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ÖZET 

Okay Yakut A. Serebral frontal ak madde metabolik bütünlüğü ile zeka arasındaki 

ilişki.  İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sinirbilim ABD. Yüksek Lisans 

Tezi. İstanbul. 2010. 

Bu çalışmanın amacı aritmetik işlemler, karar verme, muhakeme, problem çözme, 

dikkat gibi önemli bilişsel işlevlerde rol oynayan serebral frontal alandaki, MRS 

tekniğiyle ölçülebilen metabolit düzeyleri ile zeka arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

Araştırmada zeka puanlarını belirlemek için WISC-R, frontal ak madde metabolit 

oranlarını belirlemek için MRS tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmaya 14-16 yaş grubu 30 erkek çocuk dahil edilmiştir. Yaş ortalamalrı 

14,73±0,73 olarak hesaplanmıştır. Deneklerin herhangi bir nörolojik ve psikiyatrik 

öyküsünün olmaması, geçmişte ve şimdi ilaç kullanmamış olması koşulları aranmıştır. 

Öncelikle deneklere ve ailelerine çalışmanın amacı ve yöntemi hakkında bilgi 

verilmiştir, gönüllü katılım formları imzalatılmıştır ve demografik bilgileri alınmıştır. 

Deneklere ilk aşamada uyaranlardan olabildiğince izole edilmiş bir ortamda, zeka 

puanlarını belirlemek için bireysel olarak WISC-R uygulanmıştır. İkinci aşamada 

frontal ak madde metabolit değerlerini tespit etmek için, MRS tekniği kullanılmıştır. 

Çalışmamızda toplam IQ, sözel IQ ve performans IQ ile frontal ak madde NAA/Cr ve 

Cho/Cr oranları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. 14-16 yaş grubu erkek 

çocuklarda, frontal ak madde metabolit düzeyleri ile zeka arasında bir ilişkinin olmadığı 

görülmüştür. Frontal ak madde metabolit oranları, zekanın belirleyicilerinden değildir. 

Anahtar Kelimeler: Zeka, WISC-R, metabolitler, MRS, frontal ak madde. 
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ABSTRACT 

Okay Yakut A. The relationship between the cerebral frontal white matter integrity and 

intelligence. İstanbul University, Institute of Health Science, Neuroscience Department. 

İstanbul. 2010.  

The aim of the present study is to examine the relationship between the intelligence and 

the levels of metabolites that can be evaluated by the MRS technique  and that are found 

in the frontal cerebral area, which play a role in the important cognitive functions such 

as mathematics, decision making, judgement, problem solving and attention. During the 

study, the WISC-R technique in order to determine the intelligence quotients and the 

MRS technique  in order to determine the frontal white matter metabolite rates were 

used. 

The study included 30 boys of 14-16 age groups. Their age averages were estimated as 

14.73±0.73. It was decided that the requirement for the subjects was that they had no 

psychological or neurological history and were not on any medication. After, 

information was given to the subjects and their families about the aim and the method of 

the study and their demographic information was taken. First, was applied individually 

to the subjects, in an environment isolated as much as possible from stimulants, the 

WISC-R technique, in order to estimate their intellectual quotients. Second, the MRS 

technique was used in order to estimate the frontal white matter metabolites. 

In conclusion, it was decided that there was no significant correlation between full scale 

intelligence quotient, verbal intelligence quotient and performance intelligence quotient, 

and frontal white matter NAA/Cr and Cho/Cr rates. The rates of frontal white matter 

metabolites is not a determinant factor of intelligence. 

Key Words: Intelligence, WISC-R, metabolites, MRS, frontal white matter. 

 

 

 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Doğanın en karmaşık nesnesi olan insan ve insanın en karmaşık süreci olan 

zeka, uzun yıllar bilim adamlarının merak ettiği ve açıklamaya çalıştığı konulardan biri 

olmuştur. Zekaya yönelik çalışmalar tarihsel süreçte değişime uğramıştır. İlk çalışmalar 

zekanın tanımlanmasına yöneliktir, daha sonra zekanın ölçümlenmesi üzerine 

yoğunlaşılmış ve son olarak da zeka-beyin ilişkisi üzerine çalışmalar hız kazanmıştır. 

Zeka ve Merkezi Sinir Sistemi arasındaki ilişkiler oldukça karmaşık olup, bu 

ilişkiyi multidisipliner bir yaklaşımla ele almak gerekmektedir. Çağdaş bilimsel veriler, 

ilk olarak Rene Descartes tarafından sistematik olarak bildirilmiş olan psikofiziksel 

etkileşim modelini desteklemektedir (79). Bu durumdan ötürü zekaya yönelik 

araştırmalar için son yıllarda psikoloji, nöroloji ve radyoloji biliminin ortak çalışmaları 

hız kazanmıştır. Psikoloji, zekanın bilişsel boyutu ve ölçümlenmesi, nöroloji, zeka ile 

ilişkili beyin yapılarının tespit edilmesi, radyoloji ise bu beyin yapılarının görüntüleme 

yöntemleriyle belirlenmesi ile alana hizmet etmektedir. 

Zekanın genler ya da çevresel faktörler sonucu mu şekillendiği ya da zekanın 

beynin neresinde temsil edildiği konuları bu üç bilim dalının ortak çalışma alanı 

olmuştur.  

Son yıllarda literatürde zeka ile ilişkili beyin bölgelerini tespit etmeye yönelik 

çalışmalar artmıştır. Bu çalışmalar çeşitli görüntüleme yöntemleri ve zeka ölçekleri ile 

yürütülmektedir. Bu çalışmaların sonuçları, kortikal gri madde kalınlığı ile insan zekası 

arasında pozitif korelasyon olduğunu ortaya koymuştur.   

Serebral frontal lob, aritmetik işlemler, karar verme, muhakeme etme, problem 

çözme, dikkat, bellek gibi önemli bilişsel işlevlerde rol almaktadır. Bu bilişsel işlevler, 

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’nin (WISC-R), 12 alt-testiyle ölçümlediği zekanın 

bileşenlerindendir. WISC-R, Wechsler tarafından geliştirilmiş ve günümüzde sıklıkla 

kullanılan, 6-16 yaş grubu çocuklara uygulanan bir zeka ölçeğidir. Manyetik Rezonans 

Spektroskopi (MRS), beyin nörometabolit konsantrasyonlarını ölçebilen non-invasiv bir 

görüntüleme yöntemidir. NAA, proton MR Spektroskopi yöntemi ile konsantrasyonu 

hesaplanabilen bir nörometabolittir. NAA, beyin dokusu içinde nöronal ve aksonal 

fonksiyon bütünlüğünün temsilcisi olarak kabul edilir. NAA konsantrasyonunun, 
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nöroaksonal fonksiyon düzeyi ile korelasyon gösterdiği daha önceki çalışmalarda 

gösterilmiştir. Mevcut çalışmanın temel amacı, proton MR Spektroskopi ile 

ölçebildiğimiz nörokimyasal maddelerin frontal lobtaki konsantrasyonları ile IQ 

arasındaki ilişkiyi incelemektir.   
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. Zeka Tanımı ve Zeka Kuramları 

Zeka, üzerinde en çok tartışılan ve dikkat çeken kavramlardan biridir. 

Literatürde zekanın tanımı konusunda bilim adamları hemfikir olamamışlardır, bu 

nedenle zekaya ilişkin birkaç tanımdan bahsetmek faydalı olacaktır. Storddad’a göre 

zeka, bireyin, zor, karmaşık, soyut, ekonomik, amaca uygun, sosyal değeri olan ve 

orijinal nitelikler taşıyan zihinsel davranışları yapabilme; bu koşullar altında enerjisini 

davranışlar üzerinde toplayabilme ve heyecanlara karşı koyabilme yeteneğidir. 

Weschler ise zekayı, bireyin amaca uygun davranma, rasyonel düşünme ve çevresiyle 

etkili iletişim içinde olma kapasitesidir, şeklinde tanımlamıştır. Binet’e göre zeka, 

bellek alanı, duyum keskinliği ve tepki hızı gibi basit zihni öğelerle değil; kavrama, 

hüküm verme, akıl yürütme gibi karmaşık işlemlerle kendini gösterir (109). Öztürk 

(110) açısından zeka, bireyin algılama, yönelim, bellek, sorgulama, kavramsallaştırma, 

neden sonuç bağlantısı kurabilme, gerçeği değerlendirme, yargılama gibi bilişsel 

işlevlerini; düşünebilme, anlatabilme, öğrenme ve uyum amaçları ile bütünleştirerek 

kullanabilme yetilerini içerir.  

Zeka kavramının ilk ortaya çıkışı Antik Yunan’a kadar uzanır. Plato, ruhun; 

duygu, istek ve akıl olarak ayrılabileceğini ileri sürerken, Aristotales ise entellektüel 

kapasite ile duygu ve isteğin iki ayrı grupta toplanabileceğini ifade etmiştir. Zeka 

sözcüğünün bilimsel yazındaki karşılığı olan “intelligence” (inter-legentia) terimini ilk 

defa Cicero kullanmıştır (7, Kaynak: 76 s. 2). Akıl anlayışında Farabi, her ne kadar 

Aristoteles’in etkisinde kalırsa da, Aristoteles’ten farklı bir takım belirlemelerde 

bulunur. Akıl varlıksal ve bilgisel olarak bazı nitelemelere ve belirlenimlere sahiptir; 

akıl, bir taraftan insanın ulaşması gereken bir amacı gösterirken, diğer taraftan, 

birbirinden farklı olan dünyaları birbirine bağlayan yönetici ve genel bir ilkedir. Bu 

yüzden akıl hem bir düşünme yetisi hem de bir ilkedir (131). 

1800’lü yıllarda zeka felsefe alanında tartışılmaya başlanmıştır. Spencer ve 

Hebb zekayı analitik ayırt edici ve bütünleştirici süreç olarak ifade etmiş ve zekanın 

biyolojik yönü üzerinde durmuştur. Bergson’ a göre zekâ, sürekli yaşam değişimini 

kavrayamaz. Zeka, duruk ve eylemsiz maddeyi kavrayıp bilebilir. Sezgi, kavradığı 

madde bilgisinden ve pozitif bilimlerin sağladığı bilgiden farklı bir bilgidir. İnsan böyle 
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bir bilgiye, varlığın iç gelişimini, iç dinamiğini sağlayarak ulaşabilir (7, 84, kaynak: 76 

s. 2). 

1800’lü yılların sonu 1990’lü yılların başında zekaya ilişkin çalışmalar, zekanın 

ölçülmesi yönünde hız kazanmıştır. Zekayı ilk olarak ölçmeye çalışan kişi Francis 

Galton ve ona çalışmalarında asistanlık yapan James Mc Keen Cattell’ dir. Galton 

Darwin’in Evrim Kuramı’ndan yola çıkarak çeşitli çalışmalar yapmış ve dahiliğin 

kalıtsal olduğunu, ırkların iyileştirilebileceğini kanıtlama arzusu içine girmiştir. Galton 

zekayı; algısal ve duyusal beceriler kümesi olarak tanımlamıştır ve bu becerilerin 

kuşaktan kuşağa aktarılabileceğini düşünmüştür. Galton, zeka ile fiziksel özellikler 

arasında da bir ilişki olduğundan yola çıkarak 1884’te 9000 kişinin baş büyüklüğünü, 

tepki süresini, görüş keskinliğini, duyu ayırt etme yetisini, sözcük çağrışımlarını, 

kavrama yetisini ve işitme keskinliğini ölçerek üst düzey ailelerden gelen kişilerin 

sıradan kişilerden farklı olduğunu göstermeye çalışmıştır. Çalışmanın sonunda kişiler 

arasında oldukça değişmez seviyede farklılıklar olduğunu bulmuş ama bir süre sonra 

çeşitli testlerin birbiri ile ilişkili olmadığını, ayrıca testler sonunda alınan puanların okul 

seviyeleriyle de ilişkili olmadığını fark etmiştir (3,8). 

1904 yılında zeka testlerine yönelik büyük bir adım Fransız psikolog Alfred 

Binet tarafından atılmıştır. Yüzyılın sonlarına doğru mecburi ilkokul eğitimi 

sanayileşmiş devletler arasında bir kural olarak konmuştu. Büyük sayılardaki okul 

çocukları ve aralarında bulunan zihinsel engelli çocukları ayırt etmek gerekiyordu. 

Fransız devleti bu meseleyi çözmek üzere aralarında Binet’in de bulunduğu bir komiteyi 

görevlendirdi. Komite, her çocuğun zihinsel durumunu değerlendirecek objektif bir 

alete ihtiyaç olduğuna karar verdi. Binet ve meslektaşı Simon “zekanın, daha çok 

kognitif işleyişin bir çok alanında kendini gösteren genel bir vasıf olduğu” görüşünden 

yola çıkarak bir test geliştirdi. Bu test hem zorluk hem içerik açısından değişen 

görevleri, kolaydan zora doğru sıralanan 30 problemi kapsıyordu. Testin içeriği 

çocuğun sadece entelektüel yeteneklerini, kavrama, yargılama ve mantık becerilerini 

incelemeye yönelikti. Sonraki 10 yıl içinde birçok Binet uyarlaması gerçekleştirilmiştir. 

Bunlar arasında en bilineni Stanford Üniversitesi’nde Terman tarafından geliştirilip 

1926’da yayınlanan testtir. Terman ünlü zeka bölümü (ZB) terimini ortaya koymuştur. 

ZB zekaya sayısal bir değer vermek üzere kullanılmaktadır ve ortalama bir insanın 

zekası 100 kabul edilmektedir. Test çeşitli nedenlerden ötürü 4 kere revize edilerek 
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günümüze kadar gelmiştir. Şu an kullanılan versiyonu Stanford Üniversitesi’nde 1985 

yılında revize edilen Stanford- Binet Zeka Ölçeği’dir (22). 

Zeka testlerine olan ilgi 1900’lü yıllarda da devam etti. Wechsler tarafından 

kendi adını taşıyan 1939 yılında yetişkinler için Wechsler Bellevue Zeka Ölçeği, 1949 

yılında ise çocuklar için Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC) geliştirildi. 1955 

yılında Wechsler, Weschler Bellevue Ölçeği’ni, uzunluğu, norm grubunun yeterince 

temsil edici olmayışı ve alt testler arasında yeterli güvenilirlik olmayışı gibi nedenlerden 

ötürü düzelterek Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği’ni geliştirmiştir. 1967 yılında, 

Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’ni (WPPSI), 1974 yılında WISC-R’ı 

geliştirmiştir. Weschler’e göre zeka testleri; bir dizi standardize edilmiş soru ve görevi 

içeren, bireyin potansiyelini değerlendirmede kullanılan psikometrik araçlardır (5). 

WISC-R mevcut çalışmanın değişkeni olduğu için, aşağıda ayrıntılı olarak ele 

alınmıştır.  

1938 yılında İngilterede Raven tarafından Raven Progresif Matrisler (Raven 

Progressive Matrices), Yetişkinler İçin Zeka ölçeği geliştirilmiş ve ülkemize 

standardizasyonu 2004 yılında Prof.Dr. Sirel Karakaş’ın önderliğinde yapılmıştır (81).  

2.1.1. Psikometrik Zeka Kuramları 

Zekayı ilk olarak bilimsel ölçütlere ve matematik analizlere dayanarak 

açıklamaya çalışan araştırmacı Charles Spearman olmuştur. Spearman (23, 38) çeşitli 

zihinsel yetenekleri ölçtüğü kabul edilen testlerin birbiriyle korelasyonuna faktör analizi 

uygulayarak farklı zihin yeteneklerinin ortak bir yanı olduğu kanısına varmıştır. Buna 

dayanarak, tüm zihinsel faaliyetlerde rol oynayan bir genel yetenek olduğunu öne 

sürmüş ve buna “g” adını vermiştir. Spearman’ın bu görüşü bilim adamları arasında çok 

yoğun tartışmalara neden olmuştur (69). Çoğu araştırmacı g faktörünün öğrenme, sonuç 

çıkarma, problem çözmede etkin olduğunu kabul ederek, g faktörünün okul başarısı, 

istihdam gibi şeyleri predikte ettiğini belirttmiştir (55). G faktörü fikrini destekleyen 

araştırmacılar g faktörünün ayrıca problem çözerken beyinde gerçekleşen sinir ileti hızı, 

tepki süresi ve serebral glokuz metabolizması gibi fizyolojik parametrelerle de 

korelasyon gösterdiğini iddia etmişlerdir (61). MRI ile yapılan çalışmalar da frontal gri 

madde yoğunluğu ile g faktörü arasında bir korelasyon olduğunu göstermiştir (63, 143). 

Ama g faktörü tek başına zeka testleri arasındaki korelasyonları açıklayamamıştır. 

Farklı zihinsel yetenekleri ölçen testler arasındaki korelasyonların mükemmel 
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olmayışını zihinde özel faktörlerin olduğuna bağlamış ve bu özel faktörlere de “s” 

demiştir. Bu özelliklerden dolayı da kuramına iki faktör kuramı adını vermiştir. Buna 

göre “s” bir faaliyetin yapılmasında genel yetenekten bağımsız olarak ihtiyaç duyulan 

zihinsel bir güçtür. İki Faktör Kuramı’na göre bir zihinsel etkinliğin meydana 

gelebilmesi için bütün zihni faaliyetlerde rol oynayan bir genel yeteneğe (g) ve o 

zihinsel yeteneğe özgü özel yeteneğe (s) ihtiyaç vardır. Bu sebeple insanlar hem genel 

yetenek g, hem de özel yetenek s’ler boyunca değiştiğinden bu farklı testler arasındaki 

korelasyonlar mükemmel olamamaktadır. Zihinsel faaliyeti gerçekleştirmek için g ve s 

ye duyulan ihtiyaç, zihinsel faaliyetin türüne göre değişmektedir. Bazı zihinsel 

faaliyetlerin gerçekleşmesi için g yükü fazlalığı gerekirken, bazılarına s yükü fazlalığı 

gerekmektedir. Spearman bireylerin g ve s yönünden birbirinden faklı olduklarını öne 

sürmüş ve bireyin zekası ölçülmek istendiğinde g faktörünün ölçülmesi gerektiğini 

belirtmiştir (8). G faktörünü en iyi ölçen testlerden biri de Raven Progrsif Matrisler 

Testidir. Spearman’ın bu görüşü zeka testi geliştirmede g faktörünün temel alınmasına 

yol açmıştır ve geliştirilen testler daha çok genel yetenek testi şeklinde 

isimlendirilmiştir (70). 

Faktör analizi tekniklerinin gelişmesiyle beraber zekaya ilişkin çoklu-faktör 

kuramları artmıştır. Thorndike, Spearman’ın g faktörünü reddederek zekanın 

birbirinden ayrı faktörlerden oluştuğunu öne sürmüş ve çeşitli zihinsel problemlerin 

çözümünde birden fazla faktörün rol oynayacağını öne sürmüştür. Bu faktörler, kelime 

anlamı, aritmetik akıl yürütme, kavrama ve ilişkileri görsel algılamadır. Thorndike 

(109) zekayı üç bölüme ayırmıştır; soyut zeka, sayı ve kelime cinsinden sembolleri; 

mekanik zeka, çeşitli araç gereç ve makineleri anlama ve kullanma yeteneği;  sosyal 

zeka; insanları anlama ve iyi ilişkiler kurabilmeyi içermektedir. Thorndike, zihin 

düzeylerinin değerlendirilmesinde işlerin zorluk derecesiyle ilgili “zeka yüksekliği” 

terimini, farklı işlerin yapılabilmesiyle ilgili “zeka genişliği” terimini kullanmıştır. 

Bunların bireyin gerçek zeka düzeyini gösterdiğini belirtmiştir (84, kaynak: 76 s. 5). 

Buzan ve Keane (22), Thorndike’nin Çoklu-Faktör Kuramı’ndan yola çıkarak, 

yakın zamanda zekaya ilişkin yeni bir kuram geliştirmişlerdir. Kuramlarında zekanın 

boyutlarını daha kapsamlı ele almışlardır. Zekaya ilişkin dokuz boyut tanımlamışlardır;  

Sözel Zeka; sözcük dağarcığını, sözcüklerin anlamlarını ve tanımlarını bilmek 

ve sözcükler arasındaki çoklu ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmak bu zeka türünün 
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özelliklerindendir. Akademik ve mesleki başarıyla en yüksek oranda bağlantılı 

zekalardan biri olduğu görülmüştür. 

Sayısal-Mantıksal Zeka; sayısal alfabeyi yönlendirme ve bu alfabeyle oynama 

becerisini göstermektedir. 

Mühendislik-Uzamsal Zeka; üç boyutlu dünyanın karmaşık ilişkileri hakkında 

düşünebilmeyi sağlamaktadır. 

Duyusal Zeka; beş duyuyu  birleştirip bağlantı kurmayı becerebilmektir. 

Bedensel-Devinimsel Zeka; sorun çözmek ya da bir şey yapmak için bedeni 

kullanmak bu zeka türünün özelliklerindendir. Atletler, cerrahlar gibi kişilerin bedensel-

devinimsel zekaları gelişmiştir. 

Yaratıcı Zeka ; sözel ve sayısal zeka daha analitik ve mantıksal bir düşünme 

süreci üzerinde yoğunlaşma eğilimi gösterirken, yaratıcı zeka yeni düşünce ve ifade 

alanlarına ulaşan parlak bir düşünce sürecine yöneliktir. 

Özedönük Zeka; bu zeka türü kişinin kendisini anlaması, kendisi hakkında iyi 

bir zihinsel modele ya da haritaya sahip olması ve bu bilgi temelinde giderek daha da 

hızlanan bir öğrenme eğrisi çizmesi anlamına gelmektedir.  

Kişiler-Arası Zeka; bu zeka çeşidi, başkalarını neyin motive ettiğini, 

kişiliklerini, nasıl işlev gördüklerini, gereksinimlerinin ne olduğunu anlamakla ilgilidir. 

İyi bir oyun yazarı, gelişmiş bir kişiler-arası zekaya sahiptir. 

Ruhsal Zeka; Amerikalı psikolog Maslow’un, İhtiyaçlar Hiyerarşisinde insanın 

nihai hedefi olarak tanımladığı kapsamlı zekadır. Genellikle diğer tüm zekaların aynı 

anda işlediği zamanlarda ortaya çıkmaktadır. 

Zekayı çoklu-faktör kuramıyla açıklamaya çalışan bir diğer isim Thurstone’dur. 

