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Giriﬂ: Bu araﬂt›rman›n amac›, genç ve yaﬂl›larda test edilme süresi ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin örtük ve aç›k bellek üzerindeki etkilerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Ergen (11-14 yaﬂ), erken yetiﬂkin (25-35 yaﬂ) ve yaﬂl› (65+ yaﬂ) olmak üzere toplam 240 kat›l›mc›ya duygusal yüke sahip kelimeler sunularak, anl›k ve gecikmeli koﬂulda kelime kökü tamamlama ve serbest hat›rlama performanslar› ölçülmüﬂtür.
Bulgular: Yaﬂ, test edilme süresi ve kelimelerin duygusal yükünün aç›k ve örtük bellek üzerindeki temel etkisi anlaml›d›r. Örtük bellekte yaﬂ ve duygusal yük ile test edilme süresi ve duygusal yük de¤iﬂkenlerinin ortak etkisi anlaml›yken; aç›k bellekte test edilme süresi ve yaﬂ ile test edilme süresi ve duygusal yük de¤iﬂkenlerinin ortak etkisi anlaml›d›r. Bu üç de¤iﬂkenin aç›k bellek üzerindeki üçlü ortak etkisi de anlaml›d›r.
Sonuç: Yaﬂlanmayla beraber aç›k ve örtük bellek performans› yani bilinçli ve bilinçsiz geri getirme iﬂlevleri gerilemektedir. Sunulan uyar›c›n›n duygusal içerikli olmas› aç›k ve örtük bellek performans›n› her yaﬂta etkilemekte, olumlu uyar›c›lar daha iyi hat›rlanmaktad›r. Olumlu kelimelerin
tüm gruplarda örtük bellek performans›n› anlaml› derecede art›rmas›, belle¤in bilinçsiz biçimde
olumlu olana yönelerek “olumluluk etkisi” gösterdi¤i ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Örtük bellek aç›s›ndan ergenler ve yaﬂl›lar aras›nda, aç›k bellek aç›s›ndan gençlerle yaﬂl›lar aras›nda fark görülmesi,
örtük belle¤in yaﬂ farkl›l›klar›na daha duyarl› oldu¤unu düﬂündürmektedir.
Anahtar Sözcükler: Adolesan; Orta Yaﬂ; Yetiﬂkin; Yaﬂ Faktörü; Yaﬂl›; Yaﬂlanma/Fizyoloji;
Haf›za/Fizyoloji.
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Introduction: The objective of this study is to investigate effects of testing time and emotional valence of words on implicit and explicit memory in young and elderly individuals.
Materials and Method: After valence words were presented to 240 subjects composed of
adolescents (11-14), early adults (25-25) and elderly people (65 and above) performance of word
stem completion and free recall were tested.
Results: Main effects of the age, testing time and valence of words on implicit and explicit
memory were significant. While the dual effects of age and valence; testing time and valence
were found significant in implicit memory, the dual effects of testing time and age; testing time
and valence were also significant in explicit memory. Moreover, the triad effects of these variables on explicit memory were also found significant.
Conclusion: Performance of explicit and implicit memory, in other words conscious and
inconscious retrieval declines with aging. Emotional content affects explicit and implicit memory
in all ages and positive stimulations are retrieved better. The increase in performance of implicit
memory brought about by positive words in all groups was interpreted as inclination of the memory inconsciously towards positive words showing a “positivity effect”.
Key Words: Adolescent; Middle Aged; Adult; Affect; Age Factors; Aged; Aging/Physiology;
Memory/Physiology.
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G‹R‹ﬁ
oklu Bellek Sistemleri Yaklaﬂ›m› ba¤lam›nda, birbirinden
ba¤›ms›z iki bellek türü tan›mlanm›ﬂt›r. Bunlardan biri
daha önceki yaﬂant›lar›n bilinçli veya istemli olarak hat›rlanmas›n› gerektirmeyen ve otomatik süreçlere dayanan örtük
bellek, di¤eri ise daha önceki yaﬂant›lar›n bilinçli veya istemli olarak hat›rlanmas›n› gerektiren aç›k bellektir (1). En s›k
kullan›lan aç›k bellek görevleri serbest hat›rlama, ipuçlu hat›rlama ve tan›ma iken, örtük belle¤i ölçmek için en s›k kullan›lan görevler kelime kökü tamamlama, kelime parças› tamamlama, anagram çözmedir.
Aç›k bellekte yaﬂa ba¤l› gerileme oldu¤u yayg›n bir bulgudur. Buna karﬂ›n, yaﬂla birlikte örtük bellek performans›nda gerileme olup olmad›¤› çeliﬂkilidir. Yaﬂ›n ilerlemesiyle örtük bellek performans›n›n geriledi¤ini gösteren araﬂt›rmalar
(2) oldu¤u gibi, yaﬂtan etkilenmedi¤ini iddia eden araﬂt›rmalar da bulunmaktad›r (3,4).
Örtük belle¤in yaﬂtan etkilendi¤ini ileri süren bir araﬂt›rmada, genç (20-30 yaﬂ), yaﬂl› (62-69 yaﬂ) ve ileri yaﬂl› (71-80
yaﬂ) gruplar› örtük (kelime parças› tamamlama) ve aç›k bellek
(tan›ma testi) puanlar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rm›ﬂt›r. Sonuçta,
örtük bellek aç›s›ndan yaﬂl› gruplarda küçük ama anlaml› yaﬂ
fark› görülmüﬂ, yaﬂl› gruplar gençlere göre daha düﬂük performans göstermiﬂtir. Genç grup ise aç›k bellek aç›s›ndan daha
baﬂar›l› olmuﬂtur (2). Farkl› sonuçlar›n elde edildi¤i di¤er bir
araﬂt›rmada ise genç ve yaﬂl›lar, uyaran türünün çal›ﬂma ve
