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ANLIK VE GEC‹KMEL‹ ÖRTÜK BELLEK
PERFORMANSI YAﬁLANMADAN
ETK‹LEN‹R M‹?
ÖZ
Hande KAYNAK1
Banu CANGÖZ2

Giriﬂ: Bu araﬂt›rman›n temel amac›, genç ve yaﬂl› yetiﬂkinlerde yönerge türü (örtük, aç›k), test
edilme için geçen süre (anl›k ve gecikmeli) ve kelimelerin somutluk düzeyinin (somut, soyut) kelime kökü tamamlama (KKT) puan› üzerindeki etkisini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çal›ﬂmada, 49 genç, 46 yaﬂl› olmak üzere toplam 95 gönüllü kat›l›mc› yer
alm›ﬂt›r. Çal›ﬂmada örtük ve aç›k bellek ölçümü için ayn› KKT görevi kullan›l›rken; örtük ve aç›k bellek, farkl› yönergeler kullan›larak ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Varyans analizleri ile yaﬂ, yönerge türü, test edilme süresi ve somutluk düzeyi de¤iﬂkenlerinin KKT puan› üzerindeki temel ve ortak etkileri incelenmiﬂtir. ANOVA sonucunda yaﬂ,
yönerge türü, test için geçen süre ve kelimelerin somutluk düzeyi de¤iﬂkenlerinin KKT puanlar›
üzerindeki temel etkileri istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur.
Sonuç: Bulgular, gençlerin yaﬂl›lardan, örtük yönergenin aç›k yönergeden, anl›k test edilmenin gecikmeli test edilmeden ve önceden çal›ﬂ›lan kelimelerin (somut/soyut) önceden çal›ﬂ›lmayanlardan (somut/soyut) daha baﬂar›l› hat›rlama performans›na neden oldu¤unu göstermiﬂtir. Anl›k ve gecikmeli örtük bellek performans› yaﬂtan etkilenmiﬂtir.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂlanma; Örtük bellek; Aç›k bellek; Somutluk etkisi.
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Introduction: The main objective of this study is to investigate the effects of the instruction
type (implicit vs explicit), testing time (immediate vs delay) and concreteness level of the words
(concrete vs abstract) on word-stem completion scores.
Materials and Method: The data has been collected from 95 volunteers; 49 young and 46
elderly adults. While the same the word-stem completion task is used in order to measure the
implicit and explicit memory performance, different instructions are used to deduce the different
memory kinds.
Results: In the light of ANOVA results, the main and interaction effects of the age, instruction type, testing time and concreteness level in the WSC scores are investigated. The ANOVA
results show that main effects of the age, instruction type, testing time and concreteness level
of the words on the WSC task scores are found significant.
Conclusion: The results shown that younger adults beter than older adults, implicit memory
better than explicit memory, immediate test beter than delay testing time and studied words beter than non-studied words on WSC performance. Finally, immediate and delay implicit memory
effected by aging.
Key Words: Aging; Implicit memory; Explicit memory; Concreteness effect.
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G‹R‹ﬁ
eleneksel bellek ölçümlerinin ortak özelli¤i, bellekteki
bilginin bilinçli olarak geri getirilmesini gerektiren süreçleri harekete geçirmesidir. Buna karﬂ›n belle¤in bilgiyi bilinçsiz olarak geri getirmesine olanak sa¤layan deneysel durumlar da giderek ilgi oda¤› haline gelmiﬂtir. Bu tür görevlerde, kat›l›mc›lardan, sunulan bilgiyi aç›kça hat›rlamas›n› istemek yerine, basit bir görevde (örn, kelime parças› tamamlama) ‘akl›na gelen ilk cevab› vermesi’ istenmiﬂtir (1). ‘Çoklu Bellek
Sistemleri Yaklaﬂ›m›’ (Multiple Memory Systems Approach)
çerçevesinde önerilen çok say›da bellek s›n›flamas› aras›nda,
do¤urgular› aç›s›ndan belki de en dikkat çekici olan›, ilk kez
Graf ve Schacter (1) taraf›ndan tan›mlanan ve son 20 y›lda pek
çok deneysel ve klinik çal›ﬂmaya konu olan örtük (implicit) ve
aç›k (explicit) bellek ay›r›m›d›r.
Örtük bellek, önceden edinilmiﬂ bilgiyi otomatik ve istemsiz olarak ; aç›k bellek ise, bilinçli ve istemli olarak geri
getirirmekten sorumlu bellek türleridir (1,2). Otomatik süreçler, bilinçsiz olup daha az dikkat gerektirirken, kontrollü
süreçler bilinçli olup biliﬂsel çaba ve dikkat gerektirmektedir
(3).
Aç›k bellek, hippokampus, medial temporal lob, bazal önbeyin
ile diensefalondaki yap›larla; buna karﬂ›n, örtük bellek, serebellum ve bazal ganglia ile iliﬂkilendirilmektedir. Bu aç›klamaya
göre, aç›k bellek ile ilgili yap›lar hasar gördü¤ünde, örtük
belle¤in korunmas› mümkündür (4). Bu tür araﬂt›rmalar, örtük ve aç›k bellek ayr›m›n›n sadece kavramsal bir s›n›flama
olmad›¤›n› ayn› zamanda anatomik temellerinin de varoldu¤unu göstermektedir.
Son y›llarda örtük ve aç›k bellek ay›r›m›n›n yan› s›ra, alg›sal ve kavramsal örtük bellek ay›r›m›na iﬂaret eden bulgular
dikkat çekmektedir. Kelimenin görüntüsü ile tetiklenen fiziksel haz›rlama (priming) otomatik ve ço¤u kez dikkatten
ba¤›ms›z, buna karﬂ›n kelimenin anlam› ile tetiklenen anlamsal haz›rlama görece dikkate ba¤›ml›d›r (5).
Tipik bir örtük bellek görevi çal›ﬂma, oyalama ve test olmak üzere üç aﬂamadan oluﬂmaktad›r. Çal›ﬂma aﬂamas›nda kat›l›mc›lar, hedef uyar›c›larla ilgili belli bir görev yaparlar, bu
esnada hedef uyar›c›lar› daha sonra hat›rlayacaklar›ndan habersizdirler; oyalama aﬂamas›nda çal›ﬂma ve test aﬂamalar›yla
iliﬂkisiz bir görev ile meﬂgul edilirler; test aﬂamas›nda ise çal›ﬂma aﬂamas›nda karﬂ›laﬂm›ﬂ olduklar› hedef uyar›c›lar› hat›rlamalar›n› aç›kça ve özellikle talep etmeyen bir bellek görevinde test edilirler. Kat›l›mc›, hedef uyar›c›lara iliﬂkin bellek
izlerini, fark›nda olmaks›z›n test aﬂamas›na aktard›¤›nda, yani hedef uyar›c› ile ikinci kez karﬂ›laﬂm›ﬂ olman›n kolaylaﬂt›-
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r›c› etkisinden faydaland›¤›nda, örtük bellek bellek deneysel
olarak gösterilmiﬂ olmaktad›r (haz›rlama etkisi: priming effect). Aç›k bellek görevlerinde ise kat›l›mc›n›n geçmiﬂ yaﬂant›s›ndaki bir hedef uyar›c›ya at›fta bulunulur ve özellikle bu
uyar›c›y› hat›rlamas› istenir. Kat›l›mc›, hedef uyar›c›ya iliﬂkin
önceki yaﬂant›s›n›, yapt›¤› davran›ﬂlarla ya da gösterdi¤i tepkilerle hat›rlad›¤›nda, aç›k bellek deneysel olarak gösterilmiﬂ
olur (1,2,6).