Thurstone (5, 109, 125), Temel Zihinsel Yetenekler isimli kuramı ve aynı adı taşıyan 

bataryayı Spearman’ın kuramı temelinde ele alarak geliştirmiştir. Thurstone, 

çalışmasının başında zekayı oluşturan temel on iki faktörden bahsederken daha sonra bu 

temel faktörleri yediye indirmiştir. Bu yedi faktörü şöyle sıralamaktadır.   

1. Sözel Malzemenin Anlaşılması; okuduğunu anlama, sözel benzerlik, cümle 

düzenleme, atasözlerinin eş anlamlısını bulma becerileridir. 
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2. Kelime Akıcılığı; verilen süre içerisinde, belirli türden olabildiğinde çok 

sayıda kelime söylemedir. 

3. Sayısal Yetenek; basit aritmetik hesaplamaları doğru ve hızlı şekilde 

yapabilmektir. 

4. Uzaysal Görselleştirme; yer-mekan ilişkilerini algılayabilme, bir cismin 

görünmeyen yönleriyle birlikte uzaydaki çeşitli durumlarını tasarlayabilme, 

imgeleyebilmedir. 

5. Bellek; sözel, sayısal ve şekilsel malzemeleri hatırlamadır. 

6. Algısal Hız; görsel olarak hızlı ve doğru şekilde benzerlikleri, farklılıkları ve 

ayrıntıları algılayabilmedir. 

7. Akıl Yürütme; tümevarım ve tümden gelimsel olarak düşünülen bu faktörde, 

tüme varımsal düşünmenin daha önemli olduğu vurgulanmaktadır. Aynı zamanda bir 

kuralı bulabilmeyi de içermektedir.  

Bir başka çok faktörlü zeka kuramcısı Guilford ise 120 zeka faktörü saptamıştır. 

Guilford’un kuramı (2), içerdiği zeka boyutlarından çok convergent (bir tek doğru 

yanıtın ya da çözümün bulunduğu durumlar) ve divergent (doğru çözüm için birden 

fazla olasılığın bulunduğu durumlar) düşünme biçimleri arasında yaptığı ayırım ile 

dikkat çekmiştir. Guilford, kuramında, zekanın boyutlarını da şöyle açıklamaktadır: 

Zekanın üç boyutu vardır: zekanın içeriği, zekanın işlemleri ve zekanın ürünleridir. 

Zeka içeriğini, algılanan duyumlar, anlamlaştırılan sözcük, kavram ve sayılar gibi 

simgeler, anlatılabilen düşünceler ve yapılan davranışlar oluşturur.  

Zeka işlemlerini, içeriği bilme, bellek, yaratıcılık yaşantılara dayalı olarak yapılan 

tepkiler ve bunların değerlendirilmesi oluşturur. Zeka ürünlerini ise zeka işlevi 

sonucunda yapılan davranışlar oluşturur. Guilford’un bu modeli, zihinsel içerik, işlem 

ve ürün boyutu olan üç yönlü birbirinden bağımsız 120 faktörden oluşmaktadır. Bu 

faktörler 4 (içerik) x 5 (işlem)x 6 (ürün) içermektedir. Bu boyutlardan sadece birinin 

olmaması halinde zihinsel etkinlik gerçekleşmemektedir. İçerik olmadan zihinsel işlem, 

işlem olmadan ürün elde etmek mümkün değildir. Bireyler zihinsel yapıları gereği 120 

faktörün temsil ettiği yeteneklere aynı oranda sahip olmayabilirler (2, 109). 

Vernon da zekayı kuramsal olarak açıklamaya çalışan bilim adamları 

arasındadır. Vernon (109), zekaya ait faktörleri hiyerarşik bir şema ile açıklamaya 
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çalışan Hiyerarşik Zeka Kuramını geliştirmiştir. Vernon kuramda zekaya ait faktörleri 

hiyerarşik bir sıraya oturtmuş en üste de Spearman'ın g faktörünü yerleştirmiştir. Onun 

altına sözel-eğitimsel ve pratik-mekanik yetenekleri koymuştur ve onlar da kendi 

içlerinde ikiye ayrılmıştır, sözel-eğitimsel faktör, sözel ve sayısal; pratik-mekanik 

faktörse, mekanik bilgi ve yer ilişkilerini kavrama gibi alt faktörleri içermektedir. En 

altta ise minör faktörler diye adlandırdığı, yine Spearman’ın tanımladığı çok sayıda özel 

(s) faktör bulunmaktadır. 

Vernon’dan sonra zekayı hiyerarşik kuramla açıklamaya çalışan diğer 

araştırmacılar da Horn ve Cattell’dir. Bu kurama göre zeka; akıcı zeka ve kristalize zeka 

olarak ikiye ayrılmaktadır (25). Kristalize zeka, mantık yürütme, sözel ve sayısal 

becerileri ifade eder. Bu beceriler okul ortamında vurgulanan beceriler olduğundan 

Cattel (118), kristalize zeka testleri sonuçlarının deneyim ve eğitimden büyük ölçüde 

etkilendiğini belirtmektedir. Akıcı zeka; görsel uzaysal yetenekleri, bilgi işlemleme 

hızını, görsel ayrıntıları fark etme yeteneğini ve ezber belleğini içerir. Akıcı zeka 

testlerindeki başarı, deneyim ve eğitimden oldukça az etkilenir, ayrıca akıcı zeka 

performansı yaş büyüdükçe az da olsa yavaşlamaktadır. Bu zeka türünün genetik ve 

işleyen bellekle yakından ilişkili olduğu yapılan çalışmalar sonucu elde edilmiştir. MRG 

ile yapılan bir diğer çalışma sonucu ise dikkat gerektiren kognitif yeteneklerle arasında 

korelasyon olduğu yönündedir (58). Ayrıca Cattel “zeka testi” (mental test) terimini 

kullanan ilk kişidir. Cattell’in geliştirdiği zeka testi bireysel olarak uygulanan, bireylerin 

kas gücünü, hareket hızını, ağrıya karşı olan hassasiyetini, ağırlıklı ayırt edebilme, 

reaksiyon zamanı ve bellek gücü gibi test drumumlarından oluşmaktadır. Cattell’in 

testleri, Galton’un reaksiyon zamanı ve duygulardaki keskinliği ölçmesine dayanan 

görüşlerinin devamı niteliğindedir (109). 

Zekanın yapısını hiyerarşik model temelinde açıklamaya çalışan 

araştırmacılardan biri de Carrol’dur. Carroll (24, 126), 1920 ve 1990´larda yayınlanmış 

yüzlerce zeka faktörü analizi çalışmasını gözden geçirmiştir. Bu çalışmalara yeni bir 

istatistiksel teknik olan yapısal eşitlik modelini uygulamış ve elde ettiği sonuçlardan 

zekaya yönelik hiyerarşik bir model oluşturmuş ve bu modele Üç Katman Kuramı adını 

vermiştir. Katmanın tabanında altmış kadar birbirinden ayrı sınırlı yetenekler yer 

almaktadır. Temel aritmetik, yazma yeteneği, dinleme yeteneği ve müzik yeteneği 

bunlardan bazılarıdır. Birbirleriyle ilişkileri oldukça yüksek olan bu bilişsel yeteneklerin 
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istatistiksel analizleri sonucunda kapsamlı on yeteneğe ulaşılmıştır. Modelde bu 

yetenekler katmanın ikinci basamağında yer almaktadır. Bu kapsamlı on yeteneğin 

istatistiksel analizleri sonucunda genel zeka “g” faktörüne ulaşılmıştır. Böylece “g” 

faktörü katmanın tepesinde, üçüncü basamakta yer almaktadır. 

2.1.2. Bilişsel Zeka Kuramları 

Zekayı bilişsel temele dayandırarak açıklayan kuramcıların önde gelenlerinden 

biri Jean Piaget’dir. Piaget (137), Bilişsel Gelişim Kuramı’nda, zekanın bir takım test 

maddeleriyle belirlenmesine karşıdır. Ona göre zekice davranmak, organizmanın 

yaşamı için en uygun koşulları sağlamaktır. Diğer bir deyişle, zeka organizmanın 

çevreye etkin bir şekilde uyum sağlamasına yardım eder; gerek organizma, gerekse 

çevre sürekli değiştiğinden, bu ikisi arasındaki zekice etkileşimler de değişmek 

zorundadır. Zekice etkinlik, var olan her durumda, organizmanın en iyi koşullarda 

yaşamasını sağlamaya ve bunu başarmaya yöneliktir. Piaget’ye göre her canlı 

yaşayabilmek için kendine en uygun koşulları bulmaya çalışır. Bunu gerçekleştiren 

temel etkende onun zekasıdır. Organizma, değişen olgunlaşma düzeyine ve çevresiyle 

etkileşimlerine bağlı olarak değişik yaşantılar kazanır. Dolayısıyla organizmanın zeka 

düzeyine bağlı olarak gösterdiği performansta da farklılıklar vardır. 

Piaget'e göre bilişsel gelişim, birbirini izleyen dört dönem içinde ortaya 

çıkmaktadır. Dönemler ilerledikçe, çocukların kavrama ve problem çözme 

yeteneklerinde niteliksel gelişmeler gözlenmektedir. Bu dört dönem şöyle 

tanımlanmıştır, 

Duyu-Hareket Dönemi (Doğum-2 yaş); bebeğin zekası, çevresiyle gitgide daha 

uyumlu hale gelen duyu-hareket etkileşimlerinde kendini gösterir. Bebek zihinsel 

düşünme ya da anlama anlamında “bilmez” ya da “düşünmez”; daha çok duyu hareket 

eylemleriyle tutarlı ve akla yakın yollarla çevresinin değişik yönleri üzerinde yaptığı 

işlemlerle “bilir” ve “düşünür”. 

İşlem Öncesi Dönem (2-6 ya da 7 yaşlar); bu düzeyde düşünce mantık dışıdır ve 

anlık, görünür koşullara son derece bağımlıdır. Zihinsel tasarımlama şimdi olanaklı olsa 

da, bilgi sistemli biçimde işlenmez. Küçük çocuklar belirli bir zamanda bir durumun 

yalnızca bir yönünü ele alma yeteneğine sahiptirler. 
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Somut İşlemler Dönemi (7-11 ya da 12 yaşlar); çocuklar şimdi bilgiyi sistemli 

ve mantıklı şekilde işleyebilirler ama bunu yalnızca bilgi somut biçimde verildiği zaman 

yapabilirler. Soyut bilgiler verildiğinde yetersiz görünürler. İlkokul çağındaki çocuklar 

somut bir dönüşümü zihinsel olarak tersine çevirebilir ve belirli bir zamanda bir 

durumun birçok yönünü ele alabilirler.  

Soyut İşlemler Dönemi (12 yaş ve üzeri); soyut işlemlere ulaşan ergenler 

varsayımlar kurabilir, mantıksal sonuçlar çıkarabilir ve ister somut ister soyut biçimde 

sunulsun, karmaşık sorunları sistemli bir şekilde çözebilirler (49). 

Zekayı bilişsel temele oturtarak açıklamaya çalışan bir diğer isim Sternberg’dir. 

Stenberg (125, 130), yakın geçmişte Triarşik Zeka Kuramı’nı geliştirmiştir. Kuram 

zekayı; çevreyi seçme, biçimlendirme ve çevreye uyum gösterme için gerekli zihinsel 

yetenekler olarak tanımlamıştır. Bu kurama göre insan zekası daha önceki kuramlarda 

yer almayan çeşitlilikte becerileri içerir. Dahası, gerçek yaşamda etkili performans için 

gereken becerilerin, geleneksel zeka testlerinin ölçtüğü beceriler kadar önemli olduğunu 

ileri sürmüştür. Zekanın anlaşılması için bilgi işlemenin üç boyutunun anlaşılması 

gerektiğini savunmaktadır. Bu üç boyut, bileşenli zeka davranışı, yaşantısal zeka 

davranışı, bağlamsal zeka davranışıdır.  

Bileşenli zeka davranışı, kuramın ilk boyutunu oluşturmaktadır, bu alandaki 

zihinsel süreçler bir çok zeka kuramı tarafından vurgulanmıştır.  Nasıl yapılacağını 

öğrenme, yeni bilgiyi kazanma, görevi etkinlikle yürütme gibi yetenekler bu boyutun 

özelliklerindendir. 

Yaşantısal zeka davranışı, kuramın ikinci boyutudur. Yeni işlere uyum sağlama, 

yeni kavramları kullanma, yeni durumlara etkin biçimde tepki verebilme, iç görü 

kazanma ve yaratıcı biçimde uyum gösterme, bu boyutun özelliklerindendir. 

Bağlamsal zeka davranışı ise, kuramın son boyutunu oluşmaktadır. Bu boyut 

zeka ve dış dünya arasındaki ilişkileri içermektedir. Dış çevreye uyum gösterme, seçim 

yapma, değişimleme yeteneğini kapsamaktadır. Sternberg’e (125, 130) göre bağlamsal 

zeka yönünden gelişmiş kişiler güçlü yönlerini öne çıkarmada ve zayıf yönlerini 

ödünlemede oldukça başarılıdırlar. Yeteneklerinin çoğunu becerilerine uygun durumları 

aramakta kullanabilmektedirler. Bu durumları yeteneklerini gösterebilecek ve 

geliştirebilecek şekilde biçimlendirebilir ve yeteneklerine daha uygun yeni durumları ne 

zaman arayacaklarını bilebilmektedirler. 
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Zeka üzerinde uzun yıllar çalışan ve zekaya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan 

araştırmacılardan biri de Howard Gardner’dır. Bir öğrenme psikoloğu olan Howard 

Gardner zeka kavramına farklı bir boyut getirdi. Gardner (50), 1983’te yazdığı “Aklın 

Çerçeveleri” adlı kitabında kültürlerin ve bilim adamlarının zekayı çok kısıtlı olarak 

tanımlayarak ele aldıklarını, zekanın bir veya birkaç faktörden çok daha fazlasını 

içerdiğini ve her insanda 7 farklı zekanın bulunduğu tezini ortaya attı, bu açıklamasıyla 

yüzyıla damgasını vuran Gardner zekayı şöyle tanımlamaktadır, Gardner’a göre zeka, 

içinde yaşanılan toplumda faydalı bir şeyler yapabilme kapasitesidir; her insanda 

kendine özgü bulunan yetenek ve beceriler bütünüdür; kişi bu becerisini bulunduğu 

ortama, mekana, zamana göre geliştirir. Her birey sahip olduğu zekalarla birlikte farklı 

bir öğrenme, problem çözme ve iletişim kurma yöntemine sahiptir. İnsan zekası 

yaşamın her anında, bir makineyi icat ederken, bir hedefi gerçekleştirirken, insanları 

ikna ederken, bir söküğü dikerken veya bir resim çizerken, bir rolü canlandırırken çok 

farklı zaman ve durumlarda harekete geçer ve kullanılır.  

Gardner, Çoklu Zeka Kuramı’nda ilk başta, bireyin belirlenebilen 7 zekası 

olduğunu söylemiş, daha sonra buna bir yenisini ekleyerek sayıyı 8’e çıkartmıştır ve bu 

sayının artabileceğini belirtmiştir. Gardner’in öne sürdüğü zeka türleri aşağıda 

açıklanmıştır. 

 

              Şekil 2-1: Gardner’ın Çoklu Zeka Teorisi- Gardner (50)’den. 
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Mantıksal/Matematiksel Zeka; Gardner ‘a göre çocuklar bu alanla ilgili ilk 

bilgisini nesneler dünyasıyla karşılaşarak, onları düzenleyerek ve tekrar düzenleyerek 

ve sayarak edinirler. Soyut kavramları anlama ve problemleri akıl yürüterek çözme gibi 

becerileri içerir. 

Sözel/Dilsel Zeka; Gardner’a göre sözel/dilsel zeka türü insan ırkı içinde en 

demokratik şekilde paylaşılmış görünen zekadır. Bu zeka alanında dilin retorik 

yönünden bahsetmek gerekir bu başkalarını bir eyleme ikna etmek için dili kullanabilme 

becerisinden, siyasi liderler ve hukukçuların üst düzeyde geliştirdiği, aynı zamanda bir 

parça pasta isteyen çocuğun da geliştirmeye başladığı bir beceridir. İkincisi dilin şifre 

potansiyelidir. Bu bir aracı, yeni bir makineyi kullanma becerisidir. Dilin üçüncü yönü 

açıklamada üstlendiği roldür. Öğretme ve öğrenme büyük ölçüde dille gerçekleşir. Dilin, 

sözcüklerin kullanılmasına yönelik yetenektir.  

İçsel/Kişisel Zeka; temelde bireyin duygularını araştırıp, öğrenmesi, farklı 

duyguları ayırt etmesi, duygularını fark edip nasıl hareket edeceğini belirlemesi ve 

duygularını sembolleştirmesini içermektedir. 

Görsel/Uzaysal Zeka; uzaysal dünyayı doğru şekilde algılamak, başlangıçtaki 

algı üzerinde değişimler yapabilmek ve uyaran kaybolduğunda dahi görsel deneyimi 

yeniden üretebilmektir. Alışık olmadığı yerlerde bile yönünü bulabilme, nesnelerin ve 

boşlukların boyutlarını tahmin edebilme gibi becerileri ifade eder. 

Sosyal/Kişiler Arası Zeka; insanların davranış, ruh halleri ve motivasyonlarını 

fark edip, anlam verme ve ayırt etmeyi içermektedir. 

Bedensel/Kinestetik Zeka; Gardner bu zeka türünü, bireyin bedenini,  amacına 

ulaşmak ve kendini ifade etmek şeklinde kullanabilmesi, diye tanımlamaktadır. 

Müziksel/Ritmik Zeka; ritmik ve tonal kavramları tanıyabilme, kullanabilme, 

şarkı söyleyebilme, beste yapabilme, çevreden gelen seslere, insan seslerine ve müzik 

aletlerine duyarlılık kapasitesini içermektedir. 

Doğa Zekası; bitki, hayvan ve doğadaki diğer varlıkları tanıyabilme, 

sınıflandırabilme kapasitesidir (50).  

Daniel Goleman tarafından öne sürülen ve insan zekası üzerinde duyguların 

etkilerini açıklayan kuram şu şekilde temellendirilmiştir. Goleman (109), duygusal 

zekayı kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi 
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ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi yetisi olarak 

tanımlamaktadır. Goleman’a göre; beynin düşünen parçası, beynin duygusal 

parçasından üremektedir. Beynin düşünen ve duygusal parçaları genelde yaptığımız her 

şeyde birlikte çalışmakta ve gerek iş yaşamında gerekse özel yaşamda başarılı ve mutlu 

olmak, insanların duygusal zeka becerilerine bağlı olmaktadır. Duygusal zeka 

muhakeme yeteneği ve zeka puanı (IQ) için çok önem taşımaktadır. Duygusal zekasını 

kullanan kişi kendi ve başkalarının duygularını tanır, ifade eder, empati kurar ve kişiler 

arası ilişkilerinde başarılı olur. 

2.2. Zeka ve Kalıtım-Çevre İlişkisine Yönelik Çalışmalar 

Ülgen’e göre zeka, alanları ve gelişme sınırları açısından biyolojik yapı, 

gelişmeyi sağlayan tecrübenin zenginliği açısından da çevresel koşullarla ilgilidir (148).  

Davranışsal genetik üzerinde çalışan bilim adamları, yapılan çalışmalar 

sonucunda şu genellemeye ulaşmıştır. Kalıtım belirli davranış özelliklerinin alt ve üst 

sınırlarını belirler. Bu sınırlar içerisinde davranışın nerede olacağını ise çevresel 

koşullar belirler. Bu anlamda, davranışın son biçimini, kalıtım ve çevre arasındaki 

sürekli etkileşim belirlemektedir (35). 

Bu tür açıklamaların ardından zeka ve genetik-çevre ilişkisini araştıran 

çalışmalardan bahsetmek faydalı olacaktır. 

Newman ve Shield’in (49) araştırmaları gibi klasik ikiz araştırmaları, özdeş 

ikizlerin birlikte ya da ayrı büyütülmüş olsalar da benzer puanlar aldığını göstermiştir. 

1969 yılında, ırkların zeka seviyeleri arasında farklılıklar olduğuna ilişkin bir araştırma 

sonucu, zeka üzerindeki genetik etkiler konusunu büyük tartışmalarla gündeme 

getirmiştir (69). Çoğu davranış genetikçisi, kalıtımı, zeka üstündeki tek etkili olan 

değişken olarak kabul etse de, bir kısmı çevre ve kültürel etkilerin de zeka üzerinde rol 

oynadığını öne sürmüştür (59, 72, 89). Aynı yıllarda popülerlik kazanan bir diğer konu 

zeka ve beslenme alışkanlığı (vitamin, magnezyum, demir, kalsiyum) arasındaki 

ilişkiydi. Evlat edinilmiş ve ayrı yetiştirilmiş tek yumurta ikizleriyle yapılan çalışmada, 

birinin zeka puanının ayrı yetiştirilmelerine rağmen diğerinin zeka puanını da 

öngörmeyi sağladığı yönündedir. Ancak bu sonuçları eleştirenler de olmuştur, ikiz 

çalışmasındaki zeka puanı benzerliğinin ikizlerin benzer ailelerde yetiştikleri ve benzer 

beslenme şekilleri geliştirdikleri için zeka puanlarının benzer olduğunu iddia etmişlerdir 

(77, 149). Bunun dışında, evlat edinme ve aile çalışmaları sonucu, kalıtım ve g faktörü 
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arasında, kalıtım ve kognitif fonksiyonlardan daha güçlü bir korelasyon bulunmuştur 

(90, 96). Jensen (71), yaptığı çalışmalar sonucu g faktörü ile kalıtım arasında korelasyon 

olduğunu ileri sürmüştür. Gri madde ve hacim farklılıklarının genetik özelliklerden 

kaynaklı olduğunu çoğu araştırmacı çalışmalarının sonucunda belirtmiştir (9, 116, 153). 

Zeka üstünde çevre etkisini gösteren çalışmalarda mevcuttur. Bouchard (20)  

yaptığı bir çalışmada, aynı aile ortamında büyüyen kişilerin, ikizleri, kardeşleri ve 

akrabalarıyla benzer zeka özellikleri gösterdiğini bulmuştur. Evlat edinilmiş çocuklarla 

yapılan araştırmalarda, çocuklar ve onları evlat edinen ailelerin zeka puanları benzer 

bulunmuştur. 1960’larda doğan 320 ikiz kardeşe 7 yaşında yapılan zeka testleri sonucu, 

yoksul ailelerin çocukları ile zengin ailelerin çocukları arasında çevre faktörü nedeniyle 

zeka puanı açısından farklar olduğu ortaya çıkarılmıştır (147). Zekanın çevresel 

faktörler sonucu belirlendiğini savunan Maguire (92), taksi şöforleriyle gerçekleştirdiği 

çalışma sonucunda, taksi şöforlerinin hipokampus hacminin, kontrol grubuna göre daha 

büyük olduğunu bulmuştur. James ve arkadaşları (67), Western’de yaşayan 

sosyoekonomik durumu yüksek kişilerle, düşük seviyeli kişileri zeka düzeyleri 

açısından kıyaslamışlardır. Düşük gelirli insanların vitamin, demir, kalsiyum, 

magnezyum açısından yetersiz beslendikleri için zeka düzeyi yönünden daha düşük 

seviyede olduklarını ileri sürmüşlerdir.  