test aﬂamas›nda de¤iﬂti¤i semantik görevlerdeki performanslar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lardan “baz› nesnelerin bir ayakkab› kutusundan büyük olup olmad›¤›na” ve “di¤er baz› nesnelerin ise bir köﬂesi olup olmad›¤›na” karar vermeleri istenmiﬂtir. Nesnelerin yar›s› kelime di¤er yar›s› da resim olarak
sunulmuﬂtur. Test aﬂamas›nda, nesnelerle ilgili sorulara verdikleri cevaplar›n h›z› ba¤›ml› de¤iﬂken ölçümü olarak al›nm›ﬂt›r. Genç ve yaﬂl› gruplar aç›k bellek performans› (tan›ma)
aç›s›ndan farkl›laﬂ›rken, örtük bellek performanslar› ayn› düzeyde kalm›ﬂt›r. Bu araﬂt›rmada, yaﬂ›n örtük bellek performans› üzerinde bir etkisi olmad›¤› görülmüﬂtür. Di¤er taraftan, yaﬂ ilerledikçe aç›k bellek performans›n›n bozuldu¤u üzerinde uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂ bir bulgudur (3).
Kelimelerin duygusal yükünü ele alan çal›ﬂmalarda, aç›k
bellek performans› aç›s›ndan duygusal yüke sahip kelimelerin
nötr olanlardan daha fazla hat›rland›¤› ve bunun bellekte, ‘bellek artt›r›m etkisi’ ad› verilen iyileﬂtirici bir etki yaratt›¤› konusunda uzlaﬂma sa¤lanm›ﬂt›r (5). Kiﬂinin kendi duygusal
durumuna uygun materyali daha kolay ö¤renip, daha iyi hat›rlamas› olarak tan›mlanan “duygu durum tutarl› bellek yanl›l›-
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¤›” ba¤lam›nda, duygusal içerikli materyalin örtük ve aç›k
bellek üzerindeki etkisiyle ilgili çeliﬂkili bulgular mevcuttur.
Baz› araﬂt›rmalar duygusal içerikli materyalin örtük belle¤i
etkilemedi¤i; ancak aç›k belle¤i etkiledi¤i sonucuna ulaﬂ›rken
(6), baz› araﬂt›rma sonuçlar› örtük belle¤in duygusal içerikli
materyalden etkilendi¤i yönündedir (7).
Bununla birlikte, Ramponi, Handelsman ve Barnard,
duygusal içeri¤in kavramsal örtük bellek üzerinde etkisi olmad›¤›n›, duygusal materyalin belle¤e katk›s›n›n olabilmesi
için, niyetli/istemli hat›rlaman›n gerekli oldu¤unu; örtük
belle¤in ise bu avantaja sahip olmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir (8).
Arntz ve arkadaﬂlar› duygusal materyalin alg›sal özelliklerinin
daha iyi kodlanmas›n› sa¤layarak alg›sal örtük belle¤i olumlu
etkileyece¤ini ileri sürmektedirler (9).
Yaﬂl›lar›n gençlere k›yasla olumlu duygusal yaﬂant›lara
daha fazla tepki verme (yaklaﬂma, hat›rlama, dikkat etme vs.)
e¤iliminde oldu¤u yönünde birçok araﬂt›rma bulunmaktad›r
(10,11). Yani yaﬂl›lar olumlu duygusal yüke sahip materyali
daha çok hat›rlayarak, “olumluluk etkisi” göstermektedir. Yaﬂl›lardaki olumluluk etkisi, onlar›n duygusal düzenlemeye (regulation) daha fazla odaklanmalar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Yaﬂl›lar bunu, olumlu bilgiyi artt›r›p olumsuz bilgiyi azaltacak bir biliﬂsel kontrol mekanizmas› taraf›ndan gerçekleﬂtirmektedir (11).
Örtük ve aç›k belle¤in do¤as› hakk›nda önemli bilgiler
veren di¤er bir de¤iﬂken test edilme süresidir. Gecikmeli koﬂulda aç›k bellekte görülen gerileme uzlaﬂ›lm›ﬂ bir bilgi olsa
da örtük bellekle ilgili sonuçlar çeliﬂkilidir (12). Bir çal›ﬂmada, gençlerde test edilme süresinin anl›k (hemen) ve gecikmeli (24 saat sonra) oldu¤u koﬂullarda, kelime kökü tamamlama
(KKT) performans› aç›s›ndan fark bulunmazken; yaﬂl›larda
bu fark anlaml›d›r. Tulving, Schacter ve Stark’›n çal›ﬂmas›nda, kat›l›mc›lar›n yar›s›na 1 saat ve di¤er yar›s›na da 7 gün gecikmeyle tan›ma (aç›k bellek) ve kelime parças› tamamlama
(örtük bellek) testi uygulam›ﬂt›r (13). Sonuçta, tan›ma performans› 1 saat ve 7 gün içinde düﬂerken, örtük bellek performans› de¤iﬂmemiﬂtir. Aç›k bellekle ilgili bir araﬂt›rmada (14)
ise, genç (30-45 yaﬂ), orta yaﬂl› (46-60 yaﬂ), yaﬂl› (61-75 yaﬂ)
ve en yaﬂl› (76-90 yaﬂ) gruplar gecikmeli serbest hat›rlama
(SH) ve tan›ma performanslar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ, 20
dakikal›k ve 24 saatlik gecikmeli hat›rlama performans›nda
en fazla gerileme yaﬂl› gruplarda gözlenmiﬂtir.
Bu araﬂt›rmada ergen, erken yetiﬂkin ve yaﬂl› gruplarda
test edilme süresi ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin örtük ve aç›k bellek üzerindeki etkisi incelenmiﬂtir. Araﬂt›rman›n hipotezleri ﬂöyledir: 1. Örtük ve aç›k bellekte yaﬂl›
ve gençler aras›nda anl›k ve gecikmeli test edilme aç›s›ndan
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anlaml› fark olacakt›r. Yaﬂl›larda örtük bellek testinde anl›k
ve gecikmeli test edilme aç›s›ndan fark olmayacak; aç›k bellek testinde ise fark olacakt›r 2. Yaﬂl› ve genç gruplar aras›nda hem örtük hem de aç›k bellekte uyar›c›lar›n duygusal yükü aç›s›ndan anlaml› fark bulunacakt›r. Yaﬂl›lar olumlu,
gençler olumsuz kelimeleri daha fazla hat›rlayacakt›r. 3. Yaﬂtan ba¤›ms›z olarak örtük ve aç›k bellekte, anl›k ve gecikmeli koﬂullarda duygusal kelimeler, nötr olanlardan daha fazla
hat›rlanacakt›r.

