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ÖNSÖZ

İnsanların bilişsel dünyası içinde yer aldıkları sosyo-kültürel doku tarafından şekillenmekte ve

yön bulmaktadır.  Bu bakımdan bir  bireyin  bilişsel  dünyasının anlaşılmasında o bireyin  yakın

çevresi  ve  toplumun  diğer  üyeleri  ile  girdiği  etkileşimler  kritik  bir  rol  oynamaktadır.  Bu

etkileşimlerin  bilişsel  ve  nörolojik  etkilerinin  somutlaştırılarak  bilimsel  bir  temele  oturtulması

bilişsel  bilimler,  bilişsel  sinirbilim,  sosyal  psikoloji  ve  sosyoloji  gibi  pek  çok  alanın  ilgisi

dahilindedir. Yakın zamanda giyilebilir beyin görüntüleme teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler

sosyal  etkileşimin  nörofizyolojik  izdüşümlerinin  daha doğal  ortamlarda izlenebilmesine  imkan

vermiştir.  Dolayısıyla birden fazla bireyin koordinasyon ve uyum içerisinde faaliyet  gösterdiği

durumlarda ne gibi sinirsel hareketlerin oluştuğu ve bu hareketler arasında bir ilişki olup olmadığı

sosyal nörobilim içerisinde yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

TÜBİTAK 3501 programından alınan destek sayesinde sosyal nörobilim alanında bu tür öncü

çalışmaların yapılabileceği  bir  laboratuvar ortamı ODTÜ Enformatik Enstitüsü Bilişsel  Bilimler

Bölümü’nde  kurulmuştur.  Bu  ortamda  yapılan  ilk  çalışmamız  olan  birlikte  cümle  okuma

paradigması, resmi dış akademik danışmanımız Doç.Dr. Hasan Ayaz ve gönüllü dış akademik

danışmanımız Prof. Dr. Fred Cummins’in girdileriyle şekillendirilmiş, bursiyerlerimiz Dr. Erdinç

İşbilir, Çağatay Taşcı ve Emre Erçin’in özverili katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında

yaptığımız  çalışmalar  sonucunda  bir  doktora  tezi  tamamlanmış,  iki  uluslararası  kongrede

projenin  bulguları  sunulmuştur.  Alınan geribildirimler  ekseninde  sonuçların  alanda  bilinen  bir

uluslararası  dergide  yayımlanması  için  çalışmalarımız  devam  etmektedir.  Kurgulanan  bu

ortamda proje konusu olan cümle okuma paradigmasının yanı sıra, yüksek lisans ve doktora tez

çalışmaları  kapsamında ortak problem çözme ve oyun teorisi  gibi  sahalarda da uygulamalar

geliştirilmektedir.  Yakın  gelecekte  yeni  proje  önerileri  geliştirilerek  lab  altyapısının  ve

kapasitesinin  daha  da  arttırılarak  daha  büyük  grupların  dinamiklerinin  nörofizyolojik

izdüşümlerinin  incelenmesi  hedeflenmektedir.  Bu  araştırma  ortamını  kurarak  geliştirmemizi

sağlayan  başta  TÜBİTAK olmak üzere  yurt  dışı  danışmanlarımıza,  desteklerini  esirgemeyen

bölümdeki  meslektaşlarımıza  ve  yöneticilerimize,  ve  özverili  çalışmalarından  dolayı

bursiyerlerimize teşekkürlerimizi sunarız. 
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ÖZET

Sosyal etkileşim beynin gelişiminde ve bilişsel süreçlerin şekillenmesinde temel bir role sahiptir.

Sosyal  Sinirbilim  sosyal  süreçlerin  nörofizyolojik  izdüşümlerini  araştıran  ve  son  yıllarda  öne

çıkmaya başlayan bir araştırma alanıdır. Bugüne kadar sosyal bilişsel süreçlerin anlaşılması için

gerçekleştirilen beyin araştırmaları, görüntüleme teknolojilerinin getirdiği kısıtlar dolayısyla, insan

beynini diğer insanlarla gerçek zamanlı etkileşim sırasında izlemektense, simüle edilmiş sosyal

ortamların  veya  sosyal  nitelikli  uyaranların  bireylerin  beyin  hareketleri  üzerindeki  etkilerine

odaklanmıştır.  Bu araştırmalar sözkonusu deneysel görevlerde ortaya çıkan beyin hareketleri

konusunda  kapsamlı  bilimsel  bilgi  edinilmesini  sağlayabilmiş,  ancak  sosyal  etkileşimin  çok

boyutlu  ve  dinamik  özelliklerini  sınırlı  bir  düzeyde  yansıtabilmiştir.  Günümüzde doğal  sosyal

etkileşim  sırasında  gerçekleşen  beyin  aktiviteleri  üzerinde  yapılmış  nörobilim  çalışmalarının

sayısı son derece kısıtlıdır. Giyilebilir beyin görüntüleme sensörlerindeki gelişmeler ve sahada

kullanım imkanlarının ortaya çıkması, hiper-tarama adı verilen sosyal etkileşim sırasında birden

fazla kişinin beyin hareketlerinin eşzamanlı olarak izlenmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu

çalışma  hiper-tarama  çalışmalarına  uygun  bir  deney  paradigmasını  ve  beyinler  arası

senkronizasyonu  ölçmeye  yönelik  yenilikçi  yöntemleri  bir  araya  getirerek  sosyal  nörobilim

literatüründeki bu boşluğa hitap etmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışma,  iki  sağlıklı bireyin beyinlerinden işlevsel kızıl-ötesi tayfölçümü (fNIRS) yöntemiyle

senkronize  olarak  alınan  sinyaller  arasındaki  ilişkileri  davranışsal  ölçümlerle  bir  arada

inceleyerek  sosyal  etkileşimin  beyinler-arası  nöral  izdüşümlerini  incelemeyi  amaçlamaktadır.

Çalışma  kapsamında  geliştirilen  deney  ortamında  katılımcılardan  ortak  cümle  okuma görevi

yaptıkları sırada alınan fNIRS ve ses verileri bir arada işlenerek, davranışsal seviyede iki kişinin

söylemleri arasında bir eşgüdüm olduğu ve olmadığı durumlarda prefrontal korteks bölgesindeki

işlevsel beyin hareketleri arasında ne tür bir ilişkinin açığa çıktığı incelenmiştir. 

Deneysel çalışma kapsamında öncelikle eş zamanlı ve etkileşimsel görevler üstlenen iki kişinin

beyin hareketlerinin yine eş zamanlı  olarak izlenebileceği  ve elde edilen verilerin  senkronize

olarak kaydedilebileceği bir deney düzeneği kurulmuştur. Bu doğrultuda, geleneksel olarak birey

seviyesinde  incelenen  pek  çok  bilişsel  paradigma  ve  patolojik  durumun  sosyal  etkileşim

sırasında incelenebilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Sonraki aşamada deneysel çalışmadan elde

edilen  veriler  analiz  edilmiş  ve  sosyal  etkileşimin  sinirsel  düzeyde  izdüşümleri  incelenmiştir.

viii



Cümle  okuma  deneyi  kişilerin  bir  birlerini  duyma  ve  aynı/farklı  cümlelerin  kullanılması  gibi

koşullar  artında  yapılarak  kişiler  arasında  davranışsal  düzeyde  farklı  eşgüdüm  seviyelerinin

oluşması sağlanmış, ve bu sırada beyin hareketlerindeki senkronizasyon seviyesinde benzer bir

değişim olup olmadığı araştırılmıştır. Sonuçlar özellikle ortak algının tesisi ve algı idamesi için

önem  taşıdığı  bilinen  sağ  superior  frontal  korteks  ve  sağ  dorsomedial  korteks  bölgelerinde

davranışsal eşgüdüm düzeyine paralel olarak artış gösteren bir senkronizasyon olduğuna işaret

etmektedir. Bu sonuçlar alanda yeni yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslandığında

önemli  ortak  noktalar  olduğu  değerlendirilmiştir.  Yapılan  bu değerlendirmeler  ışığında bu tür

sosyal  deney  paradigmalarının  ve  çok  kişiden  beyin  görüntüleme verisi  alınan  hiper-tarama

yönteminin otizm, dikkat bozukluğu-hiperaktivite ve şizofreni gibi sosyal etkileşimle ilişkili olduğu

düşünülen hastalıkların tanı ve rehabilitasyonu için önemli bilgiler sağlayacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Nörobilim, Sosyal Etkileşim, Ortak Algı, Hipertarama, Optik Beyin

Görüntüleme, ikili fNIRS
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ABSTRACT

Social interaction plays a fundamental role in the development and functioning of the human

brain. Social neuroscience is a field primarily concerned with investigating the neural effects of

social factors. Due to the constraints imposed by neuroimaging technologies, research on social

neuroscience  so far  has  focused on isolated  experimental  paradigms where individuals  are

observed while they engage in simulated social tasks or with pre-recorded stimulus of social

nature. These studies have led to a comprehensive body of scientific knowledge about how an

individual’s brain responds to social  stimuli. However, the number of studies focusing on brain-

to-brain relationships among multiple individuals who are engaged in social interaction is very

limited.  Recent  advances  in  wearable  neuroimaging  technologies  have  brought  new

opportunities for conducting hyperscanning studies that entail simultaneous scanning of multiple

participants engaged in joint tasks in real-time. This project aimed to address this gap in the

social neuroscience literature by conducting a hyperscanning study that brings together a social

interaction  paradigm  and  innovative  measures  for  analyzing  brain-to-brain  synchronization

patterns.

This  project  aimed  to  identify  neural  correlates  of  social  interaction  through  a  multimodal

analysis  of  synchronized  brain  activity  monitored  by  functional  near-infrared  spectroscopy

(fNIRS) together with behavioral measures of coordination. In a controlled experimental setup,

simultaneous and synchronized recordings of brain and speech activity of two participants were

collected while they were engaged in a joint sentence reading activity. The aim of the project is

to  characterize  the  relationship  between  the  neural  activities  recorded  from  the  prefrontal

cortices  of  two  interacting  participants  when  there  is  coordination  and  when  there  is  no

coordination in terms of behavioral parameters such as speech. 

First,  an  experimental  hyperscanning  setup  with  two  synchronized  fNIRS  devices  was

established which is suitable for investigating inter-brain relationships during social interaction.

This setup has opened up the possibility of investigating various paradigms in social psychology

and pathological cases such as autism spectrum disorders during live interaction, which have

been  traditionally  investigated  at  the  individual  level  in  social  neuroscience.  Next,  neural

correlates of social interaction in the prefrontal cortex was explored through a joint task including

simultaneous  reading  of  sentences.  Participants  read-aloud  sentences  together  in  various

conditions,  including  different  hearing  settings  and  reading  the  same  or  slightly  different
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sentences, in an effort to generate different levels of behavioral coordination evidenced in the

synchronization  of  speech  signals.  The  study  focused  on  identifying  whether  brain-to-brain

coherence measures changed in accordance with the degree of behavioral coordination among

the participants. Our findings suggest that there is an increased brain-to-brain coherence across

right  superior  frontal  cortex  and  right  dorsomedial  prefrontal  cortex  in  accordance  with  the

synchronization  at  the  behavioral  level.  These  regions  are  known  for  their  roles  in  the

establishment and maintenance of joint attention, and the results are consistent with the findings

of  newly  published  hyperscanning  studies  focusing on different  joint  tasks  that  rely  on joint

attention. The level of consistency among our findings and the reported studies suggest that joint

task paradigms and the hyperscanning methodology can be a fruitful approach for the diagnosis

and possible rehabilitation of conditions related to social dysfunction such as attention deficit

hyperactivity disorder, autism spectrum disorders and schizophrenia.

Keywords: Social  Neuroscience,  Social  Interaction,  Joint  Attention,  Hyperscanning,  Optical

Brain Imaging, dual fNIRS
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1. GİRİŞ

İnsanların bilişsel dünyası, içinde yer aldıkları sosyo-kültürel doku tarafından şekillenmekte ve

yön bulmaktadır.  Bu bakımdan bir  bireyin  bilişsel  dünyasının anlaşılmasında o bireyin  yakın

çevresi  ve  toplumun  diğer  üyeleri  ile  girdiği  etkileşimler  kritik  bir  rol  oynamaktadır.  Bu

etkileşimlerin  bilişsel  ve  nörolojik  etkilerinin  somutlaştırılarak  bilimsel  bir  temele  oturtulması

Bilişsel  Bilimler,  Bilişsel  Sinirbilim,  Sosyal  Psikoloji  ve  Sosyoloji  gibi  pek  çok  alanın  ilgisi

dahilindedir. Yakın zamanda giyilebilir beyin görüntüleme teknolojilerinde kaydedilen gelişmeler

sosyal  etkileşimin  nörofizyolojik  izdüşümlerinin  daha doğal  ortamlarda izlenebilmesine  imkan

vermiştir.  Dolayısıyla birden fazla bireyin koordinasyon ve uyum içerisinde faaliyet  gösterdiği

durumlarda ne gibi sinirsel hareketlerin oluştuğu ve bu hareketler arasında bir ilişki olup olmadığı

Sosyal Nörobilim içerisinde yeni bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik  izdüşümlerini  araştıran ve son yıllarda öne

çıkmaya başlayan bir araştırma alanıdır. Bugüne kadar sosyal bilişsel süreçlerin anlaşılması için

gerçekleştirilen beyin araştırmaları, görüntüleme teknolojilerin getirdiği kısıtlar dolayısyla, insan

beynini diğer insanlarla gerçek zamanlı etkileşim sırasında izlemektense, simüle edilmiş sosyal

ortamların  veya  sosyal  nitelikli  uyaranların  bireylerin  beyin  hareketleri  üzerindeki  etkilerine

odaklanmıştır.  Bu araştırmalar sözkonusu deneysel görevlerde ortaya çıkan beyin hareketleri

konusunda  kapsamlı  bilimsel  bilgi  edinilmesini  sağlayabilmiş,  ancak  sosyal  etkileşimin  çok

boyutlu  ve  dinamik  özelliklerini  sınırlı  bir  düzeyde  yansıtabilmiştir.  Günümüzde doğal  sosyal

etkileşim  sırasında  gerçekleşen  beyin  aktiviteleri  üzerinde  yapılmış  nörobilim  çalışmalarının

sayısı son derece kısıtlıdır. Giyilebilir beyin görüntüleme sensörlerindeki gelişmeler ve sahada

kullanım  imkanlarının  ortaya  çıkması,  sosyal  etkileşim  sırasında  birden  fazla  kişinin  beyin

hareketlerinin  eşzamanlı  olarak  izlenmesi  için  önemli  fırsatlar  sunmaktadır.  Bu  proje  hiper-

tarama çalışmalarına uygun bir deney paradigmasını ve beyinler arası senkronizasyonu ölçmeye

yönelik yenilikçi yöntemleri bir araya getirerek Sosyal Nörobilim literatüründeki bu boşluğa hitap

etmeyi hedeflemektedir.

Projenin genel amacı,  iki sağlıklı bireyin ön beyin bölgelerinden (ing. prefrontal cortex - PFC)

işlevsel  yakın  kızıl-ötesi  tayf  ölçümü (fNIRS)  yöntemiyle  eşzamanlı  olarak  alınacak  sinyaller
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arasındaki ilişkileri aynı anda alınan davranışsal ölçümlerle bir arada inceleyerek  dilsel temelli

sosyal etkileşimin nöral izdüşümlerinin belirlenmesidir. Proje kapsamında uygulanacak deney ve

kontrol  durumlarında  katılımcıların  kulaklıklarında  yanlarındaki  katılımcının  ve  kendilerinin

seslerini  farklı  birleşimlerle duyması ve aynı zamanda sesli  ve eş zamanlı  okumaları  istenen

Türkçe cümleler  içerisindeki  kelimelerde deney ve kontrol  durumlarında aynı  kelimeler,  farklı

kelime ya da farklı anlamsız kelime gösterilmesi durumları sağlanarak kontrollü deney ortamı

oluşturulması ve dilsel  sosyal etkileşimde bulunan katılımcıların beyinleri  arasındaki etkileşim

düzeyinin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu projede fNIRS ve davranışsal veriler (ör. ses kaydı)

bir arada işlenerek, davranışsal seviyede iki kişinin söylem ve eylemleri arasında bir eşgüdüm

olduğu ve olmadığı durumlarda işlevsel beyin hareketleri arasında ne tür bir ilişkinin açığa çıktığı

incelenmiştir. Proje sonucunda iki kişinin beyin hareketlerinin eşzamanlı olarak izlenebileceği bir

deney  düzeneği  ve  analiz  metodolojisi  oluşturulmuştur.  Böylece  geleneksel  olarak  birey

seviyesinde incelenen pek çok bilişsel paradigma ve patolojik durum iki kişinin sosyal etkileşim

içerisinde  yaptığı  eylemler  olarak  incelenebilir  hale  getirilmiştir.  Geliştirilen  uyaran  paylaşım

yöntemi, fNIRS donanımı sağlandığı sürece, daha büyük grup sayılarını da desteklemeye uygun

bir altyapı sunmaktadır. Proje kapsamında kurgulanan bu ortamda ortak cümle okuma görevi

örnek  bir  paradigma  olarak  gerçekleştirilmiş  ve  kontrollü  durumlarda  beyinler  arası

senkronizasyonun sistematik olarak oluşup oluşmadığı incelenmiştir. 