İkiz çalışmaları beyin hacmi ve kalıtım arasında ilişki olduğuna işaret etmektedir 

(14). Bazı beyin yapılarının, korpus kollozum ve ventriküller de dahil olmak üzere 

yüksek oranda kalıtımın etkisi altında olduğu, gyral yapılarınsa kalıtımdan çok fazla 

etkilenmediği yapılan çalışmalar sonucunda belirtilmiştir (106, 114). Sonuç olarak 

zekanın, temelde hem kalıtım hem çevrenin etkisi altında geliştiği görülmektedir. 

2.3. Zekanın Beyinde Temsil Edildiği Alanlara Yönelik Çalışmalar 

Alfred Binet ile başlayan zekayı ölçme işi, zekanın insan beyninin neresinde 

temsil edildiği fikriyle devam etti. Bu konuya ilişkin çalışmalar geçen iki yüzyıl 

boyunca devam etmiştir ve hala devam etmektedir. Tarih boyunca iki yaygın görüş 

belirmiştir. İlk görüş, zekanın, beynin bir bütün olarak işlemesinin bir ürünü olduğunu, 

diğer görüş ise, zekanın, beynin her kortikal alanının başka bir kognitif özelliği temsil 

etmesi sonucu elde edildiğini ileri sürmüştür.  

Karakaş’ın görüşüne göre (80), zekanın oluşumu beyinde çeşitli yapılara karşılık 

gelmektedir. Zekanın oluşumundaki ilk aşama algı ve davranışların deneyimlenmesi, 
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tanınması ve sınıflandırılması beyinde duyusal alanlar (birincil alanlar, ikincil ve 

üçüncül çağrışım alanları) ve motor alanlara (birincil motor alanı ve ikincil çağrışım 

alanı) karşılık gelmektedir. İkinci aşama olan bellek, hipokampus ve onunla ilişkili 

alanlarda (medial temporal loblar, bazı ara-beyin ve limbik sistem yapıları) temsil 

edilmektedir. Davranımların otomatikleşmesini içeren üçüncü aşamada ilgili beyin 

yapıları, frontal lobla yakından bağlantılı olan korteks altı basal ganglionlardır. Dille 

ilgili olan dördüncü aşamada, Broca ve Wernicke; son aşamada ise, üst düzey zihinsel 

işlevlerle ilişkili olan frontal lob ve ilişkili olan beyin yapıları zekanın oluşmasına 

katkıda bulunan beyin yapılarıdır.  

Beyin hacmi ve zeka arasındaki ilişkinin anlaşılmasında lezyon analizi (65, 91) 

ve lateral asimetri (52) çalışmaları kullanılmaktaydı ancak MRG’nin nöroloji ve 

psikiyatride hasta ve sağlıklı bireylerde kullanılmaya başlanmasıyla beraber, zeka 

çalışmalarında da görüntüleme yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Buna yönelik ilk 

çalışmada, 40 kolej öğrencisine WAIS-R’nin 4 alt-testi uygulanmıştır ve beyin 

hacimleri MRG ile ölçülmüştür, alınan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Beyin hacmi ve IQ 

arasında r=.51’lik bir korelasyon bulunmuştur (152). Diğer bir çalışmada 67 sağlıklı 

yetişkine WAIS-R ve klasik MRG uygulanmıştır. Toplam IQ  ve temporal lob, 

hipokampus, serebellum ve gri madde hacmi arasında yüksek olmayan bir korelasyon 

(.32-.46) bulunmuştur (6). İzleyen başka bir çalışmada ise 90 sağlıklı yetişkinin önce 

IQ’ları, ardından MRG ile frontal, temporal ve parietal lobların hacimleri 

ölçümlenmiştir. Performas IQ ve loblarin hacimleri arasında korelasyon bulunmamıştır, 

frontal (.24), temporal (.28) ve parietal (.24) lob. Araştırmacilar sonuçları miyelin 

kalınlığı, nörotransmiter ve nörokimyasal faktörlere bağlamışlardır (45). 

Beyin görüntüleme çalışmaları, zekanın çeşitli bileşenlerinin beynin farklı 

alanlarında yerleştiğini göstermektedir. fMRG ile yapılan çalışmalar mekanik bir model 

oluşturmaya çalışarak, kognitif işlemler sırasında hangi beyin yapılarının aktive 

olduğunu belirlemeye çalışmıştır. fMRG ile yürütülen böyle bir çalışmada, frontal lob, 

parietal lob ve belli nöral sistemlerin aktivitesi ve g faktörü arasında korelasyon olduğu 

bulunmuştur (40, 57, 117). MRG ile yapılan çalışmalarda frontal gri madde yoğunluğu 

ile g faktörü arasında bir korelasyon olduğu gösterilmiştir (63, 143).  

Gignac ve arkadaşları (53), beyin çapı ve IQ arasında, doku tiplerine göre eşit 

olarak dağılmış zayıf bir korelasyon bulmuşlardır. Bu korelasyon ak madde için .31, gri 
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madde için .27 oranındadır. Beyin-hacim çalışmalarına farklı bir yaklaşım Roth ve 

Dicke’den gelmiştir. Yaptıkları çalışmalar sonucu zeki insanların en geniş beyinlere 

sahip olmadıklarını görerek, insan zekası için önemli olanın kortikal sinir hücreleri ve 

bu hücreler arasındaki iletim hızı olduğunu ileri sürmüşlerdir (129). 

Literatürde yakın zamanda yapılmış 7 adet beyin hacmi ve IQ’yu karşılaştıran 

araştırma mevcuttur. İlki, 146 öğrenci üstünde gerçekleştirilmiştir. İlk olarak deneklere 

WISC-R uygulanmıştır ve ortalama üstü zekaya sahip çocuklar çalışmaya alınmıştır. 

Toplam QI ve MRG ölçümleri sonucunda, singulat gri madde ve IQ arasında anlamlı bir 

korelasyon (.30) bulunmuştur (151). İkinci çalışma, ortalama üstü zekaya sahip 47 

yetişkinle gerçekleştirilmiştir. Zeka ile frontal gri madde (BAs, 9,10,46), temporal  gri 

madde (BAs 21, 22, 37, 42), parietal gri madde (BAs 3, 43), oksipital gri madde (BA 

19) ve ak madde (BA 39 yakınında) arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. 

Bunun yanında cinsiyetler arası ve yaş açısından bu alanlarda farklılıklar gözlenmiştir 

(64). Üçüncü çalışma, ortalama zekaya sahip 40 ergenle yapılmıştır, IQ ve frontal (BAs 

9,10, 11, 47), parietal (BAs 5, 7) ve singulat (BAs 24, 31, 32) gri madde arasında 

korelasyon bulunmuştur (46). Dördüncü çalışma, Lee ve arkadaşları (86) tarafından 

2005 yılında yapılmıştır. 30 ileri yetişkine uygulanan çalışma sonucu, performans IQ ve 

serebellumun sağ posterior kısmı arasında korelasyon bulunmuştur. Beşinci çalışmada, 

ortalama üstü zekaya sahip 55 yetişkine uygulama yapılmıştır ve IQ ile medyal frontal 

(BAs 8, 9, 10) ve anterior singulat (BAs 24, 32) gri madde arasında korelasyon 

bulunmuştur (54). Altıncı çalışmada, WISC-R kullanılarak elde edilen “g” faktörü ile 

frontal (BAs 8, 10, 11, 46, 47), parietal (BAs 7, 40), temporal (BAs  13, 20, 21, 37, 41), 

oksipital (BAs 17, 18, 19) ve anterior singulat (BA 24) gri madde arasında korelasyon 

bulunmuştur (30, 75). Son çalışma 307 normal gelişim gösteren çocukla gerçekleştirilen 

boylamsal bir çalışmadır. En güçlü korelasyon kortikal yoğunluk ve geç çocukluk 

dönemi arasında bulunmuştur. Diğer bir bulgu ise ergenliğin başında kortikal 

incelmenin meydana geldiğidir (139). 

Bunların yanında, zeka ve ak madde arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok 

araştırma da vardır. Ak madde entellektüel kapasitede önemli bir rol oynamaktadır 

(100). Yapılan çalışmalar sonucu miyelin kalınlığı ile aksonal boy arasında (18, 47, 94) 

ve aksonal çap ile sinir iletim hızı arasında korelasyon bulunmuştur (1). Eş zamanlı artış 

gösteren miyelinizasyon ve aksonal çap oranı kognitif gelişimde önemli rol 
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oynamaktadır. Çocuklarda yaşla beraber bilateral internal kapsül ve sol arkuat fasikülüs 

ak madde yoğunluğunda artış gözlendiği yapılan bir çalışmalar sonucu elde edilmiştir 

(112). Diğer bir çalışma ise 40 yaş civarında miyelinizasyonla beraber kognitif 

yeteneklerde de azalma olduğunu göstermektedir (15). Ak madde nörokimyasını 

incelemede MRS tekniği kullanılmaktadır. Ak madde kimyası ve entellektüel kapasiteyi 

karşılaştıran bir çalışma Rae tarafından 42 erkek çocuk üzerinde yapılmıştır. Çocuklara 

WISC-III ve MRS uygulanmıştır. IQ ve fronto-parietal kortex arasında (.52) anlamlı 

pozitif korelasyon bulunmuştur (119, 122). Ancak günümüzde MRS ak maddeye sadece 

single voxel şeklinde uygulanabilmektedir, bir grup araştırmacı ise multiple voxel 

tekniğini dokuların bir kısmına uygulamaktadır (51). Jung ve arkadaşları (73) tarafından 

1999 da gerçekleştirilen araştırmada 26 kolej öğrencisine önce WAIS III uygulanmıştır, 

ardından sol oksipito-parietal ak maddeye voxel yerleştirilp, metabolit oranları 

ölçümlenmiştir. Sonuçlar doğrultusunda, NAA ve toplam IQ arasında .52 düzeyinde, 

sözel IQ ve NAA arasinda .48 düzeyinde, performans IQ ve NAA arasında .45 

düzeyinde korelasyon bulmuşlardır. Bu uygulamayı genişletip 27 kolej öğrencisini daha 

çalışmaya dahil etmişlerdir ve yine NAA ve toplam IQ arasında kadınlarda da erkekler 

kadar güçlü bir korelasyon bulmuşlardır (74). Başka bir grup araştırmacı bilateral 

dorsolateral prefrontal ve sol anterior singulat korteks NAA ölçümleri ile, WAIS-R’nin 

Sözcük Dağarcığı alt testi ölçümlerini karşılaştırmışlardır. Sadece kadın deneklerin 

ölçümleri arasında güçlü korelasyon elde edilmiştir (115).  

2003 yıllında gerçekleşen bir sempozyuma bir çok aratırmacı, zekanın 

nörogörüntülenme çalışmalarıyla gelmiştir. Bu sempozyumda, Haier ve Jung’ın, 

birbirlerinde habersiz olarak, insan zekasınının temsil edildiği alanları, frontal alan ve 

frontal alanın beynin posterior kısımlarıyla bağlantıları şeklinde bir hipotez kurarak 

çalıştıkları görülmüştür. Toplam 37 nörogörüntüleme çalışması, akıcı kristalize zeka, 

muhakeme yeteneği, “g” faktörünün ölçümlenmesi, satranç ve Go gibi oyunlardaki 

karar verme stratejilerinin ölçümlenmesini içeriyordu. Bu görüntüler sayesinde yüksek 

zihinsel fonksiyonlar sırasında aktive olan, bütün beyne dağılmış ve birbiriyle bağlantılı 

çalışan beyin bölgelerini keşfettiler.  Bu bağlantıya Parieto-Frontal İntegration Theory  

(Parieto-Frontal Entegrasyon Teorisi) P-fit adını verdiler. P-fit, Brodmann (BAs): 

dorsolateral prefrontal (BAs 6, 9,10, 45, 46, 47), inferior ( BAs 39, 40), superior (BAs 

7) parietal, anterior singulat (BA 32), temporal alanın bazı bölgeleri (BAs 21, 37), 
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oksipital lobun bazı bölgeleri (BAs 18, 19) ve bazı ak madde bölgelerini (arkuat 

fasikülüs) kapsamaktadır (75). 

Haier ve Jung (75) bu teoriyi, 37 nörogörüntüleme çalışması, Cabeza ve 

Nyberg’in Brodmann alanı ve kognitif yetenekler ile beyin lobları arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışması ve  lezyon inceleme çalışmaları sayesinde geliştirdiler. Haier ve 

Jung, P-fit’in zeka ve muhakeme yeteneği açısından önemini maddeler halinde 

sıralamışlardır, 

İnsanın bilgiyi, görsel ve işitsel yoldan aldığını, bu nedenle duysal bilgi 

işlenmesinde önemli alanların temporal ve oksipital loblar olduğunu; ekstrastriate 

korteks ( BAs 18, 19) ve fusiform girusun (BA 37) tanıma ve görsel girdiyi işleme için 

ve Wernicke alanının (BA 22) işitsel bilginin söz dizimi haline getirilmesi için aktive 

olduğunu; 

İlk duysal bilgi ve algının işlenilmesi, soyutlama ve yapısal sembolizasyon 

süreci için parietal loba, çoğunlukla supramarjinal (BA 40), superior parietal (BA 7) ve 

angular girusa (BA 39) gönderildiğini; 

Parietal lobun, frontal lobla ( BAs 6, 9, 10, 45-47) etkileşime geçerek problem 

çözmeye yaradığını; 

Anterior singulatın (BA 32), birçok seçeneğin arasından yanlışların elenmesini, 

uygun tepki seçimini sağladığını; 

Son olarak tüm bu süreçlerin doğru şekilde işleyebilmesi için ak maddeye gerek 

olduğunu iddia etmişler ve teorilerini temellendirmişlerdir. 

Jung ve Haier’in tanımladıkları 37 nörogörüntüleme çalışmasının 10’unda 

parietal ak madde (BAs 7, 39, 40) hacmi ve aktivasyonu ile zeka arasında korelasyon 

bulunmuştur. 11 çalışmada frontal lob (BAs 6, 9), yoğunluğu ve aktivasyonu ile zeka 

arasında korelasyon bulunmuştur. 37 çalışmanın %30’dan fazlasında anterior singulat 

aktivasyonu ve hacmi ile zeka arasında korelasyon bulunmuştur (75). Temporal ve 

oksipital loblarınsa ilk duysal girdinin işlenmesi ilgili oldukları bilgisi ileri sürülmüştür 

(62).  Ancak Haier ve Jung’ın P-fit modeli bir çok eleştiriye de maruz kalmıştır. Colom, 

araştırmacıların zekayı açıklamak için yeterince beyin bölgesi incelemediklerini; Cohen, 

aktive olan beyin bölgelerinin zekanın dışında kalan birçok mental fonksiyonda aktive 
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olabileceğini; Blair, işleyen bellek ve tepki seçimi gibi fonksiyonların gerçekten bu 

beyin bölgeleriyle ilişkilerinin belirsiz olduğu eleştirilerini yapmışlardır (19, 29, 31). 

Tramo ve Gazzaniga’nın (144) 1999 yılında MRG kullanarak gerçekleştirdiği 

çalışma sonucu beyin hacmi ile zeka arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Yakın 

zamanda yapılan başka bir çalışmada, 37 nörogörüntünün meta analizleri sonucu 

zekanın psikometrik ölçümleri ve beyin hacmi arasında yüksek olmayan bir korelasyon 

(.33) olduğu tespit edilmiştir (97).  

Yakın zaman çalışmalarının sonuçları, işleyen bellek, bilinç, dikkat, epizodik 

bellek ve zeka gibi yüksek kognitif süreçlerin, nöronal düzeyde  parieto-frontal 

entegrasyonun kontrolü altinda olduğunu ancak baskın rolün frontal lobda olup, frontal 

lobun parietal lobla etkileşim halinde olduğu yönündedir (37, 40, 59, 104). 

Zaman içerisinde çalışmalar insan zekası ve frontal alan üzerine daha da 

yoğunlaşmıştır. Baskın bir görüş, diğer canlılardan farklı olarak insan zekasının frontal 

alanla ilgili olduğudur. Brodmann (1912), insan beyninde frontal alanının, diğer 

primatlardan daha geniş yer kapladığını savunmuştur. Yakın zamanda Semendeferi ve 

arkadaşları (136) tarafından, Brodmann alanının da (BA 10) insanlarda maymunlara 

göre daha geniş yer kapladığını belirtmiştir. Aynı grup başka bir çalışmada ak maddenin 

frontal ve temporal alanda geniş yer tuttuğunu saptamıştır (133). Schoenemann ve 

arkadaşları (134), insan frontal alanı ile diğer türleri karşılaştırdıklarında, insan frontal 

alanının beynin posterior kısımlarıyla bağlantılı olmasının, evrim süreci içerisinde 

insana özgü dil becerilerini geliştirdiğini ileri sürmüşlerdir, maymunlar ve insan frontal 

alanı karşılaştırmaları bu görüşü desteklemiştir. Frontal alan zeka arasındaki ilişkiyi 

anlamaya yönelik çalışmalar arasında frontal lökotomi tekniği de mevcuttur. Frontal 

lökotomi Antonio Egaz Moniz tarafından geliştirilmiştir. Bu teknik, frontal-talamik ak 

madde bağlantısını ayırmayı ve frontal alanı diğer beyin bölgelerinden izole etmeyi 

içermektedir. Bir çok lökotomi çalışması sonucu IQ ve diğer nöropsikolojik becerilerde 

düşme gözlenmiştir (28, 34, 140). Jung ve arkadaşları (74) tarafından yapılan bir 

çalışmada, 27 yetişkine (17 erkek, 10 kadın), WAIS-III uygulanmıştır. Sol frontal, sağ 

frontal ve sol oksipitoprietal ak maddedeki NAA değeri MRS tekniğiyle saptanmıştır. 

Oksipitoparietal ak madde NAA oranının, her iki cinsiyette IQ puanlarını öngördüğünü 

elde etmişlerdir. Ancak asıl anlamlı bilgiyi kadınların sol frontal ve sol oksipitoparietal 

ak madde NAA ile IQ arasında bulmuşlardır. Sol oksipitoparietal ve sol frontal ak 
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madde NAA değeri ve IQ arasında .82 oranında anlamlı korelasyon saptamışlardır. Bu 

sonuç, kadınlarda NAA ve IQ arasındaki ilişkinin erkeklerden çok daha güçlü olduğunu 

göstermiştir. Ayrıca bu sonuç, kadın zekasında, beynin frontal alanı ile posterior 

alanlarının bağlantılı çalıştığı sonucunu göstermektedir. Bu çalışma doğrultusunda 

araştırmacılar, oksipitoparietal ak madde biyokimyasıyla kognitif süreçlerin,  her iki 

cinsiyette çok güçlü bir biçimde bağlantılı olduğu yorumunu yapmışlardır. Pflediderer 

ve arkadaşlarının (115), 2004 yılında yaptıkları bir çalışma sonucunda, kadınların sözel 

zekaları ile sol frontal korteks (dorsolateralprefrontal ve sol anterior singulat) arasında 

pozitif korelasyon bulmuşlardır. Haier ve arkadaşlarının (64) yürüttüğü başka bir 

çalışmanın sonucunda, kadın zekasının yüksek oranda ak madde, düşük oranda gri 

madde ile, erkek zekasının ise gri madde ile bağlantılı olduğu elde edilmiştir. 

Erkeklerde IQ gri madde korelasyonunun en güçlü olduğu bölge, frontal ve parietal 

lobken (BA 8, 9, 39, 40), kadınlarda frontal lob Broka alanı boyuncadır. Kadın erkek, 

kognitif süreçler ve beyin yapıları arasındaki farklılıkları araştıran başka bir çalışma da 

Narr ve arkadaşları (105) tarafından gerçekleştirilmiştir. 17-44 yaş arası 30 erkek, 35 

kadın genç yetişkine WAIS-III ve MRG uygulanmıştır. Sonuç olarak toplam  IQ ve 

intrakranyal gri ve ak madde yoğunluğu arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Anlamlı 

ilişkinin bulunduğu kortikal yapılar bilateral prefrontal (brodman alanları, BAs 

10,11,47) korteks, posterior temporal korteks (Bas 36,37) ve proksimal alanlardır. 

Kadın denekler prefrontal ve temporal asosiyasyon kortekslerinde korelasyon 

gösterirken, erkek denekler temporal-oksipital asosiyasyon kortekste korelasyon 

göstermiştir. Sağlıklı yetişkinlerde yüksek IQ, geniş intrakranyal gri madde ve daha az 

oranda ak madde ile bağlantılı bulunmuştur. Prefrontal ve temporal kortikal kalınlıktaki 

farklılıklar da, entellektüel yetenek farklılıklarıyla ilişkili bulunmuştur. Kimura (83) 

tarafından yapılan bir çalışmada, erkeklerin toplam IQ-kortikal kalınlık arasındaki ilişki, 

vizyospasyal alanda baskın olan temporo-oksipital asosiyasyon alanlarında yoğun 

bulunurken, kadınlarda sözel yetenek ve bellek alanlarında baskın olan fronto-temporal 

alanda yoğun bulunmuştur. Erkekler görsel- mekansal performansta, kadınlarsa sözel ve 

bellek performanslarında daha başarılılardır. İki cinsiyet arasında farklı beyin 

bölgelerinde anlamlı ilişkiler bulunmasının doğal olduğu görülmektedir  

Reiss ve arkadaşlarının (124) çocukluk çağı beyin gelişiminde cinsiyet farklılığı 

olup olmadığını araştırdıkları çalışmalarını 85, 5-17 yaş arası çocuk ve ergenlerle 

yürütmüşlerdir. 5-17 yaş arasında, serebral hacmin erkeklerde kızlardan %10 daha geniş 
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olduğunu, 5 yaşından sonra hem kızlarda hem erkeklerde serebral hacimde değişiklik 

olduğunu saptamışlardır. Erkeklerde beyin hacmi içinde en geniş yapıyı gri maddenin 

oluşturduğunu belirtmişlerdir. Kız ve erkeklerin benzer serebral asimetri özellikleri 

gösterdiğini, IQ’nun çocuklarda toplam serebral hacim ve özellikle prefrontal gri 

maddeyle pozitif korelasyonda olduğunu saptamışlardır. Beyin bölgeleri ve zeka 

arasındaki ilişkilerin yaşla beraber değiştiğini savunun tek voksel yöntemiyle yürütülen 

çalışmaların sonunda, sağlıklı çocuklarda yaşla beraber zeka skorları ile gri madde 

arasındaki bağlantının geliştiği, gelişmenin özellikle prefrontal bölge ve anterior 

singulat bölgede olduğu bulunmuştur (151). Bir diğer tek voksel çalışmasında da 12-21 

yaş arası bireylerde, toplam IQ ve gri madde (orbitofrontal, orta frontal ve singulat 

korteks) yoğunluğu arasında anlamlı pozitif korelasyon bulunmuştur (46). Bu sonuçlar 

zeka ve gri madde arasındaki ilişkinin, gri maddenin frontal, temporal ve kısmen de 

parietal ve oksipital alanlarına dağıldığını göstermektedir.  