Tablo 1— Kat›l›mc›lar›n Demografik Özellikleri
%
Cinsiyet

Erken yetiﬂkin
Yaﬂl›
Yaﬂ

GEREÇ VE YÖNTEM

Araç-Gereçler
Araﬂt›rmada kat›l›mc›lara örtük bellek için KKT testi, aç›k
bellek için SH testi uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n çal›ﬂma aﬂa-
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Ergen
Erken yetiﬂkin

Kat›l›mc›lar
Araﬂt›rmaya ergen (11-14 yaﬂ), erken yetiﬂkin (25-35 yaﬂ) ve
yaﬂl› (65+ yaﬂ) olmak üzere toplam 240 gönüllü kat›lm›ﬂt›r.
Ergenlerin yaﬂ ortalamas› 12.42 (1.09), erken yetiﬂkinlerin
30.03 (3.24) ve yaﬂl›lar›n 74.92 (7.08)’dir. Kat›l›mc›lar e¤itim düzeyleri aç›s›ndan eﬂleﬂtirilmiﬂtir (Tablo 1). Ergen grup
‹stanbul’da MEB’e ba¤l› bir ilkö¤retim okulunun ö¤rencilerinden, erken yetiﬂkin grup ‹stanbul’da kamu ve/veya özel kurumlarda çal›ﬂan kiﬂiler ile ev han›mlar›ndan oluﬂturmaktad›r. Yaﬂl› grup ise, ‹stanbul’da SHÇEK’e ba¤l› resmi ve/veya
özel huzurevi sakinlerinden “sa¤l›kl› yaﬂl›” kriterini karﬂ›layan bireyler aras›ndan seçilmiﬂtir. Bu kriteri sa¤lamak için
huzurevlerindeki psikolojik dan›ﬂma ve rehberlik servisinden
verilen bilgilendirmeye ek olarak, tarama amaçl› üç test/ölçek
kullan›lm›ﬂt›r: Standardize Mini Mental Test (SMMT) (15),
Geriatrik Depresyon Ölçe¤i (GDÖ) (16) ve ‹ﬂlevsel Faaliyetler Anketi (‹FA) (17). SMMT’den 25 ve üstü puan alm›ﬂ olanlar, GDÖ’den 11 puan üstü alan kat›l›mc›lar ile ‹FA’dan
60–69 yaﬂ için 2 ya da daha fazla faaliyetten puan ≤ 15; 70 yaﬂ
ve üstü için 3 ya da daha fazla faaliyetten puan ≤ 9 alm›ﬂ olanlar araﬂt›rmaya dahil edilmiﬂtir. Etik Kurul izinleri ile birlikte ergen grup için MEB’dan, yaﬂl› grup için ise SHÇEK’ten
gerekli izinler al›nm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n etik aç›dan uygunlu¤u onaylanm›ﬂ (HÜ T›p Fakültesi T›bbi Araﬂt›rmalar Yerel
Etik Kurulu 28.08.2009 tarih ve 2288 say›l› karar) ve tüm
kat›l›mc›lar›n yaz›l› izinleri Ayd›nlat›lm›ﬂ Onam Formu ile
al›nm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada her deneysel koﬂulda 40’ar kat›l›mc› bulunmaktad›r. Kat›l›mc›lardan 20’sine KKT, 20’sine SH görevi
verilmiﬂtir. Kat›l›mc›lar›n iki görevden hangisine atanacaklar› seçkisiz olarak belirlenmiﬂtir.

