B‹YOLOJ‹K
SAAT‹N‹Z KAÇ?
Baﬂucumuzda duran çalar saatler her sabah zaman›nda uyan›p iﬂe gidebilmemizi nas›l
sa¤l›yorsa, beynimizin ve vücudumuzun program› da biyolojik saatler taraf›ndan yönetiliyor.
Ayl›k hormon döngülerinin ve mevsimsel duygusal çalkant›lar›n yan›nda, hücresel saatler de
sürekli olarak aleyhimize iﬂliyor.
Güneﬂin ilk ›ﬂ›klar›yla birlikte aç›p
akﬂamüstü kapanan çiçeklerde, sonbaharda göç eden kuﬂlarda, her sene sadece bir defa çiçek açan bir kaktüste
veya k›ﬂ uykusuna yatan y›lanlarda oldu¤u gibi, do¤a asla “saatini” ﬂaﬂ›rm›yor. ‹nsan vücudunun ola¤an iﬂleyiﬂiyse, biyolojik saatler ile yönetiliyor.
Biyolojik saatlerin bir k›sm› esnek kabul edilebilen sistemler, ancak bir k›sm› oldukça kesin bir kontrol içerisinde
yürüyor. Bu kontrollerden baz›lar› gezegenlerin döngülerine, baz›lar› ise tamamen moleküler döngülere ba¤›ml›.
Beynimizin ve vücudumuzun en
karmaﬂ›k iﬂlevlerinde bile büyük bir
düzen içerisinde iﬂleyen tüm bu zamanlama mekanizmalar›, bilim adamlar›n›n
yaﬂlanmaya ve hastal›klara yönelik
araﬂt›rmalar›nda da geniﬂ ve ayr›nt›l›
bir bak›ﬂ aç›s› sunuyor. Parkinson hastal›¤›, kanser, mevsimsel depresyon ve
ilgi noksanl›¤› sendromu gibi birçok
hastal›k, biyolojik saatlerdeki düzensizlikler ile iliﬂkilendirilmiﬂ durumda.
Bu zaman dilimlerinin fizyolojisi ise
henüz tam olarak anlaﬂ›labilmiﬂ de¤il.
Ancak nörologlar (sinir bilimciler) ve
di¤er araﬂt›r›c›lar, insan›n “zamana yönelik” sorular›n›n ço¤una art›k cevap
verebiliyorlar. Örne¤in neden zaman›n
ak›p gitmesini istedi¤imiz anda, sanki
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diyoruz? Veya tam tersine, e¤lendi¤imiz vakitlerde neden zaman çabucak
geçiveriyor? Zaman dilimlerinin saniyelerden saatlere kadar bölünmesi, bir
kronometre gibi iﬂleyen beyindeki iç
saat taraf›ndan düzenleniyor. Bu iç saat, belirli bir etkinlik s›ras›ndaki zaman aral›klar›n›n deﬂifre edilmesini
sa¤l›yor. Bu sayede de, “bize do¤ru at›lan bir topun ne kadar sonra bize ulaﬂabilece¤i” gibi basit zamanlama hesaplar›n› yapabiliyoruz.
Beyindeki önemli merkezlerden
olan bazal gangliyonlar›n “Striatum”
ad› verilen bölgesi, beynin di¤er bölge-

lerinden gelen sinyalleri alg›layan ve
birbirine çok iyi ba¤lanm›ﬂ olan nöronlar› (sinir hücrelerini) içeriyor. Bu
bölgedeki sinir hücrelerinin uzant›lar›, her biri farkl› bölgede bulunan
apayr› bir sinir hücresinden bilgi alan
yaklaﬂ›k 10.000-30.000 adet dal içeriyor. Buras›, beyinde binlerce nöronun
tek bir nöron üzerinde birleﬂti¤i ender
yerlerden biri ve beynin tüm zamanlama mekanizmalar›ndan da buran›n sorumlu oldu¤u düﬂünülüyor. Asl›nda
bu bölgedeki nöronlar, organize bir
ﬂekilde çal›ﬂm›yor; ancak, herhangi
bir durumda aniden uyar›lmalar› so-

Zamanlama Tahminleri
.

Zaman aral›klar›n›n belirlenmesi; beyinde alg›n›n, haf›zan›n ve bilinçli düﬂüncenin merkezi olarak kabul edilen serebral korteksin (beyin kabu¤unun) kavrama kabiliyetine de yard›mc› oluyor.
Örne¤in, trafikte ilerlerken sar› ›ﬂ›¤a denk geldi¤imizde, beynimiz basit bir iﬂlem zinciri ile sar›
›ﬂ›¤›n ne kadar süredir yanmakta oldu¤unu ve önceki deneyimlere dayanarak daha ne kadar süre
yanabilece¤ini hesapl›yor. Wisconsin T›p Fakültesi’nden Stephen M.Rao’ya göre de “‹ﬂte o zaman
frene basmak veya tam h›z devam etmek aras›nda bir seçim yapmam›z” gerçekleﬂiyor.
Rao bu konudaki çal›ﬂmalar›n›, kan ak›ﬂ› ve
oksijen miktar› de¤iﬂikliklerini her 250 milisaniyede bir kaydedebilen “Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI)” tekni¤i ile de des-

teklemiﬂ. Deneklere birbirinden farkl› iki ses çifti
dinletilmiﬂ ve bu çiftlerden hangisinde iki ses aras›ndaki sürenin daha k›sa oldu¤unu söylemeleri
istenmiﬂ. Bu iﬂlem esnas›nda beynin farkl› bölgeleri fMRI tekni¤i ile görüntülenmiﬂ ve sonuçta da,
bu ufak hesaplama s›ras›nda kullan›lan beyin bölgelerinin di¤er beyin bölgelerinden çok daha fazla oksijen tüketti¤i görülmüﬂ. ‹stemli kas hareketlerinin programlay›c›s› olarak kabul edilen bazal
gangliyonlar, bu süreç esnas›nda ilk olarak harekete geçen yap›lar olmuﬂ. Ancak Rao, deneklerin
bu süreyi içlerinden sayarak hesaplamalar›n› engellemiﬂ. Bunun nedeni ise say› sayman›n, beyinde “dil” ile ilgili olan bölgeleri de harekete geçirmesi. Ancak fMRI sonuçlar›, bu uyar›ya ra¤men
içlerinden say› sayan “hilekarlar›” da ele vermiﬂ.

nucu, yaklaﬂ›k 300 milisaniye içinde
Talamus
Beynimizdeki ‹ç Saat
Kortikal nöron
cevaplanacak bir elektriksel tetiklenmeye u¤ruyorlar ve daha sonra yeniden düzensiz hallerine dönüyorlar.
Eski hallerine dönmelerine kadar geçmesi gereken süre de, bazal gangliyonlar›n bu kez “Stratia Nigra” olarak
bilinen boz tabakas›ndan gönderilen
dopamin patlamas› ile belirleniyor.
Substantia nigra
Dopamin, bir nörotransmitter (sinyal
iletici) madde, yani sinir uyar›lar›n›n
1) Korteks’de bulunan sinir
geçiﬂini düzenleyen bir biyokimyasal
hücrelerinden baﬂlang›ç sinyali
veriliyor.
araç. Söz konusu nöronlar belirli bir
2) “Substantia nigra” tabakas›ndan
olaya ait süreci ö¤rendiklerinde, olay
Stratium
dopamin salg›lan›yor
ile tekrar karﬂ›laﬂ›ld›¤›nda hem korti3) Dopamin taraf›ndan uyar›lan
kal tetikleme mekanizmas›, hem de
“Stiratum” tabakas›ndaki nöronlar
harekete geçiyor.
dopamin patlamas› sürecin en baﬂ›nda
4) Süreç sonu sinyali, Talamus’a
gerçekleﬂiyor. Dopamin bu kez nöroniletiliyor.
lara, korteks taraf›ndan gönderilen
5) Talamus, yeniden korteks ile
uyart›lar› izlemelerini söylüyor. Nöba¤lant›ya geçiyor ve korteks
taraf›ndan “nihai karar” veriliyor.
ronlar taraf›ndan sürecin sonunu gösteren iﬂaret alg›land›¤›nda da, beynin
di¤er bir merkezi olan “talamus”a
Duygusal yo¤unluk veya yüksek mikcak tek etkisi uyku saatlerimiz üzerinelektrik sinyalleri iletiliyor. Bunun
tarda dikkat gerektiren durumlarda
de de¤il. Günün 24 saati boyunca, vükarﬂ›l›¤›nda talamus, korteks ile ba¤da, zaman neredeyse yokmuﬂ hissine
cudumuzda bir sürü fizyolojik ve melant›ya geçiyor ve karar verme gibi ilekap›l›yoruz.
tabolik de¤iﬂiklik görülüyor. Örne¤in
ri kavrama mekanizmalar› durumu
Tüm canl›larda, gün boyunca belirli
gece boyunca ba¤›rsak hareketleri ve
devral›yor. K›sacas›, zamanlama mekabiyolojik parametreleri düzenleyen ve
idrar üretimi bask›lan›p sabah saatlenizmas› korteksten striatum’a, oradan
genellikle 24 saatlik ritimler halinde iﬂrinde normale dönüyor. Bir stres hortalamus’a ve en sonunda yine kortekleyen, belirli iç saatler bulunuyor. Vümonu olan kortizol salg›s› ise, gündüzse dönen bir ilmik gibi ilerliyor.
cut saatimizi, dünyan›n kendi çevresinleri, gece vakitlerinden yaklaﬂ›k 10-20
Ancak bu varsay›mlar›n do¤rulu¤udeki dönme hareketi nedeniyle ortaya
kat daha yüksek oluyor.
nu kabul edecek olursak, dopamin seç›kan ayd›nl›k-karanl›k döngüsüne göAncak sirkadiyan ritimler, çevresel
viyelerinde de¤iﬂikli¤e yol açan baz›
re ayarlayan biyolojik saat ise “Sirkadietkenlere tam bir ba¤›ml›l›k göstermikimyasallar›n, bu döngüde de bir tayan Saat” olarak biliniyor. Latince zayor. Uzun süre güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan mahk›m aksakl›klara yol açabilece¤ini düman veya yer olarak “çevresinde, dolarum kalan madencilerle yap›lan deﬂünmemiz gerekiyor. Örne¤in Parkiny›nda” anlam›na gelen “circa” ve
neyler sonucunda, güneﬂ ›ﬂ›¤› olmad›son hastal›¤›nda, vücuttaki dopamin
“gün” anlam›na gelen “diem” kelimele¤›nda bile sirkadiyan ritimlerin ayn›
seviyeleri düﬂüyor. Bu mekanizma
rinden köken alan Sirkadiyan saatin
ﬂekilde devam edebildi¤i ortaya çoks›ras›nda yeterli miktarda dopamin iﬂ
kendini en güzel gösterdi¤i durum ise,
tan konuldu.
göremedi¤i için de, tedavi görmeyen
günlük uyku-uyan›kl›k ritmimiz. AnBeynin hipotalamus bölgesinde buParkinson hastalar›n›n “saatleri” yavaﬂ
lunan yaklaﬂ›k 10.000 adet sinir hücçal›ﬂ›yor, yani olaylara karﬂ› tepki verresi, bu “saatin” merkezi say›l›yor.
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sona eriyor.
ﬂekilde adrenalin gibi stres
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geçiyor. Benzer ﬂekilde vü14:30
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B i l i m
adamlar› yak›n zamana
kadar, vücut
içerisindeki
tüm iç saatlerin
SCN taraf›ndan yönetildi¤ini düﬂünüyorlard›. Ancak 1900’lü y›llar›n
ortalar›na do¤ru, canl›lardaki sirkadiyan ritimlerin 4
temel gen taraf›ndan kontrol
edildi¤i ortaya ç›kar›ld›. ‹ﬂin
ilginç yan›, bu genlerin sadece
SCN’de de¤il, vücudun hemen hemen
tüm dokular›nda bulundu¤u görüldü.
Harvard Üniversitesi’nden bir grup
araﬂt›r›c›n›n içinde bulundu¤umuz seneye ait bulgular›ysa, karaci¤er ve
kalp dokusunda bulunan 1000’den
fazla genin ifadesinin, 24 saatlik süreç

boyunca farkl› seviyeler
verdi¤i yönünde. Organ ve
dokularda görülen sirkadiyan saatlerin
ritminin stres,
hareketlilik,
beslenme ve s›cakl›k de¤iﬂimi gibi birçok
parametreden
etkilendi¤i de,
bu araﬂt›rmac›lar›n aç›klamalar›
aras›nda yer al›yor.

K›ﬂ Depresyonlar›
Mevsimlik duygusal düzensizlik
(SAD), mevsimsel gün uzunlu¤u ve
uyku süresi aras›ndaki uyumsuzluktan kaynaklanan bir psikolojik send-

rom. Genellikle Ekim-Mart aylar› aras›nda s›kl›kla görülen bu sendrom
halsizlik, keyifsizlik ve kilo alma gibi
depresyon belirtileriyle kendini gösteriyor. Kuzey ülkelerinde görülme oran› çok daha yüksek olan bu sendroma
yenik düﬂmemek için de, uyku saatlerinin mevsimlere göre ayarlanmas›
öneriliyor.
Mevsimsel güneﬂ ›ﬂ›¤› miktar› ve s›cakl›k de¤iﬂimi, di¤er hayvanlarda ise
çok daha ciddi metabolik de¤iﬂikliklere yol aç›yor. Hibernasyon (k›ﬂ uykusu), estivasyon (yaz uykusu), deri ve
tüy de¤iﬂimi, göç hareketleri ve özellikle de mevsimsel üreme periyotlar›,
bunlar›n aras›nda sayabilece¤imiz en
önemli örnekler. Tropik hayvanlarda
ise, yaﬂad›klar› bölgelerde y›l boyunca
çok fazla mevsimsel de¤iﬂiklik olmad›¤› için, bu tip fizyolojik de¤iﬂimler

Belle¤imizde Saklad›¤›m›z "Zaman"
.

Kendi eylemlerimizi baﬂkalar›n›n eylemleriyle
uyum içinde sürdürmemizin s›rr›, gün ›ﬂ›¤› periyoduna dayal› olarak kurdu¤umuz tek ve ortak
bir zaman sistemini paylaﬂmam›zda sakl›. Evrim
süreci içerisinde insano¤lu, birbirini izleyen bu
ayd›nl›k-karanl›k döngüsüne dayal› bir biyolojik
saat geliﬂtirmiﬂ durumda. Bu saatin kontrolü ise,
beynin hipotalamus bölgesine ba¤l›. Biyolojik saatin d›ﬂ›nda, bir de "Zihin Saatimiz" var. Bu da,
yaﬂad›¤›m›z olaylar ve edindi¤imiz deneyimler
aras›nda bir kronolojik s›ralama yapabilmemizi
sa¤l›yor.
Zihin saatimiz, saliselerden tutun da saatlere
ve yüzy›llara kadar uzanan zaman süreçlerini önce kendi içinde bir düzene, sonra da beynimizde
bir s›raya yerleﬂtirebilmemizi sa¤l›yor. Bunun yan›nda, dinlemekte oldu¤umuz bir ﬂark›n›n içerisindeki saniyelik küçücük bir t›n› da yine zihin
saatimiz taraf›ndan alg›lan›yor. Yaﬂad›¤›m›z her
olay, bu zihin saati içerisinde belirli bir yere kaydediliyor ve biz de bu sayede bir olay›n hangi
olaydan önce veya sonra yaﬂand›¤›n›, neyi ne kadar süre yaﬂad›¤›m›z› ve bunun gibi birçok veriyi
hat›rlayabiliyoruz. Zihin saatimiz, yaﬂanan olaylar›n bizim için önemiyle ve olay esnas›ndaki duygusal halimizle de yak›ndan ilgili.
Beyinde ö¤renme ve hat›rlamadan sorumlu
olan farkl› bölgeler bulunuyor. Beyinlerindeki bu
bölgelerde de¤iﬂik derecelerde hasar meydana
gelmiﬂ olan insanlar, belirli olaylar› hat›rlayam›yor veya bu olaylar› tarihsel bir s›raya sokam›yorlar. Örne¤in, bir okuldan mezun olduklar›n› hat›rl›yorlar, ancak bundan kaç sene önce mezun
olduklar›n› hat›rlayam›yorlar. Kendilerine baﬂka
bir olay örne¤i verildi¤inde de, bu iki olaydan
hangisinin önce hangisinin ise daha sonra oldu¤una karar veremiyorlar. Bu kiﬂiler ayn› zamanda saat, gün, y›l hatta yüzy›l kavramlar›ndan da
ço¤u zaman uzak oluyorlar. Ciddi vakalarda, has-
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talar›n biyolojik saatleri normal iﬂleyiﬂini sürdürse bile, gün ›ﬂ›¤›n› görmedikleri takdirde gündüz
mü yoksa gece mi oldu¤u konusunda bile karar
veremedikleri görülebiliyor.
Ö¤renilen bilgilerin veya yaﬂanan olaylar›n,
haf›zada pekiﬂtirilmesinden sorumlu olan beyin
bölgesine "Hipokampus" ad› veriliyor. Hipokampusun hemen yan›nda bulunan temporal beyin
lobu (ﬂakak bölgesi) ise, hipokampusun di¤er beyin bölgeleriyle ve özellikle de serebral korteks
(beyin kabu¤u) ile iki yönlü ba¤lant›s›n› sa¤l›yor.
Bazal
önbeyin

Mediodorsal
çekirdek

Amigdala
Temporal lob

Hipokampus

Bu bölgeler zarar gördü¤ünde, "Amnezi" olarak
bilinen haf›za kayb› sendromlar› ortaya ç›k›yor.
Zarar gören bölgeye ba¤l› olarak, iki farkl› amnezi tipi biliniyor. Bunlardan ilki "Anterograd
(‹lerleyen) Amnezi". Bu durumda, anl›k olaylar
en fazla birkaç dakikal›k bir süre boyunca hat›rlanabiliyor ve sonra unutuluyor. Yani kiﬂi taraf›ndan, uzun süreli haf›zaya yeni parçac›klar eklenemiyor.
Hipokampus taraf›ndan oluﬂturulan haf›za
parçac›klar›, kendi içinde de¤il, beynin korteks

k›sm›nda bulunan farkl› sinir a¤› bölgelerinde
saklan›yor. Temporal lob da bu sinir a¤› bölgelerinden biri. Bu sinir a¤lar›, belirli bir olay›n hem
haf›zaya yerleﬂtirilmesi, hem de hat›rlanmas› esnas›nda harekete geçiriliyor. Temporal lobun zarar görmesi durumunda ise, "Retrograd (Gerileyen) Amnezi" olarak bilinen di¤er bir haf›za sorunu görülüyor. Bu kiﬂilerde de, geçmiﬂ y›llara
ait kiﬂisel haf›zan›n büyük bir k›sm› geri dönüﬂümsüz olarak eriﬂilemez hale geliyor ve geçmiﬂe ait an›lar –bellekte var olduklar› bilinmesine
ra¤men- hat›rlanam›yor. Yine mezuniyet örne¤ine dönecek olursak; Retrograd Amnezi sendromuna sahip bir kiﬂi, sadece "bir okuldan mezun
oldu¤unu" hat›rlayabiliyor, ancak bununla iliﬂkili
olarak herhangi bir zaman birimi hat›rlam›yor.
Viral ensefalit (beyin ve omurilik iltihab›),
Alzheimer gibi hastal›klar ve bazen de kalp krizleri, temporal lob hasarlar›na neden olabiliyor.
Bunun sonucunda meydana gelen haf›za problemlerinin yan›nda, iﬂitmede ve görüﬂte, hatta
konuﬂmada da baz› aksakl›klar ortaya ç›kabiliyor.
Epilepsi (sara) hastal›¤›n›n ileri aﬂamalar›nda, beyindeki hipokampus bölgelerinin ç›kar›lmas› yoluyla, her iki beyin yar›mküresi aras›ndaki iletiﬂim engelleniyor. Bu operasyon ile, hastalar›n ciddi nöbetler yaﬂamas›n›n önüne geçilebiliyor. Ancak bunun yan›nda, haf›za ve eylemlerde
de bir tak›m eﬂgüdüm bozukluklar› görülüyor.
Örne¤in bu operasyonu geçirmiﬂ bir hastadan,
odan›n di¤er ucundaki bir masan›n üzerinde bulunan kitab› getirmesi istendi¤inde, kiﬂi masaya
gidiyor ancak daha sonra ne yapmas› gerekti¤ini
hat›rlayam›yor.
Zaman bilinci..
Endiﬂeli veya s›k›nt›l› oldu¤umuzda, genellikle zaman daha yavaﬂ geçer. Bunun nedeni, dik-

de görülmüyor. Tropik kuﬂaklarda yaﬂayan ço¤u hayvan›n, belirli bir üreme dönemi yok. ‹nsanlarda da bir üreme sezonunun olmay›ﬂ›, insan›n evrim sürecinde ilkin olarak tropik bölgelerde ortaya ç›kt›¤› yönündeki görüﬂleri destekliyor. Ancak insan›n
üreme sisteminde de bir nokta, döngüsel özellik gösteriyor:
Tüm di¤er primatlarda oldu¤u gibi
insanlarda da, diﬂiler ayda sadece bir
defa yumurta üretiyorlar. “Menstrual
döngü” olarak bilinen bu döngünün
hormonal kimyas› tamamen aç›klanm›ﬂ durumda. Ancak olay›n özgül zamanlamas› hakk›nda fazla bir bilgi
sahibi de¤iliz. Bu döngünün ay döngüsü ile eﬂit zamanlara denk gelmesi
ise, ço¤u bilim adam› taraf›ndan sadece bir “tesadüf” olarak de¤erlendiriliyor.
katimizi "rahats›z" ruh halimizle ba¤lant›l› olan
ﬂeyler üzerinde yo¤unlaﬂt›rmam›z. Bu tip durumlarda beyin, görüntüleri normalden çok daha düﬂük bir h›zla alg›l›yor ve kaydediyor. Rahat oldu¤umuzda veya iyi vakit geçirdi¤imizde ise, görüntüler beyin taraf›ndan daha h›zl› alg›lan›yor ve
zaman sanki "ak›p gidiyor".
Iowa Üniversitesi araﬂt›r›c›lar›ndan Daniel
Tranel ve Robert Jones, haf›zada yer alan olaylar›n do¤ru bir tarihsel s›raya koyulmas›nda "hangi beyin bölgelerinin kullan›ld›¤›" sorusuna cevap bulabilmek amac›yla, 20’ﬂer kiﬂilik dört denek grubu üzerinde çal›ﬂm›ﬂlar. ‹lk grupta, temporal lob hasar› sonucunda amnezi görülen denekler; ikinci grupta, beynin ön lobunda hasar
bulunan denekler; üçüncü grupta da, bu iki bölgeden herhangi birinde hasar bulunmayan ve
amnezi görülmeyen denekler kullan›lm›ﬂ. Dördüncü grupta ise herhangi bir nörolojik rahats›zl›¤› olmayan denekler "kontrol" setini oluﬂturmuﬂ. Deneklerin tümüne birer anket verilerek,
hayatlar›ndaki anahtar niteli¤i taﬂ›yan olaylar ve
kiﬂiler hakk›nda sorular sorulmuﬂ. Daha sonra
deneklerin verdikleri cevaplar, akrabalar›yla görüﬂülerek ve çeﬂitli kay›tlarla karﬂ›laﬂt›r›larak de¤erlendirilmiﬂ. Deneyin sonucunda, kontrol grubundan al›nan cevaplar›n en fazla 1,9 y›ll›k bir
hata pay›yla do¤ru olduklar› saptanm›ﬂ. Amnezi
görülen hastalarda ise bu hata pay› do¤al olarak
çok daha yüksek ç›km›ﬂ. Önbeyin hasarl› denekler, olaylar› ve kiﬂileri tam ve do¤ru olarak hat›rlarken, zaman sorular›n› ortalama 5,2 y›ll›k hatalarla cevaplam›ﬂlar. Temporal lob hasarl› deneklerde ise, olay ve kiﬂilerin net olarak hat›rlanamamas›na karﬂ›l›k, zaman konusunda ortalama
olarak sadece 2,9 y›ll›k bir yan›lma pay› görülmüﬂ.
Bu deneyin sonucu, olaylar›n hat›rlanmas› ve
tarihsel s›raya dizilmesi konusunda ayr› bölgelerin iﬂlev gördü¤ü sonucunu ortaya koyuyor. Bazal önbeyin bölgesinin, özellikle olaylar›n do¤ru
tarih s›ras›na koyulmas›nda, temporal bölgeden
çok daha öncelikli oldu¤u da bu deneyden ç›ka-

Hücrelerin Saati..
Vücudumuzda gerçekleﬂen hücre
bölünmeleri, “mitotik saat” ad› verilen
di¤er bir biyolojik saat taraf›ndan
programlan›yor. Genel olarak her hücre, türe özgü olarak belirli bir yüzeyhacim oran›na eriﬂti¤inde, mitoz bölünme baﬂl›yor. Hücrelerin belirli bir
say›da bölünme sonras›nda, durgunluk evresine geçti¤i uzun zamand›r biliniyordu. Ancak yak›n zamanda, bu
durgunluk evresinin nedeni de ortaya
ç›kar›ld›. Kromozomlar›n uç k›sm›nda
bulunan “telomer” bölgeleri, her hücre bölünmesinde biraz daha k›sal›yor
ve belirli bir say›da bölünme sonunda
telomer uzunlu¤u kritik bir noktaya
ulaﬂarak, hücrenin “art›k bölünmemesi gerekti¤i” anlam›nda bir sinyal oluﬂturuyor. Embriyodaki genç hücrelerin
r›labilecek olan bir di¤er sonuç. Önbeyin hasar›
görülen hastalarda, temporal lob hasarl› hastalar›n aksine, uzun süreli haf›zaya yeni parçac›klar›n›n kat›labildi¤i de görülüyor. Ancak bu yeni haf›za parçac›klar›n›n do¤ru bir tarihsel s›raya koyulmas›nda, ço¤unlukla problem yaﬂan›yor.
Déjà vu..
Kaliforniya
Üniversitesi’nden Benjamin Libet, beynin
uyar›lar› almas› ve uyar›lar›n
tepkilere dönüﬂmesi aras›nda
geçen süre üzerinde çeﬂitli araﬂt›rmalara imza atm›ﬂ bir isim.
Yapt›¤› deneylerden birinde,
parma¤›n› k›v›rmas›n› söyledi¤i
bir dene¤in bu eylemi gerçekleﬂtirdi¤i an ile dene¤in beyin
dalgalar›n›n bu eyleme ait sinyali verdi¤i anlar› kaydetmiﬂ.
Kay›t sonucunda, ﬂahs›n istemli olarak parma¤›n› k›v›rmas›n›n, beyinde bu eyleme dair sinyalin
oluﬂmas›ndan yaklaﬂ›k 1/3 saniye sonra gerçekleﬂti¤ini görmüﬂ.
Eylem bilincini oluﬂturan sinirsel faaliyetler
ile eylemin kendisinin gerçekleﬂmesi aras›nda bir
"gecikmenin" varl›¤› ﬂüphesiz. Örne¤in birisi kolumuza dokundu¤unda, bu uyart› öncelikle reseptör (al›c›) hücrelerimiz taraf›ndan alg›lan›yor,
sinir hücreleri yard›m›yla beyine gönderiliyor, beyinde bu durumla ilgili bir cevap oluﬂturuluyor ve
bu cevap yine sinir hücreleri arac›l›¤›yla efektör
(sonuçland›r›c›) hücrelere gönderiliyor ve biz ancak, tüm bu iletiﬂim süreci sonunda bu uyart›ya
bir "tepki" verebiliyoruz. Peki bizler bu gecikmeyi neden alg›layam›yoruz?
Çünkü beynimiz, bu tip durumlarda, yaklaﬂ›k
120 milisaniye kadar oldu¤u düﬂünülen bir "zaman öncesi" görüngüsü yarat›yor ve bu sayede
de, biz olaylar› oldu¤undan daha az "gecikmiﬂ"
veya "hiç gecikmemiﬂ" olarak alg›l›yoruz. Belki
"bu an› daha önce yaﬂam›ﬂt›m" hissi de beynin
bu özelli¤inden kaynaklan›yor..

telomerlerinde yaklaﬂ›k 18,000-20,000
aras› baz bulunurken, ergin bir insandaki telomer uzunlu¤u 6,000-8,000
baza kadar düﬂüyor. Telomer bölgesinin en baﬂ›nda bulunan 100-200 bazl›k k›s›m, telomerin di¤er k›s›mlar›ndaki gibi çift sarmal yap›s› göstermiyor ve bu nedenle de “kritik noktan›n” bu bölge oldu¤u düﬂünülüyor.
Yaﬂlanma olarak bilinen süreç de asl›nda, telomer bölgelerinin uzunlu¤undaki azalmaya ba¤l›.
Deniz Candaﬂ
Hacettepe Üniversitesi
Biyoloji Bölümü - Zooloji Anabilimdal›
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Déjà vu, Frans›zca kökenli bir terim ve "daha
önce görülmüﬂ" anlam›na geliyor. Günlük hayat
boyunca s›kça yaﬂanan bu görüngü, bir an›n daha önceden yaﬂanm›ﬂ oldu¤u hissini veriyor. Veya ilk defa gitti¤imiz bir yerde sanki daha önceden de bulunmuﬂ oldu¤umuzu hissedebiliyoruz.
Kendi kendimize aç›klamakta güçlük çekti¤imiz
bu durum, haf›zada meydana gelen ufak kar›ﬂ›kl›klar›n bir sonucu olarak
aç›klan›yor. Tabii ki daha
farkl› yaklaﬂ›mlar da
mevcut, örne¤in daha
önceden haf›zaya al›nm›ﬂ
olan bir görüntünün veya
olay›n, belirli bir anda
yeniden yar›-gerçekçi bir
imaj halinde zihne yans›mas› (flashback) olarak
da tan›mlan›yor.
Arthur Funkhouser, farkl› sinirsel uyar›lara
ba¤l› olarak geliﬂen 3 tip "dejà vu" fenomeni oldu¤unu ileri sürüyor ve bunlar› ﬂöyle s›n›fland›r›yor: "déjà vecu" (önceden tecrübe edilmiﬂ), "déjà senti" (önceden hissedilmiﬂ) ve "déjà visité"
(önceden gidilmiﬂ).
Önceden yaﬂanm›ﬂl›k hissine getirilen en
güncel aç›klamalardan birisi de, beyindeki k›sa
ve uzun dönem haf›za mekanizmalar›nda k›sa süreli bir tutukluk meydana geliyor olmas›. Alg›lanan bilgilerin (veya duyumlar›n) k›sa süreli haf›zadan uzun süreli haf›zaya geçiﬂi esnas›nda, normal yolundan saparak bir anlamda "yolunu k›saltmas›" sonucunda o anki alg›, kiﬂi taraf›ndan
uzun dönem haf›zadan gelmesi nedeniyle "geçmiﬂte yaﬂanm›ﬂ" olarak nitelendiriliyor. Normalde alg› ve tepki aras›nda geçen ve asl›nda bizim
fark›nda olmad›¤›m›z gecikme süresini, k›sald›¤›
zaman fark ediyoruz ve bunun sonucunda da huzursuzluk verici bir hisse kap›l›yoruz. Ayr›ca, çeﬂitli sinirsel hastal›klarda, örne¤in sara nöbetleri
öncesinde, ço¤unlukla "déjà vu" hissi daha s›k
yaﬂan›yor.
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