay›mlar vard›r: Modülerlik (modularity), nörolojik özgüllük (neurological specificity) veya
eﬂbiçimlilik (isomorphism), ﬂeffafl›k (transparency), ç›kart›labilirlik (subtractivity) ve evrensellik (universality).

Modülerlik. Biliﬂsel nöropsikoloji çal›ﬂmalar›n›n dayand›¤› en önemli varsay›mlardan
biri, biliﬂsel sistemin birbirinden ay›rt edilebilir belirli bir türde iﬂlevlere sahip bir dizi alt
sistemlerden oluﬂtu¤u düﬂüncesidir. Buna
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zihnin modülerli¤i denmektedir. Belirli biliﬂsel iﬂlevlere sahip alt sistemlere modüller
(biliﬂsel iﬂlev merkezleri) denir. Böyle bir modüler zihin söz konusu oldu¤unda, örne¤in,
baz› modüller yüz tan›ma iﬂlevlerinden sorumlu olurken, baz› di¤er modüller ise yaz›l› kelimeleri tan›ma iﬂlevlerinden sorumlu olabilmektedir. Modüller ayn› zamanda beyinde
ay›rt edilebilir yerlere de sahiptir. Bu nedenle,
beyin hasar› belirli bir biliﬂsel iﬂlevle ilgili modüllerin bozulmas›na yol açabilmektedir (Ellis
ve Young, 1988). Her modülün belirli bir kapasitesinin oldu¤u da varsay›lmaktad›r. Bir biliﬂsel görev veya test birden fazla alt sistemin
veya modülün iﬂlevini gerektirebilir; ama belirli bir modüle daha duyarl› oldu¤u düﬂünülen
görev veya testler bulunmaktad›r. Beyin hasar›n›n etkisi, belirli biliﬂsel görevleri gerektiren
testler üzerindeki performanslar incelenerek
belirlenebilir (Shallice, 1988).
Nörolojik Özgüllük veya Eﬂbiçimlilik .
Farkl› biliﬂsel iﬂlevlerin farkl› beyin alanlar›n›n iﬂlevleri oldu¤u varsay›m›na nörolojik özgüllük denir (Parkin, 1996). Belirli biliﬂsel iﬂlevlere karﬂ›l›k gelen beyin alanlar› oldu¤u
varsay›m›, asl›nda modülerlikle birlikte ele
al›nd›¤›nda, zihinsel modüllere karﬂ›l›k gelen
anatomik modüllerin oldu¤u düﬂüncesini içerir. Ama, zihinsel modülerlik varsay›m›n› kabul etmek, anatomik modülerlik varsay›m›n›
da kabul etmeyi gerektirmez. Benzer bir mant›kla, biliﬂsel nöropsikolojiyi daha çok biliﬂsel
psikoloji aç›s›ndan ele alanlar için, biliﬂsel nöropsikolojik çal›ﬂmalar›n yap›lmas› için nörolojik özgüllük varsay›m›n›n kabul edilmesi gerekli de¤ildir. Biliﬂsel nöropsikolo¤un ihtiyac›
olan seçici bir ﬂekilde belirli biliﬂsel iﬂlevlerin
bozulabilece¤ini iddia edebilmektir ve beyin
sisteminin yap›s›, modüler de¤il, ‘da¤›lm›ﬂ’

(distributed) oldu¤u durumda da biliﬂsel iﬂlevlerin ay›rdedilebilir bir ﬂekilde bozulmas›
mümkündür (Ellis ve Young, 1988). Bununla
beraber, biliﬂsel nöropsikolojik yay›nlara bak›ld›¤›nda, araﬂt›rmac›lar›n hastalar›n beynindeki hasarla ilgili nörolojik verileri s›kl›kla
verdikleri ve hatta bu verileri ileri sürdükleri
görüﬂlerini desteklemek için kulland›klar› görülmektedir (Parkin, 1996).

ﬁeffafl›k. ﬁeffafl›k varsay›m›na göre beyin
hasarl› hastan›n biliﬂsel sistemi, belirli bir parça veya parçalar›n›n hasarl› olmas›n›n d›ﬂ›nda,
temel olarak normal bir insan›n biliﬂsel sistemiyle ayn›d›r. Bu varsay›m, hasar›n, biliﬂsel
sistemi tümüyle de¤iﬂtirerek yeni bir biliﬂsel
sistemin veya yeni biliﬂsel iﬂlevlerin oluﬂmas›na neden olabilece¤i olas›l›¤›n› reddeder. Normal biliﬂsel iﬂlevlerle ilgili görüﬂleri desteklemek veya ç›kar›mlar yapmak için beyin hasarl› hastalar›n performanslar›n› kullanacaksa, bir
biliﬂsel nöropsikolo¤un ﬂeffafl›k varsay›m›n›
kabul etmesi gerekir (Caramazza, 1986). Bununla beraber, bir beyin hasarl› hastan›n performans›n›n, sadece araﬂt›r›lmak istenen belirli bir biliﬂsel iﬂlevin veya iﬂlevlerin bozuklu¤unu yans›tmayabilece¤i; hasar›n yaratt›¤› durumla baﬂaç›kman›n etkisinin veya hastan›n
normal bireysel farkl›l›¤›n›n etkisinin de performansa yans›yabilece¤i düﬂünülmektedir
(Caramazza, 1984).
Ç›kart›labilirlik. Saffran’›n ç›kart›labilirlik
ad›n› verdi¤i varsay›ma göre, beyin hasarl› bir
hastan›n performans›, toplam biliﬂsel sistemler
eksi hasarl› sistemi yans›t›r (Ellis ve Young,
1988). Di¤er bir ifadeyle, toplam normal biliﬂsel modüllerden (NBM) hasarl› modül veya
modüller (HM) ç›kart›l›rsa nörolojik hastan›n
performans› (P) elde edilir (P = TBM – HM).
TÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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Bu varsay›m asl›nda, ﬂeffafl›k varsay›m›n›n
kabulünden sonra, yani hasarl› bir biliﬂsel sistemin sa¤lam modüllerinin hasars›z bir biliﬂsel
sisteminkiyle ayn› oldu¤unun kabulünden sonra, do¤al olarak yap›labilecek bir ç›kartma yoluyla ç›kar›mda bulunmad›r. Bu nedenle de,
ayn› ﬂeffafl›k varsay›m› gibi, ç›kart›labilirlik
varsay›m› da beyin hasar›ndan sonra yeni, normal biliﬂsel sistemde bulunmayan modüllerin
geliﬂebilece¤ini reddeder.