Ergen

Yaﬂl›
E¤itim Düzeyi

Ergen
Erken yetiﬂkin

Yaﬂl›

K›z =
Erkek=
Kad›n=
Erkek=
Kad›n=
Erkek=

41
39
45
35
39
41

51.25
48.75
56.25
43.75
48.75
51.25

χ = 12.42
SS= 1.09
χ = 30.03
SS= 3.24
χ = 74.92
SS= 7.08
ilkö¤retim=
ilkö¤retim =
ortaokul =
lise =
üniversite =
ilkö¤retim =
ortaokul =
lise =
üniversite =

80
28
25
16
16
28
25
16
16

100
35
20
20
20
35
20
20
20

mas›nda, örtük ve aç›k testlerde 14 olumlu, 14 olumsuz ve 14
nötr s›fat kelimesinden oluﬂan kelime listeleri kullan›lm›ﬂt›r.
Kelimelerin harf say›s› ortalamas› 7; ranj› 5-9; hece say›s› ortalamas› 3; ranj› 2-4’tür. Kelime listesi Tosun ve Da¤’›n çal›ﬂmas›nda kullan›lan kelimeler temel al›narak belirlenmiﬂtir
(18). TDK Elektronik Büyük Türkçe Sözlük’te kelimelerin
ilk üç harfi ile baﬂlayan en az üç kelime bulunmaktad›r. (Elektronik Büyük Türkçe Sözlük http://tdkterim.gov.tr/bts/ adresinden 18 May›s 2009 tarihinde edinilmiﬂtir).
KKT testinde kat›l›mc›lardan ilk üç harfi verilmiﬂ eksik
kelimeleri (HUZ………- hedef kelime: HUZUR) ak›llar›na
gelen ilk kelimeye tamamlamalar› istenmiﬂtir. SH testinde ise
çal›ﬂma aﬂamas›nda sunulan kelimeleri hat›rlayarak yazmalar›
istenmiﬂtir.
‹ﬂlem
Çal›ﬂma aﬂamas›nda kelimeler 38 x 20 cm boyutunda dizüstü
bilgisayar ekran›ndan, dört saniye süre, seçkisiz s›rada, beyaz
zemin üzerine siyah renkte, büyük harfle ve ‘Arial’ fontuyla
yaz›lm›ﬂ ﬂekilde sunulmuﬂtur. KKT ve SH testleri anl›k koﬂulda çal›ﬂmadan hemen sonra, gecikmeli koﬂulda 6 saat sonra uygulanm›ﬂt›r (KKT görevinde oyalama aﬂamas› bulun-
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Tablo 2— Farkl› Deneysel Koﬂul Düzeylerinden Elde Edilen Kelime Kökü Tamamlama Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi Sonuçlar›
De¤iﬂim Kayna¤›
Yaﬂ Grubu (A)
Test Edilme Süresi (B)
Kelimelerin Duygusal Yükü (C)
AxB
AxC
BxC
AxBxC
Hata: G. ‹çi

Kareler Toplam›

SS

Ortalama Kareler

F

η2

p

19.48
27.71
290.82
8.10
17.87
21.51
6.14
380.33

2
1
1.89
2
3.79
1.90
3.79
216

9.74
27.71
153.32
4.05
4.71
11.34
1.62
1.76

5.95
16.94
87.17
2.48
2.68
6.45
0.92

0.10
0.13
0.43
0.04
0.05
0.05
0.02

.003**
.001***
.001***
.089
.035*
.002**
.449

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

maktad›r). KKT görevinde sunulan kelimelerin daha sonra
test edilece¤i belirtilmezken, SH görevinde test edilecekleri
aç›kça ifade edilmiﬂtir.

BULGULAR
raﬂt›rmada 3x2x3 faktörlü son faktörde tekrar ölçümlü iki

AANOVA kullan›lm›ﬂt›r. Yaﬂ grubu ve test edilme süresi

gruplar aras›, kelimelerin anlamsal yükü de¤iﬂkeni denek içi
olarak de¤iﬂimlenmiﬂtir. KKT ve SH puanlar› ise ba¤›ml› ölçümlerdir. KKT puanlar›yla ilgili ANOVA sonuçlar› Tablo
2’de verilmiﬂtir. Yaﬂ de¤iﬂkeninin KKT puanlar› üzerindeki
temel etkisi anlaml›d›r (F(2, 216)= 5.95, p< .01, ηp2 = 0.01).
Yani, yaﬂ ilerledikçe örtük bellek performans› azalmaktad›r.
Ayn› ﬂekilde, test edilme süresi de¤iﬂkeninin, KKT puanlar›
üzerindeki temel etkisi anlaml›d›r (F(1, 216) = 16.94, p <.001,
ηp2 = 0.13). Yani test edilme süresi uzad›kça, KKT puanlar›
düﬂmektedir. Kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkeninin KKT
puanlar› üzerindeki temel etkisi de anlaml›d›r (F(1.89, 216) =
87.17, p< .001, ηp2 = 0.43, GG ε= 0.95). Buna göre, farkl›
duygusal yükü olan kelimeler aras›nda KKT puanlar› aç›s›ndan fark vard›r.
ANOVA sonuçlar›na göre, yaﬂ ve test edilme süresi de¤iﬂkenlerinin KKT puanlar› üzerindeki ortak etkisi anlaml› bulunmazken (F(2, 216) = 2.48, p = .089, ηp2 =0.04), yaﬂ ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin ortak etkisi ile test
edilme süresi ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin
KKT puanlar› üzerindeki ortak etkisi anlaml›d›r (F(3.79, 216) =
2.68, p< .05, ηp2 =0.05, GG ε= 0.95) (ﬁekil 1); F(1.90, 216) =
6.45, p< .05, ηp2 =0.05, GG ε=0.95). Yaﬂ, test edilme süresi ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin üçlü ortak
etkisi ise anlaml› de¤ildir (F(3.79, 216)= 0.92, p= .449, ηp2
=0.02, GG ε=0.95). Anlaml› bulunan ortak etkilerin kayna¤› post hoc analizlerle (Bonferroni Testi) incelenmiﬂtir.
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ﬁekil 1— Kelime Kökü Tamamlama Puan›n›n Yaﬂ Grubu ve Kelimelerin
Duygusal Yükü De¤iﬂkenlerinin Ortak Etkisine Göre De¤iﬂimi.

