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ÖZET
Beyinde bilgi iþleniþinin dinamik ve karmaþýk doðasý yüksek
düzeyli biliþsel iþlevleri tanýmlamada yönetici iþlevler kavramýný
ortaya çýkarmýþtýr. Günümüzde ruhsal hastalýklarýn tanýsý
fenomenolojik temelde konulmaktadýr. Davranýþýn biliþsel ve duygusal boyutu yanýsýra, yönetici iþlevlerle ilgili boyutu birçok ruhsal hastalýkta altta yatan temel zihinsel mekanizmalarý tanýmlamada kullanýlmaktadýr. Bu yazýnýn amacý da yönetici iþlevler ve
dikkat gibi biliþsel süreçlerle ilgili kuramsal modellerin ve beyindeki karþýlýklarýný açýklamaya yönelik bilgilerin gözden geçirilmesidir. Ayný zamanda bellek, dikkat ve yönetici iþlevlerdeki
kuramsal örtüþmenin vurgulanmasý hedeflenmiþtir.
Anahtar Sözcükler: Yönetici iþlevler, dikkat.
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SUMMARY
Executive Functions and Attentional Processes:
Theoretical Models and Neuroanatomy
The dynamic and complex nature of information processing in
defining high-level cognitive functions has lead to the concept of
executive functions. Today, the diagnoses of psychiatric disorders
are being made on a phenomenological basis. Other than the
cognitive and emotional dimension of behavior, the dimension of
executive functions is used to identify the underlying cognitive
mechanisms in psychiatric disorders. The aim of this paper is to
review the theoretical models related to cognitive processes like
executive functions and attention and their cerebral correlates.

* Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Ruh Saðlýðý ve
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Another aim of the current paper is to emphasize the theoretical
overlaps between memory, attention and executive functions.
Key Words: Executive functions, attention.

GÝRÝÞ
Doðanýn bilinen en karmaþýk nesnesi olan insan
beyninin ve onun ürünü biliþsel süreçlerin bilimsel
yöntemlerle araþtýrýlmasý, buna baðlý kuramsal modellerin geliþtirilmesini saðlamýþtýr. Beynin iþlevselliði
ile ilgili temel kuramlardan biri, seri iþleme kuramýdýr.
Bu modelde beyin bilgiyi aþaðýdan yukarýya seri
olarak iþlemektedir. Daha sonra eski kuramlarýn
çoðunu kapsayan fakat ayný zamanda onlardan çok
farklý paralel iþleme modeli geliþtirilmiþtir (Ellis ve
Hunt 1993). Paralel ve daðýtýlmýþ iþleme modeli
temelinde Goldman-Rakic (1988) psikofizyolojik iliþkilerden duyusal-biliþsel iþleme modelini, Mesulam
(1990) nöroanatomik yapýlardan geniþ kapsamlý
nörokognitif sinir aðlarýnda daðýtýlmýþ iþleme modelini, Fuster (2000a, 2000b) hayvanlardan elde edilen
tek hücre kayýtlarýndan kortikal bellek modelini,
Baþar (1998) elektrofizyolojik çalýþmalardan osilasyonel nöral topluluklar kuramýný geliþtirmiþtir. Ýnsan
biliþsel yeteneklerini aritmetik ve mantýk iþlemlerini
sýrasýyla iþleyen geleneksel bilgisayarlardan üstün
kýlan da beyindeki iletinin basit ve yavaþ ancak
aralarýnda yoðun baðlantý aðý bulunan çok sayýda
nöron tarafýndan paralel bir biçimde iþleniþidir (Halýcý
2000).