Evrensellik. Evrensellik varsay›m›na göre,
genel olarak modüler yap›daki zihin veya beyin bütün normal insanlar için ayn›d›r. Dolay›s›yla, herhangi bir bireyin normal zihni veya
beyni için de bu geçerlidir. Bu, grup çal›ﬂmalar› için önemli bir varsay›md›r. Bir çal›ﬂmada
gruptan al›nan verileri kullanmay› geçerli k›lan, ortalama grup performans›n›n araﬂt›r›lmak
istenen evrenden al›nan örneklemdeki herhangi bir bireyin performans›n› temsil eder nitelikte oldu¤u düﬂüncesidir (Caramazza, 1986).
Buradan hareketle, örneklem üzerinde yap›lan
araﬂt›rma sonuçlar›, ilgili evrendeki bireylere
genellenebilir. Sadece belirli bir birey için geçerli olan bilginin bilimsel bir önemi yoktur.
Evrenle ilgili genelleme yap›lamayacaksa, zihinin veya beynin bilimsel olarak araﬂt›r›lma
olas›l›¤› geçersiz olur. Sonuç olarak, evrensellik varsay›m›, sadece biliﬂsel nöropsikoloji
için de¤il, beyin ve zihni konu alan bütün di¤er bilim dallar› ve alt dallar› için de önemlidir.
Biliﬂsel Nöropsikolojide Yöntem ve Yöntem
Üzerine Tart›ﬂmalar

ﬁemac› Yaklaﬂ›m: Tarihsel Geliﬂimi ve
Yöneltilen Eleﬂtiriler
Beyin hasarl› hastalar›n biliﬂsel becerilerindeki bozukluklar› inceleyen araﬂt›rmac›lar›n
ARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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normal biliﬂsel sistemi ve/veya hastalardaki
biliﬂsel hasar› anlamaya çal›ﬂ›rken kulland›klar› bir yöntem, sistemin bileﬂenlerini ve ba¤lant›lar›n› gösteren ﬂemalar çizmektir. ‹lk ﬂemac›lar olarak Baginsky, Spamer, Charcot,
Wernicke, Lichtheim ve Ballet say›labilir
(Johnson ve Graziano, 2003). 1860-1905 y›llar› aras›nda ﬂema yapanlar›n say›s›nda art›ﬂ görülürken, 1905-1940 y›llar›nda ﬂemac›lara karﬂ› eleﬂtiriler yükseldi; ama daha sonra, özellikle 1960’lardan itibaren biliﬂsel nöropsikolojinin geliﬂimiyle birlikte ﬂemalarla biliﬂsel sistemi anlama yaklaﬂ›m› yeniden önem kazand›
(Shallice, 1988). 19. yüzy›l›n ﬂemac›lar›n›n
daha çok dil iﬂlevleriyle ilgili modeller ürettikleri görülmektedir (Johnson ve Graziano,
2003). Paul Broca 1861’den itibaren yapt›¤›
otopsi çal›ﬂmalar›nda, sol frontal lobun, daha
sonra Broca alan› olarak isimlendirilecek olan,
belirli bir k›sm›nda hasar bulunan hastalar›n
konuﬂamad›klar›n› belirledi. Bu hastalar konuﬂulanlar› anlayabiliyorlard› ve konuﬂmalar›
için gerekli a¤›z kaslar›nda bir hasar yoktu. Dil
iﬂlevlerinden biri olan konuﬂman›n hasarl› oldu¤u olgular›n tersine, Alman nörolog Carl
Wernicke, ak›c› bir ﬂekilde konuﬂabilen, ama
kendilerine söyleneni anlayamayan hastalar›n
sol temporal lobunda hasar oldu¤unu tespit etti (Shallice, 1988). Dilin iki farkl› iﬂlevini, yani (1) söylenen sözlerin/kelimelerin sese dayal› temsili (seslerin anlaﬂ›lmas›) ve (2) sözlerin/kelimelerin üretilmesi (sözelleﬂtirme), ﬁekil 1’de görüldü¤ü gibi, Wernicke’nin modelinde iki parçal› sistem olarak temsil edilmektedir. Baz› kaynaklarda (Öktem, Bahar ve Aktin, 2004; Tanr›da¤, 1994) ‘anlama’ merkezi
olarak geçse de, asl›nda Wernicke-LichtheimGeschwind model olarak bilinen modele göre,
Wernicke alan›n›n sorumlu oldu¤u dil iﬂlevi,
söylenen sözlerin kavranmas› anlam›na gelen
anlama de¤ildir. Wernicke alan› sözlerin anlaﬂ›lmas›n› sa¤layan kelimelerin iﬂitsel imgelerinin/temsillerinin bulundu¤u merkez olarak görülmektedir. Kelimelerin anlamlar›n›n kavran-
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a) Fonksiyonel Şema

Konuşma/
Sözelleştirme

b) Anatomik Şema

Broca Alanı

c) Hasarın yol açtığı
dil fonksiyon
bozuklukları

Broca
Afazasi

Kelimelerin
İşitsel
İmgeleri/
Temsilleri

Arkuat
Fasikülüs

İleti
Afazasi

Wernicke
Alanı

Wernicke
Afazasi

ﬁekil 1. Wernicke’nin modeliyle ilgili ﬂemalar:
a) Biliﬂsel iﬂlevlerle ilgili fonksiyonel ﬂema,
b) iﬂlevlerin anatomik karﬂ›l›¤›n› gösteren ﬂema ve
c) modelin bileﬂenlerinin her birinin hasar› halinde
ortaya ç›kabilecek bozukluklar.

mas›n› sa¤layan ‘kavram’ merkezini ise daha
sonra Lichtheim ﬂemaya dahil etmiﬂtir
(McCarthy ve Warrington, 1990; Poeppel ve
Hickok, 2004; Shallice, 1988).
ﬁekil 1’deki model çok iyi ve aç›klay›c› bir
model gibi görülmektedir. Hem anatomik olarak beynin iki belirli alan› (Broca ve Wernicke
alanlar›) ve bunlar aras›ndaki lifler (arkuat
fasikülüs) yoluyla ba¤lant› görülebilmektedir,
hem de bu alanlar›n iﬂlevsel karﬂ›l›¤›n›n ne oldu¤u aç›kt›r. Dahas›, bu iki parçal› modelin
parçalar›ndan birinin veya aradaki ba¤lant›n›n
hasar görmesi halinde dil iﬂlevlerinde ortaya
ç›kabilecek bozukluklar da tahmin edilebilmektedir. Beyin hastal›¤›na ba¤l› olarak görülen dil iﬂlev bozukluklar›na genel olarak afazi
denir. Broca afazisi olan hastalar›n en önemli
özelli¤i konuﬂma bozuklu¤udur, ama kendilerine söyleneni anlayabilirler. Bunun tersine,
Wernicke afazisi olan hastalar karmakar›ﬂ›k
(parafazik) da olsa ak›c› bir ﬂekilde konuﬂabilirler, ama söyleneni anlamada ciddi bir bozulma söz konusudur. ‹leti afazisinde ise Broca