Raporun takip eden kısımları şu şekilde organize edilmiştir: Projenin ana yöntemini teşkil ede

fNIRS  optik  beyin  görüntüleme  teknolojisinin  çalışma  prensipleri  ve  hiper-tarama  olarak

adlandırılan  birden  fazla  katılımcıdan  aynı  anda  beyin  görüntüsü  alınan  çalışmaların  öncü

bulguları bir sonraki kısımda özetlenmiştir. Proje kapsamında kurgulanan ikili fNIRS kayıt ortamı

ve bu ortamda çalışılan birlikte cümle okuma paradigması  bir  sonraki kısımda ele alınmıştır.

Deneysel çalışma sonucundan elde edilen bulgular bir sonraki kısımda özetlenmiştir. Raporun

son kısmında elde edilen bulgular yorumlanmış, çalışmanın kısıtları değerlendirilmiş ve ileride

yapılabilecek çalışmalar hakkında öngörüler sunulmuştur. 
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2. LİTERATÜR ÖZETİ

2.1. fNIRS Optik Beyin Görüntüleme Yöntemi

Kızılötesi ışık tay fölçümü (ing. near-infrared spectroscopy) yöntemiyle beyin işlevlerinin takip

edilebileceği ilk olarak Jobsis (1977) tarafından gösterilmiştir.  Daha sonra 1990’lı  yıllarda, bu

teknolojinin insan beyninin işlevlerini izlemek için kullanılabilecek güvenli, zararsız (noninvazif)

ve alternatiflere göre düşük maliyetli bir nörogörüntüleme sistemi olabileceğinin gösterilmesiyle

yaygın kullanımı artmıştır (Villringer vd., 1993; Strangman vd., 2002; Chance vd., 1993; Villringer

ve Chance,  1997).  2000’li  yıllarda gerekli  donanım ve yazılımın olgunlaşmasıyla,  bu yöntem

yetişkin ve çocuklar dahil olmak üzere giderek artan bir kullanım alanına sahip olmuştur (Obrig

vd., 2000; Ayaz vd., 2012).

İşlevsel kızılötesi tayf ölçümünün (ing. fNIRS) çalışma temeli kızıl-ötesi ışığın doku içerisindeki

soğurulma özelliklerine  dayanmaktadır.  700nm ile  900nm dalga boyları  arasındaki  kızıl-ötesi

ışınları doku içerisinde en çok soğuran molekül alyuvarlardaki hemoglobin molekülüdür (Şekil 1).

Dokuda  bulunan  diğer  moleküller  (ör.  su  (H2O))  bu  dalga  boyu  aralığında  çok  az

soğurulmaktadır.  Ayrıca  beyin,  kafatası  ve  diğer  doku  çeşitleri  700-900nm  arasında  optik

özellikleri  bakımından  yarı-saydam  olarak  etki  etmektedir.  Bu  özelliklerden  yaralanarak  deri

yüzeyine yerleştirilecek bir kızıl-ötesi ışık kaynağından çıkan fotonların yoğunluğu, dokuya nüfuz

edip, kırılma nedeniyle her yöne doğru ilerlerken aynı zamanda soğurulacağı için azalır. Deri

yüzeyinde,  ışık  kaynağına  göre stratejik  olarak  yerleştirilmiş  foto-algılayıcılar  aracılığıyla  geri

dönen ışınların yoğunluğu kaydedilebilmektedir. Kızıl-ötesi ışığın şiddetinde zamana göre oluşan

değişimin bu şekilde izlenebilmesi, ışığın geçtiği kaynak ile algılayıcı arasında yer alan bölgenin

optik özelliklerinin hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Bu bölgelerde optik özellikleri en çok

etkileyen  etmen  kan  akışı  ve  dolayısıyla  hemoglobin  molekülünün  yoğunluğundaki  değişim

olduğu için fNIRS yöntemiyle hemoglobin miktarındaki değişimin takip edilmesi mümkündür. 
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Şekil  1.  Optik  nörogörüntülemede kullanılan 700nm ile  900nm dalga boyu aralığında,  ışık  emilimi  en
yüksek olan kromofor hemoglobin (Hb) molekülüdür.

Işık ve doku arasındaki etkileşimde, fotonlar en etkin olarak alyuvarlar (hemoglobin) tarafından

kısmen  emilir,  kısmen  yansıtılır.  Işığın  emilme  miktarı,  oksijen-bağlı-hemoglobin  (oxy-

hemoglobin, HbO) miktarı ile doğru orantılı olarak değişir. Sinir hücrelerinin çalışması için gerekli

olan  enerjinin  üretilmesi  sırasında  glikozun  metabolize  edilebilmesi  için  gerekli  olan  oksijen

hücrelere  kandaki  hemoglobin  molekülleri  aracılığıyla  ulaştırılır.  Beynin  çalışmasıyla  oksijen

talebi ve dolayısıyla temiz kan arzı artar. Kan akış hızı ve hacminin artışı sayesinde oksijen-

bağlı-hemoglobin molekül sayısının artması, gönderilen kızıl ötesi ışığın daha çok emilmesine

neden olur.  Bu fiziksel ilkeye dayanan fNIRS, sinir  hücrelerinin çalışmasına orantılı  bir  işaret

vererek beyin işlevlerindeki değişimin niceliksel olarak izlenmesini sağlamaktadır.

fNIRS optik beyin görüntüleme yönteminde kızıl-ötesi ışınların emilimindeki değişim bilgisinden

hareket  ederek  oksi-hemoglobin  (HbO)  ve  deoksi-hemoglobin  (HbR)  konsantrasyonundaki

değişimin  hesaplanması  için  uyarlanmış  Beer-Lambert  denklemi  kullanılmaktadır  (Obrig  ve

Villringer, 1998; Ayaz vd., 2012). Bu amaçla optik-pencere içerisinde yer alan 730nm ve 850nm

dalga  boyuna  sahip  olan  iki  kızıl-ötesi  ışın  türüyle  beyin  dokusu  yarım  saniyede  bir

aydınlatılmaktadır. Işık kaynaklarının sırayla açılıp kapatıldığı bu süreç sırasında ışık kaynağına

en yakın olan 4 algılayıcı ile dokudan geri yansıyan ışık miktarı ölçülür. Kızıl-ötesi yelpazede yer

alan bir dalga boyunda gözlenen optik yoğunluk miktarı fotonların katettiği mesafeye, katedilen

mesafenin geometrik şekline ve bu dalga boyundaki fotonları soğurması muhtemel kromoforların

optik özelliklerine dayanmaktadır: 
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ODλ=log (
Iin

Iout
)⋍ελ . c . d.DPFλ+G

Bu  denklemde  Iin verilen  kızıl-ötesi  ışığın  yoğunluğunu,  Iout   dokudan  yansıyan  ışığın

yoğunluğunu,  ε  hedeflenen kromoforun o dalga boyundaki  emilme katsayısını,  c  kromoforun

konsantrasyonunu, d ışık kaynağı ve algılayıcı arasındaki mesafeyi, DPF (differential pathlength

factor)  fotonların  saçılmalarındaki  değişiklikler  dolayısıyla  daha  uzun  yol  alma  durumlarını

dengeleyen çarpanı  ve G ışığın doku içindeki  zayıflama katsayısını  ifade etmektedir.  I  ve c

değişkenleri dışındaki değerler laboratuvar ortamında elde edilmiş sabit katsayılardır.  

Yarım saniyede bir ölçülen optik yoğunluk değerleri arasındaki farklılıklar, o sırada HbO  ve HbR

moleküllerinin konsantrasyonundaki değişimin hesaplanması için aşağıdaki şekilde kullanılır:

ΔOD λ=log(
Irest

Itest
)=ε λHbR . ΔcHbR . d. DPFλ+ε λ

HbO . ΔcHb02 . d.DPFλ

İki  bilinmeyenli  bu  denklemden  istenen  Δ cHbR ve  Δ cHb02 değerlerinin  hesaplanabilmesi  için

730nm ve 850nm dalga boylarında iki  ayrı  ölçüm alınarak aşağıdaki sistemin çözüm kümesi

hesaplanır. 

[ΔOD λ1

ΔOD λ2]=[ε λ1
HbR .d.DPFλ1 ε λ1

HbO . d. DPFλ1

ε λ2
HbR .d.DPFλ2 ε λ2

HbO . d. DPFλ2
][ Δ c

HbR

ΔcHb02 ]

Katılımcının deneysel uyarana maruz kaldığı sırada yarım saniyede bir toplanan OD ölçümleri,

dinlenme anında yapılan bir ölçüm referans alınarak bu denklemin çözülmesi sonucundan Δ cHbR

ve  Δ cHb02 değerlerinde  zamana  bağlı  olarak  gerçekleşen  değişim  elde  edilir.  Spektroskopik

yöntemle elde edilen ve µmolar/litre düzeyinde ölçülen bu değerler HbO ve HbR moleküllerinin

konsantrasyon miktarlarına yönelik kesin bir değer olarak değerlendirilmemelidir.  Bir uyaranın

kontrollü olarak bulunduğu ve bulunmadığı şartlarda bu değerler arasındaki değişim miktarları

incelenerek işlevsel beyin hareketleri hakkında çıkarımlar yapılmaktadır. Başka bir deyişle, bu

değerler  için  kesin  bir  sıfır  noktası  bulunmadığından,  işlevsel  beyin  hareketlerinin  fNIRS

yöntemiyle izlenmesinde ölçümlerin artı veya eksi değer almasından çok belirli durumlarda (ör.
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sosyal etkileşimde eşgüdüm olması ya da eşgüdümün bozulması) yapılan ölçümler arasında

farklılaşma eğilimi olup olmadığı daha büyük önem taşımaktadır.  

Özetle, fNIRS yöntemiyle temel olarak HbR ve HbO konsantrasyonundaki değişim ölçülmektedir.

fNIRS  ile  izlenen  bir  beyin  bölgesinde  aktifleşme  olduğu  zaman  ilk  etapta  civardaki  kılcal

damarlarda bulunan oksijen hızlı bir şekilde tüketileceği için öncelikle HbR konsantrasyonunda

bir  artma ve HbO konsantrasyonunda bir  azalma görülmektedir.  Bunu takip eden yaklaşık  5

saniyelik bir süre içerisinde dolaşım sisteminin bu bölgeye temiz kan arzını arttırması ve kirli

kanın bölgeden uzaklaşması sonucu HbO konsantrasyonunda bir artış gözlenir. Bölgedeki nöral

aktivite düzeyi normal salınımına döndükten yaklaşık 8-10 saniye içerisinde o bölgedeki HbO  ve

HbR  miktarları  normal  değerlere  dönmektedir.  Hemodinamik  tepki  olarak  adlandırılan  bu

hareketler  beyin  hareketlerinin  kandaki  oksijen  miktarındaki  değişime  paralel  olarak

incelenmesine imkan vermektedir. Bu bakımdan HbO ve HbR arasındaki farkın zamana göre

değişimi  o  bölgedeki  hemodinamik  tepkinin  boyutunu,  HbO ve  HbR  toplamı  ise  o  bölgede

dolaşan kanın hacmindeki değişime paralel bir bilgi vermektedir. Oksijenleşme ve HbT (toplam

hemoglobin)  olarak  adlandırılan  bu  iki  parametre  fNIRS  literatüründe  beyin  hareketlerinin

niceliklendirilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır. 

2.2. Sosyal Nörobilim ve Hipertarama Çalışmaları

Bilişsel  sinirbilim  alanında  sosyal  etkileşim  süreçlerinin  sinirsel  izdüşümlerine  odaklanan

çalışmaların  sayısı  giderek  artmaktadır  (Hari  ve  Kujala,  2009).  fMRI  gibi  beyin  görüntüleme

teknolojilerinin getirdiği bazı teknik kısıtlamalar (ör. katılımcının MRI cihazı içerisinde hareketsiz

olarak yatmasının gerekmesi) ve sosyal etkileşim süreçlerinin deneysel olarak incelenmesinin

zorluğu nedeniyle bilişsel sinirbilim literatüründe sosyal faktörlerin beyin hareketleri üzerindeki

etkisi  ağırlıklı  olarak  bireysel  seviyede  incelenmiştir  (Schilbach  vd.,  2013;  Pfeifer  vd.,  2012;

Babiloni ve Astolfi, 2012). Sosyal etkileşimin genel olarak video/ses kayıtlarıyla simule edildiği bu

tür  asenkron  görüntüleme  çalışmalarında  çeşitli  sosyal  etkilere  maruz  bırakılan  bir  bireyin

beyninde oluşan tepkiler  incelenmektedir.  fMRI, EEG ve fNIR gibi  görüntüleme yöntemleriyle

yapılan  bu  çalışmalar  sonucunda  başka  kişilerin  niyet,  istek  ve  düşüncelerinin  hızla

tanımlanmasını  gerektiren durumlarda temporo-parietal  kesişim bölgesinde,  ortak  bir  hedefin

kavranmasını ve başka insanların değişik durumlarda sergilediği  davranışların kıyaslanmasını

gerektiren şartlarda medial-prefrontal  korteks (m-PFC) bölgesinde ve başka bir  kişinin  vücut

6



hareketlerinin gözlemlendiği durumlarda pre-motor ve anterior-interparietal sulcus (ayna-nöron

sistemi)  bölgelerinde  aktifleşme  olduğu  belirlenmiştir  (Babiloni  ve  Astolfi,  2012).  İletişim

süreçlerine odaklanan asenkron fMRI çalışmalarında ise doğaçlama bir hikaye anlatan bir kişiyle

aynı  hikayeyi  kayıttan  dinleyen  kişilerin  dil  merkezlerinde  gözlenen  hemodinamik  beyin

hareketleri  arasında bir  örtüşme olduğu gözlenmiştir  (Hasson vd.,  2012).  Buna ek olarak  iyi

dinleyicilerin  striatum,  m-PFC  ve  dorsolateral-PFC  bölgelerinde  gözlenen  aktifleşmelerin

anlatıcının  aynı  bölgelerdeki  aktifleşmelerini  öngörebildiği  gözlenmiştir.  Özetle,  bu  çalışmalar

sosyal  etkileşim  süreçlerinin  idamesinde  önemli  rol  oynayan  nöral  yapıların  ve  aralarındaki

bağlanırlık  ilişkilerinin  keşfedilmesine  öncülük  etmiştir.  Mevcut  bulgular  sosyal  iletişim

süreçlerinin sistematik sinirsel  örüntüler  sergileyebileceğini  ortaya koymaktadır.  Diğer yandan

sosyal  etkileşimin  simüle  edildiği,  katılımcıların  eşzamanlı  etkileşim  içerisinde  olmadığı  ve

sadece  katılımcılardan  birisinin  beyin  hareketlerinin  izlenebildiği  bu  tür  çalışmalar,  etkileşim

sırasında katılımcıların beyin hareketleri arasında nasıl bir ilişki olduğu sorusuna doğrudan yanıt

verememektedir.

