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ÖZET 

Kocagöncü, E. (2012). Somut ve Soyut Kelimelerin Semantik İşlemlernesinin 

Elektrofizyolojik Karşılıkları. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Sinirbilim AD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar kortekste, kavramların tekil nodlardan ziyade onları 

oluşturan bileşenlerine bölünerek kodlandığına işaret etmektedir. Literatürde, bağlarnın 

soınut ve soyut kavramların geri çağınlması ve kodlanması üzerindeki etkisi net 

değildir. Soyut ve somut kelimelerin sernantİk işlenmesi sırasında aktiflenen yapıların 

zamansal ve topografik ilişkilerinin aydınlatılması gerekmektedir. Bu amaçla tekil 

olarak sunulan soyut ve somut fiilierin soyut ya da somut bağlam desteği yle 

sunulduğunda oluşan Olayla İlişkili Potansiyeller (OİP) karşılaştırılmıştır. Bunun için 

2 I sağlıklı denekten ödev sırasında 19 kanaldan elektroensefalografi (EEG) kayıtları 

alınmıştır. Gönülülerden bilgisayar ekranın ortasında gösterilen kelimeleri içlerinden 

okumaları ve onları takip eden sernantİk doğrulama sorularını cevaplamaları istenmiştir. 

Soyut ve somut fiiller ilk ödevde tekil olarak, ikinci ödevde ise anlamlı iki kelimelik 

cümlelerin sonunda verilmiştir. Hedef kelimelere oluşan elektrofizyolojik cevaplar, 

P200, N400 ve LPC olmak üzere üç zaman penceresinde incelenmişlerdir. P200 latansı 

ve genfiği sonuçları, bellekte somut ve soyut sernantİk kavramların aktiflenmelerinin 

hızı ve topagrafisinde 150-300 msn arasında fark olmadığını göstermektedir. Bağlam 

desteği olmayan tekil sunumların N400 genlikleri daha negatif bulunmuştur. Bu durum, 

tekil halde sunulduklarında somut ve soyut sernantİk kavram temsillerinin bellekte 

aktiflenmelerinin bağlam destekli koşullara kıyasla daha zor gerçekleştirildiğine işaret 
etmektedir. Tekil soyut ve tekil somut koşullarının arasında anlamlı bir fark 

bulunmaması, bağlam desteği olmadığında somutluğun semantik işlemlerneyi 
etkilemediği anlamına gelmektedir. Benzer şekilde tekil soyut ve tekil somut 

koşullarında LPC genliğinin negatif olması, soyut kelimelerin işlemlenmelerinde 

son1utlara kıyasla daha fazla anlam belirsizliği çözümü gerektirdiklerine işaret 
etmektedir. Mevcut çalışma, soyut ve somut sernantİk temsilierin kognitif süreçlerinin 

kelirne ve doğal cümle algılaması sırasında farklılık gösterdiklerine işaret etmektedir. 

Anahtar Kelimeler : Sernantİk Bellek, Olaya İlişkin Potansiyeller (OİP), Sernantİk 
Kavram Temsilieri, Soyut Kavramlar, Bağlam 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 22937 
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ABSTRACT 

Kocagöncü, E. (20 12). Sernantic Processing of Concrete and Abstract Words and The ir 

Electrophysiological Correlates. Istanbul University, Institute of Health Sciences 
' Department of Neuroscience. Master's Thesis. Istanbul. 

Research carried out to date, indicates that the concepts are encoded by their 

components rather than single node-like grandmother cells. The contextual effect on the 

retrieval and encoding processes of concrete and abstract concepts is stili unclear. 

Further research is needed to clarify the temporal and topographical relationships 

between structures and amodal hubs that are activated during the sernantic processing of 

context-dependent concrete and abstract words. With this aim, this study investigated 

the Event Related Potentials (ERP) generated in response to concrete and abstract words 

presented in isolation versus within context. We have collected 19-channel 

electroencephalography (EEG) recordings from 21 healthy subjects during the task. 

The subjects were given a sernantic verification task. Electrophysiological respanses 

generated in response to target words were analyzed for P200, N400 and LPC. The 

results of P200 analyses indicate that sernantic processing of concrete and abstract 

words do not differ in terms of speed and topography within 150-300 ms time frame. 

Isolated words were found to have more negative N400 and LPC amplitudes, which 

indicates that processing is more strenuous when words lack contextual support. N400 

and LPC generated in response to isolated concrete and abstract words were not found 

to be significantly different. Therefore it is inferred that when words are isoiated, 

concreteness does not effect processing. Whereas, LPC amplitude was highest for 

context supported abstact-abstract group, which boisters the theory that LPC reflects 

sernantic ambiguity resolution. Current study demostrates that processing of concrete 
and abstract sernantic representations differs depending on contextual support. 

Keywords: Sernantic Memory, Event-related Potentials (ERP), Sernantic 

Representations, Abstract Concepts, Context 

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 

desteklenmiştir. Proje No: 22937 



1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar kortekste, kavramların tekil nodlardan ziyade 

onları oluşturan bileşenlerine bölünerek kodlandığına işaret etmektedir. Kavramsal 

özeJiikler, ilk kadianmaları sırasında beraber aktiflenen, ve bağlantı ağırlıkları deneyime 

bağlı olarak ayarianan nöral ağlar halinde temsil edilmektedir. Bu bileşenler 

kavramların algılanması ve imgelenmesi sırasında aktif olan modalite-spesifik 

sensarimotor primer ve unimodal asasİyasyon alanlarında yerleşiktir (Goldberg ve ark. 

2006). Anteriyor temporal lob (ATL) sernantİk işlemiernenin amadal kavşak alanı 

olarak öne sürülmüştür (Patterson ve ark. 2007). Amadal kavşağın görevi modalite

spesifik bir şekilde temsil edilen dağınık kavramsal bileşenleri işierne ve onları 

birleştirerek supramodal bir sernantİk temsil oluşturmaktır. Bu bulgu her ne kadar 

"pamuk", "çınar" gibi somut kavramların kodlanmasını açıklamada mantıklı olsa da, 

"medeni", "masum" gibi soyut kavrarnlara uygulanamamaktadır. Somut kavramların 

tersine soyut kavramlar, modaliteden bağımsız bir biçimde algılandıklarından alt 

bileşenlerine ayrılmaları zordur. Soyut kavramların anlamlandıkları bağlam ve 

uyandırdıkları duygulada tanımlandıkları önerilmiştir (Barsalou ve Wiemer-Hastings 

2005). Bağlam erişirliği teorisine göre soyut ve somut kavramlar ilişkilendirildikleri 

bağlamsal bilgi açısından farklıdırlar (Schwanenflugel ve ark. 1 989). Bu nedenle somut 

kavramlar modalite-spesifik bileşenler bakımından daha zengin ve daha 

imgelenebilirlerdir. Öte yandan soyut kavramlar ise bağlamsal ilişkileri ve anlam 

bakunından daha zengindirler. 

Elektronörofizyolojik çalışmalara göre, soyut ve somut kelimelere yanıt olarak 

oluşan olaya ilişkin potansiyeller (OİP) farkhdırlar. İki kelime tipi anlarnca uyumlu ya 

da uyumsuz cümlelerin sonunda verildiklerinde, somut kelimelerin soyutlara kıyasla 

uyumsuz cümle koşulunda daha büyük genlikli N400 ortaya çıkardığı gösterilmiştir 

(Ku tas ve Hillyard ı 984 ). Bir diğer çalışmada kelimeler uyumlu ya da uyumsuz bağlam 

bilgisini veren çiftler halinde sunulmuş, imgelenebilirlikleri yüksek olan kelimeler 

bağlarnın uyumluluğundan bağımsız olarak frontal bölgelerde büyük genlikli N400 

yaratnuştır (Swaab ve ark. 2002). Dolayısıyla yapılan çalışmalarda, bağlamın, kavram 

çağırmadaki ve kodlanmasındaki etkisi net değildir. 
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Bağlam ilişkili soyut ve somut kelimelerin sernantİk işlenmesi sırasında 

aktiflenen yapıların zamansal ve topografik ilişkilerinin aydınlatılması gerekmektedir. 

Bu amaçla, mevcut çalışmada, tekil olarak sunulan soyut ve somut kelimelere oluşan 

cevap, soyut ya da somut bağlam desteğiyle sunulduğunda oluşan cevapla 

karşılaştırılmıştır. Bu bilgi, sernantİk bellekte soyut ve somut kavram temsillerinin 

hangi bölgelerde yoğunlaştığı, işlemierne sırasında iki kavram türünün nasıl farklı 

olduğunu göstermeye yardımcı olacaktır. Buna ilaveten soyut kelimelerin temsilleri 

hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak, henüz kodlanma ve birleştirilme prensipleri 

bilinmeyen sözel ansiklopedik bilgilerin temsillerine ışık tutacaktır. Bu çalışma soyut ve 

somut kelimelerin okuma sırasında dolayısıyla da bağlam bilgisi dahilindeki zamansal 

işlenmesi ve kelime bileşenlerini birleştiren amodal kavşakların lokalizasyonu hakkında 

bilgi verecektir. 

Bu çalışmada şu sorulara cevap aranmaktadır: 

ı) Soyut ve somut fiilierin sernantİk işlemlernelerinde ortaya çıkan P200, N400 

ve LPC gibi olaya ilişkin potansiyellerde anlamlı genlik ve latans farkları var 

mıdır? 

2) Fiilierin tekil bir şekilde sunulmalarıyla, cümle içinde sunulmaları, sernantİk 

işlemlernede anlamlı bir farklılık yaratmakta mıdır? 

3) Soyut ve somut fiilieri takiben sorulan sorulara verilen yanıt hızında anlamlı 

bir fark var mıdır? 
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2. GENEL BİLGİLER 

Deklaratİf bellek, kişinin bilinçli olarak hatıriayabildiği olaylar ve bilgilerden 

oluşur. Deklaratİf bellek kendi içinde sernantİk bellek ve episodik bellek olmak üzere 

iki alt bellek türüne ayrılır (Tulving 1972). Episodik bellek kişinin kişisel 

deneyimlerinden oluşur, bu nedenle kişinin "okula başladığı gün", "evlendiği gün", 

"arabasını satın aldığı gün" gibi yer ve zaman bilgisi içeren otobiyografik olaylardan 

meydana gelir. Öte yandan semantik bellek otobiyografik yer ve zaman bağlantısı 

içermeyen anlam ve kavram-bazlı bilgi, düşünce ve inançlardan oluşur. Kelime 

dağarcığı, tarih bilgisi, matematik kuralları, el aletlerinin isimleri ve kullanılma şekilleri 

sernantİk bellek içeriklerine örneklerdir. 

