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ÖNSÖZ 

 

“Hayatta kalmaya dair bağlamın bellek yanılsamaları üzerindeki etkisi” başlıklı ve 111K033 

nolu proje 3501-TÜBİTAK Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı 

kapsamında desteklenmiştir. Projenin temel amacı hayatta kalma bağlamının bellek 

yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu kapsamda birbirini tamamlayıcı nitelikte 

iki çalışma yapılmıştır. Birinci çalışmada hayatta kalma bağlamının kaynak belleği 

üzerindeki etkisi altı deneyle incelenmiş, ikinci çalışmada ise yine hayatta kalma bağlamının 

olay sonrası yanlış bilgiye yatkınlık üzerindeki etkisi dört deney ile araştırılmıştır. Projenin 

özgün yönü, proje kapsamında hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki 

avantajının ilk defa gösterilmiş olması ve olay sonrası yanlış bilgi üzerindeki etkisinin ilk kez 

incelenmiş olmasıdır. Hayatta kalma bağlamının bellek yanılsamaları üzerindeki etkisinin 

anlaşılması ve araştırılması görgü tanıklığı gibi uygulama alanları açısından önem 

taşımaktadır. Proje ekibi olarak, yukarıda adı geçen projeye verdikleri destek için TÜBİTAK-

SOBAG’a teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca bursiyerimiz Suzan Ceylan’a ve araştırmalarımıza 

katılan tüm öğrencilerimize ve katılımcılarımıza teşekkür ederiz.  
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ÖZET 

 

Bellek çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bazı kodlama yöntemlerinin diğerlerine göre 

daha etkili olduğunu göstermiştir. Yakın zamanda hayatta kalma bağlamının diğer 

bağlamlardan daha etkili bir kodlama yöntemi olduğu Nairne ve arkadaşları tarafından iddia 

edilmiştir. 

 

Bu proje çerçevesinde hayatta kalma bağlamının bilginin kaynağının hatırlanması ile ilgili bir 

avantaj sağlayıp sağlamadığı ve olay sonrası yanlış bilgiye yatkınlığı azaltıp azaltmadığı 

incelenmiştir. Ayrıca Aktivasyonun Kaynağının Karıştırılması (AKK) modelinin yordamaları 

deneysel bulgularla karşılaştırılmıştır.  

 

Birinci çalışmada hayatta kalma bağlamı avantajı hem hatırlama hem de tanıma belleği için 

denek içi deney deseninde gözlemlenirken denekler arası desende gözlemlenmemiştir. 

Kaynak belleği için ise denekler arası desende kaynak belleği avantajı görülmezken, denek 

içi desende hayatta kalma bağlamının kaynak belleği için bir avantaj sağladığı literatürde ilk 

defa gözlemlenmiştir. AKK modeli ile yapılan benzetim sonuçları hayatta kalma bağlamının 

bellek ve kaynak belleği üzerindeki etkilerini, eksiksiz olarak öngörememiştir. Bu durum 

hayatta kalma bağlamının kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerinin 

ötesinde bir bellek ve kaynak belleği avantajı sağladığını göstermektedir. 

 

İkinci çalışmada hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan 

bellek yanılsamalarına olan yatkınlığı azaltıp azaltmadığı araştırılmıştır. Olay sonrası yanlış 

bilgi verilen durumda bağlamdan bağımsız olarak doğru hatırlama oranlarının düştüğü ve 

yanlış hatırlama oranlarının yükseldiği görülmektedir. Ayrıca, herhangi bir bağlamda 

derecelendirilen kelimelerin derecelendirilmeyen kelimelere nazaran olay sonrası yanlış 

bilgiden daha az etkilenmektedirler. Ancak beklenen hayatta kalma bağlamı avantajı hiç bir 

deneyde ne doğru bilgi ne de yanlış bilgi için gözlemlenmemiştir. Benzer bulguların dört 

deneyle tekrar edilmiş olması bulguların gerçek bir yokluk etkisi gösterdiğini 

desteklemektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: bellek, bellek yanılsamaları, hayatta kalma bağlamı, kaynak belleği, 

olay sonrası yanlış bilgi, Aktivasyonun Kaynağının Karıştırılması (AKK) modeli 
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ABSTRACT 

 

Research on human memory has shown some encoding procedures to be better than others. 

Recent studies by Nairne et al. proposed that survival context might provide the best 

encoding conditions identified in human memory research. 

 

In this project, we investigated whether survival processing provides an advantage for source 

memory and whether it decreases suggestibility to misinformation. In addition, the 

predictions of the Source of Activation Confusion (SAC) model were compared with the 

experimental findings.  

 

In the first study, while survival advantage was observed for both recall and recognition in a 

within-subject design, it did not affect recall or recognition in a between-subject design. As 

for source memory, there was no survival advantage in the between-subject design. However, 

we did find a survival advantage for source memory in the within-subjects design, which was 

the first demonstration of a source memory advantage in the literature. The simulation results 

obtained through the SAC model could not fully predict the effect of survival context on item 

and source memory. This finding demonstrates that the survival context provides memory 

and source memory advantage beyond the item-specific and relational information 

processing.  

 

In the second study, the effects of survival processing on suggestibility to misinformation 

were investigated.  We observed a decrease in correct recall/recognition and an increase in 

false recall/recognition in the misinformation condition, regardless of context. Moreover, 

results showed words rated within a context were more resilient to misinformation than 

unrated words. However, we failed to observe any differences regarding context. Surprisingly 

the survival advantage was not observed for correct or false memory. The fact that this null 

result was shown with four experiments supports the probability of a true null effect. 

 

Keywords: memory, memory illusions, survival context, source memory, misinformation, 

Source of Activation Confusion (SAC) model 
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HAYATTA KALMAYA DAİR BAĞLAMIN BELLEK 

YANILSAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Bellek, hayat boyu edindiğimiz bilgileri, hayat hikayemizi, alışkanlıklarımızı muhafaza 

etmenin yanı sıra, diğer bilişsel süreçlerin idame ettirilmesinde de son derece kritik bir rol 

oynamaktadır. Dil, akıl yürütme, karar verme ve problem çözme gibi bilişsel süreçlerin 

sorunsuz bir şekilde yürütülmesi sağlıklı bellek süreçlerine bağlıdır. Bellek, bilişsel sistemin 

işlemesi için bir veri tabanı oluşturmakta; algı ile etkileşerek düşünme için gereken bilgiyi 

sağlamaktadır. Belleğin sahip olduğu yapısal özelliklerin, bu fonksiyonları yerine getirmek 

için ortaya çıktığı gittikçe daha çok kabul görmeye başlayan bir görüştür (Klein, Cosmides, 

Tooby, Chance, 2002; Nairne, 2005). Bu nedenle, son zamanlarda bellek üzerine yapılan 

araştırmalarda belleğin yapısal özelliklerinin yanı sıra belleğin fonksiyonu ve bu ikisi 

arasındaki ilişki de konu edilmektedir (örn., Kang, McDermott, ve Cohen, 2008; Nairne, 

Thompson, ve Pandeirada, 2007; Weinstein, Bugg, ve Roediger, 2008).  

 

Belleğin, yaşanan olayların olduğu gibi kaydedildiği pasif bir depo olmadığı, yeniden inşa 

süreçleri sonucunda oluştuğu kabul edilen bir düşüncedir (Bartlett, 1932; Bransford ve 

Franks, 1971). Yeniden inşa süreçlerine dair ilk çalışmalar Bartlett (1932) tarafından 

başlatılmıştır. Bu çalışmalardan birinde Bartlett, katılımcılara başka bir kültürden gelen bir 

halk hikayesini dinletip daha sonra onlardan bu hikayeyi hatırlamalarını istemiştir. Hikayeyi 

hatırlarken katılımcıların yaptıkları hataları incelediğinde, bu hataların daha çok dinledikleri 

hikayeyi kendi kültürlerine ve kültürel şemalarına uydurma yatkınlıklarından kaynaklandığını 

gözlemlemiştir.  

 

Bellek yanılsamaları, girici anılar, zihinsel bulanıklık (confabulation) gibi birçok bulgu 

belleğin yeniden inşa süreçleriyle oluştuğu fikrini desteklemektedir (Schacter, Norman, ve 

Koutstaal, 1998). Yeniden inşa süreçleri dolayısıyla bellek, beklentilerden, duygulardan, 

duygu-durumundan, başkalarının empoze ettiği fikirlerden, yanlış çıkarımlardan ve 

telkinlerden etkilenmektedir (Estes, 1997; Johnson, Hashtroudi ve Lindsay, 1993; Roediger 

ve McDermott, 1995; Schacter ve arkadaşları, 1998). Bütün bu etkiler bellek yanılsamalarına 

neden olmaktadır. Bellek yanılsamaları yeniden inşa süreçleri ile ilgili önemli çalışma 

alanlarından birisidir (Loftus, 2003). 
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1.1. Bellek Yanılsamaları 

 

Bellek yanılsamaları başımızdan geçtiğini sandığımız bazı hayal ürünü olaylar veya 

başımızdan geçmiş olayların yanlış hatırlanan ayrıntıları olarak tanımlanabilir (Roediger, 

1996;  Alpar, Er ve Uçar-Boyraz, 2007). Yanılsamalar, bir tür gerçekten kopma olmalarına 

rağmen, hatırlama süreçlerimiz hakkında bilgi vermeleri açısından büyük önem taşırlar. Bir 

sistemin hangi durumlarda ve hangi sebeplerle hata yaptığını bilmek, o sistemin nasıl 

çalıştığının anlaşılmasında son derece kritik bir rol oynamaktadır.  

 

Bu bilgilerin ışığında bellek yanılsamalarını incelemenin bellek süreçlerinin işleyişi hakkında 

bilgi vereceğini söyleyebiliriz (Gallo, Roberts, ve Seamon, 1997; Roediger,1996,). Bunun 

yanında bellek yanılsamaları araştırmalarının adli ve klinik psikoloji alanlarında önemli 

pratik faydaları bulunmaktadır. Görgü tanıklarının mahkemelerde samimi olarak verdikleri 

ifadelerin güvenirliği ve terapi sırasında hatırlanan bastırılmış anıların doğruluğu, ancak 

bellek yanılsamalarının bilimsel olarak çalışılmasıyla tam olarak anlaşılabilir (Loftus, 1992; 

1993; 2003; Roediger, Jacoby ve McDermott, 1996). 

 

1.2. Liste Öğrenme Yöntemi 

 

Bellek yanılsamaları sistematik olarak başlıca iki yöntem ile incelenmektedir. Bunlardan 

birisi olan liste öğrenme yöntemi (Deese,1959; Underwood,1965) ilk olarak Deese (1959) 

tarafından ortaya koyulmuştur. Daha sonra Roediger ve McDermott (1995) tarafından 

uyarlanıp, DRM (Deese-Roediger-McDermott) yöntemi olarak bellek literatürüne uzun bir 

aradan sonra tekrar kazandırılmıştır. DRM listeleri serbest çağrışım normları kullanılarak 

oluşturulmaktadır. Standart bir DRM listesi, bir kritik çeldirici (critical lure) sözcüğün serbest 

çağrışım normlarında (örn: Russell ve Jenkins, 1954; Tekcan ve Göz, 2005) en çok 

çağrıştırdığı kelimelerden oluşur, ancak kritik çeldiricinin kendisi bu listede yer almaz. DRM 

listeleri kullanılarak yapılan deneylerde, listeler katılımcılara öğrenmeleri için verilmekte, 

ardından bir hatırlama (recall) veya tanıma (recognition) testinde bu kelimelere dair bellekleri 

test edilmektedir. Bu araştırmaların sonuçları kritik çeldiricinin çalışılan listede 

bulunmamasına rağmen tutarlı ve sistematik bir şekilde hatırlanan kelimeler arasına girdiğini 

göstermektedir (Marsh, Roediger ve McDermott, 2004; Robinson ve Roediger,1997; 

Roediger ve McDermott, 1995; Watson, Balota ve Roediger, 2003).  

 

1.3. Olay Sonrası Yanlış Bilgi Yöntemi 

 

Bellek yanılsamalarının yaygın olarak incelendiği bir diğer yöntem olay sonrası yanlış bilgi 

yöntemidir (misinformation paradigm). Loftus ve Palmer (1974) tarafından ortaya koyulan bu 

yöntem, bir olaya tanıklık etmiş bir kişinin belleğinin, olaydan sonra meydana gelen 

duygulardan, fikirlerden, yanlış çıkarımlardan ve telkinlerden, nasıl etkilendiğini laboratuvar 

ortamında incelemek için geliştirilmiştir. Bu yöntemde temel işlem üç aşama içerir: olaya 

tanık olma, olaya dair yanlış bilgi alma ve bellek testi. Bu konudaki tipik bir çalışmada (örn. 

Loftus ve Palmer, 1974), katılımcılar hırsızlık ya da trafik kazası gibi bir olaya tanık olurlar. 

Daha sonra aynı olaya dair bir hikaye okuyarak ya da hikayeyi dinleyerek gördükleri sahne 
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hakkında ek bilgiler alırlar. Yanlış bilgi koşulundaki katılımcılar, orijinal olayla ilgili bir ya 

da birkaç kritik detay konusunda yanlış bilgilendirilirler. Kontrol koşulundaki katılımcılar, 

detaylar konusunda herhangi bir yanlış bilgi almazlar. Hikayenin ardından, her iki koşuldaki 

katılımcılara da orijinal olaya dair bir bellek testi verilir. Bu çalışmalardan elde edilen 

sonuçlar olay sonrası yanlış bilgi alan kişilerin almayanlara oranla olayı yanlış hatırlamaya 

daha yatkın olduklarını göstermektedir (Bekerian ve Bowers, 1983; Christiaansen ve 

Ochalek, 1983; Lindsay, Allen, Chan ve Dahl, 2004; Loftus, 2003; Mather, Henkel ve 

Johnson, 1997; McCloskey ve Zaragoza,1985; ayrıntılı gözden geçirme için bkz. Mısırlısoy 

ve Ceylan, gönderildi).  

 

Görgü tanıklığında telkine yatkınlık çalışmalarında kullanılan işlemler, kaynak denetleme 

hatalarını ortaya çıkaran ideal koşulları sunmaktadır. Orijinal bilgi ve yanlış bilgi aynı konu 

ile ilgilidir, birbirine yakın zamanlarda ve benzer bağlamda sunulmaktadır. Farklı 

kaynaklardan edinilen anıların karışması telkine yatkınlık etkisine katkıda bulunur. Olay 

sonrası yanlış bilgi verildiği durumda kişiler daha sonra anılarının kaynağı konusunda 

karışıklık yaşarlar ve bellek yanılsamalarına daha yatkın olmaktadırlar.  

 

1.4. Kaynak Denetleme Teorisi 

 

Bellek yanılsamalarını açıklayan teoriler arasında en yaygın kabul görenlerden birisi kaynak 

denetleme teorisidir (Hashtroudi, Johnson ve Chrosniak, 1989). Bu teoriye göre bellek 

yanılsamalarının altında kaynak denetleme hataları yatmaktadır. Kaynak denetleme, herhangi 

bir anının kaynağına (nerede nasıl ve ne zaman edinildiğine) dair atıfta bulunmamızı sağlayan 

bellek süreçlerinin tamamıdır (Johnson, Hashtroudi ve Lindsay, 1993). Bir bilgiyi nereden 

edindiğimizi, yani kaynağını, hatırlamak o bilginin güvenirliği hakkında karar vermemize 

yardımcı olur.  

 

Kaynak denetleme teorisinin temel iddiası şudur: Belleğimizdeki bilgi ve anıların kaynakları 

(nerede nasıl ve ne zaman edinildiği)  bir takım etiketlerle kodlanmamaktadır. Bunun yerine, 

hatırımıza gelen bilgi ve anıların kaynakları çeşitli karar verme süreçleri sonucunda 

değerlendirilerek atfedilmektedir (Lindsay ve Johnson, 1987). Bu nedenle, kaynak denetleme 

hataları, bilginin kaynağı hakkında yeterli ayrıcı bilgi olmadığında, örneğin kaynakların 

zaman, uzam, anlam ve bağlam bakımlarından benzer olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. 

Kodlama ve hatırlama sırasında kaynak bilgisinin özgüllüğünün azalması veya hatırlama 

sırasındaki karar verme süreçlerinin olumsuz yönde etkilenmesi kaynak denetleme hatalarına 

yol açmaktadır (Johnson ve Raye, 1998; Mitchell ve Johnson, 2000). 

 

Kaynak denetleme süreçlerini incelemenin bir yolu kaynak belleğini doğrudan ölçmektir. 

Kaynak belleğini araştıran çalışmalarda katılımcılara iki kelime listesi sunulur ve katılımcılar 

kelimelerin hangi listede geçtiğini hatırlamaya çalışırlar (Mitchell, Johnson, ve Mather, 

2003). Katılımcıların bu testlerde verdikleri cevaplar kaynak denetleme hatalarının doğasının 

anlaşılmasına yardımcı olur.  
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Olay sonrası yanlış bilgi yöntemi, kaynak denetleme hatalarının nasıl oluştuğunu bellek 

yanılsamaları kapsamında incelemek için en ideal yöntemlerden birisidir (Mısırlısoy ve 

Ceylan, gönderildi).  Bu yöntemde bir durum ve sonrasında bu durumla ilgili olarak verilen 

bilgi aynı konu hakkında olduğundan ve nispeten birbirine yakın zamanlarda verildiğinden 

kaynak karıştırma hataları (source confusion errors) sıklıkla ortaya çıkmaktadır (Hashtroudi, 

ve arkadaşları, 1990; Johnson, Foley ve Leach, 1988; Johnson ve Raye, 1998; Lindsay, 

Johnson ve Kwon,1991; Mitchell ve Johnson, 2000). Dolayısıyla bu hataların hangi bağlamda 

arttığı veya azaldığını incelemek kaynak denetleme süreçlerinin anlaşılmasına ışık tutar.  

 

1.5. Hayatta Kalma Bağlamı 

 

Uzun yıllardan beri sürdürülen bellek çalışmalarından elde edilen sonuçlar, bazı kodlama 

yöntemlerinin diğerlerine göre çok daha etkili olduğunu göstermiştir (Packman ve Battig, 

1978). Örneğin, bir kişi kelimeleri, hoşluklarına (pleasantness) veya hayal edilebilirliklerine 

(imagery) göre derecelendirdiğinde, kendisiyle ilişkilendirdiğinde (self-reference), ürettiğinde 

(generation), veya niyetli olarak öğrendiğinde (intentional learning) en iyi şekilde 

hatırlamaktadır (Packman ve Battig, 1978). Ancak yakın zamanda hayatta kalma bağlamının 

bütün bunlardan daha etkili bir kodlama yöntemi olduğu keşfedilmiştir (Nairne ve 

Pandeirada, 2008; Nairne, Pandeirada ve Thompson, 2008). 

 

Hayatta kalma bağlamının etkisi ilk olarak, belleğin yapısal özelliklerinin yanı sıra 

fonksiyonunun da incelenmesi gerektiğini vurgulayan Nairne ve arkadaşları tarafından 

gösterilmiştir (Nairne, Thompson ve Pandeirada, 2007). Bu çalışmada hayatta kalma bağlamı 

şu şekilde oluşturulmuştur. Katılımcılar vahşi doğada hayatta kalmaları gereken bir durumda 

olduklarını hayal etmişler ve verilen kelimelerin bu durumla ilişkisini derecelendirmişlerdir. 

Kontrol koşulu olarak diğer katılımcılar aynı kelimeleri taşınma bağlamı içinde veya 

hoşluklarına göre derecelendirmiştir. Kelimeler hayatta kalma veya taşınma ile ilişkisizdir ve 

bir kelime normundan (Van Overschelde, Rawson ve Dunlosky, 2004) seçkisiz olarak 

seçilmiştir. Sürpriz bir hatırlama testi uygulanarak katılımcıların listedeki kelimelere dair 

bellekleri test edilmiştir. Hayatta kalma bağlamında öğrenilen kelimelerin, diğer bağlamlarda 

öğrenilenlere kıyasla daha iyi hatırlandığı bulunmuştur (Nairne ve arkadaşları 2007). 

 

Kelimeleri hayatta kalma bağlamında öğrenme derin semantik bir işlem gerektirir. Kelimeleri 

hoşluklarına göre derecelendirmenin de kelimeye özgü derin semantik bir kodlama sağladığı 

bilinmektedir (Packman ve Battig, 1978). Bu iki grup arasında gözlemlenen fark hayatta 

kalma bağlamı avantajının, sadece kelimeye özgü derin semantik bir kodlama sağlamasından 

kaynaklanmadığını göstermektedir. Buna ek olarak, taşınma bağlamı hayatta kalma bağlamı 

gibi konu ile ilgili şemaların aktive edilmesini içeren bir kodlama sağlar. Hayatta kalma ve 

taşınma bağlamı arasında bulunan fark ise, hayatta kalma bağlamının sağladığı avantajın 

ilişkisel şematik kodlamanın sağladığı avantaja indirgenemeyeceğini göstermektedir. Bütün 

bunların sonucunda Nairne ve arkadaşları gözlemlenen bu bellek avantajının hayatta kalma 

konusundan kaynaklandığı sonucuna varmışlardır. Nairne'e göre belleğin en önemli 

fonksiyonu hayatta kalmamıza yardımcı olacak kritik bilgileri seçici olarak kodlamasıdır 
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(Nairne, 2005). Bu nedenle hayatta kalma bağlamı, anıların geri getirilmesi konusunda diğer 

bağlamlardan daha avantajlı durumdadır. 

 

Daha sonraki çalışmalar, büyük oranda, hayatta kalma bağlamı avantajının ne ölçüde 

genellenebilir olduğunu araştırmaya yönelmiştir. Bu bellek avantajı hem denekler arası 

(Nairne ve arkadaşları, 2007, Deney 1) hem de denek içi (Nairne ve arkadaşları, 2007, Deney 

2) deney desenleriyle; hatırlama (Kang, MacDermott ve Cohen, 2008, Deney 1) ve tanıma 

(Nairne ve arkadaşları, 2007, Deney 3; Kang ve arkadaşları, 2008, Deney 2) testleriyle 

tekrarlanmıştır. Hayatta kalma bağlamı, taşınma dışında, tatil (Nairne, ve arkadaşları, 2008), 

soygun (Kang ve arkadaşları, 2008), şehirde hayatta kalma (Weinstein ve arkadaşları, 2008, 

Deney 2) bağlamlarıyla karşılaştırılmış ve bunların hepsinde hayatta kalma bağlamı ile 

öğrenilen kelimelerin daha iyi hatırlandığı gözlemlenmiştir. Bu avantajın, katılımcıların 

kendilerini hayatta kalma bağlamı içinde hayal etmeleriyle sınırlı olmadığı, bağlam içinde 

geçen kişi bir arkadaş (Weinstein ve arkadaşları, 2008, Deney 2), bir yabancı (Weinstein ve 

arkadaşları, 2008) veya film karesinde görünen bir kahraman (Kang ve arkadaşları, 2008, 

Deney 3) olduğunda da ilgili bellek avantajının sürdüğü gözlemlenmiştir.  

 

Çalışmalarda kullanılan kelime listelerinin özelliklerinin hayatta kalma bağlamı avantajına 

bir etkisi olup olmadığı da araştırılmıştır. Bu avantaj, listeler rastgele seçildiğinde (Nairne ve 

Pandeirada, 2011), listeler kendi aralarında ilişkili kelimelerden oluştuğunda (Otgaar ve 

Smeets, 2010), ya da listedeki kelimeler hayatta kalma ile ilgili kelimeler olduğunda da 

(Nairne ve Pandeirada, 2011) tekrarlanmaktadır. Daha önce değinildiği gibi, Nairne ve 

arkadaşlarına göre bellek hayatta kalmamıza yardımcı olmak için gelişmiştir. Dolayısıyla 

hayatta kalmak için kritik başka bağlamlarda da bu avantaj gözlemlenmelidir. Bu görüşü 

destekler bir biçimde avcılık-toplayıcılık konusu doğada hayatta kalma bağlamında 

sunulduğunda, aynı konunun bir oyun olarak sunulmasına nazaran bir bellek avantajı 

sağladığı gözlemlenmiştir (Nairne ve Pandeirada, 2010).  

 

Nairne hayatta kalma bağlamının, ölçme yöntemi olarak serbest hatırlama kullanıldığında, 

insan belleği araştırmalarında bu güne kadar keşfedilmiş en iyi kodlama yöntemlerinden 

birisi -belki de en iyisi- olduğunu iddia etmiştir (Nairne ve arkadaşları, 2008, p. 180). Hayatta 

kalma bağlamı, belleğin hayatta kalmamızı sağlayacak olan kritik bilgileri seçici olarak 

kodlaması nedeniyle, gerçekten en iyi kodlama yöntemlerinden biri ise, bu bağlamın sadece 

doğru hatırlama oranlarını arttırmasını değil, aynı zamanda yanlış hatırlama oranlarını da 

düşürmesi beklenir. Çünkü belleğin doğruluğunun gerçek ölçüsü, her şeyi hatırladığını 

düşünmek değil, bilgilerin kaynağını etkili bir biçimde denetleyip, doğru ve yanlış bilgiyi 

birbirinden ayırabilmektir (Otgaar ve Smeets, 2010). Bu nedenle bellek yanılsamalarının 

hayatta kalma bağlamında azalması ve dolayısıyla net doğruluk oranının (doğru hatırlama / 

doğru hatırlama + yanlış hatırlama) artması beklenir (Otgaar ve Smeets, 2010).  

 

Yakın zamanda ilgi çekmeye başlayan bu konuyu inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır 

(Otgaar ve Smeets, 2010; Otgaar, Smeets, ve van Bergen, 2010; Howe ve Derbish, 2010). 

Bunlardan birisinde Otgaar ve Smeets (2010) DRM ve kategori listeleri kullanarak hayatta 

kalma bağlamının bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini çocuklarda ve yetişkinlerde 
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incelemiştir. Hayatta kalma bağlamının doğru hatırlama oranlarını arttırmanın yanı sıra, 

beklenenin aksine yanlış hatırlama oranlarını da arttırdığı, hem çocuklarda hem de 

yetişkinlerde gözlemlenmiştir. Howe ve Derbish (2010) ise yetişkinlerde benzer sonuçlar 

bulmuş ve hayatta kalma ile ilgili kelimeleri içeren DRM listeleri kullanıldığında da bu 

sonuçların değişmediğini göstermiştir. Sonuç olarak hayatta kalma bağlamı net doğruluk 

oranını düşürdüğü görülmüştür.  

 

Yakın bir tarihte yayınlanan bir çalışma, hayatta kalma bağlamının hem ilişkisel bilgi 

işlemeyi (relational processing) hem de kelimeye özgü bilgi işlemeyi (item-specific 

processing) arttırdığını göstermiştir (Burns, Burns, ve Hwang, 2011). DRM listeleriyle 

gözlemlenen bellek yanılsamaları semantik ağlarda aktivasyonun yayılmasıyla ortaya çıkan 

ilişkisel bilgi işleme süreçlerine dayandırılmaktadır (örn., Arndt ve Reder, 2003; McEvoy, 

Nelson, ve Komatsu, 1999). Bütün bunların ışığında hayatta kalma bağlamının yanlış 

hatırlama oranlarını arttırmasının ilişkisel bilgi işleme süreçlerine bağlı olduğu iddia 

edilmiştir (Burns ve arkadaşları, 2011). Dolayısıyla hayatta kalma bağlamında DRM 

listeleriyle gözlemlenen sonuçlar, bellek yanılsaması modelleriyle açıklanabilir (Otgaar ve 

Smeets, 2010; Otgaar ve ark., 2010; Howe ve Derbish, 2010). 

 

Hayatta kalma bağlamının bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini inceleyen bütün 

çalışmalarda DRM veya kategori listeleri kullanılarak çağrışımsal bellek yanılsamaları 

incelenmiştir. Bu çalışmaların hiçbirinde olay sonrası yanlış bilgi yöntemi kullanılmamıştır. 

Bu nedenle hayatta kalma bağlamının her koşulda bellek yanılsamalarını arttırdığı sonucuna 

varmak için erkendir.  