Zekanın, beynin hangi bölgelerinde temsil edildiğine ilişkin bir çok çalışma 

vardır, mevcut çalışma da bu soruya yanıt bulmak üzere frontal ak madde NAA/Cr ve  

CHO/Cr oranı ile zeka arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılmıştır. 

2.4. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) 

Zekayı açıklamaya çalışan kuramların zaman içerisinde gösterdiği değişimlerle 

beraber zeka ölçeklerinin kullanımında da değişimler yaşanmıştır. 1980’lerden 

başlayarak zeka ölçeklerine yenileri eklenmiş, bazıları yeniden yapılandırılmış, tekrar 

kullanıma sunulmuş, bazıları geçerliliğini kaybetmiştir (36). Günümüzde hala yaygın 

olarak kullanılan zeka ölçeklerinden biri Daniel Wechsler’in geliştirdiği ölçeklerdir.  

Wechsler ilk zeka ölçeğini 1939 yılında Wechsler Bellevue Zeka Ölçeği ismiyle, 

yetişkin zekasını ölçmek için geliştirmiştir. Bu ölçek daha önce geliştirilmiş çocuk zeka 

ölçeklerine yeni sorular eklenerek yetişkinlere uyarlanmıştır ancak zamanla görüldü ki 

bu test yetişkin zekasını ölçme açısından işlevsel değildir (5), bu gibi nedenlerden 

dolayı Wechsler daha sistematik bir çalışma sonucu, Wechsler Bellevue Ölçeğini 

geliştirmiştir. 

Wechsler Bellevue Ölçeği, Wechsler’in daha sonra geliştirdiği tüm ölçekler için 

temel oluşturmuş ve mevcut ölçeğe eklemeler yaparak diğer ölçekleri geliştirmiştir. 

1949 yılında Wechsler 5-15 yaş arası çocuklar için Wechsler Çocuklar İçin Zeka 

Ölçeği’ni (WISC) geliştirmiştir. WISC’in çoğu maddesi, Wechsler Bellevue Ölçeği’nin 
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maddeleri kolaylaştırılarak hazırlanmıştır. Ancak Wechsler, 1955 yılında Wechsler 

Bellevue Ölçeği’ni, uzunluğu, norm grubunun yeterince temsil edici olmayışı ve alt 

testler arasında yeterli güvenilirlik olmayışı gibi nedenlerden ötürü düzelterek Wechsler 

Yetişkinler İçin Zeka Ölçeği’ni geliştirmiştir. 1967 yılında, 4-6,5 yaşları arasındaki 

çocuklar için Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği’ni (WPPSI), WISC’in 

maddelerini daraltarak geliştirmiştir. Bu ölçek Weschler ölçekleri içinde en küçük yaş 

grubuna uygulanan ölçektir. 1974 yılında Wechsler, WISC’i çocuklara çok uygun 

maddelerin olmayışı ve bazı gruplara tanıdık gelen sonuçları etkileyeceğini düşündüğü 

maddelerin oluşu nedeniyle tekrar düzenleyerek 6-16 yaş çocukları için WISC-R’ı 

geliştirmiştir. Bu ölçekte daha önce yetişkinler için hazırlanmış maddeler çocuklara 

uyarlanmış ya da testten tamamen dışlanmıştır (5). WISC-R, Türkiye’de 

standardizasyonu yapılarak kullanılan bir ölçektir. 

Wechsler ölçekleri günümüze tekrar tekrar revize edilerek gelmiştir. WAIS, 

1981 yılında 16-74 yaş arasını kapsayarak, WAIS-R olarak değiştirilmiştir, 1992 

yılından bu yana WAIS-III olarak tekrar düzenlenmeye çalışılmaktadır. WPSSI, 1989 

yılında 3-7 yaş 3 ay arasını kapsayarak WPSSI-R olarak, WISC-R da 1991 yılında 6-16 

yaş 11 ay arasını kapsayarak, WISC-III olarak değiştirilmiştir (109). Ancak Türkiye’de 

WISC-III’ün standardizasyon çalışmaları yapılmadığı için halihazırda WISC-R 

kullanılmaya devam edilmektedir.  

2.4.1. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Türkiye Standardizasyonu 

Standardizasyon; bir ölçeğin farklı uygulamacılar, toplumlar tarafından aynı 

biçimde uygulanabilmesini sağlamak amacıyla ölçek materyalinin, puanlama 

sisteminin, zaman sınırlamalarının ve yönergelerinin aynı olmasını sağlama işlemidir 

(32, 103). 

WISC-R’ın Türkçe standardizasyonu, birbirini izleyen bir dizi araştırma 

sonunda gerçekleşmiştir.  

Standardizasyon çalışmalarının başladığı 1978 yılında, Türkiye’de WISC-R’ın 

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü tarafından çevirisi yapılmış şekli, herhangi bir 

uyarlama ve norm çalışması yapılmadan kullanılmaktaydı. İlk aşamada, yaş gruplarına 

göre alt testlerdeki başarı düzeylerinin ve soruların güçlük derecelerinin saptanması, 

uygun olmayan soruların yerine yenilerinin geliştirilmesi için, hazır uygulamalardan 

bilgi sağlanmıştır. Ankara’da üniversite hastanesi kliniklerinde çalışan iyi yetişmiş 
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elemanlar tarafından uygulanan 403 cevap formu toplanarak, bunlar üzerinde 

istatistiksel analizler yapılmıştır. Sonuçlar doğrultusunda çeviri yoluyla yapılan 

uyarlamanın yeterli olmadığı ve soruların güçlük sırasında değişiklik yapılması 

gerektiği görülmüştür.  Özellikle sözel bölümü oluşturan alt testlerin yeniden 

yapılandırılması gerektiği anlaşılmıştır (132). 

İlkokul kitapları taranarak, “Genel Bilgi, Benzerlikler ve Yargılama” alt 

testlerine girebilecek sorular seçilmiş ve bu sorular Ankara’da 6-17 yaş arasında 680 

çocuğa uygulanmıştır. Örneklemi oluşturan çocuklar, Ankara’daki 42 farklı ilkokuldan 

ve üç farklı sosyo-ekonomik düzeyden alınmıştır. Elde edilen bulgular ışığında, bu üç 

alt testteki soruların güçlük sıralaması yeniden yapılmış, cinsiyet farkı gösteren 

maddeler çıkarılmış ve yaş gruplarına göre düzenli başarı eğrileri veren sorularla 

yeniden kurulmuştur. Ölçeğin “Sözcük Dağarcığı” alt testini kurmak üzere ilkokul 

kitaplarındaki sözcüklerin sıklık çizelgeleri geliştirilmiş ve yaklaşık 36.000 sözcüğü 

kapsayan listelerden 36 sözcük seçilmiştir (132).  

Ölçeğin performans bölümündeki alt testlerden “Resim Tamamlama, Resim 

Düzenleme ve Küplerle Desen” alt testleri, 64 kişilik bir çocuk grubuna uygulanmıştır. 

Her alt-testte maddelerin güçlük sıraları yeniden düzenlenmiş, özellikle resim 

tamamlama alt testindeki madde sıralarında ciddi değişiklikler yapılmıştır. 

Bu hazırlıklardan sonra ölçeğin daha geniş bir örneklem üzerinde uygulanarak 

Türkiye içi normlarının elde edilmesi aşamasına gelinmiştir. Bu aşamalar şu şekilde  

gerçekleşmiştir.  

Öncelikle testi uygulayacak kişiler test uygulaması konusunda eğitilmişlerdir. 

Yetiştirilmiş olan test uygulayıcıları, okullarda çocuklara ölçeği bireysel olarak 

vermişlerdir. Standardizasyon amacıyla uygulama yapıldığı için, alt testlerde belirli 

sayıda başarısızlık durumunda test durdurulmamıştır. Uygulama süresi çocuğun yaşına 

bağlı olarak, 1 saat ile 2, 5 saat arasında değişmiştir. 

Verilerin puanlanması ve kodlanması, bu amaçla özel olarak yetiştirilmiş son 

sınıf ya da bilim uzmanlığı öğrencileri tarafından, proje yönetmeninin gözetiminde 

yapılmıştır (132). 
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2.4.1.1. Örneklem 

Araştırmada, verilerin değerlendirilmesi tamamlanan 1639 denek 

bulunmaktadır. Norm tablolarının kent nüfusunu temsil etmesi amaçlandığından, 

Ankara ile birlikte 11 kent merkezinden denek seçimi yapılmıştır. Okullar, kentlerin 

değişik sosyo-ekonomik düzeylerinden gelen çocukların bulunduğu semtlerden 

seçilmiş, okullar içinde de sınıfların normal öğrencisi durumunda olan çocuklar 

araştırmaya dahil edilmiştir. Kız, erkek öğrenci sayıları her yaş grubu için eşit 

tutulmaya çalışılmıştır. Çocukların anne-baba eğitimi yönünden dengeli bir seçim 

yapılmaya çalışılmıştır. Deneklerin anne-baba eğitimleri yönünden dağılımları şöyledir. 

Örneklemin çoğunu babası ilkokul ve orta okul eğitimi görmüş, annesi ise %67 

oranında hiç eğitim görmemiş veya ilk okul eğitimi görmüş çocuklar oluşturmaktadır. 

Anne baba meslekleri açısından bakıldığında, annelerin çoğunluğu %81 ev hanımı, 

%11’i memur, babaların çoğunluğu ise memur, işçi, teknisyen ve yüksek öğrenim 

görmüş meslek gruplarından oluşmaktadır. Örneklemde çok az sayıda “çiftçi” çocuğu 

bulunması, henüz köy çocukları üzerinde çalışılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Bu bilgiler doğrultusunda örneklemin, bir meslek grubu ya da eğitim düzeyi lehine 

yanlılık taşımadığı söylenebilmektedir (132).  

 

2.4.1.2. Ölçeğin Psikometrik Özellikleri 

Yaş normlarının geliştirilmesi; ölçeğin alt-testlerinden alınan ham puanların alt 

ve üst sınırları birbirinden farklı olduğu için, alt-testler arasında karşılaştırma olanağı 

sağlamak amacıyla standart puanlar kullanılmıştır. Standart puanlar yoluyla, çocuğun 

elde ettiği puanın, yaş grubunun ortalama puanına göre yeri belirlenmiş olur. Dörder 

aylık yaş dilimlerine ayrılmış olan gruplarda, her alt-testin ortalaması ve standart 

sapması hesaplanarak, z-puanları bulunmuş, bundan sonraki aşamada, ortalamayı 10, 

standart kaymayı 3 yapacak şekilde dönüştürmelerle, standart puanlar elde edilmiştir. 

Yıllara göre yaş normları; dörder aylık yaş dilimlerine göre geliştirilmiş olan 

normlar her çocuğu kendine en yakın yaşıtlarıyla karşılaştırma olanağı vermektedir. 

Ancak ülkemizde sık karşılaşılan bir durum olan çocukların yaşlarının ay ve gün olarak 

bilinmemesi halinde test başarısını değerlendirmek için bir yıllık yaş dilimlerini 

kullanmak yararlı olacaktır. 
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Zeka bölümü tablolarının geliştirilmesi; tabloların hazırlanmasında sözel 

bölümde “Sayı Dizisi” hariç 5 alt testten alınan standart puanlar toplamı, performans 

bölümünde “Labirentler” hariç 5 alt testin standart puanlar toplamına dayanılmıştır. 

Ölçeğin zeka bölümü (IQ), bu iki bölümün birbirine eklenmesi sonucu oluşan 10 alt test 

üzerinden hesaplanmıştır. Alt testlerden elde edilen standart puan toplamlarına 

dayanılarak, ortalaması 100 ve standart kayması 15 olan zeka bölümü tabloları 

geliştirilmiştir. 

Güvenirlik katsayıları; WISC-R’ın güvenirlik katsayıları “yarıya bölme” 

yöntemiyle elde edilmiştir. Sözel, performans ve toplam zeka bölümlerinin güvenirlik 

katsayıları 0.90 ile 0.96 arasında değişmektedir. “Şifre” ve “Sayı Dizisi” alt testinin 

güvenirliklerini bu yöntemle hesaplamak mümkün olmadığından, hesaplamalar 10 alt-

test üzerinden yapılmıştır. Yarıya bölme yöntemiyle elde edilen güvenirlik katsayıları 

ölçeğin iç tutarlılığını yansıtır. Alt-test maddelerinin yaş gruplarına göre başarı 

yüzdeleri, madde-toplam korelasyonları, güçlük sıralamaları ve Guttman ölçeklemesi 

gibi çeşitli teknikler kullanılarak her alt test maddelerinin güçlük sırası saptanmış ve 

sıraya dizilmiştir.  

Alt testler arası korelasyonlar; WISC-R, zekayı çeşitli faktörlerden meydana 

gelmiş bir genel yetenek olarak değerlendirmektedir, ölçekteki her alt test zekanın farklı 

bir yönünü ölçmesi amacıyla geliştirilmiştir. Tüm alt testlerde genel bir zekanın varlığı 

kabul edildiği için, alt testler arasında anlamlı ilişkiler olması beklenmektedir. Her 

bölümün kendi alt testleri arasında, benzer yetenekleri ölçtükleri için daha anlamlı 

ilişkiler olması beklenmektedir. Alt testler arası korelasyon katsayıları 0.60 ile 0.80 

arasında değişmektedir. 

Türk ve Amerikan normlarına göre karşılaştırmalar; Türk çocuklarının testin 

standardizasyon çalışması yapılmadan önce olduğu gibi, Amerikan normlarına göre 

değerlendirilmeleriyle, Türk normlarına göre değerlendirilmeleri arasında bir fark 

olacak mı görmek amacıyla, dörder aylık yaş dilimlerinden dörder kişi seçilerek, toplam 

124 çocuğun ham puanları, hem Amerikan hem de Türk normları kullanılarak standart 

puanlara ve zeka bölümü puanlarına çevrilmiştir. Sözel bölümde zeka bölümleri 

açısından bir fark bulunamamıştır. Bunun nedeni de bu bölüm alt testlerinin Türk 

normlarına göre yeniden hazırlanmış olmasıdır. Performans bölümü için de aynı 

işlemler yapılmıştır ancak sonuçlar, Türk çocuklarının Amerikan normlarına göre 
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değerlendirildikleri zaman zeka bölümlerinin ortalama 12 puan daha düşük olduğu 

görülmüştür (132). Ancak bu konuya ilişkin bir çalışma yapılmamıştır. 

Cinsiyet farklılıkları; kız ve erkek çocukların performans, sözel puanları ve zeka 

bölümü puanları açısından, dörder aylık ve bir yıllık yaş dilimlerine göre yürütülen 

karşılaştırmalarda anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Sosyo-ekonomik düzey farklılıkları (SED); testin standardizasyonu sırasında 

Türkiye’de yaşanan ekonomik anlamdaki zorluklar nedeniyle, ailenin geliri ile anne 

babanın eğitim düzeyi ve mesleği arasındaki ilişkilerde değişiklikler olmuştur. Bu 

durumdan dolayı sosyo-ekonomik düzey ailede en yüksek eğitim düzeyine sahip 

ebeveyne göre belirlenmiştir. Örneklemin yapısı incelendiğinde babaların eğitiminin 

ölçüt olması uygun görülmüştür. İlkokul mezunu ya da hiç eğitim görmemiş babaların 

çocukları alt sosyo-ekonomik düzey, orta okul ve lise eğitimi görmüş babaların 

çocukları orta sosyo-ekonomik düzey, üniversite ve üstü eğitim gören babaların 

çocukları yüksek ekonomik düzey olarak kabul edilmiştir. Buna bağlı olarak 

örneklemde 710 alt, 541 orta ve 388 üst sosyo-ekonomik düzeyden çocuk 

bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucu, sözel bölümde SED farklılıkları 

Benzerlikler, Sözcük Dağarcığı ve Genel Bilgi alt testlerinde büyüktür. Performans 

bölümündeyse en büyük SED farkı Küplerle Desen alt testinde görülmüştür (132). 

Ancak bu konuya ilişkin yapılabilecekler arasında çocuğu bireysel olarak gözlemlemek 

ve yorumlarla buna açıklık getirmektir. 

İllere göre zeka bölümü ortalamaları; çeşitli değerlendirmeler sonucunda farklı 

illerden katılan çocukların sözel, performans ve toplam zeka bölümü puan 

ortalamalarında herhangi bir farklılık görülmemiştir. 

Profil analizleri; zihinsel işleyişteki herhangi bir aksamanın olup olmadığını ve 

bir aksaklık varsa onun tespitini sağlamada yardımcı olur (5). WISC-R’ın 

avantajlarından biri performans, sözel ve toplam zeka bölümü puanları veya alt test 

puanları arasındaki farklılıklara dayanılarak profil analizlerinin yapılabilmesidir. Ancak 

çalışmayı yürüten araştırmacılar profil analizi konusunda sadece doğrulanması gereken 

ipuçları niteliğinde ele alınmasının uygun olacağını belirtmişlerdir. Bunun nedeni Türk 

örnekleminde, testin faktör yapısı ( yaş gruplarında) güçlü bir sözel faktörün varlığını 

gösterirken, genel örnekleme bakıldığında test bir genel zeka testine dönüşmekte ve tek 

bir faktörle tanımlanmaktadır. Ancak 10 yaşından sonra faktör yapıları netliğe 
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ulaşmamıştır. Ayrıca Türk örnekleminde SED’ler arasında önemi farklar bulunmuştur 

(132). 

Ölçmenin standart hatası her yaş grubunda alt-testler için standart puan 

cinsinden, sözel, performans ve toplam zeka bölümleri için zeka bölümü cinsinden 

standart hata değerleri hesaplanarak standardizasyon çalışması sonlandırılmıştır.  

2.4.2. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Alt Testleri ve Ölçtüğü Beceriler 

WISC-R, 6-16 yaş 3 ay arası çocuklara uygulanmak için geliştirilmiştir. Ölçek 

toplam 12 alt testten oluşmaktadır. Bu 12 alt testin 6 tanesi sözel bölüm alt testleri, diğer 

6 tanesi performans bölümü alt testleridir. Sözel bölüm alt testleri uygulanış sırasıyla; 

Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizisidir 

(yardımcı sözel test). Performans bölümü alt testleri yine uygulanış sırasıyla; Resim 

Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve 

Labirentlerdir (yardımcı performans testi). 

2.4.2.1. Sözel Bölüm Alt Testleri 

Genel Bilgi Alt Testi  

Edinilmiş bilgiyi ölçer, genelde okul bilgisine dayanır. Diğer alt testlerle 

paylaştığı beceriler, sözel algı, uzun süreli bellek becerileridir.  

Sonuçları etkileyen faktörler, okul öğrenmesi, ailenin sunduğu kültürel fırsatlar, 

ilgiler, okuma alışkanlığı, erken çocuklukta sunulan çevre şartlarının zenginliğidir (82). 

Benzerlikler Alt Testi  

Sözel alanda soyutlama yapabilme, kategorik düşünebilme becerisini ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, sözel algılama, soyut düşünebilme becerisi, 

gerekli detayı gereksiz olandan ayırt edebilme becerisi, sözel ifade, sözel alanda mantık 

yürütebilme, sözel alanda kavramlaştırma yapabilmedir.  

Sonuçları etkileyen faktörler, ilgiler, okuma alışkanlığıdır (82). 

Aritmetik Alt Testi 

Matematik becerileri ve hesap yapabilmeyi ölçer.  

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, dikkati dağılmadan çalışabilme (dikkat 

gösterebilme kapasitesi), sözel algı, edinilmiş bilgi, bellek (uzun süreli, kısa süreli 
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bellek,işleyen bellek), sayılarla uğraşabilme becerisi, zihinsel uyanıklık ve sosyal 

mantık yürütmedir.  

Sonuçları etkileyen faktörler, dikkat aralığı, kaygı, konsantrasyon, dağılabilirlik, 

okul öğrenmesi, zaman baskısı altında çalışabilmedir (82). 

Sözcük Dağarcığı Alt Testi 

Dil gelişimi ve kelime bilgisini ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, sözel algılama, sözel ifade, sözel 

kavramlaştırma, edinilmiş bilgi, soyut düşünme becerisi, bilgi birikimi ve uzun süreli 

bellektir. 

Sonuçları etkileyen faktörler, ailenin sunduğu kültürel fırsatlar, ilgiler, okuma 

alışkanlığı, erken çocuklukta sunulan uyaran zenginliği, okul öğrenmesidir (82). 

Yargılama Alt Testi 

Günlük yaşama ve sosyal beklentilere dair bilginin sergilenmesi, geçmiş 

tecrübelerin değerlendirilmesi ve kullanılmasını ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, sözel algılama ve kavramlaştırma, 

değerlendirme, neden sonuç ilişkisi kurma, mantık yürütme, sosyal yargı ve sözel 

ifadedir. 

Sonuçları etkileyen faktörler, ailenin sunduğu kültürel fırsatlar, toplumsal 

normlara dair bilincin gelişimidir (82). 

Sayı Dizisi Alt Testi 

Kısa süreli işitsel belleği ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, dikkati dağılmadan çalışabilme, sıralama, 

bellek, sayılarla uğraşabilme becerisi ve zihinsel uyanıklıktır. 

Sonuçları etkileyen faktörler, dikkat aralığı, dikkatin dağılabilirliği ve kaygıdır 

(82).  