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Beyinde bilgi iþleniþinin dinamik ve karmaþýk doðasý,
yüksek düzeyli biliþsel iþlevleri tanýmlamada yönetici
iþlevler (executive functions) kavramýný ortaya çýkarmýþtýr. Bu kavram özdüzenleme (self-regulation),
davranýþýn ardýþýklýðý (sequencing of behavior), esneklik (flexibility), tepki ketleme (response inhibition),
planlama ve davranýþýn örgütlenmesi gibi yetenekleri
kapsamaktadýr (Lezak 1995, Borkowski ve Burke
1996, Mercugliano 1999). Bu iþlevler kiþinin kendisi
hakkýnda düþünmesini saðlamakta, gelecekte olabilecekleri ve onlarý nasýl etkileyeceðini belirlemektedir
(Barkley 1997, Mercugliano 1999). Çocuklarda da
yönetici iþlevlerin problem çözümü sýrasýnda düþünce
ve davranýþ üzerinde düzenleyici kontrol saðladýðý
belirtilmektedir. Çocuðun doðal ortamýnda problem
çözme ve oyun baþlatabilme yetenekleri gözlenerek,
ana-babalardan ketleme yetenekleri ile ilgili bilgi
alarak, rutinleri deðiþtiðinde ne kadar esnek olduklarý
deðerlendirilerek yönetici iþlevlerle ilgili veri saðlanabileceði söylenmektedir (Baron ve Fennel 2000).
YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN NÖROANATOMÝK TEMELÝ
Frontal korteks ve onun striatal baðlantýlarý yönetici
iþlevler için en önemli nöroanatomik yapýlar olarak
kabul edilmektedir (Stuss ve Benson 1986, Duncan
1986, Petrides 1994). Bu iþlevlerin beyindeki temelinin frontal loblar olduðunu ifade etmek için 'frontal
metafor' deyimi bile kullanýlmýþtýr (Pennigton ve
Ozonoff 1996). Yönetici iþlevlerde yaþa baðlý etkinlik
artýþýnda, frontal loblarýn anatomik ve iþlevsel olgunluða en son eriþen yapýlar oluþu ve bu yapýlardaki
miyelinizasyonun ileri adolesan döneme dek
sürmesinin rolü üzerinde durulmaktadýr (Mercugliano
1999).
Normal geliþen beyin dinamik ve plastik bir organdýr.
Plastisite zedelenmelere sistemik tepki olarak geliþen
bir süreç olmaktan çok beyin geliþiminin temel özelliði
olarak kabul edilmektedir. Yaþamýn erken dönemlerinde beyinde sinaptik baðlantýlardaki yoðunluk
geliþimle birlikte azalmakta ve geride kalanlar stabilize olmaktadýr. Bu seçici stabilizasyonun girdi
sürücülüðünde gerçekleþen kompetitif bir sürecin
ürünü olduðu tahmin edilmektedir. Plastik deðiþim
kapasitesinin asla tümüyle kaybolmadýðý da belirtilmektedir (Stiles 2000). Goldman-Rakic de (1987)
hayvan deneylerine dayanarak insanlarda frontal ve
parietal kortekslerde sinaptik dansitenin iki yaþ
civarýnda en üst noktasýna eriþtiðini ve bunu izleyerek
yaygýn bir süreçte sinaps eliminasyonunun gerçekleþtiðini bildirmiþtir. Yavaþ olarak erken eriþkinlik
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dönemine kadar süren bu ayýklanmanýn biliþsel iþlevlerin geliþiminde payý olabileceði söylenmektedir.
Castellanos (1997) geniþ bir literatür taramasýna
dayanarak yönetici iþlevlerde prefrontal korteks, bazal
gangliyonlar ve serebellumun görev aldýðýný ve bu
devrelerde özellikle dopamin olmak üzere monoamin
transmitterlerin modülasyonu saðladýðýný belirtmektedir. Gerçekten çaðdaþ kuramlar gözönüne alýndýðýnda, yönetici iþlevler sadece frontal loblarla denetleniyor olamaz ve frontal loblarýn denetimindeki her iþlev
de yönetici iþlev olarak kabul edilemez (Karakaþ ve
Karakaþ 2000, Fuster 2000a).