alan›yla Wernicke alan› aras›ndaki ba¤lant›
kopuklu¤u nedeniyle kiﬂi duydu¤unu tekrar
edemez. Ba¤lant› yollar› hasarl› olsa da Broca
ve Wernicke alanlar› sa¤lam oldu¤undan ileti
afazisinde konuﬂma ve söyleneni anlama iﬂlevlerinin normal düzeyde olmas› beklenir
(Tanr›da¤, 1994, 1995). Sonuç olarak, ﬂemac›lar bu modeli kullanarak birbirinden farkl› üç
biliﬂsel bozuklu¤un ayr›m›n› yapabilmekte ve
bunlar› belirli bir kuramsal çerçeve içinde
aç›klayabilmektedirler.
Yukar›da bahsedilen ﬂema her yönüyle
aç›klay›c› bir model gibi görülse de asl›nda
durum görüldü¤ü kadar net ve tart›ﬂma götürmez de¤ildir. ﬁemac›lar›n bu ﬂemalara ve birkaç olgu üzerinde yap›lan gözlemlere dayanarak ortaya koyduklar› görüﬂler pek çok yönden
eleﬂtiriye maruz kalm›ﬂt›r. Shallice (1988),
eleﬂtiri oklar›n›n yöneltildi¤i 3 temel noktay›
ﬂöyle aç›klamaktad›r: (1) En önemli sorunlardan biri, tart›ﬂmal› olgu çal›ﬂmalar›ndan dolay› ortaya ç›kan lokalizasyon problemidir. ﬁemac›lar›n çizdikleri ﬂemalar›n anatomik karﬂ›l›¤›n›n olmas› modeli güçlü k›lmaktad›r ve ayn› zamanda belirli bir bölgesi (mesela Broca
alan›) hasarl› oldu¤u ileri sürülen hastalarla
yap›lan olgu çal›ﬂmalar› modelin en önemli
destek kayna¤›n› oluﬂturmaktad›r. Ama asl›nda, saf olgu (pure case) diye isimlendirilen, hasar›n sadece belirli bir alanla s›n›rl› oldu¤u olgular çok nadir bulunan olgulard›r. Beyin hasarl› hastalar›n ço¤unun hasar› birkaç alan›
birden içine alan ve boyutlar› olgudan olguya
de¤iﬂen hasarlard›r. Nitekim, Broca’n›n iki
önemli olgusu dahil modeli destekledi¤i ileri
sürülen pek çok olgunun beyindeki hasar›n›n
yeri tart›ﬂmal›d›r ve dolay›s›yla bu olgulara
dayanarak biliﬂsel iﬂlevler konusunda ileri sürülen görüﬂlerin de kabul edilebilirli¤i tart›ﬂ›TÜRK PS‹KOLOJ‹ YAZILARI
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l›r. (2) ﬁemac›lar›n eleﬂtiri ald›¤› di¤er bir nokta kullan›lan psikolojik kavramlard›r. Kavramlar›n veya terimlerin hastalarda gözlemlenen
bozukluklar› tan›mlamaya uygun kavramlar
olmad›klar› iddia edilmektedir. Örne¤in, konuﬂma merkezi hasarl› oldu¤u düﬂünülen Broca afazisi olan hastalar asl›nda hiç konuﬂamaz
durumda de¤ildir. Gramer kurallar›na uymad›klar›ndan düzgün cümle kuramazlar, ama
kelimeleri ç›kartabilmektedirler. (3) Üçüncü
eleﬂtiri konusu, modellerin desteklenmesinde
kullan›lan nöropsikolojik yöntemin ve dolay›s›yla nöropsikolojik verilerin yetersizli¤idir.

jinin as›l yükseliﬂi 20. yüzy›lda olmuﬂtur.
Biliﬂsel psikoloji alan›ndaki bilgi-iﬂlevleri modellerinin geliﬂmesiyle Morton (1969, 1970)
gibi psikologlar ﬂemalar çizmeye baﬂlad›. Biliﬂsel nöropsikologlar normal biliﬂsel sistemi
anlamak için beyin hasarl› hastalar› kullan›yorlard› ve onlar için biliﬂsel iﬂlevlerin beyindeki yerinin (lokalizasyon) birincil derecede
önemi yoktu. Ayn› zamanda, olgu çal›ﬂmalar›nda kullan›lan yöntemler geliﬂtirildi ve olgu
çal›ﬂmalar› yeniden 100 y›l öncesinde oldu¤u
gibi araﬂt›rmalardaki yerini ald› (Shallice,
1988).

Bu eleﬂtiriler sonucunda yöntem bak›m›ndan en önemli geliﬂmelerden biri, tek olgu çal›ﬂmas› (single case study) yaklaﬂ›m›n›n yerini
grup çal›ﬂmalar›n›n almas›d›r; böylece, beyin
hasarl› hastalar gruplar halinde daha sistematik olarak incelenmeye baﬂlanm›ﬂt›r. Ayr›ca,
hastalar› incelerken kullan›lan testler daha
standart ve ölçme niteli¤ine sahip hale gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Grup çal›ﬂmalar› 1960’lar›n sonuna kadar önde gelen yaklaﬂ›m olarak kalm›ﬂ,
ancak beyin hasarl› hastalar› belirli bir kategori alt›nda grupland›rman›n hiç de düﬂünüldü¤ü
kadar kolay olmad›¤› görülmüﬂtür (Shallice,
1988). De Renzi, Scotti ve Spinnler’in (1969)
çal›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi, çok kabaca sol hemisferi hasarl› hastalarla sa¤ hemisferi hasarl›
hastalar karﬂ›laﬂt›r›lacaksa gruplar›n oluﬂturulmas› göreceli olarak kolay olacakt›r. Ancak,
örne¤in, belirli bir dil iﬂlevini incelemek için
beyninin s›n›rl› bir alan›nda benzer büyüklükte hasar› olan hastalar› bulmak bir araﬂt›rmac›n›n y›llar›n› alabilir.