Örtük ve aç›k bellek performans›n› deneysel olarak ortaya
ç›karmak için iki yöntem kullan›lmaktad›r. Bu yöntemlerden
birincisi, kat›l›mc›lara örtük ve aç›k belle¤i temsil etti¤i düﬂünülen ayr› ayr› görevler (örne¤in, örtük bellek görevleri olarak kelime kökü tamamlama veya kelime parças› tamamlama;
aç›k bellek görevi olarak serbest hat›rlama veya ipucuyla hat›rlama gibi) vermektir (7-11). ‹kinci yöntem ise ayn› görevi
farkl› yönergeler (örtük ve aç›k) alt›nda uygulamakt›r (1215).
Bu araﬂt›rmada, örtük ve aç›k bellek ay›r›m› aç›s›ndan tart›ﬂmal› oldu¤u düﬂünülen baz› de¤iﬂkenler irdelenmiﬂtir. Bu
de¤iﬂkenlerden ilki hat›rlama (test) için geçen süredir. An›lan
de¤iﬂken asl›nda Atkinson ve Schiffrin (16) taraf›ndan üç depolu bellek modelinde önerilen k›sa süreli ve uzun süreli bellek (short-long term memory) sistemlerini deneysel olarak ispatlamak için kullan›lm›ﬂt›r. Aç›k bellek görevlerinde gecikmeli hat›rlama s›kl›kla incelenen bir de¤iﬂken iken, örtük bellek görevlerinde yeni yeni incelenmeye baﬂlam›ﬂt›r (12, 1720). Örtük bellek araﬂt›rmalar›nda, test edilme için geçen sürenin (30 dk, 1 saat, 5 gün, 1 hafta gibi) etkisi daha çok hasta gruplar› üzerinde incelenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalardan birinde,
Parkinson hastalar› ile kontrol grubu anl›k ve gecikmeli örtük
tan›ma performans› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Parkinson
hastalar›nda, anl›k test edilme durumunda örtük tan›man›n
bozuldu¤u; gecikmeli (30 dakika sonra) test edilme durumunda ise kontrol grubu ile benzer oldu¤u gösterilmiﬂtir
(20). Aç›k bellek görevi olarak, seri ö¤renme (serial learning)
testinin kullan›ld›¤› bir baﬂka çal›ﬂmada, anterograd amnezik
hastalar ile kontrol grubu anl›k ve gecikmeli (5 gün sonra)
test edilme koﬂulunda sergiledikleri öncelik-sonral›k etkisi
(primacy-recency effect) aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Hat›rlanan ortalama kelime say›s›, her iki grupta da anl›k hat›rlama
koﬂulunda gecikmeli hat›rlamadan daha fazla olmuﬂtur. Anl›k
hat›rlama koﬂulunda, amnezik grup ile kontrol grubu bezer
öncelik-sonral›k etkisi sergilerken; gecikmeli hat›rlama koﬂulunda, amnezik grupta sonral›k etkisi gözlenmemiﬂtir (18).
Sa¤l›kl› bireylerde test edilme için geçen sürenin örtük ve
aç›k bellek performans› üzerindeki etkisini inceleyen bir baﬂ-
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ka çal›ﬂmada, kat›l›mc›lardan çok heceli ve kullan›m s›kl›¤› az
olan kelimeleri (örn., “TOBOGGAN”) ö¤renmeleri istenmiﬂtir. Ard›ndan, bir saat ya da bir hafta süre geçtikten sonra, kat›l›mc›lardan kelime parçalar›n› (örne¤in, _ 0 _ 0 _ GA _) anlaml› bir kelime oluﬂturacak ﬂekilde tamamlamalar› (örtük) ya
da tan›malar› (aç›k) istenmiﬂtir (21). Araﬂt›rma bulgular› hat›rlama için geçen sürenin (bir saat / bir hafta) tan›ma belle¤i
(aç›k bellek) ve KKT (örtük bellek) performans› üzerindeki
etkisinin farkl› oldu¤unu göstermiﬂtir. Buna göre, kat›l›mc›lar›n bir hafta sonraki tan›ma performans› bir saat sonraya göre daha baﬂar›s›z olurken; KKT performans› test edilme için
geçen süreden etkilenmemiﬂtir. Buna göre, aç›k bellek performans› hat›rlama için geçen sürenin k›sa veya uzun olmas›ndan
etkilenirken, örtük bellek performans› test edilme için geçen
süreden etkilenmemiﬂtir.
Kullan›lan sözel malzemenin anlamsal (anlaml›-anlams›z,
iliﬂkili-iliﬂkisiz, somut-soyut) ve fiziksel (farkl› yaz› fontu,
büyük-küçük harf, düz-italik yaz›lm›ﬂ olmas› gibi) özelliklerinin örtük ve aç›k bellek performans›n› farkl› ﬂekilde etkiledi¤i bilinmektedir (6,13, 22-24).
Sözel malzemenye iliﬂkin anlamsal özelliklerden birisi de
somutluk etkisidir (concreteness effect). Somutluk etkisi, bellek sistemi içinde somut kelimelerin soyut kelimelere göre
daha kolay ve daha fazla hat›rlanmas› olarak tan›mlan›r. Yani
aç›k bellek performans› söz konusu oldu¤unda, somut kelimeler soyut kelimelerden daha avantajl›d›r. Pavio (25) somutluk
etkisini ‘‹kili Kodlama Kuram›’ (Dual Code Theory) ile aç›klam›ﬂt›r. Buna göre, somut kelimeler hem sözel hem imgesel
olarak kodlan›rken, soyut kelimeler sadece sözel olarak kodlanmakta bu nedenle somut kelimeler soyut olanlardan daha
iyi hat›rlanmaktad›r.
Kelimelerin somutluk düzeyinin aç›k bellek performans›
(serbest hat›rlama) üzerindeki etkisini inceleyen bir çal›ﬂmada, cümle içinde sunuldu¤unda, somut kelimeler içeren cümleler, soyut kelimeler içeren cümlelerden daha çok hat›rlanm›ﬂt›r. Buna karﬂ›n kelimeler anlaml› bir paragraf halinde sunuldu¤unda somutluk etkisi kaybolmuﬂtur (26). Hamilton ve
Rajaram (13), somutluk etkisini aç›k (serbest hat›rlama, aç›k
genel bilgi testi, aç›k KKT) ve örtük (örtük genel bilgi testi
ve örtük KKT) bellek görevleri üzerinde test etmiﬂlerdir. Sonuçta, somutluk etkisi sadece aç›k bellek (serbest hat›rlama,
aç›k enel bilgi testi) testlerinde gözlenirken, örtük bellek (genel bilgi ve örtük KKT) testlerinde gözlenmemiﬂtir.
Aç›k belle¤in yaﬂtan etkilendi¤i ve yaﬂ ilerledikçe aç›k
bellek performans›n›n geriledi¤i üzerinde uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂ
bir konudur (27,28). Buna karﬂ›n, yaﬂ›n örtük bellek performans› üzerindeki etkisine ait çeliﬂkili bulgular mevcuttur.
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Baz› araﬂt›rmalara göre, yaﬂ ilerledikçe aç›k bellek görevlerindeki performans bozulmakta; örtük bellek görevlerindeki performans ise korunmaktad›r. Farkl› bir ifadeyle örtük bellek
yaﬂtan etkilenmezken, aç›k bellek yaﬂtan etkilenmektedir
(7,29-32). May, Hasher ve Foong’a (33) göre yaﬂ etkisi, belle¤in günün hangi saatinde test edildi¤ine ba¤l› olarak ortadan
kalkmaktad›r. Buna karﬂ›n, aç›k bellek gibi örtük belle¤in de
yaﬂlanmaya ba¤l› olarak geriledi¤ini gösteren çal›ﬂmalar da
mevcuttur (8, 34-36).
Bu araﬂt›rman›n temel amac›, genç ve yaﬂl› yetiﬂkinlerde
yönerge türü, test edilme için geçen süre ve kelimelerin somutluk düzeyinin KKT puan› üzerindeki etkisini incelemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
raﬂt›rmada 17–24 yaﬂlar› aras›nda 26’s› erkek, 23’ü kad›n