Serbest hat›rlama (SH) ile ilgili ANOVA sonuçlar›na bak›ld›¤›nda (Tablo 3), yaﬂ de¤iﬂkeninin SH puanlar› üzerindeki temel etkisinin anlaml› oldu¤u görülmektedir (F (2, 228)=
18.78, p< .001, ηp2 = 0.25). Yani, yaﬂ ilerledikçe aç›k bellek
performans›nda gerileme görülmektedir. Ayn› ﬂekilde, test
edilme süresi de¤iﬂkeni ile kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin de SH puanlar› üzerindeki temel etkisi anlaml›d›r
(F(1, 228) = 33.8, p <.001, ηp2 = 0.23; F(2, 228) = 19.25, p<
.001, ηp2 = 0.14). Buna göre, anl›k veya gecikmeli test edilme koﬂullar› aras›nda SH puanlar› aç›s›ndan fark vard›r. Benzer ﬂekilde, kelimelerin duygusal yükü SH puanlar›n› farkl›
ﬂekilde etkilemiﬂtir (Tablo 3).
ANOVA sonuçlar›na göre, yaﬂ ve test edilme süresi de¤iﬂkenlerinin SH puanlar› üzerindeki ortak etkisi ile test edilme
süresi ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin ortak et-
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Tablo 3— Farkl› Deneysel Koﬂul Düzeylerinden Elde Edilen Serbest Hat›rlama Puanlar›na ‹liﬂkin Varyans Analizi Sonuçlar›
De¤iﬂim Kayna¤›

Kareler Toplam›

Sd

Ortalama Kareler

F

η2

p

24.72
22.25
42.11
5.22
4.13
17.07
14.64
249.37

2
1
2
2
4
2
4
228

12.36
22.25
21.06
2.61
1.03
8.54
3.66
1.09

18.78
33.80
19.25
3.97
0.95
7.81
3.35

0.25
0.23
0.14
0.07
0.01
0.06
0.06

.001***
.001***
.001***
.022*
.439
.001**
.011*

Yaﬂ Grubu (A)
Test Edilme Süresi (B)
Kelimelerin Duygusal Yükü (C)
AxB
AxC
BxC
AxBxC
Hata: G. ‹çi
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

kisi (F(2, 228) = 3.97, p< .05, ηp2 = 0.07; F(2, 228) = 7.81, p <
.01, ηp2 = 0.06) anlaml› bulunurken; yaﬂ ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin ortak etkisi anlaml› de¤ildir (F(4,
2
228) = 0.95, p= .439, ηp = 0.01). Ayr›ca, yaﬂ, test edilme süresi ve kelimelerin duygusal yükü de¤iﬂkenlerinin SH puanlar› üzerindeki üçlü ortak etkisi de anlaml›d›r (F(4, 228)= 3.35,
p< .05, ηp2 = 0.06). Anlaml› düzeyde bulunan ortak etkilerin
kayna¤› post hoc analizlerle (Bonferroni Testi) incelenmiﬂtir.
KKT ve SH puanlar›na ait post hoc analiz sonuçlar› Tablo 4’te
özetlenmiﬂtir.

