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ÖZET
Amaç: Bu makalede günümüze kadar zaman algısı ile ilişkili yayınlanmış bilgilerin ve biyolojik saatin
işleyişi ile ilgili ileri sürülmüş olan kuramların eşliğinde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
ve zaman algısı ile ilgili yapılmış olan çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed,
Medline ve PsycINFO veri tabanlarında 1980-2009 yılları arasında “ADHD” ve “time perception”,
“ADHD” ve “time estimation” ve “ADHD” ve “temporal judgement” anahtar sözcüklerinin yer aldığı tüm
makaleler taranmıştır. Bu makalede temel olarak sadece DEHB’deki zaman algısı sorunlarına değinen
seçkisiz kontrollü araştırmalar, gözden geçirme yazıları ve meta analiz çalışmaları ele alındı ve tartışıl-
dı. Bulgular: DEHB olan bireylerde yapılmış olan zaman algısı çalışmalarının çoğunda zaman bilgisini
işlemede güçlük yaşadıkları gösterilmiştir. Tartışma: Zaman bilgisinin işlenmesinden sorumlu bilişsel
süreçlerdeki işlevsizliklerin DEHB’de sorumlu tutulanlarla benzer olması nedeniyle, DEHB patogenezin-
de zaman bilgisinin işlenmesi ile ilgili kusurların olduğu ileri sürülmektedir. Ancak, kesin bir yargıya
varabilmek için bu konuyla ilgili daha çok sayıda çalışmaya gereksinim vardır.
Anahtar sözcükler: DEHB, zaman algısı, zaman tahmini
SUMMARY: TIME PERCEPTION AND ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER: A REVIEW
Objective: The purpose of this review was to investigate the published literature regarding time percep-
tion and theories about functioning of the biological clock and the studies about attention deficit hyper-
activity disorder (ADHD) and time perception until now. Method: PubMed, Medline, PsycINFO and
Turkish databases between 1980 and 2010 were searched by using keywords “ADHD and time percep-
tion”, “ADHD and time estimation” and “ADHD and temporal judgement”. Randomized controlled trials,
reviews and meta analysis were included. Results: The majority of studies about time perception in
attention deficit and hyperactivity disorder showed indivuduals had difficulty in procesing time informa-
tion. Discussion: Impairment in the procesess of time knowledges similar to the processes held account-
able for ADHD. However much more studies are essential in this topic to obtain certain results.
Key words: ADHD, time perception, time estimation

ZAMAN ALGISI VE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU:
GÖZDEN GEÇİRME
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GİRİŞ

Zaman; bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçece-
ği veya geçmekte olduğu süre veya vakittir
(Türk Dil Kurumu, 2005). Daha mekanik bir
tanımla, iki hareket arasındaki süredir. Zaman,
bireylerin verdiği kararları etkileyen çok önemli
bir kavramdır ve bu nedenle zaman ile ilişkili
bilginin doğru işlenmesi günlük işlevsellik için
çok önemlidir. Örneğin, bir eyleme başlayıp baş-
lamamaya karar verirken kişi eylemin sonunda
elde edeceği “ödül” ile o ödülü elde edene kadar
geçecek olan zamanı karşılaştırmaktadır. Elde
edilecek olan ödülü alma süresi uzadıkça ödü-
lün değeri azalmaktadır. Dürtüsel bireylerin
zaman aralıklarını olduğundan daha uzun algı-
ladıkları ve bu algı bozulması nedeniyle kısa
sürede elde edilebilecek küçük ödülleri daha
uzun sürede elde edilebilecek daha büyük ödül-
lere tercih ederek uzun vadeli hedefleri başar-
makta güçlük çektikleri ileri sürülmektedir
(Ainslie 1975, Kirby ve ark. 1999).
Son yıllarda zaman algısındaki kusurlar ile dür-

tüsellik, dolayısıyla dikkat eksikliği hiperaktivi-
te bozukluğu (DEHB) arasındaki ilişkiyi araştı-
ran çalışmaların sayısı giderek artmaktadır
(Plummer ve ark. 2009, Rubia ve ark. 2009, Smith
ve ark. 2002). Bazı araştırmacılar DEHB olan
çocuklarda gözlenen dürtüsel davranışların
nedeninin zaman algısı kusurlarından kaynak-
landığını ileri sürmektedirler (Barkley ve ark.
1997c, Rubia ve ark. 2009, Toplak ve Tannock
2005a, West ve ark. 2000). Bu araştırmacılar
zaman algısı ile DEHB arasında ilişki kurarken
kanıt olarak; zaman bilgisinin işlenmesinde
görevli olduğu ileri sürülen beyin bölgelerinin
DEHB patogenezinde sorumlu tutulan bölgeler-
le (neoserebellum, bazal ganglionlar ve prefron-
tal korteks) benzerliğine işaret etmektedir
(Mostofsky ve ark. 2002). İleri sürülen diğer bir
kanıt ise çalışmaların büyük çoğunda DEHB
olanlarda zaman algısı kusurlarının fazla oldu-
ğunun gösterilmiş olmasıdır (Barkley ve ark.
1997a,b,c, Barkley 1998, Barkley ve ark. 2001a,
Barkley ve ark. 2001b, Bauermeister ve ark. 2005,
Breier ve ark. 2003, Gilden ve ark. 2009,
Gonzalez-Garrido ve ark. 2008, Hwang ve ark.
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Mullins ve ark. 2005, Radonovich ve Mostofsky
2004, Plummer ve ark. 2009, Rommelse ve ark.
2007, Rubia ve ark. 2003, Rubia ve ark. 2009,
Smith ve ark. 2002, Sonuga-Barke ve ark. 1998,
Tiffin-Richards ve ark. 2004, Toplak ve Tannock
2005a, Toplak ve Tannock 2005b, Toplak ve ark.
2003, Van Meel ve ark. 2005, West ve ark. 2000,
Yang ve ark. 2007). Bilişsel işlevleri değerlendi-
ren araştırmalarda zaman algısının bilişsel
süreçleri etkileyen önemli bir etken olduğu ve
DEHB olanlarda gözlenen bilişsel sorunların
zaman algısı kusurları ile açıklanabileceği ileri
sürülmektedir. (Barkley ve ark. 1997a,b,c,
Barkley 1998, Barkley ve ark. 2001a, Barkley ve
ark. 2001b, Kerns ve ark. 2001, Rubia ve ark.
1999, Rubia ve ark. 2003, Smith ve ark. 2002,
Sonuga-Barke ve ark. 1998, Toplak ve ark. 2003,
West ve ark. 2000).
Bu yazıda günümüze kadar zaman algısı ile iliş-
kili yayınlanmış bilgilerin ve biyolojik saatin
işleyişi ile ilgili ileri sürülmüş olan kuramların
kısa bir derlemesi yapılacak, ardından DEHB ve
zaman algısı ile ilgili yapılmış olan çalışmalar
gözden geçirilecektir.

YÖNTEM

PubMed, Medline ve PsycINFO veri tabanların-
da 1980-2009 yılları arasında “ADHD” ve “time
perception”, “ADHD” ve “time estimation” ve
“ADHD” ve “temporal judgement” anahtar söz-
cüklerinin yer aldığı tüm makaleler taranmıştır.
Bu makalede  temel olarak sadece DEHB’deki
zaman algısı sorunlarına değinen seçkisiz kon
trollü araştırmalar, gözden geçirme yazıları ve
meta analiz çalışmaları ele alındı ve tartışıldı. 

BULGULAR

Biyolojik Saatin İşleyişi ile İlgili İleri
Sürülmüş Olan Kuramlar

Zaman algısı ile ilgili ileri sürülen kuramlar üç
ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; hız
saptayıcı-akümülatör (pacemaker-accumulator)
modelleri, işlem gecikmesi (process-delay)
modelleri ve titreşimcinin/çakışmanın saptan-
ması (oscillator/coincidence- detection) model-
leri (Matell ve Meck 2000)’dir (Tablo I). Bu
modellerin her biri farklı fizyolojik düzenekler
ve farklı nörobiyolojik haritalar ile tanımlan-
maktadır. Ancak, bununla birlikte bu üç farklı
modelin ortak bir noktası bulunmaktadır; bunla-
rın her biri bir saat bileşeni, bir bellek bileşeni bir

de karar-karşılaştırma bileşeni içermektedir.
Bunun anlamı ileri sürülen model ne olursa
olsun tüm araştırmacılar zaman ile ilgili bir
karar vermek gerektiğinde, geçen zaman birim-
lerini sayacak bir mekanizma, bu sayıyı kayde-
decek bir mekanizma ve kaydedilmiş farklı
zaman birimlerini karşılaştıracak bir mekanizma
olmasının gerekliliğine inanmaktadırlar

(Wearden ve ark. 1997).
Biyolojik saatin çalışma mekanizması ile ilgili
ileri sürülen birçok kuram mevcut olmasına kar-
şın, bir ayarlayıcı-akümülatör modeli olan “sayıl
zamanlama kuramı/sayıl bekleyiş kuramı (sca-
lar timing theory/scalar expectancy theory:
SET)”, ortaya konduğu tarihten günümüze
kadar en popüler kuram olarak kabul edilmekte-
dir (Wearden ve ark. 1997). 

SET; 1970’lerde Gibbon tarafından geliştirilmiş-
tir (Church ve Gibbon 1982, Gibbon ve Church
1981, Gibbon ve ark. 1984). SET açık, modüler ve
ayrıntıları titizlikle tanımlanmış olduğu için
farklı deneysel işlemlerle ve farklı bağımlı
ölçümlerle bu kuram çok sayıdaki araştırmacı
tarafından çalışılmıştır. Bu çalışmalarda birbiri
ile tam olarak uyumlu bulunan ve teoriyi tam
olarak destekleyen veriler yanında bazı sistema-
tik farklılıklar bulunan hayvan çalışmaları
(Church ve ark. 1998; Crystal 1999) ve insan
çalışmaları (Collyer ve ark. 1992, 1994) da bulun-
maktadır. SET kabaca; sürekli ve düzenli olarak
çalışan bir hız saptayıcı, bir anahtar tarafından
kontrol altında tutulan bir bağlantı ile bir akü-
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Tablo 1: Biyolojik Saatin İşleyişi ile İlgili
Kuramsal Modeller

Ayarlayıcı-akümülatör modeller (Pacemaker
accumulator models):
Sayıl bekleyiş kuramı (Scalar expectancy theory)
Zamanlamanın davranışsal kuramı (Behavioral
theory of timing)

İşlem gecikmesi modelleri
(Process-decay models):  
Çoklu zaman ölçümü (Multiple time scale)
Sayıl zamanlama modeli (Spectral timing model)

Titreşimcinin/çakışmanın saptanması
modelleri (Oscillator/coincidence-
detection models):
Çoklu titreşim modeli (Multipl oscillator model)
Vuru sıklığı modeli (Beat frequency model)



mülatör sistemi üzerinde durmaktadır. Bu kura-
ma göre akümülatörde toplanan değer, referans
bellekte depolanır ve bu değer daha önce kayde-
dilmiş olan zaman birimleri ile karşılaştırılarak
doğru sayısal değer oluşturulur (Gibbon ve ark.
1984). Örneğin, bir zaman aralığının tahmin
edilmesi istendiğinde başlangıç uyaranı ile
anahtar kapanmakta ve hız saptayıcının oluştur-
duğu atımların akümülatöre geçişine izin veril-
mektedir. Bitiş uyaranı geldiğinde ise anahtar
açılarak pacemeker ile akümülatör arasındaki
bağlantı kesilmektedir. Bağlantı kesildiğinde
sürenin uzunluğuna bağlı olarak akümülatör
belli bir miktarda atım depolamış durumdadır.
Akümülatörde birikmiş olan atım sayısı zama-
nın “ham” temsilcisi olarak adlandırılmakta ve
dış saate çevrilmesi için “kısa süreli bellek veya
işlem belleğine” iletilmektedir. Burada “ham
değer” bellekte daha önceki benzer kayıtlarla
karşılaştırılmakta ve daha önce belleğe kayde-
dilmiş olan zaman birimlerinde biri ile “en
yakın” olarak eşleştirilmektedir (Droit-Volet ve
Wearden 2002). Son olarak karar aşmasına gelin-
mekte ve karar aşamasında algılanan zaman
(akümülatör değeri) ile bellekte kayıtlı olan refe-
rans değerin karşılaştırılması yapılmaktadır.
Karşılaştırma sonrasında yeterince yakın bir
değer bulunmuş ise bir yanıt oluşmakta, aksi
halde yanıt oluşmamaktadır. Yapılan çalışmala-
rın çoğunda yeterince yakınlık ile kastedilen
sürenin yaklaşık 600 ms olduğu ileri sürülmek-
tedir. Bir başka deyişle bellekteki referans değer
fiziksel zamanı temsil ettiği için öznel saat fizik-
sel saate 600 ms’den daha yaklaşıyorsa karar
aşamasına geçilebilmektedir. Karar oluşturulur-
sa bir davranışsal yanıt ortaya çıkmaktadır
(Droit-Volet ve Wearden 2002).

Bahsedilenden anlaşılacağı üzere aynı zaman
aralığı için farklı davranışsal yanıtlar sadece
akümülatörde birikmiş olan “ham” değere bağlı
olarak değil aynı zamanda bellek ve karar aşa-
malarındaki etmenlere bağlı olarak da ortaya
çıkabilmektedir. Burada hız saptayıcının oluş-
turduğu “tik-takların” hızının hangi kriterlere
bağlı olduğu ve değiştirilebilirliği ile ilgili (Burle
ve Bonnet 2000, Droit-Volet ve Wearden 2002,
Meck ve Church 1983, Penton-Voak ve ark. 1996)
ve anahtar fonksiyonları ile ilgili çok sayıda
çalışma (Droit-Volet 2003, Wearden ve ark. 1997)
mevcuttur. Zaman tutma eylemi başlangıç uya-
ranının verildiği an değil, düğmenin kapandığı
an başladığı için dikkatsizliği olan bireylerde
uyaran ile düğmenin açılması arasındaki süre-

nin uzayacağı ve zaman algısının bozulacağı
ileri sürülmektedir (Rakitin ve ark. 1998). Bu
nedenle zaman algısını anlamaya çalışan araştır-
macılar sadece biyolojik saatin beynin neresine
yerleşmiş olduğunu araştırmak yerine bellek ve
karar aşamalarının hangi sistemler tarafından
kontrol edildiğini de ortaya koymalıdırlar.
Unutulmamalıdır ki bir zaman aralığı tahmini
görevi sırasında sinir hücrelerinin aktivasyon
kayıtları alındığında veya fonksiyonel görüntü-
leme teknikleri kullanıldığında elde edilen veri-
ler sadece biyolojik saate ait olmayacak, bellek
ve karar aşaması ile ilişkili beyin bölgelerini de
kapsayacaktır. 

Zaman Algısı ve DEHB
DEHB olan kişiler ile yapılmış zaman algısı
çalışmaları yöntem bakımından başlıca iki başlık
altında toplanmaktadır. Bunlar; zaman aralığını
tahmin etme (duration estimation) görevlerinin
kullanıldığı ve zaman bilgisinin işlenmesi (tem-
poral information processing) görevlerinin kul-
lanıldığı çalışmalardır. 

Zaman aralığını tahmin etmek için kullanılan
dört temel yöntem vardır (Zakay 1993): (a)
Zaman aralığı tahmini (duration estimation)
görevinde; bir zaman aralığı sunulur, denekten
ne kadar saniye/dakika geçtiğine (ne kadar sür-
düğüne) karar vermesi istenir. (b) Zaman aralığı
oluşturma (duration production) görevinde;
denekten belli bir zaman aralığını oluşturması,
yani önceden deneğe bildirilmiş olan zaman ara-
lığının geçtiğine karar verdiğinde bir butona
basması istenir. (c) Belli bir zaman aralığını yeni-
den oluşturma (duration reproduction) görevin-
de; deneğe bir zaman dilimi sunulur ve ardın-
dan bu sunulmuş olan zaman dilimi ile aynı süre
uzunluğunda bir zaman dilimi oluşturması iste-
nir. (d) Zaman aralıklarının karşılaştırılması gör-
evinde ise; denekten belirlenen iki zaman dili-
minden hangisinin daha uzun veya kısa olduğu-
na karar vermesi istenir.

Bu dört yöntem içinde en uygununun zaman
aralığı tahmini ve zaman aralığı oluşturma yön-
temlerinin olduğu ileri sürülmektedir (Carte ve
ark. 1996).  Bu ikisinin uygun olmasının nedeni-
nin; belli bir zaman aralığını yeniden oluşturma
ve zaman aralıklarının karşılaştırması görevle-
rinde deneğin yanıtı davranışsal olarak vermesi
ve bu nedenle zaman aralığı tahmini ve zaman
aralığı oluşturma görevlerinin motor kısmının
daha az olmasının olduğu belirtilmektedir.
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DEHB olan çocuklar motor güçlükler de yaşa-
dıkları için bunun önemi daha da ön plana çık-
maktadır. Belirli bir zaman aralığını yeniden
oluşturma ve zaman aralıklarının karşılaştırma-
sı görevlerinde; motor zamanlamayı da gerekti-
ren kısımlar mevcut olduğu ve DEHB olan
çocuklarda motor becerilerde de sorunlar oldu-
ğu için çalışmanın sonuçlarının güvenilirliğinin
etkileneceği ifade edilmektedir (Carte ve ark.
1996).

Bilimsel yazın tarandığında DEHB olan çocuk-
larda zaman aralığı tahmini görevi kullanılarak
yapılmış altı çalışma bulunmaktadır. Bu altı
çalışmanın beşinde DEHB olan çocuklarda
zaman bilgisini değerlendirme becerisi normal
gelişim gösteren çocuklara oranla sorunlu
bulunmuşken (Rubia ve ark. 2003, Smith ve ark.
2002, Radonovich ve Mostofsky 2004, Toplak ve
ark. 2003, Toplak ve Tannock 2005a, Toplak ve
Tannock 2005b) birinde gruplar arasında farklı-
lık bulunmamıştır (Rubia ve ark. 1999). Zaman
aralığı tahmini görevine yönelik olarak ergen
DEHB olgularında bir çalışma vardır
(Radonovich ve Mostofsky 2004). Bu çalışmada,
DEHB olanlarla sağlıklı ergenler arasında farklı-
lık bulunmamıştır. 

Yapılan çalışmalarda zaman aralığının başlangıç
ve bitişini belirlemek için farklı uyaran modali-
teleri (görsel veya işitsel) kullanılmıştır.
Modalitenin etkisi bir çalışmada araştırılmış ve
işitsel uyarana oranla görsel uyaran uygulandı-
ğında DEHB olanlarda daha fazla zaman algısı
kusuru saptanmıştır. Bu sonuç uyaranın modali-
tesinin önemli bir değişken olabileceği yönünde
yorumlanmıştır (Toplak ve Tannock 2005b). Bu
yorum, uyaran modalitesinin etkisini özellikle
DEHB olanlarda araştıran çalışmalarda işitsel
uyaranların eş zamanlı görsel uyaranlara oranla
daha uzun algılandığına dair bilimsel kanıtlar
elde edilmiş olan çalışmalara dayanmaktadır
(Sebel ve Wilsoncroft 1983). Bu farklılığın ise işit-
sel uyarana, görsel uyarana oranla daha fazla
dikkat harcanmasından kaynaklanıyor olabile-
ceği ileri sürülmüştür (Toplak ve Tannock
2005b). Modaliteler ile dikkat arasındaki ilişki-
den yola çıkarak; DEHB’de görsel-mekansal bel-
lek kusurlarının (Barnett ve ark. 2001, Kempton
ve ark. 1999), okuma bozukluğu başta olmak
üzere öğrenme bozukluklarında ise işitsel bellek
kusurlarının daha ön planda olabileceği iddia
edilmiştir (Heim ve ark. 2001). Buradan yola
çıkarak araştırmacılar DEHB ile okuma bozuklu-

ğu ayırıcı tanısında modalite farklılıklarına veri-
len tepkilerin kullanılabileceğini vurgulamışlar-
dır (Toplak ve Tannock 2005b). Bir başka ifade ile
DEHB’de görsel, okuma bozukluğunda işitsel
uyaranla yapılan zaman algısı testlerinde daha
belirgin bozulma gözlenmesi beklenmektedir.
Zaman algısı ile ilgili yapılan diğer bir çalışma
alanı zaman bilgisinin işlenmesidir (temporal
information processing). DEHB olan bireylerin
belli bir zaman dilimi içinde tamamlanması
gereken görevleri içeren yönergelere uymakta
güçlük çektikleri bilinmektedir. Bu gözden
geçirme yazısı için yapılan taramada DEHB olan
çocuklarda zaman bilgisinin işlenmesinin
zaman aralığı tahmini dışındaki yöntemler kul-
lanarak araştırıldığı 38 çalışma bulunmuştur. Bu
çalışmaların bir kısmında birden fazla sayıda
farklı uzunluklarda zaman aralıkları sunulmuş
ve farklı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmalar
irdelendiğinde araştırmacılardaki baskın görüş;
1000 milisaniye (ms)’nin kritik bir zaman aralığı
olduğu, 1000 ms altındaki sürelerin kısa, 1000
ms üzerindeki sürelerin uzun zaman aralığı ola-
rak kabul edilmesi gerektiği ve kısa zaman ara-
lıkları ile yapılan zaman algısı çalışmalarının
dikkati değerlendirmede daha değerli iken daha
uzun zaman aralıklarında işlem belleği ve diğer
bilişsel süreçler devreye gireceği için bilişsel
fonksiyonları bozan tüm durumlardan etkilene-
ceği yönündedir (Ivry 1996, Lalonde ve
Hannequin 1999, Mangels ve ark. 1998,
Rammsayer ve ark. 2001). Bu ifade ile uyumlu
olarak, çocuk psikiyatrisi dışındaki alanlarda
(erişkin psikiyatri, nöroloji gibi) yapılmış olan
zaman algısı yazınları incelendiğinde 1000
ms’den daha uzun zaman aralıkları kullanılarak
yapılan neredeyse tüm zaman aralığı tahmini
çalışmalarında bilişsel becerileri bozan bütün
bozukluklarda (depresyon, şizofreni, anksiyete
bozuklukları vb.) zaman algısında bozukluk
saptanmaktadır.

DEHB olanlarda yapılmış olan zaman algısı
çalışmalarının çoğunluğunda DEHB olan birey-
lerin zaman bilgisini işlemede zorluk yaşadığı
gösterilmiştir (Barkley ve ark. 1997a,b,c, Barkley
1998, Barkley ve ark. 2001a, Barkley ve ark.
2001b, Bauermeister ve ark. 2005, Ben-Pazi ve
ark. 2003, Breier ve ark. 2003, Dooling-Litfin
1997, Hwang ve ark. 2010, Gilden ve ark. 2009,
Gonzalez-Garrido ve ark. 2008, Kerns ve ark.
2001, McInerney ve Kerns 2003, Meaux ve
Chelonis 2003, Mullins ve ark. 2005, Pitcher ve
ark. 2002, Plummer ve ark. 2009, Seri ve ark.

CÖNGÖLOĞLU VE TÜRKBAY



2001, Smith ve ark. 2002, Toplak ve ark. 2003,
McGee ve ark. 2004, Sonuga-Barke ve ark. 1998,
Toplak ve Tannock 2005a, Rommelse ve ark.
2007, Rubia ve ark. 2009, Rubia ve ark. 2003,
Rubia ve ark. 2001, Rubia ve ark. 1999, Van Meel
ve ark. 2005, West ve ark. 2000, Yang ve ark.
2007). Zaman bilgisini işleme çalışmalarının
14’ünde ise gruplar arasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır (Bauermeister ve ark. 2005,
Barkley ve ark. 2001a, Barkley ve ark. 2001b,
Brown ve Vickers 2004, Meaux ve Chelonis 2003,
Rubia ve ark. 2003, Rubia ve ark. 1999A, Rubia
ve ark. 1999b, Rubia ve ark. 2001, Smith ve ark.
2002, Tiffin-Richardsve ark. 2004). Bu çalışmala-
rın büyük çoğunluğu sadece çocukları kapsar-
ken bir kısmı ek olarak ergenleri (Barkley ve ark.
2001a Barkley ve ark. 2001b; Rubia ve ark. 1999,
Toplak ve Tannock 2005a, Toplak ve Tannock
2005b, Toplak ve ark. 2003) ve iki tanesi de eriş-
kinleri kapsamaktadır (Barkley ve ark. 2001b,
Seri ve ark. 2001). DEHB olan ergenler ve eriş-
kinlerde yapılan çalışmalarda da çocuklardakine
benzer olarak zaman bilgisinin işlenmesinde
kusurlar olduğuna dair sonuçlar sunulmaktadır.
DEHB olanlarda zaman algısına tedavinin etki-
sini araştıran az sayıda çalışma bulunmaktadır
(Baldwin ve ark. 2004, Barkley ve ark. 1997c,
Rubia 2003). Bu çalışmalarda hem psikostimu-
lanların hemde diğer psikotropik ilaçların etkile-
ri araştırılmış olup çalışmaların iki tanesinde
zaman bilgisinin işlenmesi ile ilgili süreçlere
uygulanan tedavinin etkisinin olmadığı bulun-
muşken (Barkley ve ark. 1997c, Rubia ve ark.
2003), bir çalışmada tedavi alanlarda almayanla-
ra oranla daha iyi zamanlama performansı oldu-
ğu ileri sürülmüştür (Baldwin ve ark. 2004).

SONUÇLAR

Zaman bilgisinin işlenmesi önemli bilişsel bir
süreç olup; dürtü kontrolü, dikkatin sürdürül-
mesi, işlem belleği gibi diğer bilişsel süreçlerle
ilişkisinin araştırıldığı çalışmalar giderek art-
makta ve bu çalışmaların çoğunluğunda anlam-
lı bir ilişkinin olduğu ileri sürülmektedir (Kerns
ve ark. 2001). Belirtilen bilişsel süreçlerdeki
kusurlar DEHB olanlarda gözlenen temel belirti-
ler olduğundan, patogenezde zaman bilgisinin
işlenmesi ile ilgili kusurların yer alma olasılığı
birçok araştırmacı tarafından ileri sürülmektedir
(Kerns ve ark. 2001, McInerney ve Kerns 2003,
Toplak ve ark. 2003). Zamansal bilginin işlenme-
sindeki kusurlar DEHB’nin modelleri içinde var-
sayımlarla tanımlanmaya çalışılmaktadır. Ancak

henüz kesin bir yargıya varılmasını sağlayacak
yeterli veri bulunmamaktadır.  Çalışmalarda
uygulanmış olan yöntemlerin farklılıkları ve
genelde tutarlı sonuçlara ulaşılmasına karşın
özellikle farklı modaliteleri karşılaştıran çalış-
malarda farklı sonuçlara ulaşılmış olması bu
konuda genelleme yapmak için erken olduğunu
göstermektedir. Ancak, buna karşın zaman algı-
sı ile ilgili yapılan görüntüleme çalışmaları sere-
bellum, bazal gangliyonlar ve prefrontal korteks
gibi zamansal bilginin işlenmesi ile ilgili beyin
bölgelerini işaret etmektedir. Bu alandaki devam
etmekte olan çalışmaların sonuçları DEHB ile
zaman algısı arasındaki ilişkiyi ortaya daha net
koyacaktır.
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