Aolmak üzere 49 sa¤l›kl› genç yetiﬂkin ile 65-93 yaﬂlar›
aras›nda = 75.65) 23’ü erkek, 23’ü kad›n olmak üzere 46 sa¤l›kl› yaﬂl› yetiﬂkin olmak üzere toplam 95 gönüllü kat›l›mc›
yer alm›ﬂt›r. Sa¤l›kl› genç yetiﬂkin kat›l›mc›lar, 2006-2007
ö¤retim y›l›nda Hacettepe Üniversitesi ile ODTÜ’nin Edebiyat Fakültesi ve Yabanc› Diller Yüksekokulu’nun Haz›rl›k
Bölümü’nde e¤itim gören üniversite ö¤rencileri aras›ndan seçilmiﬂtir. Sa¤l›kl› yaﬂl› yetiﬂkin kat›l›mc›lar ise Ankara Emekli Sand›¤› 75.Y›l Dinlenme ve Bak›mevi, T.C. Baﬂbakanl›k
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na (SHÇEK)
ba¤l› Ankara Seyranba¤lar› Huzurevi Yaﬂl› Bak›m ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ankara Ümitköy Huzurevi sakinleri aras›ndan seçilmiﬂtir. Genç ve yaﬂl› kat›l›mc›lar, 11 y›l ve üzerinde e¤itim alm›ﬂ (en az lise mezunu) bireylerdir. Yaﬂl› yetiﬂkin
gruptaki kat›l›mc›lar ‘sa¤l›kl› yaﬂl› ölçütlerini’ karﬂ›layanlar
aras›ndan seçilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri
Tablo 1’de özetlenmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n an›lan ölçütü karﬂ›lay›p karﬂ›lamad›klar›n› belirlemek için, tarama amaçl› test
ve/veya ölçekler kullan›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n tarama testi
puanlar›na ait ortalama ve standart sapmalar Tablo 2’de verilmiﬂtir.
Sa¤l›kl› yaﬂl› grubun seçiminde kullan›lan d›ﬂlama ölçütleri ﬂunlard›r: 1) Genel biliﬂsel iﬂlevleri de¤erlendiren
SMMT’den 24’ün alt›nda, 2) Yaﬂl› grup için depresyon düzeyini ölçen GDÖ’den 11 puan ve üstünde; genç grup için
BDÖ’den 17’nin üstünde 3) Günlük hayat aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤› ölçen ‹FA’dan 60-69 yaﬂ aras›nda 15’in üstünde, 70
yaﬂ ve yukar›s›nda 9’un üstünde puan alm›ﬂ olanlar araﬂt›rmaya dahil edilmemiﬂtir.
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Tablo 1— Kat›l›mc›lar›n Demografik Özellikleri
Yaﬂ