TARTIﬁMA
u araﬂt›rmada yaﬂ, kelimelerin duygusal yükü ve test edil-

Bme süresi her iki bellek performans›n› da etkilemekte, fakat anlaml› ç›kan ortak etkilerin kayna¤› de¤iﬂmektedir. Bu
haliyle araﬂt›rma sonuçlar›n›n, Çoklu Bellek Sistemi Yaklaﬂ›m›’n› k›smen destekledi¤i söylenebilir (1). Elde edilen sonuçlar, aç›k ve örtük belle¤in yaﬂla birlikte geriledi¤ini ileri süren araﬂt›rma sonuçlar›n› desteklemektedir (3, 19). Di¤er bir
deyiﬂle, örtük bellek de aç›k bellek gibi yaﬂlanmaya yenik
düﬂmektedir. Örtük bellek ve aç›k bellek aç›s›ndan sadece uç
gruplarda (ergen ve yaﬂl› grup aras›nda) fark gözlenmiﬂ olup
bu yayg›n alanyaz›nla uyumlu bir sonuçtur (2,4). Duygusal
materyal kullan›m› aç›k bellek performans› aç›s›ndan yaﬂl›lar
ve gençler aras›nda daha az, örtük bellek performans› aç›s›ndan daha çok farka neden olmuﬂtur. Bu sonuç, duygusal uyar›c›lar›n bilinçsiz ve otomatik geri getirme (örtük bellek) üzerinde bilinçli geri getirmeden (aç›k bellek) daha fazla etkili
oldu¤u ﬂeklinde yorumlanm›ﬂt›r. Bu de¤erlendirmenin temelinde evrimsel bir bak›ﬂ aç›s› bulunmaktad›r. Duygusal uyar›c›lar›n hayat›n idame ettirilmesi ve türün devaml›l›¤› aç›s›ndan nötr uyar›c›lardan daha önemli olmas› fark›nda olmadan
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ve otomatik bir biçimde hem genç hem de yaﬂl› bireylerin hat›rlama performans›na yans›m›ﬂt›r.
Konuyla ilgili alanyaz›nda, birçok araﬂt›rmada duygu durum tutarl› bellek yanl›l›¤›n›n örtük bellekten çok aç›k bellekte görüldü¤ü sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (6). Çal›ﬂmam›zda, bunun tam tersi bir sonuç elde edilmesi, belle¤in kat›l›mc›lar›n
duygu durumundan ba¤›ms›z olarak, s›radan günlük yaﬂam
olaylar›n› simüle eden bir deneysel desende, uyar›c›n›n duygusal de¤erinin örtük bellek üzerinde daha etkili olabilece¤ini göstermiﬂtir.
Çal›ﬂmam›zda, olumlu kelimeler örtük bellek performans›n› anlaml› derecede artt›rm›ﬂt›r. Yani, fark›ndal›¤›n olmad›¤› otomatik örtük bellekte “olumluluk etkisi” görülmüﬂtür.
Duygusal uyar›c›lar›n örtük bellek performans›nda neden oldu¤u bu etki, alg›sal bir örtük bellek görevi oldu¤u bilinen
KKT görevinde duygular›n alg›sal belle¤e önemli katk›s› oldu¤unu gösterme; duygular›n an›n›n alg›sal yönünün daha iyi
kodlanmas›n› sa¤layarak bellek performans›n› artt›rd›¤›n› ileri süren bulgular› da desteklemektedir (9).
Yaﬂl› ve gençlerde görülen bellek farkl›l›klar›na bakt›¤›m›zda, tüm yaﬂ gruplar›nda örtük bellekte olumlu kelimelerin, olumsuz ve nötr kelimelere göre üstünlü¤ü görülmektedir. Buna karﬂ›n, olumsuz kelimeler yaﬂ gruplar› aras›nda fark
yaratmam›ﬂt›r. Bu bulgular ›ﬂ›¤›nda, otomatik bellek süreçleri söz konusu oldu¤unda, bireylerin olumlu materyale yönelme ve daha fazla haz alma motivasyonu içinde olduklar›, dolay›s›yla da olumlu uyar›c›lar› daha iyi kodlad›klar› sonucuna
ulaﬂ›labilir. Bu etkinin ben-merkezci e¤ilimlerin daha çok görüldü¤ü ergenlik döneminde, etkili olmas› ise ﬂaﬂ›rt›c› bir sonuç de¤ildir. Buna karﬂ›n aç›k bellek aç›s›ndan özellikle ergen
grupta, olumsuzluklar›n ön plana ç›k›p ergen bireyin dikkatini daha fazla çekti¤i düﬂünülecek olursa olumsuz kelimeler
lehine bir fark olmas› beklenirdi. Tüm yaﬂ gruplar›nda olum-
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Tablo 4— KKT ve SH Puanlar›na Ait Post Hoc Analiz Sonuçlar› Özet Tablosu
KKT için Post-Hoc Analiz Sonuçlar›
χ (ss)

Karﬂ›laﬂt›rmalar

χ = 0.98, ss.= 0.29, p<.01
χ = 1.81, ss.= 0.17, p<.001
χ = 1.99, ss.= 0.18, p<.001

ergen< yaﬂl›
olumlu>olumsuz
olumlu>nötr
olumlu kelimeler
ergen>erken yetiﬂkin
ergen>yaﬂl›
olumsuz kelimeler
gruplar aras›nda anlaml› fark yoktur
nötr kelimeler
ergen>yaﬂl›
erken yetiﬂkin>yaﬂl›
anl›k
olumlu>olumsuz
olumlu>nötr
gecikmeli
olumlu>olumsuz
olumlu>nötr

Temel ve Ortak Etkiler
Yaﬂ
Kelimelerin Duygusal Yükü

Yaﬂ Grubu*Kelimelerin Duygusal Yükü

χ =1.28, ss.=0.46, p< .05
χ = 1.43, ss.= 0.46, p< .01

χ = 0.88, ss.= 0.28, p< .01
χ = 0.80, ss.=0.28, p< .05
χ = 2.30, ss.=0.23, p< .001
χ = 2.53, ss.=0.26, p<.001
Test Edilme Süresi*Kelimelerin Duygusal Yükü

χ = 1.32, ss.=0.23, p<.001
χ =1.45, ss.=0.26, p<.001

KKT için Post-Hoc Analiz Sonuçlar›
χ (ss)