Rubia ve arkadaþlarý (2000) ilk kez fonksiyonel
manyetik resonans görüntüleme (fMRG) verileriyle
yönetici iþlevlerde yaþa baðlý olarak ortaya çýkan normal olgunlaþmanýn kanýtlarýný ortaya koyan araþtýrmacýlardýr. Bu araþtýrmada saðlýklý adolesan ve
eriþkin örneklemin dur görevi (stop task) ve gecikmeli
görev (delay task) sýrasýnda, görev performanslarýyla
birlikte fMRG ile beyin aktivasyon örüntüleri
karþýlaþtýrýlmýþtýr. Motor yanýtlarýn ketlenmesini
gerektiren dur görevinde eriþkin ve adolesanlarýn
görev performansý eþit bulunmuþtur. Bu görev sýrasýnda sað mesial ve inferior prefrontal kortekslerde benzer aktivasyon izlenmekle birlikte eriþkinlerde anlamlý olarak sol prefrontal beyin bölgeleri, adolesanlarda
ise sað kaudat ve insula gibi subkortikal beyin bölgelerinde aktivasyon artýþý saptanmýþtýr. Gecikmeli
görevde ise eriþkinlerin, adolesanlardan daha iyi performans gösterdiði belirlenmiþtir. Bu görev sýrasýnda
dur görevinde olduðu gibi daha güçlü aktive olan bölgelerde yaþla aktivasyon artýþýnýn doðrusal iliþkisi
ortaya konmuþtur. Gecikmeli görevde eriþkinler, adolesanlarla karþýlaþtýrýldýðýnda fronto-striato-pariyetal
aðda daha güçlü aktivasyon göstermiþtir. Çalýþma bulgularý eriþkin ve adolesanlarda görev performansý
eþitken (dur görevi) farklý beyin bölgelerinin aktive
olabildiðini ve daha iyi performansýn (gecikmeli
görev) ayný beyin bölgelerindeki niceliksel aktivasyon
gücüyle iliþkili olabileceðini ortaya koymuþtur. Dur
görevinde olduðu gibi nöropsikolojik performansta
yaþa baðlý gözlenebilir bir farklýlýk bulunmazken farklý beyin bölgelerinde aktivasyon saptamasý adolesanlarda henüz tam geliþmemiþ prefrontal iþlevlerin artmýþ subkortikal aktivasyonla dengelendiði þeklinde
yorumlanmýþtýr. Hipofrontalite ile birlikte hipersubkortikalite tarzý aktivasyonun normal geliþimsel yönü
yanýsýra þizofreni gibi nörogeliþimsel hastalýklarda da
saptanabilen bir bulgu olduðu üzerinde durulmaktadýr (Rubia 2002).
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YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLER VE DÝKKAT SÜREÇLERÝNE
ÝLÝÞKÝN KURAMSAL MODELLER VE NÖROANATOMÝ

Çok sayýda positron emisyon tomografi (PET) ve fMRG
verilerinin deðerlendirildiði baþka bir çalýþmada
yönetici iþlevler ve çalýþma belleðinin (working memory) kortikal organizasyonunun dinamik ve daðýnýk
bir görünüm sergilediði belirtilmektedir. Bu süreçlerin
bire bir haritalanmasýnýn söz konusu olmadýðý ve
halen az sayýda nöral aðýn haritalanabildiði
bildirilmektedir (Carpenter ve ark. 2000).
YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERE
MODELLER

ÝLÝÞKÝN

KURAMSAL

Borkowski ve Burke (1996) bilgi iþlem paradigmasý
temelinde yönetici iþlevlerin üç bileþeninde görüþ birliði olduðunu söylemekte, bunlarý görev analizi,
strateji seçimi, strateji izleme (monitoring) olarak
belirlemektedir. Kuramsal ve ampirik çalýþmalarýn
geniþ bir literatür taramasý ile yönetici iþlev ölçüm
alanlarýnýn altý farklý sýnýf altýnda toplanabileceði gösterilmiþtir. Bunlar kurulumu koruma ve deðiþtirebilme, planlama, baðlamsal (contextual) bellek,
ketleme (inhibition) yani bozucu etkiye (interference)
karþý koyabilme, zaman ve mekanda olaylarý bütünleþtirebilme, akýcýlýk ve çalýþma belleðidir (Pennigton
ve Ozonoff 1996).