Biliﬂsel ‹ﬂlevlerin Çözülmesi ve ‹ﬂlevlerin
Çift Çözülmesi

Biliﬂsel nöropsikolojisinin baﬂlang›ç noktas› Broca gibi davran›ﬂ nörologlar›n›n çal›ﬂmalar›na kadar geri gitse de biliﬂsel nöropsikoloARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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Nöropsikolojide iﬂlevlerin çözülmesi ve iﬂlevlerin çift çözülmesi kavramlar› nöropsikolojik verilerin de¤erlendirilmesinde kullan›lan
temel yaklaﬂ›mlard›r (McCarthy ve Warrington, 1990; Shallice, 1988). Bir beyin hasarl›
hastan›n belirli bir biliﬂsel iﬂlevi ölçtü¤ü düﬂünülen görev veya test üzerindeki performans›
normal düzeyin çok alt›ndayken, di¤er bir biliﬂsel görev veya test üzerindeki performans›
normal veya normale yak›n düzeydeyse iﬂlevlerin çözülmesi oluﬂmuﬂtur. Buradan biliﬂsel
iﬂlevlerden birinin sa¤lam di¤erinin ise hasarl›
oldu¤u ç›kar›m› yap›larak, bu iki testin her birinin hassas oldu¤u düﬂünülen biliﬂsel iﬂlevlerin birbirinden ba¤›ms›z oldu¤u sav› desteklenebilir. Asl›nda, iﬂlevlerin çözülmesi yaklaﬂ›m›n› kullan›rken, tek bir çözülme yerine bir dizi çözülmenin gösterilmesinin kuramsal aç›dan daha aç›klay›c› oldu¤u düﬂünülmektedir.
Özellikle birden fazla biliﬂsel iﬂlev sa¤lam durumdayken belirli bir tek iﬂlevin hasarl› oldu¤unu göstermek, seçici olarak bir iﬂlevin bozulabilece¤ini, yani di¤er iﬂlevlerden ba¤›ms›z
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olarak hasar görebilece¤ini göstermesi bak›m›ndan önemlidir ve daha de¤erli bir bulgudur
(Shallice, 1988). Bir hastan›n X testinden kötü
puan Y testinden iyi puan almas› sonucunda,
X testinin hassas oldu¤u biliﬂsel iﬂlevin beyin
hasar›ndan etkilendi¤i anlam› ç›kart›labilir;
ancak iki test aras›ndaki zorluk derecesinin de
bu duruma alternatif bir aç›klama sa¤layabilece¤i bir gerçektir. Yani, X testinin bir hasta
için Y testinden daha zor oldu¤u iddia edilebilir. Böyle iddialar›n yöneltilemeyece¤i ve iﬂlev-ayr›m›na en iyi delil teﬂkil eden gözlemlerin yap›lmas›n› sa¤lad›¤› düﬂünülen yaklaﬂ›m,
iﬂlevlerin çift çözülmesidir. ‹ﬂlevlerin çift çözülmesi durumunda bir beyin hasarl› hasta X
testinde kötü Y testinde iyi performans gösterirken, baﬂka bir türde beyin hastal›¤› olan di¤er bir kiﬂi bunun tam tersine, X testinde iyi Y
testinde kötü performans gösterir. Her iki test
üzerinde normal düzeyde performans gösteren
bir hasta bulundu¤u için bu durum test zorlu¤u
görüﬂüyle aç›klanamaz. Her iki yönlü olarak,
birinde sa¤lam olan bir biliﬂsel iﬂlevin di¤erinde bozuk olmas› ve di¤er biliﬂsel iﬂlev testinde
ise bunun tersinin gözlemlenebilmesi, en iyi
iﬂlev-ayr›m› görüﬂüyle aç›klanabilir.

Kelime
Görsel Analiz
Zihinsel Sözlük
(1. yol)

Harf-ses Karşılıkları
Kuralları
(2. yol)

Sözel Çıktı
(Okuma)

ﬁekil 2. ‹ki yönlü okuma modelinin basit bir
görünüﬂü

Çift çözülme çal›ﬂmalar›yla ilgili klasik bir
örnek disleksi (okuma güçlü¤ü) üzerine yap›lan ve iki yönlü okuma modelini destekleyen
çal›ﬂmad›r (Parkin, 1996). ﬁekil 2’de görülen
iki yönlü okuma modeline göre, sesli okuma
için iki yol bulunmaktad›r. Yaz›l› bir kelimeyi
sese dönüﬂtürürken, görsel analizden geçen bir
kelime ‘harf-ses’ veya ‘ﬂekil-ses’ karﬂ›l›klar›yla (grapheme to phoneme correspondence) ilgili kurallar›n oldu¤u yol (ﬂekildeki 2. yol)
kullan›larak okunabilir, veya tek tek harflerin
seslendirilmesine gerek kalmadan do¤rudan
kelimenin sessel karﬂ›l›¤›n›n oldu¤u zihinsel
sözlük (lexicon) yoluyla (1. yol) okunabilir.
Bu iki ayr› yoldan sadece birinin kullan›lmas›n› zorunlu k›lan okuma durumlar›n›n oldu¤u
düﬂünülmektedir: ‹kinci yol anlad›¤›m›z kelimelerin okunmas›n› sa¤lamaktad›r. Zihinsel
sözlükte anlams›z kelimelerin sessel karﬂ›l›¤›
bulunmad›¤› için, tek tek harflerin ses karﬂ›l›klar›na göre anlams›z bir kelimenin okunmas›
gerekir. Zihindeki sözlük yolu ise ‹ngilizce’de
‘düzensiz’ (irregular) kelimelerin, di¤er bir
ifadeyle okuma kurallar›na uymayan kelimelerin, okunmas›n› mümkün k›lmaktad›r.
Beyin hasar› sonucunda ani bir okuma becerisi kayb›na u¤rayan disleksi hastalar›
(acquired dyslexia: sonradan kazan›lm›ﬂ okuma güçlü¤ü) üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar, ﬁekil 2’deki iki yönlü okuma modelini destekler
nitelikte, iki farkl› okuma güçlü¤ü olan olgular
ortaya koymuﬂtur. Örne¤in, fonolojik disleksi
olgusu olarak bilinen Norman üzerinde yap›lan incelemeler bu hastan›n ço¤u kelimeyi
okuyabildi¤ini, ancak anlams›z kelimeleri
okuyamad›¤›n› göstermiﬂtir. Ayr›ca, Norman
s›k kullan›lmayan kelimeleri de okumakta
güçlük çekmekteydi. Buna karﬂ›l›k di¤er bir
disleksi hastas› olan TOB’un ise harf-ses
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kurallar›na uyan bütün kelimeleri ve ayn› zamanda anlams›z kelimeleri zorlanmadan okuyabildi¤i, ama kurala uymayan kelimeleri okuyamad›¤› görülmekteydi. Bu ikinci tür okuma
güçlü¤üne yüzeysel disleksi denmektedir. Sonuç olarak, Norman ve TOB olgular›n›n, iki
birbirinden ba¤›ms›z iﬂlev gösterebilen yolu
içeren okuma modelini, birinin hasar› halinde
di¤erinin iﬂlevini sürdürebildi¤ini göstererek,
yani çift çözülme yoluyla, destekledi¤i düﬂünülmektedir (Parkin, 1996).