2.1. Sernantİk Bellek Modelleri 

Sinir sistemindeki nöral devrelerin kurulma prensibi Donald Hebb tarafından 

öne sürülmüştür (Hebb 1949). Buna göre bir nöron kendi yakın çevresinde bulunan 

ve/veya uzakta bulunan nöronlarla ilk aşamada eşit bir biçimde bağlantı kurar. Ancak 

bu nöronlar arasındaki bağlantıların gücü, o bağlantıların ne sıklıkta kullanıldıklarıyla 

yakından ilişkilidir. Aynı anda aktiflenen nöronların bağlantıları güçlenmekte, beraber 

aktiflenmeyen nöronların bağlantıları ise zayıflamaktadır. Bu sayede, kullanıma ve 

deneyimlerneye bağlı olarak işleme özel nöral devreler oluşmaktadır. Semantı'k priming, 

nöronların tekil olarak bilgi kaydetmediklerinin iyi bir göstergesidir, "çekiç" denince 

akla hemen "çivi"nin, "ekmek" deyince akla "peynir"in geln1esi, kavramların kortekste 

bağlantılada birbirlerine ilişkilendirildiklerine ve bağlantısal değeriikierin eşit 

olmadığına işaret etmektedir. Sernantİk bilginin kodlanmasında her ne kadar görüş 

birliği olsa da, kavramsal nöral temsilierin sensonmotor doğaları, kortikal dağılımları ve 

deneyime bağlı olarak değişme nitelikleri konusunda ayrılan çeşitli teoriler 

bulunınaktadır. 

Amodal teorilere göre sernantİk kavram temsilleri, sensonmotor alanlardaki 

temsillerden farklı bir doğadadır. İlk başta duysal yollarla algılanan bir kavram, belleğe 

kayıt sırasında sensonmotor bileşenlerinden arınıp, modaliteden bağımsız, amodal bir 

biçime dönüşür. Bu nedenle amodal teoriler sernantİk temsilierin duysal ya da motor 

bileşenlerinin olmadığını ileri sürerler. Modalite-spesifik teoriler ise, kavram 

temsillerinin heın işlevsel hem de nöroanatomik olarak kavram bileşenlerini işlernekten 
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sorumlu sensarimotor alanlarda yerleşik olduklannı savunur (Farah ve McClelland 

I 991; Vigliocco ve ark. 2004; Barsalou 2008). Kavramların pek azı kişiler için nötr 

anlamlıdır; çoğu kavram beraberinde sensarimotor bilgiye ilaveten duygusal bir bileşen 

de içerdiğinden modalite-spesifik teoriler kavramların sensarimotor ve limbik alanlara 

dağılan bir nöral devre halinde temsil edildikleri şeklinde güncellenmiştir (Vigliocco ve 

ark. 2009). Dolayısıyla bir kavramın zihinde canlandırılması sırasında, o kavram ilk 

algılandığındaki beyin aktivitesi tekrarlanmaktadır. 

Lokalist görüş, adından da anlaşılacağı üzere, kavramların tekil temsil üniteleri 

halinde temsil edildiklerini savunur (Quillian 1969). Buna göre bir kavram, bileşen 

zenginliğinden bağımsız olarak kortekste yerleşiktir. Collins ve Loftus'un sernantİk ağ 

teorisi lokalist görüşün bir örneğidir (Collins ve Loftus 1975). Bu teoriye göre sernantİk 

kavramlar ifade ve özelliklerine göre hiyerarşik ve sınırlandırılmış bir yapıda 

düzenlenmişlerdiL Sernantİk ağdaki her temsil ünitesi, ya da onların kullandıklan 

deyimle her nod, "kuşlar yumurtlar", "kuşların kanatlan vardır" gibi bir bilgi parçasını 

taşımaktadır. Dolayısıyla bu temsil düzeninde her kavram amodal bir nod tarafından 

temsil edilmektedir. Lükali st görüşün başka bir örneğini sunan Barlow ( 1972), herbir 

nöronun ayrı bir kavramın temsilinden sorumlu olduğunu öne sürmüştür. Bu fikri 

destekleyen bir çalışmada medyal temporal loblarına tedavi amaçlı olarak derin beyin 

elektrodları yerleştirilmiş gönüllülere, çeşitli ünlü kişilerin, hayvanların ve ünlü yerlerin 

fotoğrafları gösterilmiştir (Quiroga ve ark. 2005). Gönüllüler bu fotoğrafiara bakarken 

derin beyin elektrodlarından tek hücre kayıtlan alınmıştır. Bazı alanlar bazı ünlülere 

seçici olarak cevaplarını arttırmıştır. Örneğin bir hücre grubu, aktris Halle Barry'nin 

fotoğrafiarına ve yazılı ismine cevap olarak ateşlemesini arttınrken, diğer ünlü 

fotoğraflarında ateşlemesini azalttığı gözlenmiştir. Deneyi gerçekleştiren araştırmacılar 

bu sonucu, aktrisin amodal bir bellek temsilini buldukları şeklinde yorumlamışlardır. 

Ancak, bu çalışmada kayıt alınan hücre sayısı, karşılaştırılan uyaranlar sınırlı 

olduğundan, ve böyle bir seçicilik uyaranların oldukça küçük bir bölümü için 

bulunduğundan, sonuçlar geçerliliklerini yitirmektedir. Kavramsal bilgilerin nasıl temsil 

haline getirildikleri, nasıl kodlandıklarını modele dahil edemediklerinden ve sınırlı 

olduklarından dolayı Iokalist görüşler günümüzde geçerliliklerini yitirmişlerdir. 

Dağınık yerleşim teorileri, lokalist görüşün tam zıttı olan ve de nöral devre 

fikrini içinde barındıran bir temsil şeklini ortaya koymuştur. Buna göre, her kavram 
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birden çok temsil ünitesi halinde dağınık bir biçimde temsil edilmektedir. Bu ünitelerin 

farklı kombinasyonlardaki aktiflenmeleri, zihnimizde farklı kavramların canlanmasını 

sağlamaktadır (Chao ve Martin 1999). 

Son olarak, sernantİk temsil teorileri deneyimiernenin temsiller üzerindeki 

etkisinde ayrılmaktadırlar. Bazı bilim insaniarına göre, kavramların kortekste 

yerleşecekleri alanlar doğuştan bellidir; bu nedenle kategorik bir sınıflama gösterirler 

(Caramazza ve Mahon 2003). Bu teoriye göre, evrim sonucu beyinde kavramsal sınıflar 

gösteren özelleşmiş devreler oluşmuştur; bu devreler objelerin çabuk ve etkin bir 

biçimde algılanmalarını sağlamaktadırlar. Dolayısıyla kortekste evrimsel açıdan insan 

için değeri olan hayvanlar, bitki türleri, el aletleri ve insan yüzlerine ait bölgeler 

bulunduğunu öne sürmüşlerdir. 

Empirisist fikirlere göre, temsiller kişinin deneyimlerine bağlı olarak 

oluştuklarından her kişide aynı kavramsal dağılımı görmeyi beklemek mantıksızdır. 

Deneyimin temsiller üzerindeki etkisini gösteren bir çalışmada profesyonel 

müzisyenlere ve müzik eğitimi olmayan gönüllülere fonksiyonel manyetik rezonans 

nörogörüntüleme (fMRG) kullanılarak bir eşleştirme ödevi verilmiştir (Hoenig ve ark. 

20 ı ı). Ödevde gönüllülerden ekranda ismini gördükleri müzik enstrümanı nı aşağıda 

bulunan resimlerden seçmeleri istenmiştir. Profesyonel müzisyenlerde enstrüman 

resimleri gerçek seslerin analizinden sorumlu işitsel asosiyasyon alanları olan posteriyor 

superiyor teınporal girus (pSTG) ve medyal temporal girusta (MTG) aküvasyon 

oluştururken, müzik eğitimi olmayan gönüllülerde bu alanlarda aktİvasyon 

görülnıemiştir. Bu bulgular, sernantİk temsilierin deneyime bağlı plastisite 

gösterdiklerine, ve bireylerarası lokalizasyonlannın sabit olmadığına işaret etmektedir. 

"Elma" kavramı elmanın yuvarlak şekli, tadı, renkleri, parlaklığı, kokusu gibi 

duysal bileşenler, elmanın nasıl tutulduğu, ısırıldığı, soyulduğu gibi motor bileşenler, 

kişinin elmayı ne kadar sevdiği ya da sevmediği gibi duygusal bileşenler, "elma'' 

kelimesi ve harflerinin kodlandığı leksikal bileşenlerden ve elmanın bir meyve olduğu, 

ağaçta yetiştiği gibi soyut bileşenlerden oluşmaktadır (Şekil 2- I). Modalite-spesifik 

teoriye göre, "elma" kavramını zihnimizde canlandırdığımızda tüm bu bileşenler 

işlendikleri primer ve sekonder sensarimotor ve limbik alanlarda aktivasyona neden 

olmaktadırlar. Nitekim, nörogörüntüleme çalışmalan bu görüşü, dağınık, modalite

spcsifik, dcneyime bağlı gelişen sernantİk temsil ağı görüşünü desteklemektedir. 
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2.2. Semantik Temsiller Alanındaki Nörogörüntüleme Çalışmaları 

Sernantİk temsilierin araştırılmasında en yaygın kullanıian nörogörüntüleme 

tekniği tMRG dir. Gönüllüler gündelik olarak kullanılan objelerin resimlerine 

baktıklarında lateral oksipital korteks ve fusiform girusta aktivite gözlenmiştir (Martin 

ve ark. ı 996). Martin ve arkadaşları bir fMRG çalışmasında gönüllülere siyah-beyaz 

obje resimleri göstermiş, ve her objeden sonra ona ait ya bir renk ya da bir eylem ismi 

söylen1elerini istemişlerdir. Örneğin gönüllüden, bir itfaiye aracı resmi gösteriirlikten 

sonra ya "kırmızı" ya da "sürmek" ile cevap vermesi istenmiştir. Eylem cevabının 

istendiği koşulda, hareket aigısından sorumlu görsel asosiasyon alanı MT ve pMTG de; 

renk cevabının istendiği koşulda ise renk algısından sorumlu olan ventral temporal 

korteksteki v 4 alanında aktivasyon gözlenmiştir (Martin ve ark. ı 995). Başka bir 

çalışmada gönüllülerden ya gördükleri objenin rengini ya da adını söylemelerini 

istediklerinde, yani itfaiye aracını gördükten sonra ya "kırmızı" ya da "itfaiye aracı" 

demeleri istendiğinde, renk isimlerini söylemenin obje ismini söylemeye kı yas la 

anteriyor fusiform girus alanında aktİvasyon oluşturduğunu göstennişlerdir (Chao ve 

Martin 1999). Bu alanın aynı zamanda, gönüllüler objelere hiçbir ödev yapmadan 

baktıklarında da aktive oln1ası, renklerin algılanmasından sorumlu ve renk 

kavramlarının bellekte kaydedildikleri kortikal alaniarın örtüştüğüne işaret etmektedir. 

Eğer semantik kavramların bileşenleri modalite-spesifik bir biçimde dağınık 

olarak kortekste temsil ediliyorlarsa, değişik duysaı ya da motor modalitelere denk 

gelen kavram bileşenlerinin temsil edildikleri alanların da farklı olması beklenir. Bu 

6 
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fikri Goldberg ve arkadaşlan bir deneyde test etmişlerdir. Deneyde gönüllülere obje 

resimleri gösterilmiş, resimleri takiben gönüllülerden objeye ilişkin görsel, işitsel, 

dokunsa! ve tatla ilgili sorulan cevaplamalan istenmiştir (Goldberg ve ark. 2006). 

Beklenilen üzere, sorulan bileşen modalitelerini işlemiernekle sorumlu duysal alanlarda 

aktİvasyon izlenmiştir. 

Sensonmotor alanların aynı zamanda modalite-spesifik bellek işlevleri olduğunu 

gösteren başka bir önemli çalışma da Hauk ve arkadaşlarınındır (Hauk ve ark. 2004 ). Bu 

çalışmada gönüllülerden dil, parmak ve hacakla yapılan eylem kelimelerini içlerinden 

okumaları istenmiştir. Örneğin, dil için "yalamak", parmak için "tutmak", bacak için 

"tekmelemek" kelimelerini okumuşlardır. Bu kelimeler premotor kortekste, dil, parmak 

ve hacağın eylem emirlerinin oluşturulmasındaki etkin olan alanlarda aktivasyon 

yaratmıştır. 

Eğer dış dünyadaki tanıdık objeler kortekste sensonmotor bileşenlerine ayrılarak 

kaydedildiği doğruysa, laboratuvar ortamında yeni objeler öğrenildiğinde yine benzer 

bir biçimde bellek ayrışması görmemiz mümkün müdür? Bir grup araştırmacı bilgisayar 

ortamında dış dünyada benzeri olmayan "greeble" olarak isimlendirilen yeni objeler 

üretip, gönüllülere objeleri tanıtmışlardır (James ve Gauthier 2003). Bu objelerin 

yarısının kükreme, gıcırdama gibi işitsel özellikleri, diğer yansının ise zıplama, sürtme 

gibi motor özelliklerinin olduğu söylenmiştir. Bir öğrenme alıştırmasının sonrasında 
' 

gönüllülerin bu objeleri gördükleri sıradaki kortikal aktivasyonlan incelenmiştir. 

Araştırmacıların bekledikleri gibi, görsel kortekse ilaveten, işitsel bileşenli objeler 

işitsel kortekste superiyor temporal girusta (STG), motor bileşenli objeler ise posteriyor 

superiyor temporal sulkusta (pSTS) aktİvasyon oluşturmuşlardır. 

Uyaran olarak obje dışında içerik kullanan fMRG çalışmaları diğer sernantİk 

kavram temsillerinin yerieri hakkında bilgi vermektedir. Bir çalışmada ünlü insanların 

fotoğrafları lateral fusiform girus ve pSTS de, el aleti fotoğraflan sol pMTG ve sol 

posteriyor pariyetai kortekste, ünlü yer fotoğraflan ise parahipokampal yer alanında 

aktİvasyon yaratnuştır (Polyn ve ark. 2005). Yemek fotoğraflarının görülmesi, tat 

algısından sorumlu insuia, ödül hissini yaratan posteriyor orbital frontal kortekste ve 

yenıeğin duygusal bileşenini oluşturan amigdalada aktİvasyon oluşturmuştur (Killgore 

ve ark. 2003). "Sarınısak", "tarçın", "yasemin" gibi baskın kokularıyla tanınan bitkilerin 

isiınierini okumak ise, nötr koku fikri uyandırmayan kelimelere kıyasla primer olfaktör 
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kortekste, pirifonn kortekste, insulada, ve limbik alanlar olan sağ amigdala ve singulat 

kortekste aktİvasyon yaratmıştır (Gonzales ve ark. 2006). Özetle, deney 

paradigmasından ve uyaran modalitesinden bağımsız olarak, semantik kavramların 

kortekste dağınık, modalite-spesifik bir dağılım izledikleri pekçok çalışmayla 

des teklenmiştir. 

2.3. Sernantİk Bellek Bozuklukları 

Nörogörüntüleme çalışmaları dışında, bazı nörolojik bozukluklar da semantik 

temsilierin nasıl dağılım gösterdikleri hakkında ipuçları vermektedir. Progresif bir 

frontotemporal demans türü olan semantik demans, ATL de ilerlemiş 

nörodejenerasyonla tanımlanmaktadır (Hodges ve Patterson, 1996). Ayrıca, atrofi 

bilateral olup, sol hemisferde daha ileridir. Bu demans türüne "semantik" isminin 

verilmesinin nedeni, hastaların kavramsal bilgilerinin hem genel hem de özel düzeyde 

bozulmasıdır. Nöropsikolojik testlerde bu hastalar, obje İsimlendirmesinde ve objeye 

özgü özelliklerin hatırlanmasında bozulma göstermişlerdir (Hodges ve ark. 1992). 

Örneğin hastalara ördek, deve gibi hayvan resimleri gösterildİkten sonra, resimleri 

akıllarından çizn1eleri istenmiştir. Hastalar ördeğin kanadı, devenin hörgücü gibi 

hayvanları özgün hale getiren ve tanınmalarını sağlayan özellikleri çizmeyi 

unutınuşlardır (Patterson ve Erzinçlioğlu, 2008). Başka bir çalışmada sernantİk demans 

hastalarından 6 ay aralıklarla uzun dönemli İsimlendirme skorları toplanmıştır. Hastalar, 

hastalıkları ilerledikçe nesne kategorilerinden uzaklaşan cevaplar vermiş; ve yanlışları 

artn1 ıştır. örneğin, bir hasta, tavus kuşu resmini önce aynı kuş kategorisinden olan 

"ördek'' olarak isin11endirmiştir. Altı ay sonra cevabını genel kategoriye çekerek "kuş", 

bir sonraki testte ise hayvan kategorisinden "kedi" olarak değiştirmiştir. Dolayısıyla 

sernantİk demansta özelden genele doğru ilerleyen bir bozulma görülmektedir. 

Sernantİk demanstaki seçici sernantİk bozulma, araştırmacıları ATL nin sernantİk 

işleınlemedeki rolünü araştırmaya itmiştir. Ancak sernantİk demanstaki atrofinin ATL 

ile sınırlı olınayıp, daha posteriyor temporal alanlara da uzanmakta olduğu yakın 

zamanda gösterilmiştir (Williams ve ark. 2005). 

Sernantİk demans hastalarında tüm nesne kategorilerinde görülen genel 

bozuln1a, an1odal sernantİk temsil teorilerinine bir destek olarak alınmaktadır (Rogers ve 

ark. 2004 ). Bu açıklamaya göre, sensarimotor ya da limbik bir alan olmayan A TL nin 
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hasarında tüm nesne kategorilerine yayılan bir bozulma olmasının nedeni, bu bölgede 

amadal semantik temsillerin yerleşik olmasıdır. 

Aynı nöropsikolojik bozukluk tablosu herpes simpleks virüsünün neden olduğu 

herpes ensefa/itinde de ortaya çıkmaktadır. Bu virüsler hipokampüs de dahil olmak 

üzere medya] temporal lob yapılarını enfekte etmekte ve bilateral ATL lezyonlanna 

neden olmaktadır. Sernantİk demansa kıyasla, herpes ensefalitindeki lezyon simetrik ve 

bilateraldir. Bu hasta grubu, İsimlendirme testlerinde özellikle yaşayan nesneler 

alanında kategori-spesifik bozulma göstermektedir (Noppeney ve ark. 2007). Bunun bir 

nedeni canlı nesnelerin, cansız nesnelere kıyasla daha fazla duysal bileşenden 

oluşmaları ve bu bileşenlerin canlı nesnelerin tanınmasında, ayırdedilmesinde daha 

önemli bir yerleri olması olabilir. Başka bir açıklama ise, canlı nesnelerin 

ayırdedilmesinde duysal bileşenlerin, cansız nesnelerin ayırdedilmesinde ise işlevsel 

bileşenlerin kullanılmasıdır. 

Kategori-spesifik teorileri savunan araştırmacılar, kategoriler arasında dengesiz 

dağılan bozulmaları, sernantİk belleğin kategorilere göre ayrıldığına dair kanıt olarak 

almaktadırlar. Aynı şekilde sağlıklı gönüllülerde, hayvanlar ve yüzler gibi canlı 

nesnelerin Iateral fusiform girusta, el aletleri ve ev resimleri gibi cansız nesnelerin 

n1edyal fusiform girustaki aktivasyonu arttırması, evrime bağlı olarak bu nesne 

kategorilerine özelleşmiş kortikal alanlar olduğunu şeklinde de yorumlanmaktadır 

(Caramazza ve Shelton, 1998). Ishai ve arkadaşları, bu açıklamayı bir deneyde test 

etmişlerdir (Ishai ve ark. 1999). Uyaraniarına evrimsel açıdan bir değeri olmayan 

sandalye kategorisini ekleyip, sandalye resimlerine oluşan cevapları, ev ve yüz 

resin1Jerine oluşan cevaplarla karşılaştırmışlardır. Kategori-spesifik teoriye göre, 

sandal ye resin1Ierinin cansız nesnelerin temsil edildikleri medyal fusiform girusta 

aktİvasyon göstermeleri beklenirken, yüz bölgesinin yanında kalan inferiyor temporal 

girusta aktİvasyon göstermişlerdir. Dolayısıyla nesneler ventral temporal kortekste 

karışık bir dağılım gösteriyor olabilirler. Buna ilaveten, nesne resimlerine cevap olarak 

oluşan kortikal aktivasyonlardan sadece en yüksek aktivite düzeyi olan alanlar 

çalışn1alarda rapor edilmektedir. Oysa o alanlara ek olarak kortekse dağılmış küçük 

bölgelerde de aktivasyonlar görülmektedir. Bu nedenle, sernantİk kavram temsillerinin 

kategorik ve lokalize olarak değil, modalite-spesifik olarak kortekse dağılmış nöral 

devreler oldukları düşünülmelidir. 
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Modalite-spesifik teorilerin nörogörüntüleme çalışmalarından, amodal teorilerin 

ise nörolojik bozukluklardan destek alması nedeniyle, bazı araştırmacılar bu iki teoriyi 

bir model altında birleştirmişlerdir. Bu modele göre, sernantİk kavram temsillerinin 

sensarimotor ve limbik alanlara yayılmış olan bileşenleri, amodal bir sernantİk kavşak 

tarafından gerektiğinde birleştirilmekte ve bir supramodal temsil oluşmaktadır 

(Simmons ve Barsalou, 2003; Pulvermüller ve ark. 2010; Kiefer ve ark. 2007). 

2.4. Semantik Kavşak Teorileri 

Sernantİk kavşak teorisi ilk ortaya atıldığında, kavşağın nöroanatomik karşılığı 

önerilernemiştir (Riddoch ve ark. 1988; Caramazza ve ark. 1990). Ancak semantik 

dernan s ve herpes ensefaliti bulguları, araştırmacıları başta A TL olmak üzere temporal 

yapılara yöneltmiştir. Bu kavşak teorilerinden ilki Damasio'nun önerdiği kesişme 

alanları teorisidir (Damasio I 989). Buna göre, dağınık sernantİk bileşenlerin yeniden 

yapılandırılarak bütün bir amodal temsile dönüştürüldükleri birden çok özelleşmiş 

kesişme alanları bulunmaktadır. Damasio, bu özelleşmiş alanlara örnek olarak 

nesnelerin şekil ve hareketlerini birleştiren, şekliyle ismini birleştiren yapılar önermiştir. 

Bir diğer teori ise, semantik amodal kavşak teorisidir. Bu teori, kesişme alanları 

teorisine benzemekle birlikte, amodal alan sayısında ondan ayrılmaktadır. Teoriye göre, 

bir adet amodal kavşak bulunmaktadır, ve sensonmotor alanlardaki temsilierin tümüyle 

doğrudan bağlantılara sahiptir. Dolayısıyla sernantİk kavşağa gelen bir hasarın tüm 

sernantİk kavram kategorilerinde bozulmaya neden olması beklenir. Nitekim, sernantİk 

demansta bu görülmektedir. ATL, primer sensonmotor ve onların asosiyasyon 

karteksierine doğrudan bağlantılı olduğundan, temporal, pariyetal ve oksipital alanlara 

komşu olduğundan, amigdala gibi limbik alanlara ve en önemlisi bellek konsolidasyonu 

görevi olan medya! temporal lob yapılarına yakın olduğundan, sernantİk kavşak için iyi 

bir adaydır (Patterson ve ark. 2007). Yakın zamanda gerçekleştirilmi ş çalışmalar 

ATL'nin bu rolünü repetitif transkranyal manyetik stimülasyon (rTMS) kullanarak 

sağlıklı gönüllülerde taklit etmişlerdir. ATL üzerine uygulanan rTMS, kısa süreli olarak, 

sernantİk demans hastalarında görülen tablo gibi, genelleşmiş sernantİk bozulmalara 

neden olmuştur (Lambon Ralph ve ark. 2009; Pobric ve ark. 2007). 

ATL'nin sernantİk bellek için bir amodal sernantİk kavşak olarak çalıştığı kabul 

edilirse ve semantik demansta sol hemisfer lezyonlarının sağdan daha ileri olduğu göz 

önünde bulundurulursa, sağ ve sol ATL'lerin semantik işlemiernedeki rolleri için ne 
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söylenebilir? Bu soruya cevap bulmak için Lambon Ralph ve arkadaşlan (2010) 

epilepsi, beyin tümörü, inme gibi çeşitli etiyolojiler sonucu ATL'yi içine alan ünilateral 

temporal lob lezyonu oluşmuş gönüllülerin sernantİk bellek bozukluklarını 

araştırmışlardır. Unilateral temporal lob lezyonlannın sernantİk belleği tek başlarına 

bozmadıkları gösterilmiştir. Bunun nedeni hasar durumunda kontrlateral hemisferdeki 

temporal yapının işlevi devralması dır. Sağ ve sol ATL' si sağlam olup inter-ATL 

bağlantı hasarı olan hastalarda anlama bozuklukluklarının ortaya çıkması bu açıklamayı 

destekler niteliktedir (Warren ve ark. 2009). 

fMRG çalışmaJannda ATL aktivasyonunun rapor edilmemesinin en önemli 

nedeni, havayla dolu olan sinüsJere yakınlığı nedeniyle, sinyalİn görülememesidir. Bu 

teknik sorun, Devlin ve arkadaşlannın bir çalışmasında net bir şekilde ortaya konmuştur 

(Devlin ve ark. 2000). Gönü1Iü1ere sernantİk bir sınıflama ödevi verilmiş ve kortikal 

aktivite gönüiiülerin yarısında pozitron emisyon tornagrafisi (PET), diğer bir yarısında 

ise fMRG ile izlenmiştir. İki nörogörüntüleme tekniğinin de sonuçlan ventral posteriyor 

temporal Ioblara işaret etmişse de, sadece PET rostral temporal lob aktivitesi 

gösterebilmiştir. 

Literatürde A TL dışında başka semantik kavşak adaylan da öne sürülmüştür. 

"Leopar'' ve "kaplan" gibi oldukça ortak bileşeni olan iki hayvanın, ya da başka benzer 

nesnelerin ayırdedilmesi sırasında ATL'ye ilaveten peririnal kortekste de aktİvasyon 

görülmektedir. Herpes ensefaliti sonucu seçici olarak peririnal korteks lezyonu oluşmuş 

hastalar bu tür karmaşık görsel ayrımları yapamamaktadırlar (Taylor ve ark. 2006). Bu 

hastalar tek bileşenden oluşmuş nesneleri karşılaştırmakta sorun yaşamazken, bileşen 

sayısının arttıkça ve nesne karmaşıklaştıkça, ayrım becerileri düşmüştür. Dolayısıyla 

peririnal korteks amodal kavşağın görevi olarak önerilen, modaliteler arası bileşenleri 

entegre etmekten sorumlu olabilir. Bir diğer çalışma, kesişme alanları teorisiyle 

bağdaşan şekilde, sernantİk işlemierne ağında iki sernantİk kavşağın olduğunu öne 

sürmüştür. Buna göre, sol ATL kavramların özel seviyedeki bileşenlerini 

birleştirmekten, sol temporopariyetal alan ise objelerin bağlam ilişkisini sağlamaktan 

sorumludur (Schwartz ve ark. 2011 ). Sernantİk bellek ağında ATL, peririnal korteks ve 

temporopariyetal alanın nasıl bir görev ayrımı izlediklerini aydınlatacak araştırmalara 

ihtiyaç vardır. 
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2.5. Soyut Kavram Sorunsalı 

Araştırmacılar sernantİk kavramların kodianmasını ve belleğe geri çağınimasını 

açıklamak için modalite spesifik teorilerle amodal kavşak teorilerini bir arada 

kullanmaktadır. Örneğin "pamuk" kavramında, pamuğun rengi, şekli, yumuşaklığını 

temsil eden bileşenler primer sensonmotor ve assasiasyon alaniannda dağınık bir nöral 

devre halinde temsil edilmektedir. Bu dağınık bi1eşenler, kavramın aktive edilmesi 

gerektiğinde, amodal kavşak tarafından bir1eştirilmektedir. Bu teoriler, her ne kadar 

"pamuk", "çınar" gibi somut kavramların kodlanmasını açıklamada mantıklı olsa da, 

"medeni", "masum" gibi duysal ve motor bileşenleri olmayan soyut kavrarnlara 

uygulanamamaktadır. Günümüzde halen "adalet", "özgürlük" gibi sosyal kavramların 
' 

"atom", "yerçekimi" gibi bilimsel terimierin ve "güven", "kıskançlık" gibi duygudurum 

kavramlannın bellekte nasıl bir organizasyon izledikleri bilinmemektedir. Soyut 

kavramların kodlanmalarında duygudurum ve bağlarnın etkili olduğu önerilmiştir 

(Barsalou ı 999; Barsalou ve Wiemer-Hastings 2005). Bazı bilim insanlan soyut 

kavramların somutlar gibi, sensonmotor temsiller üzerine, Ieksikal ve duygudurum 

bileşenler eklenerek inşa edildiklerini ileri sürmüşlerdir (Barsalou ve ark. 2008; 

Vigliocco ve ark. 2009). Soyut kavramlar her ne kadar akla ilk geldiklerinde somutlar 

kadar hızlı bir şekilde zihinsel imgeler oluşturamasalar da, imgelernden bağımsız 

düşünülemezler. örneğin, "doğru" kelimesi, "sınav", "mahkeme", "tartışma", "gazete" 

gibi kavramların zihne çağınlmasını sağlamakta ve dolaylı olarak imgelem 

oluşturmaktadır. Bu nedenle soyut kavramların ilişkilendirildikleri kavramlar ve 

bileşenleri aracılığıyla somut kavrarnlara benzer bir kortikal dağılım göstermeleri 

be k I en ebi I ir. 

Soyut kavramların kodlanmasını açıklayan bir teori Paivio'nun ikili kod 

teorisidir (Paivio 1986). Bu teoriye göre, somut sernantİk kavramlar temelde görsel bir 

kod olarak, soyut sernantİk kavramlar ise sözel ve sembolik bir şekilde 

kaydedilmektedir. Eğer bu teori doğruysa, somut kavramların duysal alanlarda, 

soyutların ise dil alanlarında temsil edilmesi beklenir. Bir diğer açıklamada, bağlam 

erişirlij?i teorisi, kavramların değişik türde kodlaria kaydedildiklerini ve birden çok 

semantik sistemin varlığını reddeder. Soyut ve somut kavramların sadece 

desteklendikleri bağlam açısından farklı olduğunu önerir (Schwanenflugel ve ark. 

1989). Somut kavramlar içinde kullanıldıkları bağlamla daha yakın ilişkiliyken, soyut 

kavramlar daha bağımsız olduklarını savunur. Schwanenflugel ve Schoben (1983) 
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gönüllülere tekil olarak sunulan kelimelerin ilgili olduklan bağlamların 

hatırlanınasındaki zorluğun, kelimelerin somutluk değerlendirmeleriyle korele olduğunu 

göstermiştir. 

Nöropsikolojik araştırmalar somut kavramların işlemlenmesinin, soyutlara 

kıyasla daha hızlı olduğuna (Kroll ve Merves 1986) ve uzun süreli hafıza testlerinde 

daha iyi hatırlandıklarına işaret etmektedir (Marschark ve Paivio 1977). Bu fark 
' 

somutluk etkisi olarak isimlendirilmiştir. İkili kod teorisi bu etkiyi, somut kavramların 

bilateral olarak temsil edilmeleri, soyutların ise sadece sağ hemisferde yerleşik 

olmalarıyla açıklamaktadır. Bağlam erişirliği teorisine göre bu etki, somut kavramların 

zengin bağlamsal bağlantılarının olması, soyut kavramların bu açıdan fakir kalmalarının 

bir sonucudur. Örnekler üzerinden gidildiğinde, somut kavramların bağlamlar arası daha 

az değişkenlik gösterdikleri, bu nedenle bağlam dışında sunulduklarında da kolayca 

anlaşıldıkları söylenebilir. Örneğin somut bir kavram olan "leylak" zihinde kolayca bir 

leylak resminin oluşmasını sağlamaktadır. Öte yandan soyut bir kavram olan "özgür" 

kelimesi, "düşünce özgürlüğü", "özgür irade", "özgür insan" gibi birden çok bağlarula 

ilişkiiendirilebiln1ektedir. Dolayısıyla somut kavramların işlemlernelerinin soyut 

kavran1lardan daha kolay olmasının nedeni, soyut kavramların tekil olarak 

sunulduklarında bağlam karmaşasına neden olmaları, çalışma belleği ve amodal kavşak 

üzerindeki yükü arttırmaları olabilir. Mevcut çalışmada bu olasılık araştırılmaktadır. 

2.5.1. Nörogörüntüleme Çalışmaları 

Bu bilimsel tartışma, bir dizi nörogörüntüleme çalışmasının gerçekleştirilmesini 

tetiklemiştir. Bu çalışmalar çeşitli sernantİk ödevleri kullanarak somut ve soyut 

kavrarnlara cevap olarak oluşan kortikal aktivasyonlan karşılaştırmışlardır. Bir çalışma, 

somut kelimelerin bilateral, simetrik multimodal ve beteromadal alanları, soyut 

kelimelerin sol posteriyor inferiyor frontal alanları aktive ettiğini göstermiştir (Binder 

ve ark. 2005). Kiehl ve arkadaşları çalışmalarında, soyut ve somut kelimelerle anlamsız 

yalancı kelin1elere oluşan kortikai yanıtları araştırmıştır (Kiehl ve ark. 1999). Soyut 

kelimeler somutlara kıyasla sağ ATL ve frontal kortekste aktivasyonu arttırmışlardır. 

Bunun dışında hem soyut hem de somut kelimeler sol hemisferde, fusiform girus, 

inferior pariyetal girus, medyal temporal girus, inferiyor frontal girus ve medya] frontai 

girusta aktİvasyon oluşturmuşlardır. Benzer paradigmalar kullanan fMRG çalışmaları 

sol fusiform korteks, sol premotor korteks, sol anteriyor singulat korteks, sağ rastral 
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kollateral sulkusta somut kelimelere, sağ superiyor frontal girus, sağ prekuneus, sol 

MTG, sol STG'de soyut kelimelere cevap olarak oluşan aktivasyonlar izlemişlerdir 

(D'Esposito ve ark. 1997; Wise ve ark. 2000). 

Ghio ve Tettamanti'nin çalışmasında (2010), somut eylem anlamı olan cümleler, 

soyut anlamlı cümlelerle karşılaştınlmıştır. İki cümle türü de perisil vi yen dil alanlannda 

aktİvasyon göstermiştir. Soyut cümleler buna ilaveten retrosplenyal singulat korteks, 

somut eylem cümleleri ise sol motor korteksi de harekete geçirmişlerdir. Ancak bu 

deneyde cümlelerde kullanılan kelimeler koşullar arasında sabitlenmemiştir. Benzer bir 

çalışmada gönüllülere seçilen hareket anlamlı fiiller iki koşulda sunulmuşlardır 

(Boulenger ve ark. 2009). Fiiller ya hareket anlamlannı koruyan somut cümlelerde ya 

da deyimleşen soyut cümlelerde kullanılmıştır. Soyut anlamlı cümleler, somutlara 

kıyasla sol prefrontal ve MTG'yi etkinleştirmiştir. Hareket anlamlı cümleler ise primer 

motor ve premotor korteksteki etkinliği arttırmıştır. 

Bir grup çalışma, soyut kavramlan soyut kelimeler aracılığıyla değil, sözel 

olarak öğrenilen ansiklopedik bilgiler üzerinden araştırmışlardır. Bir çalışmada 

gönüllülere işitsel olarak yemek isimleri söylenmiştir; bunu takiben, yemekiere dair ya 

duysal ya da sözel olarak öğrenilmiş bir soruyu cevaplamaları istenmiştir (Noppeney ve 

Price 2003). Örneğin ananasın tatlı olup olmadığı ya da tropik bir meyve olup 

olmadığını cevaplamaları istenmiştir. Sözel öğrenilmiş bilgilere erişmek, posteriyor 

singulat korteks, prekuneus, bilateral temporo-parieto-oksipital kavşakta, duysal 

bileşenlere erişmek ise sol inferiyor frontal girusta aktivasyona neden olmuştur. Benzer 

bir çalışmada, gönüllülere ekrandan hayvan isimleri gösterilmiş ve o hayvaniann ya 

duysal ya da hayvanın yumurtlayarak üremesi gibi soyut özellikleriyle ilgili sorulan 

evet-hayır olarak cevaplamalan istenmiştir (Goldberg ve ark. 2007). Sol prefrontal 

korteks, dorsolateral prefrontal korteks ve frentopolar korteks, duysal bilgilere kıyasla 

soyut ve sözel olarak öğrenilen bilgiler sorulduğunda daha fazla aktivasyon 

göstermişlerdir. 

Nörogörüntüleme çalışmalan örneklemlerinin küçük olmasından dolayı kognitif 

bir sürecin gerçek mekanizmasını ortaya çıkaracak güçte olmayabilir. Örneklem 

sorununu aşmak için W ang ve arkadaşlan bir meta-analiz çalışmasında soyut ve somut 

kelimeleri karşılaştıran 19 çalışmayı bir araya getirmişlerdir (W ang ve ark. 201 0). Soyut 

kelimeler için, sol inferiyor frontal girus (IFG) ve MTG' de; somut kelimeler için ise sol 
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prekuneus, posteriyor singulat, parahipokampal girus, fusiform girus da dahil olmak 

üzere daha geniş bir alanda aktİvasyon görülmüştür. IFG ve MTG dil alanianna yakın 

bulunduklarından, soyut kavramların sözel kodla kaydedildikleri teorisini 

desteklemektedir. Benzer bir şekilde somut kavramlar bilateral ve yaygın bir dağılım 

göstermişlerdir. 

2.5.2. Elektrofizyolojik Çalışmalar 

fMRG beyin aktivitesini, kortikal alanlarda artan deoksihemoglobin seviyesi 

üzerinden ölçtüğünden, zamansal çözünürlüğü saniye cinsindendir. Dhond ve 

arkadaşlan (2007), soyut ve somut kelimelere cevap olarak oluşan kortikal etkinlikleri 

magnetoensefalografi (MEG) ile araştırmışlardır. MEG, elektroensefalografi (EEG) 

gibi, milisaniye düzeyinde zamansal çözünürlük sağlamaktadır. Bu teknikle, her iki 

kelime türünde ı 00 ila 900 msn poststimulus döneminde sırayla oksipital, temporal, 

pariyetal ve frontal alanlara yayılan bir aktİvasyon izlemişlerdir. Soyut kelimelere cevap 

olarak çıkan N400m sol temporo-frontal alanlarda, somut kelimelerde sağ temporal 

alanda daha düşük genlikli çıkmıştır. Bir diğer MEG çalışmasında soyut kelimelerin sol 

IFG' de, somutların sol posteriyor temporal ve pariyetal bölgelerde etkinliğe neden 

olduğu izlenmiştir (Liu ve ark. 2008). Il'yuchenok ve arkadaşları gönüllülere somut ve 

soyut hedef kelimelerden oluşan cümleler okutmuşlardır (2008). İki kelime grubunun 

biri poststimulus erken (ı 00 msn), diğeri geç ( 450-700) msn olmak üzere, iki zaman 

çerçevesinde farklı skalp topografileri çizdiklerini göstermişlerdir. Bu çalışmalar bir 

arada düşünüldüğünde, sernantİk işlemiernenin 400 msn den erken başlayan hızlı bir 

kognitif süreç olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla fMRG, kortikal aktiviteyi 2-3 sn geç 

olarak belirleyebildiğinden, sernantİk bellek temsilleri alanında kullanılan fMRG 

çalışmaları, işlemlernede etkin olan kortikal yapıları gözden kaçırmaktadır. Buna ek 

olaraki fMRG çalışmaları örneklemlerini küçük tuttuklanndan, anlamlı olabilecek beyin 

aktivitesini anlamsız buluyor olabilirler. 

Soyut ve somut kavramları karşılaştıran EEG çalışmaları, iki kavram grubunun 

farklı skalp topografileri oluşturduğunu göstermektedir. Wirth ve arkadaşları (2008) 

yaklaşık olarak ı00-200 msn poststimulus döneminde ortaya çıkan Pı-Nı kadar erken 

bir zaman diliminde soyut ve somut kelimelerin skalp topografileri arasında fark 

olduğunu göstermiştir. Aynı çalışmada somut kelimelerde düşük genlikli N400 ortaya 

çıkmıştır. EEG çalışmalarında somut kelimeler soyutlara kıyasla sağ frontal bölgelerde 
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daha büyük genlikli N400 oluştururken (Holcomb ve ark. 1999), imgelemle alakah sol 

hemisferde daha negatif olan N700 sadece somut kelimelerde ortaya çıkmıştır (W est ve 

Holcomb 2000). Huang ve arkadaşları (20 1 O) çalışmalarında soyut ve somut kelimeleri 

kelime çiftleri halinde sunmuşlardır. Örneğin, "kalın kitap" somut koşul, "ilginç kitap" 

ise soyut koşulda sunulmuştur. Somut sıfatlar daha negatif N400 ortaya çıkarmışlardır. 

Somut kelimelerde daha büyük genlikli N400'ün çıkmasının nedeni somut kavramların 

çok sayıdaki bileşenlerinin birleştirilmesi için beynin daha fazla çalışması olabilir. 

Başka bir çalışmada soyut ve somut kelimeler gönüllülere ekranda 257 msn aralıklarla 

hızlı sunumda gösterilmiştir (Martin-Loeches ve ark. 2001). Soyut ve somut kelimeler, 

anlamsız yalancı kelimeler ve sembol dizileriyle karıştırılıp, randoruize bir şekilde 

gösterilmiştir. Gönüllülerden, anlamlı bir kelime gördüklerinde tuşa basmaları 

istenmiştir. Soyut kelimeler frontalde daha düşük genlikli tanıma potansiyelleri 

oluşturmuşlardır. Bu araştırmalar bir arada düşünüldüklerinde, N400 genliğinin farklı 

çalışmalarda farklı sonuçlar verdiği görülmektedir. Buna ilaveten, çalışmalar 

çoğunlukla N400 olaya ilişkin potansiyeli üzerinden grup farklılıklarını araştırmışlardır. 

Mevcut çalışmada P200, N400 ve geç pozitif komponent (LPC) üzerinden soyut ve 

somut kelimelerin sernantİk işlemlerneleri karşılaştırılmaktadır. 

2.5.3. Nörolojik Bozukluklardan Öğrenilenler 

Sernantİk demans ve herpes ensefaliti teşhisli hastalarda yapılan nöropsikolojik 

çalışmalarda, tıpkı sağlıklı gönüllülerde görüldüğü gibi bir somutluk etkisi 

izlenmektedir. Aynı şekilde, afazik ve derin disleksik hastaların soyut kavramlardaki 

performansları, somutlardan düşüktür (Jefferies ve ark. 2007). Ancak bazı hastalarda 

soyutluk etkisi olarak isimlendirilebilecek tam tersi bir profil görülmüştür. Bu 

hastalarda soyut kavram bilgisi korunurken, somut kavramlarda bozulma görülmüştür 

(Cipolotti ve W arrington 1995). Bu durumun bir açıklaması olarak, A TL nin 

kavramların görsel bileşenlerini bulunduran bölgelerinin hasar almış olabileceği öne 

sürülmüştür. Ancak bu açıklama, somutluk etkisi gösteren hastaların durumunu 

açıklamamaktadır. Bir çalışma hafif ve ileri sernantİk demans teşhisli hastaların soyut 

ve somut kavramları tanımadaki performanslarını birden çok nöropsikolojik test 

üzerinden karşılaştırmıştır (Jefferies ve ark. 2009). Deneye alınan ll sernantİk demans 

hastasında soyutluk etkisi görülmemiştir. Dolayısıyla araştırmacılar ATL nin sadece 

görsel bileşenleri barındırdığı açıklamasını reddedip, onun soyut ve somut kavramları 
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işleyen amodal bir temsil alanı olduğunu önermişlerdir. Önceden belirtildiği gibi, 

sernantİk demans ve herpes ensefaliti hastalannın I ez yon alanlan A TL ile sınırlı değildir 

ve daha posteriyor alanlara da yayılmaktadır. Bu nedenle bazı hastalarda görülen 

soyutluk etkisi, ATL dışında kalan lezyonlardan kaynaklanıyor olabilir. 

Nörogörüntüleme çalışmalannda soyut kavram işlemlenmesinde sıkça etkin 

bulunan ventrolateral prefrontal korteksin (VLPFC) sernantİk bellekteki rolü, bir 

çalışmada sol VLPFC lezyonu olan gönüllülerde araştınımıştır (Hoffman ve ark. 201 O). 

Bağlam erişirliği teorisiyle bu aktİvasyon açıklanacak olursa, soyut kavramlar bağlam 

desteği almadıklarında, daha zor algılandıklanndan, VLPFC daha fazla çalışıyor 

olabilir. Dolayısıyla VLPFC in sernantİk bellekte, bağlama göre kavram anlamlannı 

aktive etme ve anlam karmaşasını önleme gibi yönetici işlevleri olabilir. Eğer bu 

açıklama doğruysa, soyut kavramlar bağlam içinde sunulduklannda VLPFC 

aktivasyonunun azalması beklenir. Sol VLPFC lezyonu olan gönüllülerin soyut 

kavramlan tanıma ve anlamalan bozulmaktadır. Bu gönüllülere ya anlamlı ya da 

anlamsız bir bağlam içerisinde soyut ve somut kelimeler gösterilmiştir. Anlamlı bağlam 

içinde sunulduğunda, soyut kelime algısı iyileşmiştir. Bulgular, VLPFC in sernantİk 

bellekte yönetici bir yapı olarak işlediğinin, ve çoklu anlamı ve bağlaını olan 

kavramların doğru bağlam içinde algılanması için daha etkin olarak çalıştığına işaret 

etmektedir. Öte yandan ikili kod teorisi soyut kavramların sadece dil bölgelerinde temsil 

edildiklerini savunduğundan, VLPFC ın sernantİk bellekteki rolünü 

açıklayamamaktadır. Temporo-pariyetal hasarlar da benzer bir şekilde bağlam seçme 

sorunlarına neden olmaktadır (Jefferies ve Lambon Ralph 2006). Bu bulgular beraber 

göz önünde bulundurulduklannda VLPFC ve temporopariyetal alanın sernantİk bellekte 

bir yönetici işlev ağı oluşturdukları düşünülebilir. 

2.6. Elektroensefalografi ve Olaya İlişkin Potansiyeller 

tMRG ve PET teknikleri her ne kadar yüksek uzaysal çözünürlük sunsalar da, 

dil ve bellek gibi milisaniye düzeyinde değişkenlik gösteren süreçleri görmede 

yetersizdirler. Beyin aktivitesini milisaniye düzeyinde takip etmeyi sağlayan non-invasif 

yöntemler EEG ve MEG dir. Bu yöntemler, geniş nöron topluluklannın postsinaptİk 

nöral aktivitelerini yüksek bir zamansal çözünürlükle ölçerler. Dolayısıyla fMRG ve 

PET beyin aktivitesini kesik kesik ve gecikmiş kareler halinde gösterirken, EEG ve 

MEG aktiviteyi sürekli bir şekilde gözlemlerne fırsatı verir. EEG nöron topluluklarının 
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bir işlemi gerçekleştirmek için oluşturdukları hücresel enerji talebini yansıtan 

elektrokimyasal sinyalleri gösterir. Bu elektrokimyasal sinyal sonucunda aktifleşecek 

beyin alanlan daha fazla kanlanır; ve beyin dokusu oksijenli kanla beslenir. PET ve 

fMRG bu geç gerçekleşen hemodinamik yanıtı ölçtüklerinden zamansal çözünürlükleri 

EEG ve MEG den düşüktür. 

Sağlıklı yetişkin insan beyni EEG de 50 mikrovolt düzeyinde potansiyeller 

üretmektedir. Bu büyük potansiyellerin içlerinde spesifik olaylara cevap olarak ortaya 

çıkan küçük potansiyeller bulunur. Bu nöral aktiviteler bazı zaman ayarlı uyaran 

olayiarına bağlı olarak ortaya çıktıklarında, EEG de olaya ilişkin potansiyel (OİP), 

MEG de olaya ilişkin manyetik alan adını alırlar. GİP'lerin topografik parçalarına OİP 

bileşenleri adı verilir. Bu bileşenler polariteleri, genlikleri, zirve latansları ve skalp 

dağılımları açısından tanımlanırlar. Özetle, OİP ler duysal, kognitif ve motor süreçlere 

cevap olarak oluşan beyindeki nöral topluluklardaki voltaj değişiklikleridir. Bu 

potansiyeller olaylara, deney ortamında verilen uyaranlara bağlı olarak oluştuklarından 

kognitif süreçleri araştırmada kullanılmaktadırlar (Münte ve ark. 2000). 

EEG sinyalİnin içerisinde bulunan OİP ler, sinyal ortalama teknikleri 

kullanılarak gürültüden arındırılırlar. Bu nedenle bir deney içerisindeki ödev 

tekrarlarının ve/veya uyaran setinin geniş olması gereklidir. Bu sayede, gönüllüler arası 

ve ödevler arası ortalamalar alındığında OİP gürültüden daha fazla arındınlacaktır. Bir 

deneyin değişik koşullarında gönüllülere sunulan uyaranların oluşturdukları OİP lerin 

skalp dağılımlarını, genliklerini, ve latanslarını karşılaştırarak değişik nöral süreçlerin 

işleyip işlemediği araştınlabilmektedir. 

Bu yöntemlerin bir dezavantajı beyin aktivitelerini kafa-tası üzerinden ölçtükleri 

için, aktivite odaklannın kesin bir şekilde gösterilememesidir. Bu nedenle, aktivite 

kaynağı ancak matematiksel modeller aracılığıyla hesaplanabilmektedir. Matematiksel 

modellerin işaret ettikleri kortikal yapılar, anatomik olarak doğru yapıya işaret 

etmeyebilirler. Bu durum özellikle, paralel olarak çalışan iki alan birbirine yakın 

bulunduğunda ortaya çıkmaktadır. Bu dezavantajı aşmak amacıyla, bazı çalışmalar EEG 

ve MEG ile uzaysal çözünürlüğü yüksek olan fMRG yi beraber kullanmaktadırlar. Bir 

diğer yöntem ise, matematiksel modellerin bulduklan aktivite odaklannda lezyonu olan 

hastalarda davranışsal deneyler yürüterek, aranan becerinin bozulup bozulmadığına 

bakmak tır. 
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2.6.1. Nl-P2 Kompleksi 

Uyaran sunumlarının görsel olarak yapıldığı çalışmalarda alınan grand 

averajlarda NI-P2 kompleksi olarak isimlendirilen, uyaran gösterildİkten sonra yaklaşık 

olarak 250 msn de ortaya çıkan negatif-pozitif bir kompleks görülmektedir. Bu 

kompleksin negatif bileşeni olan NI ya da NIOO yaklaşık olarak 200 msn civarında 

oksipital alanlarda zirve yapar. P2 ya da P200 olarak isimlendirilen pozitif bileşeni ise 

200-250 msn civarında santral orta hat ve frontal bölgelerde zirve yapar (N eville ve ark. 

I985). N 1-P2 kompleksinin bileşenleri uyaranın fiziksel özelliklerine verilen cevabı 

yansıtmakta ve değişik uyaran tiplerinde sabit kalmaktadır (Patel ve ark. 1998). Deney 

sırasında sunulan uyaran dizilerinde daha az sıklıkla çıkan uyaranlar, daha büyük 

genlikli NI ve P2 oluşturmuşlardır (Nittono ve ark. I999). Bu nedenle NI-P2 kompleksi 

çalışma belleğiyle de ilişkilendirilmiştir. Buna ilaveten P2 nin, dikkati duysal uyaranlara 

yöneltıneye bağlı olarak oluştuğu da gösterilmiştir. Arnadio'nun (2009) ırksal 

önyargıları kontrol edilmiş beyaz gönüllülere, beyaz ve siyah insan yüzleri 

gösterildiğinde, siyah yüzlere bakarken daha büyük genlikli P2 oluştuğu 

gözlemlenmiştir. Dolayısıyla P2, çalışma belleği kadar dikkat süreçlerini de 

yansıtmaktadır. Sinai ve Pratt (2002) çalışmalarında gönüllülere sernantİk açıdan 

uyumlu ya da uyumsuz kelime çiftleri gösterdiğinde NI ve P2 latanslarının uyumlu 

çiftlerde daha uzun olduğunu bulmuşlardır. Bu bilgiler ışığında N I-P2 kompleksinin, 

pasif bir uyarılmış potansiyelden ziyade, dil algılamasında erken bir süreci yansıttıkları 

anlaşılmaktadır. 

2.6.2. N400 

Dilbilim alanında en çok çalışılmış OİP N400 dür. N400, uyaran gösterildİkten 

yaklaşık 400 msn sonra iki hemisferde de görülen negatif bir dalga formudur. Bu OİP, 

Kutas ve Hillyard (1980) tarafından keşfedilmiştir. Çalışmalarında "Sakalını ve şehri 

kesti." cümlesindeki gibi sernantİk açıdan cümle gidişatına uygun olmayan kelimeler 

kullanıldığında N400 genliğinin arttığı gözlemlenmiştir (Ku tas ve Hillyard I 983). N400 

ün genliği sunulan kelimenin beklenirliğine ve dildeki kullanım sıklığına (Van Petten ve 

Ku tas 1 990) bağlı olarak değiştiği gösterilmiştir. 

Buna ilaveten N400 genliği sernantİk bağlamdan da etkilenmektedir. Bir 

cümlenin başında kullanılan kelimeler sonundakilerden daha büyük genlikli N400 

oluşturmaktadır (Van Petten ve Kutas 1993). Bağlam etkisi Kutas'ın (1993) bir diğer 
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çalışmasında daha desteklenmiştir. Bu çalışmada gönüllülere anlam açısından yakın ya 

da uzak olan kelimeler gösterilmiştir. Anlam açısından yakın olan kelimeler birbirlerini 

izlediklerinde, N400 genliğinde azalma olmuştur. Benzer bir şekilde, aynı uyaran tekrar 

edilerek verildiğinde de genlikte düşüş olmuştur (Van Petten ve ark. 1991 ). 

Federmeier ve Ku tas ( 1999) bir çalışmalarında gönüllülere anlam açısından 

doğru olup kelime beklenti düzeyi farklı olan cümleler göstermişlerdir. Örneğin "Oteli 

tropik bir mekana benzetebilmek için yolun kenarlarına sıra sıra palmiyeler diktiler." 

cümlesinde "palmiye" kelimesi yerine "çam" ve "lale" kullanarak, üç koşulu 

karşılaştırmışlardır. N400, bu bölümün başında bahsedildiği gibi kelimelerin 

beklenirliğinden etkilendiği için "palmiye" içeren cümlede en düşük genlikli 

bulunmuştur. "Çam" ve "lale" kelimelerinin ikisi de bu cümleye uymasa da, "çam"lara 

oluşan N400 yanıtı daha düşük genli bulunmuştur. Araştırmacılar bu bulguyu kelimeler 

arasındaki kategorik benzerlikle açıklamışlardır. Buna göre, "çam" ve "palmiye" ağaç 

kategorisinden olduklan için pekçok ortak görsel bileşenleri bulunmaktadır; öte yandan 

"palmiye" ve "lale" nin ortak bileşenleri oldukça düşük sayıdadır. Bu bulgular, N400'ün 

kavramlan sernantİk bellekten çağırınayla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu 

çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, N400 ün, kavramıann çalışma belleğinde 

bağlam ilişkili sernantİk birleştirme süreçlerini yansıttığı ileri sürülmektedir. 

N400 ü araştıran MEG çalışmalannın dipol modelleri, OİP nin aktivite kaynağı 

olarak işitsel korteksi göstermektedir (Halgren ve ark. 2002). İntrakortikal EEG 

çalışmalan ise STS ve front al alanlara işaret etmektedir (Halgren ve ark. 1994 ). Bunlara 

ilaveten inferotemporal korteks, medya! temporal lob, hipokampüs ve VLPFC in de 

jeneratörleri arasında belirtilmiş olması N400 ün bileşenleri çağırma ve birleştirme 

işlevini açıklamaktadır (McCarthy ve ark. 1995). 

2.6.3. LPC 

Paradigmalannda kelime kullanan bazı dil çalışmalarında N400' e ilaveten LPC 

den de bahsedilmektedir. LPC post-stimulus döneminde 600-800 msn civarında santral 

ve pariyetal hatlarda ortaya çıkan geç bir OİP dir. LPC nin anlarnca uyumsuz 

kelimelerde, uyumlulara kıyasla daha büyük genlikli çıktığı gösterilmiştir (Holcomb ve 

ark. 1999). Bu OİP nin belirsizlik çözümünü yansıttığı öne sürülmüş (Johnson 1986), 

buna göre belirsizliğin azaldığı durumda daha pozitif bir seyir göstereceği 

düşünülmüştür. 
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Bazı çalışmalarda 500-600 msn civarında oluşan pozitivite P600 olarak 

isimlendirilmiştir. P600 LPC gibi, santral ve pariyetal hatlarda daha büyük genlikli 

izlenmektedir. P600 ün post-stimulus döneminde 500 msn den itibaren görüldüğü ve 

birkaç yüz milisaniye boyunca sürdüğü gösterilmiştir. P600, "Kedi yemeğini yediler." 

cümlesinde olduğu gibi, sentaktik bozukluk olan cümlelerin sonunda ortaya çıkmaktadır 

(Osterhout ve Holcomb 1993; Osterhout ve ark. 1997). 

500-800 msn arasındaki pozitiviteyle sadece dilbilim çalışmalarında 

karşılaşılmamaktadır. Yeni öğrenilmiş ve eskiden bilinen uyaranlar P600 e benzer 

şekilde pariyetal hatta farklı genlikli pozitivite oluşturmaktadırlar (Curran ve ark. 2006). 

Bu nedenle P600 ün episodik bellekten bilgi çağınlmasıyla anlam birleşimini yansıttığı 

önerilmiştir. Bu bağlamda soyut ve somut kelimeleri karşılaştıran bir çalışma, somut 

kelimelerin daha pozitif P600 dalgası oluşturduğunu bildirmiştir (Xiao ve ark. 20 ı ı). 

Bu bulgunun, somut kelimelerin daha zengin bir bağlam bilgisine sahip olmaları sonucu 

oluştuğu önerilmiştir. Ancak bu çalışmada kelimeler tekil bir şekilde sunulmuş, bağlam 

destekli koşulla karşılaştırılmamışlardır. Buna ilaveten soyut kelimelerin somutlardan 

daha zengin bağlam kümeleri olduğunu öneren çalışmalar da mevcuttur (Barsalou ve 

Wiemer-Hastings 2005). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Deneye Katılan Gönüllüler 

Bu çalışma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurulu'nun 

2012/279-955 No'lu onayı ve Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya en az lise mezunu olan 18-65 yaş arasındaki sağlıklı gönüllü katılımcılar 

kabul edilmiştir. Bu katılımcıların deneye alındıkları ve en az bir yıl öncesini kapsayan 

dönemde nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarının olmaması, normal görüşlerinin olması 

ve düzenli ilaç kullanmama şartları aranmıştır. Deneye girmeden son üç gün içerisinde 

herhangi bir sebepten dolayı analjezik kullanmış olanlar deneye alınmamıştır. Deneye 

14'ü kadın, 7'si erkek olmak üzere toplam 21 gönüllü katılmıştır (Tablo 3.1.). 

Gönüllülerin 14 ü sağ ( 1 O kadın, 4 erkek), 7 si ( 4 kadın, 3 erkek) ise sol elini baskın 

olarak kullanmaktaydı. Gönüllülerin el tercihlerinin belirlenmesinde El Tercihi Anketi 

kullanılmıştır (Nalçacı ve ark. 2002). Gönüllülerin yaş ortalaması 24,76 ± 3,83'tür (min. 

20, maks. 32). 

Tablo 3-t: Çalışmaya katılan gönüllüterin demografik özellikleri ve el tercihi puanlan 

Özellikler Solak Sağlak 

Yaş (Yıl) 25,08 ± 4,07 24,50 ± 3,83 

Cinsiyet (KlE) 4K,3E 10 K, 4 E 

Eğitim (Yıl) 18,28 ± 2,36 17,71 ± 1,97 

El Tercihi Puanı 37,42 + 1,39 14,86 ± 1,51 

3.2. U yaranların Seçimi 

GİP'lerin oluşumunun kolaylaşması için düzgün cümlelerde Türkçede cümle 

sonunda fiiller yerleştirildiğinden hedef kelimeler olarak fiiller gösterilecektir. Yazılı 

Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğü'nden (Göz 2003), kelime sıklığı 40 ila 2777 arasında 

kalan 261 fiil, EEG deneyine katılmayacak ll gönüllü tarafından somutluk ve duygusal 

anlam açısından değerlendirilmiştir (bkz. sf. 92-97). Anketin somutluk bölümünde, 

denekierin fiilieri görme, tatma, koklama, dokunma ve işitme duyularının en az biri ya 
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da birkaçı tarafından ne kadar kolay algıladıklarını 5 puanlık bir ölçek üzerinden 

değerlendirmeleri istenmiştir. Bu ölçekte 1, "Fiilin duyularla hiç ilişkisi yoktur.", 5 ise, 

"Fiil duyulada çok ilişkilidir." anlamına gelmektedir. Örneğin "görmek", "yürümek" 

ve "kapamak" gibi fiili er çok somut olarak değerlendirilirken, "düşünmek", "inanmak" 

ve "sanmak" fiilieri çok soyut olarak değerlendirilmiştir. Anketin duygusal anlam 

bölümünde denekierin fiilieri olumluluk-olumsuzluk açısından 5 puanlık bir ölçekte 

değerlendirmeleri istenmiştir. Bu ölçekte 1, "Fiil çok olumsuz anlamlıdır.", 5 ise "Fiil 

çok olumlu anlamlıdır." anlamına gelmektedir. Ölçeğe verilen cevaplar tamamen kişiye 

bağlıdır, dolayısıyla değerlendirmeler doğru ya da yanlış olarak nitelendirilmemiştir. 

Anketiere verilen cevaplara göre, deneyde kullanılacak soyut ve somut fiiller 

seçilmiştir. Soyut ve somut fiiller duygusal anlam puanları açısından eşitlenmişlerdir. 5 

puanlık ölçekte ortalama puanı 3 ya da 3 e yakın olan yani "Fiil ne olumlu ne de 

olumsuz anlamlıdır." olarak nitelendirilen fiiller seçilmiştir. Bu sayede "korkmak" ya da 

"oynamak" gibi çok olumlu ya da çok olumsuz anlamlı olarak değerlendirilen fiiller 

dışlanmışlardır. Somutluk ölçeğinde 5 üzerinden 2.5 puanın altında kalan nötr anlamlı 

fiiller soyut koşuluna, 3.5 puan üstünde kalan nötr fiiller ise somut koşuluna 

alınmışlardır. 

Tablo 3-2: Deneye seçilen uyaranların özellikleri 

Soyut Somut 

Adet 45 45 

ln(frekans) 5,07 ± 0,95 5,06 ± 0,95 

Somutluk 1,71 ± 0,32 3,67 ± 0,31 

Duygusal anlam 3,22 ± 0,63 3,07 ± 0,58 

Harf sayısı 4,66 ± 1,06 3,64 ± 1,24 

Hece sayısı 1,89 + 0,32 1,53 ± 0,50 

Deneyde kelimeler ekranda teker teker görüneceklerinden, göz hareketlerini 

engellemek adına kelimelerin uzun tutulmaması gerekmektedir. Bu nedenle, gönüllüler 

tarafından değerlendirilmiş kelime listesinden kelime kökündeki hece sayısı 2 den, harf 
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sayısı 6 dan fazla olanlar atılmıştır. Uzun kelimeler dışında, "farketmek" gibi birleşik 

kelimeden oluşan çift fiiller, "okutmak" gibi dalaylı anlamı olan, "yaygınlaşmak" gibi 

birden çok yapım eki alan, "etmek", "kılmak" gibi ancak diğer kelimelerle biraraya 

geldiklerinde anlam kazanan hafif fıiller ve nesne almayan fiiller listeden atılmıştır. 

Soyut ve somut kelime koşullarına 45 er kelime seçilmiştir. Bu kelimelerin sırasıyla 

kullanım sıklığının doğal logaritması, somutluk puanı, duygusal anlam puanı, kelime 

kökündeki harf ve hece sayılannın ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 3.2. de 

verilmiştir. İki grubun değerleri, Bağımsız Ömeklem T-Testiyle karşılaştınlmıştır. 

Beklenilen üzere, somut ve soyut kelime gruplan somutluk ölçeği puanlannın farkı 

istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur [t(88)=-29,59, p<0,05]. İki grup duygusal anlam 

[t(88)=1,14, p>0.05] ve kelime sıklığı bakımından [t(88)=0,044, p>0.05] ise 

eşi denmiştir. 

Deneyde kullanılacak uyaranlar Microsoft Office Powerpoint programı 

kullanılarak hazırlanmıştır. Uyaran olarak seçilmiş kelimeler, siyah bir arkaplan üzerine 

66 puntoluk beyaz Arial yazı tipiyle, ekran ortasına denk gelecek şekilde yazılmıştır. 

Hazırlanan resimler PsyTask sunum programına yüklenmiştir. Uyaraniann ekranda 

kalma ve uyaran arası süreler PsyTask programında ayarlanarak, deney sırasında 

gönüllülere gösterilecek sunum hazırlanmıştır. 

3.3. Prosedür 

Gönüllüler ses, ışık ve elektromanyetik yalıtım sağlanmış odada başlannı 

yaslayabilecekleri rahat bir koltukta oturtulmuşlardır. Gönüllülerin oturacaklan odada 

uyaraniann sunulacağı ekran, elektrokepin bağlandığı elektrod kutusu ve gönüllülerin 

basacağı fare dışında bir eşya bulundurulmamıştır. Gönüllüler ekrana 1 metre mesafede 

oturtulmuşlardır. Kayıt sırasında oda loş bir şekilde aydınlatılmıştır. Gönüllülerden 

bilgisayar ekranının tam ortasında sırayla gösterilecek olan kelimeleri dikkatle 

içlerinden okumalan istenmiştir. 

Soyut ve somut fıiller gönüllülere ilk ödevde tekil olarak, ikinci ödevde ise 

anlamlı iki kelimelik bir cümlenin sonunda verilmiştir. İkinci ödevde kullanılan 

cümleler açık özne içermeden bir isim bir fiilden oluşturulmuştur. Fiilin çekim şeklinin 

oluşacak OİP yi etkilernemesi için fiiller iki ödevde aynı üçüncü sahıs geçmiş zaman 

çekimiyle kullanılmışlardır. Kullanılan isimlere bağlı olarak ikinci ödev, somut-somut, 

somut-soyut ve soyut-soyut olmak üzere üç alt koşuldan oluşmaktadır. Somut-somut 
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koşulunda, "Topu attı" cümlesinde olduğu gibi, isim ve fiil somuttur. Somut -soyut 

koşulunda, isim somut, fiil soyuttur. Son olarak soyut-soyut koşulunda, hem isim hem 

fiil soyuttur. İkinci ödevde soyut-somut koşulunun eklenmemiş olmasının nedeni, 

günlük Türkçe kullanımında "Anlayış tırmandı.", "Güveni sıktı.", "Şansı kaldırdı." gibi 

cümlelerin doğrudan anlamlı olarak kullanılmamaları ve sadece metafor içeren bir 

bağlamda anlam kazanmalandır. 

Soyut tekil sunum Somut tekil sunum Süre 

düşündü yürüdü 500 msn 

2500 rnsn 

hesapiadı nıı koştu tı-ıu 500 msn 

1000 rnsn 

400 msn 

Şekil 3-1: Tekil sunum ve uyaran süreleri 

İki ödevde hedef kelimeler ekranda 500 msn gözükmektedir; uyaranlar arası 

süre ise 2500 msn dir. İki koşuldaki kelimelerin ekranda bulunma süreleri ve hedef 

kelime sonrasındaki boşluk, ortaya çıkacak OİP !erin karşılaştınlabilmesi için sabit 

tutulmuştur. Şekil 3.1. de soyut ve somut tekil sunumlarının, Şekil 3.2. de ise soyut

soyut, somut-somut, ve somut-soyut bağlam sunumlarında kullanılan uyaranların 

sıraları ve süreleri gösterilmektedir. 

İki ödevde uyaranlar randamize bir sırayla gösterilmişlerdir. İlk ödevde tekil 

kelimelerin gösterilmesinin nedeni, kelimelerin bağlam bilgisi desteği olmadan 

algılanmalannı sağlamaktır. Buna ilaveten, gönüllülerden uyaranlar arasına randamize 

bir biçimde yerleştirilmiş sernantİk doğrulama sorularına evet ya da hayır olarak cevap 



26 

vermeleri istenmiştir. Cevabı "evet" ise farenin sol tuşuna, "hayır" ise sağ tuşuna 

basmalan istenmiştir. Örneğin fiilierin tekil olarak sunulduklan ilk ödevde gönüllü 

"öğrendi" kelimesini gördükten sonra ekranda "unuttu mu" sorusu belirmiştir. Fiilierin 

cümle içinde verildikleri ikinci ödevde ise soru cümledeki isimle ilgilidir. Örneğin 

"çiçek götürdü." cümlesini okuduktan sonra "bavul mu götürdü?" sorusunu 

cevaplamalan istenmiştir. Her koşul için ll evet cevaplı ve ll hayır cevaplı sernantİk 

doğrulama sorusu verilmiştir. 

Soyut-soyut 
bağlam sunum 

gerçeğı 

öğrendı 

gerçeğı nıı öğrendı 

Somut-somut 
bağlam sunum 

pa pat ya 

koktu 

gu 1 nı u koktu 

Şekil 3-2: Bağlam sunumu ve uyaran süreleri 

Somut-soyut 
bağlam sunum 

belge yi 

unuttu 

anahtarı nıı unuttu 

Süre 

500 msn 

200 msn 

500 msn 

2500 msn 

800 msn 

1000 msn 

400 msn 

Bu soruların sorulmasının amacı, gönüllünün deney sırasında dikkatini kaybetmemesini 

ve kelimelerin anlamlannı düşünmesini sağlamaktır. Gönüllülerden sorulara cevaplannı 

soruyu okuduklannda değil, soruyu takip eden ekranda "?" işaretini gördüklerinde 

vermeleri istenmiştir. Cevaplan bekleyip vermelerininin istenmesinin nedeni, sorulan 
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soruların uzunluklarının eşit olmamasıdır. Dolayısıyla gönüllüler soruyu gördükleri 

anda cevaplayacak olsalardı, cevap latansları soru uzunluklarından da etkileneceğinden, 

çok doğru bir karşılaştırma imkanı vermeyecekti. Bu nedenle sorulara verilen 

cevaplarda OİP analizi yapılmamıştır; bunun yerine koşullar arasındaki doğru-yanlış 

sayısı ve latans farkları hesaplanmıştır. 

3.4. OİP Kaydı 

Deneyler Fizyoloji Anabilim Dalı'nda Kognitif Elektrofizyoloji Laboratuvarında 

gerçekleştirilmiştir. Deney, bir gönüllü için, kepin takılınası için gereken süre dahil 

olmak üzere toplam 1 saat sürmüştür. Gönüllülerden, deneye gelmeden önceki gece iyi 

bir uyku almaları, gün içinde yorulmamış olmaları, deneyden önce yemek yemiş 

olmaları ve elektrod empedanslarının düşürülmesi amacıyla temiz saçla gelmeleri 

istenmiştir. Buna ilaveten, dikkatlerini etkileyeceğinden, her gün o saate kadar içtikleri 

normal miktarda çay, kahve ve sigara içmeleri istenmiştir. Kayda başlamadan önce 

gönüllülere deneyin içeriği, amacı, gönüllüden istenilen ödev ve süresiyle ilgili bilgi 

verilmiştir. Buna ilaveten EEG kaydı sırasında hareket etmemeleri tembih edilmiş; 

gözlerini rahatça kırpabilecekleri dönemler açıklanmıştır. Bunu takiben gönüllülere 

Gönüllü Bilgilendirme Formu ve Onam Formu imzalatılmıştır. 

Nazyon 

In yon 

Şekil 3-3: t 0/20 sistemine göre elektrodlann yerleşimi 
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Deneklerden MITSAR uyarı sistemi kullanılarak WINEEG programıyla 19 

kanaldan OİP kayıtları alımıştır. OİP kayıtlarında elektrod yerleşimi uluslararası 10/20 

elektrod sistemine göre yapılmıştır. Elektrotlar Fp1, Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, 

C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, Ol ve 02 bölgelerine denk gelecek şekilde saçlı deri üzerine 

yerleştirilmiştir. EEG iki kulak memesine yerleştirilen elektrodların aktivitesinin 

ortalaması referans alınarak unipolar olarak kaydedilmiştir. Göz hareketi olan EEG 

dilimlerinin belirlenebilmesi için sağ dış kantusa yerleştirilen elektrodla EOG 

kaydedilmiştir. Deri direncinin düşürülmesi için elektrodların yerleştirileceği saçlı deri 

üzerindeki alanlar ve kulak memeleri alkollü pamukla temizlenmiştir. İletkenliğin 

arttırılması için Quick Gel kullanılmıştır. Elektrodların dirençleri 1 O kO un altında 

tutulmuştur. Kaydedilen sinyallere 0.1 Hz yüksek geçiren ve 70 Hz alçak geçiren filtre 

uygulanmış ve 500 nokta/sn örnekleme hızıyla bilgisayara kaydedilmiştir. 

3.5. EEG Verisinin Analize Hazırlanması 

EEG verilerinin artefaktlardan temizlenmesinde WINEEG programı 

kullanılmıştır. Veriler, değerlendirme öncesinde uyaran öncesi 100 msn, uyaran sonrası 

1000 msn olacak şekilde EEG dilimlerine ayrılmıştır. 0.1-30 Hz arasında bant geçiren 

filtre uygulanarak 100 uV u aşan genliklerin bulunduğu dilimler WINEEG ile 

işaretlenerek dışlanmıştır. Bunun devamında dilimler, manuel olarak taranmış, bulunan 

işaretlenmemiş artefaktlar dışlanmıştır. Hedef uyaran yanıtlarındaki EEG dilimlerinin 

sayıları koşullar arasında birbirlerine eşitlenerek ortalaması alınmıştır. Koşullara yanıt 

olarak çıkan OİP ler karşılaştırılmıştır. P200 bileşeni için, hedef uyaran sonrası 150-300 

msn içerisinde görülen en yüksek pozitif noktanın genliği baseline ile kıyaslanarak 

ölçülmüş ve latansı kaydedilmiştir. N400 bileşeni için uyaran sonrasındaki 300-500 

msnlik dönemdeki tüm noktaların genlik ortalamaları alınmıştır. Benzer bir şekilde, 

LPC için 500-800 msn arasında kalan tüm noktaların genlik ortalamaları alınmıştır. 

3.6. Hipotezler 

Tekil soyut koşulunda soyut fiilierin algılanmasında bir bağlam desteği 

olmadığından tekil somut koşuluna kıyasla daha büyük genlikli P200, N400 ve LPC 

genliklerinin oluşması beklenmektedir. Somutlara kıyasla daha fazla çalışma belleği 

yükü oluşturacağından ve bağlam desteği olmadan daha yavaş işlemleneceğinden, tekil 

soyut koşulunda P200 latansının tekil somut ve bağlam içi soyut-soyut, somut-soyut 

koşullarından daha uzun olması beklenmektedir. Bağlam içi alt gruplarında soyut ve 
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somut fiiller anlaşılmalarını kolaylaştıracak ve hızlandıracak isimlerle beraber bir anlam 

bütünü halinde sunulduklarından tekil sunuıniarına kıyasla daha düşük P200, N400 ve 

LPC oluşturmaları beklenmektedir. Ayrıca, bağlam desteği sağlandığı durumda, somut

somut, soyut-soyut ve somut-soyut koşulları arasındaki genlik ve latans farklarının 

azalması beklenmektedir. 
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4. BULGULAR 

Tekrarlı ölçümler varyans analizi kullanılarak, aşağıdaki koşullar arasındaki 

farklar istatistiki açıdan değerlendirilmiştir: 

• tekil sunumdaki somut ve soyut koşulları; 

• bağlam sunumundaki somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut 

koşulları; 

• tekil somut sunum ile bağlam sunomundaki somut-somut koşulları; 

• tekil soyut sunum ile bağlam sunumundaki somut-soyut ve soyut-soyut 

koşulları, 

aralarındaki farklar istatistiki açıdan değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler P200, 

N400 ve LPC için tekrarlanmıştır. Orta hat ve lateralde kalan elektrodların analizleri 

ayrı yapılmıştır. P200 bileşeninde latans ve genlik farkları aranırken, N400 ve LPC de 

sadece gruplar arası genlik farkına bakılmıştır. 

Analizlere orta hatta bulunan Fz, Cz, Pz ve lateral alanlarda bulunan F7, F8, F3, 

F4, C3, C4, T3, T4, P3, P4, TS, T6