 

Hayatta kalma bağlamında kodlanan bilgi daha güçlü bir biçimde belleğe kaydediliyorsa 

(Nairne ve Pandeirada, 2008b), bu bilginin daha sonra verilen yanlış bilgilerden daha az 

etkilenmesi beklenebilir. Bunun sonucu olarak olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya 

çıkan bellek yanılsamaları hayatta kalma bağlamında incelendiğinde kaynak karıştırma 

cinsinden hataları azaltabilir. 

  

Buna ek olarak kelimenin hangi bağlamda kodlandığı onun kaynağı hakkında bilgi verir. 

Hayatta kalma bağlamının bilginin kaynağının hatırlanması (kaynak belleği) ile ilgili bir 

avantaj sağlayıp sağlamadığı konusu da daha önce araştırılmamıştır.  

 

Bu proje çerçevesinde, ilk defa, hayatta kalma bağlamının kaynak belleği ile ilgili bir avantaj 

sağlayıp sağlamadığı ve hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya 

çıkan bellek yanılsamalarını (özellikle de karıştırma cinsinden hataları) azaltıp azaltmadığı, 

incelenmiştir.  

 

1.5. Aktivasyonun Kaynağının Karıştırılması Modeli 

 

Bellek yanılsamalarını semantik ağlar üzerindeki aktivasyon örüntülerine dayanarak 

açıklamanın bulgularla daha uyumlu olduğu gittikçe kabul gören bir düşüncedir (Arndt ve 

Reder, 2003; Howe, Wimmer, Gagnon, Plumpton, 2009; Roediger, Balota, Watson, 2001). 
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Bu teoriler içinde yordamalarını hesaplamalı mekanizmalara dayandıran modellerden birisi 

Reder'in ortaya koyduğu aktivasyonun kaynağının karıştırılması (source of activation 

confusion) modelidir (Reder ve Schun, 1996; Reder ve arkadaşları, 2000). Reder ve 

arkadaşları hem DRM listeleri hem de olay sonrası yanlış bilgi paradigması ile gözlemlenen 

bellek yanılsamalarının bu model ile açıklanabileceğini göstermiştir (Arndt ve Reder, 2003; 

Ayers ve Reder, 1998).  

 

Aktivasyonun kaynağının karıştırılması (AKK) modelinde, semantik kavramlar düğümlerle 

(semantic concept nodes), kavramlar arasındaki ilişkiler düğümler arasındaki bağıntılarla 

(connections) gösterilir. Bir kavramın erişilebilirliği, o kavramın aktivasyonuna bağlıdır. Bir 

kavramın aktivasyonu ise o kavramın önceki aktivasyon seviyesine ve kavrama bağıntılar 

üzerinden ulaşan aktivasyon değerlerine bağlıdır. Aktivasyon semantik ağ içinde yayılır. 

AKK modelinin varsayımına göre insanlar bir kavramın aktif olup olmadığını bilebilirler, 

fakat o kavramın neden aktif olduğunu bilemezler. Diğer bir deyişle insanlar semantik 

belleklerindeki kavramlara erişebilirler fakat aktivasyonun hangi bağlar üzerinden dağıldığını 

bilemezler. Bu nedenle bir kavramın aktivasyonunun kaynağı hakkında çıkarımlarda 

bulunurken zaman zaman hata (kaynak denetleme hatası) yaparlar (Reder ve Ross, 1983; 

Reder ve Schun, 1996). Ayrıca katılımcılar tematik olarak ilişkili uyarıcılarla karşılaştığında, 

AKK modelinde o temayı temsil eden bir düğüm (tematik düğüm, thematic node) oluşur 

(Reder ve Ross, 1983). Örneğin uyku ile ilgili kelimeler okunduğunda modelde bir uyku 

düğümü oluşur ve bu düğüm ile deneysel bağlam ve deneyde geçen kavramlar arasında 

bağıntılar kurulur. Hatırlama esnasında tematik düğümün aktivasyonuna göre katılımcılar 

çeldirici kelimenin listede geçip geçmediğine karar verirler. DRM listeleriyle gözlemlenen 

sonuçların AKK modelinde benzetimi (simulation) bu şekilde gerçekleşir. Arndt ve Reder 

(2003)'e göre listeler üzerinde gerçekleşen kelimeye özgü bilgi işleme episodik düğümlerin 

(episodic nodes) gücünü, ilişkisel bilgi işleme ise tematik düğümlerin gücün arttırır. 

Kelimeye özgü ve ilişkisel bilgi işlemenin yanlış hatırlama üzerindeki etkisi AKK modeli ile 

bu şekilde açıklanmaktadır (Arndt ve Reder, 2003).   

 

AKK modeli, hayatta kalma bağlamının DRM veya kategori listeleri kullanılarak incelenen 

bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini doğru bir biçimde yordamaktadır (Howe ve Derbish, 

2010). Bununla birlikte AKK modelinin hayatta kalma bağlamının kaynak belleği ve olay 

sonrası yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılsamaları üzerindeki etkisi hakkındaki 

yordamaları test edilmemiştir. Bu proje çerçevesinde deneysel çalışmalardan elde edilecek 

sonuçların AKK modelinin yordamalarıyla uyumlu olup olmadığı araştırılmıştır.  

 

Özetle, bu proje çerçevesinde hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle 

ortaya çıkan bellek yanılsamalarını azaltıp azaltmadığı ve hayatta kalma bağlamının bilginin 

kaynağının hatırlanması ile ilgili bir avantaj sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Ayrıca AKK 

modelinin (Reder ve arkadaşları, 2000) yordamaları deneysel bulgularla karşılaştırılmıştır. 

Deneylerin kısa özetleri ve hipotezleri ilgili çalışmaların giriş bölümlerinde (2. ve 11. 

kısımlar) verilmiştir.  
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2. BİRİNCİ ÇALIŞMA 

 

Birinci çalışmanın temel amacı hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisini 

incelemektir. Bir başka deyişle, hayatta kalma bağlamının bilginin kaynağını hatırlama ile 

ilgili bir bellek avantajı sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. 

 

Çalışmanın temel hipotezi olarak, bilginin kaynağının hatırlama oranlarının hayatta kalma 

bağlamında diğer bağlamlara (taşınma ve hoşluk) nazaran daha yüksek olması beklenmiştir. 

Ayrıca literatürde daha önce bulunan sonuçlara paralel olarak, hayatta kalma bağlamının 

bilgiyi hatırlama ve tanıma oranlarını yine diğer bağlamlara nazaran artırması 

beklenmektedir. Bu hipotezleri test etmek için altı deney tasarlanmıştır (Deneyler 1-6). 

Deneyler kullanılan materyal bakımından aynı olup, deney deseni bakımından sistematik bir 

biçimde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 

 

Deney 1’de bağlam için denekler arası bir deney deseni kullanılmış ve katılımcıların 

bellekleri bir hatırlama/kaynak denetleme testi ile ölçülmüştür. Deney 1A’da aynı deney daha 

kontrollü bir şekilde eşitlenmiş kelime listeleri ile tekrarlanmıştır. Deney 2 Deney 1A’daki 

sonuçların tanıma belleğine genellenip genellenemeyeceğini araştırmak üzere tasarlanmıştır. 

Hatırlama yerine tanıma testi kullanılması dışında Deney 1A ile aynıdır.  

 

Deney 3-6 birinci ve ikinci deney ile bulunan sonuçlarının bağlam için denek içi bir deney 

deseni ile tekrarlanmasını amaçlamıştır. Bu amaçla Deney 3 ve Deney 4’te taşınma ve hayatta 

kalma bağlamları için kaynak belleği oranları sırasıyla, hatırlama ve tanıma testleri ile 

ölçülmüştür. Deney 5 ve Deney 6’da, sırasıyla, Deney 3 ve Deney 4’ün taşınma yerine hoşluk 

bağlamı kullanılarak tekrarlanması amaçlanmıştır.  

 

Birinci çalışma kapsamında hayatta kalma bağlamının, taşınma ve hoşluk bağlamlarıyla 

karşılaştırıldığında, kaynak belleğine dair bir avantaj sağlayıp sağlamadığı denekler arası ve 

denek içi deney desenleri ile ölçülmüş ve sonuçlar hatırlama ve tanıma testine genellenmiştir. 

Sonuçlar birinci çalışmanın tartışma kısmında (bkz. Kısım 10) ayrıntılı olarak tartışılmıştır.  

 

  



9 
 

3. DENEY 1 

 

3.1. Amaç 

 

Birinci deneyin amacı serbest hatırlama testi kullanarak hayatta kalma bağlamının kaynak 

belleği üzerindeki etkisini incelemektir. Bellek yanılsamalarının altında kaynak denetleme 

hatalarının yattığı oldukça kabul görmüş bir teoridir (Lindsay ve Johnson, 2000). Hayatta 

kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisini incelemek, bu bağlamın kaynak 

denetleme hataları üzerindeki etkisine ışık tutacaktır. 

 

3.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde tek yönlü (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk) denekler arası bir deney 

deseni kullanılmıştır ve katılımcıların bellekleri bir hatırlama/kaynak denetleme testi ile 

ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki katılımcıların, hatırlama oranlarının diğer 

gruplara göre daha yüksek olması beklenmiştir. Kritik olarak, bu gruptaki katılımcıların 

hatırladıkları kelimelerin kaynağını da diğer gruplardaki katılımcılara göre daha doğru bir 

şekilde rapor edebilmeleri beklenmiştir. 

 

3.3. Yöntem 

 

3.3.1. Katılımcılar  

 

Birinci deneye 51’i kadın olmak üzere 62 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.33’tür (std sapma = 3.77) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

3.3.2. Veri Toplama Araçları  

 

3.3.2.1.Yönerge 

 

Deney deseninde yer alan her üç bağlam için (taşınma, hoşluk ve hayatta kalma) Nairne, 

Thompson ve Pandeirada (2007)’nın kullandığı senaryolar yürütücü, araştırmacı, bursiyer ve 

10 öğrenciden oluşan bir ekip tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Öncelikle ekibin her üyesi 

kendi çevirisini yazmıştır. Daha sonra bu çeviriler incelenip tartışılarak Ek 1’de sunulan 

yönergeler oluşturulmuştur. 

 

3.3.2.2. Kelime Listeleri 

 

Kelime listeleri Yazılı Türkçe’nin Kelime Sıklığı Sözlüğü (Göz, 2003) ve Türkçe Kelime 

Normları (Tekcan ve Göz, 2005) kullanılarak seçilmiş kelimelerden oluşmaktadır. Kelimeler 

Nairne ve arkadaşları (2007) ile uyumlu olarak sıklık, somutluk ve imgelem değerleri kontrol 

edilerek seçilmiştir. Somutluk değerleri 6.50-7.00, imgelem değerleri ise 4.50-7.00 arasında 

değişen kelimeler 3 sıklık grubuna ayrılmıştır (820-130:1, 60-130: 2, 10-60: 3). Her sıklık 
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grubundan 10’ar tane kelime seçkisiz olarak seçilmiş ve bunların yarısı A listesine yarısı da B 

listesine yine seçkisiz olarak atanmıştır. Oluşturulan listelerdeki kelimeler sıklık, imgelem ve 

somutluk değerleri ile birlikte Tablo 1’de verilmiştir. Liste A ve Liste B’deki kelimeler 

arasında frekans somutluk ve imgelem değerleri bakımından anlamlı bir fark yoktur [t(28) < 

1, p > .1]. 

 

Tablo 1. Deney 1’de Kullanılan Kelime Listeleri 

 

 LİSTE FREKANS 

GRUBU 

FREKANS SOMUTLUK İMGELEM 

salata A 1 76 6.93 6.54 

süt A 1 320 6.52 6.11 

ekran A 1 323 6.83 6.56 

okul A 1 143 6.63 6.18 

masa A 1 817 6.86 6.74 

kemik A 2 92 6.88 6.69 

şeker A 2 116 6.79 6.42 

gemi A 2 78 6.87 6.63 

kapı A 2 137 6.63 4.61 

tahta A 2 90 6.87 6.07 

pencere A 3 25 6.77 6.34 

fotoğraf A 3 58 6.51 5.49 

cadde A 3 52 6.71 6.19 

kulak A 3 10 6.53 6.12 

kağıt A 3 12 6.87 6.36 

kan B 1 335 6.62 6.27 

uçak B 1 311 6.75 6.60 

asker B 1 159 6.82 6.21 

televizyon B 1 164 6.92 6.61 

bitki B 1 155 6.94 6.24 

deniz B 2 85 6.55 5.91 

çiçek B 2 119 6.84 6.39 

kapak B 2 81 6.75 6.04 

altın B 2 71 6.63 6.20 

eşya B 2 73 6.89 6.64 

araba B 3 22 6.79 6.21 

ayakkabı B 3 64 6.56 5.99 

çerçeve B 3 15 6.94 6.47 

mektup B 3 50 6.71 5.93 

yağmur B 3 57 6.87 6.45 
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3.3.2.3.  Deney Programı 

 

Deney E-prime 2.0 programı yardımıyla hazırlanmıştır. Üç ayrı deney grubu için (taşınma, 

hoşluk ve hayatta kalma) üç ayrı deney sürümü oluşturulmuştur. Bu üç ayrı sürüm için 

listelerin sırası (önce Liste A veya önce Liste B) katılımcılar arasında dengelemek amacıyla 

1’er deney sürümü daha oluşturulmuştur. Böylelikle toplamda 6 ayrı deney sürümü elde 

edilmiştir.  

 

3.3.2.4. Derecelendirme İşlemi 

 

Kelimeler ekranda belirdikten sonra katılımcılar kelimeyi ilgili bağlam dahilinde 

derecelendirmiştir. Hoşluk grubundaki katılımcılar kelimenin hoşluk değerini 1-5 arasında 

derecelendirmiştir. Taşınma ve hayatta kalma grubundaki katılımcılar ise kelimenin bu 

bağlam için ne kadar ilgili/gerekli olduğunu 1-5 arasında derecelendirmiştir. (Bağlamların 

katılımcılara nasıl açıklandığı/anlatıldığı ile ilgili olarak bkz. Ek 1). Kelimeler ekranda 5 

saniye süreyle kalmış ve süre bitiminde bir sonraki kelimeye geçilmiştir. 

 

3.3.2.5. Oyalayıcı Görev 

 

Derecelendirme işleminin ardından oyalayıcı görev olarak 3’erli geriye doğru sayma görevi 

kullanılmıştır. Katılımcılar geri sayma işlemine 987’den başlamış ve 3 dakika boyunca bu 

görevi yerine getirmişlerdir. Katılımcılar hata yaptıklarında tekrar başa dönmeleri için 

uyarılmıştır. Süre dolduğunda sayma işlemi durdurulmuştur. 

 

3.3.2.6. Hatırlama/Kaynak Denetleme Testi 

 

Katılımcılardan ekranda gördükleri kelimeleri ve bu kelimelerin hangi listede olduğunu 

hatırlamaları istenmiştir. Katılımcılar hatırladıkları kelimeleri, bunun için kullanılan test 

kağıdına yazmışlardır (bkz. Ek 2).  

 

3.3.3. İşlem  

 

Araştırma için Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurulu’ndan onay 

alınmıştır. Tüm deneyler sessiz ve uygun ışıklandırılmış bir ortam sağlayan Psikoloji Bölümü 

Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar belirlenen deney saatinde 

karşılanmış ve katılım onay formunu okuyup imzalamaları istenmiştir. Bilgisayar ekranından 

yaklaşık 50 cm uzaklıkta oturtulmaları sağlanmış ve çalışma ile ilgili yönerge hem bilgisayar 

ekranından yazılı olarak hem de sözlü olarak sunulmuştur. Katılımcıların deneyi anladıkları 

ve soruları olmadığı teyit edildikten sonra deney kısmına geçilmiştir. Katılımcılar önce 

birinci listedeki kelimeleri, daha sonra ise ikinci listedeki kelimeleri bulundukları gruba göre 

(hayatta kalma, taşınma veya hoşluk bağlamlarına göre) derecelendirmişlerdir. Kelime 

derecelendirme kısmı bittikten sonra katılımcılara oyalayıcı görev olarak üç dakika boyunca 

987’den 3’erli geriye doğru sayma görevi verilmiştir. Katılımcıların yanıtları deney 

yürütücüsü tarafından kağıt üzerinden takip edilmiştir. Katılımcılar hata yaptıklarında tekrar 
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başa dönmeleri için uyarılmıştır. Süre dolduğunda sayma işlemi durdurulmuştur. Oyalama 

görevinin ardından katılımcılar sürpriz bir serbest hatırlama/kaynak denetleme testine tabi 

tutulmuşlardır. Katılımcılardan, ekranda gördükleri kelimeleri ve bu kelimelerin hangi listede 

olduğunu bunun için kullanılan test kağıdına yazmaları istenmiştir (bkz. Ek 2). Kağıt 

üzerinde ilk kolon kelimeler için, ikinci kolon kelimelerin bulunduğu listeyi belirtmek için 

kullanılmıştır. Hatırlama testi 10 dakika sürmüştür. On dakika dolmadan daha fazla kelime 

hatırlayamayacağını söyleyen katılımcılar süre dolana kadar düşünmeye teşvik edilmiştir. 

Test bittiğinde katılımcılara, deneyin derecelendirme aşamasında bu deneyin bir bellek 

deneyi olduğunu anlayıp anlamadıkları sorulmuştur. Bellek deneyi olduğunu anladığını 

söyleyen katılımcıların verileri analiz edilmemiştir. Deney tamamlandıktan sonra katılımcıya 

teşekkür edilip bilgilendirme formu verilmiştir. 

 

3.4. Sonuçlar 

 

Üç katılımcının verisi analizden çıkarılmıştır. Bunlardan ikisi deneyin amacını anladıklarını 

beyan etmiş diğeri ise deney yönergesine uymamıştır. 

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri hatırlama oranı ve 

kelimelerin kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir 

katılımcı için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün değerler, bütün değişkenler için 

ortalamanın +- 3 standart sapması içindedir. Bütün bağımlı değişkenler 3 (Bağlam: taşınma, 

hoşluk, hayatta kalma) x 2 (Liste: liste A, liste B) x 2 (Liste Sırası: AB, BA) karışık faktörlü 

ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu analizde liste denek içi değişken, bağlam ve liste sırası 

denekler arası değişkendir. Tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor 

edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir.  

 

3.4.1. Pilot Veri Analizi 

 

Araştırmaya katılan ilk 12 katılımcının verileri pilot veri olarak incelenmiştir. 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır [F(2, 6) = 8.31, MSE 

= 0.37, p < .05, 2

p  = .74]. En yüksek derecelendirme değeri hoşluk bağlamında verilmiş (Ort 

= 3.56), bunu hayatta kalma (Ort = 2.53) ve taşınma bağlamları takip etmiştir (Ort = 2.44). 

Hatırlama ve kelimenin kaynağını hatırlama oranları için hiçbir temel etki veya etkileşim 

anlamlı değildir. Her ne kadar pilot veri analizinde bellek süreçleri için hayatta kalma 

bağlamı avantajı gözlemlenmemişse de, veride bu yönde bir eğilim gözlemlendiğinden, 

araştırmaya yukarıda açıklandığı şekilde devam edilmiştir.   

 

3.4.2. Tüm Veri Analizi 

 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır [F(2, 53) = 36.07, 

MSE = 0.32, p < .001, 2

p  = .58]. Kelimeler bulundukları bağlam bakımından 
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derecelendirildiğinde, en yüksek derecelendirme hoşluk bağlamında verilmiştir (Ort = 3.63). 

Bunu taşınma (Ort = 2.73) ve hayatta kalma (Ort = 2.66) bağlamları takip etmektedir (bkz. 

Şekil 1). Bağlamlar arasındaki derecelendirme farkı planlanmış Tukey HSD ile 

karşılaştırılmıştır. Hoşluk bağlamında yapılan derecelendirmeler, hem taşınma hem de 

hayatta kalma bağlamından anlamlı olarak farklıdır (p < .001). Bununla birlikte taşınma ve 

hayatta kalma bağlamları arasında bir fark yoktur (p = .82). Bu sonuçlar hayatta kalma 

bağlamının ilk olarak gösterildiği Nairne ve ark. (2007) çalışması ile uyumludur.  

 
Şekil 1. Derecelendirme değerlerinin bağlam bakımından farkı 

Hatırlama oranı incelendiğinde yalnızca listenin temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 53) = 12.47, MSE = 0.015, p < .001, 2

p  = .19] (bkz. Şekil 2). Liste 

B’de geçen kelimelerin hatırlanma oranları Liste A’ya göre daha yüksektir (Liste B Ort = 

0.61; Liste A Ort = 0.53). Önemli olarak, hatırlama oranları için bağlamın temel etkisi 

anlamlı değildir [F(2, 53) = 1.34, MSE = 0.19, p = .27, 2

p  = .05]. Kelimeleri farklı 

bağlamlarda kodlamanın hatırlama üzerinde anlamlı bir etkisi gözlemlenmemiştir.  
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Şekil 2. Hatırlama oranının kelime listeleri bakımından farkı 

Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde bağlam ve liste arasındaki ikili 

etkileşimin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(2, 53) = 3.45, MSE = 0.029, p < .05, 2

p  = .12] 

(bkz. Şekil 3). Liste A’daki kelimeler için en iyi kaynak belleği hayatta kalma bağlamında 

gözlemlenirken (Ort = 0.83),  kaynak belleği hoşluk ve taşınma bağlamlarında daha düşüktür 

(her iki koşul için Ort = 0.73). Bununla birlikte Liste B’deki kelimeler için en yüksek kaynak 

hatırlama oranı hoşluk bağlamında (Ort = 0.81) gözlemlenmiştir. Bunu taşınma (Ort = 0.77) 

ve hayatta kalma bağlamları (Ort = 0.72) izlemektedir. Ayrıca liste ve liste sırası arasındaki 

ikili etkileşim anlamlıdır [F(1, 53) = 9.25, MSE = 0.029, p < .005, 2

p  = .15] (bkz. Şekil 4). 

Hem Liste A hem de Liste B ikinci sırada verildiğinde, bu listelerde geçen kelimelerin 

kaynağını hatırlamak daha kolaydır. Denetleme testine daha yakın bir zamanda 

derecelendirilmiş kelimelerin kaynağının daha iyi hatırlanması beklenmedik bir sonuç 

değildir.  

 

 
 

Şekil 3. Kaynağı hatırlama oranının bağlam ve kelime listeleri bakımından farkı 

 

Bağlam ve liste arasındaki ikili etkileşimin doğasını daha iyi anlamak için Liste A ve Liste B 

ayrı ayrı 3 (Bağlam: taşınma, hoşluk, hayatta kalma) x 2 (Liste Sırası: AB, BA) ANOVA ile 

incelenmiştir. Liste A için bağlamın temel etkisi anlamlıdır [F(2, 53) = 3.08, MSE = 0.02, p < 

.05, 2

p  = .10]. Bağlamlar arasındaki fark planlanmış Tukey HSD ile karşılaştırılmıştır. 

Hayatta kalma ve taşınma bağlamları arasındaki fark anlamlı olmaya yakın iken (p < .07), 

diğer ikili karşılaştırmalar arasındaki farklar anlamlı değildir (p > .1). Bunun yanında Liste A 

için liste sırasının temel etkisi anlamlıdır [F(1, 53) = 6.26, MSE = 0.02, p < .05, 2

p  = .11]. 

Liste B için ise bağlamın temel etkisi anlamlı değildir [F(2, 53) = 1.4, MSE = 0.03, p = .26, 
2

p  = .05]. Liste B için yalnızca liste sırasının temel etkisi anlamlıdır [F(1, 53) = 4.31, MSE = 

0.03, p < .05, 2

p  = .08].  
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Şekil 4. Kaynağı hatırlama oranının liste ve liste sırası bakımından farkı 

 

3.5. Tartışma 

 

Araştırmanın denenceleri ile uyumlu bir biçimde, kaynak belleği için hayatta kalma 

bağlamının (yalnızca Liste A’da) bir avantaj gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç araştırma 

önerisi çerçevesinde kurulan denencenin kısmen doğru olduğunu desteklemektedir. 

 

Kaynak belleği için hayatta kalma bağlamı avantajının yalnızca Liste A’da gözlemlenmiş 

olması üzerinde durulması gereken bir sonuçtur. Her ne kadar kelimeler norm listelerinden 

belirli özellikler çerçevesinde seçkisiz bir biçimde seçilmiş ve listelere seçkisiz olarak 

atanmışsa da, listeler arasında derecelendirme ve bellek performansı bakımından farklılıklar 

gözlemlenmiştir. Liste B’deki kelimeleri hatırlamak Liste A’daki kelimelere göre daha 

kolaydır. Önemli olarak kaynak belleği için hayatta kalma bağlamı avantajı yalnızca Liste 

A’da geçen kelimeler için gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar çerçevesince, kaynak belleği için 

gözlemlenen hayatta kalma bağlamı avantajının genellenebilir olabilmesi amacıyla kelime 

seçimi tekrarlanmış, listeler tekrar oluşturulmuş ve araştırma tekrar edilerek Deney 1A’da 

rapor edilmiştir.  

 

İlginç bir sonuç olarak, kelimelerin derecelendirildiği bağlamın hatırlama üzerinde bir etkisi 

gözlemlenmemiştir. Bu araştırmanın daha önce yapılan araştırmalardan en önemli farkı, 

serbest hatırlamanın yanında kaynak denetleme testinin de kullanılmasıdır. Katılımcılardan 

hatırladıkları kelimeleri yazmaları ve her bir kelime için, kelimenin hangi listede geçtiğini 

belirtmeleri istenmiştir. Belki de kaynak denetleme testinin işleme eklenmesi, hayatta kalma 

bağlam avantajının kelime hatırlama için ortadan kalmasına ve bu avantajın kaynak 

denetleme için gözlemlenmesine (yalnızca Liste A’da da olsa) neden olmuştur. Bu durumu 

incelemek ve Deney 1’in hayatta kalma bağlamının kaynak belleği için getirdiği avantajın, 



16 
 

hem Liste A hem de Liste B için görülmesini sağlamak amacıyla yeni listelerle Deney 1A 

tasarlanmıştır.  
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4. DENEY 1A (DENEY 1 TEKRARI) 

 

 

4.1. Amaç  

 

Deney 1A’nın amacı, Deney 1’deki kelime listeleri ile ilgili problemleri gidererek, hayatta 

kalma bağlamı etkisini Türkçe kelime listeleri ile gözlemlemektir. Hayatta kalma bağlamının 

kaynak belleğini etkileyip etkilemediği, etkiliyorsa hangi koşullarda etkilediğini 

inceleyebilmek için öncelikle bu etkinin Türkçe kelime listeleri ile tekrar edilmesi gereklidir. 

Bu amaçla kelime listeleri yeniden oluşturulmuş ve Deney 1A uygulanmıştır. Kullanılan 

kelime listeleri (bkz. Tablo 2) dışında Deney 1 ve Deney 1A aynıdır.  

 

4.2. Yöntem 

 

4.2.1. Katılımcılar  

 

Deney 1A’ya 20’si kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.64’tür (std sapma = 1.43) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

4.3. Sonuçlar 

 

Bir katılımcı deneyin amacını anladığını beyan ettiği için yerine yeni bir katılımcı eklenerek 

çıkarılmıştır.  

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri hatırlama oranı ve 

kelimelerin kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir 

katılımcı için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün bağımlı değişkenler 3 (Bağlam: 

taşınma, hoşluk, hayatta kalma) x 2 (Liste: liste A, liste B) x 2 (Liste Sırası: AB, BA) karışık 

faktörlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu analizde liste denek içi değişken, bağlam ve liste 

sırası denekler arası değişkendir. Tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor 

edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir.  

 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır [F(2, 42) = 11.30, 

MSE = 0.28, p < .001, 2

p  = .35]. Kelimeler bulundukları bağlam bakımından 

derecelendirildiğinde, en yüksek derecelendirme hoşluk bağlamında verilmiştir (Ort = 3.21). 

Bunu taşınma (Ort = 2.91) ve hayatta kalma (Ort = 2.58) bağlamları takip etmektedir (bkz. 