Yönetici iþlevler kavramý zaman içinde biliþsel iþlemlerin düzenlenmesi ve birleþtirilmesi amacýný taþýyan
ketleme ve tepkinin geciktirilmesini içeren bir kontrol
süreci olarak da ele alýnmaktadýr (Denkla 1996).
Ketleme Barkley'in (1997) sýnýflamasýnda temel elemandýr. Ketlemenin çeþitleri ise potansiyel davranýþý
ketleme, süregiden bir davranýþý ketleme, bozucu tepkinin kontrolü olarak belirlenmiþtir. Bu sýnýflamada
yönetici iþlevler çalýþma belleði, güdü, duygulaným ve
genel uyarýlmýþlýk düzeyinin düzenlenmesi, lisanýn
içselleþtirilmesi, davranýþýn analiz ve sentezi olarak
tanýmlanmaktadýr. Yönetici iþlevler dikkat etmenin
özgül bir þeklidir. Kiþinin yaþamýnda bir sonraki olayý
deðiþtirmesi olay-yanýt-sonuç arasýnda devreye giren
yönetici iþlevlerle saðlanmaktadýr. Yönetici iþlevin
baþlamasý olasý diðer yanýtlarýn ketlenmesi ve geciktirilmesine baðlýdýr (Barkley 1996). Ketleme ve dikkat
kontrolü baþka araþtýrmacýlarýn da yönetici iþlevler
kapsamýna aldýðý kavramlardýr (Funahashi 2001,
Pineda 1998).
Davranýþçý yaklaþýmla bu konuyu ele alan kuramcýlara göre ise ani ve alýþýlmýþ durumlarýn geçerli
olmadýðý durumlarda yönetici iþlevler devreye girmektedir. Kiþi bu durumlarda yeni kurallar üretmelidir.
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Davranýþsal tepkilerin özgül sözel uyaranlarla düzenlenmesinin yani sözel özdüzenlemenin önemi vurgulanmaktadýr. Yönetici iþlevler kural yönetimli
davranýþýn (rule-governed behavior) alt kümesi olarak
ele alýnmaktadýr (Hayes ve ark. 1996).
Smith ve Jonides (1999) yönetici iþlevlerin sýnýflanmasý konusunda þu beþ süreç hakkýnda görüþ birliði
olduðunu belirtmiþtir. Bunlar; ilgili bilgi ve iþlemlere
dikkatin odaklanmasý ve ilgisizlerin ketlenmesi
(attention/inhibition), odaklanmýþ dikkatin kaydýrýlmasýný gerektiren görevlerde iþlemlerin tanýmlanmasý
(task management), belli amaçlarý gerçekleþtirmede
alt görevlerin sýrasýný planlama, ardýþýk görevlerin bir
sonraki basamaðýný belirlemede çalýþma belleði içeriðinin kontrolü ve izlenmesi (monitoring), çalýþma
belleðinde temsillerin kodlanmasýdýr (coding). Bu bilgiler ketleme ve dikkatin yanýsýra çalýþma belleðinin
de yönetici iþlevlerdeki önemli rolünü ortaya koymaktadýr. Baddeley'e (1990) göre de yönetici kontrol bir
nöropsikolojik model olan çalýþma belleðinde merkezi
yöneticinin (central executive) esas iþlevidir. Dikkatin
iliþkili olduðu süreçler de bu modelde yer almakta ve
'kontrol süreçleri' olarak tanýmlanmaktadýr (Baddeley
1990, Karakaþ 1997, Ellis ve Hunt 1993).
Bu kuramsal bakýþ açýlarýnýn yanýsýra yönetici iþlevler,
genel zeka veya g faktörünün bir yansýmasý olarak da
ele alýnmaktadýr (Sternberg 1985). Fakat bu formülasyon hayvan deneyleri, Dikkat Eksikliði
Hiperaktivite Bozukluðu (DEHB) olan çocuklar ve
frontal lob hastalarýyla yapýlan bir çalýþmada desteklenmemiþtir. Psikometrik g ve yönetici iþlevler arasýndaki farkýn aydýnlatýlmasýnýn psikometrik ve pratik
zeka arasýndaki ayrýmýn anlaþýlmasýnda önemli
olduðu belirtilmektedir (Crinella ve Yu 2000).