Temel ve Ortak Etkiler

Kelimelerin Duygusal Yükü

χ
χ
χ
χ

Yaﬂ*Test Edilme Süresi

χ = 0.85, ss.= 0.26, p< .01
χ =1.32, ss.=0.26, p<.001

Yaﬂ

=
=
=
=

0.98,
0.95,
0.71,
0.74,

ss.=
ss.=
ss.=
ss.=

0.18,
0.18,
0.13,
0.13,

p<.001
p<.001
p<.001
p<.001

χ =1.10, ss.=0.26, p<.001
Test Edilme Süresi* Kelimelerin Duygusal Yükü

χ =1.13, ss.= 0.18, p<.001
χ =1.23, ss.= 0.19, p<.001

Yaﬂ Grubu*Test Edilme Süresi* Kelimelerin Duygusal Yükü

χ = 0.95, ss.= 0.38, p<.05
χ = 1.05, ss.=0.42, p<.05
χ = 1.60, ss.= 0.42, p<.01
χ =1.25, ss.=0.32, p<.001
χ = 1.40, ss.= 0.32, p<.001

χ = 1.20, ss.= 0.42, p<.05
χ = 1.70, ss.= 0.42, p<.001
χ = 1.10, ss.= 0.32, p<.01
χ = 1.20, ss.=0.38, p<.01
χ = 1.15, ss.= 0.38, p<.01
χ = 2.35, ss.= 0.42, p<.001
χ = 0.80, ss.= 0.32, p<.05
χ = 0.95, ss.= 0.38, p<.05
χ =1.25, ss.=0.42, p<.01

Karﬂ›laﬂt›rmalar

ergen>yaﬂl›
erken yetiﬂkin>yaﬂl›
olumlu>nötr
olumsuz>nötr
anl›k
ergen>yaﬂl›
erken yetiﬂkin > yaﬂl›
gecikmeli
ergen>yaﬂl›
anl›k
olumlu>nötr
olumsuz<nötr
gecikmeli
gruplar aras›nda anlaml› fark yoktur
anl›k&olumlu
erken yetiﬂkin>yaﬂl›
anl›k&olumsuz
erken yetiﬂkin>ergen
erken yetiﬂkin>yaﬂl›
anl›k&nötr
ergen>yaﬂl›
erken yetiﬂkin>yaﬂl›
gecikmeli&olumlu
gruplar aras›nda anlaml› fark yoktur
gecikmeli&olumsuz
ergen>erken yetiﬂkin
ergen>yaﬂl›
gecikmeli&nötr
ergen>yaﬂl›
ergen
anl›k&olumlu>gecikmeli&olumlu
erken yetiﬂkin
anl›k&olumlu>gecikmeli&olumlu
anl›k&olumsuz>gecikmeli&olumsuz
anl›k&nötr>gecikmeli&nötr
yaﬂl›
anl›k&olumlu>gecikmeli&olumlu
anl›k&olumsuz>gecikmeli&olumsuz
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lu materyalin olumsuzdan daha fazla hat›rlanmas› oldukça ilginç bir sonuçtur. Bu etkinin kültürel bir farkl›l›k m› yoksa
evrensel bir gerçek mi oldu¤unun tespiti için kültürleraras›
karﬂ›laﬂt›rmalara ihtiyaç vard›r. Aç›k bellekle ilgili kaynaklara bakt›¤›m›zda, duygusal materyalin genç ve yaﬂl›lar›n hat›rlama performans› üzerindeki etkisi konusundaki sonuçlar çeliﬂkilidir. Baz› araﬂt›rmac›lar yaﬂl›lar›n olumlu, gençlerin ise
olumsuz malzemeyi daha iyi hat›rlad›klar›n› savunurken (11);
bu çal›ﬂmada, hem örtük hem de aç›k bellekte yaﬂl›lar ve
gençler daha çok olumlu malzemeyi hat›rlam›ﬂlard›r. Hem
yaﬂl› hem de gençler en fazla olumlu, en az nötr kelimeleri hat›rlam›ﬂlard›r. Ancak elde edilen bu fark anlaml› de¤ildir.
Elde edilen sonuçlar, yaﬂl›larda çevre koﬂullar›n›n düzenlenmesinde aç›k bellek kadar örtük belle¤e de yer verilmesini, düzenli zihinsel egzersizler planlan›rken örtük bellek iﬂlevlerinin de dikkate al›nmas›n›n önemli oldu¤unu göstermektedir.
Sonuçlar›, yaﬂl› ve gençler aras›ndaki bellek farkl›l›klar›
ba¤lam›nda de¤erlendirdi¤imizde, örtük bellekte yaﬂl› ve
gençler aras›nda anl›k ve gecikmeli koﬂullar aras›nda hat›rlama aç›s›ndan anlaml› fark yokken; aç›k bellekte fark vard›r ve
bu fark anl›k bellek lehinedir. Araﬂt›rmam›zda yaﬂl›lar ve
gençler aras›nda örtük ve aç›k belle¤in anl›k ve gecikmeli koﬂullar›nda fark görülece¤i beklenmiﬂtir fakat sonuçlar beklentimizi k›smen desteklemiﬂtir. Bu bulguya göre, yaﬂ ilerledikçe aç›k bellek izleri zamana karﬂ› daha zay›f düﬂmektedir.
Aç›k bellekte yaﬂ, kelimelerin duygusal yükü ve test edilme
süresi aras›ndaki etkileﬂimin varl›¤›, bu konudaki bak›ﬂ aç›m›z› de¤iﬂtirmektedir. Bu etkinin en dikkat çekici do¤urgusu, genel olarak anl›k ve gecikmeli koﬂullarda, hat›rlama performans› aç›s›ndan duygusal uyar›c›lardan (olumlu ve olumsuz) en çok fayda sa¤layan grubun erken yetiﬂkinler olmas›d›r.
Bu bulgunun 25-35 yaﬂ aral›¤›n› kapsayan erken yetiﬂkin
grup için iﬂlevsel bir yönü oldu¤u düﬂünülmektedir. Evlenme, çocuk sahibi olma, iﬂe baﬂlama gibi duygusal içerikli yaﬂam olaylar›n›n görece daha yo¤un oldu¤u bu geliﬂim dönemindeki bireylerin, duygusal uyar›c›lara karﬂ› daha duyarl›
olabilece¤i düﬂünülmektedir. Ergenlerin gecikmeli koﬂulda
olumsuz kelimeleri daha fazla hat›rlamas› ise, bu geliﬂim döneminin do¤as› gere¤i bireyde olumsuz, mükemmeliyetçi ve
eleﬂtirel bir bak›ﬂ aç›s›n›n hakim olmas› ve süregenli¤i ile
aç›klanabilir (20). Bu durum, eleﬂtirel bak›ﬂ aç›lar›n› sürdürme, irdeleme ve z›t fikirlere karﬂ› koyma davran›ﬂlar›n› sürdürmeleri aç›s›ndan onlara iﬂlevsellik kazand›rabilir. Yaﬂl›lar
ise kelimelerin duygu içeri¤inden ve bellek türünden ba¤›ms›z olarak, hem anl›k hem de gecikmeli koﬂulda en az hat›rlayan grup olmuﬂtur. Örtük bellekte yukar›da sözü edilen üçlü
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etkileﬂim görülmese de, duygusal malzeme gençler gibi yaﬂl›lar›n da örtük bellek performans›n› etkilemektedir. Buna karﬂ›n, yaﬂ ilerledikçe, duygusal kelimeler örtük belle¤e daha az
katk›da bulunmaktad›r. Yani, aç›k bellek gibi örtük bellekte
de, yaﬂlanmayla birlikte duygular bellek performans› üzerindeki olumlu etkisini kaybetmektedir.
Gerek biliﬂsel psikoloji gerekse nöroloji alanlar›ndan gelen bilgiler yaﬂl›l›kla birlikte, baﬂta bellek olmak üzere birçok
biliﬂsel iﬂlevde gerilmeler oldu¤unu göstermektedir. Bu araﬂt›rmam›zda da yaﬂl›lar ve gençler duygunun örtük ve aç›k bellek üzerindeki etkisi aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r. Duygusal
materyalin bellek performans›n› anlaml› ﬂekilde art›rd›¤› konusunda kuﬂkumuz olmasa da, yaﬂl›lar bu aç›dan dezavantajl›
durumdad›r. Duygusal materyal, yaﬂl›lar›n örtük ve aç›k bellek performans›na gençlerdeki kadar katk› sa¤layamamaktad›r. Çal›ﬂmam›zdan elde edilen sonuçlar›n, son y›llarda giderek yayg›nlaﬂan “baﬂar›l› yaﬂlanma” yaklaﬂ›m› kapsam›nda
desteklenen, bozulan biliﬂsel iﬂlevlerin korunanlarla telafi
edilmesi ve biliﬂsel kaynaklar›n en üst seviyede kullan›lmas›
için gerçekçi ve stratejik davran›lmas› aç›s›ndan katk› sa¤lay›c› olaca¤› düﬂünülmektedir (21).
Özetle, bu araﬂt›rman›n sonucunda, yaﬂla birlikte örtük ve
aç›k bellek performans›n›n anlaml› ﬂekilde geriledi¤i görülmüﬂtür. Örtük bellekte ergen ve yaﬂl› grup aras›nda fark gözlenirken, aç›k bellekte ise genç gruplarla yaﬂl› grup aras›nda
anlaml› fark gözlenmiﬂtir. Duygusal kelimeler, aç›k bellek
kadar örtük bellekte de anlaml› bir etki yaratm›ﬂt›r. Örtük
bellekte tüm yaﬂ gruplar›nda olumlu kelimeler performans›
anlaml› düzeyde art›r›rken, ergenler olumlu kelimelerde en
yüksek; yaﬂl›lar ise nötr kelimelerde en düﬂük puanlar› alm›ﬂt›r. Aç›k bellekte, kelimelerin duygusal yükü hat›rlama performans›n› genel olarak art›rm›ﬂ fakat bu gruplar aras› bir fark
yaratmam›ﬂt›r. Yaﬂl› ve gençler en fazla olumlu, en az nötr kelimeleri hat›rlam›ﬂlard›r. Aç›k bellekte yaﬂl›lar ve gençler aras›nda anl›k ve gecikmeli koﬂullar aras›nda performans aç›s›ndan anlaml› bir fark bulunurken; örtük bellekte anlaml› bir
farkl›l›k görülmemiﬂtir. Aç›k bellekte yaﬂ, kelimelerin duygusal yükü ve test edilme süresi aras›nda ortak bir etkileﬂim
gözlenirken, örtük bellekte böyle bir etkileﬂim görülmemiﬂtir. Anl›k ve gecikmeli koﬂullarda, hat›rlama performans› aç›s›ndan duygusal materyalden en çok fayda sa¤layan grup erken yetiﬂkinler olarak belirlenmiﬂtir.
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