Şekil 5). Bağlamlar arasındaki derecelendirme farkı planlanmış Tukey HSD ile 

karşılaştırılmıştır. Hayatta kalma bağlamında yapılan derecelendirmeler, hem taşınma (p = 

.038) hem de hoşluk (p < .001) bağlamından anlamlı olarak farklıdır. Bununla birlikte 

taşınma ve hoşluk bağlamları arasında bir fark yoktur (p = .08).  
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Tablo 2. Deney 1A’da Kullanılan Kelime Listeleri 

 

Kelime Liste Frekans Gr. Frekans Somutluk İmgelem 

ayakkabı A 3 64 6.56 5.99 

çerçeve A 3 15 6.94 6.47 

depo A 1 150 6.56 5.57 

gözlük A 2 125 6.54 6.08 

iskele A 1 204 6.74 5.55 

kablo A 2 74 6.86 6.51 

kağıt A 3 12 6.87 6.36 

kan A 1 335 6.62 6.27 

kemik A 2 92 6.88 6.69 

lokanta A 2 69 6.78 6.26 

mektup A 3 50 6.71 5.93 

okul A 1 143 6.63 6.18 

salata A 1 276 6.93 6.54 

şeker A 2 116 6.79 6.42 

taşıt A 1 142 6.69 5.63 

terazi A 3 10 6.58 6.30 

torba A 1 408 6.89 6.55 

tüy A 2 89 6.76 6.14 

viski A 3 27 6.83 6.05 

yastık A 2 102 6.86 6.71 

asker B 1 159 6.82 6.21 

bina B 2 72 6.93 6.44 

çömlek B 3 12 6.85 5.18 

damla B 1 234 6.60 5.89 

ekran B 1 323 6.83 6.56 

eşya B 2 73 6.89 6.64 

fotoğraf B 3 58 6.51 5.49 

heykel B 1 177 6.67 6.61 

kabin B 3 34 6.70 5.59 

kapak B 2 81 6.75 6.04 

kayısı B 3 17 6.82 6.63 

kum B 2 73 6.75 6.51 

masa B 1 817 6.86 6.74 

meyve B 2 70 6.79 6.29 

parke B 3 16 6.91 5.73 

süt B 1 320 6.52 6.11 

tabure B 3 13 6.70 5.88 

tahta B 2 90 6.87 6.07 

televizyon B 1 164 6.92 6.61 

yağmur B 3 57 6.87 6.45 
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Şekil 5. Derecelendirme değerlerinin bağlam bakımından farkı 

 

Hatırlama oranı incelendiğinde listenin temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 

42) = 13.69, MSE = 0.013, p < .001, 2

p  = .24] (bkz. Şekil 6). Liste B’de geçen kelimelerin 

hatırlanma oranları Liste A’ya göre daha yüksektir (Liste B Ort = 0.47; Liste A Ort = 0.38). 

Önemli olarak, hatırlama oranları için bağlamın temel etkisi anlamlıdır [F(2, 42) = 4.03, MSE 

= 0.22, p = .025, 2

p  = .16]. En yüksek hatırlama oranları hayatta kalma bağlamında 

görülmektedir (Ort = 0.48). Bunu taşınma (Ort = 0.43) ve hoşluk (Ort = 0.37) bağlamları 

takip etmektedir (bkz. Şekil 7). Bağlamlar arasındaki hatırlama oranları farkı planlanmış 

Tukey HSD ile karşılaştırılmıştır. Hayatta kalma bağlamı, hoşluk (p = .019) bağlamından 

anlamlı olarak farklıdır, ancak taşınma bağlamından anlamlı bir farkı yoktur (p > .1). Bununla 

birlikte taşınma ve hoşluk bağlamları arasında bir fark yoktur (p > .1).  

 

 
 

Şekil 6. Hatırlama oranının kelime listeleri bakımından farkı 
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Şekil 7. Hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde liste ve liste sırası arasındaki ikili 

etkileşimin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 6.24, MSE = 0.043, p < .016, 2

p  = 

.13] (bkz. Şekil 8). Hem Liste A hem de Liste B ikinci sırada verildiğinde, bu listelerde geçen 

kelimelerin kaynağını hatırlamak daha kolaydır. Denetleme testine daha yakın bir zamanda 

derecelendirilmiş kelimelerin kaynağının daha iyi hatırlanması beklenmedik bir sonuç 

değildir. Önemli olarak bağlamın kelimenin kaynağını hatırlama üzerinde anlamlı bir etkisi 

bulunamamıştır [F(2, 42) = 1.18, p > .1] (bkz. Şekil 9). Deney 1’in tekrarlanmasının nedeni 

olan liste ve bağlam arasında ortaya çıkan ikili etkileşim, Deney 1A’da anlamlı 

bulunmamıştır [F(2, 42) = 1.67, p > .1] . 

  

 

Şekil 8. Kaynağı hatırlama oranının liste ve liste sırası bakımından farkı 
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Şekil 9. Kaynağı hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

4.4. Tartışma 

 

Deney 1A ile hayatta kalma bağlamının serbest hatırlama üzerindeki olumlu etkisi Türkçe 

kelimelerle tekrar edilmiştir. Ancak hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki 

beklenen etkisi gözlemlenmemiştir. Tanıma testi kullanıldığında benzer sonuçlar alınıp 

alınmayacağı Deney 2 ile incelenmiştir.   
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5. DENEY 2 

 

5.1. Amaç 

 

İkinci deneyin amacı tanıma testi kullanarak hayatta kalma bağlamının kaynak belleği 

üzerindeki etkisini incelemektir. Bellek ile ilgili yazına bakıldığında hatırlama ve tanıma 

testleriyle ölçülen etkiler arasında bazı ayrışmalar olduğu görülmektedir (Balota ve Neeley, 

1980). Bu nedenle hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisinin tanıma 

testiyle ölçülen bellek performansına yansıyıp yansımayacağını araştırmak önemlidir. Ayrıca 

hayatta kalma bağlamı avantajı daha önceden yapılan bütün çalışmalarda hem hatırlama hem 

de tanıma testi ile gözlemlendiğinden, elde edilecek sonuçların genellenebilmesi ve 

tekrarlanması için tanıma testinin yapılması gereklidir.  

 

5.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde birinci deneydeki gibi tek yönlü (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk) 

denekler arası bir deney deseni kullanılmıştır. Katılımcıların tanıma belleklerinin bir kaynak 

denetleme testi ile ölçülmesi amaçlanmıştır. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki 

katılımcıların, tanıma oranlarının diğer gruplara göre daha yüksek olması beklenmektedir. 

Kritik olarak, bu gruptaki katılımcıların rapor ettikleri kelimelerin kaynağını da diğer 

gruptakilere göre daha doğru bir şekilde rapor edebilmeleri beklenmektedir. 

 

5.3. Yöntem 

 

5.3.1. Katılımcılar  

 

Deney 2’ye 39’u kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 20.79’dur (std sapma = 1.38) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

5.3.2. Veri Toplama Araçları 

 

5.3.2.1. Yönerge 

 

Birinci deneydeki yönergeler aynı şekilde kullanılmıştır. 

 

5.3.2.2. Kelime Listeleri 

 

Liste 1 ve Liste 2’deki kelimeler Deney 1A ile aynıdır. Tanıma testinde çeldirici olarak 

kullanılmak üzere 40 kelime daha seçilmiştir. Kelimeler Yazılı Türkçe’nin Kelime Sıklığı 

Sözlüğü (Göz, 2003) ve Türkçe Kelime Normları (Tekcan ve Göz, 2005) kullanılarak ve 

sıklık, somutluk ve imgelem değerleri kontrol edilerek seçilmiştir. Çeldirici kelimeler sıklık, 

imgelem ve somutluk değerleri ile birlikte Tablo 3’te verilmiştir. Çeldirici kelimeler ve hedef 

kelimeler arasında frekans [t(78) = 1.17, p > .1], somutluk [t(78) = 1.15, p > .1] değerleri 

bakımından anlamlı bir fark yoktur.    
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Tablo 3. Deney 2’de Kullanılan Çeldirici Kelimeler 

 

Kelime Somutluk İmgelem Frekans 

anten 6.87 6.36 12 

ayna 6.79 6.41 144 

bal 6.84 6.37 69 

bayrak 6.59 6.51 55 

belge 6.50 5.03 190 

bıçak 6.87 6.55 100 

buz 6.74 6.42 75 

çikolata 6.91 6.49 115 

demir 6.77 5.50 135 

elma 6.95 6.73 64 

eşek 6.80 6.40 52 

gazete 6.81 6.51 532 

giysi 6.54 6.08 125 

hamur 6.55 5.91 85 

harita 6.70 6.26 61 

kadeh 6.75 6.35 65 

kamyon 6.96 6.49 84 

karton 6.77 5.46 22 

kaşık 6.86 6.71 102 

kitap 6.65 6.77 816 

kuş 6.81 6.25 129 

kutu 6.84 6.27 126 

kuzu 6.79 6.54 57 

lamba 6.84 6.36 87 

minder 6.86 6.31 24 

mutfak 6.75 6.24 365 

muz 6.92 6.73 67 

otel 6.62 6.06 183 

pamuk 6.77 6.24 55 

pasta 6.77 6.48 79 

peynir 6.88 6.43 143 

pide 6.88 6.28 11 

radyo 6.75 6.47 140 

tabanca 6.93 6.44 72 

taksi 6.79 6.38 56 

tekne 6.84 6.25 108 

tepsi 6.75 6.13 69 

un 6.84 6.39 119 

vitrin 6.56 5.99 64 

yüzük 6.81 6.70 50 
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Çeldirici kelimelerin imgelem değerleri Deney1A’nın yöntem kısmında belirtilen kriterlere 

göre seçilen kelime havuzundan seçkisiz olarak seçilmiş olmalarına rağmen hedef 

kelimelerinkinden anlamlı olarak daha yüksektir [t(78) =2.11, p = .04]. Türkçe Kelime 

Normlarındaki kelime sayısının kısıtlılığından dolayı çeldirici kelimelerle hedef kelimeleri 

hem somutluk, hem frekans hem de imgelem açısından aynı anda eşitlemek mümkün 

olmamıştır. 

 

5.3.2.3. Deney Programı 

 

Derecelendirme kısmı Deney 1A ile aynıdır. Oyalayıcı görevin ardından gelecek olan sürpriz 

tanıma testi E-prime 2.0 programı ile hazırlanmıştır. Katılımcılara 80 kelime teker teker 

ekranın ortasında sunulmuştur. Katılımcılar önceden gördükleri kelimeler için “evet” 

görmedikleri kelimeler için ise “hayır” yazıları ile işaretlemiş tuşlara basmışlardır. “evet” 

cevabı verilen kelimler için ayrıca kelimenin kaynağını da belirtmişlerdir. Katılımcılar bu 

cevabı “A” ya da “B” ile işaretlenmiş tuşlara basarak vermişlerdir. 

 

5.3.2.4. Oyalayıcı Görev 

 

Oyalayıcı görev Deney 1A ile aynıdır. 

 

5.3.3. İşlem 

 

Hatırlama testi yerine tanıma testi kullanılması dışında işlem birinci deney ile aynıdır.  

 

5.4. Sonuçlar 

 

Dört katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri için yerlerine yeni katılımcılar 

deneye alınmıştır.  

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri tanıma oranı ve kelimelerin 

kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir katılımcı 

için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün bağımlı değişkenler 3 (Bağlam: taşınma, hoşluk, 

hayatta kalma) x 2 (Liste: liste A, liste B) x 2 (Liste Sırası: AB, BA) karışık faktörlü ANOVA 

ile analiz edilmiştir. Bu analizde liste denek içi değişken, bağlam ve liste sırası denekler arası 

değişkendir. Tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etki 

büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor edilmiştir. Aşağıda aksi 

belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir.  

 

Derecelendirme değerleri için hiçbir etki anlamlı bulunmamıştır. Önemli olarak bağlamın 

derecelendirme değerleri üzerinde bir etkisi yoktur [F(2, 42) = 2.18, p > .1] (bkz. Şekil 10). 
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Şekil 10. Derecelendirme değerlerinin bağlam bakımından farkı 

 

Tanıma oranı incelendiğinde de anlamlı bir etki bulunamamıştır. Önemli olarak, bağlamın 

tanıma oranları üzerinde bir etkisi yoktur [F(2, 42) = 1.38, p > .1] (bkz. Şekil 11). 

 

 
 

Şekil 11. Tanıma oranının bağlam bakımından farkı 

 

Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde ise yine anlamlı bir etki 

bulunamamıştır. Önemli olarak, bağlamın kaynak hatırlama oranları üzerinde bir etkisi yoktur 

[F <1, p > .1] (bkz. Şekil 12). 
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Şekil 12. Kaynağı hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

5.5. Tartışma 

 

Deney 2’de bağlamın tanıma oranları üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Önemli 

olarak bağlamın kaynak belleği üzerinde de herhangi bir etkisi gözlemlenmemiştir. Her üç 

bağlam için de .90’larda seyreden tanıma oranlarına bakıldığında ilk akla gelen tavan etkisi 

olasılığıdır. Hayatta kalma bağlamının tanıma belleği üzerindeki etkisini gözlemleyen  benzer 

çalışmalar incelendiğinde tanıma oranlarının yine .85 ve .95 arası seyrettiği görülmektedir 

(bkz. Nairne ve ark., 2007; Kang, McDermott ve Cohen, 2008). Ancak bu çalışmalarda 

denekler arası değil denek içi bir deney deseni kullanılmıştır. Kelimelerin karşılaştırılmalı 

olarak değerlendirilmesine olanak verecek denek içi bir deney deseninin kullanılması hayatta 

kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisinin gözlemlenmesine yol açabilir. Bu 

durum denek içi bir desenin kullanıldığı Deneyler 3-6’da incelenmiştir. 
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6. DENEY 3 

 

6.1. Amaç 

 

Üçüncü deneyin temel amacı, bağlamın hatırlama üzerindeki etkisini denek içi bir deney 

deseniyle incelemektir. Bu deneyde hayatta kalma bağlamı taşınma bağlamıyla 

karşılaştırılmıştır. A ve B listelerindeki kelimeler birbirlerinden farklı iki bağlamda 

kodlandığında, hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisinde herhangi bir 

değişim olup olmayacağı serbest hatırlama/kaynak denetleme testi ile araştırılmıştır. Her iki 

liste aynı bağlam ile kodlandığında (Deney 1A ve 2), farklı bağlamların birbirleri üzerindeki 

olumlu veya olumsuz etkisini inceleyebilmek mümkün olmamaktadır. Bu ancak farklı 

bağlamlarda kodlanmış listelerin karşılaştırılmasıyla mümkündür. Bu deney ile hayatta kalma 

bağlamında kodlanan kelimelere dair kaynak belleğinin, taşınma bağlamında kodlanan 

kelimelere dair kaynak belleği üzerinde bir avantajı olup olmadığı anlaşılabilecektir. 

 

6.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde tek yönlü (bağlam: hayatta kalma, taşınma) denek içi bir deney deseni 

kullanılmıştır. Deneyde katılımcılar kelime listelerinden bir tanesini hayatta kalma 

bağlamında diğerini ise taşınma bağlamında derecelendirmişlerdir. Bağlamın sırası 

katılımcılar arasında dengelenmiştir. Katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir 

hatırlama/kaynak denetleme testi ile ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki 

katılımcıların, hatırlama oranlarının diğer gruba göre daha yüksek olması beklenmiştir. Kritik 

olarak, bu gruptaki katılımcıların hatırladıkları kelimelerin kaynağını da diğer gruptakilere 

göre daha doğru bir şekilde rapor edebilmeleri beklenmiştir.  

 

6.3. Yöntem 

 

6.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 3’e 25’i kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.14’tür (std sapma = 3.23) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

Veri toplama araçları ve işlem, katılımcıların bir listeyi hayatta kalma diğer listeyi ise taşınma 

bağlamında değerlendirmiş olmaları dışında Deney 1A ile aynıdır. 

 

6.4. Sonuçlar 

 

İki katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri için yerlerine yeni katılımcılar 

deneye alınmıştır. 

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri hatırlama oranı ve 

kelimelerin kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir 

katılımcı için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün bağımlı değişkenler 2 (Bağlam: 
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taşınma, hayatta kalma) x 2 (Bağlam Sırası: TH, HT) karışık faktörlü ANOVA ile analiz 

edilmiştir. Bu analizde bağlam denek içi değişken, bağlam sırası denekler arası değişkendir. 

Tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi 

eta kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği 

sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir. 

 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlam ve bağlam sırası etkileşimi anlamlıdır  [F(1, 

46) = 4.15, MSE = 0.91, p = .047, 2

p  = .08]. Listeler önce taşınma bağlamında 

derecelendirildiğinde aralarında bir fark olmazken (Ort = 2.61 ve Ort= 2.65, sırasıyla), önce 

hayatta kalma bağlamında derecelendirildiklerinde, taşınma bağlamındaki derecelendirme 

(Ort = 2.96) hayatta kalma bağlamından (Ort = 2.74) daha yüksek verilmiştir (bkz. Şekil 13). 

 

 
 

Şekil 13. Derecelendirme değerinin bağlam ve bağlam sırası bakımından farkı 

 

Hatırlama oranı incelendiğinde bağlamın temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir 

[F(1, 46) = 15.19, MSE = 0.012, p < .001, 2

p  = .25]. Hayatta kalma bağlamında kodlanan 

kelimelerin hatırlanma oranları (Ort = 0.49), taşınma bağlamında kodlanan kelimelerinkine 

(Ort = 0.40) nazaran daha yüksektir (bkz. Şekil 14). 

 

Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde ise hiçbir etki anlamlı bulunmamıştır. 

Önemli olarak bağlamın kaynak belleği üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur [F < 1, p > .1] (bkz. 

Şekil 15). 
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Şekil 14. Hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

 

 
 

Şekil 15. Kaynağı hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

6.5. Tartışma 

 

Deney 3 ile hayatta kalma bağlamının hatırlama testi ile ölçülen bellek üzerindeki olumlu 

etkisi tekrar edilmiştir (bkz. Nairne ve ark., 2007). Ancak kaynağı doğru hatırlama oranları 

üzerinde bağlamın herhangi bir etkisi bulunamamıştır. Bununla birlikte, hayatta kalma 

bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisi denek içi bir deney deseni ve tanıma testi 

kullanılarak Deney 4 ile incelenmiştir. 
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7. DENEY 4 

 

7.1. Amaç 

 

Dördüncü deneyin temel amacı, tanıma/kaynak denetleme testi kullanarak hayatta kalma 

bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisini denek içi bir deney deseni ile ve taşınma 

bağlamı ile karşılaştırarak incelemektir.  

 

7.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde tek yönlü (bağlam: hayatta kalma, taşınma) denek içi bir deney deseni 

kullanılmıştır. Deneyde katılımcılar kelime listelerinden bir tanesini hayatta kalma 

bağlamında diğerini ise taşınma bağlamında derecelendirmişlerdir. Bağlamın sırası 

katılımcılar arasında dengelenmiştir. Katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir 

tanıma kaynak denetleme testi ile ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki 

katılımcıların, tanıma oranlarının diğer gruba göre daha yüksek olması beklenmiştir. Kritik 

olarak, bu gruptaki katılımcıların tanıdıkları kelimelerin kaynağını da diğer gruptakilere göre 

daha doğru bir şekilde rapor edebilmeleri beklenmiştir.  

 

7.3. Yöntem 

 

7.3.1 Katılımcılar 

 

Deney 4’e 36’sı kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 20.64’tür (std sapma = 2.54) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

Bu deneydeki veri toplama araçları ve işlem, tanıma kaynak denetleme testi uygulanması 

dışında, üçüncü deney ile aynıdır. 

 

7.4. Sonuçlar 

 

Dokuz katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri veya yönergeye uymadıkları 

için yerlerine yeni katılımcılar deneye alınmıştır.  

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri tanıma oranı ve kelimelerin 

kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir katılımcı 

için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün bağımlı değişkenler 2 (Bağlam: taşınma, hayatta 

kalma) x 2 (Bağlam Sırası: TH, HT) karışık faktörlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu 

analizde bağlam denek içi değişken, bağlam sırası denekler arası değişkendir. Tüm 

istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta 

kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece 

yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir.  
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Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır  [F(1, 46) = 5.73, 

MSE = 0.20, p = .021, 2

p  = .11]. Listeler taşınma bağlamında (Ort = 2.94) hayatta kalma 

bağlamına (Ort = 2.72) oranla daha yüksek derecelendirilmişlerdir (bkz. Şekil 16). 

 

 

 
 

Şekil 16. Derecelendirme değerinin bağlam bakımından farkı 

 

Tanıma oranı incelendiğinde bağlamın temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 

46) = 13.25, MSE = 0.003, p < .001, 2

p  = .22]. Hayatta kalma bağlamında kodlanan 

kelimelerin tanıma oranları (Ort = 0.96), taşınma bağlamında kodlanan kelimelerinkine (Ort 

= 0.92) nazaran daha yüksektir (bkz. Şekil 17). 

 

 
 

Şekil 17. Tanıma oranının bağlam bakımından farkı 
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Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde ise yine bağlamın temel etkisinin 

anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 46) = 7.14, MSE = 0.012, p = .010, 2

p  = .13]. Hayatta 

kalma bağlamında kodlanan kelimelerin kaynaklarının hatırlanma oranları (Ort = 0.91), 

taşınma bağlamında kodlanan kelimelerinkine (Ort = 0.85) nazaran daha yüksektir (bkz. 

Şekil 18). 

 

 
 

Şekil 18. Kaynağı doğru hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

7.5. Tartışma 

 

Deney 4 ile denek içi bir desen ve tanıma testi kullanılarak hayatta kalma bağlamının bellek 

üzerindeki etkisini gösteren bulgular tekrar edilmiştir (bkz. Nairne ve ark., 2007; Kang ve 

ark., 2008). Önemli olarak, ilk kez, hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki 

etkisi gözlemlenmiştir. Bu etkinin denek içi bir desen ve tanıma testinin kullanıldığı Deney 

4’te gözlemlenmesi, proje çerçevesinde araştırılan hipotezi desteklemiştir. Bununla birlikte 

gözlemlenen bu etkinin tekrar edilmesi gereklidir. Bu nedenle, hayatta kalma ve hoşluk 

bağlamlarının denek içi deney deseni ile karşılaştırıldığı Deney 5  (hatırlama testi) ve Deney 

6 (tanıma testi) uygulanmıştır. 
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8. DENEY 5 

 

8.1. Amaç 

 

Beşinci deneyin temel amacı, bağlamın hatırlama üzerindeki etkisini denek içi bir deney 

deseniyle incelemektir. Deneyde hayatta kalma bağlamı hoşluk bağlamıyla karşılaştırılmıştır. 

Bu deney ile hayatta kalma bağlamında kodlanan kelimelere dair kaynak belleğinin, hoşluk 

bağlamında kodlanan kelimelere dair kaynak belleği üzerinde bir avantajı olup olmadığı 

anlaşılabilecektir. 

 

8.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde tek yönlü (bağlam: hayatta kalma, hoşluk) denek içi bir deney deseni 

kullanılmıştır. Deneyde katılımcılar kelime listelerinden bir tanesini hayatta kalma 

bağlamında diğerini ise hoşluk bağlamında derecelendirmişlerdir. Bağlamın sırası 

katılımcılar arasında dengelenmiştir. Katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir 

hatırlama/kaynak denetleme testi ile ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki 

katılımcıların, hatırlama oranlarının diğer gruba göre daha yüksek olması beklenmiştir. Kritik 

olarak, bu gruptaki katılımcıların hatırladıkları kelimelerin kaynağını da diğer gruptakilere 

göre daha doğru bir şekilde rapor edebilmeleri beklenmiştir.  

 

8.3. Yöntem 

 

8.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 5’e 29’u kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.85’tir (std sapma = 2.25) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

Veri toplama araçları ve işlem, katılımcıların taşınma derecelendirmesi yerine hoşluk 

derecelendirmesi yapmış olmaları dışında Deney 3 ile aynıdır. 

 

8.4. Sonuçlar 

 

İki katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri için bu katılımcıların yerlerine yeni 

katılımcılar deneye alınmıştır. 

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri hatırlama oranı ve 

kelimelerin kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir 

katılımcı için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün bağımlı değişkenler 2 (Bağlam: 

hoşluk, hayatta kalma) x 2 (Bağlam Sırası: hoşluk-hayatta kalma, hayatta kalma-hoşluk) 

karışık faktörlü ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu analizde bağlam denek içi değişken, bağlam 

sırası denekler arası değişkendir. Tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile 
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gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor 

edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir. 

 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır  [F(1, 46) = 29.48, 

MSE = 0.20, p = .001, 2

p  = .39]. Hoşluk bağlamındaki derecelendirme (Ort = 3.38) hayatta 

kalma bağlamından (Ort = 2.89) daha yüksek verilmiştir (bkz. Şekil 19). 

 

 
Şekil 19. Derecelendirme değerinin bağlam bakımından farkı 

 

Hatırlama oranı incelendiğinde bağlamın temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir 

[F(1, 46) = 32.47, MSE = 0.016, p = .001, 2

p  = .41]. Hayatta kalma bağlamında kodlanan 

kelimelerin hatırlanma oranları (Ort = 0.52), hoşluk bağlamında kodlanan kelimelerinkine 

(Ort = 0.37) nazaran daha yüksektir (bkz. Şekil 20). 

 

 
Şekil 20. Hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 
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Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde bağlamın temel etkisinin anlamlı 

olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 46) = 6.12, MSE = 0.010, p = .017, 2

p  = .12]. Hayatta kalma 

bağlamında kodlanan kelimelerin kaynağının hatırlanma oranları (Ort = 0.96), hoşluk 

bağlamında kodlanan kelimelerinkine (Ort = 0.91) nazaran daha yüksektir. (bkz. Şekil 21). 

Ayrıca bağlam sırası temel etkisi de anlamlıdır  [F(1, 46) = 7.90, MSE = 0.13, p = .007, 2

p  = 

.15]. Kaynağı hatırlama oranları, önce hoşluk kodlaması yapılan grupta (Ort = 0.97), önce 

hayatta kalma derecelendirmesi yapılan gruba göre (Ort = 0.90) daha yüksektir.  

 

 

 
Şekil 21. Kaynağı hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

8.5. Tartışma 

 

Deney 5 ile hayatta kalma bağlamının hatırlama testi ile ölçülen bellek üzerindeki olumlu 

etkisi tekrar edilmiştir (bkz. Nairne ve ark., 2007). Ayrıca bağlamın kaynağı doğru hatırlama 

oranları üzerindeki etkisi gösterilmiştir. Bunu takiben, hayatta kalma bağlamının kaynak 

belleği üzerindeki etkisi denek içi bir deney deseni ve tanıma testi kullanılarak Deney 6 ile 

incelenmiştir.  
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9. DENEY 6 

 

9.1. Amaç 

 

Altıncı deneyin temel amacı, tanıma/kaynak denetleme testi kullanarak hayatta kalma 

bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisini denek içi bir deney deseni ile incelemektir. Bu 

deneyde hayatta kalma bağlamı hoşluk bağlamıyla karşılaştırılmıştır. 

 

9.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde tek yönlü (bağlam: hayatta kalma, hoşluk) denek içi bir deney deseni 

kullanılmıştır. Deneyde katılımcılar kelime listelerinden bir tanesini hayatta kalma 

bağlamında diğerini ise hoşluk bağlamında derecelendirmişlerdir. Bağlamın sırası 

katılımcılar arasında dengelenmiştir. Katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir 

tanıma/kaynak denetleme testi ile ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki 

katılımcıların, tanıma oranlarının diğer gruba göre daha yüksek olması beklenmiştir. Kritik 

olarak, bu gruptaki katılımcıların tanıdıkları kelimelerin kaynağını da diğer gruptakilere göre 

daha doğru bir şekilde rapor edebilmeleri beklenmiştir.  

 

9.3. Yöntem 

 

9.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 6’ya 28’i kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.33’tür (std sapma = 1.42) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

Bu deneydeki veri toplama araçları ve işlem, taşınma yerine hoşluk bağlamı kullanılmış 

olması dışında dördüncü deney ile aynıdır.  

 

9.4. Sonuçlar 

 

Sekiz katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri veya yönergeye uymadıkları için 

bu katılımcıların yerlerine yeni katılımcılar deneye alınmıştır.  