Grup Çal›ﬂmalar› ve Olgu Çal›ﬂmalar›
Yaklaﬂ›mlar›
Biliﬂsel bilim felsefesinde, gözlenen bir olguyu bilimsel olarak aç›klama kriterleri üzerine çözümlenmemiﬂ tart›ﬂmalar bulunmaktad›r
(bkz., Bechtel, 1988). Bununla birlikte, biliﬂsel
nöropsikoloji içinde de beyin hasarl› hastalardan elde edilen bulgular› kullanarak normal
biliﬂsel sistemin yap›s›yla ilgili geçerli ç›kar›mlar yapmay› sa¤layan yöntemin mant›kl›
temel kriterlerinin ne olmas› gerekti¤inin tart›ﬂ›lmas› gerekir (Caramazza, 1986). Biliﬂsel
nöropsikolojide yöntem üzerine yap›lan tart›ﬂmalara bak›ld›¤›nda olgu çal›ﬂmas› - grup çal›ﬂmas› tart›ﬂmas› önemli bir yer tutmaktad›r.
Normal biliﬂsel sistemi inceleyen deneysel
biliﬂsel psikolojide, tart›ﬂmas›z grup çal›ﬂmalar› yaklaﬂ›m› bireysel farkl›l›klardan do¤abilecek ölçüm hatalar›n› azaltt›¤› için, kullan›labilecek tek yöntemdir. Bulgularla modeller/kuramlar aras›nda ba¤lant› kurmaya çal›ﬂ›rken temelde baz› varsay›mlara da dayanarak
biliﬂsel sistemle ilgili ç›kar›mlar›n yap›lmas›
gerekir. Örne¤in, evrensellik varsay›m›na dayanarak, kat›l›mc›lar›n biliﬂsel sistemlerinin
genel olarak birbirine benzer oldu¤u ve dolaARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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y›s›yla, grup ortalamalar›n›n evreni temsil etme de¤erinin daha yüksek oldu¤u kabul edilir.
Buradan hareketle, farkl› iki deneysel koﬂulda
test edilen iki ba¤›ms›z grubun performanslar›
birbiriyle grup içi de¤iﬂkenli¤i kontrol eden istatistiksel analizler vas›tas›yla karﬂ›laﬂt›r›labilir.
Biliﬂsel performans bozukluklar›ndan ç›kar›mlar yaparak normal biliﬂsel sistemi aç›klamak söz konusu oldu¤unda durum, biliﬂsel
psikolojidekinden daha karmaﬂ›k bir hal almaktad›r. Çünkü, normal biliﬂsel sistemle ilgili varsay›mlar ve araﬂt›r›lmak istenen biliﬂsel
modellerin yan› s›ra, hasarl› biliﬂsel sistemle
ilgili varsay›mlar ve görüﬂler de iﬂin içine girmektedir. Biliﬂsel nöropsikolojide, grup çal›ﬂmalar›n›n temel dayana¤› olan evrensellik varsay›m›n›n beyin hasarl› hasta gruplar›na genellenebilirli¤i konusu, yöntemle ilgili önemli
tart›ﬂmalardan biridir. Homojen hasta gruplar›,
yani biliﬂsel sistemleri veya beyinleri birbirine
benzer bir ﬂekilde hasara u¤ram›ﬂ hasta gruplar›, oluﬂturulabilir mi? Olgu çal›ﬂmalar› yaklaﬂ›m›n› savunanlara göre hasar›n beyinde yaratt›¤› de¤iﬂiklik hastadan hastaya büyük bir
de¤iﬂkenlik göstermektedir. Bu nedenle, bir
grup homojen hasta bulman›n zorlu¤u bir tarafa, beyin hasarl› iki hastan›n bile ayn› biliﬂsel
bozuklu¤a sahip oldu¤undan emin olmak oldukça zordur (Caramazza, 1986; Parkin,
1996). Grup çal›ﬂmalar› savunucular›na göre
ise, nörolojik hastalar›n iki ﬂekilde s›n›fland›r›lmas› mümkündür: (1) Nörolojik özgüllük,
yani zihinsel modüllere karﬂ›l›k gelen anatomik/nöral modüllerin oldu¤u varsay›m›na dayanarak fiziksel hasar›n yerine göre hastalar
gruplara ayr›labilir. (2) Klinik gözlemler sonucunda hastalar›n gösterdikleri sendromlara
(belirtiler kümesine) göre hastalar s›n›fland›r›-
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labilir. Beynin ayn› bölgesinde hasar bulunan
hastalardan gruplar oluﬂturmak kuramsal olarak mümkün görünse de, pratikte bunun yap›lmas› hiç kolay de¤ildir. Zaten literatüre bak›ld›¤›nda da bu tür grup çal›ﬂmalar›n›n az oldu¤u görülmektedir. Bu tür grup çal›ﬂmalar›n›n
yap›lamamas›n›n birkaç nedeni olabilir: (1)
Nöroradyolojik veriler hasar›n boyutu ve yeriyle ilgili yeterince detayl› bir bilgi verememektedir. (2) Beyin hasar› genellikle birkaç
alan› birden kapsayabilmektedir ve ayn› genel
beyin alanlar› hasar görmüﬂ ama farkl› biliﬂsel
bozukluk gösteren hastalara rastlan›labilmektedir. (3) ‹nsanlar›n nöral yap›lar› aras›nda bireysel farkl›l›klar bulunmaktad›r. Örne¤in,
beyne kan sa¤layan damarlar›n düzeninde bireysel farkl›l›klar›n olmas›, beyin hasar›n›n da
farkl› sonuçlar do¤urmas›na olanak sa¤layabilmektedir (Parkin, 1996).

sikolojide beyin hasar› sonucunda oluﬂan
sendromlar, do¤an›n araﬂt›rmac›lara gözlem
ve inceleme yapmalar› için sundu¤u olgulard›r. Dolay›s›yla, biliﬂsel nöropsikologlar›n
araﬂt›rmalar› gereken sendromlar› önceden bütün özellikleriyle anlamas› beklenemez. Biliﬂsel nöropsikoloji sendroma dayal› s›n›fland›rman›n geçerli olup olmad›¤›yla de¤il, gözlemlerin/verilerin güvenilir olmas› ve araﬂt›rma
sonunda bu gözlemlere dayan›larak yap›lan ç›kar›mlar›n do¤ru kuramsal temelinin olmas›yla ilgilidir (Zurif, Swinney ve Fodor, 1991).
Sonuç olarak grup çal›ﬂmalar› görüﬂüne göre,
sendroma dayal› s›n›fland›rman›n yap›labildi¤i bir gerçektir ve bu s›n›fland›rmalar grup çal›ﬂmalar›n›n ve grup verilerine dayal› kuramsal
tart›ﬂmalar›n yap›lmas›na olanak vermektedir.
Ve araﬂt›rmac›lar›n bu olanaklar› kullanmamalar› için geçerli bir sebep yoktur.