Son yıllarda geliştirilen ikili  nörogörüntüleme veya hipertarama (ing. hyperscanning) teknikleri

sosyal etkileşim sırasında katılımcıların beyinlerinde gerçekleşen sinirsel aktiviteler arasındaki

örtüşmelerin ekolojik açıdan daha geçerli yöntemlerle incelenebilmesini sağlamıştır. Bu alanda

iki fMRI, iki ya da dört EEG veya iki fNIRS cihazının senkronize biçimde kullanılmasıyla yapılan

öncü çalışmalar, katılımcıların birbirlerinin el hareketlerini veya parmaklarıyla tuttukları ritmi taklit

ederlerken, ve ortak bir hedefe ulaşmak için işbirliği gerektiren basit oyunlar oynarlarken pre-

motor ve PFC bölgelerindeki beyin hareketleri arasında sosyal seviyede gözlenen eşgüdüme

paralel  bir  eşleşme  olduğunu  göstermiştir.  Hipertarama  çalışmalarında  beyin  hareketleri

arasındaki işlevsel bağlantılar faz kilitlenme indisi (ing. phase locking index), beyinler-arası faz

uyumluluğu (ing. inter brain phase coherence) ve dalgacık dönüşümü uyumluluğu (ing. wavelet

transform coherence)  gibi  yöntemlerle;  etkin  bağlantılar  ise  Granger  nedensellik  analizi  gibi

yöntemlerle ölçülmektedir (Babiloni ve Astolfi, 2012; Dumas vd., 2011). Hızla gelişmekte olan bu

yeni  alanda  dilsel  süreçlerin  beyin  hareketleri  üzerindeki  etkisini  inceleyen  sistematik

araştırmalar henüz başlangıç aşamasındadır. 

Literatürde  mevcut  hipertarama  uygulamalarının  ağırlıklı  olarak  sensori-motor  etkileşim  ve

hareket  koordinasyonu  üzerinde  yoğunlaştığı  görülmektedir.  Örneğin  Funane  vd.  (2011)

tarafından  yapılan  çalışmada,  eşzamanlı  fNIRS yöntemi  bir  ortak  görev  sırasında  iki  kişinin

prefrontal  korteks aktivitesini  ölçmek için kullanılmıştır.  Katılımcılara bir  işitsel  işaretten sonra
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zihinlerinden  10 saniye  saymaları  ve  saymayı  bitirdiklerinde  bir  tuşa basmaları  söylenmiştir.

Buna  ek olarak,  katılımcılardan tuşa basmalarını  ayarlayarak  mümkün olduğunca  eşzamanlı

olacak şekilde tuşa basmaları istenmiştir. Deney durumunda, işitsel işaret ortadan kaldırılarak

katılımcıların zaman aralığını birlikte olabildiğince eş zamanlı üretebilmeleri amaçlanmıştır. Bu

çalışmanın sonuçları katılımcıların işleyen belleğin dikkat kaynaklarının tahsisi görevlerinde ve

diğer  insanların  niyetleri  hakkında  düşünüldüğünde  etkin  olan  bir  beyin  bölgesi  olan  mPFC

(medial prefrontal korteks) bölgesindeki beyin aktivasyonlarında uzamsal ve zamansal eşleniklik

olduğunu göstermiştir. 

Holper, Scholkmann ve Wolf (2012) tarafından yapılan bir başka çalışmada taklit koşullarında

tempolu parmak-vurma görevi (PFT) yapan katılımcıların beyin aktivasyonları kontrol koşulları

referans alınarak incelenmiştir.  Taklit  koşulu sırasında katılımcıların premotor kortekslerindeki

(PMC) hemodinamik değişimi kaydetmek için fNIRS yöntemi kullanılmıştır. Taklit durumunda bir

örnek parmak vuruşu yapan ve örneğin parmak vuruşunu taklit eden bir katılımcının sesli uyaran

tempo  olan  ve  olmayan  (kendi  tempolu)  durumlarda  eşzamanlı  olarak  beyin  aktivasyonları

kaydedilmiştir. Kontrol durumunda katılımcılar taklit durumundaki görevi aynı şekilde fakat yalnız

olarak  yapmışlardır.  Dalgacık  dönüşümü  (WTC)  ile  ölçülen  beyinler  arasındaki  işlevsel

bağlanırlık değerleri, taklit durumunda kontrol durumuna göre daha yüksek eşleniklik olduğunu

göstermiştir.  Ayrıca  taklit  durumunda  kendi  tempolu  durumundaki  eşlenikliğin  sesli  uyaran

tempolu duruma göre daha yüksek olduğu bulunmuştur.  Granger nedensellik  (G-nedensellik)

analizi taklit durumunda G-nedenselliğin kontrol durumuna göre daha büyük olduğunu ve taklit

durumunda örnek parmak vuruşu yapan katılımcının beyin sinyalinin örneğin parmak vuruşunu

taklit  eden katılımcının beyin sinyaline G-neden olduğunu göstermiştir.  Bu çalışma tek kişilik

deneylerde  tespit  edilemeyen,  birbirleriyle  etkileşim  içerisinde  olan  beyinlerdeki  aktivasyon

desenlerinin eşzamanlı  ölçümü için fNIRS’ın uygun bir  araç olduğunu göstermiştir  (Holper ve

diğ., 2012). 

 

Cui,  Bryant  ve  Reiss  (2012)  tarafından  yapılan  benzer  bir  çalışmada,  araştırmacılar  fNIRS

kullanarak bilgisayar temelli  bir  işbirliği  oyunu oynayan iki  kişinin beyin aktivitesini  aynı anda

ölçmüşlerdir. Bu çalışmada, katılımcı çiftleri dört ayrı bilgisayar tabanlı görev tamamlamışlardır.

Bu görevler  işbirliği,  rakabet,  tek 1 ve tek 2 olarak belirlenmiştir.  İşbirliği  görevinde,  katılımcı

çiftleri "git" sinyaline aynı anda tepki vermişlerdir. Katılımcıların tepki süreleri arasındaki fark bir

eşik  değerin  altında  olduğunda  her  iki  katılımcı  da  bir  puan  kazanmıştır.  Bu  görevde  aynı

zamanda hangi katılımcının daha hızlı olduğu da belirtilmiştir. Rekabet görevi işbirliği görevine
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benzer olmakla birlikte, rekabet görevinde katılımcı çiftlerin puan kazanmak için eşlerinden daha

hızlı  tepki  vermesi  gerektiği  söylenmiştir.  Eşinden  daha  hızlı  tepki  veren  katılımcı  bir  puan

kazanırken yavaş kalan katılımcı bir puan kaybetmiştir. Ayrıca, “git” sinyalinden önce tepki veren

katılımcılar da bir puan kaybetmişlerdir. Geribildirim ekranı işbirliği görevine benzer olarak hangi

katılımcının kazandığını ya da kaybettiğini ve hızlı ya da yavaş olduğunu belirtmektedir. Tek 1

görevi işbirliği görevine benzer olmakla birlikte tek farkı birinci katılımcının cevap verirken diğer

katılımcının  pasif  olarak  ekranı  izlemesidir.  Tek  2  görevi  ise  tek  1  görevine  benzer  olarak

tasarımlanmış sadece birinci katılımcı pasif olarak ekranı izlerken ikinci katılımcı cevap vermiştir.

Araştırmacılar, katılımcıların sağ superior frontal kortekslerindeki sinyallerin eşlenikliğinin işbirliği

görevinde  rekabet  görevinden  daha  yüksek  olduğunu  ve  artan  eşlenikliğin  daha  iyi  işbirliği

performansı  ile  ilişkili  olduğunu   bulmuşlardır.  Rekabet,  tek  1  ve  tek  2  görevleriyle

karşılaştırıldığında işbirliği görevindeki eşleniklik artışı anlamlı bulunmuştur. 

Schippers ve diğ. (2010) tarafından yapılan çalışmada araştırmacılar el  hareketleriyle iletişim

sırasında bir beyinden başka bir beyne bilgi akışını incelemişlerdir. Katılımcılar sessiz sinema

oyunu oynarlarken el hareketleri  yapan ve tahmin edenlerin beyin aktiviteleri  fMRI tarafından

kaydedilmiştir. Ayna nöron sistemi (pMNS) ve ventromedial prefrontal korteks (vmPFC) sosyal

etkileşimlerde  aktif  olduğu  düşünülen  bölgelerin  bu  görev  sırasında  nasıl  tepki  verdiği

incelenmiştir. Nörobilim literatüründeki hakim kanı pMNS’in başkalarının eylemleri ile rezonansa

girdiği,  vmPFC’nin ise diğer insanların düşünceleri  hakkında düşünme sırasında etkin olduğu

yönündedir. Schippers vd. katılımcıların beyinleri arasındaki etki yönünü belirlemek için Granger

nedensellik eşleme yöntemini kullanmışlardır. Sonuçlar tahmin eden kişideki pMNS ve vmPFC

bölgelerindeki  beyin aktivasyonlarının el  hareketleriyle  anlatan kişinin bu bölgelerindeki  beyin

aktivitesinin  zamansal  yapısını  yansıttığını  ortaya  koymuştur.  Bu  sonuçlar  araştırmacıların

sosyal nörobilim alanında ekolojik geçerliliği daha yüksek deney tasarlamalarını sağlamasının

yanında sosyal etkileşimlerde bulunan katılımcıların beyin aktivasyonlarını anlamalarını ve nöral

mekanizmalarını belirlemelerini sağlamaktadır.

Nörodilbilim  (ing.  neurolinguistics)  literatüründe  dilsel  süreçlerin  beyindeki  nöroanatomik

bölgelerle  ilişkisi  ve  bu  bölgelerdeki  aktivasyonlar  bireysel  seviyede  ortaya  konulmuştur.  Bu

çalışmalar  nörodilbilim  (ing.  neurolinguistics)  literatüründe  dilsel  süreçlerin  beyindeki  sinirsel

karşılıkları ve işlevsel aktivasyon desenleri hakkında; Broca alanı (ing. Broca’s area), Wernicke

alanı (ing. Wernicke’s area), korteks dil ağı (ing. cortical language network) (Friederici, 2012) ve

dilin  işlevsel  nöroanatomisinde  ikili-akım  modeli  (ing.  dual-stream  model  of  the  functional
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neuroanatomy of  language) (Hickok & Poeppel,  2007) gibi  önemli  teori ve modellerin  ortaya

konulmasında  etkili  olmuştur.  Sosyal  etkileşim  süreçlerinin  önemli  bir  rol  oynadığı  ve

katılımcıların etkileşim içerisinde olduğu bir diğer süreç ise dilsel süreçlerdir. Bu nedenle dilsel

etkileşim  içindeki  kişilerin  beyin  aktivasyon  desenleriyle  ilgili  ikili  nörogörüntüleme  ya  da

hipertarama  yöntemleri  kullanılarak  yapılan  deneysel  çalışmalar  nörodilbilim  ve  hipertarama

literatüründe oldukça yeni bir  konudur ve önerilen proje literatürdeki bu boşluğa hitap etmeyi

amaçlamaktadır.

Bu  açılardan  değerlendirildiğinde  literatürdeki  mevcut  sinirbilimsel  ve  davranışsal  çalışmalar

ağırlıklı olarak tek bir etkileşim kipine (ing. modality) odaklanmaktadır. Bu durum sosyal etkileşim

sırasında ortak algının ortaya çıktığı durumlarda kipler arası ne gibi ilişkiler olduğuna dair bir

çıkarım yapılmasını zorlaştırmaktadır. Ayrıca, fMRI ve EEG gibi beyin görüntüleme teknolojileri

değişik  fizyolojik  prensiplere  bağlı  olarak  beyin  hareketlerini  izlediği  için  yöntem olarak  bazı

avantajların  yanısıra  bazı  dezavantajları  da  beraberlerinde  getirmektedir.  Beyin  dokusunda

elektriksel  hareketlerin  dağılımının  kompleks  doğası,  EEG  gibi  elektrofizyolojik  yöntemlerle

izlenen aktifleşmelerin  hangi  bölgelerden kaynaklandığının tespit  edilmesini  zorlaştırmaktadır.

fMRI ve fNIRS gibi hemodinamik temelli yöntemler ise zamansal çözünürlük bakımından kısıtlı

olsa  da,  EEG’ye göre daha üstün uzamsal  çözünürlük sunmaktadır.  Ancak fMRI yönteminin

sosyal etkileşimin doğasına uygun olmaması, kişilerin gürültülü MRI cihazı içerisinde hareketsiz

olarak  yatarlarken  sosyal  etkileşim  içerisinde  olmalarının  zorlukları,  ve  fMRI  cihazının

operasyonel  maliyeti  ve  teknik  zorlukları  dikkate  alındığında fNIRS yöntemi  sosyal  etkileşim

süreçlerinin incelendiği hipertarama uygulamaları için önemli avantajlar sunmaktadır. 

Bu bilgiler ışığında proje kapsamında iki fNIRS içeren bir hipertarama uygulaması yapılarak iki

kişinin eşgüdüm içerisinde okuma yapmasını gerektiren bir deney ortamında kişiler arası beyin

aktiviteleri arasında ne tür ilişkiler oluştuğunun incelenmesi hedeflenmektedir. Bahsedilen dilsel

etkileşim  senaryosu  sırasında  beyinler  arası  eşgüdümün  oluşmasının  ve  bu  eşgüdümün

bozulmasınn beklendiği durumlar oluşturularak beyinler arası etkileşimlerin doğasının daha iyi

anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla kullanılması planlanan etkileşim senaryoları ve deney

paradigmaları gereç ve yöntem bölümünde sunulmuştur.

10



3. GEREÇ VE YÖNTEM

Bu çalışmada kontrollü deney senaryoları sırasında dil  temelli  sosyal etkileşim içerisindeki iki

kişinin  beyinleri  arasında  eşgüdümün  sağlandığı  ve  bu  eşgüdümün  bozulduğu  durumlarda

katılımcıların  beyin  hareketleri  ve  ses  kayıtları  analizi  yapılarak  sosyal  etkileşimin  nöral  ve

davranışsal izdüşümlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için optik prensiplere dayalı fNIRS

nörogörüntüleme  teknolojisinden  elde  edilen  verilerle  beraber  katılımcıların  ses  kayıtlarının

senkronize biçimde toplanmasına imkan veren bir deney ortamı kurgulanmıştır. Katılımcılar arası

iletişim yerel internet ağı üzerinden birbirine bağlanmış iki bilgisayar aracılığıyla sağlanmış ve bu

bilgisayarlar  uyaranların  senkronize  biçimde  sunulmasının  yanı  sıra,  deney  sırasında  fNIRS

kayıt  cihazlarına  blok  başlangıcı/bitişi  gibi  zaman  bilgilerinin  eşzamanlı  olarak  aktarılmasını

sağlamıştır. Ayrıca katılımcılardan ses verisinin alınması için ses mikseri, mikrofon, kulaklık ve

ses verisinin kaydı için kullanılacak bir  bilgisayar kurulumu yapılarak fNIRS nörogörüntüleme

cihazı ve diğer bilgisayarların uyumlu ve eşgüdümlü çalışması sağlanmıştır (Şekil 2.)

Şekil 2. Projede kullanılan deney düzeneğinin şematik gösterimi.
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3.1. fNIRS Sistemi 

Proje çalışmasında iki katılımcının beyin etkinliklerinin eş zamanlı ölçümü için katılımcıların ön

beyinlerindeki  aktivasyon  alın  bölgesinin  üzerine  Şekil  3’  de  görüldüğü  biçimde  yerleştirilen

fNIRS algılayıcısıyla kaydedilecektir. Çalışmada kullanılan fNIRS sistemi, ilk önce Chance vd.

(1993) tarafından tarif  edilmiş ve Drexel Universitesi’nde (Philadelphia, PA) geliştirilerek fNIR

Devices,  LLC  (Potomac,  MD;  www.fnirdevices.com)  tarafından  üretilmiştir.  Sistem  üç  ana

bileşenden oluşmaktadır: 1) alın bölgesine yerleştirilen ve ışık kaynağı ile foto-detektörlerden

oluşan  algılayıcı,  2)  kontrol  ünitesi  ve  işaretlerin  analogtan  sayısala  çevrilmesini  sağlayan

donanım  kutusu,  3)  bilgisayar  üzerinde  çalışan,  sistemi  işletip,  işaretleri  toplayan  ve

görselleştiren COBI Studio yazılımı (Ayaz vd., 2012;2013).