 

Bağımlı değişkenler kelimeleri derecelendirme değeri, kelimeleri tanıma oranı ve kelimelerin 

kaynağını (hangi listede geçtiğini) hatırlama oranıdır. Her bir değişken ve her bir katılımcı 

için ortalama değerler hesaplanmıştır. Bütün bağımlı değişkenler 2 (Bağlam: hoşluk, hayatta 

kalma) x 2 (Bağlam Sırası: hoşluk-hayatta kalma, hayatta kalma-hoşluk) karışık faktörlü 

ANOVA ile analiz edilmiştir. Bu analizde bağlam denek içi değişken, bağlam sırası denekler 

arası değişkendir. Tüm istatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etki 

büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, 2

p ) kullanılarak rapor edilmiştir. Aşağıda aksi 

belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir.  
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Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır  [F(1, 46) = 62.14, 

MSE = 0.12, p = .001, 2

p  = .58]. Kelimeler hoşluk bağlamında (Ort = 3.26) hayatta kalma 

bağlamına (Ort = 2.70) oranla daha yüksek derecelendirilmişlerdir (bkz. Şekil 22). 

 

 
 

Şekil 22. Derecelendirme değerinin bağlam bakımından farkı 

 

Tanıma oranı incelendiğinde bağlamın temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 

46) = 3.82, MSE = 0.003, p = .05, 2

p  = .07]. Hayatta kalma bağlamında kodlanan kelimelerin 

tanıma oranları (Ort = 0.94), hoşluk bağlamında kodlanan kelimelerinkine (Ort = 0.92) 

nazaran daha yüksektir (bkz. Şekil 23). 

 

 
 

Şekil 23. Tanıma oranının bağlam bakımından farkı 
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Kelimelerin kaynağını hatırlama oranı incelendiğinde ise yine bağlamın temel etkisinin 

anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 46) = 5.29, MSE = 0.011, p = .026, 2

p  = .10]. Hayatta 

kalma bağlamında kodlanan kelimelerin kaynaklarının hatırlanma oranları (Ort = 0.92), 

hoşluk bağlamında kodlanan kelimelerinkine (Ort = 0.87) nazaran daha yüksektir (bkz. Şekil 

24). 

 

 
 

Şekil 24. Kaynağı doğru hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

9.5. Tartışma 

 

Deney 6 ile denek içi bir desen ve tanıma testi kullanılarak hayatta kalma bağlamının bellek 

üzerindeki etkisini gösteren bulgular tekrar edilmiştir (bkz. Nairne ve ark., 2007; Kang ve 

ark., 2008). Daha önemlisi, bu araştırma ile ilk defa olarak taşınma bağlamıyla 

karşılaştırıldığında hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerindeki olumlu etkisinin, 

hoşluk bağlamı ile karşılaştırıldığında da sürdüğü gösterilmiştir. Bu şekilde, hayatta kalma 

bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisinin denek içi bir desenle gözlemlendiği Deney 

4’te bulunan sonuçlar tekrar edilmiştir.  
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10. TARTIŞMA (BİRİNCİ ÇALIŞMA) 

 

Proje kapsamındaki birinci çalışmanın temel amacı, hayatta kalma bağlamının kaynak belleği 

için bir avantaj sağlayıp sağlamadığını incelemektir. Bu kapsamda tasarlanan altı deneyle 

hayatta kalma bağlamı avantajı test edilmiştir. Deneylerin tümünde Tekcan ve Göz (2005) 

normlarından seçilen kelimelerle oluşturulan kelime listeleri kullanılmıştır.  

 

Birinci deneyde (Deney 1A) denekler arası bir deney deseni kullanılarak hayatta kalma, 

taşınma ve hoşluk bağlamlarının kaynak belleği üzerindeki etkisi hatırlama/kaynak denetleme 

testi ile incelenmiştir. İkinci deneyde Deney 1A’da bulunan bulguların tanıma/kaynak 

denetleme testine genellenip genellenmediği incelenmiştir. Deney 3-6’da hayatta kalma 

bağlamının bellek ve kaynak belleği için getirdiği bellek avantajı denek içi bir desen ile 

taşınma (Deney 3 ve 4) ve hoşluk  (Deney 5 ve 6) bağlamlarıyla karşılaştırılarak 

incelenmiştir. Bu deneylerde hatırlama/kaynak denetleme (Deney 3 ve 5) ve tanıma/ kaynak 

denetleme (Deney 4 ve 6) testleri kullanılmıştır.  

 

Bütün deneyler incelendiğinde hayatta kalma bağlamı avantajının denek içi bir desende hem 

hatırlama hem de tanıma belleği için gözlemlenirken, denekler arası desende 

gözlemlenmediği görülmektedir. Denek içi deney deseni kullanılan Deney 4-6’ya 

baktığımızda bütün deneylerde bir hayatta kalma avantajı gözlemlendiğini görmekteyiz. 

Denekler arası deney deseni kullanılan Deney 1A’da, hayatta kalma bağlamının hoşluk 

bağlamına nazaran bir bellek avantajı sağladığı görülse de taşınma bağlamına nazaran bir 

avantaj bulunmamıştır. Deney 2’de tanıma testi kullanıldığında ise bağlamın etkisi tamamen 

ortadan kalkmıştır. Hayatta kalma bağlamı avantajının denekler arası bir desen ile hatırlama 

belleği için gözlemlendiği Nairne ve arkadaşları (2007, Deney 1) tarafından gösterilmiştir. 

Yüz elli katılımcı ile gerçekleştirilen bu deneyde gözlemlenen hayatta kalma bağlamı 

avantajının etki büyüklüğü ( 2

p  = .09) Cohen (1988)’in küçük etkiler (<.2) olarak sınıfladığı 

aralığın içindedir. G*Power 3.0 (Faul, Erdfelder, Buchner, ve Lang, 2009) programı 

kullanılarak yapılan kuvvet analizi, α = 1- β = .05
1
 ile hayatta kalma bağlamı avantajı 

gözlemlemek için 162 katılımcının gerekli olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, denekler 

arası bir desen ile incelendiğinde etki büyüklüğü küçük olan hayatta kalma bağlamı avantajını 

anlamlı olarak gözlemlemek için çok sayıda katılımcı gerekmektedir. Bununla birlikte, denek 

içi desenin kullanıldığı deneylerde (Deney 3-6) gözlemlenen hayatta kalma bağlamı avantajı 

daha önce rapor edilen sonuçları tekrar etmektedir.  

 

Kelimenin kaynağını hatırlama oranlarına bakıldığında, hayatta kalma bağlamı avantajının 

anlamlı olarak gözlemlendiği deneylerde, hayatta kalma bağlamının kaynak belleği için de bir 

avantaj sağladığı gözlemlenmiştir (Deney 3-6). İlk defa bu proje çerçevesinde gözlemlenen 

bu sonuç, kelimeler hayatta kalma bağlamı ile ilişkilendirildiğinde, kelimelerin kendileri için 

gözlemlenen hayatta kalma bağlamı avantajının kelimelerin kaynağına da genellendiğini 

göstermiştir.  

 

                                                
1
 α 1. tip hata (Type 1 error), β 2. Tip hata (Type 2 error). 
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Hayatta kalma bağlamının kaynak belleği için getirdiği avantaj sadece hatırlama/kaynak 

denetleme testinin kullanıldığı ve hayatta kalma bağlamının taşınma bağlamı ile 

karşılaştırıldığı Deney 3’te tekrar edilememiştir. Tanıma/kaynak denetleme (Deney 4 ve 6) 

testinin kullanıldığı deneylerde hayatta kalma bağlamı için gözlemlenen kaynak belleği 

avantajının ortalama etki büyüklüğü ( 2

p  = .12)  ve hatırlama/kaynak denetleme testinin 

kullanıldığı deneyde (Deney 4) gözlemlenen kaynak belleği avantajının etki büyüklüğü ( 2

p  = 

.12) aynıdır. Bu etki büyüklüğü Cohen (1988)’in küçük etkiler (<.2) olarak sınıfladığı aralığın 

içindedir. Ayrıca G*Power 3.0 (Faul ve ark., 2009) programı kullanılarak yapılan analiz, 

Deney 3’ün bir etki bulma kuvvetinin oldukça düşük (β = 0.14) olduğu göstermiştir. Bu 

nedenlerle, Deney 3’te gözlemlenen sonucun 2. Tip hata (yokluk denencesini reddedememe 

hatası) olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, elde edilen bulgular hayatta kalma bağlamı 

avantajının kaynak belleğine genellendiği hipotezini desteklemektedir.  

 

Bu çalışmadaki bulguların aksine hayatta kalma bağlamının kaynak belleği için bir avantaj 

oluşturmadığını rapor eden üç çalışma bulunmaktadır. Birinci olarak, Savine et al. (2011) 

hayatta kalma bağlamı avantajının yüz belleğine genellenmediğini gözlemlemiş, ayrıca 

katılımcılardan yüzlerin hangi senaryoda derecelendirildiğini hatırlamaları istendiğinde,  

hayatta kalma bağlamının yüzlerin kaynak belleği için bir avantaj sağlamadığını rapor 

etmiştir (a.g.e. Deney 2). 

 

İkinci olarak, Bröder ve ark. (2011) hayatta kalma bağlamı avantajının kaynak belleğine 

genellenip genellenmediğini doğrudan ölçtükleri araştırmalarında kelimeleri ekrandaki 

4X4’lük bir karenin içinde teker teker sunmuş ve katılımcılardan kelimeleri ilgili senaryoya 

göre değerlendirmelerini istemiştir. Test aşamasında katılımcılardan hem kelime hem de 

kelimenin nerede sunulduğunu cevaplamaları istenmiştir. Bröder ve ark. (2011)’de rapor 

edilen deneylerde kelime, resim ve kaynak belleği için bir hayatta kalma bağlamı avantajı 

gözlemlenmemiştir. Her iki araştırmada da deneylere konu olan materyallerin kendileri için 

de bir hayatta kalma bağlamı avantajı gözlemlenmemiştir. Bellek performansının ölçüldüğü 

materyalin kendisi için bu avantajı gözlemlemeden, bunun kaynak belleğine genellenmesi 

beklenmemelidir. Bu nedenle bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak hayatta kalma 

bağlamının kaynak belleğine genellenip genellenmeyeceği ile ilgili bir yargıya varmak 

mümkün değildir. Projemizdeki hayatta kalma bağlamının kaynak belleği için bir avantaj 

sağladığı hipotezini destekleyen deneylerin hepsinde kelimelerin kendileri için bir hayatta 

kalma bağlamı avantajı gözlemlenmiştir.  

 

Son olarak Nairne ve ark. (2010), hayatta kalma bağlamı avantajının gözlemlenmesine 

rağmen konum (location) belleği ile ilgili bir avantajın gözlemlenmediği bir araştırma rapor 

etmiştir. Bu araştırmada kelimeler ekranın solunda veya sağında sunulmuş ve katılımcılardan 

kelimeleri hayatta kalma veya hoşluk bağlamına göre değerlendirmeleri istenmiştir. Nairne 

ve ark. (2010) hatırlanan kelimeler için bir hayatta kalma bağlamı avantajı gözlemlerken 

kelimelerin konumu ile ilgili olarak benzer bir avantaj gözlemlememiştir. Bu sonucu Nairne 

ve ark. (2012) kelimenin konumunun derecelendirme işlemi ile ilgisiz olması ile 

açıklamışlardır.  
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Uyarıcıların konumunun derecelendirme işlemi ile doğrudan ilgili olduğu durumlarda hayatta 

kalma bağlamının konum belleği için bir avantaj sağladığını gösteren çalışmalar Nairne ve 

ark. (2012) tarafından rapor edilmiştir. Bu araştırmada ise katılımcılara ekranın çeşitli 

bölgelerine yerleştirilmiş yiyecek (Deney 1) ve hayvan (Deney 2) resimleri sunulmuş ve 

katılımcılardan hayatta kalmak veya bir yarışmayı kazanmak amacıyla yiyecekleri 

toplamanın (veya hayvanları yakalamanın) ne kadar kolay olacağını derecelendirmeleri 

istenmiştir. Ardından yapılan sürpriz bellek testinde katılımcılardan deney materyalini 

ekranda gördükleri yeri konumlandırmaları istenmiştir. Bu koşullar altında deney materyali 

hayatta kalma bağlamı çerçevesinde derecelendirildiğinde katılımcıların yiyecek (veya 

hayvan) resimlerini orijinal konumlarına daha yakın bir biçimde konumlandırdıkları 

gözlemlenmiştir.  

 

Bu bulguların ışığında Nairne ve ark. (2012) kaynak belleğinde hayatta kalma bağlamı 

avantajı gözlemlemek için kullanılan kaynağın veya konumun hayatta kalma ile ilgili olması 

gerektiği sonucuna varmışlardır. Proje kapsamında kaynak belleği ile ilgili olarak elde 

ettiğimiz sonuçları da bu çerçevede değerlendirmek mümkündür.  

 

Hayatta kalma bağlamı çerçevesinde derecelendirilen bir kelimenin kendisi hatırlamak (item 

memory) nasıl evrimsel olarak bir avantaj sağlıyor ise, ilgili kelimenin hayatta kalma 

bağlamında derecelendirildiğini (onun ile ilişkilendirildiğini) hatırlamak (source memory) da 

benzer bir biçimde evrimsel bir avantaj sağlamalıdır. Proje çerçevesinde elde ettiğimiz 

sonuçlar da bu fikri desteklemektedir. Katılımcılar kelimeleri hatırlarken eğer kelimeyi 

hayatta kalma bağlamı çerçevesinde kodlamış ise kelimeyi hangi bağlamda kodladığını da 

daha iyi hatırlamaktadır. 
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11. İKİNCİ ÇALIŞMA 

 

İkinci çalışmanın temel amacı hayatta kalma bağlamının olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle 

ortaya çıkan bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Bir başka deyişle, hayatta 

kalma bağlamının bu türden bellek yanılsamalarına olan yatkınlığı azaltıp azaltmadığı 

araştırılmak istenmektedir.  

 

Çalışmanın temel hipotezi olarak, doğru bilgiyi hatırlama oranlarının hayatta kalma 

bağlamında diğer bağlamlara (taşınma ve hoşluk) nazaran daha yüksek, yanlış bilgi 

oranlarının ise daha düşük olması beklenmiştir. Bu hipotezi test etmek için dört deney 

tasarlanmıştır (Deneyler 7-10). Deneyler kullanılan materyal bakımından aynı olup, deney 

deseni bakımından sistematik bir biçimde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. 

 

Deney 7’de bağlam için denekler arası bir deney deseni kullanılmış ve katılımcıların doğru ve 

yanlış bilgiye dair bellekleri bir hatırlama testi ile ölçülmüştür. Deney 8’de bağlam için denek 

içi bir deney deseni kullanılarak, bağlamların birbirleriyle doğrudan karşılaştırılması 

sağlanmış ve katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir hatırlama testi ile 

ölçülmüştür. 

 

Deney 9 ve Deney 10’daki amaç, sırasıyla Deney 7 ve Deney 8’de hatırlama testi kullanılarak 

elde edilen sonuçların tanıma testi kullanıldığı durumlara genellenip genellenmediğini 

araştırmaktır. Deney 9 ve Deney 10 hatırlama yerine tanıma testi kullanılması dışında 

sırasıyla Deney 7 ve Deney 8 ile aynıdır.  

 

Özet olarak, ikinci çalışma kapsamında hayatta kalma bağlamının, taşınma ve hoşluk 

bağlamlarıyla karşılaştırıldığında, olay sonrası yanlış bilgiye yatkınlığa dair bir avantaj 

sağlayıp sağlamadığı denekler arası ve denek içi deney desenleri ile ölçülmüş ve sonuçlar 

hatırlama ve tanıma testine genellenmiştir. Sonuçlar ikinci çalışmanın tartışma kısmında (bkz. 

Kısım 16) ayrıntılı olarak tartışılmıştır.  
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12. DENEY 7 

 

12.1. Amaç 

 

Yedinci deneyin temel amacı hayatta kalma bağlamı avantajının olay sonrası yanlış bilgi 

yöntemi ile ortaya çıkan bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini bağlam için denekler arası 

bir deney deseni ve serbest hatırlama testi kullanarak incelemektir.  

 

Bunun için katılımcılara tatil temalı bir hikaye sunulmuştur. Bu hikaye Seamon ve 

arkadaşlarının (2012, Deney 5) kullandığı tatil hikayesinin Türkçe’ye çevrilip adapte edilmesi 

ile elde edilmiştir. Katılımcılardan, hikayede geçen ve araştırmacılar tarafından seçilmiş olan 

20 kelimeyi ilgili bağlama göre (hayatta kalma, taşınma veya hoşluk) derecelendirmeleri 

istenmiştir. Ardından katılımcılara bir oyalayıcı görev verilmiştir. Oyalayıcı görevden sonra, 

hikaye katılımcılara tekrar sunulmuştur: Kontrol grubundaki katılımcılara aynı hikaye, yanlış 

bilgi grubundaki katılımcılara ise önceden derecelendirilmiş olan 20 kelimenin yerine 

alternatif kelimelerin yer aldığı bir hikaye sunulmuştur. Buna ek olarak, 10 adet 

derecelendirilmemiş kelime kontrol koşulu oluşturmak amacı ile yine alternatifleriyle 

değiştirilmiştir. Katılımcılar hikayeyi okuduktan sonra, ikinci oyalayıcı göreve tabi 

tutulmuşlardır. Bunun ardından katılımcılara sürpriz bir serbest hatırlama testi verilmiştir. 

Hatırlama testinde katılımcılara, doğru cevapları 20 derecelendirilmiş ve 10 

derecelendirilmemiş kelime olmak üzere 30 adet soru sorulmuştur. Katılımcılardan 

cevaplarını derecelendirdikleri (ilk) hikayeye göre vermeleri istenmiştir.  

 

12.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde 3 (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk) X 2 (yanlış bilgi: var, yok) X 2 

(derecelendirme: derecelendirilmiş kelimeler, derecelendirilmemiş kelimeler) son değişkende 

tekrarlı karışık bir deney deseni kullanılmış ve katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair 

bellekleri serbest hatırlama testi ile ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki 

katılımcıların, doğru bilgiyi hatırlama oranlarının diğer gruplara göre daha yüksek, yanlış 

bilgiyi hatırlama oranlarının ise daha düşük olması beklenmiştir. 

 

12.3. Yöntem 

 

12.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 7’ye 38’i kadın olmak üzere 54 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 20.70’tir (std sapma = 1.27) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 
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12.3.2. Veri Toplama Araçları 

 

12.3.2.1. Hikaye 

 

Deney deseninde yer alan her üç bağlam için (taşınma, hoşluk ve hayatta kalma; yönergeler 

için bkz. Ek 3) Seamon ve arkadaşlarının (2012, Deney 5) kullandığı hikaye, yazarlardan 

gerekli izin alındıktan sonra, yürütücü, araştırmacı, bursiyer ve 8 öğrenciden oluşan bir ekip 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Öncelikle ekibin her üyesi kendi çevirisini yazmıştır, daha 

sonra bu çeviriler incelenip tartışılarak Ek 4’te sunulan hikaye oluşturulmuştur. Deney 

amacına uygun olarak, hikayenin yanlış bilgi verilen ve verilmeyen olmak üzere iki 

versiyonu bulunmaktadır.  

 

12.3.2.2. Kelimeler 

 

Derecelendirilecek kelimeler deneyde kullanılan hikayenin içinden yürütücü, araştırmacı, 

bursiyer ve 8 öğrenciden oluşan bir ekip tarafından hikayenin akışına uygun olarak sıklık, 

somutluk ve imgelem değerleri göz önünde bulundurularak seçilmiştir. 20’si 

derecelendirilecek, 10’u kontrol amaçlı olarak derecelendirilmeyecek toplam 30 kelime 

belirlenmiştir. Yanlış bilgi verilen hikayede bu 30 kelime araştırmacılar tarafından belirlenen 

alternatifleriyle yer değiştirmiştir. Alternatif kelimeler belirlenirken hikayenin akışına uygun 

ve bu akışı bozmayacak kelimeler önerilmiş ve bunların arasından orta derecede makul 

(plausible) olanları seçilmiştir. Orijinal (yanlış bilgi verilmeyen hikaye) ve alternatif (yanlış 

bilgi verilen hikaye) kelimelerin listesi Ek 5’te verilmiştir. Hikayenin ve kelimelerin seçimi 

olay sonrası yanlış bilgi yöntemi çalışmaları ile uyumludur.  

 

12.3.2.3. Deney Programı 

 

Deney E-prime 2.0 programı yardımıyla hazırlanmıştır. Üç ayrı deney grubu için (taşınma, 

hoşluk ve hayatta kalma) üç ayrı deney sürümü oluşturulmuştur. Ayrıca hikayenin niteliği 

(yanlış bilgi verilen ve verilmeyen) bakımından iki ayrı deney sürümü oluşturulmuştur. 

Böylelikle toplamda 6 deney sürümü elde edilmiştir. 

 

12.3.2.4. Derecelendirme İşlemi 

 

Hikaye içinde geçen altı çizili kelimeler ekranda belirdikçe katılımcılar kelimeyi ilgili bağlam 

dahilinde derecelendirmiştir. Hoşluk grubundaki katılımcılar kelimenin hoşluk değerini 1-5 

arasında derecelendirmiştir. Taşınma ve hayatta kalma grubundaki katılımcılar ise kelimenin 

bu bağlamla ne kadar ilgili ya da bu bağlam için ne kadar gerekli olduğunu 1-5 arasında 

derecelendirmiştir.  

 

12.3.2.5. Hikaye ile ilgili Yedek Sorular 

 

Derecelendirme işleminin ardından, deneyin içeriğinin ve asıl amacının anlaşılmaması için 4 

adet yedek soru sorulmuştur (bkz. Ek 6). Yedek soru sorarak deneyin amacının 
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anlaşılmamasının sağlanması olay sonrası yanlış bilgi araştırmalarında  (bkz. Lindsay, Allen, 

Chan ve Dahl, 2004) sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.  

 

12.3.2.6. Oyalayıcı Görev 

 

Oyalayıcı görev olarak 987’den geriye doğru 3 dakika boyunca 3’erli (yedek soruların 

ardından) ve 5 dakika boyunca 4’erli (hikayenin ikinci kez okunmasının ardından) sayma 

görevi kullanılmıştır. Katılımcılar hata yaptıklarında tekrar başa dönmeleri için uyarılmıştır. 

Süre dolduğunda sayma işlemi durdurulmuştur. 

 

12.3.2.7. Hatırlama Testi 

 

Katılımcılara hikaye ile ilgili 20si derecelendirdikleri kelimelerden, 10u 

derecelendirmedikleri kelimelerden olmak üzere 30 adet soru sorulmuştur (bkz. Ek 7). 

Cevaplar katılımcılar tarafından tek kelime olarak ilgili kutucuğa klavye yardımıyla 

yazılmıştır.  

 

12.3.3. İşlem 

 

Deney Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir. İlk olarak katılımcılara, çalışmanın Türkçe ’deki kelime normları ile ilgili 

olduğu ve deney sırasında bir hikaye okuyacakları söylenmiştir. Deneyin amacının, hikayede 

geçen kelimelerin çeşitli bağlamlarla ilişkisini araştırmak olduğu belirtilmiştir. Daha sonra 

katılımcılardan kayıt listesini doldurmaları ve onay formunu imzalamaları istenmiştir. Deney 

hakkında sözlü bilgi verildikten sonra katılımcının grubuna uygun olarak 6 deneyden birisi 

çalıştırılmış, deney yönergesi bir de yazılı olarak sunulmuştur. Katılımcıların işlemi 

anladıklarından emin olunduktan sonra deneye başlanmıştır. Oturum temel olarak beş 

kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, öncelikle katılımcılara deneme amacıyla, araştırma 

ekibinin yazdığı kısa bir hikaye (bkz. Ek 8) sunulmuştur. Hikayeden seçilen 4 kelimenin altı 

çizilerek, katılımcılardan bu kelimeleri nahoş/ hoş (hoşluk) olarak 5’li ölçekte 

derecelendirmeleri istenmiştir. Deneme kısmıyla katılımcıların deneyi anladıkları teyit 

edildikten sonra asıl deneye geçilmiştir. Bunun için katılımcılara tatil temalı bir hikaye 

sunulmuştur. Hikayeden seçilen 20 kelimenin (bkz. Ek 4) altı çizilerek, katılımcılardan bu 

kelimeleri deney koşuluna uygun bağlama göre ilgili/ilgisiz (hayatta kalma ve taşınma) veya 

nahoş/ hoş (hoşluk) olarak 5’li ölçekte derecelendirmeleri istenmiştir. Derecelendirme 

kısmının sonunda, deneyin içeriğinin ve asıl amacının anlaşılmaması için hikaye ile ilgili 

sorular (yedek sorular için bkz. Ek 6) sorulmuştur. İkinci kısımda, oyalayıcı görev olarak, 

katılımcılardan 3 dakika boyunca 987’den geriye doğru 3’er 3’er saymaları istenmiştir. Hata 

yaptıklarında başa dönülmüş, süre dolana kadar devam edilmiştir. Üçüncü kısımda, 

katılımcının koşuluna uygun okuma deneyi (yanlış bilgi verilen veya verilmeyen) 

çalıştırılmıştır. Bu kısımda, katılımcılara hikaye bir kere daha sunulmuş, ancak bu sefer 

katılımcılardan derecelendirme yapmadan hikayeyi dikkatlice okumaları istenmiştir. 

Dördüncü kısımda aynı oyalama görevi verilmiştir, yalnızca bu sefer geriye sayma işlemi 

4’er 4’er yapılmış ve 5 dakika sürmüştür. Son kısımda, katılımcılara sürpriz bir hatırlama 
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testi uygulanmıştır. Bu testte cevapları 20 derecelendirilmiş kelime ve 10 

derecelendirilmemiş kelime (bkz. Ek 7) olmak üzere 30 adet soru sorulmuş, katılımcılardan 

soruları derecelendirdikleri (ilk) hikayeye göre yanıtlamaları istenmiştir. Cevaplar 

katılımcılar tarafından tek kelime olarak ilgili kutucuğa klavye yardımıyla yazılmıştır. 

Katılımcılardan soruları cevaplamadan geçmemeleri, hatırlayamadıkları durumda en iyi 

tahminlerini yazmaları istenmiştir.  Deney bittikten sonra katılımcılara, deneyin içeriğini daha 

önce duyup duymadıkları ve deneyin amacını anlayıp anlamadıkları sorulmuştur. Bu sorulara 

evet cevabı veren katılımcılar yerlerine yeni katılımcılar alınmak suretiyle analizden 

çıkarılmıştır. Son olarak katılımcıya teşekkür edilmiş ve katılım sonrası bilgi formu 

verilmiştir. 

 

12.4. Sonuçlar 

 

Üç katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri veya yönergelere uymadıkları için 

yerlerine yeni katılımcılar eklenerek çıkarılmıştır.  

 

Bağımlı değişkenler doğru bilgiyi hatırlama oranı ve (olay sonrası) yanlış bilgiyi hatırlama 

oranıdır. Bu oranlar derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş kelimeler için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Analizler her bir değişken ve her bir katılımcı için ortalama değerler 

üzerinden hesaplanmıştır. Doğru bilgiyi hatırlama oranı, doğru cevap (orijinal kelime) 

sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. (Olay sonrası) yanlış bilgiyi 

hatırlama oranı, yanlış cevap (alternatif kelime) sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle 

elde edilmiştir. Orijinal ve alternatif kelimeler dışında cevap olarak verilen kelimeler ‘diğer 

yanlış’ hatırlama oranı olarak hesaplanmıştır. Tüm oranlar Tablo 4’te verilmiştir. Bütün 

bağımlı değişkenler 3 (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk) X 2 (yanlış bilgi: var, yok) X 

2 (derecelendirme: derecelendirilmiş kelimeler, derecelendirilmemiş kelimeler) son 

değişkende tekrarlı karışık desen ANOVA ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 

20.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, ηp
2
) 

kullanılarak rapor edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar 

rapor edilmiştir. 