Sendroma dayal› s›n›fland›rmaya karﬂ› ç›kanlara göre hasta kategorileri/gruplar› sadece
hastalar›n incelenmesinden sonra oluﬂturulabilir, araﬂt›rmadan önce homojen gruplar›n oluﬂturulmas› mümkün de¤ildir. Gruplar›n›n homojenlik kriterini karﬂ›lad›¤›ndan ancak hastalar tek tek test edildikten sonra emin olunabilir; bu da bir grup çal›ﬂmas› yapmak için bir
seri tek olgu çal›ﬂmas›n›n yürütülmesinin gerekece¤i anlam›na gelir. Di¤er taraftan, zahmetli ve uzun zaman alacak bu tür bir çal›ﬂma
yerine, kabaca oluﬂturulmuﬂ hasta gruplar›
kullan›l›rsa, oldukça heterojen biliﬂsel bozukluklar› içeren bu tür hasta gruplar›ndan elde
edilen verilere dayanarak normal biliﬂsel sistemle ilgili geçerli ç›kar›mlar yap›lamaz
(Caramazza, 1986).

Grup çal›ﬂmalar› savunucular›n›n da olgu
çal›ﬂmalar› yaklaﬂ›m›na getirdikleri eleﬂtiriler
bulunmaktad›r. Bunlardan en önemlileri olgu
çal›ﬂmas› sonuçlar›n›n genellenmesi ve tekrar›
sorunlar›d›r. Tek bir olgu çal›ﬂmas› sonucuna
dayanarak genelleme yap›lamaz görüﬂüne karﬂ›l›k olarak olgu çal›ﬂmalar›n›n savunucular›ndan Caramazza (1986), önce ‘neye genelleme
yap›lamaz?’ sorusunu sormaktad›r. Caramazza’ya göre olgu çal›ﬂmalar›n›n amac›, belirli
bir hasta evrenine genelleme yapmak de¤ildir.
Zaten, homojen bir hasta örnekleminin bile
oluﬂturulamayaca¤›n› savunanlar›n hasta evrenine genelleme yapmay› amaçlamas› beklenemez. Di¤er taraftan Caramazza, olgu çal›ﬂmalar› sonuçlar›na dayanarak normal biliﬂsel sistemle ilgili genelleme yap›lamaz, görüﬂünü
kabul edilemez bulmaktad›r. Her bir olgu çal›ﬂmas›n›n tek baﬂ›na genelleme yapmak veya
normal biliﬂsel sistemlerle ilgili yeni bir görüﬂ

Grup çal›ﬂmalar›n› savunanlara göre ise
gözlemsel bilimlerden biri olan biliﬂsel nörop-
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ortaya koymak için kullan›lmad›¤›na dikkat
çeken Caramazza’ya göre, olgu çal›ﬂmalar› sonuçlar› sadece önerilen biliﬂsel modelleri destekleme potansiyeline sahiptir. Evrende anormal, genel normlara uymayan (Caramazza’n›n
Marsl›lar dedi¤i) insanlar bulunabilir ve böyle
birinin de beyin hasar› geçirme ihtimali vard›r.
Böyle bir olgudan elde edilen bulgular›n genellenmesi düﬂünülemez. Bu nedenle, olgu çal›ﬂmalar›nda kuramsal aç›dan ilgilenilen biliﬂsel iﬂlevlerin incelenmesinin d›ﬂ›nda, hastayla
ilgili çok detayl› bilgilerin al›nmas› da gereklidir. Çok tipik olmayan (örne¤in, hiç e¤itim almam›ﬂ, okuma yazma bilmeyen) bir olguyla
karﬂ› karﬂ›ya olunup olunmad›¤›, hastan›n beyin hasar› geçirmeden önceki geçmiﬂiyle ilgili
bilgiler toplanarak belirlenebilir. Ayr›ca, yukar›da grup çal›ﬂmalar›na getirilen eleﬂtiriler
göz önüne al›n›rsa, grup çal›ﬂmalar›n›n da ayn› genelleme sorunuyla karﬂ› karﬂ›ya oldu¤u
görülmektedir. Olgu çal›ﬂmalar›n› savunanlar
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, heterojen yap›daki
gruplardan elde edilen sonuçlara dayan›larak
da genelleme yap›lamaz.
Olgu çal›ﬂmalar› yaklaﬂ›m›n› benimseyenler için daha ciddi bir sorun bulgular›n tekrar
edilememesidir. Tekrar› önemli k›lan iki neden vard›r. Birincisi, araﬂt›rma bulgular› baz›
kontrol edilmemiﬂ etmenlerden etkilenmiﬂ olabilir. Deneyin tekrar›, d›ﬂ etmenlerden ba¤›ms›z olarak bulgular›n elde edilebilece¤ini gösterir ve sonuçlar›n güvenilirli¤ini kuvvetlendirir. ‹kinci neden, tekrar, daha önce elde edilmiﬂ sonuçlar› yanl›ﬂlama olana¤› sa¤lar. Tek
olgu çal›ﬂmas› yaklaﬂ›m› kontrollü bir tekrar›n
yap›lmas›na izin vermese de, zaman içinde,
belirli biliﬂsel iﬂlevler yönünden incelendi¤inde, birbirine benzer performans gösteren hastalar bulunmaktad›r. ﬁeffafl›k ve evrensellik
ARALIK 2005, C‹LT 8, SAYI 16