Şekil  3. fNIRS algılayıcısının alına yerleştirilmiş hali (sol üst resim) ve beyin yüzey imgesinde yaklaşık
ölçüm merkezleri (sağ üst resimler). fNIRS algılayıcısı (sol alt resim) 4 adet ışık kaynağı ve 10 adet foto
detektör ile 16 beyin bölgesini ölçebilmektedir ve fNIRS kontrol kutusu (sağ alt resim).

Şekil  3’de  görüldüğü  üzere  alın  bölgesine  yerleştirilen  fNIRS  sensörü  yardımıyla  prefrontal

korteks bölgesinde yer alan 16 bölgeden 2Hz frekansında veri  alınabilmektedir.  Voksel  veya

optod  olarak  adlandırılan  bu  ölçüm  noktalarının  uzamsal  çözünürlüğü  santimetre
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mertebesindedir  ve beyin yüzeyinin 1.5 cm kadar derininden bilgi  alınabilmektedir.  Ön beyin

korteks tabakası için verilen dilsel işlemlerle ilgili Broca alanı ve ilgili Brodmann bölgeleri (ing.

Brodmann  Area  (BA))  göz  önünde  bulundurulduğunda,  bu  bölgelerin  BA  9,  10,  46  ve  45

numaralı  beyin  bölgelerine  denk geldiği  görülebilir.  Daha ayrıntılı  olarak  belirtmek gerekirse,

optod 1-4 sol lateral anterior PFC (ya da dlPFC), optod 5-8 sol medial anterior PFC bölgelerine

karşılık gelmektedir (Ayaz vd., 2006). Medial bölge özelinde optod 5 ve 6 sol dorsomedial PFC,

optod 7 ve 8 frontopolar PFC bölgelerine denk gelmektedir. 9-16 numaralı optod altında yer alan

bölgeler ise PFC’nin sağ beyin lobunda kalan simetrik kısımlarına denk gelmektedir (ör. 9-10 sağ

frontopolar PFC, 11-12 sağ dmPFC, 13-16 sağ dlPFC bölgelerine denk gelmektedir). 

Milimetre  seviyesinde  ve  tüm  derinliklerde  beynin  hemodinamik  hareketlerinin  izlenmesine

olanak veren fMRI yöntemine kıyasla fNIRS daha düşük uzamsal çözünürlük sunabilmektedir.

Ancak ölçüm sırasında oluşan baş hareketlerini daha iyi tolere etmesi, daha yüksek zamansal

çözünürlük  sunması  ve  taşınabilir  olması  dolayısıyla  masa  başında  ve  sosyal  etkileşim

durumlarında  kullanım  imkanı  tanıması  bakımından  fNIRS,  fMRI  yöntemine  göre  önemli

avantajlar sunmaktadır.

3.2. Deney Ortamı

Çalışma kapsamında kurgulanan deney ortamı iki fNIRS cihazı, iki uyaran gösterim bilgisayarı,

bir  adet  ses kayıt  bilgisayarı  ve ses mikser  donanımını  içeren bir  senkronize  kayıt  ortamını

içermektedir.  Proje  bütçesinden  dış  satın  alma yoluyla  tedarik  edilen  ikinci  fNIR optik  beyin

görüntüleme sistemi lab altyapımızda var olan diğer donanımlarla entegre edilerek  Şekil 4’de

gösterilen deney ortamı kurgulanmıştır. 
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Şekil 4. Geliştirilen fNIRS hiper-tarama deney ortamı.

Deney ortamında katılımcılar sırt sırta oturacak şekilde konumlandırılmaktadır (Şekil 5). Deney

sırasında uyaranlar arası koordinasyon senkronize edilmiş ekranlar aracılığıyla sağlanmaktadır.

Kurulan ortamda ses verisinin kontrol edilmesi ve kaydı için mikrofonlar, kulaklıklar, ses mikseri

ve bir veri kayıt bilgisayarı kullanılmaktadır. Deneyde kullanılacak uyaran cümleler belirlenmiş,

deney akışını yürütmek üzere Open Sesame ortamında bir script geliştirilmiş, katılımcıların bir

birlerini  değişik  ses  seviyelerinde  duymalarını  sağlayacak  iki  mikrofon,  iki  kulaklık  ve  ses

mikserinden oluşan bir ses düzeneği kurulmuştur. 
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Şekil 5. Kurgulanan deney ortamında birlikte cümle okuma görevini icra eden iki katılımcı.

3.3. Sesdizimsel Eşgüdümün Hipertarama Yöntemiyle İncelenmesi

Proje çalışmasında iki konuşmacının söylemleri arasında sesdizimsel eşleşme (ing. phonological

coupling)  sağlandığı  durumlarda  beyin  hareketlerinde  de  anlamlı  bir  eşleşme  gerçekleşip

gerçekleşmediği  incelenmiştir.  Dil  işleme ve üretme süreçlerinin  nöral  izdüşümlerinin  serbest

konuşma sırasında deneysel olarak incelenmesi beraberinde bazı önemli metodolojik zorluklar

getirmektedir.  Her  diyalog  kendine  has  bir  evrilme  süreci  izlediği  için,  konu  üzerinde  bazı

kısıtlamalar getirildiği durumlarda dahi kullanılan ifadeler değişkenlik göstermektedir. Bu durum

serbest diyalog sırasında beyin hareketlerinin sağlıklı bir analizinin yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Bundan  dolayı,  dil  işleme  süreçlerinin  daha  kontrollü  ve  kıyaslanabilir  olarak  incelenmesine

imkan verecek birlikte cümle okuma paradigması (Cummins, 2009;2011; Cummins, Li ve Wang,

2013) kullanılmıştır. Bu paradigmada katılımcılardan ekranlarına yansıtılan kısa cümleleri sesli

olarak  birlikte  okumaları  istenmektedir.  Birlikte  okuma  sırasında  katılımcıların  ses  hızlarını

birbirlerine  göre  ayarlayarak  sesdizimsel  eşgüdüm  oluşturmaları  beklenmektedir.  Bu  sırada

kaydedilen ses dalgalarının akustik özellikleri incelenerek sesdizimsel eşgüdümün derecesi ve

zamana göre değişimi  izlenebilmektedir.  Sessiz  ve sesli  okuma süreçlerinde cümleler  kişiler

tarafından okunup, işlenerek ses öbeklerine dönüştürüldüğü için bu paradigma sosyal etkileşim
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sırasında dil işleme ve seslendirme süreçlerinin de incelenmesine olanak tanımaktadır. Birlikte

cümle okuma paradigması serbest konuşma senaryosuna kıyasla daha kontrollü ve nispeten

basit bir süreç içerdiği için bu aşamada tercih edilmiştir. 

3.4. Katılımcılar

Çalışmaya  20’si  pilot  50’si  ana  deney  olmak  üzere  toplam  70  katılımcı  (35  çift)  katılmıştır.

Katılımcılar  ODTÜ’de  değişik  fakültelerde  eğitim  görmekte  olan  üniversite  öğrencilerinden

oluşmuştur. fNIRS sensörünün yerleştirilmesi dar ve narin alın yapısına sahip katılımcılarda saç

sınırına  yakın  olan  üst  kanallarda  veri  kaybı  olmasına  neden  olduğundan  çalışma  erkek

katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir nörolojik veya psikiyatrik tanı konmamış, işitme ve

görme bakımından herhangi  bir  sağlık problemi bulunmayan sağlıklı  bireyler  çalışmaya dahil

edilmiştir.  Deney  öncesinde  Edinburgh  El  Baskınlık  anketi  (Oldfield,  1971)  uygulanmış  ve

katılımcılarının hepsinin sağ ellerinin baskın olduğu tespit edilmiştir. Çalışma için etik kurul onayı

ODTÜ İnsan Araştırmaları ve Etik Uygulama Merkezi’nden alınmıştır. Katılımcılar onam formu

doldurmuş, fNIRS sensörü hakkında bilgilendirilmiş, ve herhangi bir rahatsızlık hissettiklerinde

deneyi yarıda bırakabilecekleri ifade edilmiştir. Pilot çalışmalar sonucunda deney akışı, cümleler

ve farklılaşma sağlayan kelimeler son haline getirilmiştir. Ana deneye katılan 25 çiftin arasından

3 çiftin  verileri  katılımcılardan en az birisinden  sağlıklı  sinyal  alınamadığı  için  değerlendirme

dışında bırakılmıştır. Analizler sinyal düzeyi bakımından sağlıklı olan ve deneyi tamamlayan 22

çiftin verileri üzerinde gerçekleştirilmiştir.

3.5. Deney Deseni

Proje kapsamında eşzamanlı/koordineli olarak Türkçe cümleler okuyan katılımcıların farklı işitsel

durumlarda  (Kendi,  Her  İkisi,  Diğeri)  ve  cümle  durumlarında  (ör.  aynı,  farklı)  ses  ve  beyin

hareketleri arasında ne düzeyde eşleşmeler oluştuğu incelenmektedir. Bu amaçla katılımcıların

eşgüdüm içerisinde  yapabilecekleri  bir  görev  olan  birlikte  sesli  okuma paradigması  üzerinde

durulmuştur. Davranışsal seviyede bu konuda yapılan çalışmalar dikkate alınarak (ör. Cummins

vd. 2013), değişik işitme durumları  ve cümle türleri kullanmak suretiyle davranışsal seviyede

sesdizimsel eşleşmenin nispeten kolay ve zor olduğu durumların sistematik olarak oluşturulması

hedeflenmiştir.  Projenin  hedefi  davranışsal  verilerde gözlenen eşleşme düzeyindeki  değişime

paralel olarak, prefrontal korteksde dil işleme ve konuşmanın kontrolüyle ilişkili  olduğu bilinen

beyin bölgelerindeki hemodinamik hareketlerde de benzer bir eşleşme örüntüsü olup olmadığını

incelemektir.
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İşitme koşulu çalışmanın önemli bağımsız değişkenlerinden bir tanesidir. Çalışmada yer alan 3

işitme  koşulu  ses  mikseri  ve  kulaklıklar  yardımıyla  oluşturulmuştur.  Kendi  koşulunda

katılımcıların kulaklıklarına sadece kendi önlerindeki mikrofondan gelen ses verilmektedir.  Bu

durumda partnerler bir birlerini neredeyse hiç duyamadıkları için sesdizimsel eşleşmenin düşük

düzeyde  olması  beklenmektedir.  Diğer durumunda  ise  katılımcıların  kulaklıklarına  sadece

partnerlerinin  sesi  verilmektedir.  Bu  durum  kişinin  kendi  sesinden  çok  partnerinin  sesini

duymasına  neden  olmaktadır,  ancak  sesin  fiziksel  olarak  kemik  ve  doku  üzerinden  de

iletilebilmesi  dolayısıyla  kişinin  kendi  sesini  duyması  tamamen  engellenememektedir.  Bu

durumda  katılımcıların  partnerlerinin  performansındaki  değişime  daha  hassas  tepki  vermesi

beklenmektedir.  Son olarak  Her İkisi koşulunda her  iki  katılımcının sesi  iki  kulaklığa  da eşit

düzeyde  verilmektedir.  Bu  durumda  katılımcıların  sesli  okumayı  daha  koordineli  olarak

yapabilmeleri beklenmektedir. 

Çalışmada  yer  alan  diğer  bir  bağımsız  değişken  cümlelerin  özdeş  olup  olmadığı  ile  ilgilidir.

Deney  sırasında  katılımcıların  birlikte  okuduğu  cümlelerin  büyük  bir  yüzdesi  bire  bir  aynı

cümleler olarak belirlenmiştir (özdeş durum). Ancak rastlantısal şekilde bazı cümlelerin ortalarına

doğru  bir  kelime  iki  katılımcıya  farklı  olarak  gösterilmektedir  (farklı  durum).  Çalışmada  bu

farklılığın sesdizimsel ve beyin hareketleri üzerinde ne düzeyde bir bozulma etkisi yarattığının

gözlenmesi hedeflenmektedir.   

3.6. Deney Uyaranları

Deney sırasında kullanılan cümleler ODTÜ Türkçe Derlemi’nde (Zeyrek vd., 2013) yer alan ve

özne-nesne-yüklem  sırası  ve  uzunluk  bakımından  benzerlik  gösteren  cümleler  arasından

seçilmiştir.  Tablo 1’de iki katılımcının deney sırasında maruz kaldığı cümleler gösterilmektedir.

Cümlelerin  sonunda  yer  alan  (x2)  işareti,  o  cümlenin  iki  kere  arka  arkaya  gösterildiğini

belirtmektedir. Bazı cümlelerde yer alan [duygusal – dülyusal] gibi ifadeler ise özdeş olmayan

cümleleri  belirtmektedir.  Bu  örnekte  bir  katılımcı  duygusal  kelimesini,  diğeri  ise  aynı  yerde

dülyusal ifadesini görecektir. Dülyusal gibi ifadeler Türkçe’nin sesdizimsel yapısına uygun olarak

türetilmiş ancak gerçek bir kelime olmayan ifadelerdir. Bu tür ifadeler Kelimetrik yazılımı (Erten

vd., 2012) kullanılarak türetilmiştir.  
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Tablo 1. Çalışmada bloklar içerisinde kullanılan cümleler

Sessiz Okuma Deneme Cümleleri

 Arjantin’den Yunanistan’a, darbe depremleriyle sarsılmış pek çok ülke, enkaz kaldırma çalışmaları

sırasında mahkemeler kurdu.

 Ülke ekonomisiyle kişisel  hayatların  girdabından çıkış  arasındaki  denklemin çözümü uykularımı

bölüyor.

 Roman, bir kasabaya atanan genç ve deneyimsiz bir kaymakamla çeltikçiler arasındaki çekişmeleri

anlatır.

Sessiz Okuma Cümleleri

 Ücretlerin yüksek olması nedeniyle bu kuruluşların verimli işletmecilik anlayışının dışına çıktığı da

doğrudur.

 Geride  bırakılan  birkaç  genç  ve  yolculuğa  dayanma  gücü  olmayan  bir  yaşlı  kadın  dışında  tüm

çobanlar kervanla yola çıkıyorlar. (x2)

 Çocuk annesinin kendisini tutsaklaştıran bu aşırı ilgisiyle  [duygusal – dülyusal] ve ruhsal olarak

gelişemeden, sorumluluk üstlenmeyi öğrenemeden büyüyordu.

 Dere yatağından getirilip köpeklerin erişemeyeceği bir yükseklikteki kütük setin üstüne istiflenmiş

buz bloklarından bıçağıyla kopardığı parçaları kovaya dolduruyor. (x2)

 Çeyiz olarak bölüp dağıtsan birkaç kız evlendirmeye yetecek kadar gümüş kabın yığılmış olduğu

tepsiyle uşak geldi.

Sesli Okuma Deneme Cümleleri

 AB’ye uyum süreci nedeniyle hazırlanan azınlık cemaatleri vakıflarının mal edinmelerini düzenleyen

yönetmelik kapsamına alınmayan Süryani ve Protestanlar isyan etti.

 Harekatın  çeşitli  nedenlerle  ertelenmesinin  kısa  vade  için  piyasaları  olumlu  etkileyeceği

düşünülebilir. 

 Bu arada Şelaleevleri’ne  kaçırdığını  sandığı  yedi’deki İstanbul-Diyarbakır  seferi,  iki  saat  kırkbeş

dakika gecikmeyle dokuzkırkbeş’te kalkmıştı. 

 Tedbirler paketinde, sürekli ve geçici işçilerin memuriyete kaydırılması yöntemiyle ikibinüç yılında

yüzdoksanbeş trilyon lira tasarruf sağlanması da hedefleniyor. 

 Irak’ta savaş tehdidi yanısıra, Amerika’nın baskısına ragmen AB için Türkiye’ye müzakere tarihi

verilmeyeceği yönündeki sinyaller piyasada moral bozdu. 

Blok 1 Cümleleri (Özdeş Blok)

 Yıllar yılı içi boş bir profesyonellik anlayışı içinde gelişmesi engellenen futbol artık zincirlerinden

boşalıyor. (x2)

 Ormandaki uzun yürüyüşlerim sırasında kuşların sesine, ağaçların hışırtısına, bir ağaçkakanın gaga
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vuruşuna, ıslığımla katılmaya çalışırım.

