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˝Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?˝ kitabı ilk olarak 2006 
yılında, ikinci basımı düzenlemeler ile birlikte 2011 yılında 
yayınlanmıştı. Üçüncü basımı ise bu yıl düzenlemeler, yeni-
lemeler ve yeni bilgiler ile gerçekleştirildi.

Amacım beyin yapısını nörologlar dışındaki uzmanların, 
ilgili kişilerin de anlayabileceği şekilde anlatabilmek ve nö-
roloji-psikoloji-eğitim bağlantılarını kurabilmektir. Günlük 
yaşam içinden paylaşımlar, vaka örnekleri ve merak edilen 
bazı konulara da kitapta yer verdim. Bu kitaptan beyni me-
rak eden herkesin yararlanacağını ümit ediyorum.

Kitabımın ikinci ve üçüncü basımında emeği geçen Uz-
man Psikolog Selin Alpanda ve Uzman Psikolojik Danışman 
Aslı Sazcı’ya teşekkür ediyorum. 

ÖNSÖZÖĞRENME BEYİNDE NASIL OLUŞUR? 
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Michelangelo 87 yaşında şu cümleyi kurmuştur: “Hala 
öğreniyorum.”

Öğrenen beyin, sağlıklı olmaya adaydır. Sorgulayan, dü-
şünen, sonuç çıkaran ve her şeye “evet, doğru” dememeyi 
öğrenen beyin…

Bu nedenle beynin gelişimini, çalışma sistemini bilmek 
önemlidir. 

Beynin çalışma sisteminin incelenmesi yüzyıllardır bo-
zulmuş olan beyinler üzerinde yapılmıştır. Konuşma bozu-
lunca veya felç ortaya çıkınca beynin hangi alan veya alan-
larında sorun olduğunu anlamak için otopsiler yapılıyordu. 
Bilimsel gelişmeler bu nedenle çok yavaş ilerliyordu. İlk 
olarak 1940’lı yıllarda beynin elektrik üretimini izleyebilen 
EEG (elektroensefalografi)’nin kullanılmaya başlanması ile 
gelişmeler hızlandı. Ardından 1980’li yıllarda bilgisayarlı 
tomografinin, sonraki yıllarda manyetik rezonansın (MR) 
bulunması ile canlı beyinlerde bozulmuş dokuları görmeye 
başladık. Son birkaç yıldan beri SPECT, PET, fMR, gibi ileri 
araştırma yöntemleri ile normal veya gelişme geriliği olan 
canlı beyinlerden görüntüler alarak, normal işlevlerin veya 
patolojilerin hangi alanlarda olduğunu saptayabiliyoruz. 
Son 20 yıldan bu yana beyin araştırmalarında sıçramalar 
yaşandı. Bazı kavramlar hızla değişti. Gen araştırmaları da 

GİRİŞÖĞRENME BEYİNDE NASIL OLUŞUR? 
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bunlara eklenince beynin gizemi artık anlaşılır olmaya baş-
ladı. 

Tıp, bilim dallarının kullandıkları kavramları yerine oturt-
mak için felsefe, sanat, dil bilim, sosyoloji, antropoloji, ge-
netik, bilgisayar, fizik, vb. dallar ile eskisinden daha yakın 
olarak ortak çalışması bu alandaki gelişmeleri hızlandıran 
etkenlerdendir.

Nöroloji araştırmaları, en hızlı öğrenmenin doğumdan 
sonra başladığını ve ilk üç yılda olduğunu göstermiştir. Bu 
dönemde nöronların (sinir hücreleri) sayısı fazladır ve birbir-
leri ile bağlantı kurma kapasiteleri çok yüksektir. Doğumdan 
sonra nöron hücrelerinin ölümü başlamakta; işe yaramayan, 
kullanılmayan hücreler (genetik ve çevresel etkenlere ya da 
eğitimsizliğe bağlı olarak) belirli bir program içinde ölmek-
tedir (fizyolojik apopitozis). 

Gelişim, beynin alt tarafından başlayarak beyin kabuğu-
na doğru ve beyin kabuğunda ise arkadan öne doğrudur. Ço-
cukların doğar doğmaz anne diyememelerinin, annelerine 
kollarını uzatmaları için bir süre geçmesinin nedeni budur. 
Nesneleri gözleri ile izleyebilmeleri, ancak görme merkez-
leri ile göz takibi alanlarının iletişimi ile mümkündür. Bunun 
için de bir süre gerekir. İleride seçicilik ve dikkat etme de bu 
işleve dâhil olacaktır. Hareketi sağlayan nöronlar ile bilişsel 
işlevleri sağlayan nöronların da birbirleri ile ağ kurmaları için 
bir süreye gereksinimi vardır ki gülücük yapan anneye, be-
bek de gülücük yapsın. O zaman iletimden iletişime geçile-
bilecektir. 