 

Tablo 4. Gruplara Göre Doğru ve Yanlış Hatırlama Oranları  

 

  

 

 Derecelendirilmiş  Derecelendirilmemiş 

Doğru 

Bilgi 

Yanlış 

Bilgi 

Diğer 

Yanlış 

Doğru 

Bilgi 

Yanlış 

Bilgi 

Diğer 

Yanlış 

 

Yanlış Bilgi 

Yok 

 

Hayatta 

Kalma  .71 .03   .26   .56   .13   .31 

Taşınma  .77 .02  .21  .59  .07  .34 

Hoşluk  .66 .03  .31  .47  .03  .50 

 

Yanlış Bilgi 

Var 

 

Hayatta 

Kalma  .48 .21   .32   .23  .24  .52 

Taşınma  .61 .09  .29  .31  .17  .52 

Hoşluk  .52 .17  .31  .27  .24  .49 
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Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır  [F(2, 50) = 5.35, 

MSE = 0.29, p = .008,  ηp
2
 = .18]. Bağlamlar arasında en yüksek derecelendirme değerinin 

hoşluk bağlamında (Ort = 3.65) olduğu gözlemlenmiştir. Bunu taşınma (Ort = 3.18) ve 

hayatta kalma (Ort = 3.12) bağlamları takip etmektedir (bkz. Şekil 25). Planlanmış Tukey 

HSD ile derecelendirme değeri bakımından bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. 

Hoşluk bağlamındaki derecelendirme değeri hayatta kalma (p = .012) bağlamından ve 

taşınma (p = .031)  bağlamından anlamlı olarak farklıdır. Bununla birlikte hayatta kalma ile 

taşınma bağlamları arasında (p = .943) anlamlı bir fark yoktur. 

 
Şekil 25. Derecelendirme değerinin bağlam bakımından farkı 

 

Doğru bilgiyi hatırlama oranı incelendiğinde derecelendirme temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 48) = 58.16, MSE = .023, p < .001, ηp
2 

= .55]. Derecelendirilmiş 

kelimelerin doğru hatırlanma oranı (Ort = 0.62), derecelendirilmemiş kelimelerin doğru 

hatırlanma oranından (Ort = 0.40) daha yüksektir (bkz. Şekil 26). 

 
 

Şekil 26. Doğru bilgiyi hatırlama oranının derecelendirme bakımından farkı 
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Ayrıca, yanlış bilgi temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 48) = 40.28, 

MSE = .033, p < .001, ηp
2 

= .46]. Doğru bilgiyi hatırlama oranı yanlış bilgi verilmediği 

durumda (Ort = 0.62), yanlış bilgi verildiği duruma (Ort = 0.40) kıyasla daha yüksektir (bkz. 

Şekil 27). 

 

 
 

Şekil 27. Doğru bilgiyi hatırlama oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 

 

Yanlış bilgiyi hatırlama oranı incelendiğinde derecelendirme temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 48) = 8.42, MSE = .010, p = .006, ηp
2 

= .15]. Derecelendirilmiş 

kelimelerin yanlış hatırlanma oranı (Ort = 0.09), derecelendirilmemiş kelimelerin yanlış 

hatırlanma oranından (Ort = 0.15) daha düşüktür (bkz. Şekil 28). 

 

 
 

Şekil 28. Yanlış bilgiyi hatırlama oranının derecelendirme bakımından farkı 
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Ayrıca, yanlış bilgi temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 48) = 37.63, 

MSE = .013, p < .001, ηp
2 

= .44]. Yanlış bilgiyi hatırlama oranı yanlış bilgi verilmediği 

durumda (Ort = 0.05), yanlış bilgi verildiği duruma (Ort = 0.19) kıyasla daha düşüktür (bkz. 

Şekil 29). 

 
 

Şekil 29. Yanlış bilgiyi hatırlama oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 

 

Bağlam temel etkisinin de sınırda anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(2, 48) = 3.18, MSE = 

.013, p = .051, ηp
2 

= .12]. En yüksek yanlış bilgi hatırlama oranının hayatta kalma bağlamında 

(Ort = 0.15) olduğu gözlemlenmiştir. Bunu hoşluk (Ort = 0.12) ve taşınma (Ort = 0.09) 

bağlamları takip etmektedir (bkz. Şekil 30). Planlanmış Tukey HSD ile bağlamlar arasındaki 

yanlış bilgiyi hatırlama oranı farkı karşılaştırılmıştır. Hayatta kalma bağlamında görülen 

yanlış bilgiyi hatırlama oranı, taşınma (p = .039) bağlamından anlamlı olarak farklıdır. 

Bununla birlikte hayatta kalma ile hoşluk (p = .439) ve taşınma ile hoşluk bağlamları arasında 

(p = .410) anlamlı bir fark yoktur. 

 

 
Şekil 30. Yanlış bilgiyi hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 
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12.5. Tartışma 

 

Sonuçlar kullanılan olay sonrası yanlış bilgi yönteminin bellek yanılsaması ortaya çıkardığını 

göstermektedir. Hem derecelendirilmiş hem de derecelendirilmemiş kelimelerde doğru 

bilgiyi hatırlama oranı, yanlış bilgi verilmediği durumda, yanlış bilgi verilmesine nazaran 

daha yüksektir. Bunun yanında hem derecelendirilmiş hem de derecelendirilmemiş 

kelimelerde yanlış bilgiyi hatırlama oranı, yanlış bilginin verildiği koşulda verilmemesine 

nazaran daha yüksektir.  

 

Bu araştırmanın asıl amacı olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile ortaya çıkan bellek 

yanılsamalarının hayatta kalma bağlamından etkilenip etkilenmediğini incelemektir. Hayatta 

kalma bağlamı koşulundaki katılımcıların, doğru bilgiyi hatırlama oranlarının diğer gruplara 

(bağlamlara) göre daha yüksek, yanlış bilgiyi hatırlama oranlarının ise diğer gruplara göre 

daha düşük olması beklenmiştir. Diğer bir deyişle, hayatta kalma bağlamının bellek 

yanılsamaları için bir avantaj sağlayacağı öngörülmüştür. Denencelere ters bir biçimde 

hayatta kalma bağlamındaki yanlış bilgiyi hatırlama oranının, taşınma bağlamına nazaran 

daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Bu etkinin sadece derecelendirilmiş kelimelerde 

gözlemlenmesi, aynı hikaye içinde geçen ama derecelendirilmemiş kelimelerde 

gözlemlenmemesi, ilgili etkinin gerçekten kelimelerin belirli bir bağlama göre 

kodlanmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Bununla birlikte gözlemlenen etki, 

öngörülenin aksine, hayatta kalma bağlamının bellek ile ilgili bir dezavantaja yol açtığını 

göstermektedir. Daha önce ilişkisel ve kategorik bellek yanılsamaları kapsamında gösterilen 

(Otgaar ve Smeets, 2010; Otgaar ve ark., 2010; Howe ve Derbish, 2010) bu beklenmedik 

etkinin olay sonrası yanlış bilgi etkisine de genellenebilir olduğu bu çalışma ile ilk defa 

gösterilmiştir. Ancak, sonuçları kapsamlı bir şekilde tartışmadan önce gözlemlenen bu 

dezavantajın tekrarlanması ve yapılan gözlemin sağlam (robust) olup olmadığının 

belirlenmesi gereklidir. 
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13. DENEY 8 

 

13.1. Amaç 

 

Sekizinci deneyin temel amacı bağlam için denek içi bir deney deseni ve serbest hatırlama 

testi kullanarak hayatta kalma bağlamı avantajının olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile ortaya 

çıkan bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. 

 

13.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde 4 (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk, derecelendirilmemiş) X 2 (yanlış 

bilgi: var, yok) ilk değişkende tekrarlı bir karışık deney deseni kullanılmış ve katılımcıların 

doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir serbest hatırlama testi ile ölçülmüştür. 

Katılımcıların, hayatta kalma bağlamı koşulundaki doğru hatırlama oranlarının diğer 

bağlamlara göre daha yüksek yanlış hatırlama oranlarının ise daha düşük olması 

beklenmektedir.  

 

13.3. Yöntem 

 

13.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 8’e 41’i kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 20.65’tir (std sapma = 1.66) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

13.3.2. Veri Toplama Araçları 

 

Bu deneydeki veri toplama araçları ve işlem, yönerge (bkz. Ek 9) ve derecelendirme işlemi 

dışında, yedinci deney ile aynıdır.  

 

13.3.2.1. Derecelendirme İşlemi 

 

Hikaye içinde geçen altı çizili kelimeler ekranda belirdikçe katılımcılar kelimeyi ilgili bağlam 

dahilinde derecelendirmişlerdir. Bu deneyde, Deney 7’den farklı olarak denek içi desen 

kullanıldığından her bir katılımcı 3 bağlamda da (hayatta kalma, taşınma, hoşluk) 

derecelendirme yapmıştır. Bunun için hikaye derecelendirilecek kelime sayısı (s=10) sabit 

tutularak, 3 kısma ayrılmış (bkz. Ek 10) ve latin kare yöntemi ile bağlam sıralaması 

yapılmıştır (bkz. Ek 11). Hikayenin hoşluk derecelendirmesi yapılan bölümünde katılımcılar 

kelimenin hoşluk değerini 1-5 arasında derecelendirmişlerdir. Taşınma ve hayatta kalma 

bölümünde ise kelimenin bu bağlamla ne kadar ilgili ya da bu bağlam için ne kadar gerekli 

olduğunu 1-5 arasında derecelendirmişlerdir. 

 

13.4. Sonuçlar 

Üç katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri için bu katılımcıların yerlerine yeni 

katılımcılar deneye alınmıştır. 
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Bağımlı değişkenler doğru bilgiyi hatırlama oranı ve (olay sonrası) yanlış bilgiyi hatırlama 

oranıdır. Bu oranlar derecelendirilmiş kelimeler için ayrı ayrı; derecelendirilmemiş kelimeler 

için ise bağlam söz konusu olmadığı için beraber hesaplanmıştır. Doğru bilgiyi hatırlama 

oranı, doğru cevap (orijinal kelime) sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde 

edilmiştir. (Olay sonrası) yanlış bilgiyi hatırlama oranı, yanlış cevap (alternatif kelime) 

sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Orijinal ve alternatif kelimeler 

dışında cevap olarak verilen kelimeler ‘diğer yanlış’ hatırlama oranı olarak hesaplanmıştır. 

Tüm oranlar Tablo 5’te verilmiştir. Bütün bağımlı değişkenler 4 (bağlam: hayatta kalma, 

taşınma, hoşluk, derecelendirilmemiş) X 2 (yanlış bilgi: var, yok) ilk değişkende tekrarlı 

ANOVA ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, ηp
2
) kullanılarak rapor 

edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir. 

 

Tablo 5.  Gruplara Göre Doğru ve Yanlış Hatırlama Oranları  

 

 

Doğru Bilgi Yanlış Bilgi Diğer Yanlış 

 

Yanlış Bilgi Yok 

 

Hayatta Kalma .79 .01 .19 

Taşınma .75 .04 .21 

Hoşluk .82 .02 .15 

D.K. .53 .08 .39 

 

Yanlış Bilgi Var 

 

Hayatta Kalma .63 .11 .26 

Taşınma .53 .15 .32 

Hoşluk .65 .14 .21 

D.K. .40 .27 .33 

 

Not: D.K. = Derecelendirilmemiş Kelime 

 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır  [F(2, 92) = 9.07, 

MSE = 0.27, p < .001,  ηp
2
 = .17]. Bağlamlar arasında en yüksek derecelendirme değerinin 

hoşluk bağlamında (Ort = 3.52) olduğu gözlemlenmiştir. Bunu hayatta kalma (Ort = 3.41) ve 

taşınma (Ort = 3.08) bağlamları takip etmektedir (bkz. Şekil 31). İkili karşılaştırma yöntemi 

ile derecelendirme değeri bakımından bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Taşınma 

bağlamındaki derecelendirme değeri hayatta kalma (p = .006) bağlamından ve hoşluk (p = 

.000) bağlamından anlamlı olarak farklıdır. Bununla birlikte hayatta kalma ile hoşluk 

bağlamları arasında (p = .268) anlamlı bir fark yoktur. 
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Şekil 31. Derecelendirme değerinin bağlam bakımından farkı 

 

Doğru bilgiyi hatırlama oranı için yanlış bilgi temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir 

[F(1, 46) = 18.94, MSE = .076, p < .001, ηp
2 

= .29]. Doğru bilgiyi hatırlama oranı yanlış bilgi 

verilmediği durumda daha yüksek (Ort = 0.72), yanlış bilgi verildiği durumda (Ort = 0.55) 

ise daha düşüktür (bkz. Şekil 32). 

 

 
 

Şekil 32. Doğru bilgiyi hatırlama oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 

 

Ayrıca, bağlam temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(3, 138) = 22.74, MSE = 

.032, p < .001, ηp
2 

= .33]. Hikayedeki kelimeleri doğru hatırlama oranının en yüksek hoşluk 

bağlamında (Ort = 0.74) olduğu ve bunu sırasıyla hayatta kalma (Ort = 0.71), taşınma (Ort = 

0.64) ve derecelendirilmemiş kelimelerin (Ort = 0.46) izlediği görülmektedir. İkili 

karşılaştırma yöntemi ile bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Derecelendirilmemiş 
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kelimelerdeki doğru hatırlama oranı, hayatta kalma (p = .000), hoşluk (p = .000) ve taşınma 

(p = .000) bağlamlarından anlamlı olarak farklıdır. Ayrıca, hayatta kalma ile taşınma (p = 

.051) ve taşınma ile hoşluk (p = .014) bağlamları arasındaki fark da anlamlıdır. Bununla 

birlikte hayatta kalma ile hoşluk bağlamları arasında (p = .561) anlamlı bir fark yoktur (bkz. 

Şekil 33). 

 

 
Şekil 33. Doğru bilgiyi hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

Yanlış bilgiyi hatırlama oranı incelendiğinde yanlış bilgi temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 46) = 33.60, MSE = .024, p < .001, ηp
2 

= .42]. Yanlış bilgiyi hatırlama 

oranı hikayede yanlış bilgi verilmediği durumda daha düşük (Ort = 0.04), yanlış bilgi 

verildiği durumda (Ort = 0.17) ise daha yüksektir (bkz. Şekil 34). 

 

 
 

Şekil 34. Yanlış bilgiyi hatırlama oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 
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Ayrıca, bağlam temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(3, 138) = 7.07, MSE = 

.016, p < .001, ηp
2 

= .13]. Hikayedeki kelimeleri yanlış hatırlama oranının en düşük hayatta 

kalma bağlamında (Ort = 0.06) olduğu ve bunu sırasıyla hoşluk (Ort = 0.08), taşınma (Ort = 

0.09) ve derecelendirilmemiş kelimelerin (Ort = 0.17) izlediği görülmektedir. İkili 

karşılaştırma yöntemi ile bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Derecelendirilmemiş 

kelimelerdeki yanlış hatırlama oranı, hayatta kalma (p = .000), hoşluk (p = .001) ve taşınma 

(p = .005) bağlamlarından anlamlı olarak farklıdır. Bununla birlikte hayatta kalma ile hoşluk 

bağlamları arasında (p = .403), hayatta kalma ile taşınma bağlamları arasında (p = .266) ve 

hoşluk ile taşınma bağlamları arasında (p = .752) anlamlı bir fark yoktur (bkz. Şekil 35). 

 

 
 

Şekil 35. Yanlış bilgiyi hatırlama oranının bağlam bakımından farkı 

 

13.5. Tartışma 

 

Sonuçlar kullanılan olay sonrası yanlış bilgi yönteminin bellek yanılsaması ortaya çıkardığını 

göstermektedir. Doğru bilgiyi hatırlama oranı, yanlış bilgi verilmediği durumda, yanlış bilgi 

verilmesine nazaran daha yüksektir. Bunun yanında yanlış bilgiyi hatırlama oranı, yanlış 

bilginin verildiği koşulda verilmemesine nazaran daha yüksektir.  

 

Bağlamın doğru ve yanlış bilgiyi hatırlama oranları üzerindeki etkisini incelediğimizde, 

herhangi bir bağlam dahilinde derecelendirme yapmış olmanın kelime için bir bellek avantajı 

sağladığı gözlemlenmektedir. Doğru bilgiyi hatırlama oranları derecelendirilmemiş kelimeler 

için daha düşük, yanlış bilgiyi hatırlama oranı ise bu kelimeler için daha yüksektir. Ancak 

hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları arasında doğru veya yanlış bilgiyi hatırlama 

oranları için bir fark bulunamamıştır. Sonuçların genellenebilirliğini test etmek için benzer 

sonuçların tanıma testi ile tekrar edilmesi gerekmektedir.  
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14. DENEY 9 

 

14.1. Amaç 

 

Dokuzuncu deneyin temel amacı bağlam için denekler arası bir deney deseni ve tanıma testi 

kullanarak hayatta kalma bağlamı avantajının olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile ortaya 

çıkan bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Hatırlama yerine tanıma testi 

kullanılması dışında dokuzuncu deney yedinci deneyin bir tekrarıdır. 

 

14.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde 3 (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk) X 2 (yanlış bilgi: var, yok) X 2 

(derecelendirme: derecelendirilmiş kelimeler, derecelendirilmemiş kelimeler) son değişkende 

tekrarlı karışık bir desen kullanılmış ve katılımcıların doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri 

bir tanıma testi ile ölçülmüştür. Hayatta kalma bağlamı koşulundaki katılımcıların, doğru 

bilgiyi tanıma oranlarının diğer gruplara göre daha yüksek yanlış bilgiyi tanıma oranlarının 

ise daha düşük olması beklenmektedir.  

 

14.3. Yöntem 

 

14.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 9’a 27’si kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.44’tür (std sapma = 1.74) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

14.3.2. Veri Toplama Araçları 

 

Bu deneydeki veri toplama araçları ve işlem, hatırlama yerine tanıma testi kullanılması 

dışında yedinci deney ile aynıdır. 

 

14.3.2.1. Tanıma Testi 

 

Tanıma testi soruları, Deney 7 ve Deney 8’de kullanılan 30 adet hatırlama testi sorusu ile 

aynıdır (bkz. Ek 7). Ancak tanıma testinde, her bir soru için ekranda 3 cevap seçeneği 

sunulmuştur (bkz. Ek 12). Bu seçenekler doğru cevap (orijinal kelime), yanlış cevap (ikinci 

hikayede, orijinal kelimenin yerine sunulan alternatif kelime) ve diğer cevaptan (anlamsal 

bakımdan sorunun cevabı olabilecek ama iki hikayede de geçmeyen yeni kelime) 

oluşmaktadır. Her bir seçenek 1, 2 ve 3 olmak üzere birer rakamla eşleştirilmiştir. Soruların 

doğru cevapları seçeneklere rasgele atanmıştır. Katılımcılar sorunun cevabına ait olan rakamı 

klavyede tuşlamıştır. 
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14.4. Sonuçlar 

 

İki katılımcı deneyin amacını anladıklarını beyan ettikleri için bu katılımcıların yerlerine yeni 

katılımcılar deneye alınmıştır. 

 

Bağımlı değişkenler doğru bilgiyi tanıma oranı ve (olay sonrası) yanlış bilgiyi tanıma 

oranıdır. Bu oranlar derecelendirilmiş ve derecelendirilmemiş kelimeler için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. Analizler her bir değişken ve her bir katılımcı için ortalama değerler 

üzerinden hesaplanmıştır. Doğru bilgiyi tanıma oranı, doğru cevap (orijinal kelime) sayısının 

toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. (Olay sonrası) yanlış bilgiyi tanıma oranı, 

yanlış cevap (alternatif kelime) sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. 

Orijinal ve alternatif kelimeler dışında cevap olarak verilen kelimeler ‘diğer yanlış’ tanıma 

oranı olarak hesaplanmıştır. Tüm oranlar Tablo 6’da verilmiştir. Bütün bağımlı değişkenler 3 

(bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk) X 2 (yanlış bilgi: var, yok) X 2 (derecelendirme: 

derecelendirilmiş kelimeler, derecelendirilmemiş kelimeler) son değişkende tekrarlı karışık 

desen ANOVA ile analiz edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile 

gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü kısmi eta kare (partial eta squared, ηp
2
) kullanılarak rapor 

edilmiştir. Aşağıda aksi belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir. 

 

Tablo 6. Gruplara Göre Doğru ve Yanlış Tanıma Oranları  

 

  

 

 Derecelendirilmiş  Derecelendirilmemiş 

Doğru 

Bilgi 

Yanlış 

Bilgi 

Diğer 

Yanlış 

Doğru 

Bilgi 

Yanlış 

Bilgi 

Diğer 

Yanlış 

 

Yanlış Bilgi 

Yok 

 

Hayatta 

Kalma .96 .02 .03 .79 .10 .11 

Taşınma .92 .04 .03 .75 .12 .12 

Hoşluk .95 .02 .01 .80 .14 .06 

 

Yanlış Bilgi 

Var 

 

Hayatta 

Kalma .92 .06 .02 .52 .29 .19 

Taşınma .81 .13 .06 .49 .40 .11 

Hoşluk .87 .11 .02 .52 .26 .21 

 

 

Derecelendirme değerleri için hiçbir etki anlamlı bulunmamıştır (bütün p ’ler > .05).  

 

Doğru bilgiyi tanıma oranı incelendiğinde derecelendirme temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 89.10, MSE = .018, p < .001, ηp
2 

= .68]. Derecelendirilmiş 

kelimelerin doğru hatırlanma oranı (Ort = 0.91), derecelendirilmemiş kelimelerin doğru 

hatırlanma oranından (Ort = 0.65) daha yüksektir (bkz. Şekil 36). 
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Şekil 36. Doğru bilgiyi tanıma oranının derecelendirme bakımından farkı 

 

Ayrıca, yanlış bilgi temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 31.16, 

MSE = .023, p < .001, ηp
2 

= .43]. Doğru bilgiyi tanıma oranı yanlış bilgi verilmediği durumda 

(Ort = 0.86), yanlış bilgi verildiği duruma (Ort = 0.69) kıyasla daha yüksektir (bkz. Şekil 37). 

 

 

 
 

Şekil 37. Doğru bilgiyi tanıma oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 

 

Bunun yanı sıra, derecelendirilme ile yanlış bilgi verilme arasındaki etkileşimin anlamlı 

olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 11.55, MSE = .018, p = .001, ηp
2 

= .22] (bkz. Şekil 38).  

Derecelendirilmemiş kelimeler için gözlemlenen doğru bilgiyi tanıma oranları 

derecelendirilmiş kelimelerinkine nazaran yanlış bilgiden daha fazla etkilenmişlerdir.  
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Şekil 38. Derecelendirilme ile yanlış bilgi verilme arasındaki etkileşim 

 

Yanlış bilgiyi tanıma oranı incelendiğinde derecelendirme temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 55.13, MSE = .010, p < .001, ηp
2 

= .57]. Derecelendirilmiş 

kelimelerin yanlış tanınma oranı (Ort = 0.06), derecelendirilmemiş kelimelerin yanlış 

tanınma oranından (Ort = 0.22) daha düşüktür (bkz. Şekil 39). 

 

 
 

Şekil 39. Yanlış bilgiyi tanıma oranının derecelendirme bakımından farkı 

 

Ayrıca, yanlış bilgi temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 31.13, 

MSE = .013, p < .001, ηp
2 

= .43]. Yanlış bilgiyi tanıma oranı yanlış bilgi verilmediği durumda 

(Ort = 0.07), yanlış bilgi verildiği duruma (Ort = 0.21) kıyasla daha düşüktür (bkz. Şekil 40). 
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Şekil 40. Yanlış bilgiyi tanıma oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 

 

Bunun yanı sıra, derecelendirme ile yanlış bilgi arasındaki etkileşimin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 42) = 9.24, MSE = .010, p = .004, ηp
2 

= .18] (bkz. Şekil 41). 

Derecelendirilmemiş kelimeler için gözlemlenen yanlış bilgiyi tanıma oranları 

derecelendirilmiş kelimelerinkine nazaran yanlış bilgi verilmesinden daha fazla 

etkilenmişlerdir.  

 

 

 
 

Şekil 41. Derecelendirilme ile yanlış bilgi verilme arasındaki etkileşim 
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14.5. Tartışma 

 

Sonuçlar kullanılan olay sonrası yanlış bilgi yönteminin bellek yanılsaması ortaya çıkardığını 

göstermektedir. Doğru bilgiyi hatırlama oranı, yanlış bilgi verilmediği durumda, yanlış bilgi 

verilmesine nazaran daha yüksektir, yanlış bilgiyi hatırlama oranı ise daha düşüktür. Ancak 

hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları arasında doğru veya yanlış bilgiyi hatırlama 

oranları için bir fark bulunamamıştır. Sonuçların genellenebilmesi amacıyla Deney 10’da 

denek içi bir desen kullanılarak yapılan araştırma tekrar edilmiştir. 

  



62 
 

15. DENEY 10 

 

15.1. Amaç 

 

Onuncu deneyin temel amacı bağlam için denek içi bir deney deseni ve tanıma testi 

kullanarak hayatta kalma bağlamı avantajının olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile ortaya 

çıkan bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini incelemektir. Tanıma testi kullanılması dışında 

onuncu deney sekizinci deneyin aynısıdır. 

 

15.2. Deney Deseni ve Denenceler 

 

Bu deneyde 4 (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk, derecelendirilmemiş) X 2 (yanlış 

bilgi: var, yok) ilk değişkende tekrarlı bir karışık deney deseni kullanılmış ve katılımcıların 

doğru ve yanlış bilgiye dair bellekleri bir tanıma testi ile ölçülmüştür. Katılımcıların, hayatta 

kalma bağlamı koşulundaki doğru tanıma oranlarının diğer bağlamlara göre daha yüksek 

yanlış tanıma oranlarının ise daha düşük olması beklenmektedir.  

 

15.3. Yöntem 

 

15.3.1. Katılımcılar 

 

Deney 10’a 30’u kadın olmak üzere 48 kişi ek puan karşılığında gönüllü olarak katılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.42’dir (std sapma = 1.55) ve hepsinin ana dili Türkçedir. 

 

15.3.2. Veri Toplama Araçları 

 

Bu deneydeki veri toplama araçları ve işlem, hatırlama testi yerine tanıma testi kullanılması 

dışında sekizinci deney ile aynıdır. 

 

15.4. Sonuçlar 

 

Bağımlı değişkenler doğru bilgiyi tanıma oranı ve (olay sonrası) yanlış bilgiyi tanıma 

oranıdır. Bu oranlar derecelendirilmiş kelimeler için ayrı ayrı; derecelendirilmemiş kelimeler 

için ise bağlam söz konusu olmadığı için beraber hesaplanmıştır.  Analizler her bir değişken 

ve her bir katılımcı için ortalama değerler üzerinden hesaplanmıştır. Doğru bilgiyi tanıma 

oranı, doğru cevap (orijinal kelime) sayısının toplam soru sayısına bölünmesiyle elde 

edilmiştir. (Olay sonrası) yanlış bilgiyi tanıma oranı, yanlış cevap (alternatif kelime) sayısının 

toplam soru sayısına bölünmesiyle elde edilmiştir. Orijinal ve alternatif kelimeler dışında 

cevap olarak verilen kelimeler ‘diğer yanlış’ tanıma oranı olarak hesaplanmıştır. Tüm oranlar 

Tablo 7’de verilmiştir. Bütün bağımlı değişkenler 4 (bağlam: hayatta kalma, taşınma, hoşluk, 

derecelendirilmemiş) X 2 (yanlış bilgi: var, yok) ilk değişkende tekrarlı ANOVA ile analiz 

edilmiştir. İstatistiksel analizler SPSS 20.0 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüğü 

kısmi eta kare (partial eta squared, ηp
2
) kullanılarak rapor edilmiştir. Aşağıda aksi 

belirtilmediği sürece yalnızca anlamlı sonuçlar rapor edilmiştir. 
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Tablo 7. Gruplara Göre Doğru ve Yanlış Tanıma Oranları  

 

 

Doğru Bilgi Yanlış Bilgi Diğer Yanlış 

 

Yanlış Bilgi Yok 

 

Hayatta Kalma .95 .02 .03 

Taşınma .92 .02 .06 

Hoşluk .94 .04 .02 

D.K. .80 .09 .11 

 

Yanlış Bilgi Var 

 

Hayatta Kalma .85 .13 .02 

Taşınma .77 .19 .04 

Hoşluk .87 .13 .00 

D.K. .58 .31 .11 

 

Not: D.K. = Derecelendirilmemiş Kelime 

 

Derecelendirme değerleri için yalnızca bağlamın temel etkisi anlamlıdır  [F(2, 92) = 7.60, 

MSE = 0.18, p = .001,  ηp
2
 = .14]. Bağlamlar arasında en yüksek derecelendirme değerinin 

hoşluk bağlamında (Ort = 3.51) olduğu gözlemlenmiştir. Bunu hayatta kalma (Ort = 3.30) ve 

taşınma (Ort = 3.17) bağlamları takip etmektedir (bkz. Şekil 42). İkili karşılaştırma yöntemi 

ile derecelendirme değeri bakımından bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Hoşluk 

bağlamındaki derecelendirme değeri hayatta kalma (p = .013) bağlamından ve taşınma (p = 

.000) bağlamından anlamlı olarak farklıdır. Bununla birlikte hayatta kalma ile taşınma 

bağlamları arasında (p = .179) anlamlı bir fark yoktur. 