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

 Bu tür karşılaştırmaların bilgisayar teknolojisindeki gelişmeleri iyiden iyiye çarpıcı hale getirdiğini

de biliyorsunuzdur. (x2)

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

Blok 2 Cümleleri (Farklı Blok)

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

 Defalarca tırmanılan, sonra kayarak inilen [tepeler – meceler]  bir anda yerlerini geniş bir düzlüğe

bıraktı.

 Yüksek teknolojinin yetersiz kaldığı bu havanın, bu iklimin içinde yetişen canlılar, birbirlerine ilaç,

barınak, korunak oluyordu. (x2)

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Kervan evlere  yaklaşırken kasabaya doğru yola çıkan iki  kar  motosikletinin uzaklaşan  gürültüsü

geyikleri ürkütüyor. (x2)

Blok 3 Cümleleri (Farklı Blok)

 Geçenlerde  anneannemin  komşuları  babamın  hemen  evlenebileceğini,  belki  de  başka  bir  kadın

yüzünden evi terk ettiğini konuşuyorlardı. (x2)

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Kaldırımda küçük süt ve yoğurt kutularından bir iki tane, üzerinden kavun kabukları dökülmüş bir

iki çöp poşeti ve izmaritler vardı. (x2) 

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

 Borsada  yönün  yukarı  dönmesi  durumunda  likit  [enstrümanlarda  –  enstrokenlerde] bekleyen

paranın hisse senedine kayacağı söylenebilir. 

Blok 4 Cümleleri (Farklı Blok)

 Hat  boyundaki  köylerde  halk,  terkedilmiş,  para  etmeyen  arazilerini  boru  hattı  için  yapılacak

kamulaştırmada devlete satacak. (x2) 

 İnşaatta  çalışacak  vasıfsız  işçilerin  alımında  [sözleşme  –  sutleşse] gereği  güzergah  boyundaki

köylerine öncelik verilecek. 

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.
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 Tarihi, içinden dersler çıkarılacak cep kılavuzu olmaktan çıkarıp kültür boyutuna taşımak gerekiyor.

(x2) 

Blok 5 Cümleleri (Özdeş Blok)

 Dünyada düşünülecek onca güzel şey varken, senin kuruntular yaratman ve onların içinde bunalman

akıl alacak gibi değil. (x2) 

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

 Alışveriş  bilimi  bize  ikna  etmekle  kararlılık  arasında  çok  karmaşık  ve  ayrılmaz  bir  bağlantının

olduğunu gösterir. 

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Bakanlık, davaya müdahil olacak şehit ve yaralı  diplomat ailelerine ise maddi ve manevi destek

sağlayacak. (x2) 

Blok 6 Cümleleri (Farklı Blok)

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

 Kız bütün gün çalışıp yorgunluktan adım atacak hali kalmayınca, adam para yerine kıza bir bardak

pekmez vermiş. (x2) 

 Çeyrek asırdır, milyonlarca insanın ve üç kuşak nüfusun [kaderini – kamirini] terk ve teslim ettiği

liderlik kadroları güçlerini nereden alıyordu. 

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Çinliler Avrupa’da kendi vatandaşlarına sadece Almanya, Türkiye ve Malta için vize veriyor. (x2) 

Blok 7 Cümleleri (Farklı Blok)

 İstatistiklere baktığımızda bu seviyenin mevcut belirsizlik unsurlarının ortadan kalkması durumunda

ikibinüç [yılında – pılında] da büyük bir olasılıkla test edilebileceğini tahmin edebiliriz. 

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Bugün yeni teknolojiler ancak bütünüyle bilimsel bilgiler temelinde üretilebilir hale gelmiştir. (x2) 

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

 Geceyarısından sonra biten işimden çıktığımda, o zamanların Beyoğlu’sunda varolan, kendine özgü,

sabaha kadar açık kulüplere dadandım. (x2) 

Blok 8 Cümleleri (Farklı Blok)

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

20



 Güneş bulutların arkasından çıkmak istiyor, mat bir ışık olarak aydınlığını kentin üzerine vuruyordu.

(x2) 

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Müşterilerin  özel  ihtiyaçlarına  cevap  verebilecek  bir  perakende  ortamı  [inşa  –  ilça] etmeniz  ve

işletmeniz halinde, başarılı bir mağaza yaratırsınız. 

 Memur  zammı  geçmiş  enflasyona  göre  yapılırsa,  yıl  sonu gerçekleşme  beklentisine  göre  yüzde

otuzun altında olmayacak. (x2)

Blok 9 Cümleleri (Özdeş Blok)

 İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

 Teknoloji, bilginin üretimde kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla birtakım düzeneklerin tasarlanıp

oluşturulmasıdır. (x2) 

 Yavaş yavaş çevremdeki karmakarışık dünyanın bilincine varıyordum.

 İhtiyaç olabileceği düşüncesiyle evin etrafında gün boyu bekleyecek on kadar geyik seçildikten sonra

diğerleri serbest bırakıldı. (x2) 

 Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak modernizm ile karşılaşmak  toplumda

sarsıntı yaratmaktadır.

3.7. Deney Akışı

Şekil 6. Genel deney akışı ve blok içeriği.
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Tablo  1’de  sunulan  cümleler  Şekil  6’de  görülen  deney  akışı  takip  edilerek  katılımcılara

sunulmuştur. Deney tasarımının oluşturulmasında ve deneyin yürütülmesinde açık kaynak kodlu

bir deney oluşturma arayüzü olan OpenSesame kullanılmıştır (http://osdoc.cogsci.nl/). Deneyde

2 sessiz birlikte okuma, 1 sesli okuma denemesi ve 9 sesli okuma olmak üzere toplam 12 blok

yer almaktadır. İlk 3 blok alışma ve kontrol amaçlı olarak kullanılmıştır. Esas deney son 9 bloğu

kapsamaktadır. Her deney bloğunda katılımcılar 7’şer cümleyi birlikte okumuştur. Blok tasarımı

kullanılmasındaki  temel neden fNIR ile  ölçülen ve sinirsel  hareketliliğe bağlı  olarak meydana

gelen hemodinamik tepkinin zamansal çözünürlük olarak saniyeler mertebesinde gözlenebiliyor

olmasıdır.  Aynı  fizyolojik  durumu  takip  eden  fMRI  gibi  yöntemlerde  de  benzer  blok  bazlı

deneysel tasarımlar sinyal kalitesini arttırmak üzere kullanılmaktadır.

Dokuz  deney  bloğu  özdeş  ve  farklı  olmak  üzere  iki  türe  ayrılmıştır.  Özdeş  bloklarda  iki

katılımcıya her defasında aynı cümleler gösterilmektedir. Farklı tür bloklarda ise sırası rastgele

belirlenen bir  cümleyi  birlikte okurlarken bir  katılımcıya o cümlenin  Türkçe telaffuz edilebilen

ancak gerçek bir kelime olmayan bir ifade içeren versiyonu gösterilmektedir (Şekil 7). Blokda yer

alan diğer 6 cümle ise özdeş olarak sunulmaktadır. Özdeş bloklar 1, 5 ve 9. bloklara, özdeş

olmayan  bloklar  ise  2,3,4,6,7  ve  8  numaralı  bloklara  tekabül  etmektedir.  Bu  dağılımın

kullanılmasındaki  en  önemli  neden  özdeş  olmayan  cümlelerin  sık  tekrar  etmesinin  önüne

geçmektir. Böylece özdeş olmayan cümlelerin sıklığı ve sırasının katılımcılar tarafından tahmin

edilmesi zorlaştırılmıştır. 
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Katılımcı 1 Katılımcı2

Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak 

modernizm ile karşılaşmak  toplumda sarsıntı yaratmaktadır.

Yaklaşık otuz yıldan beri şehirleşme sürecine paralel olarak 

modernizm ile karşılaşmak  toplumda sarsıntı yaratmaktadır.

Defalarca tırmanılan, sonra kayarak inilen tepeler bir anda 
yerlerini geniş bir düzlüğe bıraktı.

Defalarca tırmanılan, sonra kayarak inilen mecelerbir anda 
yerlerini geniş bir düzlüğe bıraktı.

Yüksek teknolojinin yetersiz kaldığı bu havanın, bu iklimin 

içinde yetişen canlılar, birbirlerine ilaç, barınak, korunak 

oluyordu. 

Yüksek teknolojinin yetersiz kaldığı bu havanın, bu iklimin 

içinde yetişen canlılar, birbirlerine ilaç, barınak, korunak 

oluyordu. 

Yüksek teknolojinin yetersiz kaldığı bu havanın, bu iklimin 

içinde yetişen canlılar, birbirlerine ilaç, barınak, korunak 

oluyordu. 

Yüksek teknolojinin yetersiz kaldığı bu havanın, bu iklimin 

içinde yetişen canlılar, birbirlerine ilaç, barınak, korunak 

oluyordu. 

İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya 

yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

İki yaşlı çift ve torunlarının yaşadığı bu alan kasabaya 

yakınlığından dolayı daha sık ziyaret ediliyor. 

Kervan evlere yaklaşırken kasabaya doğru yola çıkan iki kar 

motosikletinin uzaklaşan gürültüsü geyikleri ürkütüyor.

Kervan evlere yaklaşırken kasabaya doğru yola çıkan iki kar 

motosikletinin uzaklaşan gürültüsü geyikleri ürkütüyor.

Kervan evlere yaklaşırken kasabaya doğru yola çıkan iki kar 

motosikletinin uzaklaşan gürültüsü geyikleri ürkütüyor.

Kervan evlere yaklaşırken kasabaya doğru yola çıkan iki kar 

motosikletinin uzaklaşan gürültüsü geyikleri ürkütüyor.

Örnek Blok İçeriği (mis-match içeren durum)

Şekil 7. Özdeş olmayan cümle içeren blok örneği.

Bazı cümleler blok içerisinde iki kere arka arkaya okunmakta, bir cümle ise tüm bloklarda bir

kere  okunmaktadır.  Bu  tür  cümleler  Cummins  vd.’nin  (2013)  İngilizce  ve  Çince  dillerinde

yaptıkları  cümle  okuma deneyiyle  bu  çalışmayı  ilişkilendirmek  amacıyla  deneye  eklenmiştir.

Sesdizimsel  özellikleri  bakımından  Türkçe’nin  bu  dillerden  farklı  olması,  ortak  okuma görevi

sırasında  da  bazı  davranışsal  farklılıkları  beraberinde  getirebilir.  Bu  durumun  çalışma

kapsamında incelenebilmesi amacıyla Cummins vd.’nin çalışmasıyla uyumlu bir deney tasarımı

benimsenmiştir.   

Dokuz deney bloğu 3 işitme durumunu eşit miktarda yansıtacak şekilde organize edilmektedir. 3

işitme durumunu içeren 3! = 6 değişik permütasyon söz konusu olduğundan, her katılımcı için 6

olasılıktan birisi kullanılarak sıra etkisinin kontrol edilmesi amaçlanmıştır.  Örneğin Kendi-İkisi-

Diğer (K-İ-D) sırası kullanılan bir çift için dokuz blok K-İ-D-K-İ-D-K-İ-D sırasıyla sunulmaktadır.

Her çift için önceden belirlenen işitme durumu sırası deney sırasında araştırmacı tarafından blok

öncelerinde mikser üzerinde gerekli ayarlar yapılarak tanımlanmaktadır. 

Her blok öncesinde 20 saniyelik bir dinlenme kısmı bulunmaktadır. Blok içerisinde her cümleden

önce 3,2,1 yazan ekranlar 1’er saniye süreyle gösterilmekte ve katılımcıların akabinde ekranda
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beliren mesajda boşluk tuşuna basmaları istenmektedir. Bunun arkasından bir fiksasyon ekranı

2sn ile gösterildikten sonra okunacak cümle aynı anda katılımcıların ekranında belirmektedir.

Katılımcılara  verilecek  deney  yönergesinde  cümleleri  mümkün  mertebe  birlikte  okumaya

çalışmaları istenmektedir.

Katılımcıların  ekranlarında  cümlelerin  aynı  zamanda  gösterilmesi  amacıyla  OpenSesame

ortamında geliştirilen deney makrosuna Python dilinde yazılmış bir modül eklenmiştir. Bu modül

TCP/IP protokolü üzerinden karşılıklı kısa paketler göndererek iki bilgisayarda ayrı ayrı çalışan

deney  makrolarını  eşleştirip  katılımcıların  ekranlarında  cümlelerin  aynı  anda  belirmesini

sağlamaktadır. Deney gösterim bilgisayarları aynı yerel ağa bağlı olduğu için TCP/IP kaynaklı

gecikmeler katılımcılar tarafından fark edilemeyecek düzeyde tutulmuştur. Cümlelerin eşzamanlı

gösterimini sağlayan bu modül aynı zamanda fNIRS sinyallerini kaydeden iki bilgisayarın seri

portlarına  RS-232  bağlantıları  üzerinden  eşzamanlı  senkronizasyon  işaretleri  de

göndermektedir.  Böylece iki  fNIRS cihazının kaydettiği  verilere blok ve cümle gösterimlerinin

yapıldığı zamanlar da eşzamanlı olarak eklenmektedir.  

Deney sırasında katılımcıların ses verileri mikser çıkışına bağlanan bir Mac Book Pro dizüstü

bilgisayarda  çalıştırılan  Audacity  yazılımıyla  iki  ayrı  kanal  üzerinden  eş  zamanlı  olarak

kaydedilmektedir.  Katılımcıların  alın  bölgesine  Şekil  8’de  görüldüğü  şekilde  bağlanan  fNIRS

sensörleri ve COBI Studio yazılımı (Ayaz vd., 2011) aracılığıyla prefrontal korteks bölgesinde

gerçekleşen hemodinamik hareketler eşzamanlı olarak kaydedilmektedir. Bu sensörler prefrontal

korteks yüzeyinde yer alan 16 ölçüm noktası  (optod) üzerinden 2Hz frekansında 3 kızılötesi

dalga boyunda (730nm, 805nm ve 850nm) veri toplanmasını sağlamaktadır.   
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Şekil  8.  fNIRS sisteminin  ve sensörünün görünümü (sol).  fNIRS yöntemiyle  beynin  prefrontal  korteks
bölgesinde izlenebilen 16 bölgenin dağılımı.

3.8. Veri Analizi

Geliştirilen fNIRS hiper-tarama ortamında iki kişiden eşzamanlı olarak optik beyin sinyalleri ve

cümle  okuma ses  kayıtları  alınmıştır.  Ses  verileri  üzerinden  davranışsal  performans  analizi

yapılarak katılımcıların cümle okuma performansları değerlendirilmiştir.  Buna ek olarak alınan

fNIRS sinyalleri  işlenerek  PFC bölgesindeki  beyin  hareketlerinin  düzeyi  ve bir  birleriyle  olan

ilişkileri incelenmiştir. Bu amaçla kullanılan yöntemler bu bölümde tanıtılmıştır.

3.8.1. Davranışsal Performans Ölçümü

Davranışsal  performans  iki  açıdan  değerlendirilmiştir.  Sinyal  işleme  yöntemine  dayalı  ilk

yöntemde iki  kişinin  cümle okurken oluşturdukları  ses  dalgalarının benzerliği  hesaplanmıştır.

İkinci  olarak  iki  kişinin  birlikte  okuma performansı  hakemler  tarafından nitel  olarak  1-5 arası

Likert skalasında değerlendirilmiştir. 

Deney  sırasında  toplanan  ses  sinyalleri  arasındaki  uyuşmazlık  düzeyinin  ölçülmesi  için

Cummins  vd.’nin  (2013)  Matlab  ortamında  geliştirmiş  olduğu  dinamik  zaman  eğriltme  (ing.

dynamic time warping - DTW) yöntemi kullanılmıştır (Şekil 9). Bu amaçla öncelikle her bir cümle

için iki katılımcının ses dalgaları WAV dosyalarına dönüştürülmüştür. Katılımcıların sessiz kaldığı

kısımlar  senkronizasyon  hesaplamasını  yanıltabildiği  için  WAV  dosyalarının  sadece  sesli

kısımları  Praat  yazılımının  ToPointProcess  fonksiyonu  kullanılarak  ayrıştırılmıştır  (katılımcılar

25



erkek olduğu için  75Hz’de bu işlem yapılmıştır).  Elde edilen  PPFile  dosyaları  Matlab’da Mel

Frequency Cepstral Coefficients (MFCC – Mel Frekans Güç Spektrumu Katsayıları) değerlerine

dönüştürülmüştür.  Bir  sinyalin  vektör  gösterimi  DTW  algoritmasıyla  diğerinin  üzerine

sarmalanarak  iki  vektör  arasındaki  minimum eğrilme  miktarı  hesaplanmıştır.  İki  ses  dosyası

arasında asenkronizasyon miktarı arttıkça DTW algoritmasının ürettiği değer de sayısal olarak

artmaktadır.    