 

 



 30 

2.4.2.2. Performans Bölümü Alt Testleri 

Resim Tamamlama Alt Testi 

Çevresel-görsel farkındalık, görsel tanıma-tanımlama ve uzun süreli görsel 

bellek becerilerini ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, mekansal beceriler, algısal organizasyon, 

gerekli detayı gereksizden ayırt edebilme, bütünsel işlemleme, motor aktivite olmadan 

görsel organizasyon ve anlamlı görsel algıdır. 

Sonuçları etkileyen faktörler, konsantrasyon, zaman baskısı altında 

çalışabilmedir (82). 

Resim Düzenleme Alt Testi 

Neden sonuç ilişkisi kurma, sıralama yapabilme, sıralı düşünebilme, zaman 

algısı ve zamansal sıralama becerilerini ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, algısal organizasyon, sıralama becerileri, 

değerlendirme, neden sonuç ilişkisi kurma, gerekli detayı gereksizden ayırt edebilme, 

entegre beyin fonksiyonu, planlama becerisi, sözel olmayan alanda mantık yürütme, 

sosyal yargı, sentezleme yapabilme, anlamlı uyaranın görsel algısı, temel motor aktivite 

olmadan görsel organizasyondur. 

Sonuçları etkileyen faktörler, yaratıcılık, ailenin sunduğu kültürel fırsatlar, çizgi 

romana aşinalık, zaman baskısı altında çalışabilmedir (82). 

Küplerle Desen Alt Testi 

Bütünden parçaya analiz yapabilme, sözel olmayan alanda kavramlaştırma 

becerisi ve görsel mekansal algıyı ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, algısal organizasyon, mekansal beceriler, 

değerlendirme, entegre edilmiş beyin fonksiyonları, modele bakarak kopyalama 

yapabilme, sentezleme, görsel motor koordinasyon ve soyut uyaranın görsel algıdır. 

Sonuçları etkileyen faktörler, zaman baskısı altında çalışabilmedir (82). 

Parça Birleştirme Alt Testi 

Duyusal motor geribildirimden faydalanabilme, parçalar arası ilişkiyi tahmin 

edebilme ve esneklik becerilerini ölçer. 
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Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, algısal organizasyon, mekansal beceriler, 

değerlendirme, bütünsel işlemleme, sentezleme, görsel motor koordinasyon, anlamlı 

uyaranın görsel algısıdır. 

Sonuçları etkileyen faktörler, belirsiz durumlarda uygun tepkiyi gösterebilme, 

yap-bozlarla tecrübe, zaman baskısı altında çalışabilmedir (82). 

Şifre Alt Testi 

Yönergeleri takip edebilme, psikomotor hız ve kısa süreli görsel bellek 

becerilerini ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, dikkat gösterebilme kapasitesi, sıralama, 

değerlendirme, sayılara aşinalık, entegre edilmiş beyin fonksiyonları, öğrenme becerisi, 

kağıt kalem becerileri, modele bakarak kopyalama yapabilme, görsel motor 

koordinasyon, soyut uyaranın görsel algısıdır.  

Sonuçları etkileyen faktörler, kaygı, dikkatin dağılabilirliği, zaman baskısı 

altında çalışabilmedir (82). 

Labirentler Alt Testi 

Görsel bir paterni takip edebilme, görsel mekansal alanda planlama yapabilme 

ve öngörü becerilerini ölçer. 

Diğer alt testlerle paylaştığı beceriler, algısal organizasyon, mekansal beceriler, 

entegre edilmiş beyin fonksiyonları, öğrenme becerisi, kağıt kalem becerileri, modele 

bakarak kopyalama yapabilme, görsel motor koordinasyon, soyut uyaranın görsel 

algısıdır. 

Sonuçları etkileyen faktörler, labirent çözme becerisi, bilgisayar oyunlarına 

aşinalık, zaman baskısı altında çalışabilmedir (82). 

Ak Madde  

Beyin, iki farklı renkte dokudan, gri ve ak maddeden oluşur. Gri madde ( gri 

cevher), nöronların oluşturduğu dokulardır.  

Ak madde (beyaz cevher); beyin kabuğunun altında bulunur. Sinir hücresinde 

sinyal iletimini sağlayan aksonlardan oluşur, aksonun en önemli özelliği yüksek oranda 

miyelin kılıfı içermesidir. Miyelin yüksek oranda yağ içerdiğinden beyaz renge yakındır 

ve beyaz rengi miyelin kılıfı sağlar (85). Oksipitoparietal ak maddedeki NAA değeri ile 
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nöropsikolojik beceriler arasında ilişki olduğu ve ak maddenin çeşitli nöronal ağ 

iletişiminde önemli rol oynadığı bilinmektedir (98). 

2.5. Frontal Lob 

Frontal yapılar, beynin evrimsel olarak en son gelişen ve yaklaşık %30’unu 

kaplayan kısımlarıdır. Beynin ön kısmında yer aldığı için alın lobu olarak da bilinir. 

Frontal yapıların gelişimi 30’lu yaşlara kadar sürmektedir. Frontal yapılar, en genç, en 

karmaşık, en az araştırılmış beyin bölgesidir, bu yapıya ilişkin çalışmalar nöropsikolojik 

ölçeklerin ve nörobiyolojik araştırma tekniklerinin gelişmesi sonucu hız kazanmıştır 

(91, 99).  

Son yıllarda frontal lobu tanımlamaya yönelik açıklamalar, bu bölgede yer alan 

alt alanların, her birinin kendine özgü işlevleri olduğu yönündedir. Diğer bir yaklaşımsa 

bu alt alanların birbirleriyle etkileşimleri vardır ve aynı zamanda çalışma belleği ve 

yönetici işlevleri gerçekleştirecek biçimde, bir bütün oluştururlar. Başka bir yaklaşımsa, 

her alt alanın kendine özgü işlevleri olduğu aynı zamanda bu alanların birbiriyle ilişkide 

olduğu yönündedir (87, 101). Bilgi işleme modelini kullanan başka bir açıklama ise, 

frontal korteksin işlevsel olarak, duyu kortekslerinden aldığı dış dünyaya ait bilgiyle, 

limbik sistem ve hipotalamustan aldığı bireyin duygusal durumuna ait içten gelen 

bilgiyi bir araya getirdiğini belirtmektedir. Bu sayede birey, yaşadığı çevre üzerinde etki 

ve irade sahibi olabilmektedir. Tüm bunlardan ötürü frontal yapılar, insan türüne özgü 

olarak nitelendirilen davranışlardan ve ‘ben’ kavramından sorumlu tutulmaktadır (79). 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında frontal lob, davranışın özellikle planlanarak 

ortaya konmasını sağlar. Ayrıca uyaranın algılanıp, bilgi haline dönüştürülmesinden 

analizine, bilginin depolanmasına, zihinsel işlevlerin düzenlenmesine kadar birçok 

alanda aktive olmaktadır. Plan yapma ve bu planın uygulamaya geçirilmesi için yapılan 

amaca yönelik davranışlar da frontal lob işlevleri arasındadır (91, 111). 

Yukarıda bahsedilen tüm yaklaşımlar ışığında frontal loba yönelik dört temel 

özellikten bahsedilebilir. İlki, dikkatin sürdürülmesi, görev tamamlanana kadar o iş 

üstündeki dikkat durumunun devam etmesidir. İkincisi, kategori değiştirebilmedir. 

Bireyin belli bir cevap durumu içindeyken, başka bir cevap durumuna geçmesi 

istendiğinde bu değişikliği başarılı bir şekilde yapmasıdır. Üçüncüsü, inhibisyonun 

sağlanabilmesidir. Bireyin içinde bulunduğu duruma uygun olmayan tepkiyi 

bastırabilmesidir. Dördüncü ve son özellikse, koşullardan gerekli çıkarımları 
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yapabilmektir. Bu işlevsel özellik kapsamında soyut düşünebilme, planlama yapabilme, 

kavramlar ve kurulumlar oluşturabilme, sınıflama yapabilme yer almaktadır (111). 

İnsan davranışının en kompleks ve üst düzeydeki faaliyetlerini içeren çalışma 

belleği ve yönetici işlevler, beynin en gelişmiş kısmı olan frontal lobla ilişkilidirler. 

Yönetici işlevler, karmaşık arama stratejilerini başlatma, stratejileri uygulamaya koyma, 

bilgileri düzenleme, koordine etme, geliştirme, yorumlama, zaman ve mekanda 

düzenleme, zamansal tahminler yapma ve koşula bağlı düşünmeyi içerir. Yönetici 

işlevler, zihinsel faaliyeti başlatır, yönlendirir ve sürdürür (138). 

Yönetici işlevlerde iki öge vardır. Biri çalışma belleği, diğeri ketlemedir. 

Çalışma belleğinde bir merkezi yönetici ve onun emrinde çalışan iki alt sistem vardır. 

Merkezi yönetici, bu iki alt sistemden fonolojik döngü yoluyla sözel malzemenin, 

görsel-mekansal yaz-boz tahtası yoluyla da görsel- mekansal malzemenin bellekte 

tutulması, işlenmesi ve değiştirilmesine ilişkin süreçleri kontrol etmektedir. Bu durumda 

yönetici işlevlerle bağlantılı olan yapı, merkezi yöneticidir. Çalışma belleği, güncel 

bağlama uygun durumların geçici olarak gündemde tutulmasını ve böylece söz konusu 

koşulların etkileşimi sonucu uyumsal davranışın gerçekleşmesini sağlar (10,11).  

2.5.1. Frontal Lob Anatomisi ve İşlevleri 

Klasik nöroanatomi frontal lob korteksini 3 ana bölüme ayırır: motor bölge, 

premotor bölge ve prefrontal bölge olarak. 

 

 
 

   Şekil 2-2: Frontal lobun üç ana bölümü; motor bölge, premotor bölge, prefrontal bölge. 
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Motor korteks; Brodmann’ın 4. alanıyla eşdeğerdir. Beynin her türlü motor 

aktivitesinin ana çıkış noktasıdır. Spesifik olarak, her bir hemisferin motor bölgesi karşı 

vücut bölümlerinin istemli hareketlerinden sorumludur (142). Motor korteks kol, bacak, 

el, ayak ve parmak hareketlerini kontrol etmek için spinal motor sinirlere, yüz 

hareketlerini cranial (kafa) siniri nöronlarına projeksiyon yapar. Aynı zamanda basal 

ganglion ve kırmızı çekirdek gibi diğer motor yapılara da projeksiyon yapar. Bu alanın 

hasarlanması, istemli hareketlerle birlikte her türlü motor aktivitenin bozulmasına ya da 

kaybolmasına yol açar (85). 

Premotor korteks; motor korteksin önünde yer alır. Brodmann’ın 6. ve 44. 

alanlarını kapsar. Her iki alanda istemli hareketler yaparken, hareketin düzgün şekilde 

yapılmasını sağlar. Bunlardan 6. alan gövde hareketlerinin düzgün şekilde yapılmasını 

sağlarken, 44. alan ise yüz yarılarının hareketlerinin düzgün yapılmasını sağlar.  Ayrıca 

dominant hemisferde bu alan, konuşma kaslarının becerisini ve konuşmayı sağlar (142). 

Premotor korteks, hareketi kortikospinal projeksiyonlar yoluyla direk olarak ya da 

motor kortekse giden projeksiyonlar yoluyla dolaylı olarak etkileyebilir.  

Prefrontal korteks; en önde yer alır ve en geniş alanı kaplar. Dikkatin 

sürdürülmesi, planlama, muhakeme yapma ve ahlaki yargı dürtü kontrolü, 

organizasyon, kişinin kendini izlemesi ve özeleştiri, etkin problem çözme yeteneği, 

eleştirel analitik düşünme yeteneği, ileriye yönelik düşünme yeteneği, deneyim ve 

hatalardan öğrenme, duyguları tanıma ve yaşayabilme, limbik sistemin kontrolü, empati 

kurma, prefrontal korteksin işlevleri arasındadır. Prefrontal korteks kendi içinde 3 

yapıya ayrılır: dorsolateral prefrontal korteks, orbitofrontal korteks ve anterio singulat 

korteks (33). 

Dorsolateral prefrontal korteks; ana girdilerini posterior parietal alanlardan ve 

süperior temporal oluktan alır. Bu bağlantılar karşılıklıdır. Ayrıca, cingulate korteks, 

basal ganglion ve süperior colliculusu içeren, posterior parietal korteksin de projeksiyon 

yaptığı alanlarla geniş bağlantıları vardır. Dorsolateral prefrontal korteksin zihinsel 

işlevleri, planlama, organize etme, kopyalama, değiştirme ve bilgileri işleme koymadır 

(142). Bu alan hasarlandığında daha çok yürütücü işlevlerde bozulma gözlenmektedir. 

Bu hastalar, eylemleri bir amacı başaracak şekilde organize edemezler, bilişsel 

esneklikleri kaybolmuştur ve perseveratif davranışlar gösterirler, ayrıca işleyen bellekte 

bozulmalar olur (85).  
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Orbitofrontal korteks; temel girdilerini, süperior temporal girusun işitsel 

bölümlerini, süperior temporal oluğu ve amigdalayı kapsayan temporal loptan alır. 

Ayrıca somatosensory korteksten, gustatori korteksten ve priform korteksin koku 

bölgelerinden başlayan bağlantıları bulunmaktadır. Bu sayede orbitofrontal korteks 

bütün duyu modalitelerinden girdi alır. Ek olarak, kan basıncındaki, solunum ve buna 

benzer işlevlerdeki değişiklikleri kontrol eden otonom sistemi etkilemek için yol 

sağlayan amigdala ve hipotalamusa subkortikal olarak projeksiyonlar yapar. Bu 

fizyolojik değişimler duygusal tepkide önemli rol oynar. Bu alanın zihinsel işlevi, 

davranışı ketlemedir. Bu alan hasarlandığında kişilik değişmesi, iritabilite ve impulsif 

davranışlar görülür. Bir çeşit disinhibisyon sendromu söz konusudur, otokontrol 

zayıflamıştır. Duygu durum bozukluğu ve çevreye bağımlılık ortaya çıkabilir (85). 

Anterio singulat korteks; zihinsel ve motor aktivitelerin harekete geçirilmesinde 

ve duygulanımda rol oynamaktadır. Bu alanın hasarlanmasında apati en belirgin 

bulgudur, hastalarda spontanlık azalır. Singulat girusun kesilmesi ile birlikte Obsesif 

Kompulsif Bozukluk belirtilerinin azaldığı belirtilmiştir (85). 

Prefrontal korteksin ağır hasarları bile duyumsama, algı, hareket ve homeostatik 

fonksiyonları sağlam bırakır. Prefrontal korteksin, serebral korteksin hemen hemen tüm 

diğer limbik, paralimbik, unimodal ve heteromodal kısımlarıyla yoğun bağlantıları 

vardır. Prefrontal nöronlar, “Go-No Go” ve gecikmeli değiştirme görevleri sırasında 

seçici aktivite sergilerler. Bu durum, prefrontal korteksin bağlama uygun olmayan 

dürtüleri inhibe etme ve uyaranı alışılagelen cevabından kurtarıp esnek aktivitelerde 

bulunma konusunda etkili olduğunu göstermektedir. Prefrontal korteksteki görsel 

cevaplı nöronların çoğunun, uyaranın boyut, oryantasyon, renk ve hareketine karşı 

özgüllükleri, uyaranın davranışsal anlamlılığına karşı özgüllüklerinden çok daha azdır. 

Prefrontal korteksin çalışma belleğiyle olan ilişkisi, bilgi erişimini belli sürede sadece 

tek bir unsura önem verilen sıralı işlemeden, aynı anda bir çok unsurun 

işlemlenebileceği bağlantılı bir yapıya dönüştürebileceğini göstermektedir (99). 

2.5.2. Frontal Alan Hasarı Sonucu Ortaya Çıkan Durumlar 

Frontal lob bellekte, geçmiş olayların yapılanmasını sağlar. Ancak frontal 

bölgede meydana gelebilecek herhangi bir lezyon ya da atrofi bellek kaybına yol 

açmamaktadır. Frontal harabiyet öncelikle organizasyonda ve bilgi işlemede 

bozukluklara ve dolayısıyla belleğin işleyişinde aksaklıklara yol açmaktadır. Güçlü 
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bağlamsal ipuçlarının olmadığı bir durumda, bu alanda lezyonu olan hastalar 60 saniye 

sonra aldıkları bir uyarana anlam vermekte zorluk çekerler, bunun nedeni bellek içinde 

kayıtlı olduğu halde bilginin aktif olarak kullanılamamasıdır (85,141). 

Frontal lob atrofisine ya da patolojisine bağlı olarak, zihinsel işlevlerde bozulma 

görülen bir diğer rahatsızlık da demanstır. Bu hastalarda görülen başlıca şikayet bellek 

bozukluğudur. Alzheimer tipi demansta, yönetici işlevler ve çalışma belleği de giderek 

zayıflar (4).   

Frontal lob, olayları sıraya dizer ve bunun için zamanı işaretleyen bir sistem 

kullanır. Dolayısıyla bu hastalarda seri halinde sunulan itemlerden oluşan testlerde 

bozulma saptanır. Frontal lobtaki lezyonlar sonucu çalışma belleğinde de bozulmalar 

meydana gelir, bunun sonucu olarak dürtüsel cevabın baskılanmasını gerektiren 

durumlarda hasta cevabı inhibe edemez (99).  

Orbitofrontal korteks ve frontal lobun diğer paralimbik bileşenleri, anı, düşünce 

ve deneyimleri, uygun emosyonel ve viseral durumlarla birleştiren transmodal 

düğümleri sağlamaktadır. Bu bileşenlerin hasarı, karmaşık ve belirsiz ortamlarda, 

emosyon ve viseral durumların davranışa yol gösterici olabilmesini engellemektedir 

(99). 

2.6. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) 

Güçlü bir manyetik alan içerisine yerleştirilen protonların, gönderilen 

radyofrekans (RF) dalgaları ile uyarılıp rezonansa uğratıldığı, elde edilen rezonans 

sinyallerinin algılayıcılar ile kaydedilip görüntüye dönüştürüldüğü, kontrast 

rezolüsyonu en yüksek radyolojik görüntüleme tekniğidir.   

İyonizan radyasyon içermeyen ve dolayısıyla dokulara zarar vermeyen MRG, ilk 

kez 1946 yılında birbirinden bağımsız olarak aynı anda Bloch ve Purcell soyadlı 

fizikçiler tarafından tanımlanmıştır. Bu yöntemin fizik prensipleri BT’den önce 

tanımlanmasına karşın, görüntüleme yöntemi olarak kullanımı için uzun zaman 

geçmiştir ve ilk kez 1973 yılında Lauterbur tarafından kullanılmıştır. Hawkens, 1980 

yılında MRG’nin çok düzlemli (multiplanar) görüntüleme özelliğini ortaya çıkarmış ve 

bu yöntemle ilk lezyonu saptamıştır. Bugün gelinen noktada MRG, yeni sekans 

dizilimleri ve fonksiyonel görüntülemelerle günlük pratikteki yerini almıştır (108).  
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2.6.1. MRG’nin Temel Fizik Prensipleri 

MRG’nin fizik prensiplerini anlayabilmek için öncelikle atom düzeyinde bazı 

kavramların açıklanması gerekmektedir. Atom çekirdeğinin temel yapısı proton ve 

nötron adı verilen nükleonlardan oluşmaktadır. Proton ve nötronlar devamlı kendi 

eksenleri etrafında dönüş hareketi yapmaktadırlar. Bu dönüş hareketine “spin” hareketi 

adı verilmektedir. Bu hareket sayesinde nükleonlar, çevrelerinde doğal bir manyetik 

alan oluşturmakta ve adeta küçük bir mıknatıs gibi davranmaktadırlar. Ancak, 

çekirdekteki nükleonlar çift sayıda bulunduklarında birbirlerinin spin hareketini ortadan 

kaldıracak şekilde dizilim gösterdiklerinden, doğal manyetizasyonları yoktur. Bu 

nedenle, sadece tek sayıda protonu bulunan çekirdeklerde (hidrojen, karbon, sodyum, 

fosfor gibi) doğal manyetizasyon ya da manyetik dipol hareketi bulunmaktadır. 

MRG’nin sinyal kaynaklarında bu tür atom çekirdekleri kullanılmaktadır. Çekirdeğinin 

tek sayıda nükleon (proton) içermesi, vücut dokularında yaygın olarak bulunması ve 

güçlü manyetik dipol hareketine sahip olması nedeniyle, MRG ’nin sinyal kaynağı 

olarak en sık hidrojen atomu (H) tercih edilmektedir. 

Dipol hareketine sahip çekirdekler güçlü bir manyetik alan içerisine 

yerleştirildiklerinde, manyetik alana paralel ve antiparalel olmak üzere hizaya dizilirler. 

Bu şekilde hizaya sokulmuş dipoller, dışarıdan uygulanan ve ana manyetik alanın 

şiddeti, her element atomunun kendine has bir sabit sayısı ile uyumlu frekansta (larmor 

frekansı) bir radyo dalgası ile uyarıldığında hizadan saparlar. RF enerjisi 

kesildiğindeyse aldıkları enerjiyi geri vererek (emite ederek), hizalı duruma dönmeye 

çalışırlar. İşte bu geri dönüş sırasında protonlardan salınan enerjinin saptanarak 

görüntünün elde edilmesi MRG’nin temelini oluşturur (108). 

T1 ve T2 zamanları 

MRG incelemelerde adı geçen T1 ve T2 ağırlıklı görüntüler, değişik inceleme 

sekansları ile elde edilen imajlarda protonların uyarılmaları sonrasında ilk durumlarına 

geri dönmeleri için gereken sürelerle ilgili olup, görüntülerin sinyal 

karakteristiklerinden sorumludur. T1; ana manyetik alana 90 RF pulsu verildikten sonra, 

eksternal manyetik alan yönündeki longitudinal manyetizasyonun %63’ünün yeniden 

kazanılması için geçmesi gereken süredir. T1 relaksasyon süresi, ana manyetik alanın 

gücüne ve dokuların yapılarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu süre yağlı 

dokularda çok düşük, sıvılardaysa çok yüksektir. Bu nedenle T1 ağırlıklı MRG 
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incelemelerde yağ dokuları beyaz (hiperintens), sıvı içerikli dokular (safra kesesi, 

mesane) ise siyah (hipointens) görüntülenir (107, 108). 

T2; 90 RF uyarımı verildikten sonra maksimum düzeye ulaşan transvers 

manyetizasyonun %37 seviyesine inmesine kadar geçen süredir. T2 relaksasyon süresi 

internal ve eksternal magnetik alan inhomojinetelerinden etkilenir. Genelde dokuların 

T2 süresi, T1’den daha kısadır. T2/T1 oranı 1’e ne kadar yakınsa, incelenen doku 

sıvıya, 1’den ne kadar küçükse incelenen doku katıya benzer. T2 ağırlıklı görüntülerde 

yağ dokuları hiperintens özelliğini korurken, sıvılar oldukça yüksek hiperintens özellik 

gösterirler (108, 146). 

