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SUMMARY

Self has been one of the most controversial phenome-
non in philosophy and psychology for a long time. More
recently, self has been transferred in the field of neuro-
science since 30 years and its neural correlates remain
under the intense investigations. Proposals for theoreti-
cal conception of self have not yet achieved complete
clarity. Efforts for linking the self with brain structures
have been going on for many years. Naturally, these two
states (theorization and experiments) process side by
side. Therefore, neuroscientific studies diversify with
regard to conceptual theorization of self. Many studies
have shown that cortical midline structures (CMS) are
important in self processing. In addition, it is commonly
accepted the involvement of resting state activity during
the self-related mental states. In this context, processing
of self related stimulus in the cortical midline structures
is associated with regions of default mode network
(DMN). This review aims to investigate the self-related
studies under the light of current neuroscientific data,
the neuroscience model of Northoff proposed for the
self, and to examine the self in the Damasio’s framework
in the context of consciousness.

Key Words: Self, Neuroscience, Consciousness, CMS,
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ÖZET

Kendilik problemi uzun yýllardýr felsefe ve psikoloji alan-
larýnda tartýþýlmakla beraber son 30 yýldýr sinirbilimin de
ilgi alanýna girmiþtir ve kendiliðin nöral mekanizmalarý
üzerine yoðun araþtýrmalar yapýlmaktadýr. Kendiliðin
kavramsal tanýmlarý hakkýnda düþünceler henüz tam bir
netlik kazanmamýþtýr. Kendiliði beyin bölgeleriyle iliþ-
kilendirme çabalarý uzun yýllardýr devam etmektedir.
Doðal olarak bu iki durum (kuramsallaþtýrma ve deneyler)
yan yana iþlenmektedir. Dolayýsýyla kendiliðin kavramsal
teorizasyonuna göre yapýlan sinirbilimsel çalýþmalar da
çeþitlilik göstermiþtir. Önemli miktarda çalýþma kortikal
orta hat yapýlarýnýn (CMS) kendilikle ilgili süreçlerde aktif
olduðunu göstermektedir. Kendilikle iliþkili zihinsel süreç-
lerin ayrýca istirahat durumunda belirgin olarak
görüldüðü kabul edilmektedir. Bu baðlamda kortikal orta
hat yapýlarýnda, kendilik’le iliþkili uyaranlarýn nöronal
iþlemlemesi, default mode networkdaki (DMN) bölgeler-
le iliþkilendirilmektedir. Bu derleme çalýþmasý, güncel
sinirbilimin verileri ýþýðýnda kendilik ile ilgili araþtýrmalarý,
Northoff’un kendiliðe iliþkin nörobilim modelini ve
Damasio modelindeki kendiliði bilinç baðlamýnda incele-
meyi amaçlamaktadýr.

Anahtar Sözcükler: Kendilik, Nörobilim, Bilinç, CMS,
Northoff, Damasio
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GÝRÝÞ

Kendiliðin (self) ne olduðu, nereden geldiði, kim
olduðumuz gibi sorular felsefenin en eski problem-
lerinden biridir (1). Felsefenin yaný sýra güncel
sinirbilim çalýþmalarý fonksiyonel nörogörüntüleme
teknikleriyle beraber bu sorulara yanýtlar bulmaya
çalýþmaktadýr. Fakat kendilik ve onun beynin farklý
bölgelerindeki nöral yansýmalarý tartýþmalý bir konu
olarak karþýmýza çýkmaktadýr (2,3). Kendilikle ilgili
yapýlan çalýþmalar bilinçli kendilik ve bilinçdýþý
kendilik gibi bir ayrýma gitmektedir (4). Northoff
ve arkadaþlarýnýn sinirbilim alanýndaki çalýþmalarý
kendilikle ilgili uyaranlarýn iþlenmesinde kortikal
orta hat yapýlarýn aktif rol üstlendiði (3), bu neden-
le bu yapýlarýn bilinçli kendiliðin üretiminin temel
bir bileþeni olduðunu göstermektedir. Bununla
beraber bilinçli kendilik, kendiliðin bilinçdýþý alan-
larýyla tamamlanmaktadýr. Güncel teoriler bil-
inçdýþý kendiliðin beynimizin içkin zihnini (embodi-
ed mind) yaratan somatosensorial korteks ile
desteklenerek bilinçli kendilikteki rolüne dikkat
çekmektedir (5).

Descartes'ýn "düþünüyorum öyleyse varým"
söylemiyle tanýmladýðý kendilik, felsefede bedenin
karþýsýnda yer alan bir öz olarak tanýmlanmaktadýr.
Descartes kendilik ile bedenin etkileþimini epifiz
bezi ile iliþkilendirerek, bu iliþkiyi biyolojik bir ze-
mine oturtmaya çalýþýr. David Hume ise kendiliðin
zihinsel bir meleke olduðu fikrini reddeder ve kom-
pleks bir algý düzeyine indirger. Hume, kendiliðin
yalnýzca bir yanýlsama olduðunu ve algýladýðýmýz
þeylerin dýþýnda bir þey olmadýðýný ileri sürer (5).
Bu bakýþ açýsý izlerini, kendiliði zihinsel bir durum
olarak tanýmlamayan Thomas Metzinger'in tartýþ-
masýnda sürdürür.

Kendilik problemi psikoloji alanýnda ilk olarak
William James ile karþýmýza çýkmaktadýr. Kiþisel
kimlik (personal identity) kavramý ile James kiþinin
bütünlük ve süreklilik hissine vurgu yapmaktadýr.
Deneyimsel (empirical) ve nesnel (objective)
olmak üzere kendiliði iki birime ayýrýr (6). 

Kendilik problemi son 30 yýldýr sinirbilimin de ilgi
alanýna girmiþ ve yapýlan çalýþmalar kendiliðin
çeþitli özelliklerine odaklanmaktadýr (7).
Kendiliðin özelliklerine göre yapýlan sinirbilimsel

çalýþmalar da çeþitlilik göstermiþtir. Kendiliði beyin
bölgeleriyle iliþkilendirme çabalarý uzun yýllardýr
devam etmekte fakat güncel çalýþmalar, korteksin
orta hat yapýlarý (CMS) olarak tanýmlanan kendi-
likle ilgili süreçlerin yer aldýðý bu yapýnýn önemine
vurgu yapmaktadýr (1,2,3,5,7). Kortikal orta hat
yapýlarýn (CMS), içsel uyaranlarla dýþsal uyaranlar
arasýnda baðlantý kurmamýzda, kendilikle ilgili
süreçlerde ve iþlemlerde merkezi rol oynadýðý
düþünülmektedir (1).

Kendiliði anlayabilmek için kendilikle ilgili kate-
gorik ayrýmlarý yapmak oldukça önemlidir.
Kendilik teorilerinin geniþ yelpazesi içinde kendi-
liðe iliþkin ayrýmlar da çeþitlilik göstermektedir.
Damasio'nun da belirttiði gibi kendilik, bilinçli ve
bilinçdýþý olmak üzere ikiye ayrýlabilir (4).
Yukarýdaki tanýmlar daha ziyade bilinçli kendilikle
iliþkili olarak okunabilir. Bilinçdýþý kendiliðin sinir-
bilim alanýndaki tanýmý ise Freud'un bilinçdýþý
tanýmýndan farklýlýk göstermektedir. Burada bi-
linçdýþý süreçlerle, daha ziyade 'otomatik süreçler'
kastedilmektedir. Bu nedenle zihnimizde bilinçdýþý
olarak tanýmlanabilecek pek çok iþlem yer almak-
tadýr. Bilinçdýþý kendilik, bedensel deneyimlerle
baðlantý kurmayý mümkün kýlmakta ve
Damasio'nun bilinç teorisindeki protoself
kavramýyla kýsmen örtüþmektedir (5). 

