bellek

10/13/05

3:56 PM

Page 74

DÜNYANIN EN ‹Y‹
BELLEKLER‹N‹N SIRRI
Devasa gotik pencereleri ve ahﬂap
dekorasyonuyla bir bilim kalesini and›ran Oxford Üniversitesi, geçti¤imiz yaz
kap›lar›n› dünyan›n en iyi belleklerine
açt›. “Dünya Bellek ﬁampiyonas›” için
bir araya gelen tam 34 kat›l›mc› özellikle de görsel belleklerine dayal› geniﬂ
haf›za kapasitelerini birbirleriyle yar›ﬂt›rd›. ﬁampiyonan›n ard›ndan, haf›za
teknikleri medyada tekrar manﬂetlere
taﬂ›nd›, “akl›n s›rlar›” tart›ﬂ›ld›. Peki,
süper bellekleri s›nayan bu ﬂampiyona
hangi testleri içeriyor, bu yetinin ard›nda hangi s›rlar yat›yor. Gelin, bu sorular›n yan›t›n› son ﬂampiyonay› büyüteç alt›na yat›rarak hep beraber arayal›m.
“Dünya Bellek ﬁampiyonas›” isminden de anlaﬂ›labilece¤i gibi bir zekâ
ﬂampiyonas› de¤il, yaln›zca haf›zay› s›nayan bir organizasyon. Testlerden birinde, kat›l›mc›lara kar›ﬂt›r›lm›ﬂ bir
deste iskambil kâ¤›d› gösterilip 5 dakika düﬂünme süresi tan›n›yor. Bu 5 dakikan›n sonundaysa kendilerine gösterilen iskambil kâ¤›tlar›n›n s›ras›n› en
k›sa sürede yeni bir desteyle oluﬂturmalar› isteniyor. Bugüne de¤in yap›lan
ﬂampiyonalarda bu alandaki rekor
32.13 saniyeyle 29 yaﬂ›ndaki bir ‹ngiliz
bir muhasebeciye ait. Genellikle yaﬂlar› 40’›n alt›nda olan yar›ﬂmac›lar›n en
genci ise 12 yaﬂ›nda. Alt›n› tekrar çizmemiz gereken noktaysa ço¤unun
normal bir zekâ seviyesine sahip oluﬂu. Daha aç›k bir ifadeyle, süper bellekler zeki beyinler anlam›na gelmiyor.
Çünkü yar›ﬂmac›lar›n sahip olduklar›
hat›rlama gücü herkesin e¤itilerek sahip olabilece¤i bir tak›m püf noktalara
dayan›yor. Bu püf noktalardan birini
paylaﬂan süper bellek Ed Cooke çekti¤i her üçlü iskambil kart›n› bir özne,
nesne ve fiille eﬂleﬂtirdi¤ini ve bu üç
kart› zihninde birlikte tutarak bir cümle düzeni içerisinde hat›rlayabildi¤ini
söylüyor. Örne¤in, çekti¤i ilk üç kart
sinek 5’li (Sinem), kupa 7’li (kardeﬂlerine), maça 10’lu (ﬂark› söylüyor) olsun. Her bir üçlü kart için zihninde örB‹L‹M ve TEKN‹K 74 Kas›m 2006

nektekine benzer imgeler oluﬂturan
Cooke, daha sonra her bir imgeyi de
bir mekân haritas›na oturtarak bu mekândaki yollar›n farkl› noktalar›yla
kodluyor. “Sinem kardeﬂlerine ﬂark›
söylüyor” imgesi yolun baﬂ›ndaki otobüs dura¤›yla kodlanm›ﬂ olsun. Bunun
gibi her bir üçlü karta ait imgeyi mekânsal iliﬂkilerle eﬂleﬂtiren Cooke, iskambil destesindeki kartlar›n diziliﬂ s›ras›n› hat›rlayaca¤›nda akl›nda bu haritay› canland›rarak zihninden ilk önce
kritik noktalar› daha sonra özne, nesne ve yüklemden oluﬂmuﬂ cümle yap›lar›n› ve son olarak da kartlar›n grup
ve numaralar›n› ça¤›r›yor.
Cooke’un bizlere f›s›ldad›¤› bu püf
nokta, yar›ﬂmac›lar›n niçin görsel belleklerini kulland›klar›n› aç›kça gözler
önüne seriyor Çünkü bilim insanlar›nda büyük merak uyand›ran bu süper
bellekler beyin görüntüleme teknikle-

riyle inceleme alt›na al›nd›klar›nda,
gizlerini ele veriyorlar. Verilen testler
s›ras›nda, bizlerden farkl› olarak bellek ﬂampiyonlar›n›n sa¤ arka hipokampüs beyin bölgelerinin aktif oldu¤u

Romal› Oda Tekni¤i de bir çeﬂit “lokal teknik”.
Romal›lar, hat›rlayacaklar› uzun listeleri zihinlerinde
her bir söz öbe¤i için imge oluﬂturup, bu imgeleri
de koridorlardaki belli noktalarla beraber
kodlayarak hat›rl›yorlard›. Örne¤in, resimde elinde
k›l›ç tutan heykel 528 gibi bir üçlü say› dizisini
temsil ediyor olabilir.
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gözlemleniyor. Ed Cooke’un, zihninde
bir mekân haritas› ve her bir üçlü karta dair anlaml› bir imge oluﬂturdu¤u
göz önünde bulundurulunca bu bilgi
büyük bir anlam taﬂ›maya baﬂl›yor.
Çünkü beyindeki sa¤ arka hipokampüs bölgesi de görsel bellek ve mekânsal yön bulma yetileriyle iliﬂkili. Cooke’un tüm testlerdeki baﬂar›s› ayn› tekni¤e dayan›yor. Örne¤in, çok haneli
bir say› dizisi hat›rlayaca¤›nda, zihninde öncelikle bu diziyi üçlü gruplara
ay›r›p, her bir grup için farkl› bir imge
oluﬂturuyor. 227, “Shirley Horn sigara
içiyor” imgesiyle eﬂleﬂtirilmiﬂ olsun.
168 ise, “Annem çiçek suluyor”. Daha
sonra, önüne “22716843028956743”
gibi bir say› dizisi verilip hat›rlamas› istendi¤inde, kodlad›¤› gruplardaki imgeleri ve s›ralar›n› hat›rlayarak say›lar›n kendilerine ulaﬂ›yor.
Kritik sorumuz ﬂu: Bellek atletleri
zihinlerinde anlaml› imge dizileri bile
oluﬂturuyor olsalar bu dizileri hat›rlayabilmek de hiç kolay de¤il. Peki, bunu nas›l baﬂar›yorlar? ‹ﬂte, oluﬂturduklar› hayali mekân haritas›, onlara bu
zor görevde yard›mc› oluyor. Bu zihinsel mekân haritalar› genellikle tan›d›klar›, iyi bildikleri bir yere ait oluyor.
Örne¤in, yaﬂad›klar› mahalle olabilir.
Daha sonra, her bir üçlü gruba ait görsel imgeyi bu mekândaki bir yerle eﬂleﬂtirmeli kodluyorlar. Cooke’un kulland›¤› bu teknik, asl›nda geçmiﬂi oldukça eskilere, Eski Yunan’a dayanan
bir yöntem. Yunanl› ﬂair Simonides,
pek çok konu¤un davetli olarak kat›ld›¤› görkemli ak-

Süper belleklerin performanslar› s›ras›nda beyinlerindeki hipokampüs bölgesi aktive oluyor. Bu bölge
görsel bellek ve mekânsal yön bulmada etkili bir beyin bölgesi.

Dünya Bellek ﬁampiyona’s›nda kat›l›mc›lara bir deste iskambil kâ¤›d›n›n kar›ﬂ›k dizilimi gösterilip, daha sonra
bu dizilimi yeni bir desteyle oluﬂturmalar› isteniyor.

ﬂam yemeklerinde masada oturan her
bir konu¤un kim oldu¤unu gözlerini
kapat›p konuk listesinin masaya oturma plan›n› zihninde tekrar canland›rarak hat›rl›yordu. Simonides’in keﬂfini
yapt›¤› de¤erli bilgiyse, imgeleri ve mekânsal bilgileri hat›rlamada asl›nda ne
kadar da baﬂar›l› oldu¤umuzdu. Evrim psikologlar›n›n bu baﬂar›ya dair
anlaml› bir aç›klamalar› bulunuyor.
Büyük olas›l›kla bu yeti, atalar›m›z›n
yedikleri son yeme¤i nereye koyduklar›n› hat›rlamalar› ve ma¤araya dönüﬂ
yolunu bulabilmeleri için hayatsal öneme sahipti. Bu nedenle de imge ve mekân bilgisi bizlerde de halen bu denli
kuvvetli bir ﬂekilde varl›k sürüyor. Simonides’in bu keﬂfinden sonra ad›na
“lokal teknik” denilen bu yöntem uzun
ve karmaﬂ›k konuﬂmalar› hat›rlamak
için Eski Yunan’da s›kça kullan›ld›.
Ancak günümüz dünyas›nda telefon
numaralar› cep telefonlar›nda, bilgiler
internetteki arama motorlar›nda haz›r
bulundu¤unda, böylesi bir yönteme
çok da ihtiyaç duyulmuyor. Tabii,
Dünya Bellek ﬁampiyonalar›
d›ﬂ›nda…
Her ne kadar bir tak›m e¤itimlerle püf noktalar› kap›p bu gibi
ﬂampiyonalara haz›rlanmak bir hayal olmasa da, kimi insanlar
hiçbir ek çaba sarf etmeden de zor, hatta kula¤a olanaks›z gelen haf›za
yetenekleri ortaya koyabiliyorlar.
Bilim insanlar›, bu nedenle de
normalüstü haf›za yeteneklerine sahip kiﬂileri iki farkl› baﬂl›k alt›nda topluyor. Stratejistler bahsetti¤imiz teknikleri çal›ﬂ›p,
kendilerini bu alanda geliﬂtiriyorlar.
Do¤al yeteneklerse hiçbir e¤itim prog-

ram›ndan geçmeden, stratejistlerle ayn› baﬂar›y› yakalayabiliyorlar. Üstelik
ço¤u kez, daha k›sa zaman dilimlerinde ve kolayca… Bugüne de¤in gelmiﬂ
geçmiﬂ en ünlü do¤al süper bellek
1920–1950 y›llar› aras›nda araﬂt›rmaya al›nan Rus gazeteci Shereshevski.
On y›llar önce okudu¤u sayfalarca
metni, say› dizilimlerini, anlams›z harf
öbeklerini kolayca hat›rlayabilen Shereshevski’nin belle¤inin bilinen bir s›n›r› olmad›¤› belirtiliyor. Shereshevski
için en büyük sorunsa unutamamak.
Y›llarca en küçük ayr›nt›lar›na de¤in
her ﬂeyi hat›rlayan Shereshevski, sonunda anlams›z bilgileri unutabilmeyi
baﬂarabildi¤ini keﬂfetti¤inde zihnini
“rahat”latabiliyor. Do¤al haf›za yetileri
çok geliﬂmiﬂ kiﬂileri inceleme alt›na
alan bilim insanlar›, bu kiﬂilerin de asl›nda fark›nda olmadan benzer teknikleri kulland›klar›n› ortaya koyuyorlar.
Bu nedenle de do¤uﬂtan kapasitesi do¤aüstü say›labilecek süper belleklerin
asl›nda var olmad›¤› söyleniyor. Hatta
kimi araﬂt›rmac›lar, bellek atletlerinin
zihinsel farkl›l›klar›na de¤il ancak her
gün saatlerini haf›zalar›n› güçlendirmeye adad›klar› motivasyonlar›na dikkat çekiyor.
K›sacas›, bir tak›m teknikler kullanarak her y›l onlarca kiﬂi, dünyan›n en
iyi belle¤i oldu¤unu kan›tlamaya çal›ﬂ›yor. Ancak deneysel psikologlar, bu
tekniklerin hiçbir üst düzey düﬂünme
ve kavramlar aras›ndaki gizil iliﬂkileri
ortaya koyabilme yetisi gerektirmediklerinin alt›n› çizerek uyar›yorlar: Bu
teknikler yaln›zca haf›zay› geliﬂtirebilir. Ancak zekâ seviyesini artt›rmaz.
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