2.6.2. MRG Cihazı ve Özellikleri 

MRG cihazı, dış ortamdaki RF kaynaklarından etkilenmemesi için çevreden son 

derece iyi izole edilmiş bir ortamda çalıştırılmalıdır. Bu amaçla cihazın bulunduğu oda 

Faraday Kafesiyle tecrit edilmektedir. MRG aygıtları magnet, shim sargıları, gradient 

sargıları, koiller ve bilgisayar olmak üzere başlıca 5 ana parçadan oluşmaktadır.  

MRG cihazının en önemli bölümü güçlü bir manyetik alan oluşturmaya yönelik 

geliştirilmiş mıknatıs (magnet) parçasıdır. Magnetler doğal mıknatıs yapısında 

(permanent), elektromıknatıs yapısında (rezistif), ve helyum soğutmalı süperiletken 

(süperkonduktif) olmak üzere üç çeşittir. Tesla (T), magnetik alan gücünü göstermede 

kullanılan bir birimdir. Permanent ve rezistif manyetler daha düşük T gücüne sahipken, 

süperkonduktif magnetler 3T’ye varan manyetik alan güçlerine ulaşabilmektedirler 

(108).  

Shim sargıları, magnetik alan homojinetesinin en iyi hale getirmek için 

geliştirilmiş sargılardır. Aktif ve pasif olmak üzere iki tip shimming işlemi vardır. Pasif 

shimming, alan homojinetelerini kompanse etmede, aktif shimming ise yüksek kalitede 

görüntüler elde edebilmek için hastaya bağlı kontur bozulmalarının giderilmesini sağlar. 

Gradient sargıları, sinyal lokalizasyonu yapabilmek amacıyla manyetik alanı her 

üç düzlemde kontrollü olarak değiştiren sargılardır. Kesit belirleme, faz kodlama ve 

frekans kodlama olmak üzere adlandırılırlar. 

MRG sistemlerinde kullanılan bilgisayarlar, RF tarafından dokulardan algılanan 

sinyallerin osiloskopta ölçümünü takiben güçlendirilip, çeşitli filtrasyonlardan geçiren 

ve dijitalize ederek gri skala değerleri ile görüntüye çeviren kısımdır. MRG’de veri 
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toplama ve görüntünün oluşturulmasında en çok kullanılan yöntem “Fourier 

Transformation”dur (108).  

2.7. Manyetik Rezonans Spektroskopi (MRS) 

MRS’nin temeli, herhangi bir çözücü içerisinde bulunan bir maddenin kimyasal 

bileşenlerini ortaya koymak için geliştirilmiş bulunan Nükleer Manyetik Rezonans 

(NMR: Nuclear Magnetıc Resonance) Spektroskopiye dayanır. NMR Spektroskopi 

yönteminin MRG altında canlı dokuların kimyasal yapıları hakkında, dokuya zarar 

vermeden bilgi elde etmek mümkün olmuş ve hastalıkların biyokimyasal yapılarını 

anlayabilmeyi olanaklı kılmıştır. MRS’nin ilk tıbbi uygulamaları Olebland ve 

arkadaşları tarafından 1966 yılında yapılmıştır, bu uygulama vucüt ısısı ve vücut 

salgıları üzerinedir (135). Beyinle ilgili ilk MRS çalışması Yale Üniversitesi’nde Behar 

ve arkadaşları tarafından 1983 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada fare beyin dokusunun, 

yüzey bobini içine doğrudan yerleştirilmesi sonucu elde edilen spektrumlar 

değerlendirilmiştir (17, 150).  Buna karşılık, MRS yöntemi geçmiş yıllarda gereken 

önemi görmemiştir, bunun nedeni, MRS’nin anatomik görüntüler yerine grafiklerle 

sunulmasıdır, çünkü standart MRG cihazları bunu yapamamaktadır, bu görüntüleri elde 

edebilmek için ekstra bir yazılıma ve yüksek manyetik alanlı tarayıcılara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Günümüzde, MRS 1.5 Tesla ve üzeri güçte hemen tüm MRG 

cihazlarına standart olarak yer almaktadır. Sadece 10-15 dakika süren bu işlem, doku 

karakteri hakkında yapısal görüntüleme sonucu elde edemeyeceğimiz bilgiler verir (78). 

2.7.1. MRS İle İlgili Temel Kavramlar ve Metabolitler  

MRG’yi anlatırken, görüntü elde etmede hidrojen atomunun kullanılma 

nedenlerinden ve yapısından bahsedilmişti, bu bilgilere eklemeler yapılarak MRS’nin 

çalışma prensibinden bahsedilecektir.  

Beynimiz büyük oranda hidrojen atomundan oluşmaktadır, normalde bu 

elementin çekirdeği ana manyetik alanın gücüne göre belirlenen sabit bir rezonansa 

sahiptir. Bu frekans 1.5 Tesla ortamda 63.866 Mhz’dir. Bunun yanında, belirtilen 

frekans, hidrojen çekirdeğini çevreleyen dokudaki diğer kimyasal bileşiklerden 

etkilenir. MRS incelemelerde, kimyasal kayma (chemical shift) olarak adlandırılan bu 

etkilenmenin miktarına göre, çevre dokuların kimyasalları tahmin edilir. MRS  

tekniğinde RF pulsu sonrası dokulardan elde edilen sinyaller Fourier dönüşümü ile 

frekans bileşenlerine ayrılır. Bu ayrışma işlemiyle değişik frekanslara ait piklerden 
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oluşan ve spektrum adı verilen grafikler oluşturulur (88). Piklerin bu eksendeki 

pozisyonları, kimyasal kaymayı milyonda bir parçacıklar halinde yansıtır. Piklerin 

yükseklikleri ve genişlikleri ise metabolitlerin inceleme hacmindeki 

konsantrasyonlarının göreceli bir ölçüsüdür. Bu göreceli konsantrasyonlar, beyindeki 

konsantrasyonu birçok hastalıkta değişmeyen Kreatin pikine göre normalize edilir. 

Spektrum normal beyin parankiminden ya da aynı yaştaki sağlıklı bireylerden elde 

edilen kontrol spektrumla karşılaştırılarak yorumlanır (78).  

MRS' de tek voksel görüntüleme ve multivoksel görüntüleme olarak iki temel 

teknik kullanılmaktadır. Tek voksel görüntüleme, lokalize bir bölgede ve homojen lezyonu 

belirlemede kullanılırken, multivokselin avantajı ise geniş bir kesitte, kesitin birçok 

bölgesinden çok sayıda spektral analiz elde edilebilmesidir (107). 

MRS’de spektrumun görünümü sadece metabolitlerin konsantrasyonuna bağlı 

değil aynı zamanda kullanılan özel puls sekanslarına da bağlıdır. MRS uygulamalarında 

lokalizasyon ve sinyal toplanması için STEAM (Stimulated acquisition method), PRESS 

(Point resolved surface coil spectroscopy), FROGS (Fast rotating gradient spectroscopy), 

DRESS (Depth resolved surface coil spectroscopy), SPARS (Spatially resolved 

spectroscopy), ISIS (Image selected in-vivo spectroscopy) teknikleri kullanılmaktadır. 

Belirtilen bu tekniklerle tek voksel spektroskopi yapılabilmektedir. Ayrıca multıvoksel 

spektroskopi için Chemical Shift Imaging (CSI) tekniği mevcuttur. Bunun dışında CSI ve 

tek voksel teknikleri combine edilerek MRS’de kullanılabilmektedir (107). 

Tek voksel MRS’de en çok kullanılan temel teknik PRESS ve STEAM 'dir. 

PRESS’ 90º-180º-180º radyofrekans vuruları ile elde edilir ve relaksasyon zamanı (TE) 

uzun olan metabolitler görüntülenir. STEAM ise 90º-90º-90º radyofrekans vuruları ile 

elde edilir ve relaksasyon zamanı kısa olan metabolitlerin görüntülenmesi için 

uygundur. PRESS ile TE zamanı uzun, STEAM’de TE zamanı kısadır. PRESS VE 

STEAM karşılaştırıldığında PRESS’de sinyal/gürültü oranı daha yüksektir, daha geniş 

dokulardan örnekleme sağlar. STEAM daha küçük alanların örneklemesini sağlar (42). 

MRS ile doku hakkında aşağıdaki bilgiler elde edilmektedir:  

1. Metabolitlerin tanınması  

2. Metabolitlerin sayısal analizi  

3. Metabolitlerin miktar ve çeşitlerindeki dinamik değişiklikler  
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4. Eksojen metabolitlerin belirlenmesi  

5. Doku ve hücresel çevre hakkında bilgi edinilmesi (ph, ısı, hücre içi katyonlar 

gibi)   

6. Manyetizasyon transferin neden olduğu kimyasal reaksiyonlar ve ilişkilerinin 

kinetiği hakkında bilgi sahibi olunması (107). 

2.7.2. MRS Kullanılarak Normal Beyin Dokusunda Tespit Edilen Metabolitler 

MRS değişik metabolitlerin doku düzeylerini ölçebilmektedir, bundan dolayı 

biyokimyasal ve metabolit bilgi veren tek noninvaziv yöntemdir.  MRS’de uzun yankı 

zamanları (TE) kullanıldığı zaman ortaya çıkan spectral pikler: 3.2 ppm’de Kolin, 3.0 

ppm’de Kreatin, 2.0 ppm’de N-Asetil Aspartat, 1.3 ppm’de Laktattır. Kısa TE 

kullanıldığı zaman Miyoinositol, Glisin, Glutamin, makromoleküller ve Lipid 

saptanabilmektedir (146). 

(NAA) : N- Asetil Aspartat 

(Cho)   : Kolin  

(Cr)     : Kreatin  

(Myo-I) : Myoinositol  

(Lac)    :Laktat  

(Gln)    : Glutamin 

N- Asetil Aspartat (NAA) 

Beyin dokusuna ait spektrumdaki ana piklerin en belirgin olanı N-Asetil 

Aspartat (NAA)’a ait piktir. Memeli Merkezi Sinir Sistemi’nde serbest halde bulunan 

amino asid türevleri içerisinde sayı açısından ikinci sıradadır. Çoğunluğu selluler 

matriste, sayıca daha az olarak da ekstrasellüler sıvı ve sinir hücrelerinde bulunur. 

Yaklaşık %40’ı sinir ucundaki mitokondriyal parçalanmada, %60’ı ise hücrenin 

çözünür kısmında yer alır. NAA, N-Asetil Transfrease tarafından L-Aspartat ve Asetil 

Co A’dan sentezlenir veya mitokondri içerisindeki N-asetiltransferase- glutamat (Naag) 

tarafından serbest bırakılır. NAA, mitokondriden sitozole, aspartoasilaz tarafından 

aspartat ve asetat içerisinde hidrolize edilerek transfer edilmektedir (16, 102, 145). 

NAA, gebeliğin 16. haftası gibi erken bir dönemde, fetusun serebral korteksi ve ak 

maddesinde saptanabilmektedir. NAA/Cr düzeyi yaşamın ilk birkaç yılında yükselişe 
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geçmektedir. NAA, fonksiyonel nöronlar için bir belirteçdir, nöronal ve aksonal 

bütünlüğü gösterir. NAA, esas olarak olgunlaşmış nöronlarda ve aksonlar gibi nöron 

süreçlerinde bulunur. Beyindeki nöron konsantrasyonunun saptanmasında kullanılır 

(123, 127). 

NAA’nın beyinde yüksek konsantrasyonda bulunması, yüksek zekayla 

ilişkilendirilmiştir (56, 73, 74, 113). Jung ve arkadaşları tarafından gerçekleştirilen, 

bilişsel yetenekler ve beyin nörokimyası arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, 45 genç 

yetişkine nöropsikolojik testler ve MRS uygulanmıştır. Sonuçlar NAA değeri ile 

özellikle zaman sınırlı bilişsel yetenekler arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

göstermiştir (73). 

Beyaz ve gri cevheri tutan hastalıklarda miyelinizasyonun değerlendirilmesi çok 

önemli olup bunu en iyi gösteren yöntem MRG’dir. Doğumdan sonraki ilk 6 ayda 

miyelinizasyon T1a serilerle değerlendirilirken, altıncı ay sonrasında T2a serilerle 

değerlendirilmektedir (12). Ayrıca bu hastalıkların tanısında MRS önemli bir yer 

tutmaktadır.  

Ak maddeyi tutan hastalıklardan biri olan Canavan Hastalığı, N-Asetil Aspartat 

eksikliği sonucu gelişen, hayatın ilk 6 ayında ortaya çıkan bir hastalıktır (43, 13, 44). 

Multipl Skleroz hastalarında, MRS’de aksonal hasara bağlı, kronik plaklarda ve doğal 

görünen parankimde NAA düzeyinde azalma izlenir. Akut plaklarda sellüler 

inflamasyonu yansıtan Kreatin (Cr) düzeyinde azalma, birkaç ay içerisinde geri 

dönebilmekte ve kronikleşen plaklarda ise artmış olarak görülmektedir. Ayrıca, akut 

plaklarda sellüler inflamasyonu yansıtan Kolin (Cho) ve Laktat düzeylerinde de artma 

görülmektedir (43, 93, 95). MRS’de, mesial temporal sklerozlu hastalarda en önemli 

bulgu operküler temporal, lateral temporal, insuler kortekste nöron kaybına bağlı 

gelişen NAA azalması ve Cho/Cr oranının artışıdır. Postiktal dönemde ise özellikle 

Laktat düzeyinde artış görülür. Önemli bir bilgi ise NAA miktarının normal 

hipokampusta baştan kuyruğa doğru gittikçe azaldığıdır (39). Dejeneratif bozukluklar, 

inme ve gliyal tümörler gibi nöron kaybının olduğu iyi bilinen patolojik süreçlerde 

NAA konsantrasyonlarında azalma görülür Alzheimer temelde fonksiyonel nöron 

sayısında azalmaya yol açan nörodejeneratif bir süreçtir. Hastaların MRS ile 

incelemelerinde nöronal belirteç olan NAA’nın azaldığı görülmektedir. Bunun yanında 

NAA azalması beyinde hasar oluşturan patolojilerin hemen tamamında görülen ortak 
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bulgu olduğundan, Alzheimer’ın ayırıcı tanısının yapılmasını sağlamaz. Alzheimer 

olgularının tipik MRS bulgusu Myo-I’de artıştır. Aktif gliyal süreci gösteren bu 

metabolitin seviyesinde görülen değişiklikler, NAA ile ilgili değişikliklerden daha önce 

gerçekleşir. MRS, Frontotemporal demansın Alzheimer’dan ayırıcı tanısını yapabilmede 

büyük önem taşımaktadır. Frontotemporal demansta, frontal lobta nöronal belirteç olan 

NAA ileri derecede azalırken, gliyal belirteç olan Myo-I’de belirgin artış izlenir (43). 

Düşük NAA sinyalleri, nöronların ve aksonların kaybına ya da hasarına ilişkin 

daha az kanıtın elde edilebildiği, beyinle ilgili diğer patolojik süreçlerde ve hatta 

postmortem incelemede bile gözlenmiştir. Nöron kaybı ya da hasarını in vivo koşullarda 

nicel olarak belirleme olanağı, MRS’nin serebral bozukluklardaki en önemli potansiyel 

uygulama alanlarından biridir. Hastalık belirtileri ortaya çıkmadan NAA konsantrasyon 

seviyesinde düşmeler gözlenmektedir. NAA düşüklğü, temporal lob epilepsisi (48) ve 

William sendromu (120) gibi zeka geriliği görülen hastalıklarda da mevcuttur (66).  

Kolin (Cho) 

Hücre zarındaki fosfolipid metabolizmasının bileşenidir ve zar döngüsünü 

(yapım ve yıkım) yansıtır. Cho aynı zamanda kognitif süreçlerde rol oynayan çok 

önemli bir nörotransmiter olan asetilkolinin öncülüdür. Bu metabolitin artması olasılıkla 

artmış zar sentezi ve hücre sayısını gösterir. Cho düzeyi, demiyelinizan lezyonlarda aşırı 

hücre yapımından ve birçok nörodejeneratif hastalıkta aşırı hücre yıkımından dolayı 

artmaktadır (26) Düshen müsküler distofili hastalarla yapılan bir çalışma, 

serebellumlarında artmış cho oranının, entellektüel fonksiyonlarında iyileşmeye neden 

olduğunu göstermektedir (121). 

Kreatin (Cr) 

Beynin enerji bağımlı sistemlerinin devamı için gereklidir. Beyin içindeki Cr 

konsantrasyonu görece sabittir ve değişime karşı dirençlidir. Bu özelliğinden dolayı Cr 

diğer pikler için referans noktası oluşturur. Ancak lokal Cr sinyallerinin, malign 

tümörler gibi, Cr ölçümlerinde fokal azalmalara yol açabilecek bazı yıkıcı patolojik 

süreçler için bir referans noktası olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Cr, 

hipometabolik durumlarda artarken, hipermetabolik durumlarda azalır (26). 
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Şekil 2-3: MRS’de 3.2 ppm’de Kolin (Cho) piki, 3.02 ppm’de Kreatin (Cr) piki, 2.02 
ppm’de N-Asetil Aspartat   (NAA) piki.  

 

Myoinositol (Myo-I) 

Hormon bağımlı nörorespsiyonda ve hücre içi hormonal iletide etkili olan bir 

metabolittir. Aktif gliyalar için belirteçtir. Dejeneratif hastalıklarda artarken, tümör, 

iskemi ve enfeksiyonlarda azalır (26). 

Laktat (lac) 

Beyin dokusunda normalde düşük konsantrasyonla bulunmakta ve varlığı 

normal hücresel oksidatif solunumun durduğunu göstermektedir. Lac, bölgesel 

nöronların uyarılabilirliklerini değiştirerek nöromodülatör görevini de üstlenir. İskemide 

erken dönemde Lac yükselir, nekrozda tüm metabolitler düserken Lac yükselebilir (26).  

Glutamat-Glutamin (Glx) 

Glutamat, mitokondrial metabolizmada rol oynayan uyarıcı bir 

nörotransmitterdir. Y-amino butiric acid, glutamat'ın önemli bir ürünüdür. Glutamin, 

detoksifikasyonda ve nörotransmitter aktivitesinde rol alır. Bu iki metabolit birbirine 

çok yakın rezonans göstermekte olup birbirlerinin toplamı seklinde, Glx olarak ifade 

edilir ve pikleri 2.1 ile 2.5 ppm arasındaki piklerin toplamıdır. İkinci bir Glx piki      

3,7–3,9 ppm arasında görülmektedir. Glutamin aynen Myo-I'de oldugu gibi astrosit 
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marker’dır. Glutamat, nörotransmisyon için gereken konsantrasyonları aştığında, 

nörotoksik etkiler baslamaktadır. Hipoksik, iskemik beyinde Glx artar. Bu laktatta 

oldugu gibi kötü prognostik bir bulgu değildir. Aksine, astrositlerin koruyucu 

fonksiyonunu yansıtır. Glutamine synthetase, potansiyel toksik, fazla orandaki glutamatı 

daha zararsız glutamine dönüstürür. Dolayısıyla spektrumda Glx pikinde, değismeyen 

beyin gluatamat sinyali üzerinde, çogunlukla glutamine ait degisiklikler görülür (43). 

Çalışmamızda yalnızca NAA/Cr ve Cho/Cr  metabolit oranları ölçümlenmiştir. 

2.7.3. MRS ve İgili Çalışmalar 

MRS ile normal deneklerde ve değişik hastalıklarda, kognisyon sırasında 

beyinde oluşan metabolik değişiklikleri inceleyen çalışmalar yapılmıştır. Belirtilen 

çalışmalar MRS bulgularıyla patolojik ve elektrofizyolojik bulguların genellikle uyum 

gösterdiğinin ortaya koymaktadır. MRS’in belirtilen yöntemlere en büyük üstünlüğü, 

mikroskobik düzeydeki anormal bulguları çok erken dönemde ortaya çıkartabilmesidir.  

MRS’nin kognitif süreçlerdeki kullanımına örnek olarak Alzheimer (AH) 

verilebilir. AH bellek başarımı ve kognitif işlevler açısından kritik rol oynayan 

kolinerjik hücrelerin kaybına ve akut deaferensiyasyon sonucu NAA seviyelerindeki 

transinaptik azalmaya bağlı düşük asetilkolin konsantrasyonlarıyla karakterizedir. 

AH’de buna bağlı olarak hipokampuslarda daha belirgin olmak üzere beynin farklı 

bölgelerinde NAA pikinde düşüş saptanır. Bu düşüş kognitif başarımdaki bozulma ile 

uyum gösterir. AH’de ek olarak Myo-I piki erken evrede farklı bölgelerde artış 

göstermektedir (128, 67). Yakın geçmişte yapılan bir çalışmada yukarıda tanımlanan 

spektroskopik değişiklikler ile olguların değişik kognitif testlere verdiği yanıtlar 

karşılaştırılmıştır (27). Buna göre sol medial temporal lobda (MTL) NAA 

konsantrasyonunun azalması ile Kaliforniya Sözel Öğrenme Testi (California Verbal 

Learning Test) başarımındaki bozukluk arasında çok güçlü bir ilişki olduğu 

gösterilmiştir. Benzer şekilde sol temporoparietal bölgede izlenen Myo-I artışı, Boston 

Adlandırma Testi (Boston Naming Test) başarımında bozulma ile, sağ parietotemporal 

bölgedeki Myo-I artışı da Rey Karmaşık Şekiller Testi ( Rey Complex Figures Test) 

başarımında bozulma ile uyumlu bulunmuştur. Belirtilen bölgeler sırasıyla dil ve görsel 

yapılandırma görevlerinden sorumludur (108).  