Kendilikle ilgili çalýþmalarýn bir kýsmý ise, kiþinin
kendiliðiyle ilgili bilginin iþlenmesini yansýtan
kendilikle ilgili durumlar (self-related states) ile
diðer kiþilerle ilgili bilginin iþlenmesini ifade eden
kendilikle iliþkili olmayan durumlar (nonself-rela-
ted states) gibi ikili bir ayrýma gitmektedir (7,8). Bu
ayrým, kendilikle ilgili beyin aktivitelerinin diðer-
leriyle iliþkili süreçlerden farklý oluþu ve medial
prefrontal korteks (MPFC) gibi korteks bölgesinin
kiþisel süreçlerde daha aktif oluþuyla daha fazla
mümkün hale gelmiþtir. Böyle bir ayrýmýn yaný sýra
kendilik süreçlerinin de bir bütünlük arz etmediði
ve kendilikle ilgili bilginin türüne göre farklýlýk gös-
terdiði yönünde artan miktarda kanýt bulunmak-
tadýr (7). Kendiliðin farklý komponentlerini nasýl en
iyi þekilde tanýmlayacaðýmýz ve bir araya getire-
ceðimiz tartýþmasý yerini kendiliðin tek bir birimden
oluþmadýðý yönündeki fikir birliðine býrakmaktadýr.
Bu yaklaþým daha ziyade kendiliði, farklý yönleri
içerisinde barýndýran ve her bir yön için farklý
süreçlerin iþlediði bir yapý olarak tanýmlamaktadýr
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(8,9,10). 

Bu baðlamda çalýþmalar, kiþinin yaþamýnýn tarihsel
boyutunu oluþturan 'otobiyografik kendilik' ile
süregiden bedensel durumu ifade eden 'çekirdek
kendilik' olmak üzere kendilikle iliþkili zihinsel
durumlarýn iki türüne odaklanmaktadýr (7).
Otobiyografik kendilik daha ziyade, kiþiler yaþam-
larýnýn tarihsel boyutundan belirli anýlar çaðýrdýk-
larýnda üretilirler ve dolayýsýyla biyografik bilgiler,
kiþilik özellikleri ve spesifik yaþam olaylarý bu zihin-
sel durumun içeriðini oluþturmaktadýr (4). Öte yan-
dan çekirdek kendilik ise interoceptive bedensel
deðiþimler (açlýk, susuzluk, yorgunluk gibi) ile
bedenin dýþ dünyayla temasýndan ortaya çýkan exte-
roceptive deðiþimleri içermektedir (4). Zihinsel
durumlar arasýndaki kavramsal farklýlýklarýn yaný
sýra nöral yapýda aktivasyon alanlarýndaki farklýlaþ-
ma da incelenmiþ ve kortikal orta hat yapýlar ile
insular korteksin kendilikle iliþkili süreçlerdeki rolü
ortaya konulmuþtur (7). 

Bu çalýþma, kendiliðe iliþkin teorileri, kendilikle
iliþkili nöral bileþenler ve aktivasyon alanlarýný,
psikoloji alanýndaki kendilik tanýmýnýn nörobilim
alanýndaki tanýmlarla iliþkisini ve Damasio'nun bi-
linç teorisi çerçevesinde kendiliðin konumunu ele
alacaktýr. Çalýþmanýn nöroanatomik sýnýrlarýný
Norhoff ve arkadaþlarýnýn nörobilim alanýndaki
kortikal orta hat yapýlarla iliþkili çalýþmalarý oluþ-
turmaktadýr.

Felsefe ve Psikolojide Kendiliðin
Kavramsallaþtýrýlmasý

Kendiliðin nasýl tanýmlanacaðý problemi felsefenin
en eski problemlerinden biri olarak karþýmýza çýk-
maktadýr. Kendilik kavramý, Descartes ve Kant gibi
filozoflar tarafýndan zihni karakterize eden fonksi-
yonlarýn en yüksek düzeyini temsil etmekteydi (1).
Psikolojinin bir bilim dalý olarak ortaya çýkýþýyla
beraber kim olduðumuz sorunu artýk psikolojinin
de ilgi odaðý haline gelmiþtir. Kendilikle iliþkili ilk
tanýmlar William James tarafýndan yapýlmýþtýr
(1,4). William James özne olarak kendilik (I-self)
ile nesne olarak kendilik (me-self) arasýnda bir
ayrýma gidilmesi gerektiðine vurgu yapmaktadýr
(8). Özne olarak kendilik, dýþsal nesneleri, olaylarý
ve çevresindeki kiþileri deneyimler. Bu deneyimlere

baðlý olarak da bilinç veya öz-bilinç dediðimiz hal
ortaya çýkmaktadýr. Nesne olarak kendilik ise
kiþinin kendiliðini karakterize eden ve kendiliðiyle
iliþkili özelliklere iþaret etmektedir. Kiþinin ismi ve
otobiyografik anýlarý nesne olarak kendiliðin özel
içeriðini oluþturmaktadýr (1). Kendiliðin içeriðine
baðlý olarak da farklý kendilik kategorileri ortaya
çýkmaktadýr (örn: fiziksel kendilik, zihinsel kendi-
lik, otobiyografik kendilik, sosyo-kültürel kendilik
gibi). 

Bunun yaný sýra James sabit çekirdek bir kendilik
kavramýnýn gereksiz oluþuna iþaret etmektedir.
Düþünce akýþýnýn sürekli deðiþmesinden ötürü sabit
bir kendilikten bahsetmemizin mümkün olmadýðý-
na dikkat çekmektedir. James öz-bilinci, farklý öz
gönderimsel süreçlerle devam eden bir düþünce
akýþý içerisinde tanýmlamaktadýr (3). James tarafýn-
dan akýþ içerisinde tanýmlanan kendilik, modern
sinirbilimin DMN modeliyle örtüþmekte ve bu
model içerisinde tanýmlanan süreç halindeki zihin
yapýsý ve kendilik modeliyle paralellik göstermekte-
dir (11).

Öte yandan James kendiliði tanýmlayabilmek için
onu sýnýflandýrmýþ; 'fiziksel kendilik', 'zihinsel
kendilik' ve 'ruhsal kendilik' olmak üzere üç tür
kendilik tanýmlamýþtýr. William James'in bu
sýnýflandýrmasý, nörobilimin daha güncel kendilik
tanýmlarýyla da örtüþmektedir (3).  Damasio'nun
bedensel ve motor alanlarý iþaret eden 'proto-self'
kavramý William James'in fiziksel kendilik
kavramýyla örtüþürken; 'çekirdek veya zihinsel
kendilik' kavramý ise William James'in zihinsel
kendilik kavramýyla az çok örtüþmektedir. Ayrýca
Damasio'nun 'otobiyografik kendilik' kavramý ve
Gallagher'in 'öyküsel kendilik' kavramý James'in
ruhsal (spiritual) kendilik kavramýyla benzerlik
göstermektedir.

James'in kendilikle ilgili kavramsallaþtýrmasýný
aktardýðý eserini yayýnlamasýndan sonra uzunca bir
süre kendilik kavramý psikoloji tartýþmalarýnda yer
almamýþtýr. Bunun nedeni ise o dönemde psikolo-
jide hakim paradigmanýn davranýþçýlýk olmasýdýr.
Davranýþçý yaklaþým, yalnýzca gözlenebilir
deðiþkenlerle ilgilenmiþ, zihin, bilinç, duygu, kendi-
lik gibi sübjektif olgularý dýþarýda býrakmýþtýr (12).
Psikodinamik kuram ve özellikle Kohut'la beraber
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'kendilik' tekrar psikolojinin ilgi odaðý olmuþtur
(13). Kendiliði bir tür üst-örgütlenme olarak taným-
layan Kohut, kiþiliðin çekirdeði ve algýlarýn merkezi
olma rolünü atfederek kendilik kavramýný temel bir
fenomen olarak konumlandýrmýþtýr. Öte yandan
Jung ise kendiliði, bilinç ve bilinçaltý öðeleri bir-
leþtiren bir orta nokta olarak tanýmlamýþtýr.
Hümanist yaklaþýmý temsil eden Rogers ise kendi-
lik kavramýný, kiþilik kavramýnýn yerine kullanmýþ,
organizmanýn kendini gerçekleþtirme eðilimi ve
temel bir güdüsü olarak nitelendirmiþtir (14).

William James'in 19. yüzyýlýn sonunda kendiliðin
farklý kategorilerini tanýmlamasýndan sonra filo-
zoflar ve psikologlar bu kavramýn olasý varyasyon-
larýný geniþletmiþlerdir. James'in fiziksel, zihinsel ve
ruhsal kendilik olarak yaptýðý üçlü sýnýflandýrma
felsefede yerini farklý kategorilere býrakmýþtýr (9).
Örneðin, Neisser, kendiliðin ekolojik, kiþilerarasý,
geniþletilmiþ, özel ve kavramsal yönleri arasýnda bir
ayrýma gitmiþtir (10). Daha güncel yaklaþýmlar ise
biliþsel, kurgusal, öyküsel, somut kendilik gibi pek
çok kendilik kategorisinden bahsetmektedir (9).
Bütün bu kendilik kategorilerine yer vermek
mümkün olmadýðýndan ötürü bu derleme çalýþ-
masýnda 'minimal kendilik' ve 'öyküsel (narrative)
kendilik' kavramlarýna deðinilecektir. 

Minimal kendilik, deneyimin anlýk öznesi olarak
kiþinin bilincini deneyimlemesi olarak tanýmlan-
maktadýr. Minimal kendilik kavramý, hem
davranýþlar hem de biliþler için kiþisel faillik hissi
(sense of self-agency) ve kiþisel sahiplik hissi (sense
of self-ownership) arasýnda ayrým yapma
çabalarýnýn sonucunda ortaya çýkmýþtýr. Bu ayrým
daha sonra þizofreniye referansla nörobilim alanýn-
da da kabul edilmiþtir. Þizofreni, kiþisel faillik
hissinin bozulduðu ve prefrontal korteks, supple-
mentary motor alan ve serebellum gibi spesifik
beyin bölgelerinde nörolojik hasarýn görüldüðü bir
bozukluk olarak tanýmlanmaktadýr (9).

Öyküsel kendilik kavramý ise kendiliðin sürekliliði-
ni, geçmiþ ve geleceði içeren tutarlý bir kendilik
imajýný ifade etmektedir. Öyküsel kendilik, kendil-
iðimiz hakkýnda diðerlerinin anlattýðý hikayeleri de
içerisinde barýndýrmaktadýr. Bu kavram, Dennett'in
tanýmlarýndan yola çýkarak oluþturulmuþtur.
Öyküsel kendiliðin sýnýrlarý geçmiþ anýlardan gele-

cekle ilgili planlara kadar uzanmaktadýr (9). Her ne
kadar minimal kendilik kavramýnýn Damasio'nun
çekirdek kendilik kavramýyla örtüþtüðünü, öyküsel
kendilik kavramýnýn ise daha ziyade otobiyografik
kendilik kavramýyla benzerlik gösterdiðini söyleye-
bilsek de Damasio, bu karþýlýklý örtüþmeyi ifade
etmenin güçlüklerine deðinmektedir. Bu güçlükler
ise, öyküsel kendiliðin inþasýnda gerekli olan epi-
zodik belleðin stabil olmamasý, kendilik hissinin
tekrar tekrar inþa edilmesi, sosyal ve kültürel
çevrenin etkileriyle öznenin sürekli yeniden model-
lenmesi þeklinde özetlenebilir. Öte yandan kendi-
liðin temel özellikleri de öyküsel süreçlerle sürekli
bir biçimde yeniden yorumlanmaktadýr (9). 

Kendilik Kavramýnýn Nörobilimdeki Yeri

Kendilik kavramý felsefenin ve psikolojinin yaný
sýra nörobilimin de ilgi odaðý olmuþ ve nöral alt
yapýsý üzerine çeþitli araþtýrmalarýn yapýldýðý önem-
li bir konu haline gelmiþtir. Kendilik kavramýnýn
felsefede zihnin en yüksek fonksiyonu olma özel-
liði, nörobilim alanýnda da izlerini sürdürmüþ ve
kendilik yüksek düzey bir kognitif fonksiyon olarak
tanýmlanmýþtýr. Fakat güncel çalýþmalar kendiliðin
bu özelliðine kuþkuyla yaklaþmakta ve kendilikle
iliþkili durumlarýn algý, davranýþ, ödül, duygu gibi
temel mekanizmalarla iliþkili olduðunu ortaya koy-
maktadýr (1,8). Northoff'un çalýþmalarý bu baðlam-
da kendiliði felsefedeki konumundan daha farklý
bir yere yerleþtirmekte ve yeni bir kendilik modeli
inþa etmektedir. Northoff kendiliði, beynin yüksek
düzey bir iþlevi yerine beynin en temel fonksiyonu,
içsel veya spontan aktivitesi olarak kavramsallaþtýr-
maktadýr. Subkortikal bölgelerin hem kendilikle
iliþkili süreçlerde hem de duygu, ödül, davranýþ ve
algý gibi temel mekanizmalarda aktif olmasý bu
kavramsallaþtýrmayý desteklemektedir (1). Benzer
þekilde Pankseep'in nöro-anatomik, nöro-kimyasal
ve nöro-fizyolojik özelliklere sahip kendilik modeli,
beynin üst düzey bir iþlevinden ziyade beyin evri-
minin erken dönemlerinde ortaya çýkan nöral alan-
lara dayanmaktadýr (15). Pankseep motor, duyusal
ve duygusal haritalarýn birbirleriyle etkileþime
geçtiði antik orta beyin bölgelerinin ilkel kendilik
þemasýný önemli ölçüde etkilediðini öne sürmekte-
dir. Ýlkel kendilik þemasý erken geliþim döneminde
beyin sapýnýn orta bölümlerindeki motor yapýya
dayanmaktadýr. Kendiliðin nörodinamikleri ayný
zamanda afektif bilinç için gereken nöral süreçleri
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de belirlemektedir (15).

'Kendilik' farklý bileþenleri olan kompleks bir yapý
olmasý nedeniyle literatürde kendiliði açýklamaya
yönelik birbirinden farklý modeller bulunmaktadýr.
Bu modellerden bir kýsmý otobiyografik bellek ile
kendiliðin karþýlýklý iliþkisini yapýlandýrmaya çalýþ-
maktadýr. Kendilik hissi, otobiyografik bellek için
önemli bir kýlavuzken, otobiyografik bellek de
kendiliðe süreklilik hissi vermekte ve kendilikle
iliþkili bilgilerin güncellenmesini saðlamaktadýr
(16).

Semantik ve epizodik otobiyografik belleði içeren
kendilik, yüksek oranda öz-farkýndalýðý içermekte-
dir (16). Qin ve Northoff kendilik problemini
kavramsal ve deneyimsel olmak üzere iki boyutta
tartýþmaktadýr (2). Kavramsal olarak kendiliðin
farklý kavramlarý, süreç - birim temelli ve duyusal
motor - kognitif temelli þeklinde iki bölüme
ayrýþtýrýlabilir.  Deneyimsel olarak ise, 'kendilik'
nöronal mekanizmalar ve network aðlarýndan oluþ-
maktadýr. Bu baðlamda 'kendilik' için spesifik olan
kortikal orta hat yapýlarýn önemine dikkat çe-
kilmektedir (2). Öte yandan Gillihan ve Farah,
kendilik kavramýný iki dala ayýrmýþlardýr: fiziksel ve
psikolojik kendilik. Fiziksel kendilik, bedene iliþkin
bilgiyi yansýtýrken, psikolojik kendilik ise epizodik
bellek, semantik bellek ve birinci kiþi bakýþ açýsý
deneyimlerine iliþkin bilgileri yansýtmaktadýr.
Gillihan ve Farah kendiliði, fiziksel ve psikolojik
kendiliðin bütünleþen bir birimi olarak tanýmla-
maktadýr (17).

Prebble ve arkadaþlarýnýn kapsayýcý kendilik modeli
ise iki ana boyuttan oluþan hiyerarþik bir yapý
sergilemektedir. Öznel (I-self) ve nesnel (me-self),
senkronik ve diyakronik olmak üzere iki boyutlu bir
kendilik modelidir. Bu boyutlarýn etkileþiminden
dört içerik oluþmaktadýr (16).

Prereflektif kendilik, bir yandan bütünlük ve kiþisel
faillik hissi verirken, diðer yandan öz-farkýndalýðýn
yüksek olmasýný içermektedir. Þuandaki nesnel
kendiliðe iþaret eden kendilik kavramý ise kiþilik
özellikleri gibi kiþisel kendilik bilgilerini içermekte-
dir. Semantik süreklilik ise kiþisel semantik hafýza-
ya dayanmaktadýr. Bu hiyerarþik modelde kendi-
liðin öznel algýsý tüm diðer bileþenler için bir ön
koþulken, kendilik kavramý semantik süreklilik için
bir ön koþuldur (16).

Kendilik kavramý; uyaran kümesine ve farklý iþlev-
leri yansýtan içeriklere göre farklý þekillerde taným-
lanmýþ ve sýnýflandýrýlmýþtýr. Bu nedenle literatürde
birbirinden farklý kendilik kategorileri bulunmak-
tadýr. Bu kategoriler Tablo 2'de özetlenmiþtir.

Bununla beraber kendilik kavramýnýn ayrýþan
parçalarýný nasýl bir araya getireceðimiz ve bütün
bu kategorilerin üzerinde genel bir kendilik bütün-
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    Tablo 1: Prebble’ýn  2 Boyutlu Kendilik Modeli 

 Senkronik  Diyakronik  

Öznel Prereflektif  Kendilik Fenomenolojik  Süreklilik  

Nesnel Kendilik kavramý Semantik Süreklilik  

     Tablo 2. Farklý Kendilik Kategorileri 
Proto Self (Damasio)  Bedene iliþkilin  duyusal iþlemleme 

Mental Self (Damasio)  Kendilikle  iliþkili  uyaranlarý  diðerlerinden  ayýrma 

Autobiographical  Self (Damasio)  Hafýzayla iliþkili  üst düzey iþlemleme  

Emotional  Self (Fossati  et al.) Duygusal olaylarla  ilgili öz-gönderimsel  iþlemleme 

Narrative Self (Gallagher)  Sözel ifadelerde  kendiliðin  farkedilmesi  

Experiental  Self (James) Kendilikle  dýþ dünya arasýnda iliþki kurma 

Spatial Self (Vogeley ve Fink) Uzamsal gerçeklikle  iliþkili  öz-gönderimsel  iþlemleme  

Facial Self (Keenan et al.) Kendi yüzümüzün  tanýnmasý  ve ayýrt edilmesi  

Verbal Self (Turk et al.) Üst düzey iþlemleme  

Social Self (Frith) Sosyal kendilikle  iliþki üst düzey iþlemleme  
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lüðünü nasýl elde edeceðimiz problemli bir
konudur. Northoff ve arkadaþlarý kendiliðin ayrýþan
kategorilerine karþýn bu kategorileri ortak bir
zeminde birleþtirmeye çalýþmýþlardýr. Bu baðlamda
öz-gönderimsel (self-referential) iþlemleme,
kendiliðin tüm yapýlarýný bir araya getiren ortak bir
kavram olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Öz-gönde-
rimsel iþlemleme; bir uyaranýn kiþinin kendiliðiyle
iliþkilendirilmesi olarak tanýmlanmaktadýr (2).
Kendilik genellikle yoðun bir biçimde duygusal
öznellik ile karakterizedir (1). Kendiliðin gözünden
dýþ dünyadaki uyaranlar nesnel bir nitelik olmaktan
çýkýp öznel bir kimliðe bürünür. Duygusal bir renk
kazanan uyaranlar ise kiþinin kendilik algýsýnýn bir
parçasýný oluþturur (3).

Damasio ve "Zihne gelen Kendilik"

Damasio sinirbilimdeki önemli iki soruya odaklan-
mýþtýr. Bunlardan biri kendiliðin doðasý diðeri ise
bilincin doðasý (17). Literatürde "bilinç" genellikle,
uyanýk olduðumuzda ortaya çýkan bir zihin durumu
olarak tanýmlanmaktadýr. Fakat Damasio, bilinç ile
uyanýklýðýn (wakefulness) ayný þey olmadýðýna
dikkat çeker ve bununla ilgili nörobilimsel kanýtlar
sunar (4). Uyanýk olmak, zihne sahip olmak ve
kendiliðe sahip olmak farklý beyin süreçleriyle ve
içerikleriyle iliþkilidir. Bununla beraber bu bölgeler
kalýn duvarlarla ayrýlmýþ beynin ayrý odalarýný da
iþaret etmemektedir (4). Damasio'nun bilinç teorisi
zihin temelli bir yapý olmaktan ziyade "kendilik"
(self) temelli bir yapý arz etmektedir (4).

Damasio'ya göre kendilik merkezli bir bilinç yak-
laþýmý öznelliði ve anlamýn oluþumunda bireysel
failliði mümkün kýlmaktadýr. Bireysel hayatý düzen-
leyici bir role sahip olan "kendilik", bilinçli zihnin
vazgeçilmez bir unsurudur (4,19). Damasio'nun bi-
linç teorisinde duygular, bilinç deneyiminin ortaya
çýkýþýnda nedensel bir rol oynamakta (4) ve teori üç
temel bileþene dayanmaktadýr: duygu, his ve his-
lerin hissi  (19).

Duygu (emotion): Damasio'nun uygulamasýnda bu
kavram, bir uyaran tarafýndan tetiklenen bilinçdýþý
nöral reaksiyonu ifade etmektedir. Spesifik olarak
beyin sapýnýn subkortikal çekirdeði, hipotalamus,
basal önbeyin ve amigdala aktivasyonu ile karakte-
rizedir.

His (feeling): Teorinin ikinci bileþeni ise duygular
tarafýndan proto-self'de tetiklenen nöral deðiþim-
leri kapsamaktadýr. Hislerin ortaya çýkýþýyla
beraber oluþan nöral deðiþim ayrýca organizmanýn
algý kalitesindeki deðiþimi de beraberinde
getirmektedir.

Hislerin Hissi (feeling of feelings): Ayrýca çekirdek
bilinç olarak da tanýmlanan teorinin üçünçü
bileþeni, duygular tarafýndan aktive olan nöral að
ile proto-self'de meydana gelen deðiþimlerle ilgili
bireyin algýsý arasýndaki korelasyonun bir sonucu-
dur. Diðer bir ifadeyle teorinin ilk iki bileþenin
arasýndaki iliþkinin sonucunda ortaya çýkmaktadýr.
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                  Þekil 1: Kortikal  Lokalizasyon  ve Kendilik Kavramý (3) 

 

Lateral Korteks:  Üst Düzey Ýþlemleme……………....Otobiyografik,  Duygusal,  Uzamsal,  Sözel Kendilik 

                                                                                                                        

             Kognitif                           Öz gönderimsel  uyaranlarýn                      

                                                      farklý alanlara eriþimi  

 

Medial Korteks:  Öz-Gönderimsel  Ýþlemleme…………Çekirdek,  Zihinsel  veya Minimal Kendilik 

                                                                                                                        

          Prereflektif                        Kendilik ve kendilik olmayan öz-gönderimsel  

                                                    uyaranlar  arasýnda ayrým 

 

Duyusal Korteks:  Duyusal Ýþlemleme…………………   …………. Proto veya Bedensel  Kendilik 

 



Damasio'nun teorisinde duyusal girdinin iþlemlen-
mesinden bilinç durumuna geçilmesi beþ aþamada
gerçekleþmektedir  (20). Bu aþamalar; 1) Duygu
uyandýran bir uyaranýn duyu organlarýna giriþi, 2)
Uyaranlarýn ortaya çýkarýlmasýnýn spesifik nöronal
düðümleri uyarmasý, 3) Emosyonlarýn aktive oluþu-
nun beynin diðer bölgelerindeki diðer sinyalleri
tetiklemesi 4) Proto-self'in deðiþmesi ve hislerin
ortaya çýkmasý, 5) Proto-self'deki deðiþim ve
emosyon ortaya çýkarýcý mekanizmadaki aktivas-
yonun somatosensoryal alana ulaþmasý þeklindedir.

Damasio, bilincin, hem duygu ortaya çýkarýcý
mekanizmanýn hem de protoself'deki deðiþimlerin
bir sonucu olduðunu ifade eder. Duyusal sisteme
giren uyaranlar beyin aktivasyonunu etkilemekte ve
sonrasýnda bilinçdýþý bir þekilde pek çok davranýþ
paternini tetiklemektedir (20). Damasio, bilinçli bir
zihnin inþasýndaki süreçleri kendiliðin hiyerarþik
yapýsýyla açýklamaktadýr. Kendilik, bir dizi birbiri
üzerine inþa olan nöroanatomik basamaklardan
oluþmaktadýr. Damasio, kendiliði biyolojik bir ze-
mine oturtur ve onu zihin aygýtýnýn bir ürünü ya da
aþkýn bir töz olma indirgemeciliðinden arýndýrýr.
Kendilik, dýþ dünya ile iliþkimizde bir referans nok-
tasý iþlevi görmekte ve bilinçli zihnin ortaya çýka-
bilmesi için merkezi bir rol oynamaktadýr (19). Ayrý
yapýlarda inþa edilen kendilik, üç aþamadan oluþ-
maktadýr (4): 1)Protoself; 2)Çekirdek kendilik;
3)Otobiyografik kendilik.

Protoself: Kendilik hiyerarþisinin ilk basamaðýný
oluþturan protoself; bedenin göreli olarak stabil
olan görünümlerini temsil eden imgelerin bir araya
gelmesinden oluþmaktadýr (4,18). Protoself, orga-
nizmanýn beden imgesinin kaydedilmesi, farklý
nöronal yapýlarda haritalandýrýlmasý ve bu harita-
larýn bir araya getirilerek bir bütünlük oluþturul-
masýný içerir. Ayrýca protoself, primordial hisler
olarak isimlendirilen ve bedenle iliþkili hislerden
oluþan temel duygularý ortaya çýkarmaktadýr (4).

Çekirdek Kendilik (Core Self): Hiyerarþinin ikinci
basamaðý olan çekirdek kendilik, organizma ve
nesne arasýndaki etkileþim ve protoself'in modifiye
olmasýyla oluþmaktadýr. Bu modifikasyon sonucun-
da nesneye yöneltilen dikkatle beraber nesnenin
imgesi deðiþmekte ve nesneye duygusal bir içerik
atfedilmektedir. Modifiye edilen nesne imgesi ve

organizma an be an uyumlu bir biçimde birbirine
baðlanmaktadýr (4). Protoself sabit bir görünüm
sergilerken, çekirdek kendilik gelen uyaranlara
(nesnelere) karþý gerekli düzenlemeleri yaparak
anlýk olarak deðiþebilen bir mekanizma özel-
liðindedir (18). Çekirdek kendilik, ayrýca nesneleri
bilme hissimizin oluþumunu ve 'bilinen nesneleri'
diðerlerinden ayýrt etmemizi mümkün kýlar (19).

Otobiyografik Kendilik (Autobiographical Self):
Kiþilik (personhood) ve kimliðimizi (identity)
saðlayan otobiyografik kendilik, bilinci inþa eden
otobiyografilerden oluþmaktadýr. Otobiyografiler,
kiþisel hafýzayý, geçmiþ deneyimleri ve gelecekle
ilgili planlarý içermektedir (4). Çekirdek kendilik
nesneyle karþýlaþmanýn bir sonucu olarak
üretilirken ve deðiþen bir yapý sergilerken otobiyo-
grafik kendilik, deneyimsel anýlar, dikkat ve dil gibi
sürekli yapýlara dayanmaktadýr. Bu nedenle kiþisel
kimlik otobiyografik kendiliðin doðal bir sonucudur
(18). Bununla beraber otobiyografik kendilik ikili
bir yapý sergilemektedir. Bir yaný bilinçli, eriþilebilir
bir yaþam alanýyken, diðer yaný eriþilebilir olmaktan
uzaktýr. Otobiyografik kendilik bu iki yapý arasýnda
köprü kurmaktadýr. Kendilik hiyerarþisinin bu aþa-
masýnda tüm yaþanan deneyimler bilinçli ya da bi-
linçdýþý süreçlerle tekrar tekrar inþa edilir, deðer-
lendirilir ve yeniden düzenlenir. Doðal olarak
deneyimlere eþlik eden duygusal içerikler de
yeniden þekillenir (4). Damasio'nun otobiyografik
kendilik kavramý þu þekilde tanýmlanabilir: "kiþinin
özgeçmiþinde bulunan nesnelerin (imgelerin)
çekirdek kendilikten atýmlarýn (pulse) meydana
gelmesine ve bunlarýn, geniþ ölçekli koherent
paternler ile anlýk olarak baðlanmalarý yoluyla
ortaya çýkmasý" (19). Damasio, otobiyografik
kendiliðin inþasýný bir dizi süreçle açýklamaktadýr.
Sürecin ilk aþamasý, biyografik anýlarýn geri çaðýrýl-
masý ve geçmiþ anýlarýn biyografik (bireysel) tek bir
nesneye dönüþtürülmesi için gruplanmasýný oluþtu-
rur. Her bir nesne protoself'in modifiye edilmesini
mümkün kýlar ve bilme hissinin eþlik ettiði çekirdek
kendilik atýmýný ortaya çýkarýr. Sürecin ikinci aþa-
masýný, biyografilerdeki nesnelerin çok çeþitli
olmasýndan ötürü anýlarýn koordine edilmesi ve
çekirdek kendilik atýmlarýnýn tutarlý bir bütün-
lüðünün elde edilmesi oluþturur (4).
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Kendiliðin Nöroanatomik Yapýsý

Son yýllarda kendilik sorunu, fonksiyonel görün-
tüleme tekniklerindeki geliþmelerle beraber özel
bir inceleme alaný haline gelmiþ ve kendilikle iliþ-
kili süreçlerde rol oynayan beyin bölgelerini taným-
lama çabalarýnda da önemli geliþmeler yaþanmýþtýr.
Kendilik ve onun farklý bileþenleri beynin belirli bir
bölgesinde yerleþmemektedir. Daha ziyade, hem
kortikal hem de subkortikal alanlarý da içeren
daðýlmýþ bir nöral sistemler aðýna dayanmaktadýr
(4,8). Fonksiyonel görüntüleme çalýþmalarýnýn en
önemli bulgularýndan biri ise ventromedial pre-
frontal korteksin, insanlarýn kendileri ve yaþamlarý
ile ilgili deneyimleri, tercihleri, yetenekleri ve
amaçlarý düþündüklerinde aktive olmasýdýr (8).
Northoff ve arkadaþlarýnýn çalýþmalarý ise kendi-
liðin tüm yapýlarýný bir araya getiren öz-gönderim-
sel iþlemlemenin nöroanatomik yapýsýný fonksiyo-
nel görüntüleme teknikleriyle incelemektedir. (3).

Kendilikle iliþkili görevleri içeren çalýþmalarda
katýlýmcýlarýn çeþitli beyin bölgelerinde (medial
korteks, ventro ve dorsolateral prefrontal korteks,
bilateral temporal poles, insula ve subkortikal
beyin bölgeri: beyin sapý, colliculi, PAG ve hipota-
lamus) aktivasyonlar görülmektedir. Kortikal ve
subkortikal alanlarýn yaný sýra çeþitli medial kor-
tikal alanlarýn da kendilikle iliþkili olduðu
düþünülmektedir. Medial kortikal alanlarýn arasýn-
da, medial orbital prefrontal korteks (MOFC), ven-
tromedial prefrontal korteks (VMPFC), suprage-
nual anterior cingulate korteks (SACC), dorsome-
dial prefrontal korteks (DMPFC) ve medial pari-
etal korteks (RSC) bulunmaktadýr. Son yýllarda bu
yapýlar anatomik ve fonksiyonel ortak bir birim
olarak kabul edilmiþ ve 'kortikal orta hat yapýlar'
altýnda birleþtirilmiþtir (3,21). Northoff ve
arkadaþlarý kendilikle iliþkili farklý görevlerde
aktive olan farklý bölgelerin ortak bir yapý altýnda
toplanýp toplanamayacaðýný sorgulamýþlar ve bu
problem baðlamýnda çalýþmalarýný yürütmüþlerdir. 

Literatürde kendilikle iliþkili nöroanatomik
yapýlarý inceleyen çalýþmalarýn bulgularý, kortikal
orta hat yapýlar ve medial prefrontal korteksin
(MPFC) önemli ölçüde kendilik kavramý ve kendi-
lik algýsýnýn oluþumunda ve sürdürülmesinde rol
oynadýðýný göstermektedir (2,3,7,16). Bununla

beraber, Northoff ve arkadaþlarý farklý kognitif ve
duyusal modalitelerdeki kendilik-merkezli
görevlerde yer alan merkezi bir medial kortikal
bölgeden bahsedilip bahsedilemeyeceðini sorgu-
lamýþlardýr. Çalýþmalarýnýn bulgularý ise
supramodalite ile karakterize olan kortikal orta hat
yapýlarýn "Cortical Midline Structures" (CMS),
kendilikle iliþkili tüm yapýlarda aktive olduðunu
göstermektedir. Bu fonksiyonel birliktelik ise CMS
bölgelerinin kendilikle ilgili farklý paradigmalarda
ortak bir aktivasyon gösterdiklerini ve bu bölgeler
arasýnda kendilik baðlamýnda karþýlýklý baðlan-
týlarýn olduðunu göstermektedir (3). Ayrýca bu böl-
geler arasýndaki birliktelik Damasio'nun kendilik
hiyerarþisindeki protoself'den çekirdek veya zihin-
sel kendiliðe geçiþi de mümkün kýlmaktadýr (4). 

Kortikal orta hat yapýlarý, çeþitli filogenetik eski
beyin yapýlarýný içermekte ve bu yapýlar kendiliðin
inþasýnda farklý iþlevlerde bulunmaktadýr (5). Bu
yapýlar ve iþlevleri þu þekilde özetlenebilir:

1.Orbitomedial Prefrontal Korteks: Öz gönderim-
sel (self-referential) uyaranlarýn süregiden temsili
ile iliþkilendirme

2.Supragenual Anterior Singulat Korteks: Öz gön-
derimsel uyaranlarý gözlemleme ve takip etme

3.Dorsomedial Prefrontal Korteks: Uyaranlarýn
kendilikle iliþkisini deðerlendirme

4.Posterior Singulat Korteks: Öz gönderimsel
uyaranlarý kiþinin duygusal ve otobiyografik alan-
larýna entegre etme

Özetle, kortikal orta hat yapýlarý birbirleriyle güçlü
iliþkiler kuran bir anatomik birim olarak
düþünülebilir. Ayrýca bu yapýlar, ventrolateral ve
dorsolateral korteks ve limbik sistem gibi beynin
diðer alanlarýyla da baðlantý kurmaktadýr (5).

Kavramsal kendilik bilgisi, temporo-parietal kor-
teksteki genel semantik hafýza ile örtüþen nöral bir
yapý sergilemektedir. Northoff ve arkadaþlarýnýn
kendilikle iliþkili fonksiyonel görüntüleme çalýþ-
malarý (fMRI), medial prefrontal korteks (MPFC),
temporal poles ve insular korteksi içeren kortikal
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orta hat yapýlarýn önemine dikkat çekmektedir
(16). MPFC ayrýca otobiyografik bellek için de
merkezi bir bölge konumundadýr (7). Bu bölge
ayrýca otobiyografik belleðin hem semantik hem de
epizodik formlarýnda etkindir. Medial prefrontal
korteks ayrýca kendilik merkezli düþüncelerle
beraber yoðun bir biçimde aktive olan 'default
mode network' sisteminde de yer almaktadýr (8,16).

Default Mode Network ve Kortikal Orta Hat
Yapýlarý

Default mode network (DMN), kiþinin algý gibi
"dýþsal" bir uyarana dikkatinin yönlenmediði,
beynin istirahat durumu (resting state) olarak
tanýmlanan ve özellikle geçmiþi hatýrlarken, gele-
ceði planlarken ve kiþi kendi dýþýndaki süreçlere
odaklanmadýðýnda aktive olan bir yapýdýr (5,8).
DMN'ye iliþkin önemli miktarda çalýþma, birey dýþ
uyaranlara odaklanmadýðýnda ve hedefe yön-
lendirilmemiþ bir zihinsel faaliyet içerisindeyken
spesifik bir beyin sisteminin aktive olduðu ve bu
içsel aktivasyon sürecinde beynin önemli miktarda
enerji kullandýðýný ortaya koymuþtur (11,22,23).
DMN temel olarak posterior singulat korteks
(PCC), medial prefrontal korteks (MPFC) ve infe-

rior parietal lob (IPL) bölgelerinden oluþmaktadýr
(24,25,26,27). Bu beyin bölgeleri, amaç yönelimli
performanslardan ziyade, pasif görevler sýrasýnda
yüksek oranda aktivasyon göstermektedir (22,28).
Dolayýsýyla DMN bölgeleri dikkatin belirli bir
uyarana yoðunlaþtýðý durumlarda deaktive iken,
dikkatin odaðý geniþleyip rahatladýðýnda ise daha
fazla aktivasyon göstermektedir (26,27,29,30).

Kortikal orta hat yapýlarý, DMN'nin merkezi
parçasýný oluþturmaktadýr. DMN, rastgele düþün-
me, zihinsel gezinti, içsel düþünce, epizodik anýlarýn
hatýrlanmasý ve sosyal iþlemleme gibi birbirinden
farklý fonksiyonlarla iliþkilidir (1,31). Bu fonksiyon-
larýn yaný sýra kendilikle ilgili süreçler veya kiþilikle
ilgili uyaranlarýn iþlenmesi, DMN'deki istirahat
durumunun ve özellikle kortikal orta hat
yapýlarýnýn bir baþka fonksiyonunu oluþturmak-
tadýr. Northoff bunu "istirahat-kendilik örtüþmesi"
(rest-self overlap) olarak adlandýrmaktadýr (1,32).
Ýstirahat durumunda ve kendilikle iliþkili aktivas-
yonlardaki nöral örtüþmeye iliþkin veriler spesifik
olarak ventromedial prefrontal korteks (vmPFC),
posterior cingulate korteks (PCC) ve perigenual
anterior cingulate korteks (PACC) kortikal orta hat
yapýlarýnýn önemini ortaya koymaktadýr (32).

Son yýllardaki çalýþmalar kendilik ile default mode
network (resting state) arasýndaki belirgin örtüþ-
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Þekil 2: Kortikal Orta Hat Yapýlarý  (40) 

 
Not: Beynin orta hattýndaki  saggital düzleme iliþkin görsel.  MOPFC, medial orbitofrontal  korteks;   
VMPFC, ventromedial  prefrontal  korteks;  DMPFC, dorsomedial  prefrontal  korteks;  PACC, perigenual  anterior korteks; 
SACC, supragenual  anterior  singulat  korteks;  PCC, posterior  singulat korteks;  RSC, retrosplenial  korteks;  
MPC, medial parietal  korteks.  
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meye vurgu yapmakta ve aralarýndaki iliþkiye
dikkat çekmektedir (7,22,23,27,30,33,34).
Kendilik'le iliþkili zihinsel süreçlerin istirahat duru-
munda belirgin olarak görüldüðü kabul edilmekte-
dir (8,28,30,35). Bu baðlamda kortikal orta hat
yapýlarda, kendilikle iliþkili uyaranlarýn nöronal
iþlemlemesi, default mode network'daki (DMN)
bölgelerle iliþkilendirilmektedir (7,2,23,28). Araujo
ve arkadaþlarýnýn çalýþmasý ise DMN'nin ve
MPFC'nin özellikle otobiyografik kendilik durum-
larýnda daha fazla aktif olduðunu göstermektedir
(7). Bu bulgu, DMN bölgelerinin daha ziyade
bireyin dýþ dünyadaki ya da kendi bedenindeki
durumlardan uzaklaþýp içsel olarak üretilen tem-
sillere (örn: anýlar, düþünceler) odaklandýðýnda
aktif olduðunu ileri süren görüþleri desteklemekte-
dir. Öte yandan DMN bölgelerinin aktivasyonu
çekirdek kendilik durumlarýnda oldukça sýnýrlýdýr
(7).

Kortikal orta hat yapýlarý,  beynin fizyolojik baseli-
ni ve default mode durumuyla karakterizedir (3).
Kortikal orta hat yapýlarýn resting durumunda yük-
sek aktivasyon göstermesi ise kendilik için merkezi
öneme sahip öz-gönderimsel iþlemlemeye iþaret
etmektedir. Öz-gönderimsel iþlemleme, kendiliðin
diðer kendiliklerden ayrýþmasýný mümkün kýlarak
bilinçli bir zihnin varlýðýný iþaret etmektedir (3,30).
Öz-gönderimsel iþlemlemede aktive olan beyin böl-
geleriyle DMN bölgeleri arasýndaki örtüþmeden
ötürü kimi çalýþmalar 'default self' kavramýndan
bahsetmektedirler. Default self, öz gönderimsel
zihinsel aktivitenin DMN bölgelerindeki resting
durum aktivasyonu ile benzerliðine dayanarak
açýklanmaktadýr (2,28).

Damasio Modelinin Nörobilimdeki Ýzleri

Otobiyografik kendilik kavramý, öz-kimlik ve kiþi-
liði yansýtan bir zihinsel duruma iþaret etmektedir.
Kiþinin biyografisini tanýmlayan olgular ve olaylara
iliþkin anýlarýn geri çaðýrýlma ve bütünleþtirilme
sürecini ifade etmektedir (33). Bu zihinsel duruma
iliþkin nöral mekanizmalar henüz tam anlamýyla
netlik kazanmamýþ olmakla beraber kortikal orta
hat yapýlarýn, kendilikle iliþkili bilginin iþlen-
mesinde önemli rol oynadýðý düþünülmektedir.
Kortikal orta hat yapýlarýn otobiyografik kendilik
sürecinde yer almasýna iliþkin araþtýrmalar daha

ziyade kendilik ve öteki arasýndaki karþýlaþtýrmaya
odaklanmýþtýr. Araujo ve arkadaþlarýnýn çalýþmasý
CMS aktivasyonunun, bilginin hedefi (kendilik ya
da bir tanýdýk), bilginin kapsamý (kiþilik özelliði ya
da olgular) ve geri çaðrýlan bilginin miktarýna
iliþkin bireysel ayrýmlara yönelik nasýl farklýlaþtýðý-
na odaklanmaktadýr (33). Çalýþmanýn bulgularý,
CMS içerisindeki medial prefrontal korteks ile pos-
teromedial kortekslerin özellikle kendilik özellik-
leriyle iliþkili durumlarda daha fazla aktif olduðunu
göstermekte ve diðer çalýþmalarýn bulgularýný
desteklemektedir (27,30). Bu iki bölge ayrýca dýþsal
süreçlerden ziyade içsel süreçlerde daha fazla aktif
rol oynayan default network olarak adlandýrýlan
bölgelerin de bir parçasý olarak görülmektedir (30).
Bununla beraber bu bölgelerin yalnýzca kendiliðe
özgü olduðu düþünülmemekte, içsel olarak üretilen
temsillere yönelik süreçleri de kapsadýðý varsayýl-
maktadýr. Dolayýsýyla CMS aktivasyonundaki fark-
lýlýðýn kendilik ve öteki gibi bir ayrýmdan ziyade; 1)
deðerlendirilen bilgi, 2) deðerlendirilen bilgi alaný,
3) bilgiyi deðerlendiren kiþiler arasýndaki farklýlýk-
lara baðlý olduðu öne sürülmektedir. Buradan
hareketle, MPFC'deki aktivasyon farklýlýðýnýn
diðerinin kendilikle iliþkisine baðlý olarak deðiþtiði
düþünülmektedir (8,33).

Kortikal orta hat yapýlarýn ayrýca hafýza ve karar
verme süreçlerinde daha fazla aktif olduðu
görülmektedir. Medial prefrontal korteks,
hipokampus gibi hafýza süreçlerinde rol oynayan
yapýlarla iliþki içerisindedir. MPFC ayrýca beyin
sapý tegmentum, amigdala ve singulat korteks gibi
duygulara iliþkin somatik temsillerin yer aldýðý
yapýlarla da iliþkilidir. Dolayýsýyla MPFC'nin karar
alma süreçlerinde duyguyla iliþkili somatik iþaret-
lerin entegrasyonunda rol aldýðý düþünülmektedir.
MPFC'deki aktivasyon, karar alma süreçlerinin
yaný sýra duygusal ve algýsal temsillere iliþkin iþlem-
leri içeren hafýza geri alýmý ile de (retrieval) iliþki-
lidir. Dolayýsýyla Araujo ve arkadaþlarý, MPFC
aktivasyonunun kendilik ve öteki ayrýmýndan
ziyade duygusal iþlemleme ile ilgili olduðunu ileri
sürmektedirler. Kendilikle iliþkili süreçlerde duy-
gusal iþlemlemenin daha fazla olmasý ise MPFC
aktivasyonun kendilik süreçlerinde daha fazla
görülmesini açýklamaktadýr. Bu nedenle 'ötekinin'
kendiliðe olan yakýnlýðý MPFC aktivasyonunun da
derecesini belirlemektedir (8,33). Örneðin yakýn
bir arkadaþ ile kendilik süreci arasýnda MPFC akti-
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vasyonu açýsýndan bir farklýlýk gözlemlenmezken,
tanýdýk olmayan biri ile kendilik süreçleri arasýnda
belirgin bir farklýlýk gözlemlenmektedir (8).

Northoff Modeli ve Nörobilimde Uygulamalarý

Kendilik çalýþmalarýnda alzheimer hastalýðý belir-
gin bir model oluþturmaktadýr. Alzheimer hasta-
larýyla yapýlan çalýþmalar otobiyografik bellek ve
kendilik algýsýnýn sürekliliði üzerine veriler sun-
maktadýr. Amnezi hastalarýyla yapýlan vaka çalýþ-
malarý otobiyografik bellek ve kendilik iliþkisini
anlamakta önemli bir yer tutmaktadýr (16). 

Philippi ve arkadaþlarýnýn Henry isminde hafif
düzeyde kognitif bozulmalar gösteren bir
alzheimer hastasýyla yaptýklarý çalýþmada vakanýn
hastalýðýnýn seyriyle örtüþmeyen bulgular göster-
diðini gözlemlemiþlerdir (16). Henry kiþisel oto-
biyografisiyle ilgili herhangi bir aný hatýrlamamak-
ta, kendilik kavramýyla iliþkili bir taným yapama-
makta ve semantik hafýzaya iliþkin düþük düzeyde
bir performans sergilemektedir. MPFC'deki belir-
gin atropi hastanýn kendilik algýsýnýn yok olmasýna,
kendiliðin öznel duyumunun ve kendiliðin tüm
diðer bileþenleri için gerekli olan öz-farkýndalýðýn
bozulmasýna yol açýyor görünmektedir. Dolayýsýyla
MPFC'nin kendilik duyumunun sürdürülmesinde
merkezi bir bölge olduðu söylenebilir. 

Kortikal orta hat yapýlardaki bozulmalarla süregi-
den alzheimer hastalarýnda otonoetik bilincin de
bozulduðu görülmektedir. Henry'nin nöropsikolo-
jik profili Prebble'ýn modelindeki prereflektif self
ile örtüþmekte olup þimdiki zamandaki öznel
kendilik algýsýnýn deðiþmesi ve bununla beraber
otonoetik bilinçdeki bozulma ile karakterizedir. Bu
durum epizodik otobiyografik belleðin ve kendilik-
le iliþki tüm bileþenlerin bozulmasýna yol açmak-
tadýr. Bu durum MPFC'nin öznel kendilik algýsýnda
anahtar bir bölge olduðu teorisini desteklemektedir
(16). 

Öte yandan kendilik algýsýndaki disfonksiyonel
bozulmalar, depresyon ve anksiyetinin (36) ortaya
çýkýþýnda önemli rol oynamaktadýr. Pek çok
psikopatolojinin kendilikle ilgili iþlemlemelerde
aktive olan ventromedial prefrontal korteksdeki
aktivasyon deðiþimi ile karakterize olduðu

görülmektedir (8). Örneðin, þizofreni hastalarýnda
kendilikle ilgili iþlemlemeler ile kendilikle ilgili
olmayan iþlemlemelerde ventomedial prefrontal
korteks aktivasyonunun farklýlaþmasýnýn azaldýðý
(37), otizmde ortadan kalktýðý (38), depresyonda
anormal artmalar ve azalmalarýn olduðu (39)
görülmektedir. Dolayýsýyla, ventromedial pre-
frontal korteks aktivasyonundaki bu deðiþimlerin
farklý psikopatolojilerde anormalliklere katký
saðladýðý düþünülmektedir (8).

SONUÇ

Felsefede Descartes/Hume'dan bu yana hüküm
süren dikotomi; "bir töz ya da bir algý yýðýný" olarak
ele alýnan "kendilik" kavramý, James'in doðurgan
fenomenolojik çalýþmalarýyla günümüz modern
nörobilimine de ýþýk tutacak bir evreye girmiþ oldu.
Son yýllarda, modern zihin felsefesinin ve nörobili-
min verilerinin katkýlarýyla ele alýnan bilinç
kavramýnýn fenomenolojik arka planý, kendisini
James'in ardýlý kabul eden Damasio'nun gayret-
leriyle önemli ölçüde geliþtirilmiþ ve kendiliðin
beyin bölgeleriyle iliþkilendirilmesinde önemli bir
adým atýlmýþtýr. Ýkinci önemli adým, fonksiyonel
nörogörüntüleme, yani insan canlý ve zihni bir iþlev
yaparken beynin eþ zamanlý faaliyetinin gözlem-
lenebilir hale gelmesini saðlayan teknolojik
geliþmeler sayesinde atýlmýþtýr.  Bu noktada kendi-
liðin orta hat yapýlarý ile iliþkisi üzerinden yapýlan
teorizasyon önemli bir dönüm noktasýný iþaret
etmektedir. Yazýmýzda kýsaca gözden geçirmeye
çalýþtýðýmýz, "kendiliðin" beyin iþlevleriyle iliþki-
lendirilme çalýþmalarý, daha doðru bir kavramsal
tanýmlamaya iliþkin bilgimizin deneysel yöntemler
ile geliþtirilmesini mümkün kýlacak ve önümüzdeki
dönemde bu temel çalýþmalar üzerinden yeþerecek
gibi durmaktadýr.
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