Şekil  9. Dinamik zaman sapması algoritması iki ses sinyalini Mel frekans vektörlerine dönüştürerek bir
matris olarak ifade etmektedir. Matris gösteriminde kırımızı çizgiyle gösterilen köşegenden ne kadar çok
sapma varsa iki sinyal bir birinden o derece farklıdır.

Ses  sinyalleri  aynı  zamanda  nitel  değerlendirmeye  tabi  tutulmuştur.  Bu  amaçla  öncelikle

eşzamanlılık bakımından çeşitlilik gösteren örnek seti kurgulanmış ve 3 hakemle ses kayıtlarının

birlikte dinlenerek notlandırıldığı bir kalibrasyon çalışması yapılmıştır. Sonra verilerin %30’una

takebül  eden  kısmı  3  hakem  tarafından  bağımsız  olarak  değerlendirilmiştir.  Hakemlerin

değerlendirmesi arası uyumluluk Krippendorf Alpha katsayısı hesaplanarak ölçülmüştür. Yeterli

tutarlılık  düzeyi  sağlandığı  için  geri  kalan  bölüm  üçe  bölünerek  hakemler  tarafından

puanlandırılmıştır.

3.8.2. fNIRS Sinyal Analizi

Deney sırasında toplanan fNIRS sinyalleri arasında doyuma ulaşıp sature olan kanallar (sensör

üzerine saç gelmesi,  bir  sensörün deri  ile  düzgün temas etmemesi  gibi  nedenler  dolayısıyla

olabilir) değerlendirme dışı bırakılmıştır. Deney sırasında deneklerin başlarını hareket ettirmeleri

sonucu  kan  dolaşımında  gerçekleşen  değişimlerin  sinyaller  üzerinde  etkisi  SMAR  (sliding

windows  motion  artifact  filter)  süzgeci  yardımıyla  azaltılmıştır  (Ayaz,  2011).  Her  denekten

toplanan ham fNIR işaretleri (16 kanal x 2 dalgaboyu), deney başlangıcındaki dinlenme süreci
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(ing.  baseline)  referans  alınarak  Uyarlanmış  Beer  Lambert  Kanunu’nun  (İng.  Modified  Beer

Lambert Law – MBLL) uygulanmasıyla oksijenleşme değerlerine dönüştürülmüştür. Bu değerler

oksi-hemoglobin  (HbO)  ve  deoksi-hemoglobin  (HbR)  miktarındaki  değişimi  ifade  etmektedir.

Deney başlangıcı  referans alınarak hesaplanan bu değerler,  zamanla oluşan fizyolojik  etkiler

nedeniyle HbO ve HbR sinyallerinde doğrusal bir  trend oluşmasına neden olabilmektedir.  Bu

etkiyi azaltmak için de-trending yöntemi uygulanmıştır. fNIRS sinyalleri deney sırasında otomatik

olarak toplanmış zaman eşleştirme bilgileri kullanılarak görev sürelerine ayrılmıştır. Bu aşamalar

fNIRSoft (Ayaz, 2010) yazılımında gerçekleştirilmiştir. 

fNIRS sinyalleri arasındaki eşleşmeler sürekli dalgacık dönüşüm eşleşmesi (continuous wavelet

transform coherence – WTC) yöntemi kullanılarak  ölçülmüştür.  İlk  olarak  Jeoloji  bağlamında

zaman serileri arasındaki ilişkilerin niceliklendirilmesi amacıyla geliştirilen bu yöntem nörobilim

araştırmalarında da eşleşme ve bağlanırlık ölçümleri için kullanılmaktadır (Cui vd., 2012). Bu

amaçla  öncelikle  fNIRS  cihazlarıyla  senkronize  biçimde  toplanan  ham  fNIRS  kızılötesi

soğurulma değerleri (deney başındaki dinlenme anı referans alınarak) uyarlanmış Beer-Lambert

kanunu  (Modified  Beer  Lambert  Law –  MBLL)  yardımıyla  µmolar/Lt  cinsinden  ölçülen  oksi-

hemoglobin (HbO) ve deoksi-hemoglobin (HbR) sinyallerine dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm için

fNIR Soft yazılımında (Ayaz, 2010) araştırmacılar tarafından geliştirilen makrolar kullanılmıştır.

WTC analizi hem frekans hem de zaman ekseninde analiz yapılmasına imkan verdiği için HbO

ve HbR sinyalleri  üzerinde ek bir  süzme işlemi yapılmamıştır.  Şekil  10’da iki katılımcının 13.

optik alıcıdan (optod) alınmış HbR sinyalleri arasındaki WTC örtüşme miktarları gösterilmektedir.
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Şekil  10. Sağ hemisferde Broca bölgesinin homoloğu olan bölgeye tekabül eden 13. optod da gözlenen
HbR değerleri arasındaki eşleşmeyi gösteren WTC grafiği.

WTC analizleri her katılımcı çiftinin 15 optod üzerinden toplanmış HbR değerlerine Grinstead

vd.’nin (2004) geliştirdiği Matlab kodu kullanılarak yapılmıştır (kullanılan 1 sensörde 1 numaralı

optod arızalı olduğu için fNIR analizi 15 optodu kapsamaktadır). Zaman serisi verilerini frekans

aralıklarına ayrıştırmak için aşağıdaki denklemde ifade edilen Morlet dalgacığı kullanılmıştır.

ψ0 (μ )=π
(−1

4 )
e( jω0μ )e

(
−1
2
μ2)

Şekil 10’da verilen WTC örneğinde yatay eksen zamanı, dikey eksen ise periyod bandlarını ifade

etmektedir.  Eşleşme (ing.  coherence)  değerleri  0  ve  1  arasında  değişmektedir.  Eşleşmenin

arttığı  yerler  kırmızıya  kayan sıcak  renklerle  gösterilmektedir.  Siyah çerçeve ile  çevrelenmiş

kırımızı  bölgeler  Monte  Carlo  yöntemine  göre  %95  güvenlik  derecesinde  istatistiksel  olarak

anlamlı eşleşmelerin görüldüğü bölgelere denk gelmektedir. 
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fNIRS sinyalleri arası eşleşmelerin ölçümüyle ilgili periyod ve zaman aralıkları deney kurgusuna

göre  belirlenmiştir.  Şekil  10’da  beyaz  kesik  çizgilerle  ifade  edilen  kısım  bu  bandı  ifade

etmektedir. Periyod ve frekans ilişkisi aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır (Cui vd., 2012):

f=1/(
periyod

örneklem oluşturma frekansı
)

fNIRS cihazı 2Hz’de HbO ve HbR değişimlerini  izleyebildiği  için periyod ve frekans değerleri

arasındaki ilişki aşağıda görüldüğü gibi olmaktadır:

Periyot: [2 4 8 16    32 64 128 256           ]
Frekans: [1 0.5     0.25 0.125 0.0625 0.03125 0.015625 0.0078125]

WTC grafiğinde 2-4 periyod bandı (1-0.5 Hz) kalp atışına, 4-8 periyod bandı (0.5-0.25Hz) ise

nefes alma döngülerine  tekabül  etmektedir.  Dolayısıyla  bu periyodları  değerlendirme dışında

bırakarak  eşleşme  değerlerinin  ilgili  fizyolojik  gürültülerden  arındırılması  mümkündür.

Hemodinamik  tepki  4-8sn  sürdüğü  için  yüksek  frekans  bandları  değerlendirme  dışında

tutulmuştur. Hedef periyod aralığını belirlemek için deney kurgusundaki cümle okuma süreleri

referans alınmıştır.  Her cümle öncesi katılımcılar  3,2,1 sayımından sonra boşluğa basıp 2sn

bekledikten  sonra  cümleyi  görmektedir.  Cümle  okuma  ekranı  maksimum  15sn  ekranda

kalmakta,  katılımcılar  ise  ortalama 10-12 sn içerisinde cümleleri  bitirebilmektedir.  Dolayısıyla

dinlenmelerle  birlikte  cümle  başına  harcanan  zaman  yaklaşık  20-22sn  civarında

gerçekleştirmiştir.  2Hz örneklem frekansında 16s-32s süresi  32-64sn periyod aralığına,  veya

0.0635 - 0.03125Hz frekans bandına denk gelmektedir. Bu nedenle Şekil 10’da periyod aralığı

32-64  olarak  alınmıştır.  Yatay  eksende  işaretlenen  bölgeler  ise  deney  bloklarına  tekabül

etmektedir. Her deney bloğu için bahsedilen sınırlar içerisinde kalan bölgelerin ortalama eşleşme

(coherence) değerleri hesaplanarak o sırada oluşan eşleşme düzeyi ölçülmüştür.  

Son olarak, bloklar için belirlenen ortalama fNIRS örtüşme değerleri ve davranışsal performans

ölçüleri istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Partneri işitme durumu (kendi, her ikisi,  diğeri) ve

cümle türü (aynı,  farklı)  aşamalarında fNIRS örtüşme değerleri  ve birlikte okuma performans

puanları arasında bir farklılık olup olmadığının test edilmesi için iki yönlü, tekrarlı varyans analizi

(ANOVA)  uygulanmıştır.  Huhyn-Feldt  düzeltmesi  ile  işaretlerde  olası  küresellik  (sphericity)

ihlalleri giderilmiştir. Analiz için IBM SPSS (24. sürüm) yazılımı kullanılmıştır.
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4. BULGULAR

Veri  analizi  davranışsal  performans  analizi  ve  fNIRS sinyalleri  arası  örtüşme düzeyi  analizi

olarak iki kısımda ele alınmıştır. Her iki analizde de deney blokları bağımlı değişkenler işitsel

durum (Kendi, Her İkisi, Diğeri) ve cümle türüne (aynı, farklı) ayrıştırılmış, ve bu bloklarda okuma

performansı  ve  optik  beyin  sinyalleri  arasındaki  ortalama örtüşme düzeyleri  tekrarlı  varyans

analizi yöntemiyle kıyaslanmıştır. 

4.1. Davranışsal Analiz Bulguları

Deneye  katılan  ikililerin  her  okudukları  cümle  için  dinamik  zaman  eğriltme  (DTW)  ve  nitel

değerlendirme yöntemleri kullanılarak iki ayrı performans değeri elde edilmiştir.  Bu değerlerin

deneyde  yer  alan  blok  türlerine  göre  nasıl  farklılaştığı  tekrarlı  varyans  analizi  yapılarak

sınanmıştır. 

DTW yönteminde  projenin  gönüllü  dış  danışmanlarından  Cummins  vd.’nin  (2013)  geliştirdiği

algoritma kullanılarak bir katılımcının cümle okuma ses dalgasının partnerin aynı cümledeki ses

dalgasından ne derece farklılaştığı niceliklendirilmiştir.  Bu yöntemde bir ses dalgasının temel

frekanslarının  diğer  ses  dalgasının  frekanslarından  ne  derece  farklı  olduğu  ölçülmektedir.

Dolayısıyla  DTW analizinden elde edilen  değerler  iki  ses sinyali  arasındaki  asenkronizasyon

düzeyini göstermektedir. 22 çiftin birlikte okuduğu 1386 cümleden 46 tanesi (tüm denemelerin

%3’ü)  box-plot  kriterine  göre  aykırı  durum  oluşturduğu  nedeniyle  değerlendirme  dışında

bırakılmıştır.  Ses  kaydı  sırasında  mikrofona  katılımcının  yanlışlıkla  elinin  çarpması  gibi

durumlarda  bu  tür  aykırı  değerlerin  oluşabildiği  gözlenmiştir.  Bu  gibi  durumlar  ayıklandıktan

sonra  her  blokta  yer  alan  cümlelerin  DTW  değerlerinin  ortalaması  alınmıştır.  Dağılımdaki

yatıklığğı düzenlemek için veriler logaritmik dönüşüme tabi tutulmuştur.   

Logaritma dönüşümü yapılmış asenkronizasyon verilerinin bağımlı değişken, işitsel durumların

(Kendi, Her İkisi, Diğeri) ve cümle türlerinin (aynı,  farklı) bağımsız değişken olarak alındığı 3x2

tekrarlı  ANOVA analizi  uygulanmıştır.  Küresellik  (ing.  sphrecity)  varsayımı  sağlanmadığı  için

(W(2)=.36,  p<.01,  H-F=.63.) Huynh-Feldt düzeltmesi yapıldıktan sonra değerlendirilen sonuçlar

işitsel durumlar, F(1.26, 26.46) = 6.55, p<.001, kısmi η2=.24, ve cümle türleri, F(1, 21) = 11.56,

p<.01, kısmi η2=.36, arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğuna işaret etmektedir. İki
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bağımsız  değişken  arasında bir  etkileşim  etkisi  gözlenmemiştir.  Sidak  düzeltmesi  uygulanan

post-hoc ikili testleri  Her İkisi (Ort.=.63, S.H.=.08) ve Kendisi (Ort.=.72, S.H.=.08) durumlarında

Diğeri  (Ort.=.38,  S.H.=.04)  durumuna  göre  anlamlı  derecede  yüksek  asenkronizasyon

oluştuğunu  göstermiştir,  Ort.  FarkHİ-D  =  .25,  p<.01  ve  Ort  .FarkK-D  =  .34,  p<.01.  Her  İkisi

durumunda  Kendisi  durumuna  göre  daha  düşük  asenkronizasyon  gözlense  de  bu  farklılık

istatistiksel  olarak  anlamlı  bulunmamıştır.  Son  olarak,  cümle  türleri  bakımından  kıyaslama

yapıldığında  Aynı bloklarda  (Ort.=.55,  S.H.=.04)  gözlenen  asenkronizasyon  düzeyinin  Farklı

bloklarda (Ort.=.61, S.H.=.04) gözlenenden anlamlı olarak daha düşük olduğu gözlenmiştir, Ort.

FarkF-A = .06, p<.01. (Şekil 11)

Şekil  11.  DTW  analizi  sonucunda  işitme  durumları  ve  cümle  türleri  için  elde  edilen  ortlama
asenkronizasyon değerleri. Çubuklar standart hatayı ifade etmektedir.

DTW sonuçlarına ek olarak her cümle için  birlikte okuma performansı  bakımından 1-5 arası

Likert skalasında bir nitel değerlendirme yapılmıştır. Nitel değerlendirmenin güvenilirliğinin tesis

edilmesi  için  verinin  %30’luk  kısmı  3  hakem tarafından  değerlendirilmiş,  hakemlerin  skorları

arasındaki uyum Krippendorf Alpha istatistiği ile sınanmıştır. 3 hakemin uyumluluk düzeyi 0.70

olarak ölçülmüştür. Yeterli güvenilirlik değerine ulaşıldığı için geriye kalan cümleler üç hakem

arasında paylaştırılarak skorlandırılmıştır. 

Nitel olarak belirlenen uyum puanları DTW analizinde olduğu gibi 3x2 tekrarlı ANOVA analizine

tabi tutulmuştur. Öncelikle her blok içinde yer alan cümlelerin ortalama skorları  hesaplanmış,

sonra  bu  değerldere  kübik  dönüşüm  uygulanarak  normale  yakın  bir  dağılım  elde  edilmiştir.
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İşitme durumuna göre küresellik varsayımı sağlanmadığı için Huynh-Feldt düzeltmesi yapılarak

ANOVA  analizi  yapılmıştır,   W(2)=.65,  p<.01,  H-F=.77.  ANOVA  sonuçları  işitsel  durumlar

(F(1.55, 43.35) = 78.53,  p<.001, kısmi  η2=.73) ve cümle türleri (F(1, 28) = 14.31,  p<.01, kısmi

η2=.34)  arasında  anlamlı  bir  farklılık  olduğuna,  etkileşim  etkisinin  ise  bulunmadığına  işaret

etmektedir. Sidak düzeltmesi uygulanmış ikili kıyaslamalar Diğer (Ort.=87.05, S.H.=4.08) ve Her

İkisi (Ort.=87.23,  S.H.=4.63) işitme koşullarının Kendisi (Ort.=41.59,  S.E.=5.07) koşuluna göre

daha yüksek senkronizasyon düzeyine sahip olduğunu göstermiştir, Ort. FarkıHİ-K = 45.64, p<.001

ve                            Ort. FarkıD-K=45.45, p<.001.