Genç
Yaﬂl›

E¤itim Y›l›

Genç
Yaﬂl›

Cinsiyet

Genç
Yaﬂl›

Medeni Durum

Genç

Yaﬂl›

Meslek

Genç

Yaﬂl›

Tablo 2— Kat›l›mc›lar›n uygulanan tarama ölçeklerinden ald›klar›
puanlar›n ortalama ve standart sapmalar› ile dahil edilme kriterleri

Ortalama = 18.73
ss = 1.93
Ortalama = 75.65
ss = 6.71
Ortalama = 13.27
ss = 1.44
Ortalama = 13.61
ss = 1.56
Kad›n = 23
Erkek = 26
Kad›n = 23
Erkek = 23
Evli = –
Evli de¤il = 49
Dul/Boﬂanm›ﬂ = –
Evli = 9
Evli de¤il = 3
Dul/Boﬂanm›ﬂ = 34
Özel = 2
Serbest = 4
Çal›ﬂmayan = 43
Devlet = 26
Özel = 2
Serbest = 3
Çal›ﬂmayan = 15

(%47)
(%53)
(%50)
(%50)

Ortalama = 27.48
ss = 1.30

puan ≥25

GDÖ (Yaﬂl›)

Ortalama = .85
ss = .87

puan ≤11

‹FA (Yaﬂl›)

Ortalama = .30
ss = .87

60 69 yaﬂ = 2 ya da daha
fazla faaliyetten puan ≤15
70 yaﬂ üstü = üç ya da daha
fazla faaliyetten puan ≤9

BDE (Genç)

Ortalama = 5.52
ss = 1.45

puan ≤17

(%100)
(%20)
(%7)
(%73)
(%4)
(%8)
(%88)
(%57)
(%4)
(%6)
(%33)

Tarama Amac›yla Kullan›lan Test ve/veya Ölçekler
Standardize Mini Mental Test (SMMT): SMMT ilk kez
Folstein ve arkadaﬂlar› (37) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂtir. Test,
yaﬂl›lar›n, özellikle de demansl› yaﬂl›lar›n muayenesinde kullan›lan, uygulamas› k›sa süren bir biliﬂsel de¤erlendirme arac› olarak geliﬂtirilmiﬂtir. Test, biliﬂsel iﬂlevlerin global olarak
de¤erlendirilmesinde kullan›labilecek, k›sa, kullan›ﬂl› ve
standart bir uygulamad›r. SMMT yönelim, kay›t belle¤i, dikkat ve hesaplama, hat›rlama ve lisan olmak üzere beﬂ ana baﬂl›k alt›nda toplanm›ﬂ on bir maddeden oluﬂmakta ve toplam
puan olan 30 üzerinden de¤erlendirilmektedir. Yayg›n olarak
kullan›lan bu testin Türk toplumunda hafif demans tan›s›
için geçerlik ve güvenilirlik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r (38).
Geriatrik Depresyon Ölçe¤i (GDÖ): Scheikh ve Yesavage
(39) taraf›ndan geliﬂtirilen ve geriatrik popülasyonda, depresyon aç›s›ndan, risk alt›ndaki bireylerin ortaya ç›kar›lmas›nda
yayg›n olarak kullan›lan bir araçt›r. Ölçek özbildirime dayal›
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30 sorudan meydana gelmiﬂtir. Sorular ‘Evet-Hay›r’ biçiminde
cevaplanmaktad›r. Ölçek puanlan›rken, her soruya depresyon
lehine verilen cevap için 1 puan, depresyon aleyhine verilen
cevap için 0 puan verilmekte ve sonuçta elde edilen toplam
puan depresyon puan› olarak kabul edilmektedir. GDÖ’den
al›nabilecek en düﬂük puan 0, en yüksek puan 30’dur. Ölçe¤in ülkemiz kültürü için geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmalar›
yap›lm›ﬂt›r (40). Buna göre ölçe¤in iç tutarl›l›k katsay›s› .91
ve test tekrar test güvenirli¤i .74 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Depresyonu olan bireylerin bellek iﬂlevleri bozulmaktad›r. Ancak
depresyonda gözlenen bellek sorunu asl›nda dikkate ba¤l› bir
ikincil bellek sorunudur. Mevcut çal›ﬂma bellek ölçümü üzerine odakland›¤›ndan, depresyon düzeyinin bulgular üzerindeki olas› kar›ﬂt›r›c› etkisini önlemek amac›yla depresyon düzeyi ölçümü (genç grupta BDÖ, Yaﬂl› grupta GDÖ ölçekleri
kullan›larak) alma gere¤i duyulmuﬂtur.
‹ﬂlevsel Faaliyetler Anketi (‹FA): ‹FA 10 adet karmaﬂ›k günlük hayat faaliyetine iliﬂkin performans› de¤erlendiren k›sa ve
bilgi kayna¤› kiﬂiye dayal› bir ankettir (41). Anket, yetiﬂkin
bireye ya da o bireye bakmakla yükümlü bir aile ferdine uygulanmaktad›r. Anketteki 10 adet aktiviteden her birine iliﬂkin
performans› 0-3 aras›nda puanlan›r. Buna göre ‹FA’dan al›nabilecek en düﬂük puan 0, en yüksek puan 30’dur. 60–69 yaﬂ
aras› grupta 2 ya da daha fazla faaliyetten 15 ya da daha fazla
ve 70 yaﬂ ve üstü grupta üç ya da daha fazla faaliyetten 9 ya da
daha fazla puan alm›ﬂ olmak iﬂlevsel faaliyetlerde bozukluk oldu¤una ve bireyin baﬂka birisine ba¤›ml›l›¤›na iﬂaret etmektedir. ‹FA’ n›n 50 yaﬂ ve üstü Türk örneklemi üzerinde uyarlama ve norm belirleme çal›ﬂmas› yap›lm›ﬂt›r (42).
Beck Depresyon Ölçe¤i (BDÖ): Beck (43) taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ 21 maddelik bir ölçek olup depresyon düzeyinin belir-