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varsay›mlar› do¤ruysa (normal biliﬂsel sistemin yap›s› bütün insanlar için geçerliyse ve
nörolojik hastada sistemin hasar görmeyen
parçalar›nda bir de¤iﬂim olmuyorsa), böyle
birbirine benzer biliﬂsel bozukluk gösteren
hastalar›n bulunmas› da gerekir. Zamanla olgu
çal›ﬂmalar›ndan elde edilen bulgular›n bütününün sergiledi¤i resmin uyumlu olmas›, olgu
çal›ﬂmalar›n›n biliﬂsel modelleri desteklemeye
devam etmesini sa¤layacakt›r. Ayr›ca, genel
olarak uyumlu bulgular›n oluﬂturdu¤u resme
uymayan anormal bir olgunun bulunmas› da
do¤ald›r ve bu tür olgular›n böylece, olgunun
geçmiﬂiyle ilgili bilgiler de göz önüne al›narak, ay›klanmas› mümkün olur (Caramazza,
1986).
Grup-olgu çal›ﬂmalar› üzerine yap›lan tart›ﬂmalar›n nöropsikolojik yöntemle ilgili pek
çok s›n›rl›l›¤›n mercek alt›na al›nmas›nda faydas› olmuﬂtur, ama tart›ﬂmalarda kazanan taraf
olmam›ﬂt›r. Her iki yöntem de kullan›lmaya
devam etmektedir. Ayr›ca, tek olgu çal›ﬂmalar›n›n yan› s›ra, olgu serisi (case-series) çal›ﬂmalar› da yay›nlarda daha fazla yer bulmaktad›r (Lambon Ralph, 2004). Olgu ve grup yöntemlerinin ikisini birden kullanan araﬂt›rmac›lara göre her iki yöntemin, s›n›rl›l›klar›n›n yan› s›ra, birbirini tamamlay›c› yönleri de bulunmaktad›r (Robertson, Knight, Rafal ve Shimamura, 1993). Bu nedenle, birlikte yöntem olarak kullan›lmalar› biliﬂsel sistemi anlamaya
çal›ﬂan biliﬂsel nöropsikoloji için daha yararl›
olacakt›r. Olgu çal›ﬂmalar› özellikle biliﬂsel
sistem ve beyinle ilgili hipotezlerin oluﬂturulmas›nda önemli rol oynamaktad›r; bu hipotezlerin grup çal›ﬂmalar›yla desteklenmesi, biliﬂsel sistemle ilgili daha sa¤l›kl› bir ﬂekilde ve
olgu çal›ﬂmalar›na k›yasla, daha k›sa sürede
genelleme yapma imkan› sa¤lamaktad›r.
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Modüler-ﬁemac› Yaklaﬂ›m Üzerine
Tart›ﬂmalar
Biliﬂsel nöropsikoloji hala geliﬂmekte olan
bir alan oldu¤u için kulland›¤› yöntemler eleﬂtirilmeye devam etmektedir. Özellikle, kullan›lan yaklaﬂ›mlar, varsay›mlar üzerine inﬂa
edildi¤inden bu varsay›mlar sorguland›¤›nda
nöropsikolojik yöntemin ve bu yöntem kullan›larak geliﬂtirilen görüﬂlerin ciddi bir s›k›nt›ya girece¤i düﬂünülmektedir. Hatta bu varsay›mlar kabul edilse bile, varsay›mlara dayan›larak ﬂekillendirilen biliﬂsel modellerin gerçe¤i yans›tmayabilece¤i, alternatif baz› modellerin de nöropsikolojik bulgular› aç›klayabilece¤i iddias› tart›ﬂ›lmaktad›r (Bub, 1994;
Glymour, 1994).
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Biliﬂsel sistemi anlamak için ﬂemalar üretilirken büyük resimden ziyade sistemler bütününün küçük bir bölümü ﬂekillendirilir. Örne¤in, bir modül ve bilgi giriﬂ (girdi) ve ç›k›ﬂlar›ndan (ç›kt›) oluﬂan bir ﬂema çizilir.
Glymour’un (1994) kulland›¤› modele benzer,
sadeleﬂtirilmiﬂ haliyle iki farkl› girdi (örne¤in,
sözel ve görsel girdiler), iki ç›kt› (örne¤in, sözel tekrar ve okuma) ve bir modülden (örne¤in, kavram merkezi) oluﬂan bir ﬂemay› ele
alal›m. ﬁekil 3a’daki ﬂemada A-D, A-C-D, BE, B-C-E kombinasyonlar›ndan oluﬂan 4 bilgi
ak›ﬂ yollunun oldu¤u görülmektedir. Sözel bir
bilgi (A), mesela bir kelime, kavram/anlam
merkezi (C) yoluyla, yani kelimenin anlam›
kavranarak sözel tekrar edilebilir (sözel-ç›kt›,
D) veya A-D bilgi ak›ﬂ yolu kullan›l›rsa kelimenin anlam› kavranmadan da tekrarlanabilir.
Di¤er bir ifadeyle bu modele göre, iﬂitsel girdi
olarak verilen bir kelimenin sözel tekrar› için 2
yol vard›r. Glymour’a (1994) göre, böyle bir
normal biliﬂsel sistemin oldu¤u varsay›ld›¤›n-
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D