 

 

 
 

Şekil 42. Derecelendirme değerinin bağlam bakımından farkı 

 

Doğru bilgiyi tanıma oranı incelendiğinde yanlış bilgi temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 46) = 15.72, MSE = .058, p < .001, ηp
2 

= .25]. Doğru bilgiyi tanıma 

oranı yanlış bilgi verilmediği durumda daha yüksek (Ort = 0,90), yanlış bilgi verildiği 

durumda (Ort = 0.77) ise daha düşüktür (bkz. Şekil 43). 
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Şekil 43. Doğru bilgiyi tanıma oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 

 

Ayrıca bağlam temel etkisinin de anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(3, 138) = 32.32, MSE = 

.015, p < .001, ηp
2 

= .41]. Hikayedeki kelimeleri doğru tanıma oranının en yüksek hoşluk 

bağlamında (Ort = 0.91) olduğu ve bunu sırasıyla hayatta kalma (Ort = 0.90), taşınma (Ort = 

0.84) ve derecelendirilmemiş kelimelerin (Ort = 0.69) izlediği görülmektedir. İkili 

karşılaştırma yöntemi ile bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Derecelendirilmemiş 

kelimelerdeki doğru tanıma oranı, hayatta kalma (p = .000), hoşluk (p = .000) ve taşınma (p = 

.000) bağlamlarından anlamlı olarak farklıdır. Ayrıca, hayatta kalma ile taşınma (p = .035) ve 

hoşluk ile taşınma (p = .016) bağlamları arasındaki fark da anlamlıdır. Bununla birlikte 

hayatta kalma ile hoşluk bağlamları arasında (p = .617) bir fark yoktur (bkz. Şekil 44). 

 

 
Şekil 44. Doğru bilgiyi tanıma oranının bağlam bakımından farkı 

 

Bunun yanı sıra, bağlam ile yanlış bilgi arasındaki etkileşimin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(3, 138) = 3.39, MSE = .015, p = .020, ηp
2 

= .07] (bkz. Şekil 45). 
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Derecelendirilmemiş kelimeler için gözlemlenen doğru bilgiyi tanıma oranları 

derecelendirilmiş kelimelerinkine nazaran yanlış bilgi verilmesinden daha fazla 

etkilenmişlerdir. 

 

 
 

Şekil 45. Derecelendirilme ile yanlış bilgi verilme arasındaki etkileşim 

 

Yanlış bilgiyi tanıma oranı incelendiğinde yanlış bilgi temel etkisinin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(1, 46) = 26.73, MSE = .039, p < .001, ηp
2 

= .37]. Yanlış bilgiyi tanıma 

oranı yanlış bilgi verilmediği durumda daha düşük (Ort = 0.04), yanlış bilgi verildiği 

durumda (Ort = 0.19) ise daha yüksektir (bkz. Şekil 46). 

 

 
 

Şekil 46. Yanlış bilgiyi tanıma oranının yanlış bilgi verilme bakımından farkı 
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Ayrıca bağlam temel etkisinin anlamlı olduğu gözlemlenmiştir [F(3, 138) = 11.12, MSE = 

.014, p < .001, ηp
2 

= .19]. Hikayedeki kelimeleri yanlış tanıma oranının en düşük hayatta 

kalma bağlamında (Ort = 0.07) olduğu ve bunu sırasıyla hoşluk (Ort = 0.08), taşınma (Ort = 

0.11) ve derecelendirilmemiş kelimelerin (Ort = 0.20) izlediği görülmektedir. İkili 

karşılaştırma yöntemi ile bağlamlar arasındaki fark karşılaştırılmıştır. Derecelendirilmemiş 

kelimelerdeki yanlış tanıma oranı, hayatta kalma (p = .000), hoşluk (p = .000) ve taşınma (p = 

.002) bağlamlarından anlamlı olarak farklıdır. Bununla birlikte hayatta kalma ile hoşluk 

bağlamları arasında (p = .694), hayatta kalma ile taşınma bağlamları arasında (p = .176) ve 

hoşluk ile taşınma bağlamları arasında (p = .344) anlamlı bir fark yoktur (bkz. Şekil 47). 

 

 
Şekil 47. Yanlış bilgiyi tanıma oranının bağlam bakımından farkı 

 

Bunun yanı sıra, bağlam ile yanlış bilgi verilme arasındaki etkileşimin anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir [F(3, 138) = 3.02, MSE = .014, p = .032, ηp
2 

= .06] (bkz. Şekil 48). 

Derecelendirilmemiş kelimeler için gözlemlenen yanlış bilgiyi tanıma oranları 

derecelendirilmiş kelimelerinkine nazaran yanlış bilgi verilmesinden daha fazla 

etkilenmişlerdir. 

 

15.5. Tartışma 

 

Sonuçlar kullanılan olay sonrası yanlış bilgi yönteminin bellek yanılsaması ortaya çıkardığını 

göstermektedir. Doğru bilgiyi tanıma oranı, yanlış bilgi verilmediği durumda, yanlış bilgi 

verilmesine nazaran daha yüksek, yanlış bilgiyi tanıma oranı ise aynı durumda daha düşüktür.  

 

Bağlamın doğru ve yanlış bilgiyi tanıma oranları üzerindeki etkisini incelediğimizde bir 

bağlam dahilinde derecelendirmenin bir bellek avantajı sağladığı gözlemlenmektedir. Doğru 

bilgiyi tanıma oranları derecelendirilmemiş kelimeler için daha düşük, yanlış bilgiyi tanıma 

oranları ise bu kelimeler için daha yüksektir. Ancak önceki deneylere benzer bir şekilde bu 

deneyde de hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları arasında doğru veya yanlış bilgiyi 

tanıma oranları için bir fark bulunamamıştır.  
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Şekil 48. Derecelendirilme ile yanlış bilgi verilme arasındaki etkileşim 
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16. TARTIŞMA (İKİNCİ ÇALIŞMA) 

Proje kapsamındaki ikinci çalışmanın temel amacı, hayatta kalma bağlamının olay sonrası 

yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılsamalarını azaltıp azaltmadığını incelemektir. 

Bu kapsamda tasarlanan dört deneyle hayatta kalma bağlamı avantajı test edilmiştir. 

Deneylerin tümünde Seamon ve arkadaşlarının (2012, Deney 5) kullandığı tatil hikayesi 

Türkçe ’ye çevrilip adapte edilerek kullanılmıştır.  

 

İkinci çalışmanın birinci deneyinde (proje kapsamında Deney 7) denekler arası bir deney 

deseni kullanılarak hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamlarının olay sonrası yanlış 

bilgiye yatkınlık üzerindeki etkisi hatırlama testi ile incelenmiştir. İkinci deney (Deney 8) 

aynı hipotezi denek içi bir desen ile test etmiştir. Üçüncü (Deney 9) ve dördüncü (Deney 10) 

deneylerde sırasıyla birinci ve ikinci deneyler tanıma testi ile tekrar edilmiştir.  

 

Bütün deneyler incelendiğinde olay sonrası yanlış bilgi manipülasyonunun etkili olduğu göze 

çarpmaktadır. Deneylerin hepsinde olay sonrası yanlış bilgi verilen durumda bağlamdan 

bağımsız olarak doğru hatırlama/tanıma oranlarının düştüğü ve yanlış hatırlama/tanıma 

oranlarının yükseldiği görülmektedir. Ayrıca, bağlamdan bağımsız olarak, derecelendirme 

yapmanın doğru bilgiyi hatırlama/tanıma oranlarını artırdığı ve yanlış bilgiyi hatırlama 

oranlarını düşürdüğü yine deneylerin hepsinde gözlemlenmiştir. Dolayısıyla derecelendirme 

manipülasyonunun da beklenen yönde çalıştığı görülmektedir. 

 

Deney 7’de hayatta kalma bağlamında derecelendirme yapmanın olay sonrası yanlış bilgiye 

olan yatkınlığı taşınma bağlamına nazaran artırdığı (sınırda anlamlı olarak) gözlemlenmiştir. 

Hoşluk bağlamı ile karşılaştırıldığında ise hayatta kalma bağlamının herhangi avantaj ya da 

dezavantaj sağlamadığı görülmüştür. Ancak benzer bir sonuç diğer deneylerde tekrar 

edilmemiştir. Ayrıca Deney 10’da hayatta kalma bağlamında derecelendirme yapmanın doğru 

bilgiyi hatırlama oranını taşınma bağlamına nazaran arttırdığı gözlemlenmiştir. Bununla 

birlikte hoşluk bağlamı ve hayatta kalma bağlamları arasında bir fark gözlemlenmemiştir. 

Deney 7 ve Deney 10’da sadece hayatta kalma ve taşınma bağlamları arasında bir fark 

gözlemlenmesi, bu farkın hoşluk bağlamına genellenmemesi, gözlemlenen sonucun bir 

“hayatta kalma bağlamı etkisi” olmadığını göstermektedir. 

 

Bütün deney sonuçları incelendiğinde, birbirleriyle paralel sonuçlar göze çarpmaktadır. 

Herhangi bir bağlamda derecelendirilen kelimelerin derecelendirilmeyen kelimelere nazaran 

olay sonrası yanlış bilgiden daha az etkilendikleri görülmektedir. Ancak deneylerde 

kullanılan hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları arasında ne doğru ne de yanlış bilgiyi 

hatırlama/tanıma oranları bakımından bir fark yoktur. Bir başka deyişle, beklenen hayatta 

kalma avantajı hiç bir deneyde ne doğru bilgi ne de yanlış bilgi için gözlemlenmemiştir. 

 

Literatürde daha önce hayatta kalma bağlamının bellek üzerindeki etkisini hikayeler 

kullanarak ölçmüş sadece bir çalışma bulunmaktadır (bkz. Seamon ve ark., 2012). Bu 

çalışmada hikaye içinde geçen ve hayatta kalma bağlamı ile kodlanan kelimelerin, niyetli 

öğrenilen kelimelere göre daha iyi hatırlandığı bulunmuştur (Seamon ve ark., 2012, Deney 2). 
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Ancak bu avantajın hikayenin kendisine veya ayrıntılarına dair bellek ölçüldüğünde ortadan 

kalktığı gözlemlenmiştir (Seamon ve ark., 2012, Deney 3-5). 

 

Seamon ve arkadaşlarının (2012) araştırması ile bu projedeki çalışma arasında yöntem 

açısından bazı önemli farklara dikkat çekmek gerekmektedir. En önemli fark hayatta kalma 

bağlamı ile karşılaştırılan kontrol koşullarıdır. Seamon ve arkadaşları kontrol koşulu olarak 

niyetli öğrenme yöntemini kullanmıştır. Bu çalışmada ise literatürde hayatta kalma bağlamı 

deneylerinde oldukça sık kullanılan iki kontrol koşulu olan taşınma ve hoşluk bağlamları 

kullanılmıştır.  

 

Projemizde kullanılan iki kontrol bağlamı bazı kritik özellikleri nedeniyle seçilmiştir. 

Kelimeleri hoşluklarına göre derecelendirmenin de hayatta kalma bağlamında olduğu gibi 

kelimeye özgü derin semantik bir kodlama sağladığı bilinmektedir. Bu iki grup arasında 

gözlemlenen fark hayatta kalma bağlamı avantajının, sadece kelimeye özgü derin semantik 

bir kodlama sağlamasından kaynaklanmadığını gösterdiği için önemlidir. Taşınma bağlamı 

ise hayatta kalma bağlamı gibi ilgili şemaların aktive edilmesini içeren bir ilişkisel kodlama 

sağlar. Hayatta kalma ve taşınma bağlamı arasında bulunan fark ise, hayatta kalma 

bağlamının sağladığı avantajın şematik (ilişkisel) kodlamanın sağladığı avantaja 

indirgenemeyeceğini gösterdiği için ilgi çekicidir (Nairne ve ark., 2008). Seamon ve 

arkadaşları doğru hatırlamaya dair buldukları hayatta kalma avantajının taşınma ve hoşluk 

bağlamlarıyla karşılaştırıldığında devam edip etmeyeceğini test etmemişlerdir. Dolayısıyla,  

çalışmamız ile doğrudan bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir.  

 

Çalışmamızın sonuçları ve Seamon ve arkadaşlarının Deney 4-6’da bulduğu sonuçlar beraber 

dikkate alındığında, Nairne ve Pandeirada’nın (2010, s. 18) “ Hayatta kalma bağlamı uzun 

süreli hatırlamanın artırılmasının anahtarıdır: hayatta kalma bağlamın ışığında yıkanmış her 

uyarıcı bellek avantajına sahip olacaktır” açıklaması ile ters düşmektedir. Bu kapsamda, 

hikayenin kendisinden kaynaklanan bağlamın ve şemaların etkisinin hayatta kalma 

bağlamının etkisini zayıflattığı öne sürülebilir (Seamon ve ark., 2012).  

 

Projemizin yanlış bilgi yöntemiyle ortaya çıkan bellek yanılsamaları ile ilgili sonuçlarını 

tartışmadan önce hayatta kalma bağlamının bellek yanılsamaları üzerindeki etkisini inceleyen 

çalışmalardan söz etmek faydalı olacaktır. Giriş kısmında belirtildiği gibi, literatürde hayatta 

kalma bağlamının etkisini olay sonrası yanlış bilgi yöntemiyle inceleyen herhangi bir çalışma 

bulunmamaktadır. Ancak bu etki liste öğrenme yöntemi ile ortaya çıkan bellek yanılsamaları 

üzerinde incelenmiştir (Otgaar ve Smeets, 2010; Otgaar ve ark., 2010; Howe ve Derbish, 

2010). Bu çalışmalardaki ortak bulgu, hayatta kalma bağlamının hem doğru hem de yanlış 

bilgi oranlarında bir artışa neden olduğudur. Çalışmalarda kullanılan DRM (Roediger and 

McDermott, 1995) yöntemi ilişkisel bilgi işlemeye dayalı bir yöntemdir. Bu yöntemdeki, 

bellek yanılsamaları ilişkisel bilgi işleme süreçleri nedeniyle otomatik olarak aktive olan 

olguların veya kelimelerin daha sonra kaynağının karıştırılması ve deneyimlenmiş sayılmaları 

nedeniyle ortaya çıkmaktadır. 
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Olay sonrası yanlış bilgi yönteminde ortaya çıkan bellek yanılsamaları Giriş kısmında da 

bahsedildiği üzere orijinal deneyime dair belleğin daha sonra verilen yanlış bilgi ile 

değiştirilmesi ile ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, hem kullanılan yöntem hem de 

yanılsamaların altında yatan mekanizmalar bakımından DRM yönteminden farklılık 

gösterdiği için bu proje çerçevesinde bulunan sonuçların daha önceki bulgularla çelişmediği 

görülebilir.  

  

İkinci çalışmadaki amaç, evrimsel temelleri veya altında yatan mekanizmalar konusunda 

herhangi bir öngörüde bulunmadan, hayatta kalma bağlamı etkisinin nötr bir hikaye içinde 

geçen kelimelerin hatırlanma oranları ve olay sonrası yanlış bilgi paradigmasıyla ortaya çıkan 

bellek hatalarının oranları üzerindeki etkisini araştırmak olmuştur. 

 

Sonuç olarak ikinci çalışmada, Deney 7’de yanlış hatırlama oranları için bulunan ancak daha 

sonra tekrar edilmeyen hayatta kalma bağlamında taşınma bağlamına nazaran görülen 

dezavantaj haricindeki bulgular bir yokluk (null) etkisine işaret etmektedir. Birbirleriyle 

ilintisiz kelimeler hayatta kalma bağlamı ile ilgisiz bir hikaye içinde verildiğinde kelimeleri 

hayatta kalma bağlamı çerçevesinde değerlendirmek bir bellek avantajı veya dezavantajı 

sağlamamaktadır. Benzer bulguların dört deneyle neredeyse birebir tekrar edilmiş olması 

bulguların gerçek bir yokluk etkisi gösterdiğini desteklemektedir.  
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17. AKTİVASYONUN KAYNAĞININ KARIŞTIRILMASI MODELİ  

 

Bu bölümde aktivasyonun kaynağının karıştırılması (AKK, Reder ve Schun, 1996; Reder ve 

arkadaşları, 2000) modelinin hayatta kalma bağlamı ile ilgili öngörüleri hesaplanacak ve 

öngörüler bu proje çerçevesinde elde edilen sonuçlarla karşılaştırılacaktır.  

 

Hayatta kalma bağlamı etkisi ile ilgili olarak cevaplanması gerekli problemlerden birisi bu 

etkinin altında ne tür bir bellek mekanizması yattığı sorusudur. Nairne ve arkadaşlarına göre 

(Nairne, Vasconcelos ve Pandeirada, 2012) belleğimiz hayatta kalmamızı sağlayacak olan 

kritik bilgileri seçici olarak kodlar. Öğrenilecek materyal bu durumu ortaya çıkaran bir 

bağlamda kodlandığında, hayatta kalmanın seçicilik avantajının bellek üzerindeki etkileri 

gözlemlenir. Dolayısıyla, hayatta kalma bağlamı etkisinin altında belirli bir bellek stratejisi 

veya süreci değil evrimsel süreçler neticesinde belleğin doğal tasarımı yatmaktadır.  

 

Bununla birlikte, yakın bir tarihte Burns ve arkadaşları (2011) hayatta kalma bağlamının hem 

ilişkisel bilgi işleme (relational processing) hem de kelimeye özgü bilgi işleme (item-specific 

processing) süreçlerini arttırarak bir bellek avantajı sağladığını göstermiştir. Kelimeye özgü 

bilgi işleme, uyarıcıların tek tek özelliklerinin kodlanması, ilişkisel bilgi işleme ise aynı liste 

içinde sunulan uyarıcıların birbirleriyle olan ilişkilerinin kodlanması ile ilgilidir. Tipik olarak 

hayatta kalma bağlamı ile karşılaştırılan hoşluk bağlamı, kelimeye özgü bilgi işleme 

süreçlerini arttırdığı bilinen bir kodlama yöntemidir (bkz. Burns ve arkadaşları, 2011). 

Hayatta kalma bağlamı ile benzer bir şematik bağlam sağlamak amacıyla geliştirilen taşınma 

senaryosunun ise ilişkisel bilgi işleme süreçlerini arttırdığı öne sürülebilir. Dolayısıyla 

hayatta kalma bağlamında gözlemlenen bellek avantajı, hem ilişkisel bilgi işleme hem de 

kelimeye özgü bilgi işleme süreçlerinin aynı anda bir bellek avantajı sağlaması ile 

açıklanabilir. Bu nedenle hayatta kalma bağlamı çerçevesinde gözlemlenen bellek 

performansı ve bellek yanılsamalarının, kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme 

süreçlerinin benzetimini (simulation) içeren bellek modelleriyle açıklanabileceği iddia 

edilmiştir (Howe ve Derbish, 2010). 

 

Bir bellek modelinin yordamalarının hesaplamalı mekanizmalara dayanması, modelin yeni 

elde edilen bulgular ile daha güçlü bir biçimde test edilmesini sağlar. Hayatta kalma bağlamı 

ve bellek yanılsamaları ile ilgili olarak elde edilen bulgular, kelimeye özgü bilgi işleme ve 

ilişkisel bilgi işleme süreçleri çerçevesinde tartışılmış olmasına rağmen (bkz. Burns ve 

arkadaşları, 2011; Howe ve Derbish, 2010), bulguların bir bilgisayar modelinin ortaya 

koyduğu öngörülerle örtüşüp örtüşmediği, bildiğimiz kadarıyla, bu güne kadar 

incelenmemiştir.  

 

AKK modelinin hem DRM listeleri hem de olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile gözlemlenen 

bellek yanılsamalarını açıklayabileceği gösterilmiştir (Arndt ve Reder, 2003; Ayers ve Reder, 

1998). Ayrıca bu modelin kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerini nasıl 

gerçekleştirdiği DRM listeleriyle gözlemlenen bellek yanılsamaları çerçevesinde 

açıklanmıştır (Arndt ve Reder, 2003). En önemlisi, AKK modelinin hayatta kalma bağlamını 
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çerçevesinde DRM veya kategori listeleri kullanılarak incelenen bellek yanılsamalarını 

açıklayabileceği iddia edilmiştir (Howe ve Derbish, 2010).  

 

Bu bölümde, AKK modelinin kaynak belleği ile ilgili yordamalarının, hayatta kalma 

bağlamının kaynak belleği üzerindeki etkisi ile ilgili gözlemlenen sonuçlar (Deney 1-6) ile 

uyumlu olup olmadığı incelenmiştir. AKK modeline yeni parametreler eklemeden ve eldeki 

model parametrelerini değiştirmeden hayatta kalma bağlamının bellek performansı ve bellek 

yanılsamaları üzerindeki etkilerinin benzetimi (simulation) araştırılmıştır. Bu şekilde hayatta 

kalma bağlamının bellek üzerindeki etkisinin kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi 

işleme süreçleri ile açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili kanıtlar elde edilmiştir. 

 

17.1. AKK Modeli ve Model Parametreleri 

 

AKK modeli bir semantik ağ modelidir. AKK modeli ile ilgili formüller ve parametreler 

Reder ve arkadaşları (2000) makalesinden alınmıştır. Bu proje çerçevesinde MATLAB 

programı ile kodlanan AKK modeli Ek 13’te verilmiştir. AKK modelinde kelimeler ağ 

üzerindeki düğümlerle temsil edilir. Kelimeler kendileriyle semantik bakımdan ilişkili diğer 

kelimelere bağlıdır. Ağda kelimelerin sunulduğu bağlamı temsil eden düğümler bulunur. 

Kelimelerle deneysel bağlam içinde karşılaşıldığında, kelimenin bu deney içinde 

kodlanmasını temsil eden bir düğüm oluşur (kodlama olayı düğümü, event encoding node) ve 

bu düğüm kodlanan kelime ve deneysel bağlamı temsil eden düğümlere bağlanır (bkz. Şekil 

49). AKK modelinde bir düğümün erişilebilirliği, onun aktivasyonuna bağlıdır. Aktivasyon 

uyarıcılar tarafından tetiklenir ve ağ içinde otomatik olarak yayılır. AKK modelinin 

varsayımına göre düğümlerin aktivasyonu bilinebilir fakat neden aktif olduğu, hangi süreçler 

sonunda aktif olduğu bilinmez. Bu nedenle bellek yanılsamaların temelinde aktivasyonun 

kaynağının karıştırılması yatar. 
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Şekil 49. AKK modelinin kısmi temsili 

 

Her bir düğümün temel seviye aktivasyonu (base level activation) düğümün gücünü 

(strength) temsil eder. Kelimelerin frekansı onların temel seviye aktivasyonu ile ilgilidir. 

Bağlamın temel seviye aktivasyonu ilişkisel bilgi işleme süreçlerini, kodlama olayı 

düğümlerinin temel seviye aktivasyonu kelimeye özgü bilgi işleme süreçlerini yansıtır (bkz., 

Arndt ve Reder, 2003). Temel seviye aktivasyonu bunların dışında kelimenin (veya 

bağlamın) ne kadar sık ve yakın zamanda sunulduğu ile ilgilidir. Aşağıdaki formülde temel 

seviye aktivasyonunun zaman içinde ne şekilde değiştiği gösterilmektedir. Bu formülde 

   temel seviye aktivasyonu alt limiti,    büyüme sabiti (growth constant = 25),    

azalma sabiti (decay constant = 0.175),    kelimenin en son sunulduğu andan itibaren geçen 

zamandır.  

 

        ∑  
    

 

Bir düğümün o anki aktivasyonu temel seviye aktivasyonundan farklıdır. Bir düğümün o anki 

aktivasyonu, ağ üzerinden düğüme ulaşan aktivasyonlar ve düğümün bir önceki aktivasyonu 

ile ilişkilidir. O anki aktivasyon zaman geçtikçe temel seviye aktivasyonuna doğru azalır. 

Aşağıdaki formülde o anki aktivasyonunun ne şekilde değiştiği gösterilmektedir. Bu 
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formülde A düğümün o anki aktivasyonu, B düğümün temel seviye aktivasyonunu,   ise 

azalma sabitini (= 0.8) göstermektedir. Her bir uyarıcı sunumundan sonra o anki aktivasyon 

hızlı bir biçimde temel seviye aktivasyonuna doğru azalır.  

 

            
 

Düğümler arasındaki bağların kuvveti sunulma sıklığı ve yakınlığı (recency) ile ilişkilidir. 

Yakın zamanda ve sık sunulan düğümler arasındaki bağlar kuvvetlenir ve zaman geçtikçe 

bağın gücü azalır. Aşağıdaki formülde bir bağın (verici ve alıcı düğümler arasındaki bağın) 

kuvvetinin ne şekilde değiştiği gösterilmektedir.    büyüme sabiti (= 25),    azalma sabiti 

(= 0.12),    bağın en son aktive olduğu andan itibaren geçen zamandır. Yakın zamanda 

aktive olan bağların gücü hızlı bir biçimde artar ve zaman geçtikçe azalır. 

 

        ∑  
    

 

AKK modelinde bir düğümden yayılan aktivasyon, o düğümün sahip olduğu bütün bağların 

gücü ile ilişkilidir. Örneğin tek bir bağa sahip bir düğümün aktivasyonu o bağ üzerinden 

yayılır. Çok sayıda bağa sahip bir düğümde ise aktivasyon bağların gücü oranında yayılır. 

Aşağıdaki formülde alıcı düğümdeki aktivasyon değişimi gösterilmektedir.    verici 

düğümün aktivasyonunu,      iki düğüm arasındaki bağın gücünü, ∑     ise verici 

düğümden çıkan bütün bağların toplam gücünü temsil etmektedir.   

 

     ∑         ∑     

 

Her bir uyarıcı, ilgili kelime düğümünün ve bağlam düğümünün o anki aktivasyonunu belirli 

bir oranda (= 40) arttırır. Kelime deney içinde ilk defa sunulmuşsa, kelime için bir kodlama 

olayı düğümü oluşturulur ve bu düğüm ile kelimeye ve bağlam düğümleri arasındaki bağlar 

kurulur. Şekil 50’de 3. kelimenin “sunulduğu” ama 4. kelimenin “sunulmadığı” bir durum 

gösterilmektedir. Kelimelerin deney içindeki sunumuna bağlı olarak, düğümlerin temel 

seviye aktivasyonu, o anki aktivasyonu ve düğümler arasındaki bağların gücü belirlenir. 

Aktivasyon ağda yayıldıktan sonra kelime düğümü ve kodlama düğümünün aktivasyonu 

kelimeyi hatırlama performansını öngörmek için kullanılır.  

 

AKK modelinde kodlama düğümünün temel seviye aktivasyonu kelimeye özgü bilgi işleme 

süreçlerini, bağlam düğümünün temel seviye aktivasyonu ise ilişkisel bilgi işleme süreçleri 

yansıtır. Hayatta kalma bağlamı etkisinin modellenmesi için oldukça önemli olan bu 

varsayım, bu etkinin gözlemlenmesinden çok önce, Arndt ve Reder (2003) makalesinde 

açıklanmıştır. Arndt ve Reder (2003) DRM listelerinde geçen kelimeleri alışık olunmayan 

fontlar ile sunmuş ve gözlemledikleri bellek performansının kelimeye özgü bilgi işleme ve 
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ilişkisel bilgi işleme süreçlerinin AKK modelinde temsil edilmesiyle açıklanabileceğini 

göstermiştir. Bu açıklamaya göre kelimelerin alışık olunmayan bir font ile sunulması 

kelimeye özgü bilgi işleme süreçlerinin artmasına neden olur ve bu durum AKK modelinde 

kodlama düğümünün gücü arttırılarak temsil edilir. DRM listelerinin kullanılması ise ilişkisel 

bilgi işleme süreçlerinin artmasına neden olur. Bu durum AKK modelinde kelimelerle ilişkili 

bağlamın gücü arttırılarak temsil edilir. Bu projede kelimelerin hayatta kalma bağlamı 

çerçevesinde kodlanması, AKK modelinde hem ilişkisel bilgi işleme hem de kelimeye özgü 

bilgi işleme süreçlerinin temsil edilmesi (kodlama olayı ve bağlam düğümlerinin güçlerinin 

arttırılması) ile gerçekleştirilmiştir. 