˝Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?˝ kitabım pedagoglar, 
psikologlar, psikolojik danışmanlar, okul öncesi öğretmen-
leri, sınıf öğretmenleri, fen ve sosyal bilimler öğretmenleri, 
özel eğitimciler, konuşma terapistleri, üstün bireyler, edebi-
yatçılar, sanatçılar, felsefeciler ve takip ettiğim çocukların 
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aileleri ile yaptığım ders, seminer ve sohbet toplantılarında 
sorulan sorular, buralardaki diğer deneyimler ve istekler so-
nucu oluşmuştur. 

Bu kitapta beyin yapılarına, beyin yapılarındaki hasarla-
rın sonuçlarına, beynin çalışma sisteminin psikoloji ve eği-
timde nasıl kullanılabileceğine, çocuk gelişiminde dikkat 
edilmesi gerekenlere, zeka, yaratıcılık gibi kavramların nö-
rolojik temellerine, sanat ve nöroloji bağlantısına psikiyat-
rik hastalıkların nörolojik temellerine, beynin bizi şaşırtan 
yönlerine yer vererek beyni öğrenmek isteyenlere bütünsel 
bilgiler sunmak istedim.

Yararlı olması dileğiyle…





BÖLÜMÖĞRENME BEYİNDE NASIL OLUŞUR? 1

BEYNİ ÖĞRENMEK İÇİN  
İLK ADIM

Bu bölümde beynin çalışma sistemini öğrenmemiz 
için bilmemiz gereken temel bazı bilgileri paylaşacağız.

 �  MİGRASYON (HÜCRE GÖÇÜ)
 �  NÖRON (SİNİR HÜCRESİ YAPISI)
 �  GLİA HÜCRELERİ
 �  MİYELİNİZASYON
 �  SİNAPS
 �  NÖROTRANSMİTTERLER (BİLGİ TAŞIYICI 

KİMYASALLAR)
 �  MERAK EDİLENLER: KAHVE VE SİGARA 

BAĞIMLILIĞI NASIL OLUR?
 �  APOPİTOZİS (HÜCRE ÖLÜMÜ)
 �  DUYU RESEPTÖRLERİ
 �  BEYNİN DEĞERLENDİRDİĞİ TEMEL BEŞ TİP ALGI
 �  PLASTİSİTE (UYUM YETENEĞİ)
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BEYNİ ÖĞRENMEK İÇİN  
İLK ADIM

MİGRASYON (HÜCRE GÖÇÜ)
Migrasyon, embriyonal hücrelerin bulunduğu yerden 

başka bir yere göç etmesidir. Bu göç, embriyonal hücrele-
rin temel özelliklerinden biridir. Migrasyonun amacı değişik 
doku ve organları oluşturmaktır. Sonraki başlıklarda santral 
sinir sistemi ile ilgili kavramları aktaracağız.

Sperm ve yumurta döllendikten ortalama otuz saat 
sonra bölünme başlar. Döllenmiş yumurta ikiye ayrıldık-
tan sonra yeni hücreler de ikiye ayrılarak çoğalma devam 
eder. Hücre sayısı arttıkça, oluşan hücre kümesinin içinde 
bir boşluk meydana gelir ve hücreler tek tabaka oluşturacak 
şekilde boşluğun etrafında dizilir. Boşluk içinde sıvı vardır. 
Döllenmeden sonraki hücre çoğalması devam ederken bazı 
hücreler göç etmeye başlar. Migrasyon sürecinde hücreler 
arasındaki organizasyonun başlaması için birbirleri ile bağ-
lantı kurmaları gerekir. 

Migrasyon, birçok farklı hücre arasındaki kimyasal ileti-
şim yardımıyla gerçekleşir. Genellikle ilk nöron göçü beynin 
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içindeki yapılara doğru olur. Sonra diğer nöronlar farklı yol-
lar izleyerek daha uzak, dış bölgelere giderler. 

Migrasyon (göç), bir hücre veya hücre grubunun diğer 
hücreleri etkilemesi (induction) ile gerçekleşir. Bunlar öncü 
hücrelerdir ve genetik çalışmalar ile bu hücrelere daha kolay 
müdahale edilebilmektedir hatta hücre kopyalanabilmekte, 
başka yerlere taşınabilmektedir.