29

DOES AGING AFFECT IMMEDIATE AND DELAYED IMPLICIT MEMORY PERFORMANCE?

lenmesi için kullan›lmaktad›r. BDÖ’ nün Türkçe’ ye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r (44,45).
Buna göre, ölçe¤in iki yar›m güvenirli¤i 0.74, ölçüt ba¤›ml›
geçerlik katsay›s› 0.74 ve 0.63’tür.
Araﬂt›rma Amac›yla Kullan›lan Sözel Malzeme
Araﬂt›rman›n çal›ﬂma ve test aﬂamalar›nda, Türkçe Kelime
Normlar› (46) listesinden seçilmiﬂ kelimeler kullan›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂma aﬂamas›nda 25 tanesi somut; 25 tanesi soyut olmak
üzere toplam 50 kelimelik 2 adet liste; test aﬂamas›nda ise 50
tanesi çal›ﬂma aﬂamas›nda önceden çal›ﬂ›lm›ﬂ olan (somut ve
soyut);ve 50 tanesi önceden çal›ﬂ›lmam›ﬂ olan (somut ve soyut) toplam 100 kelimelik 4 liste kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma ve
test aﬂamas›nda kelimeler dizüstü bilgisayar ekran›ndan, aç›k
gri arka plan üzerine, siyah renkte hepsi büyük harflerle ve
‘Arial’ fontunda yaz›lm›ﬂ olarak sunulmuﬂtur. Çal›ﬂma ve test
aﬂamalar›n›n aras›nda, bir oyalama görevi kullan›lm›ﬂt›r. Oyalama görevi, dört iﬂlem yapmay› gerektiren 50 adet basit matematiksel iﬂlemden [örne¤in 2 x (3+5) =...., (26+2) - 10 =....]
meydana gelmiﬂtir. Çal›ﬂma ve test aﬂamas›nda kullan›lan listelerdeki kelimeler harf say›s›, hece say›s› ve somutluk düzeyi
aç›s›ndan eﬂde¤erdir.
Kelime Kökü Tamamlama (KKT) Görevi
Test aﬂamas›nda hem örtük hem de aç›k bellek ölçümü olarak
ayn› KKT görevi kullan›lm›ﬂt›r. KKT görevi ilk üç harfi verilmiﬂ 100 adet eksik kelimeden (örn., M‹N… hedef kelime:
M‹NDER) oluﬂmuﬂtur. TDK Sözlü¤ü’nde (47) bu kelimelerin ilk üç harfi ile baﬂlayan en az üç kelime (örn., M‹NARE,
M‹NE, M‹N‹, M‹N‹BÜS, M‹NNET) bulunmaktad›r. Örtük
ve aç›k belle¤i deneysel olarak ortaya ç›karmak için farkl› yönergeler kullan›lm›ﬂt›r. Buna gore, örtük yönerge koﬂulunda
kat›l›mc›lar›n eksik kelimeleri ‘ak›llar›na gelen ilk sözcü¤e tamamlamalar›’; aç›k yönerge koﬂulunda ise ‘çal›ﬂma aﬂamas›nda
sunulan kelimelere tamamlamalar›’ istenmiﬂtir. KKT görevinde
önceden çal›ﬂ›lan ve çal›ﬂ›lmayan somut ve soyut kelimeler
seçkisiz s›rada sunulmuﬂtur. Kat›l›mc›lar›n test aﬂamas›nda
verilen eksik kelimeleri, çal›ﬂma aﬂamas›nda önceden karﬂ›laﬂt›klar› hedef kelimelere tamamlama miktar› ba¤›ml› de¤iﬂken
ölçümü olarak al›nm›ﬂt›r.
Kat›l›mc›lar bireysel olarak, sessiz bir odada deneye al›nm›ﬂt›r. Deney, kat›l›mc›ya uygulanacak görevler hakk›nda
bilgi verip, yaz›l› onay›n›n al›nmas› ile baﬂlam›ﬂt›r. Tarama
testlerinin ard›ndan as›l araﬂt›rmaya geçilmiﬂtir. Çal›ﬂma aﬂamas›nda, kelimeler 1 sn., test aﬂamas›nda eksik kelimeler 5sn.
ekranda kalm›ﬂ ve kelimeler-aras› sunum aral›¤› her iki aﬂamada da 1 sn. olmuﬂtur. Çal›ﬂma aﬂamas›nda, kat›l›mc›lardan
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ekranda gördükleri kelimeleri, yüksek sesle okumalar›, oyalama aﬂamas›nda, 30 saniyelik süre içinde yapabildikleri kadar
çok matematiksel iﬂlem yapmalar› istenmiﬂtir. Test aﬂamas›nda kullan›lan KKT görevi anl›k test etme koﬂulunda oyalama
görevinin hemen ard›ndan; gecikmeli test etme koﬂulunda ise
24 saat sonra (ertesi gün ayn› saatte) uygulanm›ﬂt›r. Test aﬂamas›n›n ard›ndan, kat›l›mc›lara KKT görevini yaparken, hat›rlamay› kolaylaﬂt›r›c› (mnemonic) stratejiler kullan›p kullanmad›klar›n› ve/veya görevi yaparken, çal›ﬂma aﬂamas›nda
karﬂ›laﬂt›klar› kelimelerin kullan›ld›¤›n› fark edip (aç›k bellek) kelimeleri buna göre tamamlay›p tamamlamad›klar›n›
sorgulayan iki adet aç›k uçlu soru sorulmuﬂtur. Strateji kulland›¤›n› söyleyen ve/veya çal›ﬂma aﬂamas›ndaki kelimelerin
test aﬂamas›nda kullan›ld›¤›n› fark eden kat›l›mc›lar›n örtük
bellek ölçümleri analizlere dahil edilmemiﬂtir.