 

17.2. AKK Modelinin Hayatta Kalma Bağlamı ile İlgili Öngörüleri 

 

Bu projede yapılan benzetim çalışmalarında AKK modelinin parametreleri ve modelin 

kelimeye özgü ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerini nasıl ele alacağı Reder ve arkadaşlarının 

araştırmalarına göre belirlenmiştir (Arndt ve Reder, 2003; Reder ve Schun, 1996; Reder ve 

ark., 2000). Modelde veya model parametrelerinde bu projede elde edilen sonuçlar 

çerçevesinde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu şekilde AKK modelinin kelimeye özgü bilgi 

işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerine bağlı olarak hayatta kalma bağlamı ve kaynak 

belleği ile ilgili sonuçları öngörüp öngöremeyeceği güçlü bir biçimde test edilmiştir.  

 

Projemizde hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamları çerçevesinde bellek performansını 

incelemek için birbirleriyle semantik olarak ilgisiz kelimeler kullanılmıştır. Bu nedenle bu 

projede oluşturulan AKK modelinde kelimeleri temsil eden düğümler arasında bağ yoktur. 

Ayrıca projemizdeki deneylerde kullanılan ve farklı listelerde yer alan kelimelerin frekans 

özellikleri eşleştirilmiştir. Bu nedenle AKK modelinde kelimelerin temel seviye 

aktivasyonları eşit olarak kodlanmıştır. Her bir kelime modele tek tek sunulmuş, kelime hangi 

listede sunulduysa, kodlama düğümü ve bağlam arasındaki bağ buna uygun olarak 

kurulmuştur. Kelimelerin hayatta kalma bağlamında kodlanması koşulunda, kodlama olayı ve 

bağlam düğümlerinin aktivasyonunu belirli bir oranda (= 40) arttırılmıştır. Bu şekilde 

kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerinin aynı anda gerçekleşmesi 

modellenmiştir. Kelimelerin hoşluk bağlamında kodlanması koşulunda, kodlama olayı 

düğümünün aktivasyonu belirli bir oranda (= 40) arttırılarak kelimeye özgü bilgi işleme 

süreci modellenmiştir. Taşınma bağlamı için bağlam düğümünün aktivasyonu belirli bir 

oranda (= 40) arttırılarak ilişkisel bilgi işleme süreci modellenmiştir. Bütün kelimeler modele 

girdi olarak verildikten sonra, kelime düğümü ve kodlama düğümünün aktivasyonu kelimeyi 

hatırlama performansını öngörmek için kullanılmıştır. Bunun için kullanılan eşik değerleri ve 

dağılım parametreleri Reder ve ark. (2000) makalesinde rapor edilen değerler ile aynıdır. 

Kodlama olayı düğümü, kelimenin bu deney içinde kodlanması deneyimini temsil ettiğinden, 

kaynak belleği performansı sadece kodlama düğümünün aktivasyonu kullanılarak 

hesaplanmıştır. Farklı bağlamlardaki bellek performansının denekler arası bir desenle 

modellenmesi için her iki liste için kodlama ve bağlam düğümleri aynı şekilde aktive 

edilmiştir. Denek içi desende ise, iki liste için hangi bağlamda kodlandığına göre farklı 

düğümler aktive edilmiştir. Örneğin, liste 1 hayatta kalma bağlamı ile liste 2 taşınma bağlamı 
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ile kodlanmış ise, liste 1 için hem kodlama olayı hem bağlam düğümleri, liste 2 için ise 

sadece bağlam düğümleri aktive edilmiştir.   

 

Hayatta kalma, taşınma ve hoşluk bağlamlarıyla gözlemlenen bellek performansının denek içi 

ve denekler arası bir desenle AKK modeli kullanılarak benzetiminin yapılmasıyla Şekil 50 ve 

Şekil 51’deki sonuçlar elde edilmiştir.  

 

 

 
 

Şekil 50. Denek içi desenle AKK modeli tarafından öngörülen farklı bağlamlardaki bellek 

performansı 

 

Bellek performansı kelime ve kodlama olayı düğümlerinin aktivasyonu ile modellendiğinde, 

hayatta kalma bağlamında taşınma ve hoşluk bağlamlarına nazaran daha iyi bir bellek 

performansı gözlemleneceği öngörülmüştür. Bu durum hem denek içi hem de denekler arası 

desen ile gözlemlenmiştir. AKK modelinin hayatta kalma bağlamı ile ilgili bellek 

performansı öngörüleri bu projede gözlemlenen sonuçlar ile uyumludur. Bununla birlikte, 

proje kapsamındaki bulgularla uyumsuz olarak, AKK modeli ile elde edilen öngörülerde 

denekler arası karşılaştırmada hoşluk bağlamıyla gözlemlenen bellek performansının taşınma 

bağlamına nazaran daha iyi olması öngörülmektedir. 
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Şekil 51. Denekler arası desenle AKK modeli tarafından öngörülen farklı bağlamlardaki 

bellek performansı 

 

AKK modelinden kaynak belleği performansı ile ilgili olarak elde edilen öngörüler Şekil 52 

ve Şekil 53’te gösterilmektir. AKK modelinde kodlama olayı düğümleri, belirli bir kelimenin 

belirli bir liste içinde kodlanması eylemini temsil etmektedir. Kelimelerin kaynağını 

hatırlama kodlama anını hatırlama ile ilgilidir.  Bu nedenle, kodlama olayı düğümlerinin 

aktivasyonu kaynak belleği performansının öngörülmesi için kullanılması uygundur.  

 

 
 

Şekil 52. Denek içi desenle AKK modeli tarafından öngörülen farklı bağlamlardaki kaynak 

belleği performansı 

 

AKK modelinin öngörülerine göre hayatta kalma bağlamındaki kaynak belleği performansı, 

taşınma ve hoşluk bağlamlarına nazaran hem denek içi hem de denekler arası desende daha 
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iyi olmalıdır. Bu öngörü projemizde denek içi desen ile gözlemlenen sonuçlarla uyumludur. 

Bununla birlikte projemizde AKK modeli ile uyumsuz olarak denekler arası bir 

karşılaştırmada, kaynak belleği bakımından gruplar arasında bir fark gözlemlenmemiştir. 

Ayrıca AKK modeline göre denekler arası bir karşılaştırmada yapıldığında hoşluk bağlamı ile 

gözlemlenen kaynak belleği performansının taşınmaya nazaran daha iyi olması 

beklenmektedir. Ancak, proje dahilinde bu türden bir sonuç gözlemlenmemiştir.   

 

 
Şekil 53. Denekler arası desenle AKK modeli tarafından öngörülen farklı bağlamlardaki 

kaynak belleği performansı 

 

Sonuç olarak AKK modeline yeni parametreler eklemeden ve eldeki model parametrelerini 

değiştirmeden yaptığımız benzetim sonuçları hayatta kalma bağlamının bellek ve kaynak 

belleği üzerindeki etkilerini, eksiksiz olarak öngörememiştir. Bu durum hayatta kalma 

bağlamının kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerinin ötesinde bir 

bellek ve kaynak belleği avantajı sağladığını göstermektedir. AKK modelinin bellek 

yanılsamalarını açıklayabileceği bilinmektedir (Arndt ve Reder, 2003; Ayers ve Reder, 

1998). Ayrıca hayatta kalma bağlamı çerçevesinde DRM veya kategori listeleri kullanılarak 

incelenen bellek yanılsamalarını açıklayabileceği iddia edilmiştir (Howe ve Derbish, 2010). 

Modelde veya model parametrelerinde uygun değişiklikler yapılarak projemiz çerçevesinde 

elde edilen sonuçların AKK modeli ile benzetimi yapmak mümkündür. Bu değişiklikler ile 

AKK modelinin geliştirilmesi ve parametrelerinin güncellenmesi sağlanabilir. Bununla 

birlikte AKK modelinin orijinal parametreleri ile yaptığımız benzetim sonuçları, hayatta 

kalma bağlamının kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerinin ötesinde 

bir bellek ve kaynak belleği avantajı sağladığı hipotezini desteklemektedir.  
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18. SONUÇ  

 

Bellek yanılsamalarına olan yatkınlığı etkileyen faktörler literatürde çokça incelenmiş bir 

konudur ve güncelliğini sürdürmektedir ( Zhu ve ark., 2010). Bellek çalışmalarından elde 

edilen sonuçlar, bazı kodlama yöntemlerinin diğerlerine göre daha etkili olduğunu 

göstermiştir. Yakın zamanda hayatta kalma bağlamının diğer bağlamlardan daha etkili bir 

kodlama yöntemi olduğu Nairne ve arkadaşları tarafından iddia edilmiştir. Bu bulgular 

ışığında, proje çerçevesinde, hayatta kalma bağlamının (Nairne ve ark., 2008) bellek 

yanılsamaları üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

 

Projenin birinci kısmında, hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerinde bir avantaj 

sağlayıp sağlamadığı kaynak denetleme testi kullanılarak doğrudan incelenmiştir. Bunun 

sonucunda özellikle denek içi bir desen kullanıldığında, hayatta kalma bağlamı avantajının 

kaynak belleğine genellediği, bildiğimiz kadarıyla ilk defa olarak, bu proje çerçevesinde 

gösterilmiştir.  

 

Projenin ikinci kısmında, hayatta kalma bağlamının bellek yanılsamaları üzerindeki etkisi 

olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile incelenmiştir. Olay sonrasında yanlış bilgi verilen 

durumda bellek yanılsamalarının arttığı bilinmektedir (Loftus ve Palmer, 1974). Proje 

çerçevesinde yapılan deneylerde bu sonuç tekrar edilmiştir. Bununla birlikte hayatta kalma 

bağlamının olay sonrası yanlış bilgi etkisini olumlu veya olumsuz yönde değiştirmediği bu 

projede gerçekleştirilen deneylerde defalarca tekrar edilmiştir. Hayatta kalma bağlamının 

bellek yanılsamaları üzerindeki olumsuz etkisinin olay sonrası yanlış bilgi yönteminde 

görülmemesi uygulama alanları açısından önem taşımaktadır.  Görgü tanıklığı durumlarında 

hayatta kalma bağlamının aktive olma olasılığı yüksek olduğundan olumsuz bir etki 

gözlemlenmemesi sevindirici bir bulgudur. 

 

Son olarak, hayatta kalma bağlamı çerçevesinde elde edilen bulgular Aktivasyonun 

Kaynağının Karıştırılması (AKK, Reder ve Schun, 1996; Reder ve ark., 2000) modelinin 

yordamalarıyla karşılaştırılmıştır. AKK modeli bellek yanılsamalarına neden olan kaynak 

denetleme hatalarını hesaplamalı mekanizmalarla açıklayan bir modeldir. AKK modelinin, 

DRM listeleri ve olay sonrası yanlış bilgi yöntemi ile gözlemlenen bellek yanılsamalarını ve 

hayatta kalma bağlamını çerçevesinde DRM veya kategori listeleri kullanılarak incelenen 

bellek yanılsamalarını açıklayabileceği gösterilmiştir (Arndt ve Reder, 2003; Ayers ve Reder, 

1998; Howe ve Derbish, 2010). AKK modelinin orijinal parametreleri ile yapılan benzetim 

sonuçları, bu proje çerçevesinde elde edilen bulguların model tarafından tam olarak 

öngörülemediğini göstermektedir. Bir başka deyişle benzetim sonuçları hayatta kalma 

bağlamının kelimeye özgü bilgi işleme ve ilişkisel bilgi işleme süreçlerinin ötesinde bir 

bellek ve kaynak belleği avantajı sağladığı hipotezini desteklemektedir.  

 

Hayatta kalma bağlamının kaynak belleği üzerinde sağladığı avantajın ve olay sonrası yanlış 

bilgi üzerindeki yokluk etkisinin desteklenmesi için benzer bulguların ilerideki çalışmalarla 

tekrarlanması gereklidir.  
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20. EKLER 

 

Ek 1. Yönergeler (1, 1A, 2, 3, 4, 5 ve 6. deneyler) 

 

Hoşluk Yönergesi: Bu görevde size bazı kelimeler sunulacaktır. Lütfen her bir kelime için bir 

hoşluk derecelendirmesi yapınız. Bunlardan bazıları hoşunuza giden (hoş), bazıları hoşunuza 

gitmeyen (nahoş) kelimeler olabilir. Bu derecelendirme için doğru/yanlış bir cevap yoktur, 

karar tamamıyla size kalmıştır.  

 

Hayatta Kalma Yönergesi: Yabancı bir yerde, uçsuz bucaksız çayırlık bir alanda, yanınızda 

hayatta kalmanıza yardımcı olacak hiçbir malzeme olmadan mahsur kaldığınızı hayal edin. 

Önünüzdeki birkaç ay boyunca, düzenli olarak yiyecek ve su bulmanız ve kendinizi yırtıcı 

hayvanlardan korumanız gerekecek. Şimdi size bazı kelimeler sunulacaktır. Lütfen bu hayatta 

kalma bağlamında, her bir kelimenin ne kadar ilgili/gerekli olacağını derecelendirin. Bu 

kelimelerden bazıları ilgili/gerekli, bazıları ilgisiz/gereksiz olabilir. Bu derecelendirme için 

doğru/yanlış bir cevap yoktur, karar tamamıyla size kalmıştır.  

 

Taşınma Yönergesi: Yabancı bir yerde yeni bir eve taşınmayı planladığınızı hayal edin. 

Önünüzdeki birkaç ay içinde yeni bir ev bulmanız, satın almanız ve eşyalarınızı taşınmanız 

gerekecek. Şimdi, size bazı kelimeler sunulacaktır. Lütfen bu taşınma görevini yerine 

getirirken her bir kelimenin ne kadar ilgili/gerekli olacağını derecelendirin. Bu kelimelerden 

bazıları ilgili/gerekli, bazıları ilgisiz/gereksiz olabilir. Bu derecelendirme için doğru/yanlış bir 

cevap yoktur, karar tamamıyla size kalmıştır. 
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Ek 2. Hatırlama/Kaynak Denetleme Test Kağıdı 

 

KELİME 
KELİMENİN 

BULUNDUĞU LİSTE 
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Ek 3: Yönergeler (Deney 7 ve Deney 9) 

 

Hayatta Kalma Yönergesi: Birazdan bir hikaye okuyacaksınız. Ayrıca hikayeyi okurken 

hikaye içinde geçen bazı kelimeleri derecelendireceksiniz.  

 

Sizden hikayedeki kelimelerin hayatta kalma ile ne kadar ilgili ya da hayatta kalma için ne 

kadar gerekli olduğunu derecelendirmeniz istenecektir. Kelimelerden bazıları ilgili/gerekli, 

bazıları ilgisiz/gereksiz olabilir. Bu derecelendirme için doğru veya yanlış cevap yoktur. 

Karar tamamen size kalmıştır. Lütfen her bir kelimeyi 1 (çok ilgisiz/gereksiz) ve 5 (çok 

ilgili/gerekli) arasında bir değer vererek derecelendiriniz.  

 

Lütfen bu hikayeyi dikkatle ve kendi başınızdan geçiyormuş gibi okuyunuz. 

 

Taşınma Yönergesi: Birazdan bir hikaye okuyacaksınız. Ayrıca hikayeyi okurken hikaye 

içinde geçen bazı kelimeleri derecelendireceksiniz. 

 

Sizden hikayedeki kelimelerin taşınma ile ne kadar ilgili ya da taşınma için ne kadar gerekli 

olduğunu derecelendirmeniz istenecektir. Kelimelerden bazıları ilgili/gerekli, bazıları 

ilgisiz/gereksiz olabilir. Bu derecelendirme için doğru veya yanlış cevap yoktur. Karar 

tamamen size kalmıştır. Lütfen her bir kelimeyi 1 (çok ilgisiz/gereksiz) ve 5 (çok 

ilgili/gerekli) arasında bir değer vererek derecelendiriniz.  

 

Lütfen bu hikayeyi dikkatle ve kendi başınızdan geçiyormuş gibi okuyunuz. 

 

Hoşluk Yönergesi: Birazdan bir hikaye okuyacaksınız. Ayrıca hikayeyi okurken hikaye 

içinde geçen bazı kelimeleri derecelendireceksiniz. 

 

Sizden hikayedeki kelimeleri hoşluklarına göre derecelendirmeniz istenecektir. Kelimelerden 

bazıları hoşunuza giden (hoş), bazıları hoşunuza gitmeyen (nahoş) kelimeler olabilir. Bu 

derecelendirme için doğru veya yanlış cevap yoktur. Karar tamamen size kalmıştır. Lütfen 

her bir kelimeyi 1 (çok nahoş) ve 5 (çok hoş) arasında bir değer vererek derecelendiriniz.  

 

Lütfen bu hikayeyi dikkatle ve kendi başınızdan geçiyormuş gibi okuyunuz. 
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Ek 4. Hikayeler (Deney 7-10) 

 

Yanlış Bilgi Verilmeyen (Orijinal) Hikaye  

 

Hayal edin ki, üniversiteden mezun olduğunuz yaz, safari turlarıyla ünlü, Kenya’nın kırsal 

kesimindeki lüks Mount Kenya Kulübü’nde iki haftalık bir tatil rezervasyonu yaptırdınız.  

 

Yola çıkmadan önce pasaportunuzu alırsınız ve gerekli aşıları yaptırırsınız. Geniş sırt 

çantanıza cüzdan, el feneri, kamera, rahat kıyafetler ve bir kaç kamp malzemesi koyarsınız. 

Uzun bir uçak yolculuğunun ardından Nairobi havaalanına vardığınızda, otel rehberiniz 

Joseph Svahili dilinde ‘Merhaba’ anlamına gelen ‘Jambo’ diyerek sizi kocaman bir 

gülümsemeyle karşılar. Tanışmanızın ardından Joseph çantanızı otele ait küçük uçağa taşır.  

Uçak, iki-kişilik eskibir uçaktır. Joseph uçağın bütün sistemlerini kontrol ettikten sonra 

motoru çalıştırır ve piste doğru yol alır. Sonra gözlüğünü takar, gaz kolunu çeker ve pırıltılı 

Kenya güneşine doğru havalanır. 

 

Nairobi’den uzaklaştıkça, göz alabildiğince geniş ormanlık alanlar görürsünüz. Alçaktan 

uçarken keçi otlakları,  antilop sürüleri ve ağaçların yapraklarını yiyen koalalar görürsünüz. 

Bir saat kadar kuzeye uçtuktan sonra bir gölün üzerinde geniş, pembe bir bulut fark edersiniz. 

Joseph’e ne olduğunu sorduğunuzda güler ve alçalır. Bulutun aslında harekete geçen yüzlerce 

flamingo olduğunu fark edersiniz.  

 

Joseph uçağı yavaşça otelin pistine indirir, çantanızı üstü açık bir jipe yerleştirir ve sizi otele 

götürür. Otel Kenya’nın iç kesimlerinde, 5 yıldızlı, lüks bir oteldir. Otele kayıt yaptırdıktan 

sonra bir görevli sizi odanıza götürür. Odada rahat bir yatak, ful aksesuarlı bir banyo, çeşitli 

hayvan heykelleri ve muhteşem bir manzarayla karşılaşırsınız. Yemeği odanıza istersiniz, 

sıcak bir duş alırsınız ve uyumak üzere uzanırsınız. Açık pencerenizden ekvator gecesinin 

parlayan yıldızlarına bakarken çabucak uykuya dalarsınız. 

 

Ertesi sabah tuhaf seslerle uyanırsınız ve pencereye doğru baktığınızda, bir zürafanın 

pencerenizden kafasını uzatıp akşam yemeğinizden kalanları yediğini görürsünüz. Sizi hiç 

umursamadan yemeğini bitirir ve nazik bir şekilde geri çıkar. Afrika sürprizlerle doludur. 

Kahvaltıdan sonra erkenden fotoğraf turu için Joseph’le lobide buluşursunuz. Kenya’nın 

yüksek rakımının neden olduğu sıcak günlere ve serin gecelere uygun olarak kot pantolon ve 

kazak giyer, yanınıza dürbününüzü ve kameranızı alırsınız.  

Kenya’nın kırmızı toprak ve engebeli yollarında giderken, Joseph heyecanlı bir şekilde yolun 

kenarına bakmanızı söyler ve aracı yavaşlatır. Neredeyse kol mesafesinde dokuz tane aslan 

vardır. Bir yetişkin erkek, birkaç dişi ve yavruları size güvenli bir fotoğraf çekme şansı 

verircesine pinekliyorlardır. 

 

Otele geri döndüğünüzde bazı konukların havuzda dinlendiğini görürsünüz ama siz hayvan 

barınağını ziyaret etmeye karar verirsiniz. Otel sahipleri bu hizmete yıllar önce 

başlamışlardır. Bir hayvan terkedilir ya da yaralanırsa, Kenya’nın park korucuları onu bu 
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barınağa getirirler. Buradaki veteriner Sara onun muayenesini, bakımını yapar ve yeniden 

doğasına dönmesi için onu hazırlar. 

 

Korunaklı bölgeye girdiğinizde Sara’yı çağırırsınız. Sara sizi karşılamak için kucağında 

kutularla ofisinden çıkar ve hemen işe koyulursunuz. Yavru bir filin beslenme vakti olduğunu 

söyler ve ona uygun besinleri içeren büyük bir şişeyi size uzatır. Daha önce hiç fil 

beslemediğiniz için şaşırmış halde ona bakarsınız. Sara ‘endişelenmeyin’ der. ‘Hayvan 

yemeği gördüğü zaman size koşacak, küçük hortumunu kaldıracak ve ağzını açacak. Siz 

sadece mamayı dökün, gerisini doğa halledecektir.’ Aynen dediği gibi olur. Şimdi bir fili 

besliyorsunuzdur ve yeni bir arkadaş edinmişsinizdir. 

 

Akşam yemeğinden önce Joseph sizi Maasi köyüne götürür. Yüzlerce yıldır yaşama 

biçimlerini değiştirmemiş bu insanlarla tanışmanız gerektiğini söyler. Köyde dolaşırken bu 

arkadaş canlısı insanların tamamının koyu tenli, uzun ve ince olduğunu, tuniğe benzeyen 

parlak kırmızı kıyafetler giydiğini fark edersiniz. Erkekler besi hayvanlarını öldüren aslanlara 

karşı kullandıkları silahlarla, yani kalkan ve okla poz verirken, kadınlar renkli boncuk işi 

süslemelerini göstermektedir. Bir kadının bilekliğine hayran kalırsınız, o da size bir anlaşma 

teklif eder. Renkli bandananızı beğenmiştir ve karşılığında bilekliğini verebileceğini söyler. 

Takas yaparken ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz ve yanlışlıkla ‘Jambo’ dersiniz. Anlayışla 

gülümser ve ‘Karibu’ – ‘Rica ederim’ der. Boncuklu, deri bileklik size her zaman bu sıra dışı 

tatili hatırlatacaktır.      
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Yanlış Bilgi Verilen Hikaye  

 

Hayal edin ki, liseden mezun olduğunuz yaz, av turlarıyla ünlü, Kenya’nın kırsal kesimindeki 

lüks Lake Kenya Kulübü’nde bir haftalık bir tatil rezervasyonu yaptırdınız.  

 

Yola çıkmadan önce kimliğinizi alırsınız ve gerekli aşıları yaptırırsınız. Geniş sırt çantanıza 

günlüğünüz, el feneri, kamera, rahat kıyafetler ve birkaç kamp malzemesi koyarsınız. Uzun 

bir uçak yolculuğunun ardından Nairobi havaalanına vardığınızda, otel sahibi Joseph Svahili 

dilinde ‘Merhaba’ anlamına gelen ‘Jambo’ diyerek sizi kocaman bir gülümsemeyle karşılar. 

Tanışmanızın ardından Joseph çantanızı kendisine ait küçük uçağa taşır. Uçak, iki-kişilik yeni 

bir uçaktır. Joseph uçağın bütün sistemlerini kontrol ettikten sonra pervaneyi çalıştırır ve 

piste doğru yol alır. Sonra kaskını takar, gaz kolunu çeker ve pırıltılı Kenya güneşine doğru 

havalanır. 

 

Nairobi’den uzaklaştıkça, göz alabildiğince geniş bozkırlık alanlar görürsünüz. Alçaktan 

uçarken keçi otlakları,  antilop sürüleri ve ağaçların yapraklarını yiyen zebralar görürsünüz. 

Bir saat kadar doğuya uçtuktan sonra bir bataklığın üzerinde geniş, pembe bir bulut fark 

edersiniz. Joseph’e ne olduğunu sorduğunuzda güler ve alçalır. Bulutun aslında harekete 

geçen yüzlerce leylek olduğunu fark edersiniz.  

 

Joseph uçağı yavaşça otelin pistine indirir, çantanızı üstü açık bir traktöre yerleştirir ve sizi 

otele götürür. Otel Kenya’nın iç kesimlerinde, 5 yıldızlı, lüks bir oteldir. Otele kayıt 

yaptırdıktan sonra bir görevli sizi odanıza götürür. Odada rahat bir yatak, ful aksesuarlı bir 

banyo, çeşitli hayvan fotoğrafları ve muhteşem bir manzarayla karşılaşırsınız. Yemeği 

odanıza istersiniz, soğuk bir duş alırsınız ve uyumak üzere uzanırsınız. Açık pencerenizden 

ekvator gecesinin parlayan yıldızlarına bakarken çabucak uykuya dalarsınız. 

 

Ertesi öğlen tuhaf seslerle uyanırsınız ve pencereye doğru baktığınızda, bir zürafanın 

pencerenizden kafasını uzatıp akşam yemeğinizden kalanları yediğini görürsünüz. Sizi hiç 

umursamadan yemeğini bitirir ve nazik bir şekilde geri çıkar. Afrika sürprizlerle doludur. 

Kahvaltıdan sonra erkenden fotoğraf turu için Joseph’le bahçede buluşursunuz. Kenya’nın 

yüksek rakımının neden olduğu sıcak günlere ve serin gecelere uygun olarak kadife pantolon 

ve yağmurluk giyer, yanınıza şapkanızı ve kameranızı alırsınız.   

 

Kenya’nın kırmızı toprak ve virajlı yollarında giderken, Joseph heyecanlı bir şekilde yolun 

kenarına bakmanızı söyler ve aracı yavaşlatır. Neredeyse kol mesafesinde dokuz tane leopar 

vardır. Bir yetişkin erkek, birkaç dişi ve yavruları size güvenli bir fotoğraf çekme şansı 

verircesine pinekliyorlardır. 

 

Otele geri döndüğünüzde bazı konukların hamakta dinlendiğini görürsünüz ama siz hayvan 

barınağını ziyaret etmeye karar verirsiniz. Otel sahipleri bu hizmete yıllar önce 

başlamışlardır. Bir hayvan terkedilir ya da yaralanırsa, Kenya’nın park korucuları onu bu 

barınağa getirirler. Buradaki veteriner Sara onun muayenesini, bakımını yapar ve yeniden 

doğasına dönmesi için onu hazırlar. 
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Korunaklı bölgeye girdiğinizde Sara’yı çağırırsınız. Sara sizi karşılamak için kucağında 

dosyalarla ofisinden çıkar ve hemen işe koyulursunuz. Yavru bir filin beslenme vakti 

olduğunu söyler ve ona uygun besinleri içeren büyük bir biberonu size uzatır. Daha önce hiç 

fil beslemediğiniz için şaşırmış halde ona bakarsınız. Sara ‘endişelenmeyin’ der. ‘Hayvan 

yemeği gördüğü zaman size koşacak, küçük hortumunu kaldıracak ve ağzını açacak. Siz 

sadece mamayı dökün, gerisini doğa halledecektir.’ Aynen dediği gibi olur. Şimdi bir fili 

besliyorsunuzdur ve yeni bir arkadaş edinmişsinizdir. 