MRS’nin kognitif süreçlerin aydınlatılmasında oynayabileceği rolün önemine 

işaret eden başka çalışmalar da vardır. Tedaviye dirençli epilepsi nedeniyle medial 
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temporal lobektomi ve kontralateral MTL’de MRS bozukluklar saptanan hastalarda 

cerrahi sonrası bellek bozuklukları saptanmaktadır (108). Mitokondriyal elektron taşıma 

zincirinin bozulduğu bir patoloji olan Parkinson hastalığında MRS ile Laktat artışı 

tanımlanmakta, hastalığa demansın eklenmesi ile belirtilen artış belirginleşmektedir 

(21). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Denekler 

Araştırmaya 14-16 yaş arası, çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan, sağlıklı 

30 erkek çocuk alınmıştır. Veri toplama süreci, 27 Nisan-15 Temmuz 2009 tarihleri 

arasında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim 

Dalı’nda gerçekleştirilmiştir. Çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 

Dekanlığı Yerel Etik Kurulu’nun 27.03.2009 tarih ve 1090 sayılı kararına göre 

yapılmıştır. Standart bir bilgi toplama formuyla, deneklerin demografik özellikleri, 

sağlık durumları ve el tercihleri gibi konularda bilgi elde edilmiştir. Çalışmanın 

öncesinde deneklere ve ailelerine araştırmanın amacı ve yapılacak işlemler hakkında 

bilgi verilerek, gönüllü bilgilendirme formları imzalatılmıştır. 

Çalışmadan dışlama kriterlerimiz, aşağıda sıralanan hastalıklara ilişkin hikaye 

varlığı; 

-Psikotik hastalıklar, epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar, bilişsel fonksiyonları 

etkileyebilecek kronik hastalıklar, bağ doku hastalıkları, 30 dakikadan uzun bilinç 

kaybına neden olmuş kafa travması, 

- Antipsikotik ilaç kullanımı, 

- Düzenli alkol veya sigara kullanımı, 

- Madde bağımlılığı, 

- MR çekimi sırasında kontraindikasyon oluşturacak durumlar (metalik yabancı 

cisim, kalp pili, kohlear implant). 

MR çekimleri sırasında korpus kollosumu incelme olduğu tespit edilen bir 

denek, çalışmadan çıkarılmış yerine sağlıklı bir denek çalışmaya dahil edilmiştir.  

3.2. Ölçme Araçları 

3.2.1. Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R) 

Çalışmaya alınan her denek bireysel olarak test edilmiştir. Uygulamadan önce 

her deneğe araştırmanın amacı ile ilgili bilgi verilmiştir. Ölçekle ilgili açıklama 

yapılırken, performans anksiyetesini artırmamak için bunun bir zeka ölçeği olduğu 

söylenmemiştir. 14-16 yaş grubu çocuklarının neler yapıp yapamadığını anlamaya 
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yönelik bir ölçek olduğu bilgisi verilmiştir (standart uygulama açıklaması). Denekler 

ses, ışık, sıcaklık vb. fiziksel koşulların uygun olduğu ve dış uyaranlardan olabildiğince 

yalıtılmış bir ortamda deneyciyle yalnız çalışmışlardır. Performans anksiyetesini 

artırmamak için ölçeğin uygulanışı sırasında gözlemciye izin verilmemiştir.  

Ölçeğin uygulanışı bir sözel bir performans testi şeklindedir. Her alt testin 

yönergesi farklıdır. Performas bölümü alt testlerinde mutlaka süre tutulmakta ve deneğe 

teste başlamadan önce olabildiğince hızlı olması talimatı verilmektedir. Standart  

WISC-R uygulamasında Sayı Dizisi ve Labirentler alt testleri puanlamaya 

katılmamaktadır. Bu alt testler ölçekte yedek testler olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle 

Sayı Dizisi ve Labirentler alt testleri puanlamasından bahsedilmeyecektir. 

Zekayı, sözel ve performans zeka olarak iki ayrı bölümde ölçen WISC-R, 

Savaşır ve Şahin’in uygulama kitapçığında belirttiği şekilde uygulanmıştır (132). 

Ölçeğin uygulama şekli ve uygulama sırası aşağıda verilmektedir: 

Genel Bilgi Alt Testi; toplam 30 sorudan oluşmaktadır. 14-16 yaş grubu 

çocuklar için 11. maddeden başlanmaktadır. 11. ve 12. maddede başarılı olursa önceki 

maddeler için de tam puan almaktadır. 11. ve 12. maddenin birinde başarılı olmazsa, 

daha önceki maddeler sondan başa doğru, üst üste iki doğru cevap alıncaya kadar 

(başlangıç maddesi sayılmadan) verilmektedir. Bu ölçüte ulaşıldıktan sonra deneğe daha 

önceki maddeler için de puan verilmektedir. Ardışık 5 soruya yanlış cevap verildiğinde 

alt testin uygulanmasına son verilmektedir. Denek her doğru cevap için 1 puan 

almaktadır. Testten alınabilecek en yüksek puan 30’dur. 

Resim Tamamlama Alt Testi; üzerinde 26 resim bulunan bir kitapçığı 

bulunmaktadır. Her resmin bir kısmı eksik bırakılmıştır. Denekten resimlere bakıp, 

hangi önemli kısmın eksik olduğunu 20 sn içinde söylemesi istenmektedir. 14-16 yaş 

grubu çocuklar için 5. karttan başlanmaktadır. 5. ve 6. kartta başarılı olursa önceki 

kartlar için de tam puan almaktadır. Eğer 5. ve 6. kartta başarılı olmazsa ilk karta geri 

dönülür. Ardışık 4 başarısızlıktan sonra  alt testin uygulanmasına son verilir. Denek her 

doğru cevap için 1 puan almaktadır, testten alınabilecek en yüksek puan 26’dır. 

Benzerlikler Alt Testi; toplam 17 maddeden oluşmaktadır. Denekten, her 

maddedeki kelime çifti arasındaki benzerliği söylemesi istenmektedir. Yaş ayrımı 

olmadan her çocuk için ilk madden başlanmaktadır. Yanıtlar, Wısc-R Türkiye Genel 

Puanlama Kriterlerine göre 2,1 ve 0 olarak puanlanmaktadır. Ardışık 3 yanlış cevap 
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verildiğinde  alt testin uygulanmasına son verilir. Benzerlikler alt testinden alınabilecek 

en yüksek puan 30’dur. 

Resim Düzenleme Alt Testi; bir kutu içinde üzerinde resimler bulunan, 

yaklaşık 9x9 cm boyutunda 13 takım karttan oluşmaktadır. Her madde için deneğe 

karışık bir düzende bir seri resim gösterilerek, resimleri bir hikaye anlatacak şekilde 

düzenlemesi istenmektedir. 14-16 yaş grubu çocular için 3. maddeden başlanmaktadır. 

Eğer 3. ve 4. kartta başarılı olmazsa ilk karta geri dönülür. Düzenlemer Wısc-R Türkiye 

Genel Puanlama Kriterlerine göre 2,1, 0 olarak puanlanmaktadır ve kısa zamanda 

bitirilen doğru düzenlemelere ise ödüllü puanlar verilmektedir. Ardışık 3 başarısızlıktan 

sonra alt testin uygulanmasına son verilir. Resim düzenleme alt testinden alınabilecek 

en yüksek puan 48’dir. 

Aritmetik Alt Testi; toplam 18 problemden oluşmaktadır. İlk 15 problem 

deneğe testör tarafından okunmaktadır, son 3 problem ise kartlara yazılı şekilde 

verilerek, deneğin yüksek sesle okuması istenmektedir. Cevaplama süresi 30 sn’dir.   

14-16 yaş grubu çocuklar için 10. maddeden başlanmaktadır. 10. ve 11. maddede 

başarılı olursa önceki maddeler için de tam puan almaktadır. 10. ve 11. maddenin 

birinde başarılı olmazsa, daha önceki maddeler sondan başa doğru, üst üste iki doğru 

cevap alıncaya kadar (başlangıç maddesi sayılmadan) verilmektedir. Bu ölçüte 

ulaşıldıktan sonra deneğe daha önceki maddeler için de puan verilmektedir. Denek her 

doğru cevap için 1 puan almaktadır, ardışık 4 probleme yanlış cevap verildiğinde alt-

testin uygulanmasına son verilmektedir. Testten alınabilecek en yüksek puan 18’dir. 

Küplerle Desen Alt Testi; iki yüzü kırmızı, iki yüzü beyaz, diğer iki yüzü ise 

kırmızı beyaz olan 9 tane küp ve üzerinde bir takım desenler bulunan 9 karttan 

oluşmaktadır. Denekten kartın üstünde gördüğü şeklin aynısını, şeklin zorluk derecesine 

gore farklı olarak ayarlanmış zaman sınırı içinde, küplerle oluşturması istenmektedir. 

14-16 yaş grubu çocuklar için 3. maddeden başlanmaktadır. 3. maddede başarılı olursa 

önceki maddeler için tam puan almaktadır, ancak 3. maddede başarılı olamazsa ilk iki 

madde verilmektedir. Düzenlemer Wısc-R Türkiye Genel Puanlama Kriterlerine göre 

2,1, 0 olarak puanlanmaktadır ve kısa zamanda bitirilen doğru düzenlemelere ise ödüllü 

puanlar verilmektedir. Ardışık 2 başarısızlıktan sonra alt testin uygulanmasına son 

verilmektedir. Testten alınabilecek en yüksek puan 62’dir. 
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Sözcük Dağarcığı Alt Testi; toplam 23 maddeden oluşmaktadır. Her maddede 

deneğe bir kelime söylenerek, anlamının ne olduğunu söylemesi istenmektedir. 14-16 

yaş grubu çocuklar için 8. maddeden başlanmaktadır. 8. ve 9. maddede başarılı olursa 

önceki maddeler için de tam puan almaktadır. 8. ve 9. maddenin birinde başarılı 

olmazsa, daha önceki maddeler sondan başa doğru, üst üste iki doğru cevap alıncaya 

kadar (başlangıç maddesi sayılmadan) verilmektedir. Bu ölçüte ulaşıldıktan sonra 

deneğe daha önceki maddeler için de puan verilmektedir. Düzenlemer Wısc-R Türkiye 

Genel Puanlama Kriterlerine göre 2,1, 0 olarak puanlanmaktadır. Ardışık 5 soruya 

yanlış cevap verildiğinde alt testin uygulanmasına son verilmektedir. Testten 

alınabilecek en yüksek puan 68’dir. 

Parça Birleştirme Alt Testi; 5 adet farklı yap-boz malzemesinden 

oluşmaktadır. Bu malzemelerin 1 tanesi deneğe örnek olarak gösterilmekte, diğer 4 

malzeme denek tarafından yapılmaktadır. Deneğe parçalar her defasında aynı şekilde 

karıştırılmış halde verilmekte ve denekten bu parçaları birleştirmesi istenmektedir. Yaş 

ayrımı olmadan her çocuk için ilk maddeden başlanmaktadır. Düzenlemer Wısc-R 

Türkiye Genel Puanlama Kriterlerine göre ilk iki maddede her birleştirilen kısım için 2 

puan, son iki maddede ise her birleştirilen kısım için yarım puan verilmektedir. Ayrıca 

kısa zamanda bitirilen doğru düzenlemeler ise ödüllü puanlar almaktadır. Alt test bütün 

deneklere sonuna kadar uygulanmaktadır. Testten alınabilecek en yüksek puan 33’tür. 

Yargılama Alt Testi; toplam 17 sorudan oluşmaktadır. Yaş ayrımı olmadan her 

çocuk için ilk maddeden başlanmaktadır. Deneğe her soruda, sorun teşkil eden bir 

durumla karşılaştığında, ne yapması gerektiği sorulmaktadır. Düzenlemer Wısc-R 

Türkiye Genel Puanlama Kriterlerine göre 2,1, 0 olarak puanlanmaktadır. Testten 

alınabilecek en yüksek puan 34’tür.  

Şifre Alt Testi; 1’den 9’a kadar sayıların, geometrik bir şekille eşleştirildiği, a 

ve b formu olan iki çalışma kağıdı bulunmaktadır. 14-16 yaş grubu çocuklara şifre-b 

formu uygulanmaktadır. Denekten her sayıyının altına, onu temsil eden şekli 120 sn 

içerisinde çizmesi istenmektedir. Her doğru doldurulan şekil için 1 puan verilmektedir. 

Testten alınabilecek en yüksek puan 93’tür. 

Her alt test için ham puanlar, WISC-R el kitabı norm tablolarında  her yaş grubu 

için 3’er aylık dilimlere ayrılmış kısımlara bakılarak standart puanlara çevrilmiştir. Bu 

standart puanların toplamından zeka puanı hesaplanmıştır. Sözel zeka puanı için, Genel 
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Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı ve Yargılama alt testleri standart 

puanları toplanmıştır. Performans zeka puanı için ise, Resim Tamamlama, Resim 

Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme ve Şifre alt testleri standart puanları 

toplanmıştır. Sözel ve performans bölümü zeka puanlarının toplanmasıyla da tüm zeka 

puanı (IQ) elde edilmiştir. 

3.2.2. Manyetik Rezonans Spektroskopi 

Deneklerin tümüne MR Spektroskopi incelemeleri yapılmıştır. Denekler MR 

Spektroskopiye alınmadan önce yapılacak işlem hakkında bilgi verilmiştir. İncelemeler 

1.5 T Philips (Achiva) MRG cihazında, deneyimli radyologlar tarafından yapılmıştır. 

Proton MR spektroskopi incelemeleri, vokseller anatomik T2-ağırlıklı görüntüler 

kullanılarak sol frontal lobun periventriküler ak maddesi içine yerleştirilerek ve 

STEAM sekansı kullanılarak (TR=1500ms, TE=30ms, NEX=146) yapılmıştır. Voksel 

yerleştirilmesi için aksiyal planda bazal ganglionlar orta kesiminden geçen kesitler 

kullanılmıştır. Vokseller, lateral ventrikülün komşuluğundaki derin periventriküler ak 

madde içine (korteks veya ventrikül içindeki beyin-omurilik sıvısını içermeyecek 

şekilde) yerleştirilmiştir (42) (Şekil 3-1, Şekil 3-2).  

 

 

Şekil 3-1: Sagital T2 ağırlıklı görüntü. Periventriküler frontal ak madde voksel yerleşimi. 
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Şekil 3-2: Koronal T2 ağırlıklı görüntü. Periventriküler frontal ak madde voksel yerleşimi. 

 

Proton MR Spektroskopi verileri, LC model yazılımı kullanılarak eğri uydurma 

işleminden geçirilmiştir. MR spektroskopi verilerinin kalitesi deneyimli nöroradyolog 

tarafından değerlendirilmiştir. Eğrilerin integral değerleri hesaplanarak NAA/Cr, 

Cho/Cr metabolit oranları hesaplanmıştır.  

3.3. Verilerin Analizi 

İstatistiksel hesaplamalar için yaygın olarak kullanılan SPSS 15 programı  

kullanılmıştır. Deneklerde, nörometabolit oranları ile yaş, performans IQ, sözel IQ ve 

toplam IQ değerleri arasındaki ilişkiler, korelasyon analizleri kullanılarak araştırılmıştır. 

Tüm istatistiksel analizlerde 0.05’den küçük p değerleri anlamlı olarak kabul edilmiştir. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya 14-16 yaş arası sağlıklı 30 erkek çocuk alınmıştır. Çalışmanın veri 

toplama araçlarıyla değerlendirilmesi sonucu elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.  

Tablo 4-1’de değişkenlerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmalarına yer 

verilmiştir. Deneklerin yaş ortalamaları 14,7±0,7’dir. Çalışmamızda toplam, sözel ve 

performans IQ’lara bakıldığında, Toplam IQ ortalaması 91±15 olarak saptanmıştır. 

Toplam IQ minimum 62 maksimum 125 arasında değişmektedir. Sözel IQ ortalaması 

89±13 olarak bulunmuştur, Sözel IQ minimum 65 maksimum 117 arasında 

değişmektedir. Performans IQ ortalaması 92±15 olarak saptanmıştır, Performans IQ 

minimum 63 maksimum 127 arasında değişmektedir. Denekler WISC-R’ın performans 

bölümü alt testlerinde daha başarılı olmuşlardır. Bu sonuca dayanarak 14-16 yaş grubu 

erkeklerin görsel-mekansal-motor beceri gerektiren görevlerde sözel görevlerden daha 

başarılı oldukları söylenebilir. Çalışmamızda frontal lob NAA/Cr ortalaması 

1,686±0,202 olarak saptanmıştır, NAA/Cr oranı minimum 1,34 maksimum 2,05 

arasında değişmektedir.  Cho/Cr ortalaması ise 0,828±0,091 olarak bulunmuştur, Cho 

değeri minimum 0,69 maksimum 1,01 oranında değişmektedir. 
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  Tablo 4-1: Değişkenlerin Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapmaları  

 N=30          Ort±SS                      Min.                   Maks. 

 

 WISC-R Toplam IQ  

 

 WISC-R Sözel IQ 

 

 WISC-R Performans IQ 

 

 Frontal NAA/Cr 

 

 Frontal Cho/Cr 

 

 Yaş (Yıl) 

 

       92,60±15,35                62,00                   125,00 

 

       89,50±13,09                65,00                   117,00     

 

       92,60±15,35                63,00                   127,00 

 

       1,686±0,202                 1,34                    2,05 

 

       0,828±0,091                  0,69                   1,01 

 

       14,73±0,73                  14,00                   16,00 

Ort±SS: Ortalama± Standart Sapma, Min: Minimum, Maks: Maksimum, NAA: N-Asetil Aspartat, Cho: Kolin, Cr: 

Kreatin, WISC-R: Wechsler Çocuklar Için Zeka Ölçeği, IQ: Zeka Puanı. 

 

Tablo 4-2’de yaş ile frontal ak madde NAA/Cr oranı korelasyon sonuçlarına yer 

verilmiştir. Tablo 4-2 incelendiğinde yaş ile frontal ak madde NAA/Cr oranı arasında 

korelasyon olmadığı görülmektedir (p>0.05). Yaş ile frontal ak madde Cho/Cr oranı 

arasında da korelasyon bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 4-2: Yaş ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı korelasyon sonuçları 

N=30                    Frontal NAA/Cr                      Frontal Cho/Cr  

Yaş 
          r                  -0,200                                        0,35 

          p                  >0.05                                       >0.05 

 

 

Tablo 4-3’te, Toplam IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı için yapılan 

pearson korelasyon katsayısı sonuçlarına yer verilmiştir. Şekil 4-1’de Toplam IQ ve 
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frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr ilişkisi yer almaktadır. Toplam IQ ve frontal ak 

madde NAA/Cr oranı arasında korelasyon bulunmamıştır. Benzer şekilde Toplam IQ ve 

frontal ak madde Cho/Cr oranı arasında da bir korelasyon bulunmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 4-3: Toplam IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı korelasyon sonuçları  

N=30                   Frontal NAA/Cr                      Frontal Cho/Cr  

WISC-R 

Toplam IQ  

        r                  0,222                                          0,108 

        p                 >0.05                                          >0.05 

 

           

    Şekil 4-1: Toplam IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasındaki ilişki. 

 

Tablo 4-4’te, Sözel IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı için 

yapılan pearson korelasyon katsayısı sonuçlarına yer verilmiştir. Şekil 4-2’de, Sözel IQ 

ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasındaki ilişki bulunmaktadır. Sözel IQ 

ve frontal ak madde NAA/Cr oranı arasında .33 düzeyinde çok zayıf ve anlamlı 

olmayan bir korelasyon bulunmuştur (p>0.05). Sözel IQ ve frontal ak madde Cho/Cr 

oranı arasında korelasyon bulunmamıştır (.031). Sonuçlar frontal ak madde NAA/Cr ve 

Cho/Cr oranlarının, sözel zekanın belirleyicilerinden olmadığını göstermektedir.  
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Tablo 4-4: Sözel IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı korelasyon sonuçları  

N=30                  Frontal NAA/Cr               Frontal Cho/Cr  

WISC-R Sözel IQ 
         r                0,330                                0,031 

         p                >0.05                               >0.05 

 

 

           Şekil 4-2: Sözel IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasındaki ilişki. 

 

Tablo 4-5’te, Performans IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı için 

yapılan pearson korelasyon katsayısı sonuçlarına yer verilmiştir. Şekil 4-3’te 

Performans IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasındaki ilişki 

bulunmaktadır Performans IQ ve frontal ak madde NAA/Cr oranı arasında korelasyon 

bulunmamıştır (.234). Performans IQ ve frontal ak madde Cho/Cr arasında da 

korelasyon bulunmamıştır (.183). Sonuçlar, frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr 

oranlarının, performans zekanın belirleyicilerinden olmadıklarını göstermektedir.  
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Tablo 4-5: Performans IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı korelasyon 
sonuçları 

N=30                   Frontal NAA/Cr               Frontal Cho/Cr  

WISC-R  

performans IQ 

         r                 0,234                               0,183 

         p                 >0.05                              >0.05 

   
  

       Şekil 4-3: Performans IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr arasındaki ilişki. 

    

Tablo 4-6’da Sözel Bölüm alt test standart puanları ve frontal ak madde NAA/Cr 

ve Cho/Cr oranı için yapılan pearson korelasyon katsayısı sonuçlarına yer verilmiştir. 

Aritmetik alt testi ve frontal ak madde NAA/Cr oranı arasında .410 düzeyinde ve 

anlamlı korelasyon bulunmuştur (p<0.05). Diğer Sözel Bölüm alt testleri ile frontal ak 

madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 4-6: Sözel Bölüm alt test standart puanları ve NAA/Cr ve Cho/Cr oranı korelasyon 
sonuçları 

 

N=30 

         Genel        Benzerlikler      Aritmetik     Sözcük      Yargılama 

          Bilgi                                                        Dağarcığı 

 

Frontal   

NAA/Cr 

 

Frontal 

Cho/Cr 

 

 

r       0,182              0,224                 0,410            0,154           0 ,118 

p      >0.05              >0.05                 <0.05            >0.05           >0.05 

 

r     -0,032              0,213                -0,052           -0,216          0,147 

p     >0.05              >0.05                  >0.05           >0.05            >0.05 

 

 

Tablo 4-7’de Performans Bölümü alt-test standart puanları ve frontal lob 

NAA/Cr ve Cho/Cr oranı için yapılan pearson korelasyon katsayısı sonuçlarına yer 

verilmiştir. Küplerle Desen alt-testi ve frontal ak madde NAA/Cr oranı arasında .34 

değerinde zayıf ve anlamlı olmayan bir korelasyon bulunmuştur (p>0.05). Diğer 

Performans Bölümü alt testleri ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasında 

anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0.05). 