BULGULAR
ek de¤iﬂkenli uç de¤erlerin (outliers) belirlenmesi için sü-

Trekli de¤iﬂkenlere ait z puanlar› hesaplanm›ﬂ ve tüm de-

¤erlerin kabul edilebilir aral›kta (z=±3.29) oldu¤u gözlenmiﬂtir. Normallik (normality) say›lt›s›n› karﬂ›lamak üzere çal›ﬂmada ele al›nan tüm sürekli de¤iﬂkenler için kay›ﬂl›l›k
(skewness) derecesine bak›lm›ﬂ ve say›lt›y› bozan herhangi bir
de¤iﬂken olmad›¤› gözlenmiﬂtir.
Araﬂt›rmada yaﬂ, yönerge türü ve test edilme süresi denekler-aras›, kelimelerin somutluk düzeyi de¤iﬂkeni ise denek-içi
de¤iﬂken olarak de¤iﬂilmenmiﬂ ve 2 (yaﬂ: genç ve yaﬂl›) x 2
(yönerge türü: örtük ve aç›k) x 2 (test edilme için geçen süre:
anl›k ve gecikmeli) x 4 (kelimelerin somutluk düzeyi: somut,
soyut, somut-önceden çal›ﬂ›lmayan ve soyut-önceden çal›ﬂ›lmayan) faktörlü ve son faktörde tekrar ölçümlü ANOVA kullan›lm›ﬂt›r. KKT puan›na ait ortalama ve standart sapmalar
ile ANOVA sonuçlar› Tablo 3’de özetlenmiﬂtir.
ANOVA sonucunda, yaﬂ (F (1,27)= 54.44, p< .01), yönerge türü (F (1, 27) = 4.21, p< .05); test edilme için geçen süre (F
(1, 27) = 26.60, p< .01); kelimelerin somutluk düzeyi de¤iﬂkenlerinin KKT puanlar› üzerindeki temel etkisi anlaml›d›r
(F (3,81) = 111.72, p< .001). ‹kili ortak etkiler incelendi¤inde,
yaﬂ ve yönerge türü (F (1, 27) = 8.15, p< .01) (ﬁekil 1); yaﬂ ve
test edilme için geçen süre (F (1, 27) = 4.14, p< .05) (ﬁekil 2);
yaﬂ ve kelimelerin somutluk düzeyi (F (3,81) =39.23, p< .001)
(ﬁekil 3) ile test edilme için geçen süre ve kelimelerin somutluk düzeyi de¤iﬂkenlerinin KKT puanlar› üzerindeki ortak etkisi (F (3,81) = 12.90, p< .001) anlaml› bulunmuﬂtur. Ayr›ca
yönerge türü, test edilme için geçen süre ve kelimelerin somutluk düzeyi (F (3,81) = 2.67, p< .05) ile yaﬂ, yönerge türü,
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Tablo 3— Kat›l›mc› Gruplar›n›n KKT Puan›na Ait Ortalama ve Standart Sapmalar ile ANOVA Sonuçlar›
De¤iﬂkenler

Yaﬂ Grubu

Yönerge
(2 x 2)

Örtük
Aç›k

Genç

Yaﬂl›

8.23 (2.19)
8.00 (2.57)

5.10 (2.30)
6.6 (1.91)

Yaﬂ F (1.27) = 54.44, p<.01**, Yönerge F(1.27) = 4.21, p<.05*,
Yönerge x Yaﬂ Grubu F(1.27) = 8.15, p>.01**
Somutluk Düzeyi
(2 x 4)

Somut
Soyut
Ö. Somut
O. Soyut

1.74(2.60)
11.48 (2.71)
5.32 (2.25)
4.88 (1.94)

6.81
6.47
5.8
4.34

(2.45)
(2.08)
(2.25)
(1.85)

Somutluk Düzeyi(3.81) = 111.72, p<.001***
Somutluk Düzeyi x Yaﬂ Grubu F(3.81) = 39.23, p<.001***
Test Edilme Süresi
(2 x 2)
Test
Test
Test
Test
Test

Edilme
Edilme
Edilme
Edilme
Edilme

Süresi
Süresi
Süresi
Süresi
Süresi

Anl›k
Geçikmeli

8.59 (2.48)
7.63 (2.28)

6.95 (2.11)
4.75 (2.10)

F(1.27) = 26.60, p<.01**
x Yaﬂ Grubu F(1.27) = 4.14, p<0.5*
x Somutluk Düzeyi F(3.81) = 12.90, p<.001***
x Somutluk Düzeyi x Yönre Türü F(3.81) = 2.67, p<.05*
x Somutluk Düzeyi x Yönerge Türü x Yaﬂ F(3.81) = 3.47, p<0.5*

25
20
Genç
Yaşlı

15
10
5

8.2
7.9
5.16

6.63

Kelime kökü Tamamlama Puanı

Kelime Kökü Tamamlama Puanı

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

25
20
Genç
Yaşlı

15
10

8.57
6.95

7.64
4.75

5
5

0
Anlık

Örtük

Gecikmeli

Açık

ﬁekil 1— Yaﬂ grubu ve yönerge türü de¤iﬂkenliklerinin KKT puanlar›
üzerindeki ortak etkisi.