 

Akşam yemeğinden önce Joseph sizi Maasi köyüne götürür. Yüzlerce yıldır yaşama 

biçimlerini değiştirmemiş bu insanlarla tanışmanız gerektiğini söyler. Köyde dolaşırken bu 

arkadaş canlısı insanların tamamının koyu tenli, uzun ve ince olduğunu, tuniğe benzeyen 

parlak kırmızı kıyafetler giydiğini fark edersiniz. Erkekler besi hayvanlarını öldüren aslanlara 

karşı kullandıkları silahlarla, yani yay ve okla poz verirken, kadınlar renkli boncuk işi 

süslemelerini göstermektedir. Bir kadının bilekliğine hayran kalırsınız, o da size bir anlaşma 

teklif eder. Renkli fularınızı beğenmiştir ve karşılığında bilekliğini verebileceğini söyler. 

Takas yaparken ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz ve yanlışlıkla ‘Jambo’ dersiniz. Anlayışla 

gülümser ve ‘Karibu’ – ‘Rica ederim’ der. Boncuklu, deri bileklik size her zaman bu sıra dışı 

tatili hatırlatacaktır. 
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Ek 5. Kelimeler (Deney 7-10) 

 

 Orijinal Kelime Alternatif Kelime 

1 üniversite* lise 

2 Mount* Lake 

3 safari av 

4 iki* bir 

5 pasaport kimlik 

6 cüzdan günlük 

7 otel rehberi* otel sahibi 

8 eski* yeni 

9 otel* rehber 

10 motor pervane 

11 gözlük kask 

12 kuzey* doğu 

13 orman bozkır 

14 koala zebra 

15 göl bataklık 

16 flamingo leylek 

17 jip traktör 

18 heykel fotoğraf 

19 sabah* öğle 

20 lobi bahçe 

21 kot* kadife 

22 kazak yağmurluk 

23 dürbün şapka 

24 engebeli* virajlı 

25 aslan leopar 

26 havuz hamak 

27 kutu dosya 

28 şişe biberon 

29 kalkan yay 

30 bandana fular 

   

  Not: *derecelendirilmemiş kelime 
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Ek 6. Hikaye ile ilgili yedek sorular (Deney 7-10) 

 

1. Hikayeyi okurken gözünüzde canlandırdınız mı? 

 

2. Okurken kendinizi karakterin yerine koymakta zorlandınız mı? 

 

3. Hikayede anlamını bilmediğiniz kelimeler kullanılmış mıydı? 

 

4. Hikayeyi kolaylıkla takip edebildiniz mi? 

 

  



94 
 

Ek 7. Hatırlama Testi (Deney7 ve Deney 8) 

 

No Soru 

1 Tatile hangi mezuniyetinizin ardından çıktınız?  

2 Kaldığınız otelin adı _________ Kenya Kulübü’dür.  

3 Kaldığınız otel hangi tur seçeneğiyle ünlüdür?  

4 Kaç haftalığına rezervasyon yaptırdınız?  

5 Yola çıkmadan önce yanınıza hangi belgeyi aldınız?  

6 Yola çıkmadan önce sırt çantanıza el feneri, kamera, rahat kıyafetler ve kamp 

malzemesi dışında ne koydunuz?  

7 Nairobi havaalanında sizi kim karşıladı?  

8 Nairobi’den bindiğiniz uçak nasıldı?  

9 Nairobi’den sonra bindiğiniz uçak kime aitti?  

10 Uçağa bindikten sonra Joseph neyi çalıştırdı?  

11 Uçak havalanmadan hemen önce Joseph ne taktı? 

12 Uçak hangi yöne doğru uçtu?  

13 Uçaktan aşağı baktığınızda nasıl bir bitki örtüsü gördünüz? 

14 Uçaktan aşağı baktığınızda ağaçların yapraklarını hangi hayvanların yediğini 

gördünüz?  

15 Uçaktan aşağı baktığınızda farkettiğiniz pembe bulut neyin üzerindeydi?  

16 Hareket eden bir bulut olarak gördüğünüz hangi kuştu?  

17 Uçak pistinden otele hangi araçla gittiniz?  

18 Odanıza girdiğinizde hayvan ________(larıyla/leriyle) karşılaştınız.  

19 Ertesi gün ne zaman uyandınız?  

20 Ertesi gün Joseph’le nerede buluştunuz?  

21 Fotoğraf turuna giderken nasıl bir pantolon giydiniz?  

22 Fotoğraf turuna giderken üzerinize pantolon ve _______ giydiniz.  

23 Fotoğraf turuna giderken yanınıza kameranızın dışında ne aldınız?  

24 Fotoğraf turu sırasında nasıl bir yoldan gittiniz?  

25 Fotoğraf turu sırasında ailesiyle gördüğünüz hayvan hangisiydi?  

26 Otele döndüğünüzde konuklar nerede dinleniyordu?  

27 Sara sizi karşılamak için ofisinden çıktığında kucağında ne vardı?  

28 Sara yavru fili beslemeniz için size mamayı neyin içinde verdi?  

29 Poz verirken Maasi erkeklerinin ellerinde ok dışında ne vardı?  

30 Maasi kadını size ait hangi eşyayı beğendi? 

 



95 
 

Ek. 8. Deneme Hikayesi (Deney 7-10) 

 

Soğuk bir pazar günüdür. Hafta içi yazdan kalma günlerle içiniz kıpır kıpırken, sonbahar 

gittikçe kendini belli etmeye başlamıştır. Ama yine de sonbahar en sevdiğiniz mevsimdir. 

Dışarıda bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordur ve siz elinizde bir bardak kahve ile 

pencerenin yanındaki koltukta oturmuş dergi okuyorsunuzdur. Cama vuran yağmur damlaları 

sizi anılara sürükler. 

 

Saate baktığınızda üç saattir oturup hayallere daldığınızı fark edersiniz. Ardından açlığınız 

aklınıza gelir ve mutfağa yönelirsiniz. Kendinize güzel bir sandviç hazırlarsınız.  Afiyetle 

öğle yemeğinizi yedikten sonra telefon çalar. Arayan en yakın arkadaşınızdır. Akşam yemeği 

için dışarı çıkmayı önerir ama siz onu yemeğe kendi evinize davet edersiniz. 
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Ek 9. Yönergeler (Deney 8 ve Deney 10) 

 

Hayatta Kalma Yönergesi: Birazdan bir hikaye okuyacaksınız. Ayrıca hikayeyi okurken 

hikaye içinde geçen bazı kelimeleri derecelendireceksiniz.  

 

Deneyin bu kısmında, sizden hikayedeki kelimelerin hayatta kalma ile ne kadar ilgili ya da 

hayatta kalma için ne kadar gerekli olduğunu derecelendirmeniz istenecektir. Kelimelerden 

bazıları ilgili/gerekli, bazıları ilgisiz/gereksiz olabilir. Bu derecelendirme için doğru veya 

yanlış cevap yoktur. Karar tamamen size kalmıştır. Lütfen her bir kelimeyi 1 (çok 

ilgisiz/gereksiz) ve 5 (çok ilgili/gerekli) arasında bir değer vererek derecelendiriniz.  

 

Lütfen bu hikayeyi dikkatle ve kendi başınızdan geçiyormuş gibi okuyunuz. 

 

Taşınma Yönergesi: Birazdan bir hikaye okuyacaksınız. Ayrıca hikayeyi okurken hikaye 

içinde geçen bazı kelimeleri derecelendireceksiniz. 

 

Deneyin bu kısmında, sizden hikayedeki kelimelerin taşınma ile ne kadar ilgili ya da taşınma 

için ne kadar gerekli olduğunu derecelendirmeniz istenecektir. Kelimelerden bazıları 

ilgili/gerekli, bazıları ilgisiz/gereksiz olabilir. Bu derecelendirme için doğru veya yanlış 

cevap yoktur. Karar tamamen size kalmıştır. Lütfen her bir kelimeyi 1 (çok ilgisiz/gereksiz) 

ve 5 (çok ilgili/gerekli) arasında bir değer vererek derecelendiriniz.  

 

Lütfen bu hikayeyi dikkatle ve kendi başınızdan geçiyormuş gibi okuyunuz. 

 

Hoşluk Yönergesi: Birazdan bir hikaye okuyacaksınız. Ayrıca hikayeyi okurken hikaye 

içinde geçen bazı kelimeleri derecelendireceksiniz. 

 

Deneyin bu kısmında, sizden hikayedeki kelimeleri hoşluklarına göre derecelendirmeniz 

istenecektir. Kelimelerden bazıları hoşunuza giden (hoş), bazıları hoşunuza gitmeyen (nahoş) 

kelimeler olabilir. Bu derecelendirme için doğru veya yanlış cevap yoktur. Karar tamamen 

size kalmıştır. Lütfen her bir kelimeyi 1 (çok nahoş) ve 5 (çok hoş) arasında bir değer vererek 

derecelendiriniz.  

 

Lütfen bu hikayeyi dikkatle ve kendi başınızdan geçiyormuş gibi okuyunuz. 
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Ek 10.  Bölümlere Ayrılmış Hikaye (Deney 8 ve Deney 10) 

1. Bölüm 

Hayal edin ki, üniversiteden mezun olduğunuz yaz, safari turlarıyla ünlü, Kenya’nın kırsal 

kesimindeki lüks Mount Kenya Kulübü’nde iki haftalık bir tatil rezervasyonu yaptırdınız.  

 

Yola çıkmadan önce pasaportunuzu alırsınız ve gerekli aşıları yaptırırsınız. Geniş sırt 

çantanıza cüzdan, el feneri, kamera, rahat kıyafetler ve bir kaç kamp malzemesi koyarsınız. 

Uzun bir uçak yolculuğunun ardından Nairobi havaalanına vardığınızda, otel rehberiniz 

Joseph Svahili dilinde ‘Merhaba’ anlamına gelen ‘Jambo’ diyerek sizi kocaman bir 

gülümsemeyle karşılar. Tanışmanızın ardından Joseph çantanızı otele ait küçük uçağa taşır.  

Uçak, iki-kişilik eski bir uçaktır. Joseph uçağın bütün sistemlerini kontrol ettikten sonra 

motoru çalıştırır ve piste doğru yol alır. Sonra gözlüğünü takar, gaz kolunu çeker ve pırıltılı 

Kenya güneşine doğru havalanır. 

 

Nairobi’den uzaklaştıkça, göz alabildiğince geniş ormanlık alanlar görürsünüz. Alçaktan 

uçarken keçi otlakları,  antilop sürüleri ve ağaçların yapraklarını yiyen koalalar görürsünüz. 

 

2. Bölüm 

 

Bir saat kadar kuzeye uçtuktan sonra bir gölün üzerinde geniş, pembe bir bulut fark edersiniz. 

Joseph’e ne olduğunu sorduğunuzda güler ve alçalır. Bulutun aslında harekete geçen yüzlerce 

flamingo olduğunu fark edersiniz.  

 

Joseph uçağı yavaşça otelin pistine indirir, çantanızı üstü açık bir jipe yerleştirir ve sizi otele 

götürür. Otel Kenya’nın iç kesimlerinde, 5 yıldızlı, lüks bir oteldir. Otele kayıt yaptırdıktan 

sonra bir görevli sizi odanıza götürür. Odada rahat bir yatak, ful aksesuarlı bir banyo, çeşitli 

hayvan heykelleri ve muhteşem bir manzarayla karşılaşırsınız. Yemeği odanıza istersiniz, 

sıcak bir duş alırsınız ve uyumak üzere uzanırsınız. Açık pencerenizden ekvator gecesinin 

parlayan yıldızlarına bakarken çabucak uykuya dalarsınız. 

 

Ertesi sabah tuhaf seslerle uyanırsınız ve pencereye doğru baktığınızda, bir zürafanın 

pencerenizden kafasını uzatıp akşam yemeğinizden kalanları yediğini görürsünüz. Sizi hiç 

umursamadan yemeğini bitirir ve nazik bir şekilde geri çıkar. Afrika sürprizlerle doludur. 

Kahvaltıdan sonra erkenden fotoğraf turu için Joseph’le lobide buluşursunuz. Kenya’nın 

yüksek rakımının neden olduğu sıcak günlere ve serin gecelere uygun olarak kot pantolon ve 

kazak giyer, yanınıza dürbününüzü ve kameranızı alırsınız.  

 

3. Bölüm 

 

Kenya’nın kırmızı toprak ve engebeli yollarında giderken, Joseph heyecanlı bir şekilde yolun 

kenarına bakmanızı söyler ve aracı yavaşlatır. Neredeyse kol mesafesinde dokuz tane aslan 
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vardır. Bir yetişkin erkek, birkaç dişi ve yavruları size güvenli bir fotoğraf çekme şansı 

verircesine pinekliyorlardır. 

 

Otele geri döndüğünüzde bazı konukların havuzda dinlendiğini görürsünüz ama siz hayvan 

barınağını ziyaret etmeye karar verirsiniz. Otel sahipleri bu hizmete yıllar önce 

başlamışlardır. Bir hayvan terkedilir ya da yaralanırsa, Kenya’nın park korucuları onu bu 

barınağa getirirler. Buradaki veteriner Sara onun muayenesini, bakımını yapar ve yeniden 

doğasına dönmesi için onu hazırlar. 

 

Korunaklı bölgeye girdiğinizde Sara’yı çağırırsınız. Sara sizi karşılamak için kucağında 

kutularla ofisinden çıkar ve hemen işe koyulursunuz. Yavru bir filin beslenme vakti olduğunu 

söyler ve ona uygun besinleri içeren büyük bir şişeyi size uzatır. Daha önce hiç fil 

beslemediğiniz için şaşırmış halde ona bakarsınız. Sara ‘endişelenmeyin’ der. ‘Hayvan 

yemeği gördüğü zaman size koşacak, küçük hortumunu kaldıracak ve ağzını açacak. Siz 

sadece mamayı dökün, gerisini doğa halledecektir.’ Aynen dediği gibi olur. Şimdi bir fili 

besliyorsunuzdur ve yeni bir arkadaş edinmişsinizdir. 

 

Akşam yemeğinden önce Joseph sizi Maasi köyüne götürür. Yüzlerce yıldır yaşama 

biçimlerini değiştirmemiş bu insanlarla tanışmanız gerektiğini söyler. Köyde dolaşırken bu 

arkadaş canlısı insanların tamamının koyu tenli, uzun ve ince olduğunu, tuniğe benzeyen 

parlak kırmızı kıyafetler giydiğini fark edersiniz. Erkekler besi hayvanlarını öldüren aslanlara 

karşı kullandıkları silahlarla, yani kalkan ve okla poz verirken, kadınlar renkli boncuk işi 

süslemelerini göstermektedir. Bir kadının bilekliğine hayran kalırsınız, o da size bir anlaşma 

teklif eder. Renkli bandananızı beğenmiştir ve karşılığında bilekliğini verebileceğini söyler. 

Takas yaparken ne söyleyeceğinizi bilemezsiniz ve yanlışlıkla ‘Jambo’ dersiniz. Anlayışla 

gülümser ve ‘Karibu’ – ‘Rica ederim’ der. Boncuklu, deri bileklik size her zaman bu sıra dışı 

tatili hatırlatacaktır. 
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Ek 11.  Latin Kare Yöntemiyle Deney Sıralaması 

 

a. Hayatta Kalma – Taşınma – Hoşluk 

 

b. Hoşluk – Hayatta Kalma – Taşınma 

 

c. Taşınma – Hoşluk – Hayatta Kalma 
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Ek 12: Tanıma Testi Yanıtları 

No 1.seçenek kelimeler 2.seçenek kelimeler 3.seçenek kelimeler 

1 yanlış lise* doğru üniversite* diğer ilköğretim* 

2 doğru mount* diğer wild* yanlış lake* 

3 diğer dalış doğru safari yanlış av 

4 yanlış bir* doğru iki* diğer üç* 

5 diğer rapor doğru pasaport yanlış kimlik 

6 yanlış günlük diğer saat doğru cüzdan 

7 doğru rehber* yanlış otel sahibi* diğer otel şoförü* 

8 doğru eski* yanlış yeni* diğer temiz* 

9 yanlış rehber* diğer tur şirketi* doğru otel* 

10 diğer piston yanlış pervane doğru motor 

11 doğru gözlük diğer kemer yanlış kask 

12 doğru kuzey* yanlış doğu* diğer güney* 

13 yanlış bozkır diğer sazlık doğru orman 

14 diğer keçi doğru koala yanlış zebra 

15 yanlış bataklık doğru göl diğer nehir 

16 yanlış leylek diğer pelikan doğru flamingo 

17 diğer minibüs yanlış traktör doğru jip 

18 doğru heykel yanlış fotoğraf diğer oyuncak 

19 yanlış öğle* diğer ikindi* doğru sabah* 

20 diğer resepsiyon doğru lobi yanlış bahçe 

21 yanlış kadife* doğru kot* diğer keten* 

22 doğru kazak diğer kaban yanlış yağmurluk 

23 diğer baston yanlış şapka doğru dürbün 

24 doğru engebeli* diğer asfalt* yanlış virajlı* 

25 diğer kaplan doğru aslan yanlış leopar 

26 doğru havuz yanlış hamak diğer sauna 

27 diğer broşür yanlış dosya doğru kutu 

28 yanlış biberon doğru şişe diğer matara 

29 diğer mızrak yanlış yay doğru kalkan 

30 doğru bandana diğer şal yanlış fular 

 

Not: *derecelendirilmemiş kelime   
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Ek 13. MATLAB® Programı ile Kodlanan AKK Modeli 

 
%Reder, et al. (2000) makalesinde aciklanan AKK(aktivasyonun kaynaginin karistirilmasi) 
modelini olusturuyor.  
%Bu model üzerinde maddeye özgü (item-specific) ve iliskisel (relational encoding) bilgi 
%isleme sureclerini modelleyerek (bkz. Arndt&Reder, 2003) hayatta kalma baglami etkisi ile 
%ilgili ongoruler olusturuyor. 
 
%StudyList matrix'inde her bir satir bir deneme ("trial"), birinci sutun kelimenin kendisi, 
%ikinci sutun kelimenin hangi listede derecelendirildigi, ucuncu sutun kelimenin hangi 
%baglamda derecelendirildigi bilgisini temsil ediyor. 
%PreexistingBaseLevelActivationWords fonksiyona arguman olarak verilmemisse butun kelimeler 
%icin sabit bir deger aliyor 10 
 
function [memory, sourcememory] = SACModel(StudyList, PreexistingBaseLevelActivationWords) 
NumberOfWords = size(StudyList,1); %deneyde derecelendirilen kelime sayisi 
NumberOfEvents = NumberOfWords; %deneydeki derecelendirme event'i sayisi 
NumberOfLists = 2; %deneyde derecelendirilen liste sayisi 
 
%ItemSpecifiEncoding ve RelationalEncoding sureclerini modelleyen aktivasyon degerleri(bkz. 
%Arndt & Reder, 2003; Burns, et al. 2011).  
 
ItemSpecificEncodingParameters = [40;0;40];  %survival, moving, pleasantness 
RelationalEncodingParameters = [40;40;0];  %survival, moving, pleasantness 
ActivationConstant = 40; 
 
%Eger BaseLevelActivationWordsParameter verilmemisse butun kelimeler icin sabit bir deger 
%aliyor 
 
if nargin < 2 
PreexistingBaseLevelActivationWords = 10 * ones(1,NumberOfWords);   
end 
PreexistingBaseLevelActivationEvents = zeros * ones(1,NumberOfWords); %Event'lerin 
baselevel aktivasyonu (strength'i). Baglama gore belirleniyor. 
PreexistingBaseLevelActivationLists = zeros * ones(1,NumberOfLists); %Liste'lerin baselevel  
%aktivasyonu (strength'i). Baglama gore belirleniyor. 
 
%Deneye baslamadan once baselevel aktivasyon degerleri, kelimeler ve event'ler icin 0 
BaseLevelActivationWords = zeros(1,NumberOfWords);  
BaseLevelActivationEvents = zeros(1,NumberOfEvents);  
BaseLevelActivationLists = zeros(1,NumberOfLists);  
 
%Deneye baslamadan once current aktivasyon degerleri, semantik agdaki butun dugumler icin 0 
CurrentActivationWords = zeros(1,NumberOfWords);  
CurrentActivationEvents = zeros(1,NumberOfEvents);  
CurrentActivationLists = zeros(1,NumberOfLists);  
 
%Deneye baslamadan semantik agdaki baglantilarin degerleri. Butun baglantilar icin 0.  
LinkMatrixWords2Events = ones(NumberOfWords,NumberOfEvents) * 0.0000000001; 
LinkMatrixLists2Events = ones(NumberOfLists,NumberOfEvents) * 0.0000000001; 
 
TrialNo= 1; 
 
%kelimelerin derecelendirilmesini simule eden kisim.  
%Her bir kelime semantik ag'ateker teker sunuluyor,  
%Her bir denemenin (trial) sonunda semantik agdaki dugumlerin aktivasyonlari ve dugumler 
%arasindaki baglarin kuvveti guncelleniyor. 
while TrialNo <= NumberOfWords  
 CurrentWord = StudyList(TrialNo,1); 
 CurrentEvent = StudyList(TrialNo,1); 
 CurrentList = StudyList(TrialNo,2);  
 CurrentContext = StudyList(TrialNo,3); 
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 %Derecelendirmeye bagli olarak  kelime derecelendirme event'inin ve listenin 
PreexistingBaseLevel aktivasyonlarini olusturuyor. 
 PreexistingBaseLevelActivationEvents(CurrentEvent) = 
ItemSpecificEncodingParameters(CurrentContext); 
 PreexistingBaseLevelActivationLists(CurrentList) = 
RelationalEncodingParameters(CurrentContext); 
 
 %Okunan kelimeye ve encoding kosuluna bagli olarak kelime, event ve liste 
%dugumlerini aktive ediyor.  
 CurrentActivationWords(CurrentWord) = ActivationConstant + 
CurrentActivationWords(CurrentWord); 
 CurrentActivationLists(CurrentList) = ActivationConstant + 
CurrentActivationLists(CurrentList); 
 
 %kelimeler ve event'ler arasindaki linkler olusturuluyor ve guncelleniyor 
 for index3 = 1:NumberOfWords 
  %kelimelerin daha onceden ne zaman sunuldugunu buluyor 
  PresentationsWord =  find(StudyList(:,1) == index3); 
  PresentationsWord =  PresentationsWord(1:(sum(PresentationsWord <=  
TrialNo))); 
  if  not(isempty(PresentationsWord)) 
   LinkMatrixWords2Events(index3, index3) = LinkStrength(TrialNo, 
PresentationsWord); 
  end 
 end 
 
 %listeler ve event'ler arasindaki linkleri olusturuyor ve guncelliyor 
    for  index4 = 1:NumberOfLists 
        for index5 = 1:NumberOfWords 
   %liste ve kelimenin daha onceden ayni anda ne zaman sunuldugunu 
buluyor 
   PresentationsWordAndList = find(StudyList(:,1) == index5 & 
StudyList(:,2) == index4); 
   PresentationsWordAndList = 
PresentationsWordAndList(1:(sum(PresentationsWordAndList <=  TrialNo))); 
   if  not(isempty(PresentationsWordAndList))  
    LinkMatrixLists2Events(index4, index5) = LinkStrength(TrialNo, 
PresentationsWordAndList); 
            end 
        end 
    end 

 
 %aktivasyonu semantik ag'da dagitiyor.  
 %Aktivasyon kelime ve liste dugumlerinden event dugumlerine dogru dagiliyor. 
 AddActivationEvents = 
ActivationPropogation([CurrentActivationWords,CurrentActivationLists], 
[LinkMatrixWords2Events;LinkMatrixLists2Events]); 
 CurrentActivationEvents = AddActivationEvents + CurrentActivationEvents; 
 
 %Butun kelimeler ve eventler icin BaseLevel ve o anki aktivasyonlari guncelleniyor 
 for index1 = 1:NumberOfWords 
   %kelimelerin daha onceden ne zaman sunuldugunu buluyor 
   PresentationsWord =  find(StudyList(:,1) == index1); 
   PresentationsWord =  PresentationsWord(1:(sum(PresentationsWord <=  
TrialNo))); 
    
   %BaseLevel aktivasyonu hesaplÄ±yor 
   BaseLevelActivationWords(index1) = 
BaseLevelDecay(PreexistingBaseLevelActivationWords(index1), TrialNo, PresentationsWord); 
   BaseLevelActivationEvents(index1) = 
BaseLevelDecay(PreexistingBaseLevelActivationEvents(index1), TrialNo, PresentationsWord); 
    
   %O anki aktivasyonu hesaplÄ±yor   
   CurrentActivationWords(index1) = 
CurrentLevelDecay(CurrentActivationWords(index1), BaseLevelActivationWords(index1)); 
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   CurrentActivationEvents(index1) = 
CurrentLevelDecay(CurrentActivationEvents(index1), BaseLevelActivationEvents(index1)); 
 end 
%Butun listeler  icin BaseLevel ve o anki aktivasyonlari guncelliyor 
 for index2 = 1:NumberOfLists 
   %listelerin daha onceden ne zaman sunuldugunu buluyor 
   PresentationLists =  find(StudyList(:,2) == index2); 
   PresentationLists =  PresentationLists(1:(sum(PresentationLists <=  
TrialNo))); 
   BaseLevelActivationLists(index2) = 
BaseLevelDecay(PreexistingBaseLevelActivationLists(index2), TrialNo, PresentationLists); 
   CurrentActivationLists(index2) = 
CurrentLevelDecay(CurrentActivationLists(index2), BaseLevelActivationLists(index2)); 
 end 
 TrialNo = TrialNo + 1; 
end 
%Kelimeyi hatirlama olasiliklari icin decision threshold    
%Reder etal 2000 Table 2'den alindi 
DecisionThreshold = 0; 
DecisionStd = 8; 
while DecisionThreshold > 46 && DecisionThreshold < 124 
    DecisionThreshold = normrnd(59.5, 16); 
end 
%Kelime ve event aktivasyonlarinin dagilimindan hatirlama oranlarini hesaplıyor ve cikti 
%olarak veriyor. 
memory  = normrnd(CurrentActivationEvents + CurrentActivationWords - DecisionThreshold, 
DecisionStd) ; 
sourcememory = normrnd(CurrentActivationEvents - DecisionThreshold, DecisionStd); 
 

 
function CurrentLink = LinkStrength(CurrentTime, PresentedTime) 
GrowthConstant = 25; 
DecayConstant = -0.12; 
TimeSincePresented = CurrentTime - PresentedTime; 
if any(TimeSincePresented < 0) 
  disp(CurrentTime);  
  disp(PresentedTime); 
  error('myApp:argChk', 'CurrentTime is smaller than PresentedTime: '); 
end 
if any(TimeSincePresented == 0) 
  TimeSincePresented(TimeSincePresented == 0) = 100000000000000;  
end  
CurrentLink = GrowthConstant * sum(TimeSincePresented.^DecayConstant); 
 if isinf(CurrentLink) 
   CurrentLink = GrowthConstant; 
 end  
end  

 
function OutputActivation = CurrentLevelDecay(CurrentActivation,BaseLevelActivation) 
DecayConstant = 0.8; 
 if CurrentActivation == 0 
   OutputActivation = 0; 
   return 
 end  
OutputActivation = CurrentActivation - (DecayConstant*(CurrentActivation - 
BaseLevelActivation));  
end  
 
function OutputActivation = BaseLevelDecay(PreexistingBaseLevelActivation, CurrentTime, 
PresentedTime) 
GrowthConstant = 25; 
DecayConstant = -0.175; 
TimeSincePresented = CurrentTime - PresentedTime; 
if any(TimeSincePresented < 0) 
  disp(CurrentTime);  
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  disp(PresentedTime); 
  error('myApp:argChk', 'CurrentTime is smaller than PresentedTime: '); 
end  
if any(TimeSincePresented == 0) 
  TimeSincePresented(TimeSincePresented == 0) = 100000000000000;  
end  
     
if PreexistingBaseLevelActivation == 0 
   OutputActivation = 0; 
   return 
end  
OutputActivation = PreexistingBaseLevelActivation + (GrowthConstant * 
sum(TimeSincePresented.^DecayConstant)); 
 if isinf(OutputActivation) 
   OutputActivation = PreexistingBaseLevelActivation + GrowthConstant; 
 end  
end 

 
function AddActivation = ActivationPropogation(ActivationVector, LinkMatrix) 
SumofColumns = sum(LinkMatrix,1); 
NumberofRows = size(LinkMatrix,1); 
DivisorMatrix = ones(NumberofRows,1) * SumofColumns; 
RelativeLinkMatrix = LinkMatrix ./ DivisorMatrix; 
AddActivation = ActivationVector * RelativeLinkMatrix; 
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