 

Tablo 4-7: Performans Bölümü alt test standart puanları ve NAA/Cr ve Cho/Cr  oranı 
korelasyon sonuçları 

 

N=30 

           Resim            Resim           Küplerle             Parça           Şifre 

     Tamamlama     Düzenleme       Desen            Birleştirme 

 

Frontal 

NAA/Cr   

       

Frontal 

Cho/Cr 

 

 

r       0,151                0,132                0,344              -0,061          -0,066 

p      >0.05                >0.05                >0.05              >0.05            >0.05 

 

r      -0,172               0,188               -0,108               0,243           0,109 

p      >0.05                >0.05               >0.05               >0.05           >0.05 
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5. TARTIŞMA 

Son yıllarda zekaya ilişkin çalışmalar, büyük oranda zekanın nörobiyolojisini 

anlamaya yönelmiştir. Nöroloji ve psikiyatride hasta ve sağlıklı gruplarda görüntüleme 

yöntemlerinin kullanılmaya başlanmasıyla beraber zeka çalışmalarında da bu teknikleri 

kullanmak gündeme gelmiştir. Zekanın nörobiyolojisi, ilk sıralarda beyin hacmi-IQ 

arasında ilişki kurularak araştırılmıştır ve günümüzde de bu tür araştırmalar kısmen de 

olsa devam etmektedir. Beyin hacmi-IQ ilişkisini araştıran ilk çalışmada Willerman ve 

arkadaşları (152), 40 kolej öğrencisine WAIS-R’nin 4 alt-testini uygulamışlar ve beyin 

hacimlerini MRI ile ölçümlemişlerdir, elde edilen sonuçları karşılaştırarak, beyin hacmi 

ve IQ arasında anlamlı bir korelasyon bulmuşlardır. Bu sonuç, beyin hacim oranı-IQ 

arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstererek, bir çok araştırmacıyı bu alanda çalışmaya 

teşvik etmiştir. Zaman içerisinde çalışmalar zekanın beynin hangi yapılarında temsil 

edildiği sorusunun cevabını aramaya doğru kaymıştır. Zeka, doğası itibariyle çok 

bileşenli bir süreçtir, Karakaş’ın (80) görüşüne göre zekanın oluşumu beyinde çeşitli 

yapılara karşılık gelmektedir. Zekanın oluşumundaki ilk aşama algı ve davranışların 

deneyimlenmesi, tanınması ve sınıflandırılması beyinde, duyusal alanlar (birincil 

alanlar, ikincil ve üçüncül çağrışım alanları) ve motor alanlara (birincil motor alanı ve 

ikincil çağrışım alanı) karşılık gelmektedir. İkinci aşama olan bellek, hipokampus ve 

onunla ilişkili alanlarda (medial temporal loblar, bazı ara-beyin ve limbik sistem 

yapıları) temsil edilmektedir. Davranımların otomatikleşmesini içeren üçüncü aşamada 

ilgili beyin yapıları, frontal lobla yakından bağlantılı olan korteks altı basal 

ganglionlardır. Dille ilgili olan dördüncü aşamada, broca ve wernicke; son aşamada ise, 

üst düzey zihinsel işlevlerle ilişkili olan frontal lob ve ilişkili olan beyin yapıları zekanın 

oluşmasına katkıda bulunan beyin yapılarıdır.  

Yapılan çalışmalar sonucu zeka ve gri madde arasında anlamlı ilişki bulunması, 

zeka ile ak madde arasındaki ilişkiyi araştırmayı gündeme gelmiştir. Mevcut çalışmada 

MRS görüntüleme tekniğini kullanarak, zekanın üst düzey işlevlerinde görev yapan 

frontal ak madde metabolit düzeylerini belirledik ve IQ ile aralarındaki ilişkiyi 

araştırdık. 

Frontal alan, insan bilişsel süreçleriyle yakından ilişkli bir alandır. Yönetici 

işlevler, algı, dikkat, muhakeme, problem çözme, karar verme, soyut (yaratıcı) düşünme 
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frontal alanın görevlerindendir. Bunun yanında frontal alanın bireyin duygulanımı, 

emosyonların kontrolü, sosyal beceriler ve hareket sistemi (motor korteks), tepkilerin 

bastırılması üzerinde de görevleri mevcuttur, kısacası frontal alan sadece bireyin bilişsel 

yetenekleriyle ilgili bir alan değil, bireyin hareket, duygulanım ve entellektüel 

kapasitesini de belirleyen bir alandır. Günümüzde sıkça kullanılan görüntüleme 

tekniklerinden biri olan MRS, iyonizan radyasyon içermeyen, invasive olmayan bir 

yöntemdir ve beyindeki kimyasalların belirlenmesinde kullanılır. Konusu beyin 

görüntüleme tekniği, hücre metabolizması ve moleküler yapı hakkında elde edilen nitel 

ve nicel verilerle; nöronlar, astrositler ve miyelin kılıfları hakkında bilgi vermektir. 

NAA, ise MRS ile ölçümlenebilen, fonksiyonel nöronlar için bir belirteçdir, nöronal ve 

aksonal bütünlüğü gösterir. NAA, esas olarak olgunlaşmış nöronlarda ve aksonlar gibi 

nöron süreçlerinde bulunur. Beyindeki nöron konsantrasyonunun saptanmasında 

kullanılır. NAA, nöronal mitokondride üretilir, akson boyunca ilerler. Beynin farklı 

bölgelerinde, oran olarak değişiklik gösterir. Bu oran, yaş ve cinsiyetten etkilenebilir. 

Nöronal ve aksonal belirleyici olarak kabul edilir. MRS’de erişkin beyin 

spektrumundaki en büyük pike sahiptir. Cho, hücre zarındaki fosfolipid 

metabolizmasının bileşenidir ve zar döngüsünü (yapım ve yıkım) yansıtır. Cho, 

spektroskopik araştırmalarda oldukça önemli klinik veriler sağlayan bir başka metabolittir. 

Aynı zamanda kognitif süreçlerde rol oynayan çok önemli bir nörotransmitter olan 

asetilkolinin öncülüdür. Bu metabolitin artması olasılıkla artmış zar sentezi ve hücre 

sayısını gösterir. 

MRS tekniği 1990’lı yıllarda bilim adamları tarafından popülerlik kazanarak, 

sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Jung ve arkadaşları (73) tarafından 1999’da 

gerçekleştirilen araştırmada 26 kolej öğrencisine önce WAIS-III uygulanmıştır, 

ardından sol oksipito-parietal ak maddeye voxel yerleştirilp, metabolit oranları 

ölçümlenmiştir. Sonuçlar doğrultusunda, sol oksipito-parietal ak madde NAA oranı ile 

toplam IQ, sözel IQ ve performans IQ arasında korelasyon bulunmuştur. 

Çalışmamız 14-16 yaş grubu 30 erkek çocukla yürütülmüştür. Örneklemin zeka 

ortalaması 91±15 bulunmuştur. Sözel zeka puanı ortalama 89±13, performans zeka 

puanı ise 92±15 olarak saptanmıştır. Denekler performans testlerinde sözele göre daha 

başarılılardır. Bu sonuç, erkeklerin sözel yeteneklerden ziyade, görsel-mekansal-motor 

yeteneklerde daha baskın olduğu görüşüne katkı sağlar niteliktedir. Kimura (83) 
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tarafından yapılan çalışma da sonucumuzu desteklemektedir. IQ ve kortikal kalınlık 

arasındaki ilişki, erkeklerde, vizyospasyal alanda baskın olan temporo-oksipital 

asosiyasyon alanlarında yoğun bulunurken, kadınlarda sözel yetenek ve bellek 

alanlarında baskın olan fronto-temporal alanda yoğun bulunmuştur. Bu sonuçtan 

hareketle erkeklerin görsel-mekansal performansta, kadınlarınsa sözel ve bellek 

performanslarında daha başarılı oldukları söylenebilir.  

Çalışmamızın bulgularında yaş ile frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı 

arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır. 14-16 yaş grubu erkek çocukların, 

frontal ak maddede bulunan metabolit oranları yaşla beraber değişim göstermemektedir. 

Bunun nedeni yaş aralığının dar oluşu olabilir. 

Çalışmamızda toplam IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı arasında 

anlamlı korelasyon bulunmamıştır. Bu sonuç frontal ak madde metabolik bütünlüğü ile 

IQ arasında ilişki olmadığını göstermektedir. Ak madde bünyesinde miyelin kılıf 

barındırır. Yapılan çalışmalar sonucu miyelin kalınlığı ile aksonal boy arasında (18, 47, 

94) ve aksonal çap ile sinir iletim hızı arasında korelasyon bulunmuştur (1). Eş zamanlı 

artış gösteren miyelinizasyon ve aksonal çap oranı kognitif gelişimde önemli rol 

oynamaktadır. NAA ile nöron akson fonksiyonu arasında ilişki vardır. Akson ise, sinir 

hücresinin uyarılarını elektriksel ve kimyasal yolla iletebilen uzantısıdır. Yapılan bir 

zihinsel fonksiyon sırasında, herhangi bir beyin bölgesinde aksonal belirteç olan 

NAA’nın yoğun varlığı, bu beyin bölgesinin işlemlemede faaliyet gösterdiğine işaret 

etmektedir. Elde ettiğimiz sonuç, erkeklerde IQ’ya ait kognitif fonksiyonların büyük 

oranda frontal ak madde metabolik bütünlüğü ile ilgili olmadığını göstermektedir. Bu 

sonuç erkek zekasına ilişkin önemli bir bilgidir.  Erkeklerde zekaya ilişkin kognitif 

fonksiyonlar, baskın olarak frontal alanda işlenmemekte, beynin farklı bölgelerinde 

işleniyor olabilir. Erkekler görsel mekansal becerilere, kadınlara göre daha yatkındırlar, 

bu becerilerde daha dominant olan oksipital ve parietal bölgeler, ölçeği uygulama 

sırasında yoğun olarak aktive olmuş olabilir. Halihazırda WISC-R ölçeği performans 

bölümü alt-testlerinde görsel mekansal görevler mevcuttur. Bunun dışında WISC-R’ın 

ölçümlediği zekaya ilişkin kognitif fonksiyonlar frontal alanın tamamında değil, belli 

bölgelerinde ve beynin diğer bölgeleriyle bağlantı kurarak işleniyor olabilir. Literatürde 

çalışmamızın sonuçlarını destekleyen araştırmalar mevcuttur. Haier ve Jung, insan 

zekasının, frontal alanın bazı bölgelerinin, beynin posterior kısımlarıyla bağlantılar 
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kurarak çalıştığını öne sürmüşlerdir. Çeşitli nörogörüntüleme çalışmaları sayesinde 

yüksek zihinsel fonksiyonlar sırasında aktive olan, bütün beyne dağılmış ve birbiriyle 

bağlantılı çalışan beyin bölgelerini keşfettiler.  Bu bağlantıya Parieto- Frontal 

İntegration Theory ( Parieto- Frontal Entegrasyon Teorisi) P-fit adını verdiler. P-fit, 

Brodmann (BAs): dorsolateral prefrontal (BAs 6, 9,10, 45, 46, 47), inferior ( BAs 39, 

40), superior (BAs 7) parietal, anterior singulat (BA 32), temporal alanın bazı bölgeleri 

(BAs 21, 37), oksipital lobun bazı bölgeleri (BAs 18, 19) ve bazı ak madde bölgelerini 

(arkuat fasikülüs) kapsamaktadır. Ancak Haier ve Jung’ın P-fit modeli bir çok eleştiriye 

de maruz kalmıştır. Colom, araştırmacıların zekayı açıklamak için yeterince beyin 

bölgesi incelemediklerini; Cohen, active olan beyin bölgelerinin zekanın dışında kalan 

bir çok mental fonksiyonda active olabileceğini; Blair, işleyen bellek ve tepki seçimi 

gibi fonksiyonların gerçekten bu beyin bölgeleriyle ilişkilerinin belirsiz olduğu 

eleştirilerini yapmışlardır. Burdan hareketle söylenebilir ki, zekanın beynin hangi 

bölgelerinde temsil edildiği çalışmaları net sonuçlar verememiştir (75). 

Literatürde erkeklerin, zekaya ilişkin kognitif fonksiyonlarının, frontal ak 

maddeden daha çok başka beyin bölgelerinde temsil edildiğini gösteren çalışmalar 

vardır. Haier ve arkadaşlarının yürüttüğü bir çalışmanın sonucunda, kadın zekasının 

yüksek oranda ak madde, düşük oranda gri madde ile, erkek zekasının ise gri madde ile 

bağlantılı olduğu elde edilmiştir. Erkeklerde IQ gri madde korelasyonunun en güçlü 

olduğu bölge, frontal ve parietal lobken (BA 8, 9, 39, 40), kadınlarda frontal lob Broca 

alanı boyuncadır (64). Kadın erkek, kognitif süreçler ve beyin yapıları arasındaki 

farklılıkları araştıran başka bir çalışmada Narr ve arkadaşları (105) tarafından 

yapılmıştır. 17-44 yaş arası 30 erkek, 35 kadın genç yetişkine WISC-R ve MRG 

uygulanmıştır. Sonuç olarak toplam IQ ve intrakranyal gri ve ak madde yoğunluğu 

arasında pozitif ilişki bulunmuştur. Anlamlı ilişkinin bulunduğu kortikal yapılar 

bilateral prefrontal (Brodman alanları, BAs 10,11,47) korteks, posterior temporal 

korteks (Bas 36,37) ve proksimal alanlardır. Kadın denekler prefrontal ve temporal 

asosiyasyon kortekslerinde korelasyon gösterirken, erkek denekler temporal-oksipital 

asosiyasyon kortekste korelasyon göstermiştir. Sağlıklı yetişkinlerde yüksek IQ, geniş 

intrakranyal gri madde ve daha az oranda ak madde ile bağlantılı bulunmuştur. 

Prefrontal ve temporal kortikal kalınlıktaki farklılıklar, entellektüel yetenek 

farklılıklarıyla ilişkili olarak değerlendirilmiştir. Jung ve arkadaşları (74) tarafından 

yapılan bir diğer çalışmada, 27 yetişkine (17 erkek, 10 kadın) WAIS-III uygulanmıştır. 
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Sol frontal, sağ frontal ve sol oksipitoprietal ak maddedeki NAA/Cr oranı MRS 

tekniğiyle saptanmıştır. Oksipitoparietal ak madde NAA/Cr oranının, her iki cinsiyette 

IQ puanlarını öngördüğünü bulmuşlardır. Ancak asıl anlamlı bilgiyi, kadınların sol 

frontal ve sol oksipitoparietal ak madde NAA/Cr oranı ile IQ arasında bulmuşlardır. 

Kadınlarda sol oksipitoparietal ve sol frontal ak madde NAA/Cr oranı ve IQ arasında 

ileri derecede anlamlı korelasyon saptamışlardır. Bu çalışma her iki cinsiyette 

oksipitoparietal ak madde biyokimyasıyla kognitif süreçlerin çok güçlü bir biçimde 

bağlantılı olduğunu, frontal alanınsa kadınların kognitif süreçleriyle yakından ilişkili 

olduğunu göstermektedir.  

Beyin hacmi-zeka arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar da sonuçlarımızı 

desteklemektedir. 146 öğrenci üstünde gerçekleştirilen çalışmada, deneklere önce 

WISC-R uygulanmıştır ve ortalama üstü zekaya sahip çocuklar çalışmaya alınmıştır. 

Toplam IQ ve MRS ölçümleri sonucunda, singulat gri madde ve IQ arasında anlamlı bir 

korelasyon bulunmuştur (151). Diğer bir çalışma, ortalama zekaya sahip 40 ergenle 

yapılmıştır, IQ ve frontal (BAs 9,10, 11, 47), parietal (BAs 5, 7) ve singulat (BAs 24, 

31, 32) gri madde arasında korelasyon bulunmuştur (46). Reiss ve arkadaşları (124) 

çocukluk çağı beyin gelişiminde cinsiyet farklılığı olup olmadığını araştırdıkları 

çalışmalarını 85, 5-17 yaş arası çocuk ve ergenle yürütmüşlerdir. 5-17 yaş arasında, 

serebral hacmin erkeklerde kızlardan %10 daha geniş olduğunu, 5 yaşından sonra hem 

kızlarda hem erkeklerde serebral hacimde değişiklik olduğunu, erkeklerde beyin hacmi 

içinde en geniş yapıyı gri maddenin oluşturduğunu belirtmişlerdir. Kız ve erkeklerin 

benzer serebral asimetri özellikleri gösterdiğini, IQ’nun çocuklarda toplam serebral 

hacim ve özellikle prefrontal gri maddeyle pozitif korelasyonda olduğunu 

saptamışlardır. Çalışmamızda 14-16 yaş arası ve erkek denekleri kullanmış olmamızda 

sonuçları etkileyen faktörlerden olabilir. 

Çalışmamızda sözel IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranları 

arasında anlamlı korelasyon bulunmamıştır. Sözel zekaya ilişkin kognitif fonksiyonlar 

ve frontal ak madde bütünlüğü arasında ilişki saptanmamıştır. Elde ettiğimiz sonuç, 

sözel IQ sırasında ölçülen kognitif fonksiyonların, frontal ak maddede yoğun olarak 

sinir uyarımını sağlamadığını, dolayısıyla, sözel alan kognitif fonksiyonlarının büyük 

oranda frontal ak madde metabolik bütünlüğü ile ilgili olmadığını göstermektedir. 

Pfleiderer ve arkadaşlarının 2004 yılında yaptıkları çalışma bulgularımızı 
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desteklemektedir. Pfleiderer ve arkadaşları (115), kadınların sözel IQ ile sol frontal 

korteks (dorsolateralprefrontal ve sol anterior singulat) arasında pozitif korelasyon 

bulmuşlardır, erkeklerde ise böyle bir sonuca ulaşamamışlardır. Aynı grup araştırmacı 

bilateral dorsolateral prefrontal ve sol anterior singulat korteks NAA ölçümleri ile, 

WAIS-R’nin sözcük dağarcığı alt testi ölçümlerini karşılaştırmışlardır. Sadece kadın 

deneklerin ölçümleri arasında güçlü korelasyon elde edilmiştir.  

Çalışmanın bulguları içerisinde en yüksek korelasyon puanı sözel IQ ve frontal 

ak madde NAA/Cr oranı arasında bulunmuştur. WISC-R sözel bölüm alt testlerinin 

ölçümlediği kognitif fonksiyonlar, performans bölümü kognitif fonksiyonlarından daha 

yoğun olarak, frontal ak madde metabolik bütünlüğü ile ilgili olabilir. Çalışmamızın 

bulgularından biri de, yalnızca sözel bölüm alt testi olan Aritmetik alt testiyle frontal 

NAA/Cr ve Cho/Cr oranlarının anlamlı korelasyon göstermesidir. Aritmetik alt testini 

çözerken kullanılan kognitif beceriler, yoğun olarak, frontal ak maddede sinir iletimine 

neden olmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi Aritmetik alt-testi matematiksel 

beceriyi, dikkati, problem çözmeyi ve hesap yapmayı gerektirmektedir. Bu kognitif 

beceriler büyük oranda frontal alan çalışmasıyla ilgili olduğundan, anlamlı korelasyon 

bulunmuş olması beklenen bir sonuçtur.  

Çalışmamızda performans IQ ve frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranları 

arasında anlamlı korelasyon bulunmamıştır. Performans IQ’ya ilişkin kognitif 

fonksiyonlar ve frontal ak madde metabolik bütünlüğü arasında ilişki saptanmamıştır. 

Performans bölümü alt testlerini çözmeyi gerektiren kognitif beceriler, büyük oranda 

frontal alan aktivasyonunu gerektirmeyebilir.  Flashman ve arkadaşlarının (83) 1997’de 

gerçekleştirdikleri araştırma da çalışmamızın sonuçlarını destekler niteliktedir, 90 

sağlıklı yetişkinin önce IQ’larını, ardından MRS ile frontal, temporal ve parietal lobların 

hacimlerini ölçümlemişlerdir. Performas IQ ile frontal, parietal ve temporal lob 

hacimleri arasında korelasyon bulunmamıştır. Performans bölümü kogntif fonksiyonları 

beynin başka bölgelerinde işleniyor olabilir. Kimura’nın daha önce bahsedilen 

bulguları, performans bölümü kognitif fonksiyonlarının; görsel-mekansal becerilerin, 

büyük oranda temporo-oksipital asosiyasyon alanlarında gerçekleştirildiğini 

göstermektedir.  

Bu sonucu elde etmemizdeki nedenler arasında 14-16 yaş grubu deneklerle 

çalışmamız da vardır. WAIS-III’ün Türkiye standardizasyonu olmadığı için 
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çalışmamızda 14-16 yaş grubunu tercih etmek durumunda kaldık.  Ancak frontal alan 

maturasyonu 30’lu yaşlara kadar sürdüğünden, çalışmamızda kullanılan deneklerin 

frontal alan gelişimini henüz tamamlamamış olması, frontal ak madde metabolik 

bütünlüğü ile zeka arasında ilişki saptanmamasına neden olmuş olabilir. 

Tüm bu bilgiler ışığında 14-16 yaş grubu erkek zekasının belirleyicileri arasında 

frontal ak madde NAA/Cr ve Cho/Cr oranı olmadığı görülmektedir. Erkeklerde zekaya 

ilişkin kognitif süreçlerle, frontal ak madde NAA/Cr, Cho/Cr arasında ilişki yoktur. 

Erkekler görsel malzemelerde daha başarılılardır ve bizim bulgularımız da erkeklerin 

performans bölümü alt testlerinde daha başarılı olduklarını göstermektedir. Görsel 

malzemenin beyinde daha fazla temsil edildiği alan olan oksipital ve temporal bölgeler, 

ilgili çalışmalarda da gösterildiği gibi, erkek zekasıyla frontal alandan daha fazla 

ilişkilidir. Çalışmamız yalnızca frontal ak madde ve bütünüyle çalışılmış olması, ayrıca 

elde ettiği sonuç açısından, literatürdeki en kapsamlı çalışmalardan biridir. Bulgularımız 

erkek zekasına ilişkin önemli bilgiler vermektedir. 

Çalışmamızın sınırlılıkları tek cinsiyetle ve dar bir yaş grubuyla çalışılmış 

olmasıdır. WAIS-III’ün Türkiye standardizasyonu gerçekleştirildikten sonra, 

araştırmanın yetişkinler ve her iki cinsiyet üstünde yapılması, Türkiye örneklemi 

hakkında önemli bilgiler verecektir. Mevcut çalışmada frontal alan bir bütün olarak 

değerlendirilmiştir. Oysa frontal alanın çeşitli kısımları belli görevlerde özelleşmiştir. 

Bu özelleşen alanlar arasında orbitofrontal alan emosyonlarla, motor ve premotor 

korteks hareketlerle ilgilidir. Frontal alanın geneline bakılması, bu alanların da zekayla 

direk bir bağlantısının olmaması korelasyona ilişkin sonuçları etkileyen faktörlerden 

olabilir.  
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