ﬁekil 2— Yaﬂ grubu ve test idilme süresi de¤iﬂkenliklerinin KKT puanlar›
üzerindeki ortak etkisi.

test edilme için geçen süre ve kelimelerin somutluk düzeyi de¤iﬂkenlerinin KKT puanlar› üzerindeki dörtlü ortak etkisi (F
(3,81) = 3.47, p< .05) de anlaml› bulunmuﬂtur (ﬁekil 4).
ANOVA analizi sonucunda, temel etkisi anlaml› bulunan
somutluk düzeyi de¤iﬂkeni ile ortak etkileri anlaml› bulunan
de¤iﬂkenlerin kayna¤›n› belirlemek için post-hoc (Tukey)
analizler yap›lm›ﬂt›r. Post- hoc analizler kapsam›nda yap›lan
ikili ve üçlü karﬂ›laﬂt›rmalar›n say›s› çok fazla oldu¤undan ve
etkisi incelenen de¤iﬂkenlerin dörtlü ortak etkisi anlaml› dü-

zeyde oldu¤undan,bu makale ba¤lam›nda sadece dörtlü ortak
etki irdelenmiﬂtir.
De¤iﬂkenlerin dörtlü ortak etkisi ﬁekil 3’de özetlenmiﬂtir.
Buna göre örtük yönerge alt›nda, somut kelimelerle anl›k test
edilen gençler ile ayn› koﬂullar alt›ndaki yaﬂl›lar›n (q (32,81)=
10.23; p< .01); örtük yönerge alt›nda, soyut kelimelerle anl›k
test edilen gençler ile ayn› koﬂullar alt›ndaki yaﬂl›lar›n (q
(32,81)= 5.82; p< .05); örtük yönerge alt›nda, somut kelimelerle gecikmeli test edilen gençler ile ayn› koﬂullar alt›ndaki
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Kelime Kökü Tamamlama Puanı

25
Somu
Somut
Ö. Somut
Ö. Somut

20
15
10.65

11.43

10
6.87
5.31
5

4.9

6.54 5.8

4.37

0
Genç

Yaşlı

ﬁekil 3— Yaﬂ grubu ve somutluk düzeyi de¤iﬂkenliklerinin KKT puanlar› üzerindeki ortak etkisi.

anlık somut
gecikmeli somut

Kelime Kökü
Tamamlama Puanı

25
20

anlık somut
gecikmeli somut

15
10

10.25

8.17
6

5.64

5

anlık o. somut
gecikmeli o. somut

7.09
6

4.92 4.73
anlık o. somut
gecikmeli o. somut

0
Açık Yönerge Altında Yaşlı Yetişkin Katılımcılar

anlık somut
gecikmeli somut

Kelime Kökü
Tamamlama Puanı

25
20

anlık somut
gecikmeli somut

15
10
5

8.42
6.47

4.55

3.64

6.25

3.82

5.17 2.21

0

anlık o. somut
gecikmeli o. somut
anlık o. somut
gecikmeli o. somut

Örtük Yönerge Altında Yaşlı Yetişkin Katılımcılar
ﬁekil 4— Yaﬂ, yönerge türü, test edilme süresi ve kelimelerin somutluk düzeyi de¤iﬂkenlerinin KKT puanlar› üzerindeki etkisi.

yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 7.25; p< .01); örtük yönerge alt›nda, soyut kelimelerle gecikmeli test edilen gençler ile ayn› koﬂullardaki yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 11.72; p< .01); aç›k yönerge alt›nda, soyut kelimelerle anl›k test edilen gençler ile ayn› koﬂullar alt›ndaki yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 7.90; p< .01); aç›k yönerge alt›nda, soyut kelimelerle gecikmeli test edilen gençler ile
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ayn› koﬂullar alt›ndaki yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 8.38; p< .01)
KKT puanlar› aras›nda anlaml› fark vard›r.
Aç›k yönerge alt›nda, somut kelimelerle anl›k test edilen
gençler ile ayn› koﬂullar alt›nda gecikmeli test edilen yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 7.25; p< .01); aç›k yönerge alt›nda, somut kelimelerle anl›k test edilen gençler ile ayn› koﬂullarda gecik-
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meli test edilen yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 9.72; p< .01); aç›k yönerge alt›nda, soyut kelimelerle anl›k test edilen gençler ile
ayn› koﬂullarda gecikmeli test edilen yaﬂl›lar›n (q (32,81)=
7.90; p< .01) ; aç›k yönerge alt›nda, soyut kelimelerle anl›k
test edilen gençler ile ayn› koﬂullarda gecikmeli test edilen
yaﬂl›lar›n (q (32,81)= 7.90; p< .01) KKT puanlar› aras›ndaki
fark anlaml› bulunmuﬂtur.