B

x ve y

E

D
(g)

(f)

ﬁekil 3. Tart›ﬂmal› ak›ﬂ ﬂemalar›

da, her bir bilgi ak›ﬂ yolunun hasarl› oldu¤u olgular›n do¤ada bulunmas› beklenir. Örne¤in,
A-D hasarl›ysa böyle bir olgunun durumu
ﬁekil 3b’deki gibi bir ﬂemayla gösterilebilir.
Glymour’un (1994) iddias›na göre, ﬁekil
3a’daki gibi bilgi ak›ﬂ yollar› bulunan normal
bir biliﬂsel sistemde tek bir modül yerine iki
modül (C ve F modülleri) olsa, böyle iki ﬂemay› (bkz., ﬁekil 3a ve ﬁekil 3c) nöropsikolojik
yöntemlerle ay›rdetmek mümkün olmazd›.
Örne¤in, ‘ya hep ya hiç hasar’ say›lt›s› kabul
edilirse, o zaman bilgi ak›ﬂ yolundaki bir hasar›n, ç›kt›ya, bu yolu gerektiren biliﬂsel görev
üzerindeki performansa, aynen yans›mas› beklenirdi ki bu durumda iki modülden (C veya F)
biri hasar gördü¤ünde performans›n da bozulmas› gerekir. E¤er ‘k›smi hasar’ varsay›m› kabul edilirse, o zaman ACFD yolunu gerektiren
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bir biliﬂsel görev üzerindeki performans, C ve
F modüllerinin toplam kapasitesini kullanaca¤›ndan, iki modülden birinin hasar görmesi
durumunda performansta düﬂme gözlenmesi
beklenir. Bu durumu yine ﬁekil 3a’daki ﬂema
aç›klayabilir; C modülünün k›smi hasar gördü¤ü düﬂünülebilir. Böylece iki ﬂema ay›rdedilememiﬂ olur. Glymour, biliﬂsel nöropsikolojide
kullan›lan yöntemler aç›s›ndan daha ciddi bir
sorun yaratacak bir durumun, iki modülün gerektirdi¤i biliﬂsel iﬂlevlerin birbirinden farkl›
olmas› halinde ortaya ç›kabilece¤ini iddia etmektedir. ﬁekil 3d’deki gibi e¤er C modülü x
kavramlar›na, F modülü ise y kavramlar›na daha duyarl›ysa, böyle bir durumda C’nin hasar
görmesi halinde x testi performans›, F’nin hasar görmesi halinde ise y testi performans›nda
bozukluk tespit edilecektir. Bu koﬂullarda çift
çözülme gözlemlenmiﬂ olur ki ﬂemac›lar bunu
ﬁekil 3e’deki gibi ﬂekillendireceklerdir.
Glymour’a göre, ﬁekil 3d’deki ﬂemada tek bir
bilgi ak›ﬂ yolu oldu¤u halde çift çözülme yaklaﬂ›m›yla iki ayr› bilgi ak›ﬂ yolu olan bir ﬂema
ﬂekillendirilmektedir. Yani, nöropsikolojik
yöntemler böyle iki ﬂemay› ay›rdetmede baﬂar›s›z kalmaktad›r. Asl›nda, bu örnekle bir anlamda tek de¤il iki ayr› modülün varl›¤›n›n
gösterilebilece¤ini Glymour kabul etmektedir;
ﬁekil 3a’daki ﬂemayla ﬁekil 3d’deki ﬂeman›n
ay›rdedilebilece¤i ifade edilmektedir. Fakat,
e¤er F ve C modüllerinin farkl› de¤il de ayn›
biliﬂsel iﬂlevlere duyarl› oldu¤u farz edilir de,
modüllerle bu tür iﬂlevler için kullan›labilecek
iki ayr› kapasitenin varl›¤› ﬂemada temsil edilmekteyse, belirli türde biliﬂsel iﬂlevleri gerektiren, ama biri di¤erinden daha az kapasiteyle
(sadece Modül C) normal düzeyde performans
üretebilen iki farkl› testi kullanarak kapasite
ayr›m›n› gösteren nöropsikolojik çal›ﬂmalar
yap›labilir.
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Glymour’un nöropsikolojik yöntemlerin
yetersizli¤ine iliﬂkin görüﬂlerine karﬂ› ç›kan
düﬂünürler de bulunmaktad›r (örn., Bub,
1994). Bub’a (1994) göre, Glymour’un düﬂüncesini temsil eden ﬁekil 3d’deki gibi bir ﬂema
gerçe¤i yans›tmamaktad›r. Ona göre e¤er tek
bir modül yerine iki ayr› modül varsa, her bir
modülden ç›kt›ya bir yolun oldu¤unun da ﬂemada gösterilmesi gerekir. Nitekim, modül F
hasar gördü¤ünde de C modülünün iﬂlevleri
performansa yans›maktad›r. Dolay›s›yla,
Bub’›n önerdi¤i ﬂema ﬁekil 3f’deki gibidir.
Bub’a göre kuramsal aç›dan bak›ld›¤›nda
ACD yolunu gerektiren bir testle ACFD yolunu gerektiren baﬂka bir test birlikte bir araﬂt›rmada kullan›larak bu iki bilgi ak›ﬂ yolu birbirinden ay›rdedilebilir. Bak›ld›¤›nda ﬁekil
3f’deki ﬂema ile ﬁekil 3e’deki ﬂema aras›nda
da ay›rdedilebilir farklar bulunmaktad›r: ﬁekil
3f’deki modele göre, ACFD yolunu gerektiren
biliﬂsel iﬂlevler söz konusu oldu¤unda C modülü gerekli olurken, ACD yolunu gerektiren
bir biliﬂsel testin F modülünü gerektirmesi
beklenmemelidir. ﬁekil 3e’deki modele göre
ise C ve F modülleri birbirlerinden ba¤›ms›zd›r, ACD ve BFE yollar› farkl› girdi ve ç›kt›lar› gerektirmektedir.
Tek bir modül yerine iki modülün olabilece¤i varsay›m›na dayanan eleﬂtirilerin aksine
nöropsikolojide sorun yaratan as›l görüﬂ, iki
farkl› biliﬂsel iﬂleve duyarl› tek bir modülün
olabilece¤i düﬂüncesidir. Bir ﬂemada ﬁekil
3g’deki gibi x ve y türünden kavramlara duyarl› tek bir C modülü oldu¤u varsay›l›rsa ve
dahas› k›smi hasar sonucunda bunlardan sadece birinin (x veya y) hasar görebilece¤i düﬂünülürse, iﬂlevlerin çözülmesi yaklaﬂ›m›yla elde edilen nöropsikolojik verilere dayanarak x
ve y için ayr› modüllerin oldu¤u iddia edilebi-
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lir. Nitekim, beyin hasarl› hastalar üzerinde
yap›lan araﬂt›rmalar (örn., Warrington ve
Shallice, 1984) hayvanlar, bitkiler gibi canl›
türleriyle ilgili bilgileri hasarl›; eﬂyalar gibi
cans›z, insan yap›m› nesnelerle ilgili bilgileri
sa¤lam olan olgular›n oldu¤unu göstermiﬂtir.
Bu olgulara dayan›larak canl› ve cans›z kavramlarla ilgili farkl› bilgi sistemlerinin olabilece¤i, yani kategori özgüllü¤ü (category specificity) görüﬂü, ileri sürülmüﬂtür. Kategori özgüllü¤ü veya daha geniﬂ ba¤lamda ele al›n›rsa,
tek anlamsal (semantik) sistem-çoklu anlamsal
sistemler ikilemi, gerek biliﬂsel nöropsikolojide gerekse biliﬂsel psikolojide tart›ﬂmal› konulardan biridir (Riddoch Humphrey, Coltheart
ve Funnell, 1988; Shallice, 1988; Warrington
ve Shallice, 1984).
Sonuç olarak, nöropsikolojik verileri toplamada kullan›lan yöntemler ve elde edilen verileri en iyi aç›klayan kuramsal görüﬂün ne oldu¤u tart›ﬂ›lmaya devam edecektir. Bozuk biliﬂsel iﬂlevlere bakarak normal biliﬂle ilgili yap›lan ç›kar›mlar›n baz› temel varsay›mlara dayand›¤› aç›kt›r. Ancak, biliﬂsel nöropsikoloji
geldi¤i nokta itibariyle pek çok aç›dan önemli
bir geliﬂme kat etmiﬂtir. Grup-olgu çal›ﬂmalar›
tart›ﬂmalar›nda oldu¤u gibi nöropsikolojik
yöntemi s›n›rlay›c› çabalara ra¤men, araﬂt›rmac›lar yapmak istedikleri araﬂt›rmaya kuramsal ve pratik aç›dan en uygun oldu¤unu düﬂündükleri yöntem ve teknikleri kullanmay› sürdürmektedirler. Bugün bilimsel dergilerde
grup, tek olgu, olgu serisi, ve beyin görüntüleme çal›ﬂmalar› yay›nlanmaya devam etmektedir. Lambon Ralph (2004) gibi, gelece¤e daha
iyimser bir aç›dan bak›l›rsa, biliﬂsel nörobilim,
hesapsal modelleme gibi farkl› alanlarda, farkl› teknikler ve yöntemler kullan›larak yap›lan
çal›ﬂmalarla birlikte, biliﬂsel nöropsikoloji or-

tak amaç olan biliﬂsel sistemin anatomik ve iﬂlevsel yap›s›n›n anlaﬂ›lmas›na daha iyi hizmet
etmektedir ve edecektir.
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