Normal koşullarda sperm ile yumurta birleştikten sonra 
gelişecek bireyin neresinde ne olacağı, hangi hücrelerin bu 
yerleri gerçekleştireceği bellidir. Hücreler migrasyon süreci 
içinde farklılaşmaya başlarlar. Sinir hücreleri (nöronlar) en 
fazla farklılaşmış hücrelerdir. Başka bir görevi üstlenmeleri 
güçtür. Kan hücreleri en az farklılaşmış hücrelerdendir. Ör-
neğin yaralandığınız zaman kan dokusu orada pıhtılaşıp deri 
şeklini alabilir.

Eğer göç yanlış yere yapılırsa veya iki ayrı grup hücre karar 
verip farklı bölgelere göç ederse belki yaşam biter, belki de 
engelli birey doğar. Tedavisi güç dirençli epilepsi, zihinsel en-
gel, bazı öğrenme güçlükleri veya felçlerin sebebi de olabilir.

Çevresel etkenler örneğin radyasyon, genetik bozulma, 
alkol, kokain, ilaç gibi bazı maddeler migrasyonu olumsuz 
etkiler. Bazen de genetik kökenli migrasyon bozuklukları 
oluşabilir.

NÖRON (SİNİR HÜCRESİ YAPISI)
Sinir hücrelerine nöron denir (Şekil 1). Nöron, beynimiz-

deki temel alıcı ve verici işlevlerden sorumludur. Hücre göv-
desi içindeki hücre çekirdeğinde DNA vardır (DNA, dezok-
siribonükleik asit sözcüğünün kısaltılmışıdır). DNA genetik 
bilginin kaynağıdır. Hücre gövdesinde mitokondri de bulu-
nur. Bunlar hücrede enerji üretimini sağlar. Hücre çekirde-
ğinde enzimler, proteinler ve nörotransmitterler vardır. 
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Şekil 1:  Nöron

Merkezi sinir sisteminde nöron adı verilen sinir hücreleri 
ile glia hücreleri (neuroglia) adı verilen destek hücreleri var-
dır. Nöron, beyinde, beyincikte, beyin sapında, omurilikte 
bulunur. Organizmanın içinden ya da yakın dış çevreden ge-
len bilgileri toplar. Önceden topladığı bilgilerle karşılaştırır. 
İç ve dış çevre arasındaki uyumu sağlayan ve organizma le-
hine olumlu bir alıcı tepki veren hücrelerdir.

Bir nöron;
a. Hücre içinde hücre çekirdeği (nükleus) olan gövde,

b. Dendrit denilen bilgi-uyaran alıcı uzantılar,

c. Akson denilen bilgi-uyaran götürücü uzantı ve uçların-
dan oluşur.
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Görevlerine göre nöronlar üç gruba ayrılır: 

1. Duyu nöronları (Uyarıları merkezi sinir sistemine taşır.)

2. Ara nöronlar (Merkezi sinir sisteminde bulunur. İşlevi, 
merkezi sinir sistemine gelen bilgileri özellikle beyin ka-
buğunda bir yerden bir yere taşıyıp iletişim sağlamaktır.)

3. Motor nöronlar (Merkezi sinir sisteminden gelen uyarıyı 
kas ve salgı bezleri gibi organlara taşıyanlardır.)

Birçok akson bir araya gelerek nöron kordonlarını oluş-
turur. İşte bu kordonlar bilgiyi beyne götürür (duyuları alma- 
çıkan yol) veya bilgiyi beyinden aşağıya doğru indirir (hare-
keti sağlama- inen yol).

GLİA HÜCRELERİ
İnsan beyninin %90’ı glia hücrelerinden oluşur. Glia hüc-

releri nöronların etrafını sararlar. Görevlerini ise şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

 Â Glia hücreleri nöronların grup olarak toplanmasına, bilgi-
nin alınmasına yardımcı olur. 

 Â Nöronlardan gelen duyusal girdileri alır ve onların ateş-
lenmesine neden olur. 

 Â Beslenme ve iyon dengesinin devamını sağlar. 
 Â Koku duyusu sürekli değişim halindedir ve bu döngüde 

de rolü vardır. 
 Â Bazı gereksiz maddeleri ve ölü nöronları yok eder. 
 Â Hasarlara, enfeksiyonlara karşı beyni korumaya çalışırlar.

Glia hücreleri doğumdan sonraki ilk yıllarda hızlı artar. 
Çünkü sinaptik potansiyel 4 yaş civarında belli olur. Bu 
gelişim aşamasından önceki anıları hatırlayamamamızın 
nedeni bu olabilir.
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4 tip glia hücresinden bahsedilir. Konumuzu sadece Ast-
rositler ilgilendirdiği için kısaca özelliklerinden bahsedece-
ğim. 