DÝKKAT VE
MODELLER

DÝKKATE

ÝLÝÞKÝN

KURAMSAL

Psikolojik süreçler baðlamýnda algýnýn seçici yönüyle
ilgili olan dikkat, algýnýn bir anda bir veya birkaç
uyarýcýya yönelmesini, diðerlerini dýþarda býrakmasýný
ifade etmektedir. Yapýsal bilgi iþleme modellerinde de
dikkat, uyarýcýnýn bilgi iþleme sürecine girmesinde
darboðaz veya süzgeç, kýsýtlý kapasiteli sistemin
uyarýcý bombardýmanýna tutulmasýný engelleyen bir
bilgi iþleme süreci olarak deðerlendirilmektedir
(Karakaþ 1997, Baddeley 1990, Ellis ve Hunt 1993).
Bilgi iþlem paradigmasý açýsýndan seçici (selective)
dikkat, bölünmüþ (divided) dikkat ve sürdürülen (sus107
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tained) dikkat olarak ayrýlmaktadýr. Seçici dikkat özel
bir noktada dikkatin odaklanmasý iken, bölünmüþ
dikkat eþ zamanlý iki girdi arasýnda dikkatin paylaþýmýný anlatmaktadýr. Sürdürülen dikkat ise kiþinin
zaman içinde performansýný sürdürme yeteneði olarak
ele alýnmaktadýr (Sergeant 1996).
Ýnsanlarda dikkat süreçlerine iliþkin bilgiler beyin
lezyonlu hastalarýn ve normal gönüllülerin nöropsikolojik ve elektrofizyolojik verilerine, beyin görüntüleme çalýþmalarýna ve hayvan deneylerine dayanmaktadýr. Kuramsal olarak biliþsel süreçleri çok odaklý nöral aðlarla ele alan Mesulam (1990) dikkati üç
kortikal odaðý içeren geniþ bir aðla açýklamaktadýr.
Bunlar frontal göz alanlarý (FEFs-frontal eye fields),
posterior parietal korteks ve singulat kortekstir. Bu
aðýn frontal bileþeni dikkatin odaklanmasý, posterior
parietal bileþeni duyusal, singulat bileþeni motivasyonel yönleriyle iliþkili bulunmuþtur. Bu bileþenlerden
herhangi birinde veya ara baðlantýlarýnda ortaya
çýkan hasar lezyonun karþý tarafýnda ihmal (neglect)
sendromuyla sonuçlanabilmektedir. Dikkatle ilgili bu
yapýlarda sað hemisfer baskýn bir role sahip bulunmuþtur. Bu kuramý destekleyen hayvan deneylerinde
aðlar arasý baðlantýnýn bölgesel ara nöronlarla saðlandýðý saptanmýþtýr (Morecraft ve ark. 1993).
Beyin görüntüleme literatüründeki nöral aðlarýn yerleþimine dayanarak Posner ve arkadaþlarý dikkatin üç
farklý iþlevi üzerinde durmaktadýr. Bu yaklaþýmda herbir dikkat iþlevi tek bir beyin bölgesine lokalize
deðildir ve birbirleriyle baðlantýlý beyin bölgelerinin
ürünü aðlar oluþturmaktadýr. Bunlar; sýrasýyla
duyusal olaylara yönelim, bilinçli iþlemleme için
uyaranlarýn saptanmasý ve uyanýklýk durumunun
sürdürülmesi olarak ifade edilmektedir (Posner ve
Petersen 1990, Berger ve Posner 2000). Bu kuramcýlar
insan beyninde dikkate iliþkin yapýlarý anterior ve posterior dikkat sistemleri olmak üzere iki alt sistemle ele
almaktadýr. Posterior dikkat sistemi yönelim sürecinden (attentional orienting) sorumludur ve posterior
parietal korteks, superior kollikulus ve talamik pulvinar çekirdeði kapsamaktadýr. Anterior dikkat sistemi
ise uyaranýn saptanmasýndan (target detection)
sorumludur ve anterior singulat girus ile orta hat
frontal lob yapýlarýný içermektedir.