Son olarak,  aynı  cümleleri  içeren  blokların  (Ort.=76.26,  S.H.=4.00)  ortalama senkronizasyon

düzeyinin  farklı  cümle  içeren  bloklardan  (Ort.=67.66,  S.H.=4.17),  daha  yüksek  olduğu

gözlenmiştir, Ort. FarkıAynı-Farklı = 8.60, p<.01 (Şekil 12).

Şekil 12. İşitme durumları ve cümle tür grupları için gözlenen ortalama senkronizasyon puanları. Çubuklar
standart hatayı ifade etmektedir.

4.2. fNIRS Bulguları

fNIRS bulguları  iki  alt  başlık  altında  sunulmuştur.  Öncelikle  bireysel  düzeyde  PFC üzerinde

bulunan 16 ölçüm noktası arasında deney koşullarında en yüksek hemodinamik tepkinin hangi

bölgelerde gerçekleştiği  incelenmiştir.  İkinci olarak, grup düzeyinde iki kişinin fNIRS sinyalleri

arasındaki örtüşme düzeyinin deney koşullarına göre nasıl değiştiği incelenmiştir. 
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4.2.1. Beyin Aktifleşme Örüntüleri

Deney koşullarına en yüksek hemodinamik yanıtların gözlendiği PFC bölgeleri, işitme koşulları

ve  cümle  türlerinin  bağımsız  değişkenler,  ilgili  bloktaki  HbO değişimindeki  ortalama  değişim

miktarının  bağımlı  değişken  olarak  alındığı  3x2  tekrarlı  ANOVA testleriyle  sınanmıştır.  fMRI

BOLD sinyaliyle olan benzerliği nedeniyle HbO sinyalindeki ortalama değişim dikkate alınmıştır

(Cui  vd.,  2011;  Sato  vd.,  2013).  Şekil  13’de  PFC  üzerinde  izlenen  16  bölgede  HbO

konsantrasyonunda  gözlenen  ortalama  değişim  miktarını  özetleyen  bir  grafik  sunulmuştur.

Deney  koşullarından  bağımsız  olarak  hesaplanan  bu  değerler  birlikte  cümle  okuma  eylemi

sırasında en güçlü hemodinamik yanıtların sol dlPFC’de (Broca alanı civarı) yer alan optod 3, sol

inferior frontal gyrus bölgesine denk gelen optod 4, sol dmPFC bölgesinde yer alan optod 6, sağ

frontopolar bölgede yer alan optod 9, sağ dmPFC’de yer alan optod 11 ve sağ dlPFC bölgesinde

yer  alan  optod  13  (Broca  alanının  sağ  hemisferdeki  homoloğu  olan  bölge)  bölgelerinde

yoğunlaştığı gözlenmiştir. 

Şekil  13. 16 bölgede HbO konsantrasyonunda gözlenen ortalama değişim miktarı  (μmolar/Lt). Çubuklar
standart hatayı ifade etmektedir.

Optod 10 ve 14 haricindeki tüm kanallarda cümle türü (aynı, farklı) bakımından anlamlı farklılık

gözlenmiştir.  Tüm kanallarda  aynı  cümlelerin  okunduğu  blokların  ortalama HbO seviyesinin,

farklı cümlelerin okunduğu bloklardaki seviyeden anlamlı derecede yüksek olduğu gözlenmiştir;

optod 1 (F(1,23)=9.25, p<.01, kısmi η2=.29), optod 2 (F(1,46)=8.82, p<.01, kısmi η2=.16), optod 3

(F(1,47)=5.56,  p<.05,  kısmi  η2=.11),  optod  4  (F(1,39)=8.97,  p<.01,  kısmi  η2=.19),  optod  5

(F(1,38)=9.71,  p<.01,  kısmi  η2=.20),  optod  6  (F(1,40)=8.98,  p<.01,  kısmi  η2=.18),  optod  7
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(F(1,33)=18.20,  p<.001,  kısmi  η2=.36),  optod 8 (F(1,32)=5.84,  p<.05,  kısmi  η2=.15),  optod 9

(F(1,28)=6.94,  p<.05, kısmi  η2=.20), optod 11 (F(1,34)=21.86,  p<.001, kısmi  η2=.39), optod 12

(F(1,32)=4.33,  p<.05,  kısmi  η2=.12),  optod 13 (F(1,36)=5.89,  p<.05,  kısmi  η2=.14),  optod 15

(F(1,49)=9.36, p<.01, kısmi η2=.16), ve optod 16 (F(1,41)=7.71, p<.01, kısmi η2=.16) (Şekil 14).

Şekil 14. Aynı ve farklı cümle blokları sırasında 16 bölgede gözlenen ortalama HbO değişimi (μmolar/Lt).
Çubuklar standart hatayı göstermektedir.

İşitme durumları arasında etki sadece sol inferior frontal gyrus bölgesine denk gelen optod 2’de

gözlenmiştir,  F(2,92)=7.83,  p<.01,  kısmi  η2=.15.  Sidak  düzeltmesi  yapılmış  ikili  kıyaslamalar

Diğeri  işitme koşulunun  Kendi  (Ort.Farkı  =.216,  p=0.51)  ve  Her  İkisi  (Ort.Farkı  =.34,  p<.01)

koşullarına göre daha yüksek HbO düzeyi oluşturduğu gözlenmiştir.  Benzer bir  işitme koşulu

etkisi  optod  4’de  de  gözlenmiştir,  F(2,78)=3.03,  p=0.54,  partial  η2=.07.  Sidak  düzeltmesi

uygulanan ikili testler bu farklılığın optod 4’de Diğeri koşulunda Her İkisi koşuluna kıyasla daha

yüksek HbO düzeyi oluşmasından kaynaklandığını göstermektedir, Ort. Farkı=.17, p<.05 (Figure

19).
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Şekil  15.  Optod 2 ve 4’de işitsel  ve cümle türü koşullarında gözlenen ortalama HbO değişimi  miktarı
(μmolar/Lt). Çubuklar standart hatayı ifade etmektedir. 

İşitsel koşul ve cümle türü arasındaki etkileşim sadece Optod 11’de istatistiksel olarak anlamlı

düzeye ulaşmıştır,  F(2,68)=2.83,  p=0.066, kısmi  η2=.08 (Şekil  16).  Diğer kanallarda etkileşim

etkisi gözlenmemiştir. 

Şekil  16.  Optod  11’de  HbO  düzeyinde  işitme  ve  cümle  türü  koşullarında  gözlenen  ortalama  seviye
(μmolar/Lt).
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4.2.2. Beyinler Arası Örtüşme Analizi Bulguları

Birlikte cümle okuma paradigması sırasında iki katılımcının PFC bölgesinde yer alan 16 değişik

noktada  gerçekleşen  HbO  ve  HbR  değişimini  gösteren  fNIRS  sinyalleri  arasındaki  eşleşme

düzeyinin ölçülmesi için Dalgacık Dönüşüm Örtüşmesi (İng. Wavelet Transform Coherence –

WTC)  yöntemi  kullanılmıştır.  fNIRS  hiper-tarama  yönteminin  kullanıldığı  çalışmalar

incelendiğinde WTC yönteminin fMRI BOLD sinyali ile yüksek korelasyona sahip HbO sinyalleri

(Cui et al., 2012; Jiang et al., 2012) ve toplam kan akış hacmine karşılık gelen HbT (Holper et

al.,  2012)  sinyalleri  üzerinde  uygulandığı  örnekler  görülmektedir.  HbR  sinyalleri  ise  sinirsel

hareketliliğe hassasiyet gösterdiği bilinen, ancak hemodinamik tepkinin ana unsuru olan temiz

kan arzı dolayısıyla HbO’da oluşan dalgalanmaya kıyasla daha düşük düzeyde değişim gösteren

bir sinyaldir  (Yamamoto & Kato, 2002). Bundan dolayı bu çalışmada hem HbO hem de HbR

sinyalleri arasındaki WTC örtüşme düzeyleri incelenmiştir.   Bu amaçla Grinsted vd. (2004)’ün

geliştirdiği Matlab kütüphanesi kullanılmıştır. 

Her  katılımcı  çiftinden 16 optod üzerinden alınan HbO ve HbR sinyalleri  için  ayrı  ayrı  WTC

örtüşme grafikleri çizilmiştir. Frekans ve zamana göre eşleşmenin miktarını ve sinyaller arası faz

farklılığını gösteren bu grafikler üzerinden blok zamanları ve ortalama cümle okuma süreleri göz

önünde bulundurularak deney akışındaki döngüselliği kapsayan ilgi bölgeleri tanımlanmıştır (ör.

Şekil  17’de  beyaz  çizgili  kutu  içerisinde  kalan  bölge).  Bu  bölgelerdeki  örtüşme değerlerinin

ortalaması, blok öncesindeki dinlenme anında gözlenen örtüşme miktarından çıkarılarak her blok

için bir örtüşme artma değeri hesaplanmıştır. Örtüşme artma değerlerini standardize etmek için

bu  değerlere  Fisher  dönüşümü  uygulanarak  z-skorları  hesaplanmıştır.  Her  optod  için  tek-

örneklemli  t-testi  yapılarak  örtüşme artışının  0’dan  anlamlı  olarak  farklılaştığı  bölgeler  tespit

edilmiştir.  0 sayısına çok yakın olan değerler iki sinyal arasında örtüşmenin çok zayıf olduğu

duruma tekabül etmektedir. İşitme durumları ve cümle türleri için ayrı ayrı t-testleri yapıldığı için

Hatalı  Tespit Oranı (False Discovery Rate – FDR) düzeltmesi  (Benjamini & Hochberg, 1995)

uygulanarak tip 1 hata yapma olasılığı kontrol edilmiştir. FDR düzeltmesi uygulanmış t değerleri

daha sonra fNIRSoft yazılımı yardımıyla standart bir beyin görüntüsü üzerine spline yumuşatma

yöntemi kullanılarak yansıtılmıştır. 
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Şekil  17.  Bir  çiftin  13.  optod  bölgesinde  HbR  sinyalleri  arasındaki  örtüşmenin  zaman  ve  frekans
boyutlarının WTC yöntemiyle gösterimi.

HbR Sinyallerindeki Örtüşme Analizi

Her İkisi, Diğeri, Kendisi ve Sessiz Okuma durumlarında partnerlerin prefrontal kortekslerindeki

HbR düzeylerinde gözlenen örtüşme artma miktarları  Şekil  18’de gösterilmiştir.  Özellikle  sağ

dorsolateral  ve  sağ  superior  frontal  korteks  bölgelerinde  HbR  sinyalleri  arasında  güçlü  bir

örtüşme olduğu görülmektedir. Kendisi koşulunda HbR düzeylerinde Her İkisi ve Diğeri durumları

kadar  yüksek olmamakla  beraber  aynı  bölgelerde  anlamlı  bir  örtüşme olduğu  görülmektedir.

Sessiz  okuma  durumunda  ise  bekleneceği  şekilde  örtüşme  düzeyi  düşük  seviyede

gerçekleşmiştir. 
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Şekil 18. Her İkisi (sol üst), Diğeri (sağ üst), Kendisi (sol alt) ve Sessiz Okuma (sağ alt) koşullarında HbR
sinyallerinde gözlenen örtüşme artış dağılımını gösteren FDR düzeltmeli t-haritası

Şekil 19’da Her İkisi, Diğeri, ve Kendi koşullarında gözlenen HbR örtüşme artış değerleri cümle

blok  türüne  göre  (aynı  veya  farklı)  ayrıştırılarak  sunulmuştur.  Hatırlanacağı  üzere  farklı

koşulundaki bloklarda birlike okunan 7 cümleden bir tanesi, davranışsal performansı etkileyecek

şekilde farklı bir kelime içermekteydi. T-haritaları kıyaslandığında aynı veya farklı cümle içeren

blok türleri arasında HbR örtüşme artışı dağılımı bakımından bariz bir farklılık görülmemektedir. 
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Şekil  19. Her İkisi aynı (sol üst), her ikisi farklı (sağ üst),  diğeri aynı (sol orta), diğeri farklı (sağ orta),
kendisi  aynı  (sol  alt)  ve kendisi  farklı  (sağ alt)  koşullarında HbR sinyallerinde gözlenen örtüşme artış
dağılımını gösteren FDR düzeltmeli t-haritası
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HbO Sinyallerindeki Örtüşme Analizi

Her İkisi, Diğeri, Kendisi ve Sessiz Okuma durumlarında partnerlerin prefrontal kortekslerindeki

HbO düzeylerinde gözlenen örtüşme artma miktarları  Şekil  20’de gösterilmiştir.  HbR örtüşme

verilerine  kıyasla  HbO  örtüşmesinin  anlamlı  olduğu  bölgelerin  daha  sınırlı  bölgeler  içerdiği

görülmektedir. Her İkisi işitme koşulunda sağ dorsolateral ve kısmen sağ superior frontal korteks

bölgelerinde  HbO  sinyalleri  arasında  güçlü  bir  örtüşme  olduğu  görülmektedir.  Sağ  dlPFC

bölgesindeki  HbO  örtüşme  düzeyi  Diğeri  ve  Kendisi  koşullarında  da  anlamlı  düzeyde

görülmektedir.  Sessiz  okuma  durumunda  ise  bekleneceği  şekilde  HbO  örtüşme  düzeyi

neredeyse hiç gerçekleşmemiştir. 

Şekil 21’de Her İkisi, Diğeri, ve Kendi koşullarında gözlenen HbO örtüşme artış değerleri cümle

blok  türüne  göre  (aynı  veya  farklı)  ayrıştırılarak  sunulmuştur.  HbR  örtüşme  dağılımıyla

kıyaslandığında HbO örtüşme düzeyi ağırlıklı olarak sağ dlPFC bölgesinde gerçekleşmiştir. Aynı

ve farklı cümle okuma durumu HbO örtüşme düzeyi üzerinde en çok Diğeri koşulunda önemli bir

fark yaratmıştır. Cümlelerin aynı olduğu durumda Diğeri koşulunda özellikle karşı tarafın bilişsel

durumu ve niyeti üzerine çıkarımların yapıldığı düşünülen (ing. Theory of Mind) sol frontopolar

bölgede  örtüşme  artışı  olduğu  görülmektedir.  Cümlelerin  farklı  olduğu  durumda  ise  Diğeri

koşulunda  neredeyse  hiç  HbO örtüşmesi  oluşmamıştır.  Bu durum özellikle  partnerin  sesinin

baskın  olarak  duyulduğu  Diğeri  durumda  cümlelerde  farklılık  olmasının  kritik  bir  farklılık

yarattığına işaret etmektedir. 
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Şekil 20. Her İkisi (sol üst), Diğeri (sağ üst), Kendisi (sol alt) ve Sessiz Okuma (sağ alt) koşullarında HbO
sinyallerinde gözlenen örtüşme artış dağılımını gösteren FDR düzeltmeli t-haritası
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Şekil  21. Her İkisi aynı (sol üst), her ikisi farklı (sağ üst),  diğeri aynı (sol orta), diğeri farklı (sağ orta),
kendisi  aynı  (sol  alt)  ve kendisi  farklı  (sağ alt)  koşullarında HbO sinyallerinde gözlenen örtüşme artış
dağılımını gösteren FDR düzeltmeli t-haritası.
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5. TARTIŞMA VE SONUÇ

Proje kapsamında birlikte cümle okuma paradigması  kullanılarak yapılan fNIRS hiper-tarama

çalışmasının  amacı  iki  kişinin  beyinlerinin  önyüzünde  gözlenen  hemodinamik  hareketlerde

herhangi  bir  senkronizasyon  olup  olmadığını  ortaya  çıkarmaktır.  Bu  amaçla  partnerin  çeşitli

düzeylerde  işitilebildiği  koşullar  mikrofon  ve  kulaklık  yardımıyla  oluşturulmuş,  ve  okunan

cümlelerin  çoğunluğunun  özdeş  olduğu,  ancak  ara  ara  bir  kelime  bakımından  farklılaşan

cümlelerin de okunması gereken bir deney kurgusu oluşturulmuştur. Bu kurgunun temel amacı

davranışsal  performansın  oluştuğu  ve  bozulduğu  durumları  sistematik  olarak  yaratarak,  bu

durumların beyinler arası senkronizasyon düzeyini ne derece etkilediğini tespit etmektir. Birlikte

cümle okuma ilk bakışta basit bir görev olarak görünmekle beraber, ekranda beliren cümlenin

okunarak görsel uyarandan işitsel çıktıya dönüştürülmesi, telaffuz yapılırken ses yolu üzerindeki

kasların hareketlerinin koordine edilmesi, seslendirmenin diğer kişiyle senkronize ilerlemesi için

partnerin  temposuna  göre  söylem  hızının  ayarlanması  gibi  pek  çok  bilişsel  sürecin

koordinasyonunu gerektirdiğinden temporal,  pre-motor,  motor,  prefrontal  korteks başta olmak

üzere pek çok beyin bölgesinde hareketlenme olmasını gerektirmektedir. Cümlelerin belirli  bir

zamanda gösterilerek aynı anda aynı eylemi birden fazla ikilinin yapabilmesine, ve örüntülerin

kişiler  arası  ne  derece  tutarlı  olduğuna  bakılabilmesine  imkan  vermesi  bakımından  da  bu

protokol avantajlar sunmaktadır.

Katılımcıların  davranışsal  performansı  üzerinde  yaptığımız  analizler  işitme  koşulları  ve

cümlelerin aynı/farklı olmasının birlikte cümle okuma performansını istatistiksel olarak anlamlı

düzeyde etkilediğine,  en yüksek koordinasyon düzeyinin partnerlerin bir birlerini  duyabildikleri

Her İkisi ve Diğeri işitsel koşullarında gerçekleştiğine işaret etmektedir. Bu sırada iki katılımcının

PFC bölgelerinde eşzamanlı olarak alınan fNIRS kayıtları incelendiğinde birlikte cümle okuma

paradigmasının  klasik  dil  işleme bölgeleri  arasında bulunan sol  dlPFC ve sol  inferior  frontal

gyrus bölgelerine (Broca alanı civarındaki bölgeler) ek olarak, bu bölgelerin sağ hemisferdeki

simetrik yapılarında da artan bir oksijenlenme olduğunu göstermiştir.  Yakın zamanda beraber

cümle okuma paradigması üzerinde yapılan bir fMRI çalışmasında (Jasmin vd., 2016), benzer

bir şekilde sağ hemisferdeki bu bölgelerde gerçek zamanlı  cümle okuma sırasında metabolik

hareketliliğin  arttığı,  kontrol  durumları  olan  bireysel  okuma  durumunda  etkinin  kaybolduğu

gözlenmiştir.  Bulgularımız,  sadece  bir  katılımcının  beyin  görüntüleme  verisinin  alınabildiği

Jasmin vd.’nin sonuçlarıyla paralel görülmektedir. fNIRS gibi maliyet etkin, giyilebilir bir ölçüm

yöntemiyle  fMRI  gibi  yüksek  uzamsal  çözünürlük  sunan  bir  nörogörüntüleme  teknolojisiyle
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benzer  bir  sonuç üretebilmesi,  kullanılan  yöntemin geçerliliği  bakımından önemli  bir  gelişme

olarak değerlendirilmektedir. 

Mevcut proje çalışmasının özgün yönü, birlikte cümle okuma paradigmasında iki kişiden aynı

anda beyin görüntüsü alınmış olmasıdır. Bu durum, hangi PFC bölgelerinin aktifleştiği bilgisine

ek olarak, iki katılımcının birlikte cümle okurken PFC bölgelerinde gözlenen aktifleşme trendleri

arasında  bir  ilişki  olup  olmadığını  inceleme  imkanı  da  vermektedir.  Elde  ettiğimiz  bulgular

davranışsal  uyumun  yüksek  olduğu  durumlarda  sağ  superior  frontal  korteks  ve  sağ  dlPFC

bölgelerindeki  HbR  ve  HbO  değişimleri  arasındaki  örtüşmenin  anlamlı  derecede  arttığını

göstermektedir. Klasik olarak dil süreçleriyle ilişkilendirilen sol dlPFC ve sol inferior frontal gyrus

bölgelerinin  sağ  hemisferdeki  simetrik  yapılarının  birlikte  cümle  okuma gibi  uyum gerektiren

dilsel görevlerde devreye girmesine ek olarak, aktifleşmelerin benzer salınımlar göstermesinin

de ortak performans için önemli olduğu görülmektedir. Bu açıdan fNIRS teknolojisinin HbO ve

HbR seviyelerini  ayrı  ayrı  takip  edebiliyor  olmasının  da  önemi  ortaya  çıkmaktadır  (ör.  fMRI

yönteminde  kullanılan  BOLD  sinyali  HbO  ve  HbR’nin  karışımıdır),  zira  beyinler  arası

senkronizasyon  HbR  düzeyinde  ortak  bir  görev  yapılması  bağlamında,  HbO  düzeyinde  ise

performansın  eşleşmesi  bağlamında  yüksek  değerler  vermiştir.  İlgili  sağ  PFC  bölgelerinden

alınacak bu iki örüntü bir arada ele alındığında ortak algı ve eylem koordinasyonu gerektiren

süreçlerin analizi  için anlamlı  biyobelirteçler  üretilebileceği değerlendirilmektedir.  Özellikle sağ

superior frontal korteks bölgesinin ortak algı gerektiren tepki baskılama ve tepki koordine etme

(Cui vd., 2012), birlikte şarkı mırıldanma (Osaka vd., 2015) , parmak ritmi tutma (Holper vd.,

2012) gibi görevlerde de benzer örüntüler oluşturması bu bölgenin ortak dikkatin oluşumu ve

idamesinde önemli bir rolü olabileceğine işaret etmektedir. 

Çalışmanın bazı kısıtlılıkları da söz konusudur. Örneğin katılımcıların deney sırasında yan yana

oturuyor olması, özellikle katılımcıların sadece kendi seslerini duyarak cümle okumaları gereken

bölümde de bazı ipuçlarını izleyebilmelerine ve senkronize performans gösterebilmelerine neden

olmuştur.  Bu durum her katılımcı  ikilisi  için  geçerli  olmadığından,  bu kısıta rağmen ortalama

örtüşme artış miktarında anlamlı bir düşme gözlenebilmiştir. Dolayısıyla, katılımcıların tamamen

izole olduğu bir deney kurgusunda bahsedilen etkinin daha da artabileceği değerlendirilmektedir.

Buna ek olarak, farklı cümle içeren bloklarda katılımcılar 6 adet daha özdeş cümle okumuş, ve

farklı olan yedinci cümle sadece bir kelimede farklılaşmaktadır. Bu durum davranışsal düzeyde

bozulmalara  sebebiyet  vermekle  beraber,  katılımcılar  çoğu  durumda  toparlayıp  cümleyi
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senkronize biçimde tamamlayabilmişlerdir. Bu durum aynı ve özdeş bloklarda beyin sinyallerinde

göreceli olarak az bir fark elde edilmesine neden olmuş olabilir. 

Bahsedilen kısıtlamaları gidermek için bir deney daha tasarlanmış ve 28 kişiden (14 çift) benzer

bir  şekilde  veri  toplanmıştır.  Bu  denemede  farklı  bloklarında  katılımcılara  tamamen  farklı

cümleleri  okumaları  istenmiştir.  Ayrıca deney iki  gruba bölünerek ilk  grup yüz yüze oturacak

şekilde konumlandırılmış, diğer grup ise farklı odalarda yer almıştır. Ses sistemi uzatma kabloları

yardımıyla koridorun diğer tarafında yer alan bir odaya taşınarak odalar arası iletişim yapılması

sağlanmıştır.  Proje takviminde yer  almayan bu ek deneyin  analizleri  tamamlanmak üzeredir.

Projenin ana sonuçları ile devam deneyinin sonuçlarını bir arada sunan bir makale de henüz

hazırlanma aşamasındadır. 2018 yaz ayları sırasında bu makalenin tamamlanarak alanda önde

gelen bir dergiye başvurulması planlanmaktadır. 

Buna ek olarak proje takvimi içerisinde bir  adet doktora tezi tamamlanmış, projenin bulguları

Ulusal  Sinirbilim  Kongresi  (USK  2016),  Annual  Meeting  of  the  Cognitive  Science  Society

(CogSci 2017) ve Annual Meeting of the Cognitive Neuroscience Society (2018) kongrelerinde

sunulmuştur.  Proje  sayesinde  kurgulanan  altyapı  sayesinde  farklı  etkileşim  senaryolarına

odaklanan bir yüksek lisans ve bir doktora tezi halen devam etmektedir. İki göz izleme cihazını

da  senkronize  ederek  kullandığımız  ortamımızda  göz  hareketlerinin  koordine  edilmesini

gerektiren  görevler  tanımlayarak  beyin  senkronizasyon  örüntülerini  daha  gözlenebilir  hale

getirmek konusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Proje neticesinde oluşan bu teknik bilgi

birikimi  ve  sağlıklı  bireylerin  ortak  dikkat  oluşturduklarına  işaret  eden  beyin  senkronizasyon

örüntülerinin,  ileride  otizm  spektrum  bozuklukları,  şizofreni,  dikkat  bozukluğu  gibi  sosyal

izdüşümleri  olan  hastalıkların  teşhis  ve  rehabilitasyonuna  yönelik  araştırmalara  katkıda

bulunması beklenmektedir.
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EKLER

El Kullanım Testi

Lütfen aşağıdaki eylemler sırasında el kullanım tercihinizi ilgili sütuna bir artı işareti (+) koyarak 

belirtiniz. Eğer tercihiniz mecbur kalmadığınız sürece diğer elinizi kullanmayı asla tercih 

etmeyeceğiniz kadar güçlüyse ilgili sütuna iki artı işareti (++) yazınız. Eğer verilen eylem 

sırasında hangi elinizi kullandığınız sizin için hiçbir şekilde fark etmiyorsa iki sütuna da birer tane

+ işareti yazınız.

SOL SAĞ
1 Yazı yazmak
2 Resim çizmek
3 Bir cismi fırlatmak
4 Makas kullanmak
5 Diş fırçalamak
6 Bıçak kullanmak (çatal olmadan)
7 Kaşık kullanmak
8 Süpürge kullanmak (üstteki el)
9 Kibrit yakmak (kibriti tutan el)
10 Kutu, kavanoz açmak (kapağı tutan el)
i Tekme atmak için (ör. topa vurmak) hangi ayağınızı tercih

edersiniz?
ii Tek gözünüzü kullanmanız gerektiğinde (ör. nişan almak)

hangisini tercih edersiniz?
Aktivitelerin bazıları iki elin de kullanımını gerektirmektedir. Bu durumlarda el kullanımı ile ilgili 

koşul parantez içerisinde belirtilmiştir. Lütfen tüm soruları yanıtlamaya çalışın ve yalnızca ilgili 

aktivite veya nesne ile ilgili hiçbir deneyiminiz yoksa soruyu boş bırakın.
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Öz: Sosyal etkileşim beynin gelişiminde ve bilişsel süreçlerin şekillenmesinde temel bir role
sahiptir. Sosyal Sinirbilim sosyal süreçlerinin nörofizyolojik izdüşümlerini araştıran ve son
yıllarda öne çıkmaya başlayan bir araştırma alanıdır. Bugüne kadar sosyal bilişsel süreçlerin
anlaşılması için gerçekleştirilen beyin araştırmaları, görüntüleme teknolojilerin getirdiği kısıtlar
dolayısyla, insan beynini diğer insanlarla gerçek zamanlı etkileşim sırasında izlemektense,
simüle edilmiş sosyal ortamların veya sosyal nitelikli uyaranların bireylerin beyin hareketleri
üzerindeki etkilerine odaklanmıştır. Bu araştırmalar sözkonusu deneysel görevlerde ortaya
çıkan beyin hareketleri konusunda kapsamlı bilimsel bilgi edinilmesini sağlayabilmiş, ancak
sosyal etkileşimin çok boyutlu ve dinamik özelliklerini sınırlı bir düzeyde yansıtabilmiştir.
Günümüzde doğal sosyal etkileşim sırasında gerçekleşen beyin aktiviteleri üzerinde yapılmıiş
nörobilim çalışmalarının sayısı son derece kısıtlıdır. Giyilebilir beyin görüntüleme
sensörlerindeki gelişmeler ve sahada kullanım imkanlarının ortaya çıkması, hiper-tarama adı
verilen sosyal etkileşim sırasında birden fazla kişinin beyin hareketlerinin eşzamanlı olarak
izlenmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışma hiper-tarama çalışmalarına uygun bir
deney paradigmasını ve beyinler arası senkronizasyonu ölçmeye yönelik yenilikçi yöntemleri
bir araya getirerek sosyal nörobilim literatüründeki bu boşluğa hitap etmeyi hedeflemektedir.

Bu çalışma, iki sağlıklı bireyin beyinlerinden işlevsel kızıl-ötesi tayfölçümü (fNIRS) yöntemiyle
senkronize olarak alınacak sinyaller arasındaki ilişkileri davranışsal ölçümlerle bir arada
inceleyerek sosyal etkileşimin beyinler-arası nöral izdüşümlerini incelemeyi amaçlamaktadır.
Çalışma kapsamında geliştirilen deney ortamında katılımcılardan ortak cümle okuma görevi
yaptıkları sırada alınan fNIRS ve ses verileri bir arada işlenerek, davranışsal seviyede iki
kişinin söylemleri arasında bir eşgüdüm olduğu ve olmadığı durumlarda prefrontal korteks
bölgesindeki işlevsel beyin hareketleri arasında ne tür bir ilişkinin açığa çıktığı incelenmiştir.

Deneysel çalışma kapsamında öncelikle eş zamanlı ve etkileşimsel görevler üstlenen iki
kişinin beyin hareketlerinin yine eş zamanlı olarak izlenebileceği ve elde edilen verilerin
senkronize olarak kaydedilebileceği bir deney düzeneği kurulmuştur. Bu doğrultuda,
geleneksel olarak birey seviyesinde incelenen pek çok bilişsel paradigma ve patolojik
durumun sosyal etkileşim sırasında incelenebilir hale getirilmesi sağlanmıştır. Sonraki
aşamada deneysel çalışmadan elde edilen veriler analiz edilmiş ve sosyal etkileşimin sinirsel
düzeyde izdüşümleri incelenmiştir. Cümle okuma deneyi kişilerin bir birlerini duyma ve
aynı/farklı cümlelerin kullanılması gibi koşullar artında yapılarak kişiler arasında davranışsal
düzeyde farklı eşgüdüm seviyelerinin oluşması sağlanmış, ve bu sırada beyin
hareketlerindeki senkronizasyon seviyesinde benzer bir değişim olup olmadığı araştırılmıştır.
Sonuçlar özellikle ortak algının tesisi ve algı idamesi için önem taşıdığı bilinen sağ superior
frontal korteks ve sağ dorsomedial korteks bölgelerinde davranışsal eşgüdüm düzeyine
paralel olarak artış gösteren bir senkronizasyon olduğuna işaret etmektedir. Bu sonuçlar
alanda yeni yapılmakta olan çalışmaların sonuçlarıyla kıyaslandığında önemli ortak noktalar
olduğu değerlendirilmiştir. Yapılan bu değerlendirmeler ışığında bu tür sosyal deney
paradigmalarının ve çok kişiden beyin görüntüleme verisi alınan hiper-tarama yönteminin
otizm, dikkat bozukluğu-hiperaktivite ve şizofreni gibi sosyal etkileşimle ilişkili olduğu
düşünülen hastalıkların tanı ve rehabilitasyonu için önemli bilgiler sağlayacağı öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Nörobilim, Sosyal Etkileşim, Ortak Algı, Hipertarama, Optik Beyin Görüntüleme, ikili
fNIRS
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