TARTIﬁMA
u çal›ﬂma genç ve yaﬂl› bireylerde örtük ve aç›k bellek sis-

Btemlerini etkileyebilecek tart›ﬂmal› de¤iﬂkenleri belirlemek amac›yla tasarlanm›ﬂt›r. Bulgular, gençlerin yaﬂl›lardan,
örtük yönergenin aç›k yönergeden, anl›k test edilmenin gecikmeli test edilmeden ve önceden çal›ﬂ›lan kelimelerin (somut/soyut) önceden çal›ﬂ›lmayanlardan (somut/soyut) daha
baﬂar›l› hat›rlama performans›na neden oldu¤unu göstermiﬂtir.
Yönerge türü de¤iﬂkeninin temel etkisi incelendi¤inde,
örtük yönerge alt›nda elde edilen KKT puanlar›, aç›k yönerge alt›nda elde edilen KKT puanlar›ndan düﬂüktür. Bilginin
otomatik olarak ve bilinçli çaba gerektirmeksizin geri getirilmesini sa¤layan örtük yönerge alt›ndaki KKT performans›,
bilginin bilinçli bir çaba ile geri getirildi¤i aç›k yönergede alt›ndaki KKT performans›ndan daha yüksek olmuﬂtur. Bu sonuç, önceden çal›ﬂ›lan (Ö+) ve önceden çal›ﬂ›lmayan (Ö-) kelimeler aras›ndaki fark›n anlaml› bulunmas›yla birleﬂti¤inde,
yönerge manipülasyonunun etkili oldu¤u, yani örtük belle¤in
deneysel olarak ortaya ç›kart›ld›¤› kan›tlanm›ﬂ ve örtük-aç›k
belle¤in yönergeler yoluyla ayr›ﬂt›r›labilece¤ini savunan araﬂt›rmalar (12-15) desteklenmiﬂtir.
Test edilme süresinin temel etkisi, anl›k test edilmenin
gecikmeli test edilmeye göre daha baﬂar›l› KKT performans›na neden oldu¤unu göstermiﬂtir. Bu yönüyle hem örtük hem
de aç›k bellek, çal›ﬂma ve test aﬂamas› aras›nda geçen sürenin
uzamas›ndan olumsuz ﬂekilde etkilenmiﬂtir. Bu bulgu, k›sa ve
uzun süreli aç›k bellek ayr›m›na benzer bir ayr›m›n örtük bellek (k›sa ve uzun süreli örtük bellek) için de geçerli olabilece¤ini göstermesi aç›s›ndan önemlidir.
Örtük ve aç›k bellek ayr›m› aç›s›ndan çeliﬂkili sonuçlar›
olan yaﬂ grubu ve yönerge türü de¤iﬂkenlerinin ortak etkisinin kayna¤›, örtük yönerge alt›ndaki gençler ve yaﬂl›lar aras›ndaki farkt›r (ﬁekil 2). Bu sonuç, örtük belle¤in yaﬂtan etkilenmedi¤ini iddia eden araﬂt›rma bulgular›yla çeliﬂirken
(7,29-32); örtük belle¤in yaﬂtan etkilendi¤ini gösteren bulgular› (8, 34-36) destekler niteliktedir. Aç›k yönerge koﬂulunda, genç grubun KKT puan› ortalamas› yaﬂl› gruptan büyük olmas›na ra¤men, iki grup aras›ndaki fark›n anlaml› ol-
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mamas› ﬂaﬂ›rt›c› bir bulgudur. Aç›k belle¤in yaﬂla beraber geriledi¤ini üzerinde geniﬂ uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂ bir konudur
(7,27,28,32). Kat›l›mc› say›s› art›r›ld›¤› taktirde, bu fark›n
anlaml› ve literatürle uyumlu hale gelebilece¤i öngörülmektedir.
Aç›k yönerge alt›ndaki genç ve yaﬂl› gruplar aras›nda
KKT aç›s›ndan fark bulunmamas›, çal›ﬂma aﬂamas›nda yap›lan kodlama (kelimeleri sadece okuma) ile test aﬂamas›ndaki
KKT görevi (fiziksel/alg›sal talepleri olan) aras›ndaki etkileﬂimin aç›k bellek aleyhine sonuçlanm›ﬂ olmas›yla aç›klanabilir.
Yaﬂ ve test edilme süresi ortak etkisi, gecikmeli test edilme koﬂulunda gençlerin yaﬂl›lardan daha baﬂar›l› olduklar›n›,
yaﬂl›lar›n ise anl›k test edilme koﬂulunda gecikmeliye göre
daha baﬂar›l› olduklar›n› göstermiﬂtir. Anl›k test edilme durumunda gençlerle yaﬂl›lar aras›nda fark gözlenmezken gecikmeli test edilme durumunda gençler lehine bir sonuç ortaya
ç›kmaktad›r (ﬁekil 3). Gençlerin anl›k test edilme koﬂulunda
KKT puanlar› daha yüksek olmas›na ra¤men, anl›k ve gecikmeli test edilme koﬂullar›ndan elde ettikleri KKT puanlar›
aras›ndaki fark anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Bu bulguyu ilgili yaz›n ba¤lam›nda aç›klamak oldukça zordur. Elde edilen bu
bulgu, a) genç kat›l›mc›lar›n araﬂt›rmaya yeterince konsantre
olmamalar›, kelimeleri ak›lda tutmak için yeterince biliﬂsel
çaba göstermemeleri, dolay›s›yla otomatik süreçlere benzer
bir performans göstermeleriyle veya b) dille ilgili kuﬂak farkl›l›¤›na ba¤l› olarak kullan›lan kelimelerin genç grup alehine
bir durum yaratm›ﬂ olmas› ihtimali ile aç›klanabilir.
Gençlerin tüm deneysel koﬂullarda yaﬂl›lardan daha yüksek KKT performans› sergiledikleri, her iki yaﬂ grubunun da
örtük yönerge alt›nda ve gecikmeli test etme koﬂulunda daha
baﬂar›s›z olduklar›n› göstermiﬂtir.
Araﬂt›rman›n en önemli sonucu ise aç›k bellekte y›llard›r
varl›¤›n› bildi¤imiz k›sa ve uzun süreli bellek ay›r›m›n›n genç
ve yaﬂl› bireylerde, örtük bellek için de geçerli oldu¤unun
gösterilmiﬂ olmas›d›r.
Kat›l›mc› say›s› ile seçilen soyut kelimelerden baz›lar›n›n
duygusal yükünün fazla olmas›n›n çal›ﬂma (fiziksel kodlama
a¤›rl›kl› okuma görevi) sonuçlar› üzerinde yaratm›ﬂ olabilece¤i yanl›l›k (örtük bellek lehine) mevcut çal›ﬂman›n s›n›rl›l›klar› olarak özetlenebilir.
Buna karﬂ›n, sa¤l›kl› ve aktif yaﬂlanman›n hedeflendi¤i
günümüzde, mevcut bulgular›n, yaﬂl›l›k döneminde meydana
gelen biliﬂsel de¤iﬂimin ard›ndaki mekanizmalar› anlamaya
yönelik temel bilim araﬂt›rmalar›na katk›s›n›n yan› s›ra, sosyal güvenlik, sigorta ve sa¤l›k hizmetlerinin yeniden yap›land›r›lmas›na yönelik politikalar›n üretilmesi gibi uygulama
alanlar› aç›s›ndan da önemli do¤urgular› olaca¤› düﬂünülmektedir.
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