Mesulam ve Posner'in ileri sürdüðü iki kuramsal
dikkat modelinde de özellikle sað parietal ve singulat
beyin bölgelerinin uzamsal (spatial) dikkat süreçlerindeki önemi vurgulanmaktadýr. Ýki kuramsal yaklaþýmda temel farkýn Mesulam modelinde hedef saptama iþlevinin iki ayrý süreç (motivasyonel/motor) ve
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anatomik odakla (singulat korteks/frontal korteks)
açýklanýþý olduðu ileri sürülmektedir. Ayrýca Posner'in
modelinde dikkatin belli bir odaktan ayrýlmasý (disengagement) iþlevi ile iliþkili posterior parietal korteksin,
Mesulam modelinde de multimodal duyusal temsillerin oluþturulmasýndaki rolüyle uyumlu olduðu
bildirilmektedir. Ýki yaklaþým tarzýnda da dikkat sistemleri üzerine retiküler uyarýlmýþlýk mekanizmalarýnýn önemli etkisi olduðu belirtilmektedir (Coull 1998).
Otomatisite ve dikkat süreçlerinin olayla iliþkili potansiyeller (OÝP) ve PET verilerine dayanarak gözden
geçirildiði bir makalede dikkat kontrol aðýnýn posterior bölgelerde daha çok duyusal temelli, anterior bölgelerdeyse özellikle yeni görev sýrasýnda daha çok
yönetici kontrolle iliþkili olduðu bildirilmektedir
(Schnider 1994).
Pribram ve McGuiness (1975) komputasyonel
süreçlerden farklý olarak dikkat kontrolünde
uyarýlmýþlýk (arousal), aktivasyon ve çabanýn (effort)
esas faktörler olduðunu ileri sürmektedir. Bu enerjik
(energetic) mekanizmalardan uyarýlmýþlýk yaklaþýk
olarak duyusal girdiye yanýta yönelme olarak tanýmlanmaktadýr. Hipotalamik bölgeler ve beyin sapý
retiküler formasyonu uyarýlmýþlýktan sorumlu olarak
ele alýnmaktadýr. Fazik ve kýsa süreli olan uyarýlmýþlýk
sürecinin frontal korteks ile amigdalanýn kontrolü
altýnda olduðu kabul edilmektedir. Aktivasyon
mekanizmalarýnýn ise bazal gangliyonlar, hipotalamus ve mezensefalik beyin sapý yapýlarýna lokalize
olduðu bildirilmektedir. Bazal gangliyonlarýn aktivasyon düzenlemesi tonik ve uzun süreli olarak deðerlendirilmektedir. Uyarýlmýþlýk sisteminde noradrenalin
ve serotonin birincil nörotransmitterken, aktivasyon
sisteminde dopamin ve asetilkolinin etkin olduðu
bildirilmektedir. Kiþiyi görevin gerektirdiði uygun
uyarýlmýþlýk ve aktivasyon durumuna yönlendirme
üçüncü enerjik sistem olan 'çaba' ile saðlanmakta ve
bu yönlendirme 'durum düzenleme' (state regulation)
terimiyle açýklanmaktadýr. Kiþinin aktüel durumunun
düzenlenmesi için gereken enerji 'çaba' olarak
adlandýrýlmaktadýr. Papez halkasý (hipokampushipotalamus-singulat girus-hipokampus) ve anterior
talamik çekirdeðin bu tip bir dengeleyici kontrolden
sorumlu olduðu düþünülmektedir. DEHB olan çocuklarla yap-yapma (Go No-Go) görevinin yavaþ ve hýzlý
sunum hýzýnda uygulandýðý bir çalýþmada kardiyak
yanýtlar da deðerlendirilmiþ ve sonuçta DEHB'de biliþsel-enerjik kuramý (Cognitive Energetic Theory)
destekler tarzda durumsal düzenlemenin iyi olmadýðý
saptanmýþtýr (Börger ve van der Meere 2000).