En büyük glia hücreleri astrositlerdir ve yıldız biçimin-
dedirler. Astrositler doğumdan sonra çoğalır, nöronlar arası 
yollara dağılır ve sinapslaşmayı sağlar. Kandaki oksijeni taşır 
ve potasyum, glutamat, GABA gibi maddelerin ortadan kal-
dırılmasını sağlarlar. Duyusal bilginin nöronlardan alınması-
na ve başka nöron ağlarına yollanmasına yardımcı olurlar. 
İnsan beyninde bir nörona karşılık 1,5 kat astrosit bulundu-
ğu söylenir. Bu bilgiden yola çıkarak zeka, akıl, zihin, hayal 
gücü, yaratıcılık, motor beceriler ile astrositin dolaylı olarak 
ilişkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bilgi artışı ile birlikte sinaptik 
bağlantı sayısı artar, dolayısıyla astrositlerin sayısı da art-
malıdır.

Einstein ile İlgili Kısa Bilgi
Einstein’in beyni incelendiği zaman sağ parietal ve her iki 
temporal lobda daha fazla astrosit olduğu görüldü. Sol pa-
rietal alanında beklendiği gibi daha çok miktarda astrosit 
bulunması sürpriz değildi. 

Glia hücreleri, gerçekleştirdikleri koruyucu işlemler sı-
rasında veya dış etkenlere maruz kalarak sayısal olarak çok 
artabilir ve bu durum bazen beyin tümörünün oluşmasına 
da neden olabilir. Glia hücrelerinin azlığı da beyin hastalık-
larına neden olabilir çünkü nöronların beslenme olasılıkları 
azalmıştır. Glia hücrelerinin sayısı kötü yaşam koşulları, me-
tabolik hastalıklar, alkol, madde kullanımı sonucu azalabilir. 
Nöron sayısı yaş ilerledikçe aynı kalmasına rağmen glia hüc-
relerinin azaldığı düşünülüyor. 
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MİYELİNİZASYON
Bilgiler sinir hücreleri ile taşınır ve hücrenin gövdesi ile 

nöron dallanmalarının uçlarında depolanır. Bilginin doğru 
yere, iyi kalitede ve gerekli hızda ulaşabilmesi için bazı si-
nir liflerinin etrafında (elektrik tellerinin çevresindeki plastik 
koruyucu gibi) bir kılıf vardır. Bu kılıfa miyelin adı verilir (Bk. 
Şekil 1). Miyelin oluşumu anne karnında başlar. % 80-90’ı 
anne karnında iken tamamlanır. Bu olaya “miyelizasyon” 
denir. 

Sinir hücrelerinde bilgiyi alan aksonlar, anne karnında 
4. aya doğru miyelinle kaplanmaya başlayarak beyaz görü-
nüm (beyinde beyaz cevher olarak adlandırılan görünüm) 
alır. Anne karnındaki bebek geliştikçe beyinden beyin sapı-
na ve omuriliğe, oradan kaslara ve kaslardan beyne giden 
liflerin miyelizasyonunun tamamlanması doğumdan önceki 
son aylarda büyük oranda gerçekleşmelidir.  Merkezi sinir 
sisteminde miyelinizasyon doğumdan sonraki ilk yaşta bü-
yük oranda tamamlansa da sinir hücre uzantılarının etrafın-
da kılıfın oluşması 10-12 yaşına kadar devam eder.

Miyelinizasyon gerçekleşmezse çocuğun gelişimi geri 
kalabilir.  Örneğin çocuğun çevre ile ilişkisi, hareketleri, göz 
takibi geç gelişir. Bu duruma sıklıkla erken doğumlarda rast-
lanır. Bu çocukların ilk haftadan itibaren özel eğitim ve reha-
bilitasyon programına alınması gerekir. 

Bazı aksonlarda miyelin ince, bazısında daha kalındır. 
Büyük çaplı nöronlar genellikle miyelin ile sarılıdır. Miyelin, 
aksonda uyarıcı (implus) iletiminin hızını arttırır. İşlevleri-
ne göre sinir sisteminde miyelinsiz aksonlar da vardır. Geç 
miyelinizasyon olan yapılar dışarıdan gelecek kötü etkilere, 
hasara daha açıktır. 

Miyelin kılıfı, bazen genetik bazen çevresel etkenlerle 
hasara uğrayabilir. Bunlara demiyelinizan, dismiyelinizan 


