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ÖNSÖZ 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp fakültesi Psikiyatri 

_Anabilim Dalı'nda Doktora Tezi olarak hazırlanmıştır. Bana bu alanda çalışma 

yapma imkanı tanıyan Sayın Hocam Prof.Dr.Ayhan SONGAR'a, yapıcı katkıları 

ile yol gösteren Sayın _Hocam Prof.Dr.Adnan ZİYALAR'a, olumlu ve cesaret 

verici desteğini hiç eksiltmeyen Sayın Doç.Dr.Ertaç lLKAY ve Doç.Dr.Engin 

EKER'e, çalışmanın bir bölümünün gerçekleşmesinde imkanlarından yararlandı

ğım Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastahanesi· Başhekimi Sayın Dr.Yıldınm 

AKTUNA'ya, istatistik metodun seçiminde ve sonuçların değerlendirilmesinde 

emeği geçen İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi Elektronik Hesap ve Araş

tırma Merk.ezi öğretim üyelerinden Sayın Osman ÇETINKAYA'ya, her fırsatta 

bana yardımcı olan klinikteki tUm asistan ve psikolog arkadaşlarıma, çalışmaya 

tüm içtenliği ile katılan ve gerçekleşmesini sağlayan hastalarımıza sonsuz şük

ranlarımı sunarım. 



GiRiŞ VE AMAÇ 

Alkol kullanımı tüm toplumlarda zamanla sosyal bir 

_davranış biçimine d_önüşmüşse de toplumsal açıdan kendini ze

hirleme yolu olarak kabul edilmektedir. Kronik alkolizmde 

birçok organda (örneğin beyin, karaciğer, mide gibi) patolo

jik birtakım değişiklikler meydana gelmektedir. Uzun süre 

alınan alkolün merkez sinir sistemi üzerindeki en erken be

lirtisi yüksek zihin fonksiyonlarında bozukluk ile kendisini 

gösterir. Araştırmalarda kullanılan deneklerin verdiği ölçü

ler subjektif olduğundan miktar olarak ne kadar alkol alınır

sa kognitif bozukluğun meydana geldiğini saptamak oldukça 

güçtür. Sosyal içicilerdeki gizli kognitif yetersizlikler al

kol alma alışkanlığındaki farklılıklara bağlı olarak değişe

bilmektedir. Bir defada çok fazla miktarda alkol alma, kogni

tif fonksiyonlara sık sık ve az miktarda içmekten· daha çok 

zarar vermekte, orta derecede alkol alan sosyal içicilerde 

bile kognitif bozukluğun görülmesi tehlikeyi haber vermekte

dir. 

Uzun süreli ağır alkol bağımlılığının beyin fonksiyon

ları üzerine etkisini tesbit etmek amacı ile kullanılan ge

lişmiş nöropsikolojik testler, normal hatta üst düzeyde zeka

ya sahip alkol bağımlılarında bile bazı spesifik test perfor

manslarının bozulduğun~ hatta bu bozulmanın bir alkol tedavi 

merkezine hiçbir zaman yatmamış olan orta derecede sosyal 

içicilerde de görüldüğünü göstermektedir. 
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Yapılan araştırmalar, bir alkol tedavi merkezine gi

renlerin önemli bir kısmının alkole bağlı beyin hasarı oldu

ğunu, % 9 veya % lO'unun ani veya sinsi başlayan ilerleyici 

hafıza kaybı, entellektüel yeteneklerde azalma ve kişilik bo

zukluğu ile tanımlan'an organik psikosendromlar gösterdiğini 

ve bunların çoğunun da Wernicke-Korsakoff psikozunun çeşitli 

klinik formları olduğunu ortaya koymuştur. Geri kalan % 90'

ında, yani klinik açıdan "sağlam" görünenlerin yarısından 

fazlasında kognitif bozukluğun yanısıra, nöroradyolojik ince

lemede beyinde atrofi olduğu görülmüştür. Kırk yaşına gelmiş 

ve on yıldır fazla miktarda içki içen alkol bağımlılarında 

bu bozukluklar belirgindir. Atrofinin şiddeti yaş ve alkol 

alma süresine bağlı olarak artmaktadır . Beyin hasarında thia

min yetersizliği ile birlikte beyin üzerine alkolün direkt 

toksik etkisi de rol oynamaktadır. 

Arınmanın ilk iki haftasında kognitif performans hızla 

düzelmekte, daha sonraki haftalarda yavaşlamakta, ancak bir 

yıllık bir arınmadan sonra bile, tanımlanmış olan yetersiz 

performans şekilleri görülebilmektedir . Arınmanın ilk dönem

lerindeki çok büyük metabolik değişiklikler veya re ver si bl 

histolojik lezyonlar bazı atrofilerin seb~bini izah etmekle 

birlikte, nöroradyolojik tetkikte bulunmuş olan "beyin atro

fisinin" sobriete ile düzelip 'düzelmediği, progressif olup 

olmadıği vakaların uzun süre takibi ile anlaşılacak bir du

rumdur. 

Bazı kimseler için yaşlanma, anlamlı yeni rollerin ve 

amaçların elde edilmeye çalışıldığı, daha mutlu bir yaşamın 

beklenildiği dinamik bir hayat sürecidir. Sosyoekonomik ve 

zihinsel açıdan böyle bir döneme hazırlıklı olan insanda ka

çınılmaz fiziksel ve ruhsal yıkımlara ve onların yaratacağı 

sorunlara bir uyum sağlanmaya çalışılır . . Buna karşılık geri 

kalan büyük bir çoğunluk için yaşlılık izolasyona, her şeyden 

vazgeçmeye neden olan, sağlığın, pozisyonun, kişini~ kendine 

saygınlığının kaybolduğu bir dönemdir. Yaş ile oluşabilecek 
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zihinsel ve fiziksel değişikliklere ve yaşlılığın getireceği 

sorunlara iyi bir şekilde hazırlanmamış olanlar çoğu kez çev

reye iyi uyum gösterememekte, çevreden yardım alamamakta ve 

yavaş yavaş zihinsel ve ruhsal bir çöküş içine düşmektedir

ler. Alkol bu yaşlanma sürecini hızlandırmakta ve yetersiz

likler daha erken bir yaşta gözlenmektedir. Alkol bağımlıla

rının ve yaşlı deneklerin performansında belirgin benzerlikler 

olduğu gözlenmiştir. Nöropsikolojik testlerde her iki grupta 

da aynı spesifik yetenekler bozulmaktadır. Uzun süre alkol 

almış olan yaşlı hastalarda kognitif performans bozuklukları 

daha şiddetli olmakta ve muhtemelen hasarın ilerleyici oldu

ğunu gösteren bulgular ortaya çıkmaktadır. Bu hastalarda he

men her zaman Wernicke-Korsakof f psikozunun şiddetli amnezik 

bozukluğu gör~lmese de diğer kognitif yetersizlikler kalita

tif olarak kortikal hasara uymaktadır. Hafıza kaybının sebebi 

thiamin yetersizliğine bağlı periventriküler lezyonlara bağ

lansa bile, diğer testlerdeki kötü performans sonuÇları alko

le bağlı kortikal hasarı göstermektedir. Hasar yaygın olmakla 

birlikte daha çok frontal lobları etkilemektedir. 

Doğrudan doğruya bir alkol tedavi merkezine başvuran 

hastaların büyük çoğunluğunda gözle görülebilir kogni ti f ye

tersizlik dikkati çekmemekedir. Bu ki.şiler bir tedavi süre

sinden sonra çoğu kez detaylı bi·r psikometrik ve nöroradyolo

jik inceleme yapılmadan taburcu edilmektedir. Sonuçta bağım

lılığı kuvvetlendirmede önemli e·tkileri olan silik kogni tif 

değişiklikler ve infraklinik yapısal beyin değişiklikleri göz

den kaçar. Oysa bu kognitif yetersizlikler tamamen olmasa bi

le kişinin günlük yaşamındaki performansını etkilememekte, 

eğitim ve mesleki sahada birtakım problemler doğurmakla kal

mayıp alkolü bırakma tedavisinin etkin bir şekilde yapılması

nı da - engellemektedir. Şu halde gerek tedavide gerekse potan

siyel olarak başka fonksiyon sahalarında alkoliklerin uyum 

düzeyini saptamak için nöropsikolojik bozukluk derecesini ve 

şeklini bilmek önemlidir. Tedavi edilmiş alkol bağımı ısının 

tüm uyum düzeyini vermemekle birlikte, kişinin nöropsikolojik 
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fonksiyonlarının durumu, tedaviden bir süre sonra veya hemen 

şiddetli bir şekilde alkol almaya başlama eğilimini de etki

lemektedir. Zihinsel fonksiyonlarında bozulma olmayan hasta

lar tedavi sonrasında alkolden daha uzun bir süre uzak dura

bilmektedir. LEBER ve PARSONS (1980) iki alkolik grubu karşı

laştırmışlar, prognozu daha kötü olan grubun nöropsikolojik 

testlerde anlamlı şekilde daha kötü . performans gösterdiğini 

bulmuşlardır. Şu halde sürekli olarak içkiden uzak durma ve 

tedavi sonrası uyum problemlere değişik yapıcı çözümler bulma, 

bilgiyi analiz etme ve uygun alternatiflerden birini seçme, 

gerektiğinde eski hatalarını değerlendirip yeni sentezlere 

gidebilmeye ' bağlıdır. 

Bu araştırmada, 10 yıldan fazla bir süre alkol alan 

ve halen tedavi altında bulunan kronik alkol bağımlılarının 

yüksek beyin fonksiyonları bir objektif test bataryası ile 

incelenerek, bozulmuş olan kognitif fonksiyonların kalitatif 

olarak bir organik test paterni verip vermediği, bu testler 

ile yüksek beyin fonksiyonlarındaki hasarı tesbi tin mümkün 

olup olam.ayacağı araştırılmaya çalışılmıştır. 

Çalışmanın genel bilgiler bölümünde alkolizmin tarih

çesi, tanımı, klinik belirtileri, alkolizmin kognitif değer

lendirmesinde kullanılan ölçeklerden ve psikometrik testler

den ve bu konuda yapılan çalışmalardan sözedilecektir. Daha 

sonra kognitif fonksiyon hakkında bilgi verilecek ve alkol 

bağımlılarında görülebilen kognitif fonksiyon bozuklukları 

hakkında bilgi verildikten sonra kendi çalışmamıza geçilecek

tir. 
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GENEL BİLGiLER 

ALKOLİZMİN TARİHÇESİ 

Arapça kökenli olan alkol(alcohol) sözcüğü bir belirt

me takısı olan "al" ile, kaş boyası olarak · kullanılan rastık 

tozu (antimuan maden tozu) anlamına gelen "kohl" sözcüklerin

den oluşmuştur(48). 

Dilimizde eskiden beri alkol karşılığı kullanılan is

pirto sözcüğü de Latince kökenli olup "ruh", "soluk", "yaşa

mın özü", "yürekli", "güçlü" anlamlarını veren "spiare"den 

türeyen "spiritus''dan gelmiştir. Spiritus sözcüğünden türeyen 

"spirit" Batı dillerind~ bit)d özlerinin ve uçucu maddelerin 

alkoldeki · eriyiğine "güzel kokulu ruh". anlamına gelen "aroma

tic spirit" adı verilir. Bu tüi eriyikler için dilimizde de 

("lokman ruhu" gibi) ruh sözcüğü kullanılır. 

Görülüyor ki dilimizde ve başka dillerde alkol ile ruh 

arasında, aynı sözcüğü kullanacak kadar yakınlık, benzerlik 

görülmüş, hatta birçok deyimde birbirinin yer:lne kullanılmış 

ya da benzerlikleri vurgulanmıştır. Alkol sözcüğü ile ruh 

sözcüğünün aynı olması, insanın kendini tanıdığından beri al

kolü de tanıdığını gösterir. Şu halde alkol ve alkol alışkan

lığı insanlık tarihi kadar eskidir . Dünyanın varoluşu ile il

gili Nuh efsanesi, şarabın tufandan sonra Nuh Peygamber tara

fından dünyaya yayıldığını anlatmaktadır(48). 
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Neolitik devirde ilkel insan şeker ve mayalar arasın

daki ilişkiyi anlamış ve alkollü içkileri kullanmaya başla

mıştır(78). M.Ö.4000 yıllarında Mısır'da arpadan bira yapıl

ması bilinmekteydi. Birçok papirusta ve kabartmalarda arpadan 

bira elde edilmesini gösteren resimler ve öneriler vardır. 

M.Ö.2000 yılında ilk Babil Kralı ailesinden gelen al

tıncı hükümdar olarak bilinen Hammurabi Yasalarında şarabın 

elde edilişini ve ticaretini belirleyen kurallar yer almış

tır(48 ,66). Anadolu, Mezopotamya, Mısır ve diğer Akdeniz ül

kelerinde yaşamış olan ulusların alkollü içkileri çok eski 

çağlardan beri kullandıkları belgelerle saptanmıştır(66). 

M.Ö.800 yıllarında Cabir Hayyam isimli bir Arap alşi

mist, tabiatta kendiliğinden meydana gelen fermantasyonu in

celemiş ve bunun sonucunda ortaya çıkan alkollü içkileri keş

fetmiştir( 78). 

Eski Roma ve Yunan dBneminde bağ, üzüm ve _ şarap kutsal 

sayılmış; mitolojide Roma'da Bachus, Atina'da Dionisos içki 

ve şarap tanrısı olarak kabul edilmiştir. Böylece şarap eski 

Yunan ve Roma çağında dinsel törenlerin kutsal içkisi olmuş, 

bayramlarda içmek ve sarhoş olmak geleneği doğmuştur. İlkçağ 

dinleri de alkolü yasaklamamış, hatta dinsel törenlerin kut

sal bir simgesi olarak kabul etmiştir(48,66). 

Hristiyanlık sarhoşluğu yasaklarken, alkol alınmasını 

serbest bırakır. Şarap "İsanın kanı" olarak kutsal sayılmış, 

dinsel törenlerin aracı durumuna gelmiştir. Musevilikte, sar

hoş olmamak koşuluyla içki içilmesi dinsel bir töredir. İsla

miyet ise alkol içilmesine önce karışmamış, daha sonra ise 

yasaklamıştır (Bakara Suresi 219; Nisa Suresi 43; Maide Sure

si 90, ayetleri)(48,66,81). 
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ALKOLİZM 

Alkol bağımlılığının alışkanlık mı yoksa tutkunluk dü

zeyinde mi olduğunu tanımlamak kolay değildir. Bu, bireyin 

alkol tüketimine bağlıdır. "Çok içen kişi" ile "Alkolik" ara

sındaki çizgiyi çekmek de kolay değildir. Şayet birey uyum 

sorunlarını çözmek için veya kişiliğinin bazı .Jönlerini Hrt-
. . 

mek için alkole dayanıyorsa, ancak düzenli aralıklarla sarhoş 

olmuyorsa, alkole alışkanlık düzeyinde bir bağımlılığı var

dır. Şayet kişi sürekli ya da hemen hemen her zaman sarhoş 

ise, kısa bir süre için bile olsa kullanmadığı zaman alkol 

açlığı hissediyorsa alkol bağımlılığı artık tutkunluk düze

yindedir. 

Alkol bağımlılığı, alkolizma veya alkolizm "kontrol 

edilemeyen alkol alm~ . arzusu" ile kendisini gHsteren bir has

talıktır. Muntazam hatta yüksek dozda alkol alan her kişi bir 

kronik alkolik kabul edilemez. Kronik alkolizmada, bir defa 

hastalık başladıktan sonra kişide fizyolojik bir bağımlılık 

meydana gelecek ve kişi gittikçe arttırmak suretiyle alkol 

alacaktır (tolerans)(81). 

Alkolizmin ve ona bağlı psişik gHsterilerin araştırıl

ması ancak 19.yy. ortalarında başlamıştır(81). Alkolizm sHz

cüğünü ilk kez kullanan, olağan sarhoşluğu, delirium tremensi 

ve kronik alkolizmi tanımlayan, Stockholm Üni ver sitesi Pro

fesörlerinden MAGNUS HUSS olmuştur (1851)(66). 

MAGNAN 1874'de, LASEQUE 188l'de alkol psikozlarını ta

nımlamaya ve sınıflandırmaya çalışmışlardır. 

STERN, kronik alkolizm kavramının anlaşılmasındaki 

güçlüğe ve tarifindeki eksikliğe dikkati çekmiş ve bir alko

liğin şu bakımlardan gHzden geçirilmesi gerektiğine işaret 

etmiştir. 
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1- Alkolizmin sonuçları, alkolik ve çevresi 
0

ile ilgili 

sosyoekonomik problemler. 

2- Alkolizmaya iten sebepler, çeşitli alkol alma şe

killeri ve bunun mizaçla olan ilişkileri. 

3- Kişinin alkole verdiği cevap, alkolün sebep olduğu 

biyolojik ve davranışa ait değişiklikler(81). 

MARK KELLER'e göre; alkolizm kronik bir davranış bo

zukluğudur. Bozuk bir beslenme düzeni ile birlikte kişinin 

bedensel, ruhsal ve toplumsal sağlığı bozulur (Redlich ve 

Freedman 1966). Alkolik içmeye başlayacağı zamanı ve bir kere 

başladıktan sonra da ne zaman durması gerektiğini bilemez. 

Kişilik değişikliği, gelişmemiş ruhsal yapı, beslenme bozuk

luğu ve bunların yanısıra bilinmeyen birçok sebepler alkolizma 

ile ilgili bulunmakta ve "içmeyi kontrol etmenin kaybı'' alko

lizma için patognomonik sayılmaktadır(66,81) . 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO): "İçkinin işine engel değil 

de işinin içki içmesine engel olduğunu düşünmeye başlayan ki

şi alkoliktir" der. Bir başka tanımına göre de "alkolik alı

şılmışın dışında alkol içen, bunun sonucunda bedensel, ruhsal 

ve toplumsal sağlığı bozulan, bu~a rağmen alkol alma isteğini 

durduramayan, tedaviye gereksinimi olal') hasta bir kişidir"(48, 

66,81,97). 

JELLINEK bu tarifi yetersiz bulmuş, çeşitli ülkelere 

uygulanmasının imkansız olduğunu kaydederek şu tarifi ileri 

sürmüştür. "Alkolizm kişiye veya topluma veya her ikisine 

birden zarar veren hertürlü içki içme alışkanlığıdır". JELLINEK 

bu tarif içine giren alkolizmayı alfa-beta-gamına-delta ve ep

silon alkolizma olmak üzere beş bölümde inceler(48,66,81,97). 

1- Alfa Alkolizm: Ruhsal veya bedensel bir sıkıntıyı 

gidermek için olağandışı aşırı içki içme durumudur. Daha çok 
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psikolojik bir bağımlılık sözkonusudur. Bırakıldığı zaman ke

silme belirtisi görülmez. Kişiyi sosyal veya beslenme ile il

gili bozukluğa uğratmadan senelerce deva~ edebilir. 

2- Beta Alkolizm: Olağandışı aşırı içki içme sonucu 

gastrit , polinöropati, karaciğer yağlanması ve vasküler has

talıklar gibi organik bozuklukların ortaya çıkmasına karşın 

henüz fiziksel .bir bağımlılık ortaya çıkmamıştır. Alkolden 

kesilme belirtileri oldukça hafif geçer ve alkolik hallüsi

noz, de liri um tremens gibi büyük psikotik sendromlar görül-

mez. 

3- Gamma Alkolizm: Burada alkole ruhsal ve fiziksel 

yönden hücre düzeyine inen-bağımlılık oluşur; iradeli kontrol 

kalkar; i çme isteği durdurulamaz , organik bozuklukla r gelişir 

ve alkol bırakıldığı zaman delirium tremens gibi kesilme be

lirtileri ortaya çıkar. 

4- Delta Alkolizm: Daha ağır organik ve ruhsal bozuk

luklar orxaya çıkar . Çok kısa bir süre için bile olsa alkolün 

bı rakılamaması halidir. Bu kişiler sürekli içerler ve aldık

ları alkol kesilir veya alışılmış dozun biraz altına düşerse . 
kesilme belirtileri görülür. 

5- Epsilon Alkolizm (Dipsomani): Zaman zama~ kompülsif 

içme dönemleri görülür . Kişi alkole susamış gibidir. Aşırı 

bir istek ve tutku ile alkol arar, bulunca da su gibi içer. 

Günler, haftalar, hazan da aylarca .süren bu dönemleri daha 

sonra hatırlayamaz. Alışılmışın çok üstünde içmelerine rağmen 

alkole karşı day'anıklıdı rlar. Kimi yazarlar di psomani yi PMD 

içinde ele alırlar. 

Amerikan Psikiyatri Birliğinin (APA) tanı ve sınıflama 

dereceleri (DSM II l.968) alkolizmi dört bölümde inceler(48, 

66). 



- 10 -

1- Dönem dönem aşırı içme (Episodic excessive drinking): 

Yılda en az dört kez ağır alkol zehirlenmesi geçirenler (Kan

alkol düzeyi % 100 mgm üstünde). 

2- Aşırı alkol içme . alışkanlığı ( Habi tual excessi ve 

drinking): Yılda en az 12 kez alkol zehirlenmesine giren veya 

bir haftadan fazla bir süre sarhoş kalanlar. 

3- Alkol Tutkunluğu (Alcohol Addiction): Alkole psişik 

ve fiziksel bağımlılık vardır . Bir gün içmese kesilme belir

tileri gösterir ve içmeden duramazlar. 

4- Diğer (belirlenememiş) durumlar. 

NCA (National cound.l on alcoholism) 'nın tarifi ise 

şöyledir: Alkolün etkLlerine karşı tolerans, kesilme belirti

leri veya alkolün fiziksel komplikasyonlarının bulunması ile 

karakterize, sıklıkla ölümle sonuçlanan; kronik, progressif 

ve nüksedici bir hastalıktır. Prognozu açısından multiple 

skleroz gibi progressif, hiperta~siyon gibi tekrarlaması en

gellenemeyen bir hastalıktır. 

ZİYALAR'a göre alkolizm; Kişinin kendisini zehirleye

cek miktarlara kadar çıkmasına · rağmen, serbest iradesi ile 

bunu almaktan kendisini alıkoyamaması halidir. Al~ol, gittik

çe sıklaşan aralarla ve artan miktarlarla vazgeçilmez bir şe

kilde kullanan kişi üzerinde bedensel ve ruhsal zararlar ve 

toplumda yıkıcı tesirler meydana getiren bir alışkanlıktır. 

Döl üreten hücrelerdeki. tahribatı nedeniyle bu zararlarını 

gelecek nesillere de aktarır(98). 

DSM-III . 1980 sınıflandırması ise bütün madde kullanım-

larını: 

a) Kötüye kullanım (suistimal, abuse) 

b) Bağımlılık (dependence) 
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olmak üzere sadece iki ana gruba ayırmış; iptila (addiction), 

alışkanlık (habituation) ve ruhi bağımlılık te r imlerini kal

dırmıştır . Her iki grup da açık ve seçik klinik ölçülerle 

tesbit edilerek tanımlanır(3,25). 

Alkol kötüye kullanı~ının başlıca özelliği, en az bir 

a_ydan beri patolojik alkol k.ullanımının bulunması ve bunun 

kişinin mesleki ve sosyal işlevlerinde bozukluklara neden ol

masıdır. 

Alkol bağımlılığının başlıca özelliği ise, alkolün pa

tolojik kullanım şekli veya alkol dolayısıyla sosyal ve mes

leki işlevlerde bozukluğun yanısıra, yoksunluk veya tolerans 

belirtilerinin bulunmasıdır. Alkol bağımlılığı alkolizm ola

rak da adlandırılır. 

DSM-III'e göre kronik patolojik alkol kullanımının 

başlıca üç tipi vardır: 

Birinci tip; her gün çok miktarda içenlerdir. 

İkinci tip; sadece haf ta · sonlarında aŞırı içenlerdir 

ki bu ikisi devamlı alkol alma şekline girer . 

Üçüncü tip ise, sakin , içkisiz geçen devrelerden sonra 

haftalarca, hatta aylarca stiren içki içme devreleri şeklinde

dir (epizodik içme) . 

Alkol Kötüye Kullanımının !anı Kriterleri 

a) Patolojik Alkol Kullanım Şekli: 

İşini yapabilmek için her gün alkol alma ihtiyacı 

İçkiyi kesememek veya azaltamamak 

- İçki almayı günijn belli saatleriyle sınırlamak veya 

periodlar halinde içki kullanmamak şeklinde, aşırı 

alkol almayı azaltma ya da kontrol etme çabaları 

- En az iki gün boyunca intoksike durumda kalmak 
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- İntoksikasyon halinde iken olanları hatırlayamama 

(blackout) 

- Ciddi bir fizik hastalığını alevlendirdiğini bildiği 

halde alkolü kesememek 

- Katıksız içki içmek 

b) Alkol Kötüye Kullanımına Bağlı Mesleki ve Sosyal 
İşlevlerde Bozukluklar 

- İşe devam edememe ve işini kaybetme 

- Yasal sorunlar (sarhoşken yaptığı davranışlar nede-

niyle tutuklanma, trafik kazası yapma) 

- Aşırı alkol alma nedeniyle aile ve arkadaşlarla ça

tışmalar 

- Sarhoşken saldırgan olmak 

c) Bozukluğun en az bir ay sürmesi. 

Alkol Bağımlılığı İçin Tanı Kriterleri 

a) Patolojik alkol kullanma biçimi veya alkol kullanı

mına bağlı sosyal veya mesleki fonksiyonlarda bozuklukların 

görülmesi (Alkol kötü kullanım kriterlerinde belirtildiği şe

killerde). 

b) Tolerans veya yoksunluğun bulunması. Tolerans; is

tenilen etkiyi sağlayabilmek için artan miktarlarda alkole 

ihtiyaç duyulması veya düzenli şekilde aynı miktarın alınması 

ile etkinin azalması (aynı miktarda alkolün gittikçe daha az 

etki göstermesi). 

Yoksunluk; Her zaman mut ad olarak kullanılan alkolün 

azaltılması veya k?silmesi sonucu "Alkol yqksunluk sendromu"

nun (alkol alma ile düzelen halsizlik ve sabah "titremeleri") 

gelişmesidir. 
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ALKOLÜN MERKEZ SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ 

amacı 

İnsan organizması 

ile hemen hemen 

için toksik bir madde olan, tedavi 

hiç kullanılmayan alkol, alındıktan 

sonra esas etkisini merkez sinir siştemi (MSS) üzerine yapar. 

Uzun süre kullanıldığında ise çeşitli organlarda değişik 

oranlarda komplikasyonlar meydana getirir(l,48,63,65,66). 

Alkolün MSS üzerine akut ve kronik olmak üzere iki tür 

etkisi vardır . 

1. Akut Etkiler 

Alkol alındıktan sonra ilk belirtiler MSS' de ortaya 

çıkar. Bütün zihinsel yeteneklerin fonksiyon düzeyi azalır, 

kişinin zihinsel etkinliği bozulur. Bozulma derecesi ·absorbe 

edilen alkol miktarına, alımdan sonra geçen süreye, kişisel/ 

duyarlılığa ve bir dereceye kadar da yapılan işin gerektirdi

ği zihinsel fonksiyonlara bağlıdır(92). Normalde, alınan kar

b·onhidrat.ların oksidasyonu ile kanda %0 .004 oranında alkol 

bulunur. Bunun organizmaya hiçbir etkisi olmaz(66). 

Genel olarak alkolün MSS üzeri'ndeki etkisi depresan

dır. Bu etki anestetik ve narkotiklerinkine benzer ( 1, 44, 48, 

51,66,81,98). 

Bu etki kişiden kişiye· , ayrıca kişinin fiziksel ve 

ruhsal durumuna göre değişir. Genel bedensel hastalıklar, ka

fa travmaları, epilepsi, diğer organik beyin bozuklukları, 

alınan ilaçlar, örnetin psikotrop druglar ve analjezikler al

kolün etkisini arttırır(66). 

Kanda % 100 mg'ın altındaki alkol düzeyi kişinin kendi 

üzerindeki denetimini azaltır ve bir canlılık görülür . Aslın

da bu durum alkolün uyarıcı etkisinden değil, korteksteki in

hibitör merkezlerin inhibisyonu sonucu ortaya çıkar. Kandaki 
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alkol düzeyi biraz daha yükseli_rse alt düzeydeki merkezler 

de inhibisyona uğrar ve uyanıklık durumu gittikçe azalır. Dü

zey % 400 mg ve üzerine çıktığında koma, şok ve ölüm görü

lür( 66). 

Kandaki alkol konsantrasyonuna bağlı olarak ortaya çı

kan MSS etkilerini şöyle özetleyebiliriz(44,66,81,83). 

Kan-alkol düzeyi % 10-50 mg olduğunda: Düşüncede açık

lık, kendine güven, atılganlık, konuşkanlık, cömertlik, iyim

serlik görülür. Sıkıntı, durgunluk, ağrı ve yorgunluk duygu

su geçer. Genel bir rahatlama olur. 

Kan-alkol düzeyi 50-70 mg olduğunda: Serebellar koor

dinasyon bozulmaya başlar. Hafif motor bozukluklar, düzenli 

ve amaçlı hareketlerde güçlük ortaya çıkar. Zihinsel · faali

yette azalma olur. 

Kan-alkol düzeyi 70-100 mg olduğunda: Kortikal bozuk

luklar başlar. MSS'nin yüksek, komplike ve iradeli fonksiyon

ları bozulur. Henüz otomatik ekstrapiramidal davranışlar bo

zulmamıştır. Çağrışımlarda gevşeme, mood düzeyinin yükselme

si, konuşma ihtiyacı, affekt ve emosyonlarda labilite, libido 

artışı buna karşılık potans azalması sözkonusudur. Öncelikle 

muhakeme, otokritik gibi yüksek entellektüel fonksiyonlar bo

zulduğundan kişinin oto-kontrolu · zayıflar. Üst benliğin dene

timi azalır, kırıcı, kavgacı, saldırgan bir tutum ortaya çı

kar. Açık saçık ve küfürlü konuşurlar. Aşırı alıngan, duyarlı 

ve çocuksudurlar. Çabuk üzülür ve ağlar, kendilerini s~çlar, 

kendi beceriıeri ile alay ederler. 

Henüz bu devrede bile duyu organlarında, özellikle 

işitme ve görmede performans düşüklüğü, duyusal ayırımın 

azalması,_ reaksiyon zamanının uzaması sözkonusudur. Gözde pu

pilla adaptasyonu yavaşlar, gece körlüğü ortaya çıkar, göz 

kamaşması artar ve sarhoşluğun bütün fazlarında nistagmus be-
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lirgin bir şekilde görülür. Nedeninin serebellar çekirdek 

gruplarının ve yollarının inhibisyonu olduğu düşünülmektedir. 

Nistagmus başlangıçta bir saat kadar sürer ve geçer. 4-5 saat

lik bir ara devreden sonra ikinci bir nistagmus devresi baş

lar. Bu devrede nistagmus ters yöne d~ner. Bu nedenle alkol 

alımından saatler sonra bile trafik kazaları olabilir. EEG'de 

alfa aktivasyonu saptanır. 

Kan-alkol düzeyi 100-200 mg olduğunda: Filogenetik 

olarak daha eski beyin yapılarinın (özellikle serebellum ve 

beyin sapı) fonksiyonu bozulur. Kişisel farklılıklar olmakla 

birlikte, genellikle koordine subkoriikal hareketlerde ataksik 

bozukluklar olur. Gövde ataksisi ve ekstremitelerde dengesiz 

hareketler ortaya çıkar. Konuşma, görme,, yürüme güçlüğü be

lirgindir. Amaca yönelik ince koordine hareketler yapılamaz. 

Gözler kapalı iken ayaklar bitişik olarak dik postür koruna~ 

maz (Ronberg belirtisi). Düz hat ti.zerinde yürünemediği gibi 

ağırlık farkları da tam olarak değerlendirilemez. 

Ps_işik fonksiyonlarda, yakın· hafıza ve dikkat bozuk

lukları, çağrışımlarda blokaj, şuur bulanıklığı ortaya çıkar. 

Daha sonraki fazda ise, dürtüsel, kontrol edilemeyen, kaba 

affektif boşalmalar görülebilir. Genelde kanunlara, kurallara 

sadık insanlarda bile normal p·sikolojik davranış motifleri 

çarpıtılır veya kaybolur. Suç işleme eğilimi hakaret ve kaba 

kuvvet gösterileri, tecavüz, trafik suçları ortaya çıkabilir. 

EEG' de alfa dalgalarının frekansı azalır, daha sonra yavaş 

dalga periodları başlar. 

Kan-alkol düzeyi 200-300 mg olduğunda: Yükselen aktive 

edici retiküler sistem (RAS), kan-alkol konsantrasyonu· ile 

kantitatif ve linear olarak inhibisyona uğrar(83). Kan basıncı 

düşer, renk solar, solunum bozulur. Konfüzyon ve amnezi ge

lişir. Uzun ve horlamalı uyku dönemleri başlar. Yani ruhsal . 
otokontrol ve beden kontrolü büyük oranda zorlaşmış, hatta 

tamamen ortadan kalkmıştır. 
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Kan-alkol düzeyi 300-400 mg olduğunda: Kan basıncı da

ha çok düşer, kalp atımı alınmaz. Solunum yüzeyel ve düzen

sizdir~ Stüpor ve koma tablosu gelişi~, ölüm görülebilir. 

Kan-alkol düzeyi 400-500 mg çlduğunda: Derin komai ile

ri derecede solunum depresyonu, bazen ölüm . 

Kan-alkol düzeyi 500 mg ve üstünde ise kesin ölüm olur. 

Görüldüğü gibi alkolün MSS üzerindeki etkifai, kandaki 

konsan tras yon artışı ile orantılı olarak, yüksek fonksiyon

lardan başlayıp, vejetatif fonksiyonlara doğru yayılan iler

leyici bir depresyondan ibarettir. 

Bazı kişilerde (şayet alkole duyarlık azalmışsa) % 400-

500 mg üstünde bile (850-1500) ölüm olmayabilir. Bu durumda 

hücreler alkole do y muş olduklarından alkolün inhibe edici et

kisi kalab~lir(66). 

Öl_dürücü doz, vücut- ağırlığının kilogramı başına 5-8 

gramdır. Ancak hazan çok hızlı alkol alınması halinde veya 

genetik ya da kronik alkolizm sonucu sonradan oluşan alkole 

patolojik hassasiyet hallerinde çok az miktarlar da öldürücü 

olabilmektedir(83). 

2. Kronik Etkiler 

Bazı araştırmacılara göre alkolün hasar yapıcı etkile

rine beyin karaciğerden daha hassastır(72). 

Alkol bağımlılarında kognitif fonksiyon bozuklutu "al

kol alma süresi", "içki içme paterni" ve "yaş"a bağlıdır. Al

kol tüketim miktarı ile kognitif fonksiyon bozukluğu arasında 

da bir korelasyon vardır, ancak burada önemli olan bütün bir 

yaşam süresince alınan alkol miktarı değil, yakın tarihlerde

ki miktardır (Parker ve Parker 1983)(68). 
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Alkol bağımlılığında, kognitif bozukluğun meydana ge

lebilmesi için ortalama miktarın ne olması gerektiği, yani 

hangi düzeyde bu bozukluğun meydana geldiğini saptamak olduk

ça güçtür. Çünkü yapılan araştırmalarda bildirilen miktarlar 

deneklerin kendi ifadesine dayanmaktadır. 

Sosyal içiciler ile yapılmış araştırmalarda, alınan 

alkol miktarı ile normal test puanları arasında anlamlı nega

tif korelasyon 6lduğu görülmüştür. Bir defada fazla miktarda 

alkol alma kognitif fonksiyonlara sık sık ve az miktarda iç

mekten daha çok zarar vermekedir(68). Az miktarda içenlerde 

hiçbir belirgifr yetersizlik yoktur (Parsons 1982). Ağır sos

yal içicilerde bazı araştırmalara göre hafif, bazılarına göre 

şiddetli kognitif yetersizlik görülür (Butters ve ark. 1982). 

Şayei alkol alma süresi uzun ise belirgin kogni t if bozukluk 

me ydana gelmektedir (Goodwin, Hill 1975)(39). Son araştırma

lar ağır sosyal içicilerin nöropsikolojik testierde alkol ba

ğımlıları gibi performans verdiğini göstermiş, hat ta bunların 

büyük bir kısmında pnomoensefalografi (PEG) ve computarized 

tomography ( CT) gibi nöroradyolo j ik tetkikler yapıldığında 

beyin hacmında azalma olduğu ortaya konmuştur. Bu azalmanın 

kognitif bozukluklar ile ilgisi vardır ve hatta demans doğru

dan doğruya kronik alkolizm ile ilişkili olabilmektedir(37, 

57,65). 

Uzun süreli alkol kullanımı ile farklı nöral yapılar 

farklı şekilde etkilendiğinden, kogni tif fonksiyonlarda çe

şitli görünümler ortaya çıkar. Kroriik içicilerin klinik göz

ıemlerinde, zihinsel etkinlikte genel bir kayıp gözlenir . 

Özellikle yakın hafıza ve yeni çağrışım oluşturma bozulur. 

Genel kognitif fonksiyon gözönüne alındığında görülen tablo 

hemen hemen bütün entellektüel yeteneklerde ilerleyici bir 

yıkımdır(B,69,71). 

Ancak alkole kişisel toleransa bağlı olarak büyük 

farklılıklar olabilmektedir. Korsakoff psikozu gibi ciddi va-
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kalarda ise zihinsel deteriorasyon kesindir(66,71). 

Alkol bağımlılarındaki kognitif fonksiyon araştırmala

rının çoğu alkolü kestikten sonraki 1-12 haf talar arasında 

yapılmıştır. Elde edilen bulgular, bu kişilerde belirgin kog

nitif yetersizlik, beyin hasarı ve fonksiyon bozukluğu oldu

ğunu göstermiştir(S,8,13,14,15,18,20,23,34,41,50,54,56,57,65, 

67,68,69,76,84,85,86). 

Psikometrik tetkiklerde zeka düzeyleri belirgin bir 

şekilde vasat veya vasatın üstündedir(69). 

Kontrol denekleri ile karşılaştırıldığında sözel ve 

performans testlerinin ikisinde de yetersiz performans gös

termelerine rağmen sözel testlerde başarısızlık daha azdır. 

Bu yetersizlikler hafıza (özellikle şekil hafız.ası), sözlü 

ve görsel soyutlama, kavram oluşturma, yapıcı · yetenek, psiko

motor hız, görsel motor koordinasyon, problem çözme ve öğren

me gibi yetenek sahaları·nı ilgilendirmektedir ( 20, 65, 7 2). 

Frontal lob ~onksiyonlarını ölçen testlerde belirgin 

bir başarısızlık vardır. Bu spesifik testlerdeki performans 

düşüklüğü zeka düzeyi normal ya da normalin üstünde olan kro

nik alkol bağımlılarında ve hatta orta derecede sosyal içici

lerde bile gözlenir(20). 

Genç alkol bağımlılarında kavramsal düşünce, soyut mu

hakeme bozulmaz ancak yeni çağrışım oluşturma, yeni bilgileri 

yeterl~ şekilde hafızada depolama ve tekrar hatırlama olarak 

tanımlayacağımız kısa-süreli hafıza fonksiyonu bozulur(8,69). 

On yıldan fazla sürekli alkol alma soyut düşünme yete

neğini bozar. Bu kişiler belli bir kognitif seti koruyamadık

larından eski hatalarından yararlanamazlar. Artlarda gelen 

olayları kavrayıp, değerlendirip doğru bir senteze ulaşama

dıklarından persevere bir şekilde eski hatalarını tekrarla-
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maktadırlar. Yani belirgin bir şekilde davranışı planlama ye

tersizlikleri vardır(84). 

Tedavi altındaki kronik alkol bağımlıları çeşitlisob

riete sürelerinde araştırılmış ve mental deteriorasyonu ol

mayan hastalardaki ~isbeten spesifik olan yetersizlik,lerin 

bir kısmının veya tamamının düzeldiği gözlenmiştir(8, 23 ,34, 

39 , 68,69). 

Bazı kognitif fonksiyon sahaları arınmanın ilk üç haf

tasında bir hayli düzelmekte, bundan sonraki birkaç haf ta 

içinde düzelme daha yavaş olmaktadır. Bazıları ise altı ay, 

bir yıl veya daha uzun bir süre bozuk kalmakta, dtizelememek

tedir(39, 72). 

Arınmanın ilk ayındaki kognitif düzelmeye değinen 9 

araştırmanın 8 tanesinde baz·ı sahalarda düzelme olduğu , ancak 

farklı yeteneklerin farklı oranlarda düzeldiği ileri sürül

müştür. Yaklaşık iki-üç haftalık bir arınma devresinden sonra 

yeni kelime öğrenme gibi sözel performansta % 89 oranında dü

zelme olmaktadır. Duyusal ve motor yetenekler de hemen hemen 

aynı oranda düzelmektedir(69). Kısa-süreli hafıza ve visual

spatial öğrenmeyi kapsayan daha karmaşık testlerde ise düzel

me daha az olmakta, bu fonksiyonlar alkolden arınma süresinin 

uzunluğu ile orantılı olarak düzelmektedir(8,69). Beş yıl al

kol almayan alkolikler kısa süreli hafıza ölçümlerinde alko

lik olmayanlar gibi performans vermişlerdir. Ancak kısa ve 

uzun süreli hafızanın düzelme oranlarında fark vardır. Kısa 

süreli hafıza fonksiyonu uzun süreli sobriete ile tamamen dü

zelse bile, birbiri ile bağlantısız uyaranlar arasında yeni 

çağrışımlar kurma yeteneği ciddi şekilde bozulmakta ve bu ka

lıcı olmaktadır(8) • . Yaşlı alkoliklerde bu kogni tif yetersiz

lik daha ciddidir ve muhtemelen beyinde meydana gelen hasarın 

progressif olduğunu gösteren bulgular vardır(37,57,72). 
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Yaşlı alkoliklerde uzun süreli hafıza yedi yıl süren 

bir arınmadan sonra bile bozuk kalmaktadır. Bazı araştırmacı

lar kısa süreli hafızanın yeniden düzelmesinin kortikal f onk

siyonların yeniden işlevini sürdürmeye başlamasının b;r sonu

cu olduğunu; uzun süreli hafıza bozukluğunun ise diensefalik 

yapılar ile ilgili daha sürekli hasarı gösterdiğini ileri 

sürmüşlerdir(8). 

Alkolü bırakmanın ilk ayının sonunda görsel-soyutlama 

yeteneği (nonverbal abstracting ability) ve perceptual motor 

yetenekler hala düzelememektedir. Motor hız isteyen testlerde 

denekler başarısızdırlar. 3 ile 6 ay arasında bu yetenekler 

kısmen düzelmektedir. Bazı araştırmacılar, bir yıllık bir 

arınmadan sonra sözel fonksiyonda düzelme olduğunu fakat 

özellikle görsel soyutlama yeteneği ve perceptual motor hızda 

sürekii yetersizlik olduğunu bildirmişlerdir(69). 

Uz un süre alkol kullanımına bağlı olarak gelişen Kor

sakof f sendromunda hafıza, soyutlama ve visuospatial yetenek

le~ bozulmuştur(8,72). Hastalarda başlangıçtaki bir konfüzyon 

devresinden sonra geçmiş olaylar için şiddetli hafıza . bozuklu

ğu (retrograde amnesia) ve yeni bilgi kazanmada güçlük olarak 

tanımlanan ( anterograde amnesia) bir ·amnez ik sendrom ortaya 

çıkar. Yani tam bir hafıza bozukluğu sözkonusudur. Hafıza bo

zukluğunu telafi çabası ile konfabülasyon eğilimleri görülür. 

Ancak ZAGNWILL (1977); konfabülasyon eğiliminin amnezinin ge

rekli bir unsuru olmadığını gösermiştir. Çünkü bu durum Kor

sakoff hastalığının kronik devresinde ve ayrıca global amne

zinin diğer formlarında her zaman gözlenmemektedir. Korsakoff 

amnezisinde yakın hafızanın ne oranda bozulduğu konusunda fi

kir birliğine varılamamıştır (BADDELEY ve WARRINGTON 1970, 

BUTTERS ve CERMAK 1975, PIERCY 1977). Bu hastalarda bozulmuş 

olan şekil hafızası ile ilgili çeşitli açıklamalar vardır 

(Deluca ve ark . . 1975, MILNER 1974, SIDMAN ve ark. 1968, 

WARRINGTON ve TAYLOR 1973)(70). 
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WARRINGTON ve TAYLOR sözel materyalin önce yakın hafı

zada depolandığını bundan sonra uzak hafızaya aktarıldığını, 

sözel olmayan materyalin ise yakın hafızada işlenmeyip doğru

dan uzak hafızaya aktarıldığını bildirmişler buna göre amnes

tik hastaların sözel olmayan materyali birkaç saniye için bi

le hafızalarında tutmadaki başarısızlıklarının (bu materyalin 

yakın hafızada işlem görmediği kabul edildiğinden) bir yakın 

hafıza bozukluğu olarak yorumlanmaması gerektiğini söylemiş

lerdir. Yani burada yalnızca görünür bir yakın hafıza bozuk

luğu söz konusudur(70). 

Geleneksel nörolojik öğreti, Korsakoff sendromuna bağ

lı hafıza bozukluğunun hastalığın akut Wernicke devresinden 

sonra ortaya çıktığını, beslenme yetersizliğine bağlı olarak 

geliştiğinden tiamin (Bl vitamini) verilmesi ile düzeldiğini 

bildirmiştir. Anc~k son zamanlarda yapılan araştırmada bu 

hastalık ta görü len kogni ti f ve nöropa tol o j :ik değişikliklerin 

beslenme bozukluğunun yanısıra alkolün nörotoksik etkisi ile 

de ortaya çıktığını bildirmişlerdir(8). 

ALKOLE BAGLI ORGANİK MENTAL BOZUKLUKLAR 

DSM III'de bu başlık altında alkol alımına bağlı ola

rak şu sendromlar görülmektedir(3,25). 

1- Alkol İntoksikasyonu: Yakın zamanda alkol alımına 

bağlı olarak fizyolojik ve psikolojik bozuklukların yanısıra 

sosyal · ve mesleki işlevlerde bozµlma ile belirlenen klinik 
~ 

tablodur. 

2- Alkolün kişiye özgü sarhoşluğu ( Idiosyncratic in

toxication, patolojik sarhoşluk): Bireylerin çoğunda entoksi

kasyon oluşturmaya yetmeyecek miktarda alkolün kısa zamanda 

alınmasına bağlı olarak saldırganlık gibi · belirgin davranış 

değişikliğinin olması ve sonrasında amnestik bir devrenin gö

rülmesidir. 
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3- Alkol yoksunluğu (Withdraval): Birkaç gün ya da da

ha U2;Un bir süre kesintisiz alkol almış bir kişide alkolün 

kesilmesini ya da azaltılmasını takiben nörovejetatif, psiko

motor belirtiler, anksiete, depresse mizaç, irritabilite gibi 

psikolojik belirtilerle ortaya çıkan klinik tablodur. 

4- Alkol yoksunluğu deliriumu (Delirium Tremens): Al

kol alımının yeni kesilmesi veya azaltılmasına bağlı olarak 

2-4 gün içinde ortaya çıkan ve otonom sistem belirtileri, 

şuur bulanıklığı, oryantasyon kusuru, korku ve panik, illüz

yon, canlı halüsinasyon ve hezeyanlarla karakterize klinik 

tablodur. 

5- Alkol hallüsinozu: Ağır alkol kullanımının azaltıl

ması ya da kesilmesinden hemen sonra, genellikle 48 saat 

içinde şuur bulanıklığı olmaksızın canlı, hastayı tehdit eden 

ve onunla 3.tekil kişi olarak tartışan işitme hallüsinasyon

larının görüldüğü klinik tablodur. 

6- Alkol amnestik bozukluğu (Wernicke-Korsakof f send

romu) Yoğun alkol kullanımına eşlik eden vitamin . eksikliğine 

bağlı amnestik sendromdur. 

7- Alkole bağlı demans: Demansın diğer bütün nedenleri 

dışta tutulursa uzun süre yoğun alkol kullanımına eşlik eden, 

sosyal ve mesleki işlevlerde hafif yetersizlikten belirgin 

kişilik yıkımına kadar varan bozukluklarla kendini gösteren 

tablodur. 

ALKOLİZMDE KİŞİLİK YAPISI İLE NÖROPSİKOLOJİK FONKSİYON ARA

SINDAKİ İLİŞKİ VE AFFEKTİF BOZUKLUKLAR 

Çeşitli araştırmalar alkolizm ile psikiyatrik bozuk

lukların paralel gittiğini, bunların alkol bağımlılığından 

önce, sonra· veya birlikte bulunduğunu bildirmişlerdir( 21, 36, 
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52,59,61,74). Affektif hastalıklarda da kognitif fonksiyon 

bozukluklarının olması, zaman zaman bu kişilerin organik be

yin sendromu şeklinde hatalı değerlendirilmesine neden olaca

ğından, denek seçiminde kullanılan tanı kriterine ve test 

edilen kişinin psikiyatrik geçmişine dikkat edilmesi gerek

mektedir. Bu nedenle biz burada bu konu hakkında biraz ·bilgi 

vermeyi uygun bulduk. 

Yapılan araştırmalar alkoliklerde birbirinden farklı 

özellikleri olan dört kişilik tipi olduğunu ortaya koymuştur 

(Goldstein ve Linden 1969; Whitelock ve ark. 1971 ; Skinner 

ve ark. 1974; Donavan ve ark. 1978). 

1- Emosyonel dengesizlik ve psikopatik kişilik bozuk

luğu o l a n grup. 

2- Anksiete reaksiyonu ve reaktif d e presyonu olan psi

konevrotik grup. 

3- Primer olarak alkolik, sekonder o·larak psikopatik 

kişilik özellikleri gösteren karışık grup. 

4- Primer olarak tipik alkolik, sekonder olarak ilaç 

alışkanlığı ve paranoid kişilik özelliklerinin görüldüğü grup . 

Bazı araştırıcılar ise hiyerarşik bir gruplama yaparak 

hastaları dört tanı grubuna ayırmışlardır(52). 

1- Psikotik hastaiar 

2- Latent şizofrenik hastalar 

3- Nevrotik hastalar 

4 - Psikopatik hastalar 

Devreler arasında bazı değişiklikler meydana gelmesine rağmen 

bu tanı gruplarına her tedavi aşamasında rastlanmıştır (Bean 

ve Karasievich, 1975). 
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L~berg (1981) alkolikleri nöropsikolojik özelliklerini 

de gözönüne alarak dört kişilik tipine ayırmıştır. 

1- Psikopatik kişilik yapısında olanlar: İyi eğitim 

görmüşlerdir. Sözel zekaları yüksek nörolojik hasarları az

dır. 

2- Depresyon veya anksieteyi kaldırmak için alkol alan

lar: Öğrenim düzeyleri ve sözel zekaları ilk grupdan düşük

tür. Ancak nöropsikolojik fonksiyon açısınd~n ilk gruptan da

ha az hasar görmüşlerdir. WAIS 1 in performans bölümünde ve 

trails gibi süreli testlerde performansları düştüğünden düşük 

performans ile depresyon arasında ilişki olduğu bulgusunu bu 

grup desteklemiştir. 

3- Bu grup "Psödo-Nevrotik", "Ayrımlaşmamış Kronik Şi

zofreni", "Anksiete Reaksiyonu" veya "Şizoid Tipte Depresif 

Reaksiyon" gibi çeşitli şekilde tanımlanmıştır. Bu , kişilik 

tipi Bean ve Karasievich'in "Latent Şizofreni" tipine oldukça 

benzemektedir. Bu grup diğerlerinden daha uzun süre, daha çok 

ve daha sık alkol almışlar, daha şiddetli ve daha sık olarak 

akut intoksikasyon tablosu geliştirmişler ve şuur kayıpları 

daha fazla olmuştur. Zeka, hafıza ve nöropsikolojik testlerde 

diğer iki gruptan daha fazla hasar görmüşlerdir. 

4- Bu profilin tanımı "Paranoid til> kişilik bozukluğu" 

veya "Paranoid tip şizof renik reaksiyon" dur. Oldukça erken 

sayılabilecek bir yaşta içmeye başlamışlardır. İçtikleri za

man çoğu kez kavgacı bir tavır almışlar, arkadaşları ile 

ilişkilerinde ciddi problemleri olmuştur. Bu grupta alkol tü

ketimi ve akut intoksikasyon tabloları diğerlerine göre çok 

daha fazladır ve şuur kayıpları (blackout) sıklıkla görülür. 

Zeka ve hafıza testlerinde da:ha düşük puan almışlar ve en 

genç grup olmalarına rağmen nöropsikolojik testlerde daha çok 

hasar gördükleri anlaşılmıştır. 
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Bu dört grubun kişilik özellikleri, alkol kullanma şe

killeri ve alkol alımına bağlı _problemleri farklıdır . 

Alkol bağımlılarında en fazla görülen psikiyatrik has

talık görüldüğü gibi depresyon ve anksietedir(4,32,36,39,59, 

74)·. İntihar sıklığı depressifler gibi alkoliklerde de normal 

popülasyonda görülenden fazladır(36) . 

Bazı araştırmacılar manik-depressif hastalığı olan ki

şilerde özellikle manik episod sırasında alkol alımının art

tığını bildirmişlerdir (Mayfield ve Colaman 1968; Winokur ve 

ark. 1969; Riege ve ark . 1974). Affektif bozukluğun ilk orta

lama teşhis yaşı, alkol bağımlılarında beş yıl daha geçtir. 

Alkolik bipolar hastaların başlangıçta belirgin, fakat çoğu 

kez ho.spitalize edildikleri için her on yılda bir biraz daha 

hafifleyen mani depresyon atakları olmuştur. Yine depressif 

alkolikdeneklerde hastahaneye yatmadan önceki hastalık süre

sinin görünüşte uzun olması af f ektif semptomların alkol ile 

maskelenmesi yüzündendir(59). 

Hiç ara vermeden alkol almış olan kişiler yaşamları 

boyunca çeşitli depresyon tanılarından en az bir tanesini al

mışlardır. Bunların % 44'ü majör depresyon, % 15'i minör dep

resyon, % 6'sı bipolar depresyon, % 18'i depressif kişiliktir 

(Weissman 1980). Devamlı alkol alan bireylerin % lS'inin RDC 

ve DSM III'e göre majör depresyon tanısı aldıklarını bildiren 

araştırmalar vardır(39). Alkolün nörofarmakolojik etkilerini 

inceleyen araştırmacılar ise kronik alkol bağımlılığının riö

rotransmi t terlerin azalmasına neden olduğunu ve böylece dep

resyona yol açtığını ileri sürmektedirler(36) . Ayrıca alko

lizmde genetik bir temelin varlığı da düşünüldüğü için alko

lizm ile aff ektif hastalık arasında genetik bir ilişki olduğu 

ileri sürülmüştü r (36,74). 

Burada sekonder affektif bozuklukların eşlik ettiği 

primer hastalık ile alkol miktarında artışa yol açan primer 
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af fektif hestalık arasında ayırım yapmak tedavi açısından son 

derece önemlidir. Primer affektif hastalığı olanlar, çok faz

la alkol alımına bağlı olmaksızın depressif ve manik ataklar 

geliştiren, huylarında , mizaçlarında sürekli bozukluk görülen 

kimselerdir. Primer alkolikler ise fazla miktarda alkol al

dıkları dönemlerde affektif bozukluklar gösteren ve oldukça 

hızlı bir şekilde ötimik duruma dönen kimselerdir. Primer al

koliklerdeki bu sekonder affektif bozukluk, etil alkolün bey

ne doğrudan doğruya etkisi nedeniyle ortaya çıkar. Genellikle 

alkol alımının kesildiği günden sonraki 2 güri-2 hafta arasın

da herhangi bir aktif antidepressan tedavi uygulanmaksızın 

ortadan kalkan, yani sınırlı zaman dilimleri boyunca görülen 

bir huy ve mizaç bozukluğu şeklindedir. Ancak semptomlar pri-. 
mer af fek tif hastal ıkta görülenlerden daha hafif tir ( 61, 7 4). 

Bazı araştırmacılar klinik alandaki depresyon ve ank

sietenin genç, sağlıklı alkol bağımlıları arasında yaygın ol

madığını göstermiştir. Daha uzun süre alkol alan, bu nedenle 

kayıpları ya da kayıp riskleri daha fazla olan yaşlı alkolik

lerde depresyonun daha fazla olduğunu ayrıca, alkole bağlı 

olarak ortaya çıkan depresyon, nörotransmi tter depolarının 

kronik azalması ile ilişkili ise , genç alkoliklerin yaşlı 

olanlardan daha az risk altında bulunacağını bildirirler 

(Hamm, Major ve ark . 1979)(36). 

KOGNİTİF FONKSİYONLAR 

Kognisyon sözcüğü, Latince Cognitio kelimesinden gel

mekte olup (Cognoscere: bilmek, co: ile ve gnoscere, noscere : 

bilme) algı lama, kavram oluşumu, soyutlama, problem çözme , 

zeka ve düşünce gibi yüksek zihin fonksiyonlarını, yani dün

yayı öğrenme ve anlamayı içeren zihinsel işlevleri ifade et

mektedir ( 40, 58, 60, 90, 97) . 
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Genel olarak kognitif fonksiyonlar kişinin objelerdea, 

durumlardan haberdar olmasını, öğrenmeyi, hayal etmeyi, ha

tırlamayı, problem çözmeyi ve karar vermeyi içine alan bir 

süreç olduğuna göre düşünme, algı, dikkat, hafıza, iletişim 

gibi psikolojik süreçlerle fonksiyonel olarak etkileşim ha

lindedir(53). 

JUNG'a göre rasyonel düşünce, bilim açısından doğrulu

ğu saptanmış, mantık kurallarına uygun, kavram organizasyonu 

ve entegrasyonu olan, normal kişiler tarafından kabul edilen 

en yüksek düzeyde işleyen bir muhakeme şeklidir. O halde zi

hinsel f onksi yanların meydana getirdiği kogni ti f yeti de, mu

hakeme ve anlama gücünü kapsayan, bilinçli olarak bir amaca 

yöneltilmiş ve problemlerin çözümünü sağlayan, en yüksek dü

zeyde rasyonel bir düşünce işlemidir(70). 

NOYES, birçok zihinsel fonksiyonun komplike ve spontan 

problem çözümüne yönelik işlevini en gelişmiş düşünce ve dav

ranış yeteneği olarak tanımlar(70). 

BLEULER' e göre, yüksek zihin fonksiyonlarının normal 

işlemesi demek, . soyutlama yeteneğinin . normal işlemesi demek

tir ki bu da çeşitli zihinsel fonksiyonlar ile yeni problem

lerin çözümüne yönelmiş mantıklı, amaca uygun sonuçlara ulaş

maktır. 

Çağdaş kogni tif psikologlara göre ise kognisyon, in

sandaki organize davranışı sağlayan bilginin işlendiği kalıp

lar ve devreleri açıklamada yararlı olabilmektedir. ULRICH 

NELSER, kogni tif sözcüğünün duyusal inputların şekil değ.iş

tirdiği, elendiği, işlend~ği, depolandığı tekrar eski halini 

aldığı ve kullanıldığı tüm süreçleri içerdiğini öne sürmekte

dir( 42, 91). 

Klinik psikolojide ise kognisyon deyimi ile şuur, or

yantasyon, dikkat, hesap yapma, hatırlama, düşünme ve dil gi-
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bi yüksek zihin fonksiyonlarının dayandığı temel süreçler be

lirtilmektedir. Burada da görüldüğü gibi genelde · her bir kog

nisyon aşaması ayrı ayrı ele alınmaktadır. Gerçekte ise bun

lar aynı zamanda işleyen, birbirine bağlı, birbirini etkile

yen süreçlerdir. Bazı süreçler birbirleri ile öylesine yakın

dan ilişkilidir ki güçlükle ayırdedilebilirler. Örneğin algı

lama, idrak ve kavram oluşumu süreçlerinin tümü duyusal izle

nim ve deneyimleri.n organizasyonunu ve yorumunu içermektedir. 

Ruhsai yaşamın en üst düzeyinde oluşan bir zihinsel 

fonksiyon olan DÜŞÜNCE, objeler yerine onların sembollerini 

kullanarak yapılan bir zihin işlevi ve sorunlara çözüm arama 

biçimidir. Başka bir· deyimle düşünce, k_azanılmış bilgiler, 

edinilmi§ tecrübeler, hayal kurma, ihtimal hesaplama ve ben

zeri süreçler ile, karşılaşılan yeni durumların gözden geçi

rilmesi ve bir karar çıkarılması, bu kararların doğruluk ve 

uygulanşbilirlik derecelerini saptayarak yeni alternatifler 

arama işlemidir. Yani düşüncede soyutlama, karşılaştırma, 

kavram oluşturma, muhakeme etme ve sonuç çıkarma süreçleri 

vardır. Soyut kavramları oluşturma yeteneği, düşüncenin en 

yüksek ve en son oluşan basamağıdır ve patolojik durumlarda 

da en erken bozulan yetenektir(80,96). Algılama ve harekete 

g~çme arasında bir ayarlama ve orga~izasyon merkezi, bir sen-
' tez istasYonu olan düşünce idraksiz varolamaz. 

Ente~lektüel hayatın oluşması için ilk basamak idrak

tir. İDRAK, duyu organlarına gelen duyumları yorumlama, onla

rı anlamlı duruma getirme ve kazanılmış bilgiler ile bütün

leştirme sürecidir(96). Yani idrak için önceden edinilen bil

gi ile yeni f arkedilen ve kavrananlar arasında bir bağl?ntı 

olması şarttır. İdrak, duyum ve fikirleri ' algılar, hafıza 

bunları tesbit eder, düşünce alanı fikirleri toplar ve sente

zini yapıp kullanır. İdrak için önce algı gerekmektedir. Algı 

bir bütünün kavranması ve çevre hakkındaki şuurluluk halidir. 

Algı için önce şuurluluk sonra dikkat gerekir(70). 
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ŞUURLULUK, temel şart olarak içine · uyanıklık halini 

de alan, bireyin kendi duyguları ve bilgisi, çevreden gelen 

enformasyonlar, bunların değerlendirilmesi ve nihayet kendi 

karar ve düşüncelerinden haberdar olmasıdır. Son derece geniş 

bir ruhsal faaliyeti ve en üst düzeyde bir soyutlamayı gerek

tirir( 79). 

DİKKAT ise, organizmanın dış dünyayı kendisi için ya

rarlı bilgiler toplamak amacı ile incelemesidir(96). Çeşitli 

uyaranlar arasından bir seçim yapıp, şuur alanını bazısı için 

duyarlı bazısı için ise duyarsız duruma getirmek şeklinde de 

tanımlanabilir(48). 

HAFIZA, idrak edilen sembollerin kaydedilmesini, top

lanmasını ve kullanılacağı zaman tekrar hatırlanmasını, eski 

algıladığımız şeylerin şuurda yeniden oluşmasını sağlamakta

dır. Yani hafıza temelde kayıt, muhafaza ve depolanmış bilgi-. 
nin hatırlanması gibi üç zihin işlevine dayanmaktadır(3,91). 

Şu halde yaşantıların ve öğrenilenlerin zihinde saklanması, 

gerektiğinde doğru olarak hatırlanması ve geçmişle ilgili 

bağlantı kurulmasına haf ı za denir(3,48,91). Anılar, algıların 

kişide bıraktığı izlerdir (engram). Her yeni algı ancak hafı

zadaki eski izlerle birleşirse anlam kazanır ve kişiye şuurlu 

davranışta bulunma olanağını verir. Hafızada birbiriyle sıkı 

bağlantı içinde olan dört ayrı katman olduğu kabul edilmekte

dir(3, 48, 63). 

a) Algılama sonucu kazanılan şemaların, anıların tu

tulması ve saklanması (fixation, conservation). 

b) Yeni algıların eski hafıza şemaları ile birleştiri

lip tanınması (recognation, reconnaissance). 

c) Hafızada saklı olan şemaların, anıların canlandı

rılması ve hatırlanması (recall, rememoration). 
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d) Hafızadaki şemaların, anıların beyinde belirli böl

ge ve yerlere bağlanması, yerleştirilmesi, diğer bir deyişle 

yerelleştirilmesi (localization). 

Davranışlar, tutumlar, amaçlar ve beklentiler kişiye 

özgü hafıza temelinden yoksun olursa kişilik bozulur ve çözü

lür( 48, 63). 

Şuur alanında belirli bir fikrin veya bir algının baş

ka bir fikri veya algıyı hatırlatmasına çağrışım, algıların 

otomatik olarak birbirini hatırlatmasına ezbere öğrenme ve 

akılda tutma denir. Bir bütünün parçaları arasındaki ilişkiyi 

sezmeye ise kavrama ile öğrenme, mantıklı öğrenme ve akılda 

. tutma denir(70). Kavrama yolu ile öğrenmek için, yeterli sa

yıda anı, sentez alışkanlığı, dikkat ve motivasyonun olması 

gerekir. 

Normal insan hafızası, geçmişteki yaşantıyı yeniden, 

sözle veya davranışla anlatabilmek ve bunun geçmişte olduğunu 

bilmek, yani eski tasarımları şuurlu bir şekilde düşilnmektir . 

Ri bot' ya göre hafıza, geçmişteki bir duygu veya düşüncenin 

tesirinin devam etmesidir. Bu gerçeğ~ ilişkin ol.arak duygu 

ve heyecanların deposunu içeren ruhsal sürece "idrake ait dü

şünce" (perceptional thinking), fikirler deposunu içerenlere 

ise "kavramsal düşünce" ( conceptional thinking) denir. Kav

ramsal düşünceye t'sözel düşünce", idrake ait düşünceye ise 

"sözel olmayan" (non-verbal) düşünce denir{70). 

Algılanan uyarılar, bir heyecan ve bir hareket yarat

tığında duyumlar şeklinde tesbi t edilir. Duyumların idraki 

ise düşüncenin ilk basamağı olan idrake ait düŞünceyi (per

ceptual thinking) meydana getirirler. İdrak edilen duyum ve 

fikirlerin kelimelere dönüşümü yani sembolizasyonu ile süreç 

daha yüksek kortikal merkezlere geçmiş olur. Ayırma, idrak 

etme ve sembolizasyonun gittikçe yoğunlaşması, organize olma

sı ve gelişimi ile daha kompleks düşüncelere geçilir. Sonuçta 
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en yüksek soyut düşünce ve muhakeme düzeyine kadar çıkılır . 

Burada kısaca dil ve düşüncenin gelişiminden sözetmek 

istiyoruz. Vigotsky, Kazanin, Piaget, Goldstein gibi birçok 

araştırmacı soyut, düşünce ile dilin öğrenilmesi ve kullanıl

masının birlikte geliştiğini ileri sürmüşlerdir ( 80, 96) . Ko

nuşma (dil) ile algılanıp hafızada tesbit edilen fikirler ve 

idrake ait düş ünce prosesleri, daha yüksek düzeyde KAVRAM 

OLUŞUMU ve KAVRAMSAL DÜŞÜNCE'ye dönüşmektedir. KAVRAM, soyut 

düşüncenin sembolik sözel imajlarıdır(47 ,80,96). Belli bir 

kategoriye ait, çeşitli somut objelerin tümünde ortak olan 

şeyi belirtir ve bu somut objelerin hepsi için geçerli bir 

genel anlam taşır . KAVRAM OLUŞUMU, düşünceler arasındaki açık 

ve kesin bağlantılar olduğuna göre, bir kavramı ve onun bozuk 

işlemesini ~lçmekle, bir kimsenin düşüncesinin içeriği araş

tırılabilir(96). Kavramlar arasında yapılan karşılaştırma so

nucu, varılan senteze hüküm, bir hükümden başka bir hüküme 

geçerek sonuç çıkarmaya ise akıl yürütme di yoruz ki bu iki 

özellik muhakemeyi oluşturur(70)~ 

Normal bir yetişkinde ego, gelişimindeki seviyeleri 

yeterli ve doyum bulmuş bir şekilde geçerek . oluşmalıdır. Ego

nun bütünleyici fonksiyonlarından birincisi, kişinin kendi 

kendisi ile ili~kilerini düzenlemektir. Kendini tanıma , kabul 

etme, saygı duyma, benlik kavramı, ego ideali ve süperegodan 

meydana gelir. İkini si, bireyin başkaları ile ilişkilerini 

kapsayan identifikasyondur. Bu alanda önemli unsurlar, iliş

kilerin genişliği~ esnekliği, çeşidi, derinliği ve süreklili 

ğidir . Duygu paterni de önemlidir. Üçüncüsü ise; bireyin eşya 

ile ilişkilerini ayarlamaktır . Ego bir yandan zihinsel yaşama 

öte yandan davranışlara paralel olarak oluşur . Yani bir ucun

da idrak, diğer ucunda hareket vardır . Ego da tıpkı beyin gi

bi tesbi t eder, kaydeder, değerlendirir, gözler, uyarır ve 

böylece bir tehlikeyi önler, ayrıca bir davranışın şeklini 

değiştirir, yönlendirir ve organize eder(70). Normal ego, iç

ten ve dış dünyadan gelen uyaranları yüksek kortikal seviye-
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!erden geçiren ve organizmanın realiteye uyumunu sağlayan bir 

organizasyon ve entegrasyondur. İnsanın kişilik gelişimi dik

katli ve kontrollu bir zihin çalışması, bir kognitif stil is

temektedir. Kognitif stil, kişinin çevresinden bilgi toplama

sı, bu bilgiyi yorumlaması ve yorumladığı bu bilgiden yarar

lanma biçimidir(12). Nitekim gelişim psikologları kognisyonu~ 

çocuğun ruhsal gelişimindeki devreleri belirlemek için kulla

nırlar. Yakın ve uzak geçmişe ait anılar, normal işleyen bir 

zeka, ~oyut düş ünce yeteneği, genel bilgi ve kül tür durumu 

ego gelişimine katkıda bulunmaktadır . 

.. 
Geniş anlamda ZEKA: Zihinsel yeteneklerin gelişim dü-

zeyi diye tanımlanır. Dar anlamda ise, zihnin yeni şartlar~ 

uyabilme yeteneğidir. Daha çok bireyin dünyayı nasıl algıla

dığını ve yorumladığını anlamaya yönelen ve kogniti f süreçle

r i incelemeyi . yeğleyen PIAGET' ye göre, zeka tüm biyolojik 

uyumun ve · organizasyonun bir yönüdür. Piaget' ye göre insan 

dünyayı sadece kendi dışında bir nesne gibi görmez aksine 

kendi zihninde dünyanın bir resmini (skimatasını) oluşturur. 

Kendince yararlı ve önemli olan yeni bulgularla bu resmi ge

liştirir. Bu soyut resim insanın dünyayı anlaması, deterlen

dirmesi ve yorumlamasında ona yardım eder. Resmin oluşması 

için de insanın dünya ile bağdaşması ve onu sindirip kendi 

içindekilerle birleştirmesi gerekir(l2). 

WECHSLER' e göre zeka, bireyin çevresini algıladıktan 

sonra onunla etkin bir şekilde başedebilmek için giriştiği 

çaba ve amaçlı davranışların, mantıklı düşüncesinin tümünü 

kapsayan soyut ve genel bir yetenektir. Zeka, genel zihinsel 

yeteneği oluşturan hatırlama, muhakeme, akıl yürütme gibi ni

celiksel farklılıklar da gösteren yeteneklerin basit bir top

lamı değli , bunların miktar olarak farklılıklarını ve birbi

riyle ilişkilerini, yani niteliksel özellikleri de kapsayan, 

kendi bütünlüğünü koruyan bir geştalttır. Bu nedenle zekayı 

belirleyen yeteneklerden hiçbirisinin ön plana alınmaması ge

rekir. Genel zeka ancak bu yeteneklerin belirtilerinde izle-
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nebilir. Kişinin davranışlarını, becerilerini, yeteneklerini, 

düşünce biçimini izleyerek genel zeklsı hakkında bilgi edine

biliriz. Şu halde zeki, insan beyninin karmaşık bir işlevi, 

birçok zihinsel yeteneğin uyumlu çalışması sonucu ortaya çı

kan bir yetenekler bileşimidir. Son olarak şöyle bir tanım 

yapılab~lir. "Zek~, zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararla

nabilme, yeni karşılaşılan, alışılmamış durumlara uyabilme, 

soyut veya somut biçimde sunulan problemler karşısında daha 

önceki deneyim ve bilgilerden yararlanarak, deneme yanılma 

yapmaksızın yeni çözüm yolları bulabilme yeteneğidir ( 12, 17, 

82,92). 

KOGNİTİF FONKSİYON İLE ANKSİETE VE DEPRESYON İLİŞKİSİ 

Biiçok sistematik araştırma anksietenin çocukların 

problem çözme yeteneğini bozma eğiliminde olduğunu göstermiş

tir. Çok fazla anksietesi olan kişilerin, normallere oranla 

daha geç ve güç öğrendiklerini, buna karşılık uzun süreli ha

fızadan yapılacak hatırlamada, anksietesi fazla olanların az 

olanlardan daha başarılı olduklarını kanıtlayan araştırmalar 

vardır(60,62). 

Stress, şuur bulanıklıkları, hafıza kusurları, dikkat, 

anlama ve konsantrasyon kusurları gibi zihinsel değişiklikle

re neden olmaktadır. Stressin sürekli olması halinde ise ka

lıcı hafıza kusurları, düşünce bozuklukları ve demans ortaya 

çıkmaktadır(99)· . 

Üst düzeyde entellektüel kusurların görülmesi, genel-

' de akut ve kronik organik beyin sendromlarının özelliği olma

sına rağmen bu tür bozukluklar majör aff ektif hastalıkta da 

görülmektedir. Depressif devreler sırasında, kognitif süreç

lerde bazı kali tatif ve kan ti tatif değişikliklerin ortaya 

.çıktığı, depresyonun şiddeti arttıkça öğrenme, tesbit ve ha

tırl~ma fonksiyonlarının aksadığı, dikkat, algılama cevap 
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verme hızı ve problem çözme sürelerinin uzadığı, yani kogni

tif aktivite isteyen becerilerin bozulduğu anlaşılmıştır(24, 

91,99). Depresyon şiddeti ve kognitif bozukluk derecesi ara

sındaki ilişkinin gösterilmesi için yapılan bazı çalışmalarda 

depresyonun şiddeti uzun süreli hafızadaki bozukluklarla, ba

zı çalışmalarda ise kısa süreli hafızadaki bozukluklarla iliş

kili bulunmuştur. Bazı çalışmalarda ise depresyonda kognitif 

bozuklukların hafızada oldukça yaygın, spesifik olmayan bo

zukluklar şeklinde olduğu bildirilmiştir(22,91). Depresyonda, 

dikkat . ve uyanıklık düzeyinin alçalması ile farkında olma ye

tisi de azalır. Bu nedenle daha çok, erken devrede, yani al

gılama düzeyinde, kayıt işleminde bozukluklar olmakta ve sö

zel öğrenme bozulmaktadır. Öğrenme güçlüğü, kısa süreli hafı

zadan uzun süreli hafızaya geçememe durumudur ( 91). Burada 

depressif hastaların performanslarına etki eden zihin karış

tırıcı depressif düşüncelerden söz edilmektedir. Bu durum ka

yıt işleminin bozulmasına ve öğrenme yeteneğinin azalmasına 

yol açmaktadır(91). 

Depresyonların oluşumunu ve yapısını inceleyen kogni

tif kuram, kogni tif · görevler adını verdiğimiz tanıma, bilme 

öğrenme, anlama, konuşma ve kavrama gibi zihinsel fonksiyon

ların işleyişindeki aksama ve bozuklukların depresyonu orta

ya çıkardığı görüşünü benimsemektedir . Bu kuramın savunucusu 

Beck, depresyonda bilgi eksikliğinin ve bir seri ha talı dü...: 

şüncenin kişide mizaç değişikliğini başlattığına inanır(66, 

9 l, 99). Depresyonun kogni tif özelliklerini, kişinin kendini 

dışdünyaya olumsuz olarak yansıtması, kendine öz saygısının 

ve motivasyonunun . azalması şeklinde kavramlaştırmaya çalışır 

(Bec~ 1967, 1971, 1974). Bu görüşe göre, ümitsizlik, çaresiz

lik insanda depresyonun temel özellikleridir. Yine kendini 

olumsuz değerlendirmesi, deneyimlerini olumsuz yorumiaması 
' 

ve geleceğe karanlık bakması "kogni tif triad" ı oluşturmakta-

dır. Olumsuzlukla uğraşma, bu kişilerin enerji düzeylerini 

alçalttığından hatırlama için gerekli enerji ve motivasyon 

son derece azalmakta, ayrıca kendine öz saygının bozulmuş ol-
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ması ve umutsuzluk duyguları hatırlama için gerekli çabayı 

sınırlandırmak tadır ( 66, 99). Aynı şekilde J elif ee ve Arieti 

de hatalı bilgi ve yetersiz kognitif fonksiyonların insanda 

depresyon yarattığına inanmaktadır(99). 

NÖROPSİKOLOJİK DEGERLENDİRME VE ALKOLİZMDE KOGNİTİF 
FONKSİYONU DEGERLENDİREN TESTLER 

Merkez sinir sisteminin yüksek seviyelerinde bir has

talık veya hasar meydana geldiğinde zihinsel, duygusal ve 

davranışla ilgili bozukluklar ortaya çıkar. 

Nöropsikolojik testler bu bozuklukların saptanmasında 

kullanılan değerli tanı araçlarıdır . Kullanım amaçları şöyle 

özetlenebilir: 

a) Genel klinik muayenede izlenime dayanan bulguları 

geçerli hale koymak . 

b) Muayenede kendiliğinden ortaya çıkarılamayan belir

li fonsiyonlardaki bozukluğu açığa çıkarmak, görsel hafıza 

ve psikomotor beceri gibi davranış özelliklerini değerlendir

mek, sözel güçlükıeri saptamak. 

c) Mental deteriorasyonu değerlendirmek, zeka ve kişi

liğin diğer yönleri hakkında bilgi sağlamak. 

d) Organik beyin hasarını teşhis etmek, beyin hasarı-

nın tabiatı, 

kada ortaya 

tir(29). 

yayılımı, lokalizasyonu ne olursa olsun her va

çıkan temel fonksiyon bozukluğunu belirlemek-

Belirgin bir yıkımda davranış bozuklukları açıkça gö

rüleceğinden özel psikometrik değerlendirmelere gerek kalmaz. 
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Ancak bütün hasarlı kişilerde açık davranış bozukluk

larının görülmesi şart değildir. Bazen belirtiler silik ola

bilir. İşte özel teknikler ancak bu çok silik ve gizli belir

tileri ölçmek için gereklidir. Burada ~sikometrik testlerin 

yararı zihinsel yeteneklerin ufak farklarını, zihinsel fonk

siyon değişimlerini, bireyin davranış bozuklukları gösterme

sinden çok önce yakalamasıd~r. Nedeni ne olursa olsun hasar 

yeterince ağırsa, nöropsiolojik testte az veya çok tipik or

ganik test sendromlarına yol açar. Bu durum WAIS testinde sö

zel ve performans IQ arasında belirgin bir farkla ve hem sözel 

hem de performans alt testlerinin çoğunda özel eksiklik veya 

disfonksiyonla kendisini gösterir. Özel yetenek bozuklukları 

iie bazı lezyon yerleri arasında bir korelasyon vardır, ancak 

bu korelasyon düşük düzeydedir(92). Yine de testler son dere

ce sınırlı beyin hasarlarını ortaya çıkartamaya bilir. Nöro

psikolojik test ne kadar çok sayıda fonksiyon ölçüyorsa kli

nik kullanım sahası da o kadar geniştir(l7,65). 

Mental deteriorasyon daha önceki işlev düzeyinden dü

şüştür. Ancak insan yeteneklerindeki "normal'' düşüşle, bunla

rın anormal kaybı veya bozulması arasındaki farkın . belirlen

mesi gerekir. Yani mental deteriorasyon mutlaka spesifik bir 

hastalık ya da lokalize bir beyin lezyonu belirtisi değildir. 

Önemli olan, yeteneklerdeki düşmenin nedeni değil, derecesi

dir. Buna bağl~ olarak,· bir kişinin mental deteriorasyon gös

terdiğini söylemek için, onun yalnızca zeka testlerinde Önce

ki durumuna göre belirgin bir yetenek kaybı göstermesi yet

mez, bunun yanısıra o yaştaki bir kişinin göstereceği deği

şimden daha büyük bir düşüş de göstermesi gerekir. İleri yaş

lardaki tedrici yetenek azalması normal . yıkımın bir belirtisi 

olarak kabul edilebilir; ancak herhangi bir yaştaki belirgin 

bir yetenek kaybı kesin yıkım belirtisidir. Böylece bir kişi

nin 40 ve 70 yaşlarında test performansı·ndaki eşdeğer kanti

tatif azalma farklı şekilde yorumlanabilmektedir. Bu azalma 

40 yaşında mental deteriorasyon olarak, 70 yaşında ise "nor

mal yıkım" olarak yorumlanır. 
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Deteriorasyonu değerlendirebilmek için sayısai olarak 

ölçebilmemiz gerekir. Mental deteriorasyonun ölçümünde şu üç 

noktaya dikkat edilmesi gerekir: 

1- Bireyin gerçek veya o andaki fonksiyon yeteneğinin 

güvenilir biçimde ölçülmesi. 

2- Bireyin önceki fonksiyon düzeyinin değerlendirilme-

si. 

3- Her ikisi arasındaki farkın anlamlı ve kanti tatif 

terimlerle ifade edilmesi . 

Birinci şık şimdi, WAIS gibi, 80 yaşa kadar normları 

olan testlerin kullanılması ile mümkündür. İkinci adım olan 

deteriorasyonun ölçümü, yani kişinin önceki fonksiyon düzeyi

nin değerlendirilmesi, daha güç bir problemdir. Bunun başlıca 

nedeni, çoğu zaman böyle bir değerlendirme yapılabilmesi için 

elimizde psikometrik <latanın bulunmamasıdır . Mental d~terio

rasyon açısından muayene edilen kişilerden çok azı daha önce 

psikolojik bir muayeneden geçmiştir. Ancak, bir bireyin nor

mal fonksiyon yeteneğinin hassas bir biçimde ölç ille bilmesi 

için bir seri psikometrik testin farklı aralıklarla uygulan

ması ve bunların aynı ya da eşdeğer olması gerekir. Pratikte, 

bireyin önceki fonksiyon yeteneğini değerlendirmek için başka 

data kaynaklarına yönelmemiz gerekir. Bu data genellikle ki

şinin eğitim, meslek ve sosyal hikayesinden elde edilir. Böy

lece şayet bireyin hikayesinden lise mezunu olduğunu, uzun 

yıllar sorumluluk gerektiren bir mevki işgal ettiğini ve ken

di çevresinde sosyal açıdan belirli bir düzey geldiğini öğre

nirsek, bu kişinin en azından ortalama yetenek düzeyinde ol

duğunu ve benzer yeteneğe sahip kişilerden beklenen zihinsel 

becerileri gösterebileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Fakat 

_bu tür bilgi ancak, kişinin gerçek fonksiyonu ile, ondan bek

lenen fonksiyon arasındaki uyumsuzluk önemli ölçüde olduğu 

zaman geçerlidir(62,71). 
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Yeteneğin yaşla değişimi araştırmasında önemli adımlar 

atılmıştır. Aynı grup kişilerde farklı yetenekler için yap~

lan yaş eğrilerinde ilginç olan nokta, bazı yeteneklerin yaş

la diğerlerinden daha yavaş yıkılmasıdır. Örneğin WAIS de ke

lime haznesi (Vocabu1ary) ve Anlayış (Comprehension) ile il

gili yetenekler, Şifre (D.Symbol) , Benzerlikler (Similarities) 

ve hafıza testleri (D.Span) ile ölçülen yeteneklerden çok da

ha uzun süre sağlam kalırlar. Çeşitli yeteneklerin yıkım ora

nındaki bu farklılık bireylerin önceki fonksiyon düzeylerini 

tahmin etmemizi sağlar. Şayet yaşla önemli ölçüde bozulmayan 

yetenekler deteriorasyon işleminden en az etkilenenler ise, 

bu yeteneklerin test ile ölçümü sırasında kişilerin aldıkları 

puanlar da başlangıçtaki veya kalıcı yeteneklerini en iyi şe

kilde belirtir. Kişinin testlerde yaşla pek değişmeyen orta

lama puanı ile yaşla önemli ölçüde değişen puanları arasın

daki oran veya fark bize gereken ölçümü verecektir(92). 

Ancak bütün bu değerlendirmeler sırasında dikkat edi

len en önemli nokta, nöropsikolojik test uygulamasında sonuç

ların hastanın o andaki ruh durumu tarafından etkilenmesidir . 

İncelenen kişilerin performansını ya da nöropsikolojik f onk

siyonunu etkileyebilen başka psikiyatrik hastalıklarının ol

ması genellikle organik kökenli beyiri. fonksiyon bozukluğunu 

ortaya çıkarmayı güçleştirmektedir. Depressif kişilerde kon

santrasyonun zayıflaması ve kısa süreli hafıza bozuklukları 

gibi kogni tif fonksiyon bozukluklarının olması, zaman zaman 

bu kişilerin organik beyin sendromu şeklinde hatalı değerlen

dirilmesine neden olmaktadır. Aynı şekilde yaşlı hastalarda 

affekti n depresyon yönüne kayması, bu hastaların özellikle 

kognitif açıdan daha fazla bir yıkım içinde görülmesine neden 

olabilmekte, depresyon şiddeti arttıkça öğrenme ve hatırlama 

oldukça zorlaşmaktadır. Bu yüzden yaş 1 ılarda men tal deterio

rasyonu bulmak için öncelikle fonksiyonel rahatsızlıkların 

ayırdedilmesi gerekmektedir. Nitekim Ki loh ( 1961), en tell ek

tüel yıkım özellikleri beyinde hücre yıkımı ve bozulması olan 

demans hastalarına benzediği için başlangıçta demans tanısı 
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koyduğu ancak daha sonra zamanla tablonun düzelmesi nedeniyle 

bu tanımı terkettiği hastalar için "Psödodemans" kavramını 

kullanmıştır(24,99). 

Alkol alışkanlığı hakkındaki literatürün çoğu beyin 

hasarı ile ilgili olduğu için dikkat daha çok fonksiyonel ye

tersizlikler üzerinde toplanmış ve bu yetersizlikleri ölçen 

çeşitli nöropsikolojik testler kullanılmıştır. Bu amaçla en 

sık kullanılan testler: Zeka testleri, görsel algılama ve 

görsel motor fonksiyonu ölçen testler, çeşitli kavram oluşumu 

testleri, kısa süreli hafıza testleri ve Halstead Reitan Ba

taryasıdır. 

HALSTED REITAN BATARYASI beyin hasarını değerlendirmek 

için en fazla kullanılan, son yıllarda Üzerinde en çok çalış

manın yapıldığı bataryalardan biridir. · Hatta Russel ve arka

daşları (1970), bir bilgisayar programı bile geliştirmişler

dir. Bu batarya, adaptive yetenekleri ölçer (Reitan ve Davi

son 1974, Boll 1978, Parsons ve Prigatano 1978)(13,17,23,27, 

34,35,39,52,55,69,76,85) ve birbirinden bağımsız 11 alt 

testten oluşur. 

Tüm bataryanın kullanıldığı araştırma azdır. Batarya

daki her test genelden çok, bir tip beyin hasarına daha du

yarlıdır . . Tsushima ve Wedding (1979), BBT sonuçları ile bu 

bataryanın sonuçları arasında 0,56'lık bir korelasyon olduğu

nu ileri sürmüştür. Filskov ve Goldstein (1974) nörolojik bo

zukluğu olan hastaların % lOO'ünü ay ırabildiklerini iddia et

mişler ve bu bulguları , anJıyo ve ameliyat sonuçları gibi ke

sin kriterlerle de doğruladıklarını belirtmişlerdir. Bu araş

tırmacılar test bataryasının la~eralizasyon, lokalizasyon ve 

patoloji tipi konusunda çok duyarlı olduğunu öne sürmektedir. 

Alkoliklerdeki kognitif . fonksiyonu değerlendi~mek üzere 

bu batarya ile yapılan araştırmalarda uzun süreli alkol alı

mından en fazla etkilenen test, hastaların % 89 ' unda kategori 
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testidir. Bu test hastanın karmaşık ve soyut kavramları an

lamlı bir şekilde organize etme yeteneğini ölçer ve perf or

mansın nitel iği hakkında derhal bilgi verir. Bu bataryanın 

tümü değerlendirildiğinde sözel olmayan soyutlama (non-verbal 

abstracting), uzaysal motor algılama (perceptual-spatial mo

tor) ve problem çözme yetenekleri, alkoliklerde anlamlı şe

kilde bozulmuştur. Aynı yeteneklerin beyin fonksiyon bozuklu

ğu veya beyin has-arı olan hastalarda da bozulduğu saptanmış

tır(69). 

Benton görsel Algılama Testi (B.V .R.T) alkol bağımlı

larında oldukça sı.k kullanılan bir şekil hafızası testidir. 

Yine WAIS tek başına da kullanılmaktadır. Bu testler hakkın

da daha ileride detaylı bilgi verilecektir(8,13,34,35,41,SS, 

57,69,76,85,96). 

BENDER-GESTALT TEST entellektüel kapasite, organizite 

ve kişilik özelliklerini yansı tabi len, hem o b j ek ti f hem de · 

projektif bir testtir. Ancak esas kullanım amacı beynin fonk

siyon bozukluğunu saptamaktır. Dokuz tane standart "gestalt'a 

verilecek tepkilerle görsel-motor fonksiyonu ölçmeyi amaçlar. 

Korteks hasarının artması ile formların ilkelleştiği ve geş

tal tın bozulduğu görülür. Bu test alkol psikozları, demans, 

paralizi jeneral, disfazi gibi farklı tipteki organik beyin ,-' 

hastalıklarında kullanıldığı gibi şizofreni ve PMD gibi hi

peraffektif psikozlarda da kullanılır(17,65,76). 

Kognitif. fonksiyon araştırmalarında kullanılan diğer 

bir objektif test Memory For Design . (MFD) dir (Graham ve 

Kendall, 1960). Ben ton gibi şekil hafızasını ölçer. Burada 

hasta bir görsel uyaran kalıbın~ dikkat etmekte, onu kavra

makta, kısa süreli . hafızaya geçirmekte daha sonra da karmaşık 

bir motor davranış olarak yeniden üretmektedir. Bu test ile 

hastanın görsel algılama ve görsel motor becerileri konusunda 

bilgi edinilir(65,76). 
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WECHSLER MEMORY TEST (Wechsler 1945); kapsamlı bir ha

fıza testidir ve hem sözel hem de şekil hafızasını ölçer. Ha

fıza fonksiyonları birçok beyin hasarında bozulduğu için bu 

test daha çok bir organik test bataryası bölümü olarak kulla

nılır(l3, l 7, 52 ,57). 

SHIPLEY INSTITUTE OF LIVING SCALE (SILS): Alkolik has

talardaki hasarlara, özellikle soyutlama yeteneğine duyarlı 

bir kogni ti f test olan SILS, iki bölümden oluşur. Deneğin 

kendisinin cevaplandırdığı bir kağıt-kalem testidir. Birinci 

bölüm 40 seçmeli soruyu kapsayan kelime bilgisi bölümüdür. 

Burada denekten diğer bir kelime ile aynı anlamda olan keli

meyi seçmesi istenir . İkinci bölümünde ise birbirini takip 

eden soyut kavramları tamamlaması istenmektedir . Bu bölüm ise 

20 sorudan oluşmaktadır. SILS' ın ardındaki mantık, "hafif 

kognitif bozulma" d~rumlarında kelime bilgisi gibi daha önce

den kazanılmış bilgilerin etkilenmediği ancak yeni, o andaki 

soyut ilişkileri anlama yeteneğinin bozulacağı düşüncesi

dir(S4,68,76 ,84). 

WISCONSIN CARD SORTING TEST bir nonverbal kavram f or

masyonu testidir(46,76,84). 

Araştırmalarda kullanılan diğer testler: 

- Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT): Kelime tanıma 

testidir(S4). 

- Mill-Hill Vocabulary Test: Sözel zeka testidir. 

- Gottschaldt's Embedded figure test (Yacorzynski, 1965; 

Dureman ve Salde, 1959; Thurstone, 1932): Görsel ana

liz testi(l4). 

- KOHS BLOCK TEST: Mental deteriorasyona duyarlı bir küb 

testidir. Sentez yeteneği, soyut davranışı, "shifting" 

(aktarma) yeteneğinin değerlendirilmesi için kullanılır. 

- RAVEN'S PROGRESSIVE MATRICES: Ana tem~yı açıklama, 

problem çözme ve neden bulmaya ilişkin bir testtir. 
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- Figure Identification Test: Şekil algılama hızını öl

çer. 

- CD learning test (öğrenme testi): İşitme ile ilgili 

sözel testtir. Öğrenme ve hafızada tutma kapasitesini 

ölçer. 

- Figur Classification Test (Şekilleri sınıflandırma 

testi): Uygun sentez yapma ve muhakeme testidir(l4). 

Yukarıda sözü edilen görsel algısal ve görsel yapısal 

testlerde, saklı şekillerin bulunması, karmaşık .şekillerin 

ayırdedilmesi, blok desenlerinin yapılaştırılması gibi bece

riler ölçülmektedir. Bu becerilerin kaybı ise serebral pato

lojiler için karakteristiktir. 

ALKOLİZMDE KOGNİTİF FONKSİYON ARAŞTIRMALARI 

Alkol bağımlılarında kognitif fonksiyon hakkındaki 

araştırmalar genellikle arınma belirtileri ortadan kalktıktan 

sonra, birkaç hafta ile birkaç ay arasında değişen tedavi 

programları sırasında yapılmıştır. Bu araştırmaların · pek ço

ğunda klinik uygulamada belirgin bir şekilde gözlenmese de 

uzun süreli alkol tüketiminin zihinsel fonksiyonlarda kalıcı 

bir hasara yol açtığı nöropsiolojik testler ile saptanmış

tır(S ,8, 13, 20, 23 ,30 ,34,41,68). Sözel yeteneklerde bazı yeter

sizlikler görülmekte, ancak performans yeteneğinde bozulma 

daha fazla olmaktadır(30). 

Alkol bağımlılarının hafıza ve öğrenme kapasitelerini 

değerlendiren ilk araştırmalar, alkol kullananlar ile kullan

mayanlar arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

Ancak bu muhtemelen araştırmalarda kullanılan klinik testle

rin gizli fakat gerçek hafıza bozukluklarına yeterince hassas 

olmaması yüzündendir(8). 
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FITZHUGH-FITZHUGH ve REITAN (1960), Ortalama yaşları 

40, ortalama öğrenim düzeyleri 11 yıl olan alkol bağımlısı, 

beyin hasarlı ve normal deneklerden oluşan üç gruba Wechsler

Bellevue zeka ölçeği vermişler, alkol bağımlılarının perfor

manslarının normal grup ile . beyin hasarlı grup arasında yer 

aldığını bulmuşlardır. Bu üç gruba HRB uygulandığında alkol 

gr_ubunda beyin fonksiyonunda kesinlikle hasar tesbit edilmiş

tir(56). 

MALERSTEIN ve BELDEN (1968), Korsakof Psikozu ile al

kol bağımlı grubunu yine WAIS testinde karşılaştırmışlar, 

Korsakoff sendromunda belirgin entellektüel . bozulma olduğunu 

bulmuşlardır(56). 

JONES ve PARSONS (1971), daha önce Fitzhugh, Fitzhugh 

ve Reitan'ın WAIS ile yaptıkları araştırmayı WAIS ve HRB ba

taryalarını kullanarak tekrar etmişler, · WAIS sonuçlarına göre 

alkol bağımlısı grup ile kontrol grubu arasında çok az fark 

olduğu, genç alkoliklere oranla yaşlıların IQ puanlarının da

ha düşük olduğu bulunmuştur. Alkol bağımlısı gruba HRB uygu

landığında alkol alma süreleri daha uzun olan kişilerin daha 

fazla hasar gördükleri deteriorasyonlarının daha fazla olduğu 

görülmüştür(S6). 

JONES ve PARSONS ile KLISZ ve PARSONS (1971), kavram

sal düşünce ve muhakemeyi ölçmek için yaptıkları araştırmala

rında yaşlı alkol i klerin bu fonksiyonda .normal kontrol grubu

na oranla daha fazla hasar gördüklerini oysa genç bağımlıla

rın alkolün zararlı etkilerine daha dayanıklı olduklarını 

bildirmişlerdir(8) . 

RYAN ve BUTTERS (1983) uzun süreli alkol bağımlılığı

nın kesinlikle bilgi edinme sürecini bozduğunu, hafıza ve me

kan ilişkilerini kavrama fonksiyonda bu kişilerin kısa süreli 

alkol alanlardan anlamlı şekilde daha kötü performans verdi

Aini vurgulamıştır(8,69) . 
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RADO ve ark. (1977), iletişim kurma yeteneğini ölçen 

bir test kullanarak kronik alkol bağımlılarının arınmadan 

sonra dört hafta kadar süren bir "duygularını dile getirme 

ve iletişim kurma" yetersizliği olduğunu; GUTRIE, ELLIOT, 

BERGMAN ve ark. (1977) ise bu kişilerin kelime çiftlerini öğ

renmede kontrol deneklerinden anlamlı şekilde daha kötü per

formans verdiklerini, çok fazla sözel komponentleri olan ha

fıza ve zeka skalalarında düşük puan aldıklarını sözel öğren

melerinin yetersiz olduğunu bilirmişlerdir(8). 

GRANT, ADAMS ve REED (1979); 30 yaşını geçmiş alkol ba

ğımlıları ile sosyal içicileri kognitif fonksiyonlar açısın

dan karşılaştırmışlar, iki grup arasında fark olmadığnı, 40 

yaşındaki alkol bağımlılarında görülen yetersizliklerin ba

ğımlılıktan çok yaşlanmaya bağlı olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu bulgular, Wernicke-Korsakoff· psikozu geliştirmemiş alko

liklerin yaygın nöropsikoiojik yıkımı olmadığını söyleyen 

başka araştırmacıların bulguları ile uygunluk göstermektedir. 

Ayrıca beslenme bozukluğu ile nöropsikolojik fonksiyon bozuk

luğu arasında bir paralellik olmadığı, bu kişilerin böyle bir 

risk taşımadıklarını belirtmiŞlerdir(34). 

PAGE, LINDEN, CLARK ve HAUGHTO~ alkolün ~esilmesinden 

sonraki bir hafta içinde kognitif fonksiyonların tamamen dü

zeldiğini bildirirken, GRANT, ADAMS ve . REED, 3 haf ta ve 18 

ay süre ile alkol kullanmayan iki grubu karşılaştırmışlar, 

alkolün kesilmesinden 3 hafta sonra bu kişilerin tamamen nor

male döndüklerini, bunlara nöropsikolojik açıdan temiz bir 

sağlık belgesi verilebileceğini, 18 aydan sonra ise çok hafif 

yetersizlikleri olduğunu bulmuşlardır(34). 

ECKARD (1979-1980) arınmadan bir hafta sonra teste 

alınan hastalar ile 2-3 haf ta sonra teste alınan hastaların 

kognitif fonksiyonlarında sadece aynı test setini ikinci kez 

aldıkları için bir düzelmenin görüldüğünü söyler(23). 
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PARKER ve PARKER (1983), bağımlıları arınma devresin

den sonra incelemişler, soyutlama yeteneği (abstracting abil

ity), kavram oluşumu (concept formation), kavram geçişimi 

(concept shifting) ve hafıza (memory) yeteneklerinde önemli 

bozuklukları olduğunu bulmuştur. Alkolün toksik etkisinin 

sürdüğü devrede soyutlama yeteneği bozuktur, sobrietede biraz 

düzelir. Ancak arınma devresinde kelime bilgisi etkilenmez. 

Kognitif fonksiyondaki bu bozuklukların nöroanatomik ve nöro

kimyasal patoloji ile ilgili olup olmadığı tesbit edilememiş

tir(85). 

TARTER ve ark. (1983), kesilme nöbeti_ geçiren ve ge

çirmeyen alkol bağımlılarına Halstead Reitan Bataryasını (HRB) 

uygulamışlar, nöropsikolojik yeteneklerde iki grubun perfor

manslarının aynı olduğunu, karmaşık testlerde başarısız ol

d~klarını, dil yeteneği testinde ise noral sınırlarda perfor

mans verdiklerini bulmuşlardır. 

HRB'ye göre yetersizlik görülen alanlar ve bunları öl

çen testler şunlardır: 

1- Soyutlama yeteneği 

2- Yapıcı yetenek 

3- Şekil hafızası 

4- Mekan iİişkilerini kavrama 

5- Motor hız 

6- Algısal motor kapasite 

(abtracting ability) Category Test 

(Constructional ability): TPT 

(Spatial memory): TPT Memory 

(Spatial sequencing): Trails 

(Motor speed): Tapping 

(Perceptual motor capacity): Groved 
pegbord 

Bu araştırma kesilme nöbetlerinin beyin hasarının be

lirleyicisi olmadığını, bu nedenle arınma sırasında değerlen

dirilen kognitif ve idrakle ilgili motor performans bozuklu

ğunun MSS bozulmasının şiddeti ile ilişkili olmadığını gös

termektedir(85). 
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GRANT, ADAMS ve REED (1980), iki grup alkol bağımlısı

na HRB uygulamışlar, 3 hafta ile 18 ay önce alkolü bırakmış 

olanlar ve arada sırada alkol alan kişiler arasında sistema

tik nöropsikolojik farklılıklar olmadığını bulmuşlardır. Bu 

tetkikler bir yıl sonra tekrarlandığında birinci grubun yeni 

öğrenme ile yapılabilecek testleri başaramadıkları, ancak nor

mal düzeyde testlere cevap verebildikleri, diğer iki grubun 

ise daha başarılı oldukları g~rülmüştür . Yani alkolü bırakan 

kişilerin bir yıldan daha fazla bir süre kognitif yetersiz

likleri olmaktadır. İlk grubun nöropsikolojik yetenekleri ar

tık düzelemeyecek kadar bozulmuştur(34) . 

RJAN ve ark. (1983), sobrieteniQ ilk yılında kognitif 

yeteneklerde meydana gelen anlamlı düzelmenin alkolü bırak

tıktan sonraki ilk beş hafta içinde meydana geldiğini, budu

rumun belki de hastayı hekime · getiren akut beyin sendromunun 

düzelmesini gösterdiğini bildirmişlerdir(8,69) . 

BERLUNG ve ark. ( 1977) da alkol .bağımlılarında kogni

tif ve sosyal fonksiyonların uzun süre takipli araştırmala

rından birinde tedavi görmüş denekleri 3. 7 yıl sonra tekrar 

içki içme paternleri ve psikometrik performansları açısından 

incelediklerinde çeşitli entellektüel fonksiyon ölçümlerinde 

çok az düzelme olduğunu bulmuşlardır~ Bu hastaların ilk psi

kometrik değerlendirmeleri alkolün akut etkilerinin devam et

tiği bir sırada , alkol almayı bıraktıktan iki hafta sonra ya

pılmıştır . Böylece 3.7 yılda görülen düzelmenin tümü arınma

nın başlangıcında yani 1 ile 4 hafta içinde olmaktadır. Yine 

bu kişilerde daha sonra yeniden alkol almaya başlayanlar ile 

başlamayanların performansları arasında anlamlı bir fark bu

lunmamakla birlikte alkol almaya başlayanların Benton , Block 

design ve kelime çiftlerini öğrenme testinde daha düşük per

formans gösterdikleri bulunmuştur(8 , 69). 

GREGSON ve TAYLOR (1977), yeniden alkol almadan önceki 

sobriete süresi ile görsel hafıza testindeki performans ara-
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sında anlamlı bir ilişkinin olduğunu, bu testte başarısız 

olan deneklerin en kısa zamanda tekrar alkol almaya başladık

larını bulmuşlardır(69) . 

GUTHRIE ve ELLIOT (1980) ise Benton testi ile yaptık

ları araştırmalarda be·yin hasarı olmayan kişilerin çok daha 

uzun bir süre alkol almadan durabildiklerini sobriete sürele

rinin uzun olduğunu bulmuşlardır(24). 

Kadın alkol bağımlılarının nörops~kolojik fonksiyonu 

hakkında yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Nor

maller ve beyin hasarlı kişiler üzerinde araştırma yapan 

MACCOBY ve JACKLIN (1960) ile McGLONE (1978) erkekler üzerin

de yapılmış araştırmaların sonuçlarının kadın alkol bağımlı

larına genelleştirilemeyeceğini vurgulamışlardır. 

Kadın alkol bağımlılarının nöropsikolojik fonksiyonla

rı hakkında ilk kapsamlı araştırma SILBERSTEIN ve PARSONS 

(1980) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada kadın alkolik

ler erkeklerdekine benzeyen ancak biraz daha farklı olan bir 

bozulma pate r ni göstermişlerdir. Sözel performansları iyidir, 

fakat erkeklerdeki kognitif fonksiyon yetersizliklerini gös

teren 13 nonverbal ölçümün sadece 8 tanesini başaramamışlar

dır. Soyutlama, problem çözme ve visual-spatial yetenekleri 

yetersizdir fakat bu yetersizlik erkek bağımlılarda olandan 

daha azdır(76). 

PARKER ve PARKER (1983), alkol tüketiminin artması ile 

soyutlama yeteneğinin azalmasının seks ile farklılık gösterip 

göstermediğini incelemişlerdir. Miktar olarak hemen hemen er

kekler kadar alkol alan kadınların soyutlama yeteneklerinin 

erkekler ile aynı oranda bozulduğu görülmüştür. Genelde ka

dınların içki içme paterni erkeklerden farklı~ır. Erkeklerin 

% 63'ü haftada bir veya daha fazla içerken kadınlarda bu oran 

% 38'e dlişmektedir. Bu nedenle kadınlarda alkol tüketimi ile 

kognitif fonksiyon bozukluğu arasında anlamlı bir ilişki bu-



- 48 -

lunmamaktadır. Ancak daha fazla tüketim seviyelerinde soyut

lama yeteneği bozulsa bile, kognitif fonksiyon bozukluğu için 

sadece çok fazla alkol alanların risk altında olması şartı 

çok kesin değildir(68). 

CT VE PSİKOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE ALKOLİZMDE BEYİN HASARI 

ARAŞTIRMALARI 

Mental deteriorasyonu olmayan alkol bağımlılarında nö

ropsikolojik yetersizlikler oldukça spesifiktir ve sobriete 

ile yeniden düzelebilmekedir(8,69). Ancak bazı kişilerde aşı

rı alkol kullanımının beyin hasarı ve fonksiyon bozukluğuna 

sebep olduğunu bildiren araştırmalar vardır(5,8,13,14,15,18, 

20,23,30,34,41,50,54,56,57,61,65,68,69,73,76,84,85,86). 

Kısa süreli hafızanın kortikal mekanizmalara, uzun sü

reli hafızanın ise limbik diansef alik yapılara bağlı olduğu 

düşünüldüğünde, bu fonksiyonların ikisinde de yetersizlikleri 

olan kronik alkoliklerin hem kortikal hem de subkortikal pa

toloji göstermeleri beklenir. Nitekim CT de en belirgin pato

loji olarak korteksde atrofi bulunmuştur. Kortikal doku sub

kortikal dokudan daha fazla yapılanmaya eğilimli olduğundan 

sobriete ile kısa süreli hafıza daha çabuk düzelmektedir. Yi

ne de kortikal dokunun onarılması birkaç yıl sürdüğünden kog

ni tif fonksiyonların tam olarak düzelmesi birkaç yıl sürmek

tedir(85). 

CARLEN-WILKINSON, WORTZMAN (1981), yakın tarihlerde 

alkolü bırakmış olan kronik alkoliklerde EEG de düzelmenin 

olduğunu , aynı şekilde beyin atrofisinin de düzeldiğini söy

lemişlerdir . Ancak tam düzelme yoktur. Bazı hastalarda ise 

hiçbir değişiklik gözlenmez. Bu araştırmacılar, alkolizme 

bağlı beyin fonksiyon bozuk~uğunun temelindeki nörobiyolojik 

maddeler daha iyi anlaşılıncaya kadar beyin atrofisinin ger

çek oranını saptamanın . zor olduğunu bildirmişlerdir(l3) . 
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Baz~ araştırmacılar CT ve nöropsikolojik testleri bir

likte kullanarak konuya açıklık getirmeye çalışmışlardır(8, 

41,49 , 68). 

BREWER ve PERRETS (1971): Alkolizmde beyin hasarının 

istisnadan çok bir kural olduğunu bildirir ve bunu saptamak 

için psikometrik testler ile pnömoensefalografinin birlikte 

kullanılması gerektiğini ileri sürerler. Bu araştırmacılar 

oldukça yaşlı alkolik hastalar ile yaptıkları çalışmada kor

tikal atrofi ile beyin hasarı arasında anlamlı bir korelasyon 

olduğunu, özellikle frontal korteksin atrofiye yatkın olduğu

nu, bu nedenle alkoliklerin kendikendilerine bir çeşit "kim

yasal lokotomi" uyguladıklarını bildirmişlerdir(9,41). 

CALA ve ark. (1978); 26 kronik alkolik hastaya CT ile 

psikolojik test . bataryası uygulamışlar, zeka testinin dışında 

öteki test puanlarının düşük olduğunu (IQ: 99.4), CT ile % 74 

beyin atrofisi bulduklarını ve bunun HAUG'un (1978) PEG ile 

ortaya çıkan % '73 beyin atrofisi oranı ile büyük benzerlik 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Bu araştırmacılara göre psiko

lojik testler ile yüksek beyin fonksiyonlarında fizik yöntem

lerle aynı oranda bozukluk saptanabilmekte ve psikolojik 

testler ile hastalarda görülen iyileşme kontrol edilebilmekte

dir. 

LEE ve ark. (1979); 35 yaşın altında 37 genç erkek al

kolik hastada, klinik, psikometrik, CT ve karaciğer biyopsisi 

çalışması yapmışlardır. Araştırma grubu en az bir sene, günde 

ortalama 50 gr . etanol alan, ortalama alkol kullanma süresi 

10 sene olan hastalardan oluşmuştur . Psikolojik testler, dör

düncü haftadan sonra uygulanmıştır. Yalnızca dört vakada po

linöropatinin klinik semptomları bulunmuştur. 11 tanesi şid

detli, 11 tanesi de hafif olmak üzere vakaların % 59'unda en

tellektüel yıkım saptanmıştır . Ayrıca vakaların % 49' unda se

rebral atrofi, % 19'unda ise karaciğer sirozu bulunduğunu 

bildirmişlerdir. Bu araştırmada karaciğer sirozu ile entel-
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lektüel fonksiyon bozuklukları arasında korelasyon bulunma

mıştır. Araştırmacılar, CT'nin alkoliklerdeki beyin hasarını 

ortaya çıkarma konusunda yetersiz kaldığını, bu konuda psiko

lojik testlerin güvenilir bir metod olduğunu belirtmektedir

ler. En erken belirti olan entellektüel fonksiyon bozukluğu 

klinik gözlemle farkedilmediği dönemde nöropsikolojik olarak 

saptanabilmektedir(50). 

CARLSSON ve ark.(1979); yaş ortalaması 52, alkol kul

lanma süresi 10 yıldan fazla olan 34 gamına alkolik hastada 

PEG ve bunların 29 tanesinde ~sikometrik çalışma yapmışlar

dır. Benton Görsel Algılama Testinin de içinde bulunduğu psi

kometrik tetkik sonuçlarına göre 29 hastanın tümünde serebral 

fonksiyon bozukluğu bulunmuş, en sık görülen bozukluğun hafı

za kusurları olduğu bildirilmiştir. Psikometrik test sonuçla

rı ile radyolojik inceleme sonuçları arasında anlamlı bir ko

relasyon bulunduğu bildirilmiştir. Ayrıca araştırmacılar bul

gularıın literatürbulguları ile uygunluk gösterdiğini de be

lirtmişlerdir(l5). 

RON ve ark. (1979), CARLEN ve WILKINSON (1980), BERGMAN 

ve ARK . (1980) ile WILKINSON ve CARLEN (1980), tarafından ya

pılan araştırmalar alkoliklerde 3. ve~trikül ve sulcus geniş

lemesi olduğunu göstermiştir. Bu bulguya paralel olarak kont

rol denekleri ile karşılaştırılan alkoliklerde aynı derecede 

belirgin ve anlamlı nöropsikolojik yetersizlik bulunmuştur. 

Sonuç olarak CT ile psiokmetrik testler arasında yüksek bir 

korelasyon saptanmıştır(69). 

CARLEN-WILKINSON, WORTZMAN ( 1981); günde ortalama 80 

gr'dan fazla ethanol alan, en az 10 yıllık alkol alma sürele

ri olan ve belirgin karaciğer bozukluğu ol~ayan alkolikle

ri eğitim dUzeyleri ve son zamanlarda işlerinde gösterdikleri 

performansa göre, hasar görmüş ve gö~memiş olar~k iki gruba, 

ayrıca hasar görmüş grubu da belirgin bir amnestik sendromu 

olanlar (Wernicke amnesic W / A) ve olmayanlar (W / A olmayanlar) 



- 51 -

diye iki gruba ayırmışlardır. W/A olan grup 35-44 yaşlar, W/A 

olmayan grup 25-34 yaşlar arasındadır. Hastalara yatışlarının 

ikinci haftasında WAIS, HRB ve WMS uygulanmış, sözel perfor~ 

mans (VIQ-PIQ) hafıza katsayısı ve HRB ortalama hasar indeksi 

bulunmuştur. Bütün yaş gruplarındaki ·alkolikler, hatta genç 

ve klinik olarak hasar saptanmamış olanların bile CT de beyin 

atorfileri vardır. Bu, özellikle sulkus ölçümlerinde ortaya 

çıkmaktadır. Ancak daha yaşlı olan W/A grubun ventrikül atro

fisi daha fazladır. Yaşla ilişkili olan VIQ-PIQ ve hafıza 

katsayısının atrofi ile anlamlı negatif korelasyonu vardır. 

Hasar görmemiş alkoliklerin IQ · puanları normal sınırlar içın

dedir. % 42'sinin testlerin kabaca değerlendirilmesinde anla

şılması güç serebral kortikal fonksiyon yetersizliği göster

diği ve hasar alanı içine giren ortalama "hasar indeksi puan

ları" olduğu saptanmıştır. Hasar görmüş alkolikler daha yaşlı

dırlar ve hasar indeksleri daha fazladır. 

Hasar görmüş ancak W/A olmayan grubun VIQ-PIQ farkları 

çok fazla değildir ve düşük normal sınırlarda IQ puanı · aımış

lardır. Bu hastaların nöropsikolojik demans tanımına uyan 

global zeka kayıpları vardır. 

35-44 yaşlar arasındaki W/A alkoliklerin belirgin ven

trikül genişlemeleri vardır ve atrofi ile yaş arasında hiçbir 

korelasyon yoktur. Yine yaş ile test puanları arasında da an

lamlı korelasyon yoktur. W/A grup daha genç bir yaŞta ortaya 

çıkan ve ondan. son;ra yaş ile ilerlemeyen atrofiye sahiptir . 

Nörop sikoloj ik testler ile at rof i ölç timleri anlamlı şekilde 

korele olmasına rağmen bu korelasyonlar % 30'dan fazla var

yans için · yeteri kadar yüksek değildir(l3). 

ÖZDEN (1983). uzun süre devamlı alkol kullanımının be

yinde değişik oranlarda yıkım meydana getirdiğini ve bunun 

psikolojik testler ile saptanabileceğini bildirmiştir(65) . 
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Alkoliklerde görülen nöropsikolojik yetersizliklere 

neden olarak iki hipotez ileri sürülmüştür(69): 

1- Erken yaşlanma hipotezi 

2- Çocukluk çağı minimal beyin disf onksiyonu (MBD) hi

potezi 

Birinci hipote~ alkol bağımlıları ile yaşlı deneklerin 

nöropsikolojik testlerdeki performanslarının belirgin bir şe- · 

kilde birbirine benzemesi nedeniyle ileri sürülmüştür (KLEIN

KNECHT ve GOLDSTEIN 1972; LEBER ve PARSONS 1981). 

Kronik alkolizm ile normal ve patolojik yaşlanmanın 

merkezi sinir sisteminde meydana getirdiği fonksiyonel ve ya

pısal değişiklikler birbirine benzemektedir. COURVILLE alko

liklerin beyinlerinin erken yaşlanma belirtileri gösterdiği-. . 

ni, gerçekten hücre düzeyinde belirgin benzerlikleri olduğunu 

söyler(57). 

- Her ikisinde de beyin hacmında bir azalma vardır. Kor

tikal nöron kaybı olur. Hatta bu ölmeden önce yeterli 

beilenmeleri olan bağımlılarda da görülmektedir. 

- Ventrikül sistemi genişlemiştir. 

- Yaygın hücresel değişiklik vardır. 

- Hücre içi lipofuscin artmıştır. Ancak alkoliklerde hi-

potalamus ve beyin sapında norepinefrin miktarı artar, 

normal yaşlı~ıkta ise azalır. 

Her ikisinde de soyut düşünce, hafıza ve problem çöz

mede bozulma, hız, görsel algılama ve motor koordinas

yon isteyen testlerde yetersizlik şeklinde nöropsiko

loj ik yetersizlikler vardır. 

Erken yaşlanma hipotezi için çeşitli araştırmalar ya

pılmıştır. Bu araştırmalar yaşlı alkolikler (50 yaş üstü) ile 

hiç alkol kullanmayan kontrol deneklerini ve genç alkol ba

ğımlılarını karşılaştırmış ve yaşlı alkoliklerin kontrol de-
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neklerine göre daha fazla hasar gördüklerini oysa genç alkol 

bağımlılarında böyle bir farkın olmadığını göstermiştir. 

JONES ve PARSONS ile KLISZ ve PARSONS yaş ile alkolizm ara

sındaki bu etkileşimin yaşlanmış beyn·in alk.olün toksik etki

lerine daha duyarlı olmasına bağlamışlardır(8). 

BLUSEWICZ , SCHENKENBERG ve ark. ( 1977) ile BLUSEWICZ 

DUSTMAN ve ark . (1977); alkolizm ve yaşlanma süreci arasında 

çqk az benzerlik olduğunu . bu nedenle bu hipotezin geçerli 

olamayacağını belirtmişlerdir. Yaşlı deneklerin WAIS perfor

mansı ile alkol bağımlılarının arasında biraz benzerlik olsa 

bile kronik alkoliklerin kesinlikle yaşlı deneklerden daha 

iyi performans verdiklerini saptamışlardır. Nihayet HRB de 

sadece iki testte performans benzerliği olduğunu söyleyerek 

bazi performanslar benzese bile bunun temel süreç benzerliği

ni açıklamadığını bildirmişlerdir. 

RYAN ve BUTTERS (1980); yaptıkları araştırmada kronik 

alkol kullanımının yaşla birlikte ortaya çıkan kognitif fonk

siyondaki "normal" yetersizliği hızlandırdığını söylerler. 

Bu araştırmacılar genç ve yaş.lı alkoliklerin aynı yaştaki 

kontrol grubuna oranı~ daha kötü hafıza fonksiyonları olduğu

nu, 34-45 yaş arasındaki alkoliklerin oğrenme ve hafıza eğri

lerinin 50-59 yaş kontrol grubunun performansına benzediğini; 

50-59 yaşındaki yaşlı alkoliklerin ise 60-65 yaşındaki yaşlı 

normal denekler gibi performans verdiğini bulmuşlar ve alko

lün "on yıllık bir erken yaşlanmaya" yol açtığını belirtmiş

lerdir . Yaşa bağlı atrofi grafiklerinin analizi, genç alko

liklerde kontrol deneklerine oranla beynin "morfolojik yaş

lanma oranı"nın daha fazla olduğunu göstermiştir(8,69). 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda, çok uzun 

bir süre ethanol i le beslenmiş farelerin hipokampal nöronla

rında tıpkı yaşlanmış tavşan veya insandaki kortikal nöronla

ra benzer şekilde dendritlerin zayıflaması ve dendrit uzantı

larının kısalmasının söz konusu olduğu bildirilmiş ti r ( 13). 



- 54 -

Ancak alkolizmin sadece yaşlanmayı mı hızlandırdığı yoksa 

kantitatif olarak normal yaşlanmada beklenilenden farklı olan 

bir çeşit organik beyin hasarı mı meydana getirdiği hakkında 

araştırmacılar arasında genel bir anlaşma yoktur(S7). 

DECKER, alkoliklerin bir kısmının başka nedenlerden 

kayriaklanan beyin hasarına bağlı davranış bozuklukları sonucu 

aşırı miktarlarda alkol almaya eğilimli oldularını ileri sü

rer( 42). MBD hipotezi TARTER ve ark. (1977) tarafından geliş

tirilmiştir(24). Bu hipoteze göre bağımlıların çoğunda çocuk

luk çağında ortaya çıkan MBD, daha sonraki yaşamlarında bu 

kişileri psikiyatrik bozukluklara yatkın hale· getirmektedir. 

Bu da alkol bağımlılığı şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu kişi-. 
ler problem çözmeyi becerememekte, bu güçlük sadece kognitif 

testlerde değil yaşam şartlarında da ortaya çıkmaktadır . So

nuçta bu kişiler yaşam şartlarının doğurduğu çeşitli problem

lerle etkin şekilde başedemediklerinden ortaya çıkan sıkıntı

yı bastırmak için alkole başvurmaktadırlar. 

GOODWIN ve ark. ( 1975); yaptıkları araştırmada alkol 

bağımlılarının kontrol deneklerine oranla çocukluklarında da

ha sık hiperaktivite ~emptomları gösterdiklerini ve bu araş

tırmada sözü edilen hiperaktivite ~ulgularının birçoğunun 

Tarter ve arkadaşları tarafından bildirilen MBD bulgularına 

benzediğini vurgulamıştır(69). 

Hiperaktivite/MBD ve alkolizm arasında bir ilişki ol

duğunu gösteren bir diğer bulgu, MENDELSON ve ark. ( 1971) ta

rafından yapılan araştırmada ortaya çıkmıştır. Araştırmacı

lar, daha önce hiperaktif tanısı almış 13-19 yaş arası adole

sanları incelediklerinde bunların % lS'inin 16 - yaşından önce 

bile aşırı bir alkol alma paterni gösterdiklerini bulmuşlar

dır~ Ancak genç alkol bağımlılarında bazı nöropsikolojik ye

tersizliklerin bulunmaması, primer ve sekonder alkoliklerin 

nöropsikolojik durumlarında, kognitif veya algılama yetenek

lerinde hiçbir fark olmaması gibi gözlemler nedeniyle bu hi-
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potez desteklenmemiştir(69). 

SEYFEDDINIPUR ve BRAUNMUHL (1974), 20-30 yaşındaki 

genç alkol bağımlılarında, yaşlı alkoliklerden daha sık ola

rak tek taraflı ventrikül genişlemesi olduğunu, bunun kafata

sı .grafileri ile birleştirilince ya erken çocukluk çağında 

gelişmiş veya doğumsal bir beyin hasarını düşündürdüğünü, şa

yet çok uzun bir süreyi kapsamıyorsa alkol almanın ventrikül 

sistemi genişlemesine yol açmayacağını bildirirler. Özellikle 

alkol epilepsisi vakalarının yarısında beynin daha önceden 

hasar görmüş olmasının (MBD) sözkonusu olduğunu bildirmişler

dir(75). 
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MATERYAL VE METOD 

Bu araştırmaya 50 kişiden oluşan erkek alkol bağımlısı 

grubu ile, yaş ve öğrenim düzeyi açısından bu grup ile eşleş

tirilmiş 40 kişiden oluşa~ bir kontrol grubu alınmıştır. 

Alkol bağımlıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Has~aha

nesinin AMATEM (Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi 

ve Araştırma Merkezi) bölümünde "Kronik Alkolizm" tanısı ile 

yatarak tedavi gören hastalar arasından seçilmişti r. Kronik 

Alkolizm tanısı, hasta kliniğe yattığında bir uzman hekim ta

rafından DSM III (Diagno.stic Statistical Manuel) 'ün alkol ba- · 

ğımlıları kriterine göre konmuştur. 

Alkol bağımlısı deneklerimiz 32 - 55 yaşlar arasındadır . 

Ortalama yaşları 41.6'dır. En az lise öğrenimi görmüşlerdir. 

Ortalama öğrenim düzeyleri 12.6 yıldır. En az 10 yıllık al~ol 

kullanma süreleri vardır. Ortalama alkol kullanma süreleri 

20.6 yıldır. Günde aldıkları ortalama alkol miktarı ise 102.9 

cc'dir . 

Kontrol grubundaki deneklerin seçimi için çevremizde 

bir ev taraması yapılmıştır. Yaşamları süresince hiç alkol al

mamış veya çok az almış k_işiler yani "hafif sosyal içiciler" 

saptanarak kendileri ile sosyal iletişim kurulmuş, araştırma

nın amacı ve şartları belirtilmiş ve katılmaya istekli olan

lardan uygun bir zaman için randevu alındıktan sonra bir kıs-
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mına · ev ziyareti yaparak bir kısmını da çalıştığımız kuruma 

davet ederek araştırmaya katılmaları sağlanmıştır. 

Kontrol grubu deneklerimiz 30-55 yaşlar arasındadır. 

Ortalama yaları 41.7 yıldır. En az lise öğrenimi görmüşler

dir. Ortalama öğrenim düzeyleri 12.9 yıldır. Hiçbirisinin nö

rolojik ve psikiyatrik şikayeti olmamıştır ve halen de yok

tur. 

Araştırma grubumuzu oluşturacağımız hastalara gerekli 

bilgi verilip kendilerinden izin alındıktan sonra ortalama 

otuz dakika kadar süren bir ön görüşme yapılmış, görüşme şek

linde Öztürk ( 1975) 'ün psiki ya trik görüşme ve gözlem rehbe

rinde belirtilen kurallar gözönünde tutulmuştur(66). Test ba

taryamız kapsamlı olduğundan, kendi isteği ile bize en az 

1.5-2 saatini sıkılmadan ayırabilecek olanlar seçilmiş 

- Korsakof f sendromu ve Alkolik Demansı olanlar 

- Geçmişte fonksiyonel psikoz veya ciddi af fektif 

hastalık nedeniyle elektrokonvulsiv t~davi (ECT) görmüş olan

lar 

- İlaç alışkanlığı olanlar 

- Öğrenme güçlüğü olanlar (mental retardation) 

- Akut beyin sendromu, epilepsi, şiddetli kafa travma-

sı, menenjit gibi nörolojik hastalığı, hepatik s~rozu 

ve sifilisi olanlar 

- Altmış yaşın üstünde olan hastalar 

• 
alkolizmin dışında test performansını etkileyebilecek tıbbi 

problemi olan kişiler olarak kabul edildiğinden araştırmaya 

alı~mamışlardır. Ayrıca psikiyatrik hastalıklar nöropsikolo

jik testlerde yanılmalara yol açabileceğinden ayırıcı tanıya 

gidebilmek için deneklere Dr . Wing ve arkada'şları tarafından 

hazırlanan ve bir uzman hekim taraf ıridan Türkçeye uyarlanan 
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Şimdiki Durum Muayenesi (Present State Examination) formu uy

gulanmıştır. Bu şekilde araştırmaya sadece primer alkol ba

ğımlıları alınmış, ciddi düşünce bçzukluğu ve psikotik semp

tomları olan hastalar ayrılmıştır. 

Psikolojik testler hastalara klinik olarak kesilme be

lirtilerinin tamamen kaybolduğu ve ilaç kullanımının en aza 

indirildiği üçüncü haftadan sonra verilmiştir. Yapılan araş

tırmalarda, bazı depresyonlu ve anksieteli kişilerde organik 

beyin sendromu gibi hatalı bir tanıya neden olacak düzeyde 

konsantrasyon, hafıza ve öğrenme bozukluğu saptanmış, ayrıca 

dikkat, algı b~zukluklarının, kognitif cevap hızının ve prob

lem çözme sürecinin yavaşlamasının depresyonla birlikte görü~ 

lebileceği bilirilmiştir. Bu nedenle araştırmamızda, test gü

nündeki depresyon ve anksiete düzeyini saptamak amacı ile tüm 

denekler~ Zung Depresyonu Kendikendine Değerlendirme Skalası 

(SDS) ve Zung Anksieteyi Kendikendine Değerlendirme Skalası 

(SAS) uygulanmış, hemen değerlendirilmiş ve belirli bir pua

nın üstünde puan alan deneklerin araştırmaya alınmaması uygun 

görülmüştür. 

Bundan sonra nöropsikolojik testlerin uygulanmasına 

geçilmiştir. Bu testler sırası ile: 

- Benton Görsel Algılama Testi 

(Benton Visual Retention Test-BVRT) 

- Wechsler Yetişkinler için Zeka Testi 

(Wechsler Adult Intelligence Scale-WAIS) dir. 

Uygulama bittikten sonra değerlendirmede herbir deneğin test 

puanları belirlenmiş, hasta ve kontrol gruplarının karşılaş

tırılması için bu puanlara "t test" uygulanmıştır. Daha sonra 

anlamlılık dereceleri saptanmış ve WAIS al ttest korelasyon 

katsayıları bulunmuştur. 
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Çalışmadaki bütün İstatistik değerlendirmeler İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesine bağlı Haydar Furgaç Elektro

nik Hesap ve Araştırma Merkezinde "Satistical Package f or the 

Social Sciences" adiı el ki tabından faydalanarak yapılmış

tır(45). 

Çalışmada elde edilen bütün değerler kodlfnmış şekilde 

çalışmanın sonuna eklenmiştir. Ayrıca deneklerin isimleri, 

protokol numaral~rı tez sahibinde bulunmakadır (Ek: ). 

Genel uygulama hakkında verdiğimiz bu bilgilerden son

ra uygulanan ölçek ve testlerle ilgili bilgilere geçiyoruz. 

ARAŞTIRMADA KULLANILAN TESTLERİN TANITILMASI 

1. Zung Depresyon Ölçeği (SDS) 

Deneklerde duygulanım değişikliklerinin subjektif de

ğerlendirilmesi için kullanılan bir ölçek olan Zung ( 1965) 

ın "Depresyonu Kendi Kendine Değerlendirme Ölçeği", belirgin 

bir organik temele dayanmayan fiziksel şikayetleri ola~ has

tada "maskeli depresyonun" örtüsünü kaldırıp depresyonu öl

çer(24, 100). 

Depresyon, klinik uygulamada, psikolojik, somatik, 

psikomotor ve mood alanlarında patolojik değişikliklerin gö

rüldüğü bir sendromdur(95). 

Zung depresyon ölçeği depresyon tanısında en fazla bu

lunabilecek kriterleri içeren 20 sorudan oluşur. Her soru 

depresyonun özel bir niteliği ile ilişkilidir. 10 tanesi po

zitif, 10 tanesL de . negatif olarak sorulmuştur. Her sorunun 

karşısında dört sütun yer almakta, "hiçbir zaman veya nadi

ren" "bazen", "çoğu zaman11
, "her zaman" şeklindeki cevaplar 

kantitatif olarak l'den 4'e kadar puanlanmaktadır. Depressif 
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semptomları daha az olanlar ölçekle değerlendirmede daha az 

puan alacaklB:rdır. Ölçek kullanıldı~tan sonra her sorunun kar

şısında yazılı olan değerler toplanır. Bu ham puan daha sonra 

lOO'lük bir değere dönüştürülür. Bunun için daha önceden ha

zırlanmış bir tablodan faydalanılır(24,95,100,102). 

SDS ölçeği "hastanın ne ölçüde depresyonda olduğu'' ko

nusunda yüzde ile ifade edilen bir sonuç verir. Ölçekten elde 

edilen en düşük ham puan toplamı 20'dir. Bunun karşılığı olan 

index değeri 0.25'dir. En yüksek ham puan toplamı 80'dir. Bu 

durumda elde edilen index değeri 1. 00' dir. SDS ölçeğinden 

alınan 65 puan, hastanın ölçekle belirlenen depresyona % 65 

oranında sahip olduğu bi~i~inde yorumlanabilir(24,95,100,102). 

Tek tek sorulardan alınan puanlar, hastanın belirtile~ 

ri konusunda fikir verirken, çeşitli soruların arttırdığı pu

anlar da, hastanın en çok hangi alan veya alanlarda problemi 

olduğunu ortaya koyar. 

Örneğin 1. ve 3. sorular affektle ilgili, 2 ve 4' den 

lO'a kadar olan sorular fizyolojik, 12.ve 13. sorular psiko

motor, 11 ve 14'den 20'ye kadar olan sorular ise psikolojik 

alanlardaki bozuklukları ortaya koyar. 

Ölçekte yer alan soruların oluşturulmasında, hastala

rın gündelik konuşma dilinde kullandıkları kelimelerden ya

rarlanılmıştır. Ölçeğin hasta tarafından cevaplandırılması 

sırasında doğabilecek sorunlar açısından hasta-uygulayıcı iş

birliği gereklidir. Örneğin diyette olduğu için alıştığı ka

dar yiyemeyen bir hasta, 5. maddeyi nasıl işaretleyeceğini 

sorabilir. Böyle bir durumda hastadan, soruyu "diyette olmasa 

idi nasıl cevaplandıracaksa öyle cevaplandırması istenir(95). 
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DEPRESYON VE DİGER EMOSYONEL HASTALIKLARDA SDS 
DEGERLENDİRMESİNİN YORUMU 

Depresyon kelimesi şu durumları tanımlamak için kulla

nılabilir: 

1- Kısa süreli subjektif bir duygu biçimi olarak orta

ya çıkan affekt. 

2- Daha uzun bir süre geçerli olan bir ruh hali (mood) 

3- Çeşitli duygu biçimlerinin yanısıra objektif belir

tilerden oluşan bir emosyon. 

4- Kendine özgü belirti ve belirti gru.pları olan bir 

hastalık. 

SDS depresyonu bir hastalık olarak ölçmektedir. Hem 

çeşitli tipteki depresyonlar arasında bir ayırım yapmayı 

amaçlamakta, hem de depresyonun ağırlık derecesini sayısal ola

rak belirlemektedir. 

Bu ölçeğin yapılandırılması sırasında belirli önlemler 

düşünülmüştür. Cümlelerin yarısı olumlu, yarısı olumsuz ola

rak ifade edildiği için, hastanın belirli bir cevap eğilimini 

seçmes.i güç tür. Örneğin; birinci madde olan "Kendimi kırgın, 

kederli ve hüzünlü hissediyorum" maddesi, belirti olarak 

olumlu· ifade edilmiştir. İkinci madde olan "Kendimi en iyi 

sabahları hissediyorum" ise, depressif hastaların çoğu sabah

ları kendilerini kötü hissettikleri için, belirti olarak 

olumsuzdur. Ayrıca hastanın ortalamaya uygun görünmek amacı . 
ile en ortadaki sütunu işaretlemesini engellemek için sütun 

sayısı "çift" olarak tutulmuştur. 

Birçok araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, SDS 
ölçeği şu biçimde yorumlanabilir • 

. ·· 
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EŞDEGER OLDUGU GENEL KLİNİK İZLENİM 

Normal sınırlar içinde, psikopatoloji yok 

En hafif-hafif düzeyde depresyon 

Orta-belirgin düzeyde depresyon 

Şiddetli-en ileri düzeyde depresyon 

Yukarıdaki değerlendirme ve yorumlar, 20-64 yaş ara

sında bulunan depresyonlu hastaların depresyonu olmayan has

talarla ve depresyonlu deneklerin normal deneklerle kıyasla

masına dayanmaktadır. Yüksek puanlar tek başlarına bir tanı 

özelliği taşımamakla birlikte, klinik açıdan anlamlı olabile

cek belirtilerin varlığını göstermektedir. 

Çeşitli araştırmalardan elde edilen sonuçlar, hemen 

hemen bütün psikiyatrik hastalıklarda genel olarak bazı dep

resif belirti lerin varlığını göstermiştir. Hastalara konulan 

teşhisler çok çeşitli olabilir. Başağrısı ve depresyon, şi

zofreni ve depresyon, dikkat ve depresyon gibi. Bu yüzden 

hastanın, depresyonun dışında kalmış olan primer teşhisi, 

hastanın aynı zamanda depresyonu da oldu ğ u ihtimalini ortadan 

kaldırmaz . Şayet hastanın SDS . ölçeğinden aldığı puan 50 ' nin 

üzerinde ise, primer teşhise yönelik tedaviye ek olarak büyük 

bir ihtimalle hastanın depresyonunun da· tedavi edilmesine ihti

yaç vardır(95,101) . 

2. Zung Anksiete Ölçeği (SAS) 

Bugün elde bulunan ve kullanılmakta olan anksiete öl

çekleri iki gruba ayrılabilir : 

1- Anksieteyi bir emosyonel durum veya bir kişilik 

özelliği olarak ölçen genel ölçekler (Taylor Manifest Anksiete 

ölçeği gibi) . 

2- Anksieteyi bir klinik antite olarak ölçen spesifik 

ölçekler (Hamilton ölçeği gibi) 
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Bu araştırmada kullanılan S. A. S ( Self-ra ting Anxiety 

Scale); anksiete semptomlarını bir psikiyatrik bozukluk ola

rak ele almakta, semptomların sayısal analizini yapmaktadır. 

Anksietesi olan hastaları diğer tanı gruplarına girmiş olan 

hastalardan çok iyi bir şekilde ayırmaktadır. Taylar Manifest 

Anksiete ölçeği ile S.A.S arasındaki korelasyon 0.30'dur. 

Kısa ve basit bir ölçek olan S.A.S iki şekilde kullanılır: 

1- Bu ölçek üzerinde hasta kendi cevaplarını işaretler. 
2- Araştırmacı aynı kriterlere göre hastanın durumunun klinik 

bir değerlendirmesini yapar. 

Bu değerlendirme ölçeği yapılırken, hastalık semptom

ları deskriptif yaklaşıma göre tanımlanmıştır, çünkü psiki

yatrik sınıflandırmada tanım ve sınıflandırma, ortaya konan 

semptomatolojiye göre yapılmaktadır. 

D. S. M II 'de anksiete, "Genellikle s·amatik semptomla.rla 

birlikte bulunan ve paniğe kadar varan anksieteli aşırı endi

şe ile karakterize bir nevroz" olarak tanımlanmıştır. Değer-

lendi rme ölçekleri yapılırken daha çok kullanılan tanı kri-

terleri, bir anksiete bozukluğunun karakteristiği olarak göze 

çarpanları kapsamaktadır. 

Bu araştırmada kullanılan ölçek S.A.S (Self-rating 

Anxiety Scale)'nin orijinal formudur ve hasta tarafından de

ğerlendirilmektedir. 20 itemi vardır. Bunların ~azısı sempto

matik olarak olumlu, bazısı olumsuzdur. Ölçeği kullanırken 

20 itemin her b~rini son bir hafta içinde kendisinde mevcut 

olanl,ara göre, "Hiçbir zaman veya nadiren", "Bazan", "Çoğu 

zaman", "Çoğunlukla veya Her zaman" şeklinde değerlendirmesi 

istenir . 

Ölçek, anksietesi az olan hastanın daha düşük; anksie

tesi fazla olan hastaların daha yüksek puan alacağı şekilde 

~apılmıştır. Puanlarken sorular olumlu veya olumsuz değerle

rine göre, 1-2-3-4 şeklinde puan alırlar. Ayrıca bu ölçeği 

değerlendirmek için basit bir anahtar yapılmıştır . 
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Her sorunun karşısında yazılı olan değerler toplanır : 

Bu ham puan daha sonra SDS de olduğu gibi lOO'lük bir değere 

dönüştürülür ve değerlendirilir(lOl) . 

3. Benton 

Benton Görsel Hafıza Testi, ARTHUR L . BENTON tarafından 

görsel algılama, gör.sel hafıza ve görsel motor fonksiyonları 

değerlendirmek amacı ile g~liştirilmiş bir klinik ve araştır

ma testidir. Operasyonel ola~ak ise şekil hafızası testidir. 

Yazara göre testin temel amacı, organik bozukluğu olan hasta

ları teşhis etmede yardımcı olmaktır. Günümüzde Benton testi 

Organik beyin bozukluğu şüphesi ile gelen denekler hakkında 

bilgi almak için kullanılmakadır. Ayrıca normal , beyin hasar

lı ve psikiyatrik hastaları ayırmada bu test diğer çizim 

testlerinden daha üstündür (Benton 1974; Watson 1969)(31,43). 

Test ilk defa 1945 yılında 7 şekilden oluşmuş iki 

formdan meydana gelmiş fakat bazı eleştirilere uğradığından 

daha sonra 10' ar şekilden ibaret 3 form halinde ( C. D. E) . ya

yınlanmıştır (Ben ton 1956). Formların dört ayrı yöntem ile 

uygulanabileceği ileri sürülmüştür. Bunlar, A-B-C-D uygulama

larıdır(6 ,17 ,31,43). 

1- A Uygulaması : Her kart denek le re 10 sn. gösteri 1-
mekte, kart kaldırıldıktan sonra çizmesi istenmektedir. 

2- B Uygulaması: A uygulamasının aynı olmakla beraber 
şekiller 5 sn. gösterilmektedir. 

3- C Uygulaması : Kartlar kaldırılmadan, mümkün olduğu 
kadar aslına ~ygun bir çizim beklenmektedir. 

4- D Uygulaması: Kartlar deneğe 10 · sn . gösterilmekte, 
kaldırıldık tan sonra 15 sn. beklenmekte ve çizilmesi isten
mek tedi r. 

Yapılan araştırmalara göre çoğu kez A Uygulaması kul

lanılmaktadır. Testin iyi normlanmış değişik formlarının ol

ması tekrarlanabilmesine olaµak vermektedir. Normlar hata sa

yısı ve doğru cevap sayısına göre yapılmış, yaş ve zeka bölü

müne göre hazırlanmıştır. Ancak Ben ton, beyin patolojisinin 

varlığını deneğin p:~formansından çıkarmadan önce sonuçları 
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etkileyebilecek bazı faktörlerin göz önüne alınması gerekti

ğini bildirmektedir. Bunlar şu şekilde özetlenebilir: 

1- Bazı psikiyatrik hastaların test almada motivasyon 
eksikliği. Özellikle .hostil, asosyal, apatik ve paranoid has
talarda şekilleri önemsemeden çizim sözkonusudur. 

2- Ciddi şekilde depressif hastaların özellikle karma
şık olan desenleii tamamlamadaki yetersizlikleri. 

3- Önemli fiziksel hastalığı olan deneklerin özellikle 
karmaşık desenleri çizmed~ki yetersizlikleri. 

4- Şizofren hastaların otiştik zihinsel uğraşları 
(preoccupation) nedeniyle uygun olmayan çizimleri. 

5- Yetersiz sosyal yaşantı ~e eğitim eksikliğinden do
layı bozuk grafomotor beceri ve teste uyum sağlama güçlüğü. 

6- · Simülasyon yapan deneklerin bozuk performans gös
termeleri (Benton, 1963)(6,43). 

Bu faktörler dikkate alındığında testin kısa sürede 

uygulanması, objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve amacı

na uygun sonuçlar vermesi nedeniyle · oldukça yararlı olacağı 

düşünülmektedir. 

Benton organizitenin en iyi ölçümünün hastanın bekle

nen puandan daha düşük puan alması olduğunu ileri sürmekte

dir. Doğru puan sayısı için, beklenen puanın iki veya daha 

fazla puan altında olan bir değer, organik grubun % 69' unda 

normal grubun ise sadece% 16'sında gö~ülmüştür . Beklenen pu

anın 3 puan altında olan bir değer ise, organik grubun % 57'

sinde kontrol grubunun ise % 4' ünde görülmüştür. Böyle bir 

puan normal bir kişide muhtemelen beyin hasarı bulgusudur. 

Hata puanlarını kullanarak da hemen hemen aynı sonuçlar elde 

edilmiştir. Araştırmaların pekçoğu beyin hastalığı olan kim

selerin % 36'sının çok fazla hatalı performans verdiğini 

(beklenen puanın 4 veya daha fazla puan altı), oysa kontrol 

hastalarında durumun böyle olmadığını göstermiştir. Diğer 

görsel motor fonksiyon testleri gibi bu test de daha çok 

"yaygın hasarlar" ve "sağ hemisf er lezyonlarına" duyarlı bir 

testtir. Benton, testin doğruluğunun, hasarın lokalizasyonu, 

şiddeti ve kronikliği ile değişeceğini söyler. Ancak diğer 

beyin fonksiyon bozukluğu testlerinde olduğu gibi, bu testte 
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alınan iyi bir puan, bir beyin lezyonu ihtimalini ortadan 

kaldırmamaktadır, çünkü beyin hasarlı hastaların % 30'u Ben

ton ile ayırd edilemeyebilir. Bunlar genellikle sağ parietal 

alanda lezyonları olan hastalardan çok, sol hemisfer vey.a 

frontal lob lezyonları olan hastalardır. Hasta uzun bir iyi

leşme devresi geçirmiş ise, sağ parietal alandaki lezyonlarda 

bile çok az hata yapılır veya hiç yapılmayabilir. Şayet denek 

o anda hasta olmasına rağmen performansı iyi ise, bir beyin 

lezyonu bulgusu vermiyor ise, o zaman testin o sahalar hak

kında bilgi veremediği, bu yüzden testi bu sahalara daha du

yarlı başka beyin fonksiyon testleri ile birlikte kullanmak 

gerektiği söylenmektedir. Bu açıdan Benton'u organizitenin 

varlığını gösteren en son, kesin karar verici bir test olarak 

kullanma yerine, kapsamlı bir bataryanın bir parçası olarak 

kullanmak daha doğrudur(6,17). 

Bu testte nevrotik hastalar normal seviyelerde perfor

mans verebilirler ancak şizofren hastalar normal kontroller 

ile karş ılaştırıldıklarında önemli hatalar göstermişlerdir 

(Nikols, 1963). Beyin hasarli hastalar ile şizofren hastala

rın ayırdedilmesinde Benton testi, Bender Gestalt veya Memory 

For Design'dan daha iyi bir testtir. Benton, standart puanla

madaki farklara ilaveten, şizofrenlerin emosyonel bozukluğu 

olmayan organik hastalardan çok daha garip ve biçimsiz çizim

ler yaptığını söyler. Depresif hastalar da motor beceri iste

yen bu testte, depresyonun şiddeti ve uygulayıcının hastayı 

motive etme yeteneğine göre değişken ve genellikle kötü 

performans gösterirler. 

Yapılan araştırmalar, ciddi şekilde zihinsel yetersiz

liği olanlar ve sınır zekalıların (yani zek~ bölümleri 65-79 

arasında olan kişilerin) bu testte genellikle çok hata yap

tıklarını ve bunun daha çok büyüklük hataları ile ilgili ol

du(unu göstermiştir(6) ... 

BENTON ve SPREEN (1961) tarafından yapılan bir seri 

çalışmada ise hasta rolü yapanların performansları ile beyin 
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hasarlı hastaların performansları karşılaştırıldığında, bu 

kişilerin doğru puan sayısı ölçümlerinde kendilerinden beklenen düzeyin 

5 puan altında puan alan organik hasa~lılardan anlamlı şekilde daha düşük 

puan aldıkları, aynı zamanda unutma, tekrarlama ve büyüklük 

hatalarına oranla çok daha fazla bozulma hatası yapma eğili

minde oldukları saptanmıştır. Reprodüksiyonları, zihinsel yetersizliği 

olanlarda seyrek görülen, alışılmamış ve garip nitelikte çizimleri . de 

kapsamaktadır. Bu kişiler zihinsel yetersizliği olanlardan anlamlı şekil

de daha hatalı çizimler yapmaktadırlar(l7). 

a) Benton Testinin Uygulanması 

Bu araştırmada, Benton Görsel Hafıza Testi'nin C for

munun 10 kartı kullanılmıştır. Deneğe şekillerin basıldığı 

kartların büyüklüğünde bir beyaz kağıt, bir kurşun kalem ve 

bir silgi verilmiş, her bir çizimden sonra kağıt değiştiril

miştir. Talimat şu şeilde verilmiştir: "Şimdi size üzerinde 

bir vefa daha fazla şekiller olan kartıar göstereceğim. Her

bir karta 10 saniye bakacaksınız. Sonra kartı kaldıracağım 

ve gördüğünüz şekli veya şekilleri önünüzdeki kağıda çizmeni

zi isteyeceğim." 

Şayet . denek 10 saniyeden önce çizmeye başlarsa , "o an

daki resim kolay olsa bile diğerlerinin zor olabileceği" bu 

yüzden "10 saniye bakması" söylenmiş v e üçüncü kartı _göster

meden önce (ki bu kartta 3 şekil vardır) kartın üzerindeki 

herşeyi kopya etmeyi unutmaması hatırlatılmıştır. Şayet denek 

üçüncü karttaki bütün şekilleri çizmede başarısızlığa uğrar

sa, örneğin kenardaki küçük şekli unutursa , bu talimat dör

düncü kart için de tekrarlanmış ve "Gördüğünü~ herşeyi çizme

yi unutmayın" denmiştir. Deneğin silmeler ve düzeltmeler yap

masına izin verilmiş, test esnasında rutin olarak performan

sının kalitesi hakkında hiçbir yorum yapılmamış, fakat şayet 

denek bunu öğrenmek isterse aydınlatıcı bilgi verilmiştir. 

b) Benton Testinin Değerlendirilmesi 

Değer lendirme obj~ktiftir ve kesin prensiplere daya

nır . İlk değerlendirme iki şekilde olmaktadır(6,17). 
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1- Doğru Çizimlerin Sayısı 

Benton testini hızlı bir tarama testi olarak kullanan 

kişiler için en uygun ve en kolay kullanımdır. Her bir çözüm 

"Hep veya Hiç prensi bine göre" değerlendirilir. Herhangi bir 

hata için o çizim "O" puan alır . Böylece her bir test formu 

için puanlar "O" ile "10" puan arasında değişir. Genel olarak 

puanlama standartları oldukça toleranslıdır. Çü~kü puanlama 

sistemine göre deneğin çizim yeteneği değil, onun görsel bir 

izlenimi akılda tutma yeteneği ölçülmektedir. Bu nedenle şa

yet denek şeklin büyüklüğünü aslından çok farklı yaptı ise 

üzerinde durulmaz . Önemli olan şeklin doğru çizilmesidir . 

2- Hata Sayısı 

Doğru olarak çizilmemiş şekillerde denek bir veya daha 

fazla spesifik hata yaptığında hata çeşidine göre puanlama 

yapılır ve tüm hataların sayısı hata puanı sayısını verir . 

Hastanın performansının detaylı bir analizi istendiğinde bu 

sistem kullanılır. Hatalar 6 ayrı kategoriye ayrılır. 

1- Unutma (omission) 
2~ Şekilde bozulma (distortion) . 
3- Tekrarlama (perseveration) 
4- Döndürme (rotation) 
5- Yer değiştirme (misplacement) 
6- Büyüklük (size error) 

Hata puanı beyin disf onksiyonunun varlığını teşhis et

mede çok yeterli değildir, fakat bir disfonksiyonun yapısını 

analiz etmede çok faydalı olabilmektedir(17) . 

Bu araştırmada kullandığımız A uygulamasının normları, 

600'den fazla kişiden oluşmuş bir denek grubundan elde edil

miş ve denek seçiminde şunlara dikkat edilmiştir(6): 

a) Psikoz geçirmemiş olmak 
b) Geri zekalı olmamak 
c) Beyin hasarı veya beyin hastalığı geçirmemiş olmak 
d) Bedensel bir hastalık sonucunda ciddi fiziksel ra

hatsızlığı olmamak. 
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Normal deneklerin A uygulamasındaki performansları, 

zeka düzeyleri ile .70 gibi yüksek bir korelasyon göstermiş

tir . Ayrıca Benton testindeki yüksek performans ile kronolo

jik yaşlar arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu testin pu

anları ile standart zeka ölçeğinden elde edilen puanlar ara

sinda yüksek korelasyon gözlendiğinden; farklı zeka düzeyin

deki denekı'er iÇin ayrı normlar saptanmış ve çeşitli yaş 

gruplarındaki deneklerin zeka düzeylerine göre tipik perfor

mans seviyeleri testin el k.i tabında tablo halinde verilmiş

tir( 6). 

Deneğin performansının yorumu bu tabloya bakarak ya

pılmış; zeka düzeyinden ve yaşından beklenilen puan ile elde 

edilen puan karşılaştırılmıştır. Beklenen puandan 2 puan dü

şük alma "kognitif fonksiyonda edinilmiş bir bozukluk şüphe

si"ni, 3 puan düşük alma "kognitif fonksiyonda bir hasarı" 

göstermekte, 4 veya daha fazla puan düşük alma ise "şiddetli 

kognitif bozulma"yı yani entellektüel fonksiyonlarda tam bir 

yıkımı göstermektedir(6,17) . 

4. Wechsler Zeka Testleri 

Yetişkinlerin zihinsel başarısını ölçen bir zeka testi 

olan W~chsler-Bellevue (W-B), 1939 yılında DAVID WECHSLER ta

rafından Newyork "Bellevue" Psikiyatri hastahanesinde hazır

lanmıştır. 

Bu testin, Form I ve Form II olmak üzere iki paralel 

formu vardır. Bunların yapısı aynı, itemleri farklıdır. 

Wechsler 1955 yılında her iki formdan bazı itemler alıp, bun

lara yenilerini de ekleyerek , Yetişkinler için Zeka Ölçeği ' ni 

(WAIS) yayınlamıştır. W-B ve WAIS arasında gerek yapıları ge

rekse dayandıkları temel prensipler bakımından hiçbir fark 

yoktur. Biz bu araştırmada WAIS testini kullandık. 
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Genelde testin kullanım amaçları şöyle özetlenebilir: 

1- Bireylere uygun eğitimi veya mesleği bulmak, 

2- Onlara uygun terapötik yaklaşım biçimini bulmak 

için zeka düzeylerini saptamak, 

3- Çeşitli alttestlerdeki puanları dikkatli bir şekil

de inceleyip karşılaştırmalar yaparak, bireyin güçlü ve zayıf 

olduğu zihinsel alanları bulmak. 

Yine bu test sonuçlarına bakarak; beyin hasarı, alko

lizm ve psikiyatrik bozuklukların bir değerlendirmesini yap

mak mümkündür. 

WAIS, zihinsel başarı ve ruhsal bozukluğun kısa bir 

süre içinde tesbitinin gerektiği hallerde güveni l ir bir test 

olmaktadır. Yani zekayı değerlendirdiği kadar diagnoitik bil

gi de sağlamaktadır. Onbir aittestten meydana gelmiştir ve 

herbir alttest belirli zihinsel fonksiyonları ölçmektedir(ll, 

17,31,56,63,92). 

Ruhsal bozukluğun başlaması ile baz ı zihinsel f onksi

yonlarda aksaklıklar görülür. Ar~ştırmalar, belirli ruhsal 

rahatsızlıkların belirli zihinsel fonksiyonları etkilediğini 

göstermektedir. Böylece, bu testte, ruhsal bozukluğun türüne 

göre, hasara uğrayan fonksiyonlar şekillenmekte ve hastalığın 

bel i rtileri far.kedi lmektedir. Ancak bu testi "teşhis" aracı 

olarak kullanabilmek için öncelikle her bölümün ölçmekte ol 

duğu zihinsel fonksiyonları bilmek gerekmektedir. 

WAIS testi sözel ve performans olmak üzere iki bölüme 

ayrılmıştır. Altı tane alttestten meydana gelen sözel bölüm, 

sözel yeteneklerle ilgili davranışları; beş tane alttestten 

meydana gelen performans bölümü ise algısal ·motor (perceptual 

motor) davranışları ölçmektedir . Sözel böl Um; genel bilgi , 

sosyal yargılama, basit aritmetik problemleri çözme, ortak 

kavramları algılama , anında hatırlama gibi yetenekl~ri; per-
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formans bölümü ise soyutlama, motor koordinasyon, parça-bütün 

ilişkileri ve uzaysal algı gbi yetenekleri ölçen alttestleri 

kapsamaktadır. Herbir al ttest en az bir veya iki zihinsel 

fonksiyonun gelişmesini 've çalışmasını değer lendi ri r. Ancak 

al ttestlerdeki başarı sadece bir iki fonksiyonun değil, çok 

sayıda fonksiyonun yeterii gelişmesine bağlıdır. Al ttestler 

ve ölçtükleri fonksiyonlar şöyle özetlenebilir . 

SÖZEL BÖLÜM 

1- GENEL BİLGİ (INFORMATION): Hastanın bilgi düzeyini 

saptar. Bu bölümde 29 soru vardır. Bu sorular dene.ğin genel 

bilgisi kadar hafızanın gelişmesini ve çalışmasını da ölçmek

tedir. Burada; "Kauçuk neden elde edilir?", "İstiklal sava

şında meşhur kumandanların isimleri nelerdir?" gibi sorular 

vardır. Testin içeridği sorular 3 gruba ayrılabilir (Rapaport 

ve ark. 1975). 

Birinci gruba giren sorular sıradan bir insanın, sıra

dan bir yaşam içinde toplayabileceği bilgileri kapsar. 

İkinci gruba girenler ya lise yıllarında veya oldukça 

zengin bir entellektüel ortamda öğrenilebilecek bilgilerdir. 

Üçüncü grup soruları cevaplayabilmek için ise hastanın 

ya özel öğrenim veya eğitim görmüş olması veya bu çeşit bil

gilere ilgi duyması gerekir. 

Zeka doğuştan getirilen çok geniş kapsamlı bir kapasi

te ise ve ancak kişinin çevresi ile giriştiği aktif etkile

şimle olgunlaşabiliyorsa, bu süreç içinde o kişi çevresinden 

bazı bilgiler toplayacaktır. Genel Bilgi Testi hastanın doğal 

zihinsel gücünün düzeyine göre kültürel ortamından ne kadar 

~ok şey kapabildiğini göserir. Zamanla edinilen bilgi hafıza

ya iyi bir şekilde yerleşmiş ise sorulduğunda ortaya çıkabil-
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melidir. Bu nedenle bu testte düşük puan alma, bilginin top

lanması için gerekli eğitim, uyarılma gibi koşulların sağlan

mamasından doğabilir. 

Zihinsel gelişim ego yapısına da bağlıdır . Kişiliği 

yöneten ve çevreye uyumu sağlayan ego, bilgiyi de toplamak 

ile yükümlüdür. Her ego kişiliğin kendi içinde ve kişiliğin 

dış dünya ile kurması gereken uyum~ kendine göre sağlar . Bazı 

egolar ki~iliğin bütünlüğünü korumak ve çevreye uyabilmek 

için geniş bilgi gerektiğine inanır (obsessif kompulsif), ba

zıları ise yeni ve çeşitli bilgilerin onların içte ve dışta 

kurdukları dengeyi sarsacakları endişesi ile bilgilenmek is

temeyecek veya onları bastırarak unutma zorunluluğunu duya

caktır (hi sterik) veya bilgi toplansa bile kişi gerç eklerden 

koptuğu için sorulan sorunun kendi dünyasında · uyardığı idyo

senkretik bilgileri verecektir (şizofren)(ll,12). 

2- ANLAYIŞ (COMPREHENSION): Bu testte 14 soru vardır. 

Somut ve paralojik düşünceyi uyardıkları için atasözlerinden 

de yararla~ılmıştır . Bu testte başarılı olmak için hastanın 

biraz pratik bilgisi ve geçmiş yaşantılardan yararlanabilme 

yeteneğinin olması gerekir (Ma tarozzo 197 2) . Testin toplum

sallaşmayı da değerlendirdiği ileri s·ürülmüştür, çünkü bazı 

sorular sıradan bir kişinin herhangi bir durumda ne yapması 

gerektiğini soruşturur. Ne yapılması gerektiğini bilmek top

lumsal beklentileri, ahlik ve davranış kuraılarını benimsemiş 

olmayı gerektirir (Didestein ve Mac Evitt 1971). Yani bu alt

test serbest yaratıcı muhakemeyi deği 1 "sosyal muhakeme" yi 

temel sosyal adetleri ve durumları kavrama ' derecesini araş

tırır. Örneğin: "Sokakta, üzeri pullu, adresi yazılmış ve ağzı 

kapatılmış bir zarf bulsanız ne yapmanız gerekir?" gibi soru

lar vardır. Bu testte başarılı olmak için deneğin çok bilgili 

olması gerekmez, hatta bazı hallerde bilgi, şüphe ve tered

düte de yol açabilmektedir . 
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Muhakeme; bilgi, mantık ve zihinsel gelişimin yanısıra 

emosyonel _ davranışı da kapsar. Ancak emosyonel açıdan sağlık

lı insan bir durumu yeterince değerlendirip uygun reaksiyonu 

vereceğinden, bu alttest, aynı zamanda gerçeklerin değerlen

dirilmesinde ve uygun davranış biçimlerinin gösterilmesinde 

hastanın eriştiği duygusal olgunluğu da ölçmektedir. Bu yüz

den ruh hastaları bu bölümde düşük puan almaktadırlar(ll,12, 

56,92)°. 

3- ARİTMETİK (ARITHMETIC): Piaget'nin (1952)'de açık

ladığı gibi, sayı kavramının 'benimsenmesi, kogni tif gelişmede 

soyutluk düzeyine erişildiğinin bir kriteridir. Bu test sözel 

anlayışı, hafıza ve dikkatin yoğunlaşmasını (konsantrasyon) 

ölçer. Deneğe aritmetik problemler sorulur ve kağıt-kalem 

kullanmadan belirli bir zaman süresi içinde bunları cevapla

ması istenir. Örneğin: "Bir çift kalem 31 kuruş olsa bir dü

zinesinin fiatı nedir?" gibi. Bu kısımda denekten dikkatini 

toplaması, sorulan pr obl emin temel kurallarını anlaması ve be

lirli bağlantıları kurması beklenmektedir. Bunu yapabilmek 

için soyut rakamların ve dört aritmetik işleminin gözönünde 

tutulması gerekmektedir. Aritmetik sorularının zekayı iyi de

ğerlendirdiği bilinirse de Genel Bilgi ve Benzerlikler daha 

güvenilir testlerdir (Matarazzo, 1972)~ 

Endişeli kişilerin bu testte başarısız oldukları bir

çok araştırıcı tarafından saptanmıştır (Davis 1969; Davis ·ve 

ark.1969, Knox ve Gripaldi 1970). Bu alttest eğitim ve mes

lekten de etkilenir. Egonun parçalandığı şizofrenlerde kon

santrasyon daha da azaldığından bu testteki puçının, · sözlü 

testlerin ortalamasının ve Kelime Haznesi düzeyinin al tında 

olduğunu izleriz (Rapaport ve ark. 1975). Organik bozukluklar 

gösteren hastalarda ve genç sosyopatlarda da ortalamanın di

ğer testlerin ortalamasından 1.5-2.5 puan aşağıda olduğu sap

tanmıştır (Zimmerman ve Woo-Sam 1973). Hastanın eğitim ve öğ

renim düzeyinin Aritmetik problemlerindeki başarıyı etkileme

si, testin değerini azaltır. Nörotiklerde puan düşer . Şizof-
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renik patlama ile önce bu testteki başarı etkilenir(l2). 

4- RAKAM TEKRARI (DIGIT SPAN): İşitme ile ilgili yakın 

hafızayı ölçer . Konsantrasyon, dikkat ve hatırlama yeteneği 

ister. Bu bölümü~ ölçtüğü esas fonksiyon dikkattir. 

Test iki bölümden· meydana gelmiştir. Birinci bölümde 

3-9 haneli sayılar söylenir ve denekten bunları aynen tekrar

laması istenir (Digi t Forward) . İkinci bölümde ise söylenen 

sayılar tersinden tekrarlanır (Digi t Backward). Bu kısımda 

ancak emosyonel açıdan rahat olunduğu ve gereksiz çaba har

canmadığı zaman başarı sağlanmaktadır. Rakamları teker teker 

duymaya ve hatırlamaya çabalayan anksieteli kişiler bu testte 

başarılı olamaz. O anda verilen işe yönelemeyen ve ancak ken

disi ile ilgilenebilen depressifler de aynı tutumu gösterir

ler. Geri zekilı hastalar bu teste farklı başarı gösterirler. 

Bir grup geri zekAlıya özgü anlamsız bilgileri ezberleme gü

cünün bu farklı dağılımda payı vardır. Bu nedenle bu alttest

te alınan puanın Wechsler ölçekleri nde, hem toplam IQ hem de 

diğer testler ile korelasyonunun çok düşük olduğu, yaşla da 

düşüş gösterdiği saptanmıştır . Organik vakaların test puanla

rının diğerlerine göre düşük olduğu görülmüştür. Yüksek zekalı 

hastalar için bu test cansıkıcı bulunabildiğinden puanlar dü

şük olabilir. Sayı dizilerinin düzden ve tersten tekrarlanma

sı arasındaki puan farkı teşhis açısından anlamlıdır. Organik 

bozukluklarda bu farkın çok olduğu izlenir(l2,17,56,92). 

5- BENZERLİKLER (SIMILARITIES): Soyutlama ve kavram 

oluşturma yeteneğini değerlendirir. Ancak bu bölümde başarılı 

olmak için dikkat, hafıza ve önceden seziş gibi fonksiyonla

rın da gelişmiş olması gerekmektedir. Ayrıca anlayış, çağrı

şım kurabilme, ilgi, genelleyebilme ve doğru anlatım gibi zi

hinsel özellikler testteki başarıyı etkiler. 

Oniki sorudan oluşan bu kısımda iki şeyin birbirine 

nasıl benzediği sorulur •. İki şey arasındaki benzerliği, sap-
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tarken hastanın önemsiz bağlantıları önemlilerden ayırabilme

si ve ikisini kapsayan kavramı dile getirmesi ge~ekir . Örne

ğin: "Portakal ve muz arasında nasıl bir benzerlik vardır", 

"Sinek ile ağaç arasında nasıl bir benzerlik vardır?" gibi. 

Deneğin soruları di nleyebilmesi, esas benzerlikleri söyleye

bilmesi için hafızasını kullanması, aynı zamanda, cevabının 

ne kadar mantıklı olduğunu önceden sezebilmesi gerekir. Fakat 

bu fonksiyonların oynadığı rol ikinci derecede olup , ölçülen 

esas fonksiyon sözel soyut düşüncedir. Soyut düşünce; bir fi

kir veya objenin diğer fikir veya objelerle olan benzerlikle

rini ve farklarını değerlendiren düşünce şekli olduğuna göre, 

benzerlikleri ve farkları değerlendirebilmek için fik i rlerin 

ve düşüncelerin ait oldukları "genel kavramların'' özellikle

rini bilmek, aynı zamanda basit bir olaydan genel bir kavrama 

geçebilmek, yani "genelleme yapabilmek'' gerekmektedir . 

Bu bölümde denekler soyut, fonksd oynel ve somut olmak 

üzere üç türlü benzerlik söyleyebilirler. Somut cevaplarda, 

iki şeyin ortak bir özelliğe sahip bulunması, beraber bulun

ması benzerlik için yeterli görülür . Örneğin portakal ile muz 

arasındaki benzerlik için "ikisinin de kabuğu vardır'' denme

si. 

Fonksiyonel cevaplarda ; iki şeyin aynı işi yapması ve

ya bir insanın bu iki şey ile aynı işi yapabilmesi benzerlik 

için yeterli görülür. Örneğin yukarıdaki soruya " ikisi de ye

nir" cevabı . 

Soyut cevaplarda ise; iki şeyi birbirine benzeten 

özellik esas karakteristiklerini gösteren genel bir kavram

dır . Örneğin yukarıdaki soruya "İkisi de meyvedir" cevabının 

verilmesi. 

Deneğin soyut düşünce biçimi, kullandığı kavramlar ve 

gösterdiği uyum onun hakkında zengin klinik bilgi vermekte

dir. Bu bölümde sözcükl er arasındaki bağlantılar incelendi-
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ğinde , deneğin dış dünyayı değerlendirme şekli ve dış dünyada 

meydana gelen olaylar arasında kurduğu bağlantıların niteliği 

anlaşıl ı r. Ruh hastal ıklarında performans düşmektedir. Geri 

zekalılar, şizofenler ve beyin hasarlı kişiler somut düşünce

yi belirten cevaplar verirler(ll,12,17,56,92). 

6- KELİME BİLGİSİ (VOCABULARY): Deneğe gittikçe zorla

şan 42 kelime sorulur ve her kelimenin anlamını söylemesi is

tenir. Bir kelimenin anlamını açıklayabilmek için deneğin, 

o kelimenin yaşamdaki. yerini ve ne gibi organizasyonlardan ge

çebileceğini bilmesi gerekir ki bu da hafıza ve soyut düşünce 

yardımı ile olabilir. Kelime bilgisinin zenginliği kısmen de

neğin doğuştan getirdiği zihinsel kapasiteye, kısmen de çev

resinin entellektüel zenginliğine bağlıdır. Şayet deneğin zi

hinsel kapasitesi az ve yaşamın ilk yıl.larında çevresindeki 

eğitim çok kelime öğrenmesini sağlamamış ise, bu kişi gele

~ekte iyi bir öğrenim görse bile kelim~ bilgisi belirgin bir 

gelişme göstermez. Deneğin emosyonel durumu da bu fonksiyon

ların geliş imini engellediği zaman bu testte b aşarı düşecek

tir. 

PERFORMANS BÖLÜMÜ 

7- RESİMLERİ 

deneğe ayrı ayrı 21 

önemli eksikliği 15 

lasyon istemeyen tek 

TAMAMLAMA (PICTURE COMPLETION): Burada 

tane resim gösterilir. Her resimdeki en 

saniyede bulması istenir. Motor manipu

performans testidir. 

Bu testte başarılı olabilmek için hastanın önce resim

deki nesneyi tanıması sonra eksikliği isimlendirmesi gerekir . 

Bu süreç hastanın görsel ayırım yapmasını , yani algılama ve 

kavram oluşturma yeteneğini kapsar. Algılarken ve kavram oluş

tururken denek önemli olanı önemsizden ayırmak zorundadır . 

Bu yetenek, farklı nesnelerin parçaları arasındaki ilişkileri 

kurabilmeyi ve ilişkiyi kurabilmek için de dikkati~ yoğunlaş-
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tırılmasını (konsantrasyon) gerektirir. 

Çevresini ve çevresindeki nesneleri ve bunların eksik

liklerini görebilmek için kişinin kendi dışına yönelmesi ge 

rekir. Dikkati dağınık, endişeli çocuklar ve yetişkinler 

testte başarısızdır. Paranoidlerde en fazla puan toplayan 

testtir. Çıkarları için çevresini ve insanları kullanan sos

yopatta da ayrıntıları iyi gördüğünden puan yükselir. 

Testin süreli olması teşhis açısından önemlidir. Çabuk 

ve doğru cevaplar bu testte değerlendirilen zihinsel özellik

lerin gelişmiş olduğunu gösterir, çok çabuk ve yanlış cevap

lar ise ataklık , denetim zayıflığı, güdüsel davranışları or

taya çıkarır. 'Çok yavaş ve süreyi aşan · cevaplar ise davranış

ları ağırlaşmış organik vakalara özgüdür(ll , 12,17,92). 

8- RESİM DÜZENLEME (PICTURE ARRANGEMENT): Bu bölümde 

sekiz tane soru vardır. Herbirinde karikatür tipi nde birkaç 

resim bulunur . Bu resimler deneğe karışık bir sırada veri.lir 

ve akla uygun bir hik~ye oluşturacak şekilde dizilmesi iste

nir. Bu test dikkat, görsel algılama, görsel organizasyon ve 

muhakeme fonksiyonunu ölçer. 

Testin genel amacı yaşamda karşılaşılabilecek olaylara 

dikkat edebilmek, önemli olanları seçebilmek ve aralarındaki 

bağları kurabilmektir. Ancak bunu yapabilmek için hastanın 
• 
olaylar dizi~ini algılayabilmesi, hangisinin öbürünün ardından 

geldiğini kavrayabilmesi, yani sebep-sonuç ilişkilerin~ göre

bilmesi gerekir. Bu açıdan test hastanın algılama, planlama, 

ileriyi görebilme ve zaman kavramını değerlendirir. Öte yan

dan birbiriyle ilintisiz gibi görünen uyarılar arasındaki 

önemli bağlantıları sezdikten sonra bunları anlamlı biçimde 

birleştirme yeteneği de istemektedir. Denek dağınık parçala

rın bir bütün içindeki mantığa ve akla uygun yerini kavramak, 

yani "sentez yapmak" zorundadır. 
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Diğer bir açıdan test, hastanın toplumsal yaşamının 

ayrıntılarına, peşpeşe gelen olaylar dizisi arasındaki bağ

lantılara ve bu bağlantıların taşıdığı anlamlara ne kadar du

yarlı olduğunu inceler . Bazı araştırıcılar testin sosyal ye

terlilik ve sosyal zekayı, yani bireyin kişilerarası ilişki

lerindeki ustalığını ve duyarlılığını ölçtüğünü söyler. 

Wechsler (1958), bu yoruma katılmaz.' Ona göre sadece genel 

zeka vardır ve bu test de genel zekanın toplumsal olaylara 

ve ilişkilere uygulanış biçimini değerlendirir . Testin süreli 

olması bireyin bu yeteneği ne kadar çabuk harekete geçirebi

leceğini de saptama olanağı sağlar .· Bu nedenle ayrıntıları 

hemen görebilen, 

kestirebilmeyi, 

dikatli, uyanık, önceden düşünmeyi, ileriyi 

plinlamayı bilen, eylemlerini sebep~sonuç 

ilişkilerine ve aklına uygun yürütebilen, insanlarla ilgili 

toplumsal becerileri olan kişiler bu testte yüksek puan alır

lar. Düşünmeden eyleme geçen, güdüleri i~e yönetilen, endişe

li, atak, duygusal ve dikkatsiz olanlar testte başarısız olur 

lar. Bu kişiler, gerçekler arasında ilişki kurmada ve bütün

lemede zorluk çekerler veya gerçekleri şizofrenlerde olduğu 

gibi hat~lı değerlendirirler. Çıkarları gereği toplumsal uya

rılara duyarlı olan sosyopatların bu testte yijksek puan alma

ları beklenir. İçe dönükler ve zaman kavramını önemsemeyen 

kişilerin puanları düşer . Bu sonuçlardan hareket eden Wechs

ler yorumcuları, testin toplumsal beklentileri ve uyumu, ile

r iyi görebilme ve planlama yeteneklerini değerlendirdiğini 

ileri sürerler. 

9- KÜBLERLE ŞEKİL YAPMA (BLOCK DESIGN) : Bu testte de

neğe kırmızı ve beyaz renklere boyanmış tahta kübler verilir 

ve bunlarla gösterilen bazı desenleri yapJilası isteni r . Git

tikçe zorlaşan on tane sorudan meydana gelmiştir(ll). 

Bu test, görsel analiz ve görsel motor koordinasyonu 

ölçer . Burada konsantrasyon ve dikkat kadar hız da önemlidir. · 

Genel zeka ve analitik düşünceyi en iyi şekilde ölçen bir 

testtir. Bu testte başarılı olmak i çin , öncelik l e soyut dü-
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şünce yeteneğinin çok iyi bir şeklide gelişmiş olması gere

kir . Gördüğü deseni Y.apmadan önce deneğin kompleks deseni 

parçalarına bölmesi ve bu bölümlerle önündeki tahta parçaları 

arasındaki ilişkiyi kavrayabilmesi gerekir. Yani bu test, 

görsel analiz ve sentez yeteneği istemektedir. Çok basit olan 

ilk desenlerde görsel analiz anidir ve hareketten önce mey

dana gelir. 

Bu testte hastaların tepkileri üç çeşittir: 

1- Bazı hasta görsel organizasyonunu keskinleştirir, 

geometrik deseni parçalara böler ve elindeki küblerle yeniden 

nasıl yapacağını tasarlar. Uygulamada kişisel farklar görü

lür. Sistematik ve katı kişiler kırmızı/beyaz yüzleri çevirme

ye başlar. İşgücünü hesap eden ve daha esnek olanlar ise kır

mızı/beyaz yüzü görünen blokları alır. Fakat hazan deseni he

men algılayan ve parçalara bölen hastanın uygulamada endişe 

ve telaş nedeniyle başarısız olduğu da görülebilir. 

2- Bazı hastalar desenin tümü hakkında izlenim edinir 

ve bir iki parçasını nasıl yapabileceği hakkında somut bir ka

rara varır. Ufak bir bölümü yaptıktan sonra deneme-yanılmala

ra yönelir ve rastlantı sonucu deseni yapar. 

3- Bazı hastalar ise geometrik desenin bütünü veya 

parçaları hakkında hiçbir karar alamaz (organizasyon yapamaz) 

ve tahtalardan biri ile işe başlayıp şansını dener. Des~nin 

bir parçasına veya tahtanın bir yüzüne takılır, bir çözüm ge

tirmeyen katı deneme-yanılmalarla testi yapmaya çalışır. 

Test her ne kadar görsel. motor koordinasyonu gerekti

riyor ise de bu süreçte analiz ve sentezin de büyük payı var

dır. Çabuk ve doğru çözüm mantık ve muhakeme ister. Parmakla

rını ustalıkla kullanmayı bilenlerin de bu testte başarılı 

oldukları izlenmiştir (Glosser ve Zimmerman 1967; Zimmerman 

ve Woo-Sam 1973) . 



- 80 -

Endişenin yarattığı yapma ve bozmalar, dağınıklığın 

sebep olduğu plansız denemeler, obsessif kusursuzluğun doğur

duğu aşırı özen başarıyı düşürür . Ayrıca telaşçı, kendine ye

terince güvenemeyen ve iç disiplini olmayan kişiler de başa

rısızdırlar. Başarılı olanlar desenin tümünü algılayanlar de

ğil , parçalara bölenlerdir. Gittinger bu iki yaklaşımı kul

lananların farklı tutumları ve duygusal tepkileri olduğunu 

ileri sürer ( Saunders ve Gi ttinger 1968). Sonuç olarak bu 

test hastanın günlük yaşamındaki görsel motor koordinasyonu 

yani bir işi nasıl görüp yaptığı, mantığı, muhakemesi hak

kında zengin bilgi sağlar. Obje Tamamlama, Resim Tamamlama 

ve Küblerle Şekil testlerinde alınan puanların analitik dü

şünceyi ölçtüğü ve· bu yeteneği yüksek olanların da alandan 

bağımsız oldukları saptanmıştır (Witkin 1965). 

Test özellik!~ organik bozuklukların tanısında yarar

lıdır. Performans testleri ortalamasının 3 puan altındaki ba

şarılar beyin patolojilerine işaret edebilir (Ber ger ve ark. 

1964 , Ladd 1964). Bu nedenle demans başlangıcındaki yaşlıla

rın da puanları düşük olur. Organik vakalarda ve demanslarda 

· izlenen bu düşük puanlar somut düşünc e biçimi ile açıklanır. 

Şizofrenlerde diğer performans testlerine oranla belirgin bir 

düşüş izlenmez . . Davranışları ağırlaşan ve eyleme geçemeyen 

depressifler de bu testte düşük puan alırlar(l2,17,56). 

10- OBJE TAMAMLAMA (OBJECT ASSEMBLY): Bu testin diğer 

testler ile korelasyonu düşükür. Bu bölümde MANKEN, YÜZ, EL 

ve FİL olmak üzere dört soru vardır. Her sorunun parçaları 

deneğe teker teker verilir ve bunları anlamlı bir şekil mey

dana gelecek biçimde biraraya getirmesi istenir. Şayet denek 

belirli bir zaman içinde ve doğru bir şekilde parçaları bir

araya getirirse başarılı sayılır •. 

Bu test de görsel analiz, görsel organizasyon ve gör

sel motor koordinasyonu değerlendirir. Görsel organizasyon, 

parçaların anlamının tahmin edilmesine ve buna göre şeklin 
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bütününün anlamının kavranmasına yardım eder. Şayet denek 

doğru tahminde bulunmuş ise manipülasyon, zihindeki şekle 

uyacak şekilde düzenlenir. Görsel organizasyon yeteneği zayıf 

ise deneme yanılmalar yapılır. Parçaların bütünlenmesi görsel 

motor koordinasyona dayanan bir yetenektir. Bazı araştırıcı

lar bu testteki başarıda basit bir estetik anlayışın, mekanik 

yeteneklerin ve yaratıcılığın da payı olduğunu söylerler 

(Matarazzo 1972). 

Bu testte de denekler farklı davranış biçimleri göste

rirler. Bazı kimseler parçalar birleştirildiğinde yaşamdaki 

hangi nesnenin ortaya çıkacağını hemen algılar ve bu nesnenin 

resmizihinlerinde oluşur, yani parçaların ve bütünün anlamını 

kavramışlardır; motor bozuklukları yoksa testi hemen tamam

larlar. Bazı denekler parçaların ve bütünün anlamını kavrayıp 

nesnenin resmini zihinlerinde oluşturur, fakat ellerindeki 

malzeme ile bunu yapamazlar. Bazı denekler ise sonuçta ortaya 

çıkacak nesnenin ne olduğunu anlayamazlar. Anlamlarını kavra

madan deneme yanılmalarla parçaları birleştirirler. Nesneleri . 
tanımakta ve görsel organizasyonda zorluk çeken somut düşünce 

düzeyine çabuk gerileyen bazı hastalar eli doğru yapabilmek 

için kendi ellerini masanın üstüne koyup bakarlar. Özellikle 

el ve fil sorularında ileride oluşacak nesnenin ne olduğunu, 

kişinin bunu ne kadar zamanda sezdiğini bilmekte yarar var

dır. Bu bilgi bize hastanın algılama, kavram oluşturma, dü

şünce, sentez ve planlama gücünü gösterir. Parçaları birleş

tirirken kullandığı çözüm biçimleri ise günlük yaşamdaki ça

lışma düzenine, zorluk, gerginlik, endişe karşısında dayanık

lılığın·a ve uyum çabalarına ışık tutar. · 

Psikozlu hastalar soruları çoğunlukla deneme yanılma. 

ile çözmeye yeltenirler. Parçaları birleştirmeyip üstüste 

dizmek de.egonun gerçekleri değerlendirme işlevinin yıkılmak

ta olduğuna işaret eder. 
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Bu testte duygular sonuçları etkiler . Endişeli hasta

ların, depressiflerin ve beyin hasarlıların puanları düşer 

(Blatt ve Allison 1968). Blatt ve arkadaşları (1970) bu te~

tin parçalardan oluşmasının endişe kaynağı olabileceğini, 

özellikle manken, profil ve el itemlerinde kendi bedenleriyle 

ilgili endişeleri olan deneklerin puanlarının düşük olabile

ceğini ileri sürmüşlerdir . Endişelenmeyen geri zekalıların 

ve duyguları donuklaşmış bazı şizofrenlerin puanları ise or

talamanın üstüne çıkabilir. Witkin (1965) bu testte puanları 

yüksek olan deneklerin kilblerle şekil testinde olduğu gibi 

alandan bağımsız olduklarını izlemiştir. 

11- ŞİFRE ( DIGIT SYMBOL): Bu testte 14den 9' a kadar 

s ıralanmış rakamlar ve bu rakamlara ait şifreler vardır . De

nek sadece rakamların olduğu, şifrelerin olmadığı bir cetvele 

o rakamlara ai t şifreleri yazar. 90 saniye içinde doğru yazı

lar şifrelerin toplamı deneğin puanıdır. 

Bu test de görsel hafıza ve görsel motor koordinasyonu 

ölçer ·. Aynı zamanda deneğin yeni bilgileri öğrenmeye karşı 

tutumunu yani güdülenmesini ve çalışma hızını değerlendirir. 

Yüksek puan alabilmek için hız gereklidir. · Hız ise konsan

trasyonu gerektirmektedir. Burada yapılması gereken hareket

ler (göz, baş ve el hareketleri), obje tamamlama ve küblerle 

şekil yapma testlerindekine göre çok daha komplekstir ve de

neğin bu kompleks hareketler serisini devam ettirebilmesi ge

rekir. Ayrıca performansta öğrenme de rol oynamaktadır. 

Bu testte puanlar yaş ile etkilenir. Yaşa dayanıksız 

olması bir bakıma testin değerini arttırır. Şöyle ki, yaşı 

ilerlemiş hastaların hareketleri ağırlaşır, algılama, düşün

me, yeni bir işi öğrenme, bir sorunla karşılaştıklarında iş

birliği kurma isteğinde düşüş bile izlenir. Bu özelliklerdeki 

gerilemeler , zihinsel yeteneklerdeki ağırlaşmanın belirtile

ridir. Wechsler'a (1958) göre organik bozuklukları olan has

talar ve geri zekalılar da bu testte oldukça düşük puan alır-
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lar. Aynı bulgular başka araştırıcılar tarafından da kanıt

lanmıştır (Ladd 1964; Russel 1972; Simpson ve Vega). Bu has

taların, sembollerin bazılarını atladıkları veya tek bir sem

bolü tekrarladıkları görülür. Tutum değiştirememekten ve ka

tılıktan oluşan bu davranış biçimi somutlaşmanın belirtisi

dir. 

Ayrıca solakların, depressiflerin, hareket ve görme 

bozuklukları olanların, yeni uyarılara kapalı, işbirliği ku

ramayan, çağrışımları katılaşmış, dikkatini yoğunlaştıramayan 

ve çaba isteyen işlerden kaça~ veya konfüzyondaki kişiler ile 

yüksek zekalı, yaratıcı ve uyanık kişilerin bu testte düşük 

puan aldıkları görülür. Ortamın koşullarına uymaya ve boyun 

eğmeye eğilimli hastaların kişiliklerine daha yatkındır. 

a) WAIS Zeka Testinin Uygulanması 

Al t ı tanesi sözel, beş tanesi de performans olmak üze

re onbir alttestten meydana gelen bu test, el kitabındaki ay

rıntılı talimata göre uygulanmıştır. Testin iyi ış·ıklandırıl

mış ve iyi havalandırılmış, gürültüsüz bir odada uygulanması

na ve deneğin tüm uygulama süresince rahat bir . durumda olma

sına dikkat edilmiştir. Deneğin test uygulamasından önce ra

hatlayabilmesi, "test anksietesi"ne girmesi için rahatlatıcı 

bir atmosfer yaratılmaya çalışılmış, uygulamanın amacı açık

lanmış, mesleği ve ailesi hakkında konuşmalarla rahatlaması 

ve test durumunu "bir sınav durumu" gibi algılamaması sağlan

maya çalışılmıştır. Tüm performans ister doğru ister yanlış 

olsun onaylayarak izlenmiş ve en iyisini yapması için denek 

motive edilmiş, ancak "doğru olan budur" şeklinde, tepkileri

nin doğruluğu hakkında bir söz söylemekten . kaçınılmıştır. 

Test uygulaması genel olarak şu sözlerle başlamıştır: 

"Bu sizin yeteneklerinizi ve becerilerinizi ölçen bir test

tir. Burada zor ve kolay sorular vardır. Şayet bazı soruları 

yapamadıgınızı hissederseniz üzülmeyin,çünkü bunlara çok mü-



- 84 -

kemmel cevap vermeniz beklenmiyor". 

Testlerin verilme sırası şöyledir: 

1- Inf ormation (Genel Bilgi) 

2- Comprehension (Anlayış) 

3- Arithmetic (Aritmetik) 

4- Similarities (Benzerlikler) 

5- Digit Span Rakam Tekrarı 

6- Digit Symbol (Şifre) 

7- Picture Completion (Resim Tamamlama) 

8- Block Design (Küblerle Şekil) 

9- Picture Arrangement (Resim Düzenleme) 

10- Object Assembly (Obje Tamamlama) 

Üslubu - değiştirmemek ve standart uygulamadan sapmamak 

için el kitabındaki talimatlar ve sorular daima açık ve kesin 

bir şekilde okunmuş, rakam tekrarı testinin dışında, gerekti

ğinde talimat veya sorular tekrar edilmiş, deneğin soruları 

anlamadaki başarısızlığının testi uygulayanın telaffuzu yü

zünden olmamasına dikkat edilmiştir. Sözel testlerde şayet 

bir cevap yetersiz veya açık değilse, denekten daha tam bir 

açıklama istenmiş, ancak bilgi sınırlarını zorlama, cevabının 

düzelebileceğini telkin etme gibi hatalı tutumlardan kaçınıl

mış, "devam edin" "biraz daha açıklayın lütfen", "onu tekrar 

ede bilecek mi siniz" gibi daha çok deneğin ifadesine açıkça 

fırsat verecek bazı ricalarda bulunulmuştur. 

Belirli zaman sürelerinin olmadığı testlerde, cevabını 

tam ve kesin olarak belirtmesi ve anlatması için yeterli za

man verilmiştir. D~neklerin çoğunda 10-15 saniyelik bir süre 

bir cevabın başlaması için yeterli olmuştur. Şayet denek so

runun tekrarından sonra bile cevap vermemiş ise o soru için 

sıfır puan verilmiş ve diğer soruya geçilmiştir. 



- 85 -

b) WAIS ZekA Testinin Değerlendirmesi 

Testlerin değerlendirilmesi için yine el kitabındaki 

talimatlara uyulmuştur. Tüm performans testleri ve üç tane 

sözel test için puanlama tamamen objektiftir. Ancak Anlayış 

ve Benzerlikler gibi testler bir hayli muhakeme istediğinden, 

bu cevaplardaki kelime ve kavramların anlamlarını öğrenmek 

amacı ile el kitabının ayrı bir bölümünde verilen cevap ör

nekleri ve genel değerlendirme kriteri incelenmiş, kalitatif 

ve kantitatif hatalar yapılmamasına gayret edi~miştir. 

Her bir test için sorular değerlendirilip puanlar top

landığında o testin "Ham puan:ı.", elde edilmiş ol ur. Bu ham pu

anlar daha sonra kayıt formunun ön tarafındaki "Özet" bölümü

ne geçirilmiştir. Özet bölümünün solunda "Ölçülmüş Puan 

( scaled score) Eşdeğerleri" diye isimlendirilen tablo, yaşa 

veya cinsiyete bakılmaksızın, deneklerin ham puanını ölçülmüş 

puana çevirmektedir. Belirli bir ham puandan yatay bir şekil

de hareket edildiğinde, onunla eşdeğer olan "ölçülmüş puan" 

bulunmuş, daha sonra bu puan özet tablosunda önceden kayde

dilmiş olan ham puanın · tam sağına yazılmıştır. Özet tablosun

da bir sütun ham puanı, ona bitişik olan sütun ise ölçülmüş 

puanı gösterir. Daha sonraki işlemler daha anlamlı ve aritme

tik işleme elverişli bu ölçülmüş p~anlar ile yapılmıştır. 

Tabloda görülen sözel puan, beş tane sözel testin öl

çülmüş puan toplamı, performans puanı ise beş tane performans 

testin ·ölçülmüş puan toplamıdır. Toplam ölçek puanı (Full 

Scale Score), Sözel puan ve performans puan toplamıdır. 

Bu araştırmada altı tane sözel testten biri olan keli

me bilgisi (Vocaulary) testi kullanılmadığından Zeka Bölümü 

( IQ) elde etmek için kullanılan sözel puanı bulmak için 5 

testten elde edilen "ölçülmüş puan toplamı" eşit olarak bölü

nüp dağıtılmış, yani ölçülmüş puan toplamı 6/5 ile çarpılmış

tır. 
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Sözel, performans ve toplam ölçek puanını zeka bölümü

ne çevirmek için el kitabında 78-97 sahifelerdeki tablolar 

(Tablo 18) kullanılmış, her deneğin yaş grubuna göre üç IQ 

değeri bulunmuştur(93). 

Deneğin yaşı en son doğum günündeki yaşı olarak kabul 

edilmiştir. Örneğin denek uygulama esnasında 34 yıl 10 aylık 

ise yaşı 34 kabul edilmiş ve zeka bölümü (IQ) 25-34 yaş grubu 

için olan tabloya bakılarak bulunmuştur. 

Herhangi bir yaş grubu için IQ değerleri hesaplanırken 

el kitabında o yaş grubuna ait iki sayfadan, sol tar aftaki 

sayfada bulunan sütunlardaki ölçülmüş puan değerlerine göre 

sözel ve performans IQ; sağ tarafta bulunan sayfadaki ölçül

müş puan değerlerinden ise toplam zeka bölümü (f~ll scale IQ) 

bulunur . 

Örneğin denek test verildiği tarihte 42 yaş 7 aylık; 

sözel puanı (beş sözel testteki ölçülmüş puan toplamı) 68, 

performans puanı (beş performans testindeki ölçülmüş puan 

toplamı) 48 ise toplam ölçek puanı (sözel puan + performans 

puan) 116 olacaktır. 35-44 yaş grubu için Tablo 18'e bakıla

rak deneğin sözel zeka bölümünün 108, performans zeka bölümü

nün 103, toplam zeka bölümünün ise 106 olduğu bulunur(93). 

IQ'ların saptanmasında Wechsler'in kullandığı bu yön

tem IQ'nun değişkenliğini önler . Şöyle ki, her yıl için IQ'

ların standart sapmaları aynı olduğundan, bir yaşta alınan 

IQ ölçek ileride tekrar uygulandığında alınan IQ ile aynıdır. 

IQ ancak denekte bir değişim olursa farklı çıkar. 

WAIS TESTİNDE KULLANILAN ANALİZ METODLARI 

Kişilik özelliklerinin ve ruhsal bozuklukların saptan

masında test sonuçları üç şekilde incelenir: 
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I. Zihinsel Fonksiyonlardan Birinin Hasar Görmesi veya 

Gelişmemesi CTestar~sı Dağılım) 

Bu durum dağılım analizi ile tesbi t edilir. Dağılım 

analizi puanlar arasındaki sayısal farklara dayanır. Uyumunda 

bozukluk olmayan normal bir insanın, bu testin ölçmekte oldu

ğu zihinsel fonksiyonlarda hemen hemen aynı düzeyde başarılı 

olduğu görülmüştür. Şayet herhangi bir alttestte alınan puan, 

diğer kısımlarda alınan puanlardan çok farklı ise deneğin ki

şilik organizasyonunda bazı aksaklıklar olduğunu düşünebili

riz. 

Dağılım analizinde üç esas karşılaştırma noktası kul

lanılır: 

1- 10 testin kelime bilgisi puanına göre dağılımı: Ze

ka düzeyini en doğru temsil eden ve ruhsal bozukluklarda en 

son hasar gören zihinsel fonksiyon kelime bilgisidir. Bu ne

denle .ke lime bilgisi kısmında alınan puan, diğer alttestler

deki başarının değerlendirilmesinde temel kabul edilir. Nor

mal bir deneğin diğer alttestlerde aldığı puan, kelime bilgi

sindeki puanın seviyesinde veya civarındadır. Kelime bilgi

si ndeki puandan çok farklı herhangi bir puan patolojik bir 

sürecin varlığını gösterir. 

2- Ortalama dağılım: Sözel ve performans testlerinde 

alınan puanların ortalamalarına göre sözel ve 

testlerinin gösterdiği dağılımdır. Herhangi bir 

performans 

alt testten 

alınan puan, bütün alttestlerin ortalaması ile karşılaştırı

lır. Burada iki değer elde edilir. Sözel bölüm ortalaması v~ 

performans bölüm ortalaması. Alttestlerden herhangibirinin 

bu ortalamalardan aşırı farklılığı patolojik kabul edilir. 

3- Alttest puanlarının karşılaştırılması: Herhangibir 

alttestin puanı, diğer bir alttestte alınan puan ile karşı

laştırılır. Örneğin Genel bilginin puanı Anlayış kısmındaki 

puanla veya Rakam Tekrarındaki puan Aritmetik Puanı ile kar

şılaştırılır. 

• 
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II. Zihinsel Fonksiyo~lardan Birinin Geçici Yetersizliği 

aestiçi Dağılım~ 

Wechler zeka testlerini bir teşhis yöntemi olarak kulla

nırken incelenen ikinci özellik, bu testlerin ölçtüğü zihin

sel fonksiyonlardan herhangibirindeki belirgin başarısızlık

tır. Yani belirli zihinsel fonksiyonları ölçen alttestlerin 

içindeki sorularda deneğin hangi sorularda artı hangi soru

larda eksi puan aldığı incelenir. Bu incelemeye Test-içi da

ğılımı denilmektedir. Eksi ve artı puanların test içindeki 

dağılımları ve cevapların içeriği sadece hastanın zekasını 

kullanış biçimini göstermez, onun tutumları, çelişkileri, sa

vunmaları, uyum çabaları hakkında zengin bilgi verir. 

III. Kalitatif Analiz 

Kalitatif analizin amacı, verilen cevapların söyleniş 

biçimini incelemektir. Yani deneğin her soruda nasıl başarı 

veya başarısızlık gösterdiği incelenir. 

Zeka testlerinin soruları standart cevapların verilme

sini gerektirecek şekilde düzenlenmiştir. Fakat her soruya 

sürekli standart cevap vermek bile, deneğin kişiliği hakkında 

psikoloğa bilgi sağlar. Örneğin uygulamada standardın dışına 

çıkamayan bir denek, yaşamında da kalıplaşmış davranış biçim

lerinin dışına çıkamayan bir kişidir. Genellikle denekler, 

standart cevaba yaptıkları bazı eklerle kişilik özelliklerini 

yansıtırlar. Belirli ruhsal hastalıkları olan denekler bu 

testte hastalıklarının cinsi ne göre farklı başarı gösterir

ler. Bir şi zof enin psikograf ı ile bir his teriği n psikograf ı 

birbirine benzemediği . gibi, bir psikopatın alttest puan dağı

lımı ve cevapları söyleyiş biçimi paranoid hastanınkine ben

zememektedir. 

Testin diğer bir değerlendirmesi; yaş eğitim ve kültü

rüne göre hastadan beklenen IQ ile testten elde edilen IQ'nun 
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karşılaştırılmasıdır. Aradaki fark 10 puandan fazla ise bu 
• 

o hasta açısından anlamlıdır. 

Yine sözel ve performans IQ'lar arasındaki anlamlı (15 

puandan fazla) farkın bazı ruh hastalıklarına özgü olduğu . 

saptanmıştır. Örneğin sağ hemisfer bozukluklarında veya yay

gın beyin hasarında sözel IQ daima performans IQ' dan daha 

yüksektir (Guertin ve ark., 1966, 1971). 

Ayrıca çok yüksek zekalı kişilerde ve depresyonlarda 

da bu gözlenir. Oysa sözel IQ' nun düşük, performans IQ nun 

yüksek olması sol hemisf erdeki organik bozukluğu gö~terir 

(Evans ve MarmorshoTn. 1964; Guertin ve ark. 1971). Rapaport 

Gil 1 ve Schaf er' e göre ( 197 5) , psikograf ta şizofrenler tipik 

olarak düşük sözel puan alırlar ve hem sözel hem de perfor

mans testleri kendi ortalamalarına · göre çok fazla dağılım 

gösterir. Nörotikler tipik olarak sözel testlerde daha çok. 

performans testlerinde daha az başarılıdırlar. 

Bu testte dikkat edilmesi gereken nokta, psikografı 

değerlendirirken kurulan varsayımları hiçbir zaman kesin ka

rarlara temel almamak> testte alınan izlenimleri başka değer

lendirme metodlarının bulguları ile karşılaştırma~tır. 

WAIS YIKIM İNDEKSİ 

Bu indeks farklı yaş normlar~nın test puanlarından el

de edilmiştir ve değişik test kombinasyonlarını içerir. 

Wechsler'e göre, yaşlı deneklerde izlenen demansta her 

yetenek bu organik süreçten aynı oranda etkilenmemektedir. 

Sayı Tekrarı, Benzerlikler, Küblerle Şekil ve Şifre ya~ ile 

etkilenen dayanıksız (don' t fıold) testler (yetenekler) dir. 

Kelime Bilgisi veya Anlayış, Genel Bilgi, Obje Tamamlama ve 

Resim Tamamlama ise dayanıklı (hold) testlerdir. Normalde öl-
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çülmüş puanlar yaş normlarına göre ayarlandığı için dayanık

sız ve dayanıklı testlerin düzeyinin hastanın yaşı ne olursa 

olsun aynı kalması gerekir. O zaman dayanıksızlarda izlenecek 

anlamlı bir düşüş patolojik sürecin belirtisi olmaktadır. 

Buna dayanarak Wechsler, yaşlılarda ve özelTikle iler

lemiş şizofreni vakalarında patolojik süreçlerin etkisini 

saptamak için "Farklılaşma skor testi" metodunu kullanarak 

bir indeks uygulanmasını önermiştir. 

Yıkım İndeksi _ Dayanıklı Testler-Dayanıksız Testler 
- Dayanıklı Testler 

Sonuç bir yüzde farkı 6larak ifade edilir. Örneğin bir dene

ğin dayanıklı test puanları toplamı 50 ve dayanıksız test pu

anları toplamı 40 ise bu kişinin % 20 oranında deteriorasyon 

kaybı gösterdiği anlaşılır. Burada sorun önemli derecede be

lirgin kayıp tanımının ne olduğudur ve böyle bir tanımın is

tatistik olması gerekir. Kişide patolojik deteriorasyonu tam 

olarak anlayabilmek için psikometrik deteriorasyondan fizyo

lojik deteriorasyonun çıkarılması gerekir. Yani deneğin yaşı

na uyan ve normal kabul edilen deteriorasyonu gözönünde tutmak 

gerekir. Fizyolojik deteriorasyona önem vermeyen eşeller ve 

psikometrik ölçümler yaşlı deneklerde hatalı sonuçlara neden 

olur. Ancak elde bireysel kayıp yüzdeleri veya yeterli sayı

da normal ve patolojik vakaların yıkım indeksleri dağılımı 

bulunmadığından bu teste bireyin herbir testteki performansı

nı kendi yaşıtlarının performansı ile kıyaslamak için bazı 
' 

ek tablolar kullanılır ve değişik yaşlarda dayanıklı ve daya-

nıksız testlerin toplam ölçülmüş puanı elde edilir. Böylece 

her yaştaki normal kayıp yüzdesi hesaplanır. % 10-20 arasında 

bir indeks kişide muhtemel bir deteriorasyon işaretinin oldu

ğunu gösterir . Şayet yaşa bağlı normal · yıkıma ~ranla bireyin 

kaybı % 20 ' den fazla ise kesin bir deteriorasyon sözkonusu

dur(ll,12,56,29). 
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BULGULAR 

Araştırmamıza katılmış olan deneklerin yaş, eğitim dü

zeyi, alkol kullanma süresi, günde aldıkları ortalama alkol 

miktarı (cc olarak) ile SDS, SAS-WAIS ve BENTON test puanları 

dağılımı Ek 4'de gösterilmiştir. 

Kronik alkol bağımlısı deneklerimiz 32-55 yaşlar ara

sındadır. Yaş ortalamaları 41.6' dır. Eğitim düzeyleri 10-18 

yıl arasında değişmektedir. Ortalama eğitim düzeyleri 12.6 

yıldır. Alkol alma süreleri 10-30 yıl arasında değişmektedir. 

Ortalama alkol alma süresi 20.4 yıldır. Günde aldıkları alkol 

miktarı ise 70-210 cc arasında değişmekte olup ortalama mik

tar 102.9 cc'dir. 

Hiç alkol kullanmayan veya çok az kullananlardan olu

şan kontrol grubu deneklerimiz 30-55 yaşlar arasındadır. Yaş 

ortalamaları 41.6 yıldır. Eğitim düzeyleri 11-17 yıl arasında 

değişmektedir. Ortalama eğitim düzeyleri 12.9 yıldır. Yaş ve 

eğitim düzeyi açısından her iki grubun büyük oranda eşit ol

duğu görülmektedir (Tablo 1). 

SDS ve SAS'de alkol bağımlısı grup ile normal kontrol 

grubunun aldıkl~rı puanlar T-tes~ ile karşılaştırıldığında 

her iki ölçekte de ik~ grup arasında anlamlı bir fark olmadı

ğı görülmüştür (p>.05l~i~ablo 2) . 
.... ..,.~~~·:· ·,~· ... 
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Tablo 3 WAIS alttest puanlarında iki grubun ortalama 

düzeyini göstermektedir. WAIS skalasındaki performans düzeyi

ni saptamak için ham puanlardan hareket ederek Sözel, Perfor

mans ve Toplam IQ için de ortalama puanlar ve standart sapma

l ar hesaplanmış, alttestlerin çoğunda iki grup arasındaki 

farkın ileri derecede anlamlı olduğu, sadece Rakam Tekrarı 

alttestinde gruplar arası farkın bulunmadığı görülmüştür 

(p .05). 

Şekil 1 WAIS testinde iki grubun ortalama · puanlarının 

karşılaştırılmasını göstermektedir. Aralarındaki farkların 

anlamlılık dereceleri ise Tablo 3'de gösterilmiştir. 

Ham puanlardan hareket edersek gruplar arasında en bü

yük ortalama farkının görüldüğü test Şifredir ve iki grup 

arasında ileri derecede anlamlı bir fark vardır (p(.001). En 

az ortalama farkının görüldüğü test ise Rakam Tekrarıdır. Bu 

testte iki grup arasındaki fark anlamsız çıkmıştır ( P)· 05). 

Alttestleri, ham puanlara göre gruplar arasındaki or

talama farklar ve anlamlılık düzeyine göre sıralayacak olur

sak: Şifre-Obje Tamamlama-Küblerle Şekil-Resim Düzenleme-Re

sim Tamamlama-Aritmetik-Benzerlikler-Genel Bilgi-Anlayış-Ra

kam Tekrarı şeklinde bir dizinin ortaya çıktığını görmekte

yiz . 

Tablo 4 iki grubun WAIS alttest ölçülmüş (Scaled 

Score) puan ortalamalarını göstermektedir. Bu değerlerde 

gruplar arasında en büyük ortalama farkın görüldüğü test Obje 

Tamamlama, en az ortalama farkın görüldüğü test .ise Rakam 

Tekrarıdır. Alttestleri ölçülmüş puanlar açısından gruplar 

arasındaki farklara göre en büyükten en küçüğe doğru sırala

yacak olursak: 
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Obje Tamamlama Ortalama fark 2.96 puan 

Küblerle Şekil ti 2.94 puan 

Şif re " 2.14 puan 

Resim Düzenleme " 2 . 04 puan 

Resim Tamamlama " 1.92 puan 

Aritmetik " 1. 70 puan 

Benzerlikler il 1.09 puan 

Genel Bilgi il 0.75 puan 

Anlayış " 0.73 puan 

Rakam Tekrarı " 0.57 puan 

Gruplar arasında en büyük farkın görüldüğü ilk üç test 

performans alt testlerinden Obje Tamamlama-Kil b lerle Şeki 1 ve 

Şifredir. Sözel bölümde ise ilk sıraları Aritmetik ve Benzer 

likler almaktadır. Burada da gruplar arasında en büyük farkın 

görüldüğü ilk üç testin Obje Tamamlama-Küblerle Şekil ve . Şif

re olduğunu görüyoruz. 

Araştırmaya katılan deneklerimizin WAIS test perfor

mansı ayrı ayrı incelendiğinde her iki grupta en düşük per

formansın görüldüğü testler ve dağılım oranları Tablo 5' de 

gösterilmiştir. 

Bütün bu değerlerden çıkardığımız sonuçlara göre, al

kol bağımlısı grubumuzda sözel bölümde en iyi performans Ge

nel Bilgi ve Anlayış testinde, en kötü performans ise Aritme

tik ve Benzerlikler testlerinde; performans bölümünde ise en

iyi performans Resim Tamamlama, en kötü performans ise Şifre 

' · ve Obje Tamamlamada ve Küblerle şekilde gösterilmiştir. Tablo 

6'da bunu poligon şeklinde görüyoruz. 

Alkol bağımlısı grubunda toplam IQ puanları ~7-118 pu

an arasında değişmekte olup, toplam IQ puanı ortalaması 

104 . 12'dir. Kontrol grubunda ise IQ puanları 99-130 puan ara

sında değişmekte olup toplam IQ puanı ortalaması 115.47'dir. 

İki grup arasında toplam IQ farkı 11.35 puan olup bu farkın 
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anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<.001) (Tablo 3). 

WAIS IQ dağılımına göre iki grubun zeka puanları dağı

lımı Tablo 7' de gösterilmiştir. Alkol bağımlısı grubumuzun 

% 96'sının zekası normal ve normal üstü düzeyde bulunmuş, sa

dece % 4' ü normal altı düzeyde performans göstermişlerdir. 

Kontrol grubumuzda ise % 70'inin normal ve normal üstü % 30'

unun ise yüksek ve çok yüksek zeka düzeyinde olduğu görülmüş

tür. , Kontrol grubunda hiçbir denek normal altı düzeyde <leğ{l

dir. 

Ortalama toplam IQ puanı söz~l ve performans IQ olarak 

incelendiğinde ise alkol bağımlısı grubun Sözel IQ ortalaması 

112.54, kontrol grubunun 119.00 puandır. Alkol bağımlı gru

bunda performans IQ değeri 92. 78, kon tro 1 grubund.a ise 108 . 90 

puandır. Sözel ve performans IQ açısından iki grup arasında 

0 . 001 düzeyinde anlamlı bir farkın olduğunu görüyoruz 

(p<.001) (Tablo 3). 

Her iki grupta da Sözel IQ'nun Performans IQ'ya oranla 

daha yüksek olduğunu ve iki grup arasında Sözel IQ ile kıyas

landığında Performans IQ'daki farkın daha fazla olduğun u gö

rüyoruz (Sözel IQ'da fark 6.46 puan iken Performans IQ'da 

7. 21 puandır). Ayrıca Alkol bağımlı grubunda Sözel ve Per

formans IQ arasındaki fark 19. 76 iken Kontrol grub.unda bu 

fark 10.l'diz:. 

Dayanıklı ve Dayanıksız setlerinin Toplam Ölçülmüş 

Puanı (Scaled Score) esas alınarak grupl~ra uygulanan "Fark

lılaşma Skor Testi" metoduna göre saptanan WAIS Yıkım İndek

si, iki grup arasındaki farkın · anlamlılık düzeyine ulaşamadı

ğını göstermektedir (p>.05) (Tablo 9). 

Araştırmaya katılan deneklerimizin Yıkım İndeksleri 

tek tek incelendiğinde alkol bağımlısı grubunda kesin bir de

teriorasyonu olduğunu söyleyebileceğimiz denek sayısı 16 ki-
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şi, yani tüm grubun % 32' sidir. Kontrol grubunda ise sadece 

8 kişi, yani bu grubun % 20'sidir. Muhtemelen bir deterioras

yonu olabilir dediğimiz denek sayısı Alkol grubunda denekle

rin% 36 'sı iken, kontrol grubunda % 45' idir. Hiç deteriorasyonu 

olmayanların sayısı ise Alkol bağımlı grubunda 16 kişi 

(% 32), kontrol grubunda ise 14 kişi (% 39) dir. Yani Alkol 

grubunda deneklerin % 68' i kontrol grubunda % 45' i deterio

rasyon grubuna girmektedir. 

Daha sonra araştırma grubumuzda WAIS alttestlerinden 

elde edilen puanlar arasında karşılıklı ilişkinin olup olma

dığını, ilişkinin derecesini ve ne ölçüde anlamlı olduğunu 

saptamak amacıyla Pearson Korelasyon Katsayısı Testi' kulla

nılmıştır. Aralarında anlamlı korelasyonların görüldüğü alt

testler ve anlamlılık düzeyler~ Tablo 8'de gösterilmiştir(88, 

89). Tablo şu şekilde değerlendirilmiştir: 

r = .00±.20 + Değişkenler arasında korelasyon yok ve-
ya önemsiz 

r = ±.20±.40 + Korelasyon var fakat az 

r = ±.40±.70 + Belirli dikkate değer bir korelasyon 
var 

r = :t.70±.100+ Yüksek düzeyde korelasyon var 

Alkol bağımlısı grubun kognitif durumunu değerlendi

ren WAIS alttestleri arasındaki korelasyona bakıldığında, en 

yüksek korelasyonun Resim Düzenleme ile Resim Tamamlama ara

sında olduğu (r = .61, p<.001) görülmüştür. En düşük korelas

yon ise Genel Bilgi ve Resim Tamamlama arasındadır (r = .21, 

p=0.06) (Tablo 8). 

Alkol bağımlısı grub ile kontrol grubu arasında anlam

lı farkların ortaya çıktığı ve alkol grubunda performans 

testlerinin içinde en kötü performansın görüldüğü testlerden 

Küblerle Şekil ile Resim Düzenleme arasın.da ( r = . 58, 

p<.001). Küblerle Şekil ile Obje Tamamlama arasında (r = .51, 
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p .001), Küblerle şekil ile Şifre arasında (r = .50, p<.-001) 

belirgin; Şifre ile Resim düzenleme arasında daha az belirgin 

bir korelasyon olduğu (r = .41, p=0.002) görülmüş, Şifre ve 

Obje Tamamlama ile Obje Tamamlama ve Resim Düzenleme arasında 

ise anlamlı, fakat düşük bir korelasyon, olduğu saptanmıştır 

(r = .27, p=0.02). 

Yine Tablo 9' a göre alkol bağımı ısı grubunda yaş ile 

WAIS alttestlerinden Şifre, Obje Tamamlama ve Küblerle Şekil 

arasında düşük bir korelasyon olduğu, Kon trol ·grubunda ise 

bunun görülmediği anlaşılmıştır. Alkol bağımlısı grubunda de

neklerin eğitim düzeyi ile korelasyonun görüldüğü tek alttest 

Genel Bilgidir (r = .36, p=.005). Kontrol grubunda ise az da 

olsa eğitim düzeyi ile korelasyonun görüldüğü alttestler 

Aritmetik, Benzerlikler, Rakam Tekrarı, Şifre, Resim Tamamla

ma ve Resim Düzenlemedir. Kontrol grubunda Küblerle Şekil ile 

eğitim düzeyi arasında belirli, dikkate değer bir korelasyon 

olduğu görülmektedir. BÜ alttest kontrol grubund'a Toplam IQ 

ile de en yüksek korelasyonun görüldüğü testtir (r=.64, 

p<.001). 

Alkol bağımlısı grubunda alko.l alma süresinden etki

lendiği görülen tek alttest Şifredir • . Günde alınan alkol mik

tarından az da olsa etkilenen alttestler ise Anlayış ve Resim 

Tamamlamadır. 

Tablo 10, Benton Görsel Hafıza Testinde yapılan hata

lar açısından iki grubun ortalama düzeyini ve aralarındaki 

farkın anlamlılık derecelerini göstermektedir. 

Şekil 2 ise Benton testinde yapılan hatalarda iki gru

bun ortalama puanlarının karşılaştırılmasını göstermektedir. 

Yapılan hatalar, ortalama farklar ve anlamlıLık düzeyine göre 

sıralandığında: Atlama-Bozulma-Yer değiştirme-Döndürme-Büyük-. 

!tik-Tekrarlama şeklindedir. 
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Şekil 3, Benton testinde iki grubun sağ ve sol tarafta 

yaptıkları hata miktarı ortalamalarını ve İşlenmiş Hata Puan-

larına göre karşılaştırılmalarını göstermektedir. Buna göre 

alkol bağımlısı grubu kontrol grubuna oranla daha fazla hata 

yapmıştır. Hata sayısı ortalamaları arasındaki fark 4.57 

p<.001; doğru sayısı ortalamaları arasındaki fark 2.48 p<.001 

dir. Bu grup sağ taraf hatasını diğer gruba göre daha fazla 

yapmıştır c~<.001). 

İşlenmiş hata puanı açısından iki grup arasında ileri 

derecede anlamlı bir farkın olduğu görülmüştür (p<.001). 

Tablo 8, Benton testinde yapılan hata tipleri arasın

daki Korelasyon katsayılarını ve anlamlılık derecelerini gös

termektedir. 

Tablo 11 ise bu korelasyonun daha açık bir şekilde na

sıl hesapladığımızı göstermektedir . 

Hata Sayısı ile yapılan hatalar arasındaki kore lasyona 

bakıldığında Alkol bağımlısı grubunda sırası ile_ Unutma 

(r=.61, p<.001), Büyüklük (r=.57, p<.001), Bozulma (r=.47, 
' 

p<.001), Rotasyon (r=.42, p<.001), Yer Değiştirme (r=.24, 

p=.004) hataları arasında korelasyon olduğunu, bu oranın tek

rarlama hatasında çok düşük olduğunu görüyoruz. Kontrol gru

bunda ise Hata sayısı ile sıra ile Yer Değiştirme (r=.64, 

p<.001), Tekrarlama (r=.49, p<.001), Döndürme (r=.46, 

p<.001), Bozulma (r=.40, p=.005), Büyüklük (r=.40, p=.005) 

ve Unutma (r=.30, p<.05) hataları arasında korelasyon vardır. 

Benton Görsel Hafıza Testinin C Formu ile test edilen 

gruplarımızda kullanılan değerlendirme, yaş ve zeka düzeyine 

göre alınan "Hata Puanları" dır, yani yaş ve zeka düzeyine 

göre beklenen ortalamanın üzerindeki hatalardır. Testte alı

nan Hata puanı beklenen puanın 2 puan altında ise bu, kogni

tif fonksiyonlarda edinilmiş bir hasar şüphesini gösterir. 

.. . 

.•. 
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3 Puanın altında bir değer kognitif fonksiyonlarda edinilmiş 

bir hasar; 4 veya daha fazla puandan daha düşük bir değer 

ise, kognitif fonksiyonlarda şiddetli bir hasar olduğunu gös

termektedir. 

Tablo 12, Alkol bağımlısı ve Kontrol grubunda bu de

ğerlere isabet eden denek sayısını ve yüzdesini göstermekte

dir. Alkol bağımlısı grubunda deneklerin % 92 ' sinin 3 ve daha 

fazla hata puanı aldığını, kontrol grubunda ise bu oranın 

% 57'ye düşt~ğünü görüyoruz. Alkol bağımlısı grubunda denek

lerin % 84'ü 4 ve daha fazla puan alarak şiddetli yıkım bul

gusu verirken kontr9l grubunda bu oran % 47'dir. 

Alkol bağımlısı grubunda bir organizite ölçümü olan Ben

ton İşlenmiş hata puanı ile Benton hataları arasındaki kore

lasyonlar incelenip en büyük korelasyon katsayısından en kü

çük katsayıya göre dizildiğinde Büyüklük (r=.64, p< . 001), 

Bozulma (r=.48, .p<.001), Atlama (r=.46 , p< . 001), Döndürme 

(r=.42, p<.001) hataları ile i leri derecede anlamlı korelas

yonlar bulunmuş, Yer Değiştirme hatasında aralarındaki kore

lasyon oldukça düşmüş (r=.24, p=.04), Tekrarlama hatasında 

ise bu iki değer arasında hiçbir korelasyonun olmadığı gö

rülmüştür (r=.03, p= . 40). 

Kontrol grubunda Benton İşlenmiş Hata puanı ile Yer 

değiştirme hatası arasında ileri derecede anlamlı bir kore

lasyon olduğu görülmüş (r=.63, p<.001), bunu Tekrarlama 

( r = • 3 4 , p < . O 1 ) , Büyük 1 ü k ( r = . 31 , p< . O 5 ) ve Unutma ( r = • 2 3 , 

p=. 03) izlemiştir. Rotasyon (r=.17 , p<.05) ve Bozulma (r= . 08, 

p<. 05) ha t"al .arında bu iki değer arasında hiç bir korelasyon 

bulunamamıştır. 

Sağ ve Sol Taraf hataları i l e İşlenmiş hata puanı ara

sındaki korelasyonlar incelendiğinde her iki grupta sağ taraf 

hatası ile İşlenmiş Hata Puanı arasındaki Korelasyonun daha 

yüksek olduğunu görüyoruz. Fakat Alkol bağıml ı sı grubunda b u 

oran daha yüksektir . 
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Yine Sağ ve Sol Taraf Hatal'.'arı ile Benton hataları 

arasındaki korelasyonlara bakıldığında Alkol bağımlısı gru

bunda Sağ Taraf Hatası ile Atlama Hatası arasında ileri dere

cede anlamlı (r=.67, p<.001), Bozulma (r=.32, p<.01) ve Bü

yüklük (r=.30, p<.01) hataları arasında ise oldukça düşük bir 

korelasyon olduğu görülmüştür. 

Sol Taraf Hatası ile Büyüklük Hatası arasında iler i 

derecede anlamlı (.r=. 73, p< . 001), Rotasyon (r=.42, p<-.001) 

ve Bozulma (r=.34, p<.01) hatası arasında yine düşük bir ko

relasyon olduğu saptanmıştır. 

Yani alkol bağımlısı grubu daha çok. sağ taraftaki şe- . 

killeri Unutmakta, Sol Tarafta Büyüklük, Rotasyon ve Bozulma 

hatalarını daha fazla yapmaktadır. 

Kontrol grubunda Sağ ve Sol taraf hataları ile Benton 

hataları arasındaki korelasyona bakıldığında, Sağ taraf hata

sı ile Yer Değiştirme (r=.62, p<.001); Tekrarlama (r=.52, 
I 

p<.001) ve Unutma (r=.42, p<.001) arasında ileri düzeyde an-

lamlı; Rotasyon (r=.37, p<.01) ve Büyüklük Hatası (r=.37, 

p<.01) arasında oldukça az bir korelasyon olduğu görülmüştür. 

Kontrol deneklerinde Sol Taraf HatasL ile hata tipleri ara

sındaki korelasyon incelendiğinde, sadece Bozulma Hatası ile 

(r=.49, p<.001) yüksek, Rotasyon (r=.34, p<.01) ve Yer değiş

tirme (r=.34, p<.01) arasında çok düşük bir korelasyon olduğu 

görülmüştür. Yani kontrol grubu, • sağ tarafta Yer değiştirme, 

Tekrarlama,Atlama hatalarını daha çok, sağ ve solda eşit dü

zeyde Rotasyon hatası, Bozulma hatasını ise daha çok sol ta

rafta yapmaktadır. 

Alkol bağımlısı grubu için Benton İşlenmiş hata puanı 

ile yaş, alkol alma süresi ve günde alınan alkol miktarı ara

sındaki korelasyonlar değerlendirildiğinde, sadece günde alı

nan alkol miktarı ile İşlenmiş Hata Puanı arasında zayıf · bir 

korelasyon olduğu görülmektedir (r=.19, p=.08) (Tablo 8). 
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Alkol Bağımlısı grubunda Benton testinde en fazla ya

pılan hataların kendi aralarındaki korelasyonlara bakıldığın

da, Bozulma ve Büyüklük hatası arasında (r=.29, p<.01), Dön

dürme ve Büyüklük hatası arasında (r= . 22, p<.01), Döndürme 

ve. Atlama hatası arasında (r=.19, p<.05) korelasyon olduğu; 

Tekrarlama ile Yerdeğiştirme hataları arasında ise negatif 

bir korelasyon olduğu (r=.33, p<.01) görülmektedir. 

Kontrol grubunda ise bu testler arasında korelasyon 

bulunamamıştır. 

Alkol bağımlısı grubunda, Ben ton İşlenmiş hata puanı 

ile WAIS de iki grup arasında .001 düzeyinde anlamlı farkla

rın görüldüğü alttestler arasındaki korelasyonlar incelendi

ğinde aralarındaki negatif korelasyonlar ı n . 01 ve • 05 düze

yinde anlamlı olduğu görülmektedir (Tablo 8). 

Kontrol grubunda ise sadece Resim Tamamlama testinde 

düşük bir korelasyon olduğu görülmektedir (Tablo 9). 

Alkol bağımlısı grubunun WAIS testinde en düşük per

formans verdiği alttestler ile Benton testinde en fazla yapı

lan hatalar arasındaki korelasyona bak~ldığında daha çok· Ben

ton Atlama hatası ile WAIS alttestleri arasında negatif kore

lasyonların olduğu görülmüştür . En büyük korelasyon Ben ton 

Atlama hatası ile WAIS Resim Tamamlama alttesti arasındadır 

(r=-.41, p<.001), A~lama hatasının Resim Düzenleme İle (r=

.40, p<.002), Küblerle şekil ile (r=-.39, p=.002), Obje Ta

mamlama ile (r=.33, p=.009), Şifre ile (r=- . 29, p=.02), Rakam 

Tekrarı ile (r=-.29, p<.01), Aritmetik ile (r=-.31, p<.001) 

Benzerlikler ile (r=.23, p<.05) .Ol ile .001 düzeyinde kore-:-
' 

lasyonları olduğu görülmektedir . Ayrıca Benton Bozulma hatası 

ile WAIS Şifre arasında (r=-.28, p<.05), Benton Büyüklük ha

tası ile WAIS Küblerle şekil arasında (r=-.26 p<.05) Benton 

Döndürme hatası ile WAIS Resim Düzenleme arasında ( r=-. 27, 

p< . 02), Resim Tamamlama arasında (r=-.37, p<.003) korelasyon

lar olduğu görülmektedir. 
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Kontrol grubunda ise sadece Benton Bozulma hatası ile 

WAIS Şifre (r=-.25, p=.05), · Resim Tamamlama (r=-.24, p=.06) 

ve Obje Tamamlama arasında nisbeten düşük negatif korelasyon

lar olduğu görülmektedir. Alkol bağımlısı grubunda, WAIS ile 

Benton Testi arasındaki korelasyonların daha fazla olduğu gö

rülmektedir (Tablo 8). 

Alkol grubunda WAIS Yıkım İndeksi ile Benton Toplam 

hata sayısı arasında düşük bir korelasyon olmakla birlikte 

(r=.23, p<.05) bu indeks ile ayrı ayrı Benton hataları ara

sında hiçbir korelasyon olmadığı görülmüştür. Yine alkol gru

bunda WAIS Yıkım İndeksi ile yaş ( r=. 32, p <.Ol); alkol alma 

süresi (r=.23, p<.05) ve günde alınan alkol miktarı (r=.28, 

p<.05) arasında oldukça düşük bir· korelasyon olduğu saptan

mıştır. 

r.c. VOKSEKÖGREYiM ım~~;..~~ 
DOKUMAtffJ~S)·oN Mt:RK'-Zl 
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ŞEKİL I- WAIS TestJnde kontrol ve Alkol Ba~ımlısı grubun 

Alttest Ortalama Puanlarının Karşılaştırılması 
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ŞEKİL 2-Benton Testi]löe Kontroı. ve A tkol Bağ1intısJ. grubun 
Ortalama Bata Puanlarının Karşılaştırılması 
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TABLO 1 
Alkol Bağımlısı ve Normal Kontrol Grubunun 
Yaş, Eğitim Düzeyi, Alkol Alma Süresi ve 

Günde Alınan Alkol· Miktarına Göre Karşılaştırılması 

Kontrol Grubu Aiko 1 .Grubu 

YAŞ 
M 41.80 41. 60 
SD 6.63 6.54 

EGİTİM DÜZEYİ M 12.90 12.60 
SD 2.00 2.12 

ALKOL ALMA SÜRESİ M 20 . 40 
SD 5.07 

GÜNDE ALINAN M 102.90 
ALKOL MİKTARI(cc) SD 40.87 

TABLO 2 
Alkol Bağımlısı ve Kontrol Gruplarının SDS ve SAS 

Ölçeklerinin T-testi ile Karşılaştırılması 

K~ N=40 
Alkol 

N=50 M SD t p 

SDS Grup 1 24.50 4 . 16 
Grup 2 23.02 3.11 1.87 > . 05 

SAS Grup 1 26.15 4.82 
Grup 2 28.08 4.85 

1.88 >. 05 
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TABLO 3 

WAIS Testinde Kontrol ve Alkol Bağımlısı Grubun 
Elde Ettiği Değerlerin İstatistik Dökümü 

Kontrol t-
N=40 Değeri 

(two-
WAIS M SD SE tail} 2 

Genel Grup 1 24 .600 2 . 228 0.352 2.46 <.Ol Bilgi Grup 2 23.200 2.997 0.424 

Anlayış 
Grup 1 22.700 2.757 0.436 2.15 <.Ol Grup 2 21.520 2.443 0.346 

Aritmetik Grup 1 13.925 2 .314 0 .366 3 .20 <.001 Grup 2 12.200 2 . 711 0.383 

Benzerlik 
·Grup 1 19.950 2.572 0.407 3.11 <.001 Grup 2 18. 180 2.768 0.391 

Rakam Grup 1 10.550 1.811 0.286 0.75 >.05 
Tekrarı Grup 2 10.240 2.046 0.289 

Şifre 
Grup 1 52.875 10.166 1.607 4.23 <.001 Grup 2 41.400 14 .529 2.055 

Resim Grup 1 15.300 2.377 0.376 5.02 <.001 Tamamlama Grup 2 12.200 3 . 276 0.463 
Küplerle Grup 1 34.000 7.208 1.140 5.52 <.001 Şekil Grup 2 24.940 8.130 1.150 

Resim Grup 1 24.625 4.732 o. 748 4.52 <.001 Düzenleme Grup 2 19.200 6.292 0.890 

Obje Grup 1 29.750 5.839 0.923 5.92 <.001 Tamamlama Grup 2 20.400 8.502 1 .202 

Sözel Grup 1 78.500 7.380 1.167 3 .73 <.001 Puan Grup 2 72 .120 8.556 1.210 

Sözel Grup 1 119 .000 7.299 1.154 3 .89 <.001 IQ Grup 2 112 .540 8.210 1. 161 
Performans Grup 1 51.450 7.742 1.224 6.67 <.001 Puanı Grup 2 39 .340 9 . 162 1.296 

Perf orınans Grup 1 108.900 9.567 1.513 7 .21 <.001 IQ Grup 2 92.780 11.264 1.593 
Toplam Grup 1 129.950 12.619 1.995 6.05 <.001 Puan Grup 2 111.460 15.669 2.216 
Toplam Grup 1 115.475 7.445 1.177 6.46 <.001 IQ Grup 2 104.120 8 .889 1.257 

WAIS YIKIM Grup 1 13.375 8.454 1.337 >.o5 İNDEKSİ Grup 2 15.060 10.421 1.474 0.83 
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TABLO 4 
WAIS Testinde' Kontrol ve Alkol Bağımlısı Grubun 

Ortalama Ölçülmüş (Scaled Score) Puanları 

TEST Alkolik Kontrol 

Genel Bilgi 14.20 14.95 

Anlayış 14.04 14 . 77 

Aritmetik 11.22>'< 12.92* 

Benzerlikler 12.46 13.5S 

Rakam Tekrarı 8·.9CJ< 9.47* 

Şifre 7. 76* 9.96* 

Resim Tamamlama 9.10 11.02 

Küblerle Şekil 7·. 76* 10.70 

Resim Düzenleme 8.28 10.32 

Obje Tamamlama 6.44* 9.40* 

TABLO 5 

WAIS'de En Düşük Performansın Görüldüğü 
Alttestlerin Gruplara Göre Dağılım Oranı 

ALKOL KONTROL 

Denek Yüzde Denek Yüzde 
WAIS Alttestleri Sayısı Oranı Sayısı Oranı 

Obje Tamamlama 40 80 ıs 15 

Küblerle Şekil 27 54 8 20 

Şifre 25 50 6 ıs 

Resim Düzenleme 9 18 7 17 

Resim Tamamlama 6 12 s 12 

Aritmetik 9 18 

Rakam Tekrarı 27 54 21 53 

Obje Tamamlama 
+ 

Küb Şekil. 23 46 
+ 

Şifre Patterni 
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TABLO 6 
Alkol ve Kontrol Grubunun WAIS Testi 

Ortalama Değerlerin Dağılımı 

19 

18 

17 

16 

ıs 

,-... 
c:: .,.., o 

OO·r-1 
M ,µ 
·r-ı al 
ı:ı:ı e 

1-1 
MO 
Ql t.H 
c:: c:: 
Q) •r-1 

C,!) .._,. 

29 27-28 

28 26 

27 25 
' 26 24 

' 21 ', 

,-... 
u 

·r-ı 
...!ııl ,µ 
•r-1 Q) 
,µ 8 
Q) .c 
8 ,µ 
,µ ·r-1 
•r-1 1-1 
1-1< < .._,. 

18 

17 

16 

26 

25 

24 

23 

22 

14 23 

13 21-22 

12 19-20 20 ', 13 l~l ' / - , 
11 17-18 19 M .... 15-16, 

10 15-16 17-18 

9 13-14 15-16 

8 11-12 14 

11 13-14 

10 

9 

11-12 

9-10 

7-8 

5-6 

HAM PUANLAR 

' ' ' 

,,...... 
M 
o 

İ 
C/) 

,µ 
Q) •r-1 
1-1 00 

t.H ·r-1 .,.., ı::ı 
u:rı .._,. 

17 87-90 

83-86 

79-82 

16 76-78 

15 72-75 

14 69-71 

66-68 

13 62-65 

21 

20 

48 

47 

46 

36 

35 

34 

33 

44 

43 

42 

41 

19 44-45 32 40 

18 42-43 30-31 38-39 

28-29 36-37 

26-27 34-35 

\'i). 47-51 1,.2..a.J..3 28~30 20-22 
..... .,., -... 
4ı ~b 10-11 2~ .. 2-7- -ls.-.;ı. 9 25-27 

' 8-9 21-24 15-17',22-24 
' 6-7 17-20 12-14 1~~21 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

9-10 12-13 

7-8 10-11 

5-6 8-9 

4 6-7 

7-8 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 

4 · .. 

3 

9 35-40 

8 29-34 

23-28 

7 18-22 

15-17 

6 13-14 

4-5 12 

0-3 0-11 

5 13-16 

4 10-12 

3 6-9 

2 3-5 

9-11 15-18 

8 11-14 

7 8-10 

6 5-7 

3 5 

2 4 

1 

o 

** 

3 

0-2 

** *** 

* Normal sınırlar içinde 

** .Ol düzeyinde anlamlı 

*** .001 düzeyinde anlamlı 

2 

1 

o 

*** * 

1 

o 
*** 

2 

0-1 

*** 

5 

0-4 

*** 

3-4 

0-2 

*** 

l<onlrol Gruhu 
- - - - - Al k.ol Gr-ubu. 
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TABLO 7 
WAIS IQ Dağılımına Göre Alkol bağımlısı ve 
Kontrol Grubunun Zeka Puanlarının Dağılımı 

Toplam IQ Değerleri ALKOL G. _%_ KONTROL G. 

69 ve altı 
(Geri Zekalı) 

70-79 (Sınır Zeka) 

80-89 (Normal Altı) 2 kişi 4 

90-109 (Normal) 33 kişi 66 10 kişi 

110-1"19 (Normal Üstü) 15 kişi 30 18 kişi 

120-129 (Yüksek) 11 kişi 

130 ve üstü 
(Çok Yüksek) 1 kişi 

_.!._ 

25 

45 

28 

2 



TABLO 8- Alkol Ba!lımlıSl. Gl'Ubuı (N=SO) Yaş, EgiUm DUzeyi, Alkol Alma SUresi, GOııde Alınan Alkol IWctıırı, tılAlS ve Benton Testi A.rasındaki Ko-
relasyon Katsayıları (Pearson) ,... 

~ g~ 8 ~ ~ I\! ~ "' 

Yaş 

EQit1m 
DClzeyi 

Alkol alma 
SClresi 

GUnde alınan 
alkol miktarı 

Genel Bilgi 

Anlayış 

:il . 2& fil ~ .... ..... .... lii ~ lii 
~~ cıl ~cı ~ ~ ] ~ liie f! ~i !:ı ~., .,1 .......... 

~ . !8 - ~ ~ -1!!. ~ _L ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ 8 'B ~ ~ j ~ a 
l .oo 

s=0.001 

0.01 ı.oo 

9"0.30 o.ooı 

0,65 0.05 
Sa0.001 0.34 

o.os -o.ıs 

s=034 o.as 

ı.oo 

o.ooı 

o.os l.oo 
0.31 o.ooı 

o.os o.36. o.13 -ı.ıs 
s-o0.32 o.cıOs 0.11 o.oe 

ı.oo 

0.001 
-0.09 

8'>0.26 
0.11 -o.ıs o.29 0.11 ı.oo 
o.ıı o.13 o.oı o.ıo o.ooı 

Aritnet!k -0.20 0.07 -0.00 o.ı2 o.oe o.ıe ı.oo 
8'>0.07 o.3ı o.4e o.ıs o.27 o.ıo o.ooı ..... 

o 
Benzerlikler -0.23 0.13 -0.05 -0.02 o.42 o.34 o.ıo ı.oo '° 

e:<0.04 0.17 0.35 Q,44 o.ooı o.ooe o.23 o.ooı 

Rakaırı tekrarı -o.ıs o.o4 -o.as -o.ıı 

a•o.oe o.37 o.2s 0.21 
o.Js o.ıs o.34 o.ıe ı.oo 

o.oos o.as o.007 o~ıo o.ooı 

Şif re 

Resim 
Tııınamlama 

KUblarle 
şekil 

Resim 
OO:ienlft! 

Obje 
Taınamlııına 

S!!zel puan 

Sllzel IQ 

-o.33 0.20 -0.2s -o.ıo 

8'oO.oos q.01 o.03 0.24 
o.ıs o.ıs 0.41 o,33 o.3s ı.oo 

0.12 o.os o.ooı o.ooe 0,004 o.ooı 

-o.ıs -0.01 o.07 o.2e 0.21 
s-0.13 0.30 0,30 0.02 o.os 

o.2s o.29 o.ss o.31· o.34 ı.cıo 

0.03 0.02 0.001 0.01 0.007 o.ııoı 

-0.26 -o.ıo -0.21 
s=0.02 0.22 o.os 

o.oo o.07 0.13 o.32 o.3s o.26 o.so o.46 ı.oo 

o.4s 0.31 o.ıs o.oı 0.002 o.OJ o.ooı o.ooı o.ooı 

-o.ıs 
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o.ooı o.ooı o.ooı 0.001 o.ooı o.ooı o.ooı o.oı:ıs 0,001 o.ons o.ooı 

-0.07 
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0.23 o.DO 
o.os 0.47 

o.04 · o.so o.s1 o.59 o.53 o.sa o.3s _o,41 o.29 o.43 o.32 
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o.sa ı.oo 

o.aoı o.ooı 



Performans 
puanı 

Performans 
IQ 

Toplam 
Puan 

Toplam 
IQ 

~ 
Sayısı 

Hata 
Sayısı 

· Sa!) taraf 
hatası 

Sol taraf 
tıetaeı 

At.lenıe 

Bozulma 

Tekrarlama 

TA!l.0 8 
(devem) 

CT .... 
] 
-"'--
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s-0~02 o.37 o.ıs o.29 0.02 o.oos 0.002 o.ooı o.ooe o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı 

o.o4 o.o4 0.01 o.09 o.28 o.33 o.3s o.ss o.30 o.63 0.11 0.11 o.73 o.sı o.sı o.52 
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0.13 -0.20 -o.os -o.os -D.06 -0.19 O.DO -0.28 -o.oe -o.ıı -0.21 -D.17 -o.QS -o.51 . 
0.11 o.07 o.33 o.3Ş 0.32 o.oe o.49 0.02 o.27 0.20 o.oe o.ıı o.3s o.3s 
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-0.30 -0.Ja -o.33 -0.40 -0.23 o.42 0.20 o.~2 0.19 
o.oı 0.003 o.oı 0.002 o.as o~ooı 0.03 0.001 o.oe 
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o.oos 0.004 o.03 0.02 o.ooı 
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0.001 

0.72 
o.ooı 
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-o.aı o.03 99.oo 99,00 ı.oo 

o.45 o.1ı1 o.ooı 

-o.oı o.03 99.oo 99,00 o.34 ı.oo 
0.47 0.40 O. Ol 0,001 

. -o.ıs 0.24 99.oo 99.oo 
o.ıs o.as 
o.ı.o -o.2a 99,00 99.oo 
o.2s o.03 

-0.41 0.29 99.00 99.00 
0.004 0.03 

-0.48 0.38 99.00 99.00 
o.ooı o.ooe 

o.41 o.47 ı.oo 

o.004 o.ooı o.ooı 

0.30 o.29 o.ıs ı.oo 

o.ro 0.03 o.ıs o.ooı 

0.04 0.02 -0.12 -0.12 
0.39 O.tılı 0.22 D.22 
0.21 0.03 o.14 0.07 
o.os o.42 o.ıs o.33 

ı.oo 

o.ooı 

o.43 ı.oıı 

0.002 n.ooı 

-o.ıe 0.20 99,00 99,00 0.21 o.otJ3 o.os o.os O.Z7 .o.49 ı.oo 
0.12 o.03 o.oa o.tıs o.33 o.3s o.04 o.ooı o.ooı 

..Q,42 0.46 99.00 99.00 0.21 0.21 0.41 0.13 0.37 0,39 0.43 1.00 
o.oro o.ooı o.as o.os o.004 0.20 o.ons o.oos 0.002 o .ooı 

o.39 0.21 99,00 ss.oo o.oa ..o.13 o.ıs -o.oı o.1ıı o.1ı2 o.3S o.46 ı.oo 

o.oos o.as o.3o 0.20 o.ıo o.46 o.001ı 0.003 o.oı o.ooı o.ooı 

-0.00 o.ıı 99.oo 99.oo o.2e 0.21 0.20 0.02 o.ıs o.ıa 0,31 o.32 o.3s ı.oo 

o.31 0.24 o.03 o.os o.os o.44 0.11 o.03 0.02 0.02 o.oı o.tı0ı 

-0.11 o.ıs ss.oo 99.oo o.ss o.78 o.s8 o.46 0.29 0.20 0.21 o.1ı1 o.ıs o.31 ı.oo 

0.14 o.ıs o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.03 o.o3 o.os o.ooı o.ıs 0.02 o.ooı 

-o.oo o.ıı .ss.oo 99.oo o,67 o.76 o.66 o.49 0.24 0.22 0.22 o.43 o.11ı o.32 o.sa ı.oo 

o.1ı9 o.21ı o.ooı 0.001 o.ooı o.ooı o.os 0.01 o.os 0.002 o .ıs 0.02 o.ooı 0.001 
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0.71 
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~~ 
0,99 
o.oos 

0.35 
O.Ol 

-o.os 0.27 99.00 99.oo o.29 o.oe o.2s o.ıa o.33 o.sa o.71 o.65 o.65 o.s2 o.3s o.43 
o.36 o.o4 o.o3 o.31 o.os 0.13 o.oı o.ooı o.ooı 0.001 o.ooı o.ooı o.007 o.003 

-o.3B o.35 99.00 99.oo o.54 o.49 o.5s o.33 o.47 o.60 o.ss o.73 o.s4 o.ss o.e2 o.79 
o.ooe o.oı o.ooı o.aoı 0.001 o.oı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı 

-0.03 0.21 99,00 99,00 o.57 o.sa o.54 o.40 o.33 o.47 o.54 o.s4 o.4s o.55 o.eı o.es 
o.41 o.oe o.ooı o.ooı o.ooı o.oos o.oı · o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı o.ooı 

-0.32 o.ıı . 99.oo 99.oo -0.03 0.13 o.oı -o.os 0 •. 20 o.ıa 0.13 0.12 o.17 o.as 0.12 o.as 
0.02 0.24 o.41 o.ıs o.45 o.35 0.10 0.12 0.20 0.22 o.ı3 o.2e 0.22 o.3s 
0.33 -0.29 99.00 99.00 0.02 -o.os ~0.12 o.ıo -0.04 -0.13 -0.25 -0.17 -0.12 -o.ıı -0.0B -O.Ol 
o.oı o.03 o.43 o.3s 0.21 o.2s o.3s 0.20 o.as 0.14 0.21 0.24 0.31 o.45 
o.32 -o.ıa ss.oo 99.oo o.os o.as -o.os 0.12 -o .ıo -o.07 -0.19 -0.24 -0.29 -o.ıı o.ons o.as 
0.02 0.12 o.33 o.2e 0~34 0.22· o.2s 0.32 o.ıı o.os o.03 0.24 o.4e o.34 
0.17 -0.2e 99.00 ss.oo -0.06 -o.27 -0.22 -o.os 0.12 -0.20 -0.23 -0.01 0.14 -o.as -0.21 -o.ıs 
o.13 o.03 o.35 o.o4 o.as o.37 0.23 0.10 o.07 o.45 o.ı1 o.30 o.09 0.13 
-o.ıo -o.3o ss.oo 99.oo -o.os o.ıı -0.25 0.02 o .ıı -0.01 -0.ıe -0.12 -0.20 -o.007 -a.04 -o.as 
0.25 0.02 0.20 0.23 0.04 o.44 0.25 o.4S 0.13 0.21 o.ıo o.4e o.39 o.35 
0.25 -0.24 ·99.oo 99.oo o.03 -0.12 -0.23 o.ıs -o.07 -0.25 . -0.24 -o.ıo o.oı -0.24 -0.13 -o.os 
o.as o.as o.41 o.23 o.as o.ıs o.3ı o.os · o.os o.2s o.4s o.as 0.20 0.27 
o.3s -o.04 99.00 ss.oo -o.o9 -o.04 -0.01 o.o4 -0.02 0.01 -o.ıı -o.as -o.oa o.ıs -o.as o .oı 
o.oı o.3B o.2e o.3B o.47 o.39 0;44 o.46 0.24 0.20 0.29 o.ı2 o.35 o.45 
0.004 -o.27 ss.oo 99.oo o.oa -0.14 -0.17 0.01 o.oa 0.03 o.o4 -o.ıs -o.as -o.ıı -o.as -o.07 
o.49 0.04 o.29 o.ıs 0.13 o.45 0.30 o.40 o.4o o.ıs o.37 0.23 o.34 o.31 

ver degiştirme o.ıı -0.12 99,00 99,00 -o.o3 0.12 0.17 o.as -o.as -0.12 -D.14 -o.oı -0.17 0.007 o.ıo 0.13 
0.24 0.21 o.40 0.21 0.14 o.34 o.34 0.21 o.ıs o.45 0.14 o.4B 0.25 0.20 

eoyllkl!lk o.ooe o.os 99,00 99,00 o.17 o.31 o.ıa o.32 -o.ıo -0.14 -0.002 o.as -0.01 o.ıs o.32 o.31 
o.47 o.37 o.14 0.02 0.12 0.02 o.26 iı.ıe 0.49 o.34 0.32 o.ıs 0.02 0.02 

!şlenmi.ş o.ıs -0.13 99,00 99.00 0.02 o.2s 0.22 0.02 -0.02 -0.09 -o.3o -0.04 -o.ıı o.as o.ıe 0.20 
hata o.14 0.20 o.43 o.as o.as o.44 0,43 0.20 0.02 o.38 0.24 o.35 0.12 o.ıo 
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At.ısına -o.ıs -o.ıs -o.ıı -0.14 -o.ıs 0.30 o.42 0.04 ı.oo 

0.17 0.12 0.23 o.ıs o.ıs 0.02 0.003 0.40 o.ooı 

Bll%ulına . -ti.22 -0.14 -0.2i -o.ıs -0.35 0.40 o.ıs 0.49 -0.17 ı.oo 

o.07 o.ıs o.oe o.ıs o.oı o.oos 0.13 o.ooı 0.13 0.001 
Tekrarlama -o.03 0.14 -o.as o.as -0.42 0.49 0.52 0.22 0.02 . -0.04 ı.oo 

0.41 0.19 0.36 o.30 o.003 o.ooı o.ooı o.oe 0.44 0.39 o.ooı 

D!lndtlı:me -o.oe -0.08 -o.09 -0.09 -0.24 0.48 o.37 o.34 o.ıı -o.ooe -o.oe ı.oo 

0.29 0.30 0.20 0.27 o.os µ.ooı o.ooa o.oı 0.24 0.48 0.35 o.ooı 

Yer de!)işti.rne -o.ıs -0.0B -0.03 0.03 -0.59 O.S4 o.s2 0.33 0.20 0.07 0.20 0.19 ı.oo 

o.ıs 0.30 0.40 0.42 . . o.ooı o.ooı o.ooı. O.Ol 0.03 0.33 0.03 o.ıı o.ooı 

BUyUklUk 0.07 0.12 0.23 o.25 -0.45 0.40 0.37 0.13 0.03 -O.Ol o.oe 0.39 0.38 ı.oo 

0.32 0.22 0.07 o.as 0.002 o.oos 0.009 o.ıs 0.41 0.45 0.30 0.006 0.007 o.ooı 

1şlenııiş -0.19 -0.09 -0.008 o.as -o.s1 o.sa o.sa 0.37 0.23 o.oe 0.34 0.17 0.63 o.:u 
hata 0.12 0.27 0.47 o.35 o.ooı o.ooı o.ooı 0.009 0.07 0.29 O.Ol 0.13 o.ooı 0.02 ı.oo 
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TABLO 10 
Benton Testinde Kontrol ve Alkol Bağımlısı Grubun 

Elde Ettiği Değerlerin İstatistik Dökümü 

Kontrol 
Grubu t-Değeri 
Grup:! Alkol (two-

BENTON GruQ:2 M SD SE tail2 

Doğru Grup 1 6.925 1.685 0 .266 6.53 
Sayısı Grup 2 4.440 1.875 0.265 

Hata Grup 1 4 .250 2.539 0 .402 7.40 
Sayısı Grup 2 8.820 3.173 0.449 

Sağ Yan Grup 1 2.725 1.783 0.282 5.38 
Hatası Grup 2 5.140 2.347 0.332 

Sol Yan Grup 1 1.375 1.148 0.181 6.03 
Hatası Grup 2 3.140 1.539 0.218 

Atlama Grup 1 0.375 o. 740 0.117 4.46 (Omission) Grup 2 1.600 1.604 0.227 

Bozulma Grup 1 1.200 1.363 0.215 3.17 (Distortion) Grup 2 2.140 1.429 0.202 • 
Tekrarlama Grup 1 0.950 1.085 0.172 1.88 (Perseveration) Grup 2 1.440 1.327 0.188 

Döndürme Grup 1 0.800 0.911 0.144 3.28 (Rotation) Grup 2 1.580 1.263 0.179 

Yer değiştirme Grup 1 0.525 0.751 0.119 3.56 (Misplacement) Grup 2 1.360 1.321 O. i87 

Büyüklük Grup 1 0.175 0.385 0 .061 3.06 (Size Error) Grup 2 0.640 0.898 0.127 

İşlenmiş Grup 1 3.200 2.643 0.418 4.62 Hata Grup 2 5.780 2.621 0 .371 

~ 

<.ooı 

<.001 

<.ooı 

<.001 

<.001 

< .Ol 

> .05 

0.001 

0.001 

< .Ol 

<.001 
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TABLO 11 
Korelasyon Değerlerinin Elde Edilişini Gösteren Bir Örnek 

X:?4 
COUNT I 

1 
I I o.ı ı.r 2.T ~.T 4.1 c;.ı s.I 8.I -----I------1------T ------1------T----I------I------1------ r o. 1 o I o r 2 I 3 I ı J l I o r o l 

. r I I I J I I I I 
-ı-------1--------1--------1--------r-------1--------r--------1-------1 \. I l 1 2 I ll 1 ~ 1 1 f O 1 l 1 O 1 

1 I 1 t I I 1 I I 
-1------1-------[--------1------1------r--------ı------ı--------1 

2. I O l O t 4 l r.. I l 1 1 I 2 l O I 
I 1 I 1 1 I 1 I I 

-ı--------ı--------ı--------1--------1--------1--------r--------t--------1 
'3. l O 1 O T O 1 n t O l 2 t O I 1) t 

I 1 t t I I I I 1 
-1------1--------r------1-------1-------1-------r--------1-------1 

4. T O t O 1 l t !. T O 1 2 I O I O 1 
l 1 I I t 1 I I t -I-------1-------I--------I--------I-------T--------I--------I--------I 5. I n 1 O t O I ~ I l I O I O I 1 l 
1 1 T I l l l l 1 

-I----1------t-------1--------I------1 ------T--------1 ------- I 
C OLU~M 1 2 l '3 l °' !> '> 1 1 

TQTAl Z.O 4.0 36.0 ?.6.1) 12.0 12.0 6.0 2.0 

CHI SQUARE = 5'J.8134~ IHTH 35 OEGREES OF FREE!'lOM STGNIFICMICE = 0.0056 
C1A4E~'S V = 0.42914 
CQNTINGENCY COEFFlCIENT = 0.73803 

P.OW 
TOTAL 

7 
l'~.o 

!3 
46.0 

12 
z~.o 

2 
4.0 

4 e.o 
2 

4.0 

'iO lno.o 

lAMBOA IASVM~ETRtC) = r.14815 WITH X28 
LAMBOA CSYMMETPICl = 0.15254 

OEPENDE~IT. 

UNCERTAINTY COEFFJCIFr'T fı\SYMMETRICt = 0.267R3 WITtl X28 
U~CFRTAINTY COEFFICIENT (SVMMETRJCJ = 0.24~65 

= 0 .. 15625 WITH X24 
OEPENOENT. = 

OEPENOENT. 
0.22857 WtTH X24 

t<ENDALL'S TAll 8 = 0.~6374 SIGNIFICANCE = 0.0127 
KENOALL'S TAU C = 0.23232 SIGNIFICANCE = 0.0127 
GAM~A = 0.34571 
~OME~~·s o (ASYMMEYRIC) = o.2s2oe WITH X2! 
SOMERS'S O (SYMMETRICl = 0.26147 
ETA = 0.53607 WITH X28 DEPENDENT. 
PEAP. SON' S P. = 0.429137 S 1 GN IF l CAMCE = O. 0'>09 

DEPEMOENT. 

= n.5551~ WITH X24 
= 0.27594 WlTH X24 DEPHIOENT. 

DE PEMDE~T. 

DEPENDENT. 

TALAT 09/ 18 /8.S PAGE 582 

FiLE NONAME (C~EATIQ~ DATE = 09/le/86) 
'iUBFILE ALKOL 

1-' 
1-' 

°' 
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TABLO 12 

Benton Testinde işlenmiş Hata Puanlarına Göre 
Kontrol ve Alkol Bağıml~sı Grubun Dağılımı ve Yüzde Oranı 

Sayı Kontrol Sayı Alkol 
BENTON (kiş!l_ (%) (Kişi) (%) 

Hasar 
Şüphesi 0-2 puan 17 43 4 8 

Hasar 3 puan 4 10 4 8 

4 
k 

puan 7 17 14 28 
(Ô 

{I) 

al 
5 4 10 3 6 ::x:: puan 

•r-1 
r-1 
.j.J 

6 3 8 6 12 aı puan 
"O 
"O 
·r-1 
C/)ı 

6 dan fazla 5 12 9 38 

TOPLAM 100 100 
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TABLO 13 
Kronik Alkolik ve Kontrol Gruplarının 

Wechsler Ölçeği Ortalama IQ Puanı 

TOPLAM ÖLÇEK IQ 

KONT-
BEYİN 

YAZARLAR W-8 WAIS YAŞ 
ROL ALKOLİK HASARLI 

WECHSLER 1941 x 
(AYAKTAN TEDAVİ) 40 100.0 98.8 
(STANDARD ÖRNEG!) 50 100.0 98.5 

WECHSLER 1958 x 
(AYAKTAN TEDAVİ) 4D 100.0 91.9 
(STANDARD ÖRNEGİ) 50 100.0 103.1 

Pll.JMEAU, MAC- 1960 x 
HOVER, PUZZO 

(İYİLEŞMİŞ ALKOLİK) 42 121.3 
(İYİLEŞMEMİŞ il ) 42 118.5 
(NORMAL KONTROL) 42 121.8 

FİTZHUGH, F!TZ. 1965 x 40 113.3 109.3 99.5 
HUGH, REHAN 

JONES ve 1971 x 36 99.3 107.3 84.4 
PARSONS 50 100.1 99.7 83.9 

43 99.7 102.9 84.l 

TARTER ve 1971 x 35 99.6 100.2 
JONES' 43 96.7 99.9 

48 102.8 108.8 
55 105.8 108.3 

JONES ve 1972 x 40 105.3 104.8 
PARSONS 53 101.9 104.5 

47 103.6 104.5 

SMITH, BURT (SCHICK- 1973 x 45 115.6 
CHAPMAN SHADEL) 

SMITH, SMITH 1977 x 51 112.2 
S!ROZSUZ 101.1 
SİROZLU 93.7 

PRIGATANO 1977 x 
(D!SULF!RAl'll ALC) 52 100.0 
(MILIE'U ALC) 47 106.3 

Bu tabloda JONES ve PARSONS'un (1971-1972) yaptıkları araştırmalar ile TARTER ve JONES 
(1971) 'un araştıtıııalarında entellektüel ve nöropsiolojik fonksiyon ölçümleri için WAIS 
yerine Shipley-Hartford ölç~ kullanılmış elde edilen IQ de~erleri daha sonra dönüşüm 
normları kullanılarak WAIS deQerlerine çevrilmiştir. 
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TABLO 14 
Çeşitli Tipte Berin Hasarı Ola~ Hastalar İle 

Kontrol Grupları Için Wechsler Olçeği Ortalama 
Söze l ve Performans IQ Puanları 

W-BI 
SIQ 
PIQ 

SOL 

79.7 
90.3 

SAG 

91.1 
80.1 

SIQ 88.4 99.7 
PIQ 98.4 87.8 

SIQ 88.0 101.0 
PIQ 97.0 84.0 

WAIS 
SIQ 94.9 107.2 
PIQ 105.1 99.7 

SIQ 92.3 106.6 
PIQ. 104.9 96.1 

SIQ 
PIQ 

SIQ 
PIQ 

SIQ 
PIQ 

SIQ 
PIQ 

90.3 
91.3 

75.8 
83.7 

79.8 
83.4 

98.8 
93.4 

89.1 
78.7 

91.5 
78.7 

SIQ 99.2 99.0 
PIQ 102.5 100.1 

SIQ 
PIQ 

96.6 102.6 
90.6 94.9 

Yaygın Kontrol 

80.7 
78.2 

93.4 
93.1 

95.0 
93.0 

90.2 
87.0 

98.3 
95.3 

92.0 
81.5 

83.2 
79.S 

93.7 
80.3 

95.9 
88.3 

100.7 
102.6 

114 .0 
117 .o 

100.0 
97.0 

104.2 
99.3 

106.0 

102.0 
97.5 

Araştırmacılar 

Kl6ve ve Reitan (1958) 

K16ve (1959) 

Doehring, Reitan ve 
K16ve (1961) 

Satz (1966) 

Satz, Richard ve 
Daniels (1967) 

Ziınmerman, Whitmyre ve 
Fields (1970) 

Parsons, Vega ve 
Burn (1969) 

Simpson ve Vega (1971) 

Becker (1975) 

Black (1976) 

Todd, Coolidge ve 
Satz (1977) 

Bu tablo, Matarazzo ,J. A. , Psyhological assessment of intelligence, in 
'Comprehensive Textbook of Psychiatry III (Kaplan,H.İ., et al., eds). 
Williams & Wilkins, Bal timore, .1979 'dan uyarlanmıştır). 

Uygulama yapan psikolog bu tablodaki bulguları bireye uygulamaya çalışır
ken gözönüne alınması gereken başka özellikleri de incelemeli, hasta 
gruplarını sınıflamak· için REITAN tarafından anahatları çizilen gereksi
nimlere de bağlanmalıdır. Bµ tabloyu okurken her bir hasta alt grubunun 
sözel IQ bölümü ile.ferformans IQ bölümü kendi içinde karşılaştırılmalı
dır. 
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TARTIŞMA 

Bu araştırmada alkol bağımlılarında nörolojik semptom

lar ortaya çıkmadan önce - organik beyin patolojisini saptama

nın tedavi açısından yararlı olacağını düşünerek, 10 yıldan 

fazla bir süre alkol alan ve halen tedavi altında bulunan 

kronik alkol bağımlılarının yüksek beyin fonksiyonlarını bir 

objektif test bataryası ile inceledik ~e bu testler ile yük

sek beyin fonksiyonlarındaki hasa~ın saptanmasının mümkün 

olup olmadığını, bozulmuş zihinsel fonksiyonların kali tatif 

olarak bir organik t~st paternine uyup uymadığını araştırdık. 

Araştırmamızda alkol bağımlısı grubun toplam IQ puanı 

87-118 puan arasında değişmekte olup ortalama toplam IQ puanı 

104.12'dir. Kontrol grubunda ise Toplam IQ puanı 99-130 puan 

arasında değişmektedir ve ortalama toplam IQ puanı 115. 4 7 ' -

dir. Alkol bağımlısı grubumuzun % 96 ' sının zekası "Normal ve 

Normal Üstü" düzeyde bulunmuş, sadece % 4'ü "Normal altı" dü

zeyde performans göstermişlerdir . Kontrol grubumuzda ise de

neklerimizin % 70'i normal ve normal üstü, % 30'u ise yüksek 

ve çok yüksek zeka düzeyindedir. Böylece ilgili değişkenler 

üzerinde dikkatli bir şekilde e~itleme yapıldığı zaman alkol 

bağımlılarının standart bir zeka ölçümünde yetersizlik gös

termediğini, "Kronik alkolizmin genel zekayı etkilemediğini" 

gördük . 

Tablo 13, Wechsler ölçeği ile 1940-1977 yılları ara

sında yapılan 22 araştırmada kronik alkolik ve kontrol grup-
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larının ortalama IQ puanlarını göstermektedir. Sonuçlarımız 

1960-1977 yılları arasında bu ölçek ile yapılan araştırma 

bulguları ile paraleldir. Ayrıca JONES ve PARSONS'un 1972 yı

lında yaptığı araştırma ile tamamen aynı sonuçlar alınmıştır . 

Bu araştırmada· da deneklerin ortalama eğitim düzeyleri bizim 

grubumuzdaki gibi 12 yıldır. Yine PRİGATANO'nun (1977) yaptı

ğı araştırma ile karşılaştırıldığında he~en hemen aynı puan

ların alındığını görüyoruz. Ayrıca bulgularımız büyük alkolik 

gruplar ile çalışmış ve alkoliklerin zeka dağılımının normal

lere oranla çok büyük bir farkl ı laşma göstermediğini söyleyen 

RON'un (1977) bulguları ile de uygunluk içindedir. 1940-1977 

yılları arasında yapılmış araştırmalarda elde edilen toplam 

IQ'ların ortalaması 104 . 5 puandır ki ·bu değer araştırmamızda 

elde edilen toplam IQ puanı ile aynıdır . Sadece 6 araştırmada 

alkol bağımlısı grubun 91-99 puan arasında değişen (100 pua

nın a_l tında) IQ puanı aldığı görülmekted i r . Bunlardan ikisi 

Wechsler'e aLttir. Ancak bu a r aştırmalarda Wechsler yaş, eği-
• 

tim ve sosyoekonomik durum açısından eşitlenmiş kontrol grubu 

kullanmamış, sadece W- B ölçeğ i ni n standard i zasyonunda kullan

dığı denekleri kontrol grubu kabul ederek sonuca gitmiş

tir(55, 92), Yine düşük IQ puanının alınd ı ğı araştırmalarda, 

eğitim ve sağlık durumunun (siroz, şuur kayıpları, delirium 

tremens, alkolik hallisinoz) kontrol altına alınması gereken 

bir faktör olduğunu düşünmekteyiz. Nitekim Smith ve Smith'in 

(1977) araştırmasında sirozu olmayanların olanlardan daha 

yüksek puan aldıkları görülmüştür. Bunun yanısıra deneklerin 

sosyoekonomik durumları da IQ puanını etkilemektedir. Sosyo

ekonomik durumları ve eğitim düzeyleri oldukça yüksek olan 

gruplarda puanlar yükselmektedir(S5). 

Tablo 13'deki araştırmaların toplam IQ puanı or~aiama

sı (104.5) ile bizim araştırmamızda elde ettiğimiz toplam IQ 

puanı (104 . 12) benzerliği, bütün diğer zeka testleri o andaki 

IQ düzey i ni ölçmesine rağmen WAIS ölçeğinin standart bir IQ 

puanını gösterdiğini ve şayet belirli eğitim düzeylerine uy

gulanacak olursa bu testin güvenili r bir zeka testi olduğunu 

göstermektedir . 
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İyi bir testin ölçtüğü şey ne ise onu doğru ölçmesi, 

aynı araçla tekrarlanan ölçümlerin aynı sonuçları vermesi 

beklenir. Ancak, kullanılan denek grubunun nitelikleri farklı 

ise, uygulayıcılar testi farklı uygulamış ya da değerlendir

miş iseler, sonuçları etkileyebilecek dış etkenler denetilme

miş, yani değerlendirme süreci standart değ i 1 ise son uçlar 

değişecek, testin istenilen şeyi doğru ölçmediği düşünülecek

tir. Oysa bu sonuçlar testin güvenilmezliğinden değil, psiko

lojik değerlendirmey i etkileyen başka faktörlerden kaynakla

nacaktır . Biz eğitim düzeyi ile IQ arasında . 70, sosyoekono

mik durum ile IQ arasında .40 gibi bir korelasyon olduğunu 

(Matarazzo 1972) ve psikometrik testlerin esas geliştirildiği 

toplumdan farklı bir topluma uygulanmasında bazı zorlukların 

çıkabileceğini düşünerek, ancak bazı belirgin entellektüel 

nitelikleri taşıdıklarına inandığımız bir denek grubunda 

normlarda n yararlanma yı uygun b u l duk ve denekler i mizi buna 

göre seçtik. Araştırma grubumuzun % 62'si lise, % 38'i yüksek 

okul mezunudur. Bu eğitim düzeyinde deneklerimizin % 30'u 

110- 119, % 66'sı, 90-109, % 4'ü 80-89 IQ puanı almış lar, hiç

bir deneğimiz 87 puandan daha düşük bir IQ puanı almamıştır. 

Oysa yine bu test ile yap ı lan ARISAN ve POLİVİU 'nun (1976) 
1 

• 

araŞtırmas ı nda, 20-64 yaş arası alkol bağımlılarının % 48'i

nin 90-109, % 36'sının 80-89, % 8'inin 70-79, % 4'ünün ise 

69'un altında IQ puanı aldığını gördük. Bizim bulgularımıza 

uymayan değerlerimizin oldukça altında olan bu sonuçların 

kullanılan denek grubunun niteliklerinden kaynaklandığını dü

şünmekteyiz. Nitekim ARISAN ve POLİVİU'nun grub~nda denekle

rin % 48'i ilkokul, % 24'il ortaokul, % 20'si lise, % 4'ü yük

sek okul mezunudur, % 4'ü ise ilkokulu bile bitirememiş olup 

sadece okur yazardır. Ayrıca ilk, orta ve lise terkler var-

dır. Eğitim düzeyi ile birlikte sosyoekonomik durumları da 

bizim araştırma grubumuzdan düşüktür. Oysa antropolojik araş

tırmalar, farklı ortamlarda yetişen bireylerin farklı yete

nekler geliştirdiklerini göstermiştir. Bazı yetenekler ve be

ceriler o ortamın koşullarına en uygun olduğu için, ortamlar 

bireylerden o davranışları öğrenmelerini bekler. Bu nedenle 
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her kültürün ve o kültür içindeki küçük kültürlerin bireyle

rinde geliştiridği özellikler farklıdır. Bazılarının sorunla

rı çözümü ve algılarındaki ayırım gücü daha az gelişmiş ola

bilir, çünkü o ortamın ekolojik koşullarında bu özellikler 

gerekmiyordur. Örneğin parlak zekalı bir çiftçi muhtemelen 

yazma ya da konuşma gerektiren testlerde başarısız olacaktır. 

Ancak bu, o ortamdan gelenlerin zekasının bu tür kognitif sü

reçleri destekleyen başka bir ortamdan gelenlerden daha düşük 

olduğu anlamına gelmez, araştırıcının kullandığı değerlendir

me yönteminin hatalı oldu~unu gösterir . Testin özellikleri göz

önünde tutulursa, okuma yazma düzeyi çok düşük kişilerde zeka 

bölümlerinin geçerli olamayacağı kesindir. 

ÖZDEN (1983) ise, 30-49 yaşlar arasında , ortalama yaşı 

40, ortalama eğitim düzeyleri 9 yıl, ortalama alkol alma sü

resi 13 yıl olan 30 erkek kronik alkolik has t aya uyguladığı 

Cattell zeka testinde, ortalama IQ puanının 79 . 17 olduğunu 

bulmuştur. Zeka puanları dağılımına bakar sak, deneklerin 

% 76.9'unun 90 puandan az, % 13.2'sinin 90-99, % 3.3'ünün ise 

110 puandan yüksek IQ değeri aldığını bildirmiştir. Bu sonuç

lar da bizim IQ değerlerimizin oldukça altındadır. HOY ' un 

araştırmasında (1973) 90'nın altındaki IQ puanı , araştırmaya 

katılan deneklerin % 25' inde görülürken, ÖZDEN de bu oran 

% 76.9, ARISAN ve POLİVİU'da % 96 , bizim · araştırmamızda ise 

sadece % 4 ' dür. Bu durumun, üç araştırmada da kullanılan psi

kometrik testlerin farklı özelliklerinden, kendilerine özgü 

IQ bölümlerinden ve metodolojik farklılıklardan kaynaklandı

ğını düşünmekteyiz. 

En az bilinen konulardan biri beyin hasarı ve eğitim 

düzeyi ilişkisidir. HEATON, BOADE ve JOHNSON (1978), nöropsi

koloji alanında yapılan çalışmaların sadece % 60 ' ında eğitim 

düzeyinin kontrol değişkeni olarak ele alındığını, % 40'ında 

ise bu değişkene hiç değinilmediğini belirtmişlerdir . Beyin 

hasarlı grubun ayırdedilmesinde WAIS ile yapılan çalışmalara 

literatürde oldukça sık rastlanmaktadır. WAIS testi analizi 
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konusunda ilk bilgi, beyin hasarının zeka üzerindeki etkisi

nin araştırılmasıyla başlamıştır. Ancak Wechler testleri gibi 

zeka testleri ile ölçülen psikometrik zekanın beyin hasarı 

ile etkilenip etkilenmediği yolunda çelişen bulgular mevcut

tur. RUSSEL (1972)'ın yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre; 

genel zeka faktörü beyin hasarı ile kuvvetle etkilenmekte, 

hasar WAIS testinde alttestler arasındaki temel ilişkiyi de

ğiştirmeden k~şinin toplam zeka puanını düşürmektedir. Ancak 

bazan, zihinsel gelişimi üst düzeyde olduğundan normalin üs

tünde ya da yüksek IQ puanına sahip kişiler en üstün yetenek

lerini etkileyen bir beyin hasarından sonra bile nöropsikolo

jik testlerde diğer kişilere oranla yüksek performans göste

rebilmektedirler. Çünkü bu üstün yetenekleri en fazla ortala- · 

ma yetenekleri düzeyine inmiştir . Böylece sonuçlarda ilk ba

kışta anlamlı bir yetersizlik gözlenmez. Bu nedenle sadece 

IQ puanına bakarak sonuca gitmek hatalı olacaktır(l7 ,92). 

Araştırmamızda alkol bağımlıs~ grubumuzun toplam IQ puanında 

görünüşte anlamlı bir yetersizlik görülmemektedir . Ancak biz 

yukarıda açıkladığımız-noktalardan hareket ederek, testte gö

rülen normal performansın aslınd~ o yaştaki ve o eğitim düze

yindeki kişilerden beklenenin altı~da olup olmadığına bakmayı 

ve şayet altında ise doğru tanı için bir ipucu söylemeyi uy

gun gördük. Buna göre, yaş ve eğitim . düzeylerine göre alkol 

bağımlısı deneklerimizin elde ettiği toplam IQ puanı normal 

düzeyde ise de onlardan beklediğimiz IQ puanının oldukça al

tındadır. Toplam IQ'da alkol bağımlısı grubumuz kontrol gru

bumuzdan 11.35 puan daha düşük bir değer almıştır. Wechsler, 

aradaki fark 10 puandan fazla ise bunun anlamlı olduğunu söy

lemektedir( 95). 

Araş~ırmamızda deneklerimizin ortalama sözel IQ puanı 

112. 54, Performans IQ puanı 92. 78' d ir. Diğer araştırmacılar 

sözel ve pe~formans IQ arasında anlamlı bir fark bulamamış

larsa da biz iki IQ arasında 19.76 puan gibi anlamlı bir fark 

bulduk. Literatür ile karşılaştırdığımızda deneklerimizin sö

zel zeka düzeyini daha yüksek, performans zeka düzeyini ise 
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daha düşük bulduk. Kontrol deneklerimizde ise iki değer ara

sındaki fark 10. 1 puandır. Wechsler sôzel ve performans IQ 

arasındaki 15 puan veya daha fazla farkın da tanı açısından 

anlamlı olabileceğini söyler . Ancak çevre, kültür veya öğren

me gibi faktörlerin araya girmesi nedeniyle normallerde de 

farklar çıkabilecektir. Bu nedenle Wechsler sözel ve perfor

mans IQ farkının bize sadece bir hipotez sunan genel bir bul

gu olduğunu, bu hipotezin test sonuçlarının daha iyi incelen

mesi ve yapılan hata tipinin analizi ile ispat edilmesi ge

rektiğini vurgulamıştır(95). Newland ve Smith ise 45-54 yaş 

için sözel ve performans IQ arasındaki 10 puanlık farkın .005 

seviyesinde, 12 puanlık farkın .001 seviyesinde anlamlı oldu

ğunu bildirmektedir(95) . Buna göre bizim alkol bağımlısı gru

bumuzda 19.76 puanlık sözel ve performans IQ farkı beklenen

den oldukça fazla olduğundan bu durum zihinsel bir gerileme 

için pozitif bir bulgu niteliğini taşımaktadır. 

Tablo 14 beyin hasarlı hastalar ile kontrol grupları 

için WAIS ölçeğindeki ortalama sözel ve performans IQ puanla

rını göstermektedir (Matarazzo 1979). Görüldüğü gibi kontrol 

grupları ile yaş, eğitim ve diğer ilgili faktörlerde yeterin

ce eşitlendikleri zaman beyin hasarlı hastalar daima normal 

kontrol gruplarından daha düşük IQ al~ışlardır. Sol hemisfer 

lezyonlarında sözel IQ azalmış, sağ hemisfer lezyonlarında 

ise yükselmiştir. Beyin hasarlılarda bu iki IQ puanına göre 

toplam IQ elde edildiğinde bu değerin daima 100 puanın altına 

düştüğü görülmektedir. Sağ hemisfer lezyonlarında veya yaygın 

beyin hasarında sözel IQ performans IQ'dan daima daha · yüksek 

olmakla birlikte bu fark, normalin üstünde zeka düzeyine sa

hip olan kişilerde ve psikomotor gerileme nedeniyle aktif ma

nipülasyon isteyen testlerde başarısız olan depresyonlu kim

selerde de görülebilmektedir(l2, 17, 95). Bu nedenle ispatına 

gerek duyulmadan sadece IQ farklarına göre konan tanılar ha

talı olabilecektir. 
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1 

Daha sonra alttest puanlarını incelediğimizde alkol 

bağımlısı grubumuzda sözel bölümde en iyi performans Genel 

Bilgi, en kötü performans Rakam Tekrarı ve Aritmetik testle

rinde gösterilmiştir. Performans bölümünde ise en iyi perfor

mansın gösterildiği test Resim Tamamlama, en kötü performan

sın gösterildiği test ise Obje Tamamlama, Küblerle Şekil ve 

Şİfre . olmuştur. Alkol bağımlısı grubumuzun% 54'ünün, kontrol 

grubumuzun ise % 53' tini.in bir sözel hafıza testi olan Rakam 

Tekrarını yapamadıklarını bulduk. Bu testte kontrol grubumuz 

da en az alkol bağımlısı grubumuz kadar başarısızdı. Gözlem

lerimize göre, alkol bağımlılarının birçoğu, "şimdi size bazı 

rakamlar söyleyeceğim ve daha sonra bunları bana tekrar etme

nizi isteyeceğim" şeklindeki talimatımızı duyunca "hafızam 

son zamanlarda o kadar iyi değil ama bakalım ne kadarını ya

pabileceğ~m" gibi bir ifade ile aşırı güdülenme içinde , teste 

oldukça iyi konsantre oluyorlardı. Kontrol deneklerimizin ise 

bir yandan böyle basit bir işi "nasıl olsa yapacakları" dü

şüncesi, öte yandan kendilerine böyle bir işi önerdiğ imizden 

do.layı ortay:-a çıkan negativizmleri sonucu testte başarılı 

olamadıklarını düşünmekteyiz. Ancak alkol bağımlısı grubumuz

daki deneklerimiz aşırı güdülenme içinde olmalarına rağmen, 

testte oldukça düşük performans göstermişlerdir. Bu da kronik 

alkol bağımlılarında yakın hafıza bozukluğunun en belirgin 

bulgulardan biri olduğunu göstermektedir. Bulgumuz Rado ve 

ark. (1977), Parker ve Parker (1983), Carlen, Wilkinson ve 

Wortzman'ın (1981) bulgularına uymaktadır. 

Alkol bağımlısı grubumuzun % 80'i Obje Tamamlama, 

% 54'ü Küblerle Şekil ve % SO'si Şifre alttestlerinde yeter~ 

siz performans göstermişlerdir. Alkol bağımlılarının analizi 

için dataların olduğu sekiz araştırmada denekler araştırmala

rı n % 1 O O ·1 ün d e K ü b 1 er 1 e Şek i 1 , ( v is u a 1-s p a t i a 1 pat ter n 

reproduction), % 89'unda Obje Tamamlama, % 7S'inde ise Şifre 

alttestinde kontrol deneklerinden anlamlı şekilde daha düşük 

performans göstermişlerdir (Parsons ve Farr 1981, Parsons ve 

Leber 1981). Böylece bizim bulgularımız ile diğer araştırma-
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cıların bulgularının uygunluk içinde olduğunu görüyoruz. Ra

paport, Gill ve Schafer'a (1976) göre, algılama kusurlarını, 

görsel analiz ve görsel organizasyonu ölçen bu testler aynı 

zamanda görsel motor koordinasyonun farklı yönlerini değer

lendirir. Şifre testi yazı yazma, resim yapma gibi taklitçi 

bir koordinasyon ister, ayrıca hastanın yeni bir şeyi ne ka

dar çabuk öğrendiğini gösterir. Obje Tamamlama, üretici gör

sel-motor koordinasyon ister. Küblerle şekil ise hem taklitçi 

hem de üretici görsel motor koordinasyon, mekanda oryantasyon 

ve tasarım yeteneği (spatial ability) yani yapıcı yetenek is

temektedir. Günlük yaşamda insan bu üç testin değerlendirdiği 

f onksiyonalrı her an yapar ama süreç otomatik olduğundan kap

sadığı ince ayrıntılar görülmez( 12). Ayrıca Küblerle Şekil 

ve Obje Tamamlama alttestleri kavram oluşturma, senteze gide

bilme ve planlama, yani analitik düşünce ve soyutlama gücü 

ister. Kişinin günlük yaşamdaki problemlere yaklaşımlarını 

ve imajinasyon kaybını, yani gerçekle ilişkilerini ve adaptif 

yeteneklerini değerlendirir. Yüksek beyin fonksiyonlarının 

bozulması, düşüncenin somutlaşması ve persisting bu testlerde 

başarısızlığa neden olmaktad ır(l2,92,93). Aritmetik ve Rakam 

tekrarı alttestlerindeki bozulma ise alkol bağıml ı sı grubu

muzda dikkat, konsantrasyon, sözel anlayış, sözel hafıza, sö

zel öğrenme ve problem çözem yeteneği.nin bozulduğunu göster

mektedir ki bu bulgular Malerstein ve Belden (1968), Tarter 

ve ark. (1983), Parker ve Parker (1983) ve Courville'nin 

(1979) bulgularını desteklemektedir. 

Organik beyin hastalıklarında en fazla görülen bulgu

lar görsel alandaki bozukluklar, hafıza bozuklukları, shift

ing kaybı ile organizasyon ve sentez yeteneği isteyen test

lerde performansın düşmesidir(92) . Bu kişilerin WAIS'de sözel 

ve performans faktörlerinin her ikisinde de başarıları düş

m~kte, beyin hasarının varlığından her alttest derece derece 

etkilenmektedir. Ancak bazı altt:e.stlerin diğerlerine oranla 

beyin hasarı konusunda daha duyarlı olduğu yolunda görüşler 

vardır. Bunlar da Wechsler'in Don't hold testleridir. Bu ki-
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şiler WAIS de sözel testleri performans testlerinden daha iyi 

yaparlar . En düşük performans Şifre alttestinde görülür. Pek

çok araştırıcı bu testin beyin hasarının tutarlı ve güvenilir 

göstergesi olduğunu ileri sürmektedir (Wolf 1960, Smith 1962, 

Gonen 1970, Closser, But ter ve Kaplan 1977). Ancak, gör sel 

motor organizasyonda bozukluğu gösteren Küblerle Şekil testi 

tanı açısından daha ayırdedicidir. Şifre ve Küblerle Şekil . 
testinde düşük puan almanın hemen ardından Resim Düzenleme 

ve organik bozukluğun türüne göre Obje Tamamlamada da düşük 

·puan alınır. Bu hastalarda hafıza bozukluğu Rakam Tekrarı . 

alttestinde, tersten rakam tekrarındaki başarısızlık ile ken

disini gösterir. Bazı hastalar kavramsal düşünce bozukluğu 

ve düşüncede rigid ite nedeniyle Benzer 1 ikler a 1 t testlerinde 

de düşük puan alırlar. 

Wechsler'e göre organik test paterninde, sözel bölümde 

·en iyi performans Genel Bilgi, en kötü performans ise Rakam 

Tekrarı ve/veya Aritmetik ve Benzerlikler alttestlerinde; 

performans bölümünde ise en iyi performans Resim Tamamlama, 

en kötü ise Şifre, Küblerle Şekil ve Obje Tamamlamada görül

mektedir. Kronik alkolik için patognomonik olan bulgu ise Ob

je Tamamlamanın önemli derecede bozuk olması, bunu oldukça 

iyi bir Küblerle Şekil alttestinin izlemesi ve Resim Tamam

lamanın çok iyi olmasıdır(92). 

GOLDEN (1976), WAIS testinde organik hasarı ayırmak 

için 4 WAIS alttestinin de iç~nde bulunduğu bir batarya tek

lif eder. Bu testler Küblerle Şekil, ' Obje Tamamlama, Şifre 

ve Benzerlikle~ alttestleridir(17). 

BURKE EDWARD L.'ye göre, Küblerle Şekil, Obje Tamamla

ma ve Şifre organik bozukluğu gösteren testlerdir(33). 

Araştırmamızda organik patern dediğimiz bu üç testin 

bozulmasından oluşan patern alkol bağımlısı grubumuzun % 46'

sında görülürken, kontrol grubumuzda bu oran ''sıfır"dır. Yine 
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alkol bağımlısı grubumuzda Küblerle Şekil ile Obje Tamamlama 

arasında . 51, Küblerle Şekil ile Şİfre arasında • 50, Şifre 

ile Obje Tamamlama arasında . 27 gibi bir· korelasyonun bulun

ması, bu testlerin temelde aynı yeteneği değerlendirdiğini 

göstermekte ve beyin disf onksiyonu bulgusunu kuvvetlendirmek

tedir. Ayrıca kronik alkol bağımlıları için patognomonik olan 

pater.nin de ortaya çıktığını , görsel analiz ve görsel motor 

fonksiyon , mekanda oryantasyon ve tasarım yetisini ( spatial 

ability) ölçen Küblerle Şekil testinin Re$~m Tamamlamadan da

ha kötü, Obje Tamamlamadan biraz daha iyi yapıldığını görüyo-

ruz . 

Kontrol grubumuz alkol bağımlısı grubu ile karşılaştı

rıldığında Küblerle Şekil alttestinin oldukça iyi yapıldığı

nı, fakat Rakam Tekrarı, · Ari t metik, Şif re ve Ob j e Tamamlama 

testinde bu grubun alkol bağımlısı grubu gib i düşük puan al

dığını gördük . Her iki grupta da bozulan alttestler hem yaşa 

hem de beyin fonksiyon bozukluğuna duyarlı tes t lerdir. Ancak 

kontrol grubunda yaş ile Rakam Tekrarı, Ş i f re, Kü b 1 er le Şe

kil, Resim Düzenleme ve performans I Q aras ı nda . 39 ile . 48 

arasında değişen negatif korelasyonun bulunması bu paternin 

normal yaşlanmaya bağlı olduğunu göstermektedir. Bu testler 

Wechsler'e göre de yaşa dayanıksız (Dont Hold) testlerdir. 

Grubun içinde bulunduğu yaş gözönüne alındığında dikkat, ha

fıza, psikomotor hız, görsel algılama ve motor koordinasyon 

gibi fonksiyonlarda ilerleyici bir azalmanın normal olacağını 

düşünmekteyiz. Bu bulgu, alkolizm ile normal ve patolojik 

yaşlanmanın MSS'deki fonkşiyonel değişikliklerinin benzer ol

duğunu söyleyen Courville'nin bulgusunu desteklemektedir. 

Kontrol grubumuzda Küblerle Şekil ile eğitim düzeyi 

arasında belirgin bir korelasyon vardı. Ayrıca Küblerle Şekil 

ile toplam zeka puanı arasında da korelasyon olduğunu gördük. 

Oysa aynı değerlere alkol bağımlısı grubumuzda rastlayamadık. 

Alkol bağımlısı grubunda Genel Bilgi ile eğitim düzeyi ara

sında belirgin bir korelasyon olduğu, Küblerle Şekil ile ol- ) 
1 
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madığı görüldü. Alkol bağımlısı grubunun daha önceki fonksi

yon düzeyini Genel Bilgi puanı ile belirlersek, Küblerle Şe

kil testinin bu test ile ve eğitim düzeyi ile korelasyonunun 

olmaması alkol bağımlısı grubun gerçek fonksiyon düzeyinin 

çok altında performans gösterdiğini ve bir mental deterioras

yon tablosu içinde olduğunu ortaya koymaktadır. 

Alkol bağımlısı grubumuzda yaş arttıkça alkol alma sü

resi de artmış, organik paterni gösteren testler ile yaş ara

sında .24 ile .33 arasında .05 ile .Ol anlamlılık düzeyinde 

değişen, kontrol grubunda görülenden daha düşük negatif kore

lasyonların olması kronik alkolizm ile normal yaşlanmanın 

merkez sinir sistemindeki fonksiyonel değişikliklerinin aynı 

olduğunu, ancak araya giren alkolün fonksiyonel bozulmayı 

hızlandırdığını göstermektedir. 

Yine alkol bağımlısı grubumuzda alkol alma süresi ile 

sadece Şifre ve Küblerle Şekil testi arasında negatif kore

lasyon olduğunu gördük. Bu durum alkol alma süresi arttıkça 

görsel hafıza, psikomotor hız, görsel motpr koordinasyon, so

yut düşünce ve yaratıcılık yeteneklerinin bozulacağını gös

termektedir. Ayrıca bu kişilerin hareketleri ağırlaşacak, ye

ni uyarılara kapalı olacaklardır. Çağrışımlar gittikçe katı

laştığından algılama, düşünme. yeni birşey öğrenme, bir so

runla karşılaşıldığında işbirliği kurma istekleri azalacak

tır. Böylece çaba isteyen işlerden kaçan bu kişilerin adaptif 

yetenekleri bozulacaktır. Ayrıca Küblerle şekil ve Obje Ta

mamlama alttestleri özellikle analitik düşünceyi ölçen test

ler olduğuna göre, bu yetenekleri bozulmu~ olan alkol . bağım

lılarının bundan sonra çevreden bilgi toplama. bunu yorumlama 

ve bilgiden yararlanma biçimleri farklı olacak, daha önce sö

zünü eitiğimiz "Alana bağımlı'' kişilik özellikleri oluşacak

tır. "Alana bağımlı" kişiler çevre ile başedebilmek için ak

tif bir tutum geliştiremeyip onu pasif bir biçimde kabulle

nen, güd tilerini ya kısıtlayan ya da yeterince denetlemeden 

gösteren, f~üstrasyona tolerans düzeyi düşük kişilerdir. Ken-
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dilerini az tanırlar, yetersizlik duyguları içind~ beden 

imajlarını küçümserler ve benliklerini başkalarının görüşüne 

göre tanımlarlar. , 

WAIS testinde alkol bağımlılarındaki kognitif fonksi

yon bozukluğu bulgularımız hasarın daha çok sağ hemisfer, 

özellikle sağ frontal ve parietal loblarla ilgili olduğunu 

göstermektedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, çeşitli 

testlerde (örneğin Wechs ler, HRB, . Lu ria gibi) a 1 t testlerin 

farklı türlerden beyin hasarlarının saptanmasında daha etkin 

olduğu görülmektedir. Örneğin WAIS'de küblerle şekil testi, 

sağ beyin hasarlı gruba uygulandığında % 90, sol beyin hasar

lı gruba uygulandığında ise % 40'ın altında ayırım yapmıştır. 

Şifre alttesti ise sağ beyin hasarlı grupta % 97, sol beyin 

hasarlı . grupta ise % 76 ayırıcı olmaktadır. Bazı alttestler 

ise her iki grup için eşit ağırlıktadır. Temporal lob hasar

ları frontal ve parietal lob hasarı arasında bir geçiş yeri 

gibi görüldüğünden temporal lobla ilgili bir hasar saptama

mamıza rağmen alkol bağımlısı grubumuzda bozulmuş kogni tif 

fonksiyonun, beynin yaygın, hafif disfonksiyonu nedeniyle or

taya çıktığını düşünmekteyiz. 

Wechsler, kişisel deneyiminde WAIS yıkım indeksinin 

klinik teşhiste yararlı olduğunu bildirmesine rağmen, araştır

mamızda bu indeks t-test ile incelendiğinde iki grup arasında 

anlamlı bir farkın olmadığını gördük. Bulgularımız Bersof f 

(1970), Kraus (1966) ve Norman'ın (1966) görüşünü destekle

mektedir. Biz de bu indeksin ya/ya da değil ayıracı olarak 

kullanıl~asının hatalı olacağını, klinik uygulamada oranın 

sayısal değerinin tanıyı belirleyen faktörlerden sadece biri 

olduğu görüşüne katılıyoruz. Burada kişinin hasar yüzdesinin 

yanısıra geri kalan psikometrik paterninin de incelenmesi ge

rektiğini ve kesin tanının ancak test performansının bir bü

tün olarak değerlendirilmesinden sonra konmasının daha uygun 

olacağını düşünüyoruz. 
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Araştırmamızda kullandığımız diğer bir test, Benton 

Görsel algılama testi idi. Bu testte deneklerimizin % 16'sı 

hasar veya hasar şüphesini gösterirken % 84'ü şiddetli hasar 

bulgusu vermişlerdir. Bulgularımız Claeson ve ark. (1969) ile 

Brewer ve Perrets (197l)'in bulgularına göre yüksek, Carlsson 

ve ark. (1973-1979) ile Hoy'un (1973) ve Özden'in (1983) bul

guları ile uygunluk içindedir. Brewer'da şiddetli beyin hasa

rı bulgusu % 39, Claeson ve arkadaşlarında ise % 2S'dir. An

cak Brewer'in g1 Claeson'un sadece 20 alkol bağımlısı ile ça

lıştığını, yani vaka sayısının az olduğunu görüyoruz. Oysa 

57 kronik alkolik ile çalışan Hoy (1973), 67 gamına alkolik 

hasta ile çalışan Carlsson (1973) ve 30 alkolik hasta ile ça

lışan Özden (1983) de oranın yükseldiği görülmektedir. Özden, 

deneklerinin % 90'ında beyin fonksiyon bozukluğu saptandığını 

% lO'unda ise testlere yansıyan bir patolojinin bulunmadığını 

bildirir. 

Araştırmamızda Benton testinde yapılan hata tiplerini 

incelediğimizde sırası ile en fazla yapılan hatalar Büyüklük, 

Bozulma, Atlama ve Döndürme hatalarıdır. Poitrenaud ve Barre

re ( 1972) ile Bent on, beyin hasarı olan hastaların Ben ton 

test performanslarının kontrol hastalarından gerek kalitatif 

gerekse kantitatif açıdan farklı oldutunu, beyin hasarlıların 

At lama, Bozulma, Büyüklük ve Döndürme ha taları nı daha fazla 

yaptıklarını bulmuştur(6). 

Araştırmamızda, alkol bağımlısı grubumuz sağ tarafta 

daha çok Atlama, sol tarafta ise Büyüklük, Döndürme ve Bozul

ma hatası yapmışlardır ki bu pattern serebral patolojinin 

varlığını ve bunun daha çok sağ hemisfer hasarına uyduğunu 

göstermektedir. Literatür ile karşılaştırıldığında, ünilate

ral frontal lob hastalarını araştıran Benton, testin C uygu

lamasında sağ frontal lob lezyonları olan hastaların sol 

frontal lob lezyonları olan hastalardan anlamlı şekilde daha 

düşük seviyede performans verdiğini bildirir. Sağ hemisfer 

hastalarının % 38'inin, sol hemisfer hastalarının ise % lO'u-
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nun hatalı performans verdiğini vurgulayan Ben ton, bu test 

ile özellikle sol hemisfer lezyonlarının atlanabileceğini, 

sağ parietal alan lezyonlarının ise anlaşılabileceğini söyle

mektedir. Ackerly ve Benton (1947), Beechley ve Rust (1949), 

Scherer, Winne, Clancy ve Baker (1953), Frigyesi, Cox ve So

lomon (1963) da bu testte en kötü performansın parieto-oksi

pital alan lezyonlarında görüldüğünü bildirirler. Klaus Poeck 

(1982), bu hastalarda özellikle mekanda oryantasyon ve tasa

rım fonksiyonunun (spatial ability) bozulduğunu · söyler. Yani 

Benton testi daha çok sağ hemisfer lezyonlarına duyarlı bir 

testtir. 

Araştırmamızda WAIS ile Benton testi arasında korelas

yonlara baktığımızda WAIS testinde performans ı n en düşük ol

duğu ve _ serebral patolojinin varlığıI}ı gösteren alttestler 

ile Bentondaki .hata tipleri arasında .41 ile .23 aras;nda de

ğişen, .05 ile .001 düzeyi arasında anlamlı korelasyonlar 

bulduk. Beyin hasarına oldukça duyarlı bir alttest olan Küb

lerle Şekil ile Benton arasında .26 ile .39 aras ında değişen 

bir korelasyon var~ı. Breidt(l974), beyin hasarlı gruplar ile 

kontrol gruplarını testin A uygulamasında karşılaştır~ığında 

aralarında .001 düzeyinde anlamlı bir fark olduğunu bulmuş, 

beyin hasarlı grupta WAIS Rakam Tekrarı, Şifre ve Obje Tamam

lama alttesti ile Benton arasındaki korelasyon katsayılarının 

. 46 ile . 62 arasında değiştiğini, en az korelasyonun Rakam 

Tekrarı ile olduğunu vurgulamıştır. Benton (1967), beyin ha

sarlı olan 100 hastada mental deteriorasyona duyarlı testler 

olan WAIS Küblerle Şekil ile Benton hataları arasındaki kore

lasyonun pozitif olduğunu bulmuştur. Bizim araştırmamızda ise 

WAIS Rakam Tekrarı ile Benton arasında korelasyon bulunmamış

tır. Bu son uç He il brun ve Sterne 1 nin ( 196 7) , bulguları ile 

uygunluk göstermektedir. 

Sonuç olarak, alkol bağımlılarındaki alkol almayı bı

rakmama ya da iyi bir tedaviden sonra tekrar tekrar içmeye 

başlamanın tamamen beyin hasarı nedeniyle· olduğunu ·söylemek 

iddialı bir tutum ise de bu konuda beyin disfonksiyonunun ro

lü küçümsenemez. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında 

araştırma sonuçları ve bundan sonra yapılacak araştırmalar 

için öneriler şöyle özetlenebilir : 

Alkoliklerde entellektüel yıkım işaretleri ve semptom

larının klinik izlenimle değerlendirilmesi güvenilir bir me

tod değildir. Psikometrik değerlendirme ile semptomatik de

ğerlendirme arasında hiçbir korelasyon yoktur. Sadece klinik 

değerlendirme ile karaciğer hasarı veya beyin atrofisi olma

yan hastanın geriye dönüşebilir beyin hasarı için risk altın

da olduğunu saptayamayız. Biz bu araştırmada klinik olarak. 

oldukça sağlıklı görünen kronik alkoliklerde psikiyatr ik mua

yene ile ortaya çıkarılamayan dikkat_, kısa süreli sözel ve 

şekil hafızası, psikomotor hız, görsel algılama, görsel ana

liz ve görsel motor performans, mekan oryantasyonu ve tasarım 

yeteneği (yapıcı yetenek), kavram oluşturma ve soyutlama ye

teneği, öğrenme ve problem çözem becerileri gi.bi yüksek beyin 

fonksiyonlarında patolojik sınırlara ulaşabilen zedelenme ve 

yıkımların olduğunu, uzun süreli alkolizmin bilgi edinme sü

recini bozduğunu, bütün bunların standart kriter ve ölçümlere 

dayanan psikolojik testler ile saptanabileceğini bulduk . An

cak psikolojik testlerin tek bir testten ziyade bir batarya 

şeklinde uygulanmasının beyin fonksiyon bozukluklarını açığa 

çıkarmakta daha etkin olacağını düşünüyoruz. 

Yaş, eğitim , sosyoekonomik durum ve sağlık durumu üze-
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rinde dikkatli bir eşitleme yapıldığı zaman, alkol bağımlıla

rında WAIS gibi standart bir zeka ölçümünde ilk bakışta bir 

yetersizlik bulunmamakta, zeka dağılımı normallere oranla çok 

büyük bir farklılaşma göstermemektedir. Ancak detaylı analiz

de kendi yaş dilimlerinden beklenen normal sözel ve perfor

mans IQ farkından oldukça fazla bir fark ve organik patern 

göstermeleri, beyin disfonksiyonu şüphesini doğrulamaktadır. 

Defektler muhtemelen kortikal patolojinin sonuçlarıdır. WAIS 

ve Benton testinde kognitif fonksiyon bozukluğu bulgularımız, 

alkol bağımlısı grubunda bozulmuş kognitif fonksiyonun daha 

çok sağ hemisfer, sağ frontal ve parietal loblarla ilgili ol

duğunu göstermektedir . Biz burada, özellikle frontal korteks 

atrofiye yatkın olduğu için alkol bağımlılarının kendi kendi

lerine bir çeşit kimyasal lokotomi uyguladıklarını söyleyen 

Brewer'in (1971 ) görüşüne katılıyoruz. 

Bozulan kognitif fonksiyonların kişinin davranışında 

birtakım değişikl iklere yol açacağı bir ierçek t ir. Merkez si

nir sistemi daha önceden edinilmiş algıların anılarını, bun

lara nasıl tepki göstermiş olduğunu sayısız izlenimler 

(engram) şeklinde kaydeder ve gerektiğinde kullanılmak üzere 

bir bilgisayar gibi depo l ar. Bir organizmanın homeostatisini 

kurması için dışarıdan ve içeriden gelecek birçok uyaran 

içinden özel uyaranları seçmesi yani filtreleme becerisine 

sahip olması gerekir. Hasar görmüş duyu organları nasıl uya

ranın kavranmasını güçleştiriyorsa hasar görmüş korteks de 

uygun tepkilerin seçimini ve filtrelemesini yapamayacak, al

gılamanın bozulması sonunda iç ve dış uyaranlar ayırdedileme

yecek, birbirine karıştırılacak ve tepkiler beş duyu alanında 

~ers, uygunsuz olacaktır. Bireyler mekan ilişkilerini analiz 

etmek ve basit yapılandırma görevlerini sürdürmekte başarısız 

kalacaklardır. Kavraması, karar vermesi ve çözüme varması ge

reken soyut bir problemle karşılaştığında birey, neyin çö

zümlenmesi gerektiğini bilse de bu fonksiyon için neyin ge

rektiğini bilemeyeceğinden muhtemelen eskiye ait izlenimlerin 

sembolleri ile içine girdiği yeni durumun soyut anlamı ara-
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sında bağ kuramayacak, yeni sorunları "hemen şimdi'' biçiminde 

bir tutum içinde çözmeye çalışacak, olaylar karşısında somut 

bir tutum geliştirecektir. Somutlama eğilimi ile davranışın 

değişmesi sonucu birey. 

a) Egoyu dış dünyadan ve iç yaşantılardan ayıramaya

caktır. Bireyin kafasında olup bitenlerle dıştaki olaylar 
"' 

arasında ayırım yapamaması sonucu gerçeği değerlendirme fonk-

.siyonu bozulacaktır. 

b) Zihinsel bir meseleyi şuurlu olarak ve isteyerek 

çözemediği gibi, bir konunun çeşitli yönlerini kendiliğinden 

akılda tutamayacak, bütün içindeki esası kavrayama}acak; bunu 

parçalara ayıramayacak ve tekrar bütünleyemeyecektir.. Ortak 

olan özellikleri soyutlayıp hiyerarşik kavramlar düzenleyeme

yecek, zihinsel düzenlemede değişiklik yapamayacak, düşünceyi 

bir görüş açısından diğerine kaydıramayacaktır. ·Bu nedenle 

gerek kendisi gerekes çevresindekilerle ilgiii konuların de

ğ_erlendirmesini yapamayacak, bunların hesabını veremeyecek

tir. 

Kavramsal düşüncedeki bozukluklar, genellikle terapi 

programlarında hastaya sunulan kompleks materyalin büyük bir 

kısmının yeterince anlaşılamamasına yol açacağından, ilk mü

dahale ve eğitim için gerek kesilme devresi gerekse bu devre

den sonra dinamik psikoterapiden çok, sınırlı alkol tedavi 

programlarının uygulanmasının zaman kazanmak açısından daha 

yararlı olacağını düşünmekteyiz. 

Aksayan, kusurlu çalışan, yetersizleşen bütünleyici 

kognitif fonksiyonların yarattığı stress karşısında, kişinin 

geliştirmek zorunda kaldığı yeni uyum çabaları sonucunda la

tent kişilik özelliklerinin de ortaya çıkması ile bazı davra

nışlara eğilim olacaktır. Bugün kabul edilen düşünce, kişide 

sadece beyindeki organik bozuklukların değil, kalıtımla geçen 

veya yapısal temel kişilik özelliklerinin de davranışlarına 
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etki ettiğidir. Çözüm isteyen sorunlarla karşılaştığında ken

dini güçlükler içinde bulan , hata işlemekten ve bunun bilin

meyen sonuçlarından korkan kişi, katastrofik anksieteden sos

yal ilişkilerini kısıtlamakla kurtulmayı yeğleyecektir. Böy

lece acı vermeyen ve entellektüel yetersizliklerini örtbas 

edebilen birkaç aktivitenin dışına çıkamayacak ve sosyal ba

kımdan tamamen kabuğuna çekilerek sadece birkaç davranışı 

persevere · bir şekilde tekrarlayarak uyumunu devam ettirebile

cektir. Geri çekilme eğilimi (Withdrawal tendency) muhtemelen 

"kişinin kendisi için tehdit edici olmayan bir çevre yaratma 

girişimi" olarak yorumlanabilir. İnsanlardan uzak bir çevre 

istekleri azaltacak ve bunun sonucu olarak da kişinin yeter

sizliğini ortaya çıkaracak muhtemel durumları önleyecektir . 

Böylece yeni durumlardan sakınılarak engellenme (frustra -

tion) da azaltılmış olacaktır. 

Şu halde problem çözmedeki güçlük sadece kognitif 

testlerde değil yaşam durumlarında da ortaya çıkmakta, böyle

ce alkol insan için çeşitli sitüasyonlarla etkin şekilde uğ

.raşamamanı n oluşturduğu "stress" ile başetmek · için adeta bir 

"yöntem" olmaktadır. 

Psikometrik ölçümlerin yanısıra nöroradyolojik olarak 

da bulunmuş olan kortikal atrofinin , ilerleyici olup olmadı

ğını veya uzun sürmüş abstinans ile en azından kısmen gerile

yip gerilemediğini bize sadece dikkatli , takipli araştırmalar 

gösterecektir. Ayr ıca kanımızca kognitif bozukluğu olduğundan 

şüphe edilen alkolik bir hastanın incelenmesi sadece zeka 

testleri ile olmamalı, beyin hasarını ortaya çıkarmak için 

özel olarak geliştirilmiş testler, hafıza ve frontal lob lez

yonlarına duyarlı testler de kullanılmalıdır. Objektifliği 

ve sayısal değer verebilme özellikleri, uygulama , kolaylığı, 

·ucuz~uğu , hasta açısından risk taş ımama gibi olumlu özellik

leri nedeniyle nöropsikolojik testlerin beyin-davranış iliş

kis i ni anlamada bize yararlı araçlar olduğuna inanıyoruz . An

cak, standart WAIS uygulaması oldukça uzun bir zaman almakta-
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dır. Kognitif durum muayenesi için basit , kaba , kolayca uygu

lanan ve puanlanan WAIS ile yüksek korelasyonu olan testlere 

ihtiyaç vardır. Klinikte beyin yıkımının varlığını göstere

cek, hafıza ve oryantasyona ağırlık veren zihinsel durumu de

ğerlendirme ölçeklerine, hastaların, karar verme, muhakeme, 

emosyonel durum, motor davranış, düşünce bozukluğu ve sosyal 

fonksiyonlarının değerlendirilmesine önem veren soru çizel

gelerine ihtiyaç vardır . Bu çizelgelerdeki sorular kognitif 

yıkımın yaygın mı yoksa belli bir alana mı sınırlandığını 

göstermeli, ayrıca çizelgede kognitif yıkımın geriye dönüşe

bilir özellikleri olup olmadığını ortaya koyan sorular olma

lıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmada 10 yılda~ fazla bir süre alkol a l an ve 

halen tedavi altında bulunan kronik alkol bağımlılarını~ yük

sek beyin fonksiyonları objektif bir test bataryası ile ince

lenerek, bozulmuş olan kognitif fonksiyonların kalitatif ola

rak bir organik test patern i verip vermediği, bu testler ile 

alko l izmde yüksek beyin · fonksiyonlar ındaki hasarın tesbitinin 

mümkün olup olmadığı araştırılmıştır. 

Çalışmaya ortalama yaşı 4 1 . 6, or t alama eğitim düzeyi 

12. 6 yıl, ortalama alkol kullanma süresi 20. 6 yı l ve günde 

aldıkları ortalama alkol miktarı 102.9 cc olan ve 50 kişiden 

oluşan erkek alkol bağımlısı grup ile yaş ve öğrenim düzeyi ~ 

açısından bu grup ile eşleştirilmiş 40 kişiden oluşan kontrol 

grubu alınmıştır. 

Alkol ba3ımlı. grubu oluşturulurken ilaç b8~ir:ılılı:$ı, Korsa

kof f psikozu, MSS hastalığı, fonksiyonel psikoz ve affektif 

. hastalığı olmayanlar, menenjit ve kafa travması geçirmemiş 

olanlar ve öğrenme güçlüğü ile yoğun anksietesi olmayan kişi-· 

ler seçilmiştir . Denek seçimi için öngörüşmenin dışında Şim

diki Durum Muayenesi (PST) J Zung Anksiete ( SAS) ve Zung Dep

resyon (SDS) ölçeğinden yararlanılmıştır. Psikolojik testler 

(WAIS-Benton), alkol bağımlısı gruba klinik olarak kesilme 

belirtilerinin tamamen kaybolduğu va ilaç kullanımının en aza 

indirildiği 3.haftadan sonra verilmiştir. Uygulama bittikten 

sonra istatistik değerlendirmede t-test ve P~arson korelasyon 
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katsayıları kullanılmıştır. 

Sonuç olarak kronik alkolizmin WAIS gibi çok maddeli 

ve standart IQ veren bir test ile ölçülen genel zekayı etki

lemediği 1 ancak genel zeka ile korelasyonu oldukça yüksek 

olan spesifik entellekttiel fonksiyonları etkilediği bulunmuş

tur. Kültürleri, eğitim düzeyleri ve sosyoekonomik durumları 

gözönüne alındığında, -~lkol bağımlıları ger.ek sözel gerekse 

performans yetenekler~nde anlamlı bir şekilde aynı yaş dili

minde bulunan kişilerden beklenenin al tında performans ver

m~şlerdir. Performans testlerinde bozulmanın daha fazla oldu

ğu, kronik alkol kullanımının yaşlanma ile kognitif fonksi

yonlarda oluŞan fonksiyonel.bozulmayı hızlandırdığı görülmüş

tür. Alkol alma süresi arttıkça kogni tif bozulm_aya paralel 

olarak adaptif yetenekler de bozulmaktadır. 

Psikometrik ölçüm kalitatif ve kantitatif açıdan ince

lendiğinde kognitif fonksiyonlardaki bozulmanın serebral pa

toloj i nin varlığını kanıtladığı, testlerdeki yetersizliğin 

organik test paternine uyduğu ve bunun daha çok sağ hemisfer 

ile ilgili olduğu anlaşılmıştır. WAIS yıkım indeksi ise iki 

grubu birbirinden ayıramamıştır. 
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SUMMARY 

In this study attempts have been made to examine 

through an objective test battery the high cerebral functions 

of chronic alcohol addicts who have been using alcohol for 

more than ten years and who are presently under treatment and 

to investigate whether the impaired cognitive functions can 

yie l d an organic test pattern qualitatively and whether it 

is possible to detect via these tests the damage in high 

cerebral functions in alcoholism. 

A group consisting of 50 male alcohol addicts with an 

average age of . 41.6, average education level 1 2.6 years, 

average period of alcohol usage 20.6 years, and daily alcohol 

consumption 102.9 cc averagely anda control group of 40 

people who were correlated wi th the above group in respect 

of age and education level were included in this study. 

While composing the alcohol aô.dict group, 

Korsakoff psychosis, MSS had no drug addiction, 

functional psychosis and affective disease, those 

those who 

disease, 

who were 

not sustained to meningitis or cerebral trauma and these who 

had no difficulty in learning or intensive anxiety were 

selected. For the selection of subjects, such criteria as the 

Present State Examination, Zung Anxiety and Depression Scale 

were benefited from besides preliminary interview. Psycholo

gic tests (WAIS-Benton) were given to alcohol addict group 

af ter 3 weaks when wi thdrawal symptoms were clinically lost 
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completely and when drug consumption was reduced to a mini

mum . Following the termination of test application, t-test 

and Pearson correlation coef ficients were used in statistical 

assessment. 

Finally, it was concluded that chronic alcoholism did 

not affect general intellect measured by a test such as WAIS, 

which is comprised of a great number of items and which yields 

a standart IQ but had an effect on specific intellectual 

functions which had a high correlation with general intellect. 

When their cul tures, educational levels, and socio-economic 

conditions are taken into consideration, alcohol addicts 

yielded significantly less performance in both verbal and 

performance capacities compared to those people in the same 

age sec ti on. I t was o bserved in the per f ormance tes ts tha t 

impairment· was more and that chronic alcohol consumption 

accelerated functional impairment which is developed in 

cogni ti ve functions wi th aging. The longer alcohol consumed 

the more impaired the adapti ve capaci ti es in parallel to 

cognitive impairment. 

When psychometric measurement is examined qualita

tively, it was understead that the i'mpairment in cognitive 

impairment proved the existence of cerebral pathology, that 

the in _ _ adequancy in the tests conformed with the organic test 

patte'rn, and that this was rather related wi th the right 

hemisphere . WAIS deterioration index could not distinguish 

both groups. 
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EK 1 
ZUNG KENDİNİ DEGERLENDİRME ÖLÇEGİ 

1. Üzgün ve kederliyim 

2. Kendimi en iyi sabahları 
hissediyorum 

3. Ağladığım veya kendimi ağlamaklı 
hissettiğim zamanlar oluyor 

4. Geceleri uyumakta zorluk 
çekiyorum 

5 . Her zaman yediğim kadar 
yemek yiyebiliyorum 

6. Hala seksten hoşlanıyorum 

7. Kilo kaybettiğimi 
farkediyorum 

8. Kabızlıktan sıkıntı 
çekiyorum 

9. Kalbim her: zamankinden 
daha hızlı çarpıyor 

10. Hiçbir neden yok iken 
yoruluyorum 

11 . Zihnim eskisi kadar 
iyi çalışıyor 

12. İşlerimi eskisi kadar 
kolay yapabiliyorum 

13. Huzursuzum ve yerimde 
duramıyorum 

14. Gelecek konusunda 
umutluyum 

Hiçbir 
Zaıtıan 
Veya 

Nadiren Bazan 
Çoğu 

Zaman 
Her 

Zaman 



15 . Her zamankinden daha 
fazla huzursuzum 

16. Karar vermem kolay 
oluyor 

17. Kendimi işe yarayan ve 
gerekli bir kişi olarak 
görüyorum 

18. Hayatım oldukça dolu 
geçiyor 

19. Şayet ölecek olursam 
başkalarının daha rahat 
edeceklerini hissediyorum 

20. Her zaman yaptığım işleri 
hala yapmaktan hoşlanıyorum 
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Hiçbir 
Zaman 
Veya 

Nadiren Bazan 
Çoğu 

Zaman 
Her 

Zaman 
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DEPRFSSİF OOZUKLUILAR İÇİN TANI KRİTERLERİ VE BUNLARIN 
SDS MADDELERİ İLE İLİŞXİSİ 

Depressif Rahatsızlığın 
Belirtileri 

1- Depresif, kederli, kırgın 
neşesiz ve hüzünlü 

2~ Ağlamaklı 

b) FİZYOLOJİK OOZUKLUILAR 

1- Günlük dalgalanma: Sabahki 
belirtilerin abartılması 
ve gün içinde bunlarda bir 
ölçüde düzelme 

SDS Maddeleri 

Kendimi kırgın ked~rli ve hü
zünlü hissediyorum 

Ağlama nöbetleri geçiriyorum 
veya kendimi ağlayacak gibi 
hissediyorum 

Kendimi en iyi sabahları 
hissediyorum 

2- Uyku: Karakteristik olarak Gece boyu uyumakta güçlük 
sık sık veya erken olarak çekerim 

3- İştah: Yenilen yemek 
miktarının azalması 

İştahım her zamanki gibidir 

4- Kilo kaybı. Az yemeye veya Kilo kaybetmekte olduğumu 
metabolizmanın a~tmasına ve farkediyoruın 
dinlenmenin azalmasına bağlı 
olarak 

Madde No 

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

(5) 

(7) 

5- Cinsellik: İsteğin azalması Çekici kadınlara/erkeklere (6) 
bakmaktan onlarla konuşmaktan 
hoşlanıyorum 

6- Gastrointestinal: Kabızlık Kabızlık çekiyorum (8) 

7- Kardiyovasküler: Taşikardi Kalbim her zamankinden hızlı (9) 
çarpıyor 

8- İskelet kasları: Artmış ve Sebepsiz yere yoruluyorum 
açıklanamayan yorgunluk 

(10) 



c) PSllOM)T()R BOZUKLUKLAR 

1- Ajitasyon 

2- Retardasyon 

d) PSİKOLOJİK: BOZUn.UILAR 

1- Konfüzyon 

2- Boşluk 

3- Umutsuzluk 

4- Kararsızlık 
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Huzursuzum ve yerimde 
duramıyorum 

Alıştığım şeyleri kolayca 
yapabiliyorum 

Zihnim her zaman olduğu 
kadar açık 

Hayatım oldukça dolu 

Geleceğe ümitle bakıyorum 

Kolaylıkla karar verebili
yorum 

(13) 

(12) 

(11) 

(18) 

(14) 

(16) 

5- Tedirginlik Her zamankinden daha (15) 
tedirginim 

6- Doyumsuzluk Alışmış olduğum şeyleri (20) 
yapmaktan hala zevk 
duyuyorum 

7- Kendi gözünde değer kaybı İşe yaradığımı hissediyorum (17) 

8- İntihar düşüncesi Ölseydim herkes için (19) 
daha iyi olurdu 
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EK 2 

SAS DEGERLENDİRME ÖLÇEGİ 

1. Kendimi herzaınankinden daha 
endişeli ve sinirli 
hissediyorum 

2. Korkmam için hiçbir neden 
yok iken korkuyorum 

3. Kolayca keyfim kaçıyor 
veya paniğe kapılıyorum 

4. Beynimin bütünlüğünün bozulduğunu 
hissediyorum 

5. Her işin düzgün gittiğini ve 
hiçbir kötü şeyin olmayacağını 
hissediyorum 

6. Kollarım ve bacaklarım 
tirtir titrer 

7. Baş, boyun ve sırt 
ağrılarından şikayetçiyim 

8. Kendimi halsiz hissediyor 
ve kolayca yoruluyorum 

Hiçbir 
Zaman 
Veya 

Nadiren 

9. Kendimi oldukça sakin hissediyor ve 
uzun bir süre hareketsiz 
kalabiliyorum 

10. Kalbimin çok hızlı çarptığını 
hissedebiliyorum 

11. Başdönmesi nöbetleri yüzünden 
rahatsız oluyorum 

12. Bayılma nöbetlerim oluyor 
veya bayılacakmış gibi 
oluyorum 

Baz an 
Çoğu 

Zaman 

Çoğunluk
la veya 

Her zaman 



13. Kolayca nefes alıp 
verebiliyorum 

14. El ve ayak parmaklarımın 
uçlarında halsizlik ve 
karıncalanma hissediyorum 

15. Mide ağrıları veya 
hazımsızlıktan rahatsız 
oluyorum ' 

16. Sık sık idrara çıkma 
isteği duyuyorum 

17. Çoğu kez ellerim sıcak ve 
kurudur 

18. Yüzüme ateş basıyor ve 
kızarıyorum 

19. Kolayca uykuya dalarım ve 
gayet iyi bir şekilde 
dinlenebilirim 

20. Geceleri kabuslar görüyorum 
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Hiçbir 
Zaman 
Veya 

Nadiren Baz an 
Çoğu 

Zaman 

Çoğunluk
la veya 

Her zaman 



1-2 

3-4 

5-6 

7-8-9 

10-11 

12-13 

14-15 

16-17 

18-19 

20-21 

22-23 

24-25 

26-27 

28-29 

30-31 

32-33-34 

35-36 

37-38-39 

40-41-42 

43-44-45 

46-47 

48-49 

50 

51 

. 52 

53 

54 

55 

56 

57 

58-59 

60-61 

62-63 

64-65 
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EK 3 

DATANIN AÇIKLANMASI 

Yaş 

Eğitim Düzeyi 

Alkol Alma Süresi 

Günde Alınan Ortalama Alkol Miktarı (cc) 

WAIS Genel Bilgi Testi 

WAIS Anlayış Testi 

WAIS Aritmetik Testi 

WAIS Benzerlikler Testi 

WAIS Rakam Tekrarı Testi 

WAIS ·Şifre Testi 

WAIS Resim Tamamlama Testi 

WAIS Küblerle Şekil Testi 

WAIS Resim Düzenleme Testi 

WAIS Obje Tamamlama Testi 

WAIS Sözel Puan 

WAIS Sözel IQ 

WAIS Performans Puanı 

WAIS Performans IQ 

WAIS Toplam Puan 

WAIS Toplam IQ 

BENTON Doğru Sayısı 

BENTON Hata Sayısı 

BENTON Sağ Taraf Hatası 

BENTON Sol Taraf Hatası 

BENTON Atlama Hatası 

BENTON Bozulma Hatası 

BENTON Tekrarlama Hatası 

BENTON Döndürme Hatası 

BENTON Yer Değiştirme 

BENTON Büyüklük Hatası 

BENTON İşlenmiş Hata Puanı 

WAIS Yıkım İndeksi 

Zung Depresyon Ölçeği Puanı 

Zung Anksiete Ölçeği Puanı 
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VISUAL RETENTION TEST 
Arthur L. Benton 

RECORD FORM 
NAME _______________________________________ ..__ ________________ __ AGE ____ _ 

NO. ___ _ 

SEX _ __ _ 

PLACEOFTESTING ______________ _ EXAMINER __________________ _ 

FIRST TESTING DATE SECOND TESTING DATE 

FORM ADMINISTRATION FORM ADMINISTRATION 

Score Number 
Design (O or 1) Errors• of Errors· 

Score Number 
Deslgn (O or 1) Errors• of Errors 

1 1 

il il 

1 il 111 

iV iV 

v v 
VI vı 

vıı vıı 

Vlll vııı 

ıx ıx 

x x 
Number Number 
. Correct Error Correct Error 

Score Score Score Score 

•use symbols; see Chapter 2 of manual. "Use symbols; see Chapter 2 of manual. 

ERROR CATEGORIES: ERROR CATEGORIES: 

Omission" Omissionc: 

Distortion" Distortionc: 

Perseverationc Perseverationc: 

Rotations Rotationc:. 

Misplacementc Misplacement" 

Size Errorc Size Error" 

left Errorc left Error" 

Right Errorc:. Right Error" 

REMARKS ________________________________________________________________________ __ 

INTERPRETATION ________________________________________ ~ 

Printed in U.S.A. 
Copyright 1955, © 1974 by The Psychologicaı Corporation, New York, N.Y. 10017 

AH rights reserved as stated in the manuaı and Catalog. 75·133AS 9-02742 



WAIS RECORD 
FORM 

Wechıler Adult lntelllgence Scale 
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EK, ç -~ Name ____________________ _ 

Birth Date _____ Age __ Sex __ Maritaf: S M D W .. OAY t·•. CllCU NC 

Nat. Color Testecf by ___ _ 

Place of Examination Date -----
Occupation _________________ Education -----------------

TABLE OF SCALED. SCORE EQUIVALENTS• SUMMARY 
RAW SCORE TEST Raw Scııled 

Scoı. Sco1't 
E .. E 
:ı c o :a .:ı ... ~ l " 1 E ... c " { ; "' l:' " ... ~ 1 ~ ~ . o .., 

:ı: :t .; !- ':ı: ... E ö :ı • f ';: ei. • f;. ! ... E 
~ "' JO a l u ... E .; ]. i :, E ... ~~ ... 

J? 
~ 

';: ~ 
]' 

c.1!~ ~ A:~ :ır 
.!: < a > a o 

lnforma+ion 

Comprehenslon 

Ar.itlımetie 

Similaritles 

19 29 27-28 26 17 78-80 87-90 19 Dlglt Span 
11 2B 26 25 1ı..n 8J..86 .21 J6 ... 11 
17 27 25 18 24 74-75 79-82 48 35 4J . 17 

Vocabulary 

" 26 24 J7 2J 16 11.n 76-78 20 47 34 42 " Verbal Seore 
n 25 23 16 22 ıs 67-70 n.15 46 u 41 15 
14 23.24 22 15 21 14 63-66 69-71 19 44-olS 32 40 14 Diglt Symbol 

13 21.U 21 14 19-20 59-62 66-68 ıa 42-41 J0.31 38-39 13 
12 19.20 20' 13 IM8 ıı 54-58 62-65 17 39-41 28-29 36-)7 12 
11 17-18 19 12 IS.16 12 47.53 '8-61 15-16 35-38 26-27 34-35 11 

Pictura Cornpletlon 

Block' Oeslgn 
10 IS.16 17-18 il 13-14 il 40-46 52-57 14 ll -34 :U-25 Jl.JJ 10 
9 13.14 IS.16 10 11.12 10 32.39 47.51 12·1J 2$.30 20-22 21.ıo 9 Picture Arrangement 
8 11.12 14 9 9-10 26-31 41-46 10.11 2S.27 18-19 2S.27 • 7 9.10 12·13 7-8 7-8 9 22·25 35-40 8-9 21-24 15-17 22-24 1 

Ob!eet Assembly 

6 7-8 ıo.ı ı 6 · u 8 18-21 29-34 lr1 17-20 12·14 19-21 6 Performanee .Score 
s 5-6 8-9 5 4 14-17 23-28 6 IJ-16 9.11 16-18 5 
4 4 6-1 4 3 7 11.13 18·22 4 10.12 8 11-14 4 

Total Score 

J 3 5 3 2 10 IS.17 J 6-9 7 8-10 3 VERBAL SCORE--19--
2 2 4 2 1 ' 9 13·14 2 3.5 6 S.7 2 
1 1 3 1 4-5 • 12 1 2 5 ,... 1 PERFORMANCE SCORE-19--
o o 0.2 o o 0.3 0.7 O.il o 0.1 iM 0.2 o FULL SCALE SCORE--10--

>cı!nlcluı wlıo wlth hı dr1W • "Plrc"°9,.Ph" on the •""' t•blo mq do '° 1ıJ coııo .. 1!09 tho ıubftd'ı ,.., scotft. nı. letorprolıt!o~ of •nr IV<b ,..nıe, ı.o-, tlıovld 
f .. ;• lnto eeco-mt lhe relltıbUfUH of tfııe ıubft"Jtl •ıtd tt:Mı lcrw•t t11lebflitfeı of "'111.,,.._.. &.ı .... ,. ıubtest KOrea.. • 

ı. INFORMATION SCORE SCORE 5COR& 
1 or O lofQ l Gf0 

1. Aag 11. Helght 21. Senıtors 

2. BeR 12. ltaly 22. Genesls 
3. Months 13. Clothes 23. Temperature 
4. TJıermometer 14. Woshington 24. lliııd 

5. Rubbar ıs. Hamlet 25. Blood vessels 
6. Prasldantı 16. V etic:an 26. Koran 

7. Longfellow 17. Paris 27. Foust 

8. Weelcs 18. Egypt 28. Ethnology 

9. Panama 19. Yaııst 29. Apoaypha 

10. Brav'l 20. Populıtion ..._ 

OBSERVATIONS: 

Copyrlghı 1947, © 1955 by Thı Pıvcnoıoglcaı Corporaılon. Copyrlaht in Carıada. 
Afi rlghls re&erved eı ıtated in tho tnt monual ınd Catalog. Prlnttd in U.S.A. 

The Pıychofoglcaı ·corporetlon 

50 Si !SZ 53 54 59 58 S7 5 8 .SP 'SO A B C O E 71>-19:ZAS 9-991258 

--------·----.·-------::.=-·-· ·-- -----.-·-------~-------~--~·-- ·-· ·-· .. 
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2. COMPRSiENSfON SCOllE 
a.ıwo 

ı. Cfotfıeı 

3. ARfTHMatC 
a 
Ot Tlıne SCOllE .,, 

2, Engine ı. 15" o • 
2. IS" o 1 

3. ı:nvelope 3. 15" o 1 

4. Bad cornpany 4. 15" o 1 

s. 30" o 1 

S. Movlea 6. 30" o 1 

6. Tııxes 7. 30" o 1 

8. 30" o 1 

7. lron 9. 30" o 1 

8. Child lııbor 10. 30" o 1 

9. Forest 
u. 60" •••• o 1 2 

12. 60" l•fO 
o 1 2 

10. Deaf 
13. 60" •·il o 1 2 

11. City land 14. 120" o 1 
.... 

2 

12. Marriage 

13. Brooks 

14. Swallow 
!i, OIGIT SPAN SCOllE 

019111 Fontard Clrda 

- 5-8·2 3 
6-9-4 3 

4. SIMILARITIES SCORE 
2, I Ot0 

6-4-3-9 4 
7-2·8-6 4 

1. Orange-Banana 4-2-7-3-1 ' 7-5-8-3-6 ' 
2. Coat-Oress 6-1 ·9-4-7-3 6 

3-9-2-4-8-7 6 

3. Aıce-Saw s.9.1. 7.4.2.a 7 
4. 1.7.9.3.9.6 7 

4. Dog-llon 5-8·1-9-2-6-4-7 8 
3.9.2.9.5.1.7.4 • 

S. North-West 2-7-5-8-6-2-6-8-4 9 
7·1·3-9-4-2-5-6-8 9 

6. Eye-Ear Dl9lh l•clıward Clrcle 

2-4 2 
7. Air-Water 5-8 2 

6-2-9 1 
8. T able-Chair 4-1·6 3 

9. Egg-Seed 
3.2.7.9 4 
4-9·6-8 4 

10. Poem-Statue 
1.s.2.a.·6 ş 

6-1·8-4-3 s 

il. Wood-Alcohol 
5.3.9.4.1.9 6 
7-2·4-8·5·6 6 

12. Praise-Purıishment 
8-1-2-9-3·6·6 7 
4-7-3-9-1-2-8 7 

13. Ay-Tree 
9.4.1.1.6-2.s.a • 7-2·8·1·9-6·5·3 • 

...__ 



- 169 -

SCORE 
6. VOCABULARY :t.•··· 

ı. Bed 

2. Ship 

3. PennY. 

4. Winter 

5. Repalr 
,-

6. Breekfest 

7. Febrlc 

8. Sllee 

9. Assemblo 

10. Conceal 

11. Enormouı 

12. Hasten 

13. Sentence 

14. Regulate 

ıs.· Ccmmence 

16. Ponder 

17. Cavern 

18. Deslgnate 

19. Oomestic 

20. Ccnsume 

21. Terminate 

22. Obstruct 

23. Remorse 

24. Sanctuery 

25. Matchless 

26. f.toluctent 

27. Calemtty 

28. Fortitude 

29. Tranquil 

30. Edifice 

31. Co'lnpesslon 

32. Tengible 

33. Perimeter 

34. AudecTous 

35. Omlnoııs 

36. Tirede 

37. Encumber 

38. PlagTariıe 

39. lmpale 

40. Travesty 

00711 
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lglelelLltl9lelvl612lc:olelı ILl6lc:olelglvlelLI ı lel2161 

ILld glvl si 1 lgl21Llelelvl61 si glvlLI dal2l el ı lsl2l 9I 
lrlLlvlal~l6lılel2ILltlglvlslel2ILlslrlglLl2l~slıl 
ld glvl ılrl2lc:ol d2I vl ıl2I d ı l2lvl sh 1alvl21 Lltl~.~I 

D 
aııo:>s ~~~raJl~J~~~Ol ıoams 

11910 'L 

8. PICTURE 
- COMPLETION 

SCOR.E 
1 Of o 

ı. Knob 
2. Tail 

9. BLOCK DESIGN 

llmı SCORE 

ı. _60" : 2 4 o 
2. 60" 1 

2 4 
ı o 

10. PICTURE ARRANGEMENT 

Orılır. Tlmı SCORE 

l.Nest 60" 1 o 2 .. 
ı .rr 

2. Houıe 60'' 1 o 2 .. 
ı ... 

3. Nose 3. 60" o 4 3.Holdup 60'' o .. .... 
4. Handles 
6. Dlamond 
6. Water 

4. 60" o 4 

5. 60" o 4 

14. Louie 60" o · 4 
ATO•IC 

S. Eııter 60" o .. 
OHRI 

7. Nose plece 6. 60" o 4 6. Flirt 60" 
o 2 4 

nan J.""" 
8. Peg 
9, Oarlock 

1 O. Base thread 

7.120" 
11•40 1•10 

o .. 5 6 

8.120" 
... ,. . .... 

o 4 ' 6 

AJa&T 

&1•40 l•U 

7. Fish 120" o 2 4 6 6 
mıtu 1-::::~~_J· 

il. Stars 
12. Dog trach 
13. Florlda 
14. Stacks 

9.120" 
tl•IO , ... o 

o 4 ' 6 

10.120" 
..... t•IO 

o 4 ' 6 

1 

tl•ll •·11 
8. Taxl 120" o 2 4 g 6 

....... L-...... _J 
a•uıu 

1 ~ 

ıs. Leg SCOR.E 
16. Arm image 11. OBJECT ASSEMBLY 1 
17. Finger Time SCOR.E 1 
18. Shadow Manikln 120" 

..... 11•11 .... 
o 1 2 3 4 s 6 1 8 

19, Stirrup 
20. Snow 
21. Eyebrow 

.__ 

Profile 120" 
..... 

···~· 
. .... 

o 1 2 3 .. g 6 1 8 9 il 12 IJ 

Hand 180" 
...... ..... o f•JO 

o 1 2 3 .. 5 6 1 9 10 il 

Elephant 180" 
..... ll•IO • ••• o 1 2 3 4 s 6 1 • ıo il 12 

\. 
0080 