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YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLER VE DÝKKAT SÜREÇLERÝNE
ÝLÝÞKÝN KURAMSAL MODELLER VE NÖROANATOMÝ

Mirsky (1996), Mirsky ve arkadaþlarý (1999) ise dikkat
bozukluklarýný da içeren çok sayýda kiþinin nöropsikolojik test verilerinin faktör analizlerinin
sonuçlarýna dayanarak dikkat iþlevlerini þöyle
sýnýflandýrmaktadýr; odaklanma/yönetme (focus/execute), sürdürme (sustain), sabitleme (stability), kaydýrma (shift), kodlama (encode). Herbir iþlevin nöropsikolojik testler kullanýlarak ölçülebileceðini ve bu
testlerin bir 'Dikkat Bataryasý' oluþturduðunu belirtmektedir. Mirsky'nin dikkat modelindeki kodlama iþlevi, birçok bellek modelinin de önemli bir parçasý
olarak yer almaktadýr (Fletcher ve ark. 1996).
Yönetici iþlevler, dikkat ve bellek kavramlarýnýn ele
alýndýðý bu kuramsal modeller yanýsýra saðlýklý gönüllü insanlarda yapýlan psikofarmakolojik çalýþmalar da
bu iþlevleri aydýnlatmada önemli bilgiler saðlamaktadýr. Dikkat ve uyarýlmýþlýk gibi çok boyutlu psikolojik süreçlerin nörokimyasal modülasyonunda çeþitli
nörotransmitterlerin rolü üzerinde durulmaktadýr.
Noradrenerjik ve kolinerjik sistemlerin dikkatin yönelimi gibi daha 'alt düzey' yönüyle, dopaminerjik sistemin ise kurulumun deðiþtirilmesi, çalýþma belleði
gibi daha çok 'yönetici' yönüyle iliþkili olduðu
bildirilmektedir (Coull 1998).
SONUÇ
Bu bilgiler yönetici iþlevler, dikkat ve belleðe iliþkin
kuramsal modellerdeki örtüþmeyi ortaya koymaktadýr.
Ayný durum bu süreçleri deðerlendirmede kullanýlan

nöropsikolojik testlerde de karþýmýza çýkmaktadýr. Örneðin bellek uzamý testleri sýklýkla hem dikkat hem de
bellek ölçüm aracý olarak sunulmakta (Karakaþ ve
ark. baskýda, Morris 1996), dikkat modelinde seçici
dikkatin göstergesi olarak bilinen bir ölçme aracý olan
Stroop Testi ayný zamanda yönetici iþlevleri deðerlendirmede sýklýkla kullanýlabilmektedir (Fletcher ve
ark. 1996).
Bellek, dikkat, yönetici iþlevler kavramlarý geçmiþ,
bugün, gelecek kavramlarýnýn iç iliþkisi baðlamýnda
ele alýnmaktadýr. Bu metaforik yaklaþým yönetici iþlevlerin geliþimi ve özümlenmesinin dikkat ve bellek
iþlevleriyle olan sýký baðýný ortaya koymaktadýr.
Yaþam boyu sürdürülen uyum, davranýþsal ayarlamalar ve edinimler bu yapýlar üzerinde þekillenmektedir (Eslinger 1996).
Dikkatin ne zaman, ne kadar devrede olduðu, algý ve
biliþsel süreçlerin ne zaman baþladýðý, yeterli dikkat
ve uygun stratejiler olmaksýzýn belleðe kodlama
yapýlýp yapýlamayacaðý üzerinde düþünmeye deðer
sorulardýr. Bugün tanýsý fenomenolojik olarak konulan birçok nöropsikiyatrik hastalýðýn biyolojik temelleri hakkýnda nörolojik bilimlerden yoðun bilgi birikimi olmaktadýr. Gerek klasik nöropsikolojik testler
gerekse süreç bölümlerine odaklý deneysel görevlerin
multidisipliner bir anlayýþla kullanýlmasýnýn beyin
davranýþ iliþkisinde yanýtlanmamýþ birçok soruya
açýklýk kazandýracaðý kuþku götürmez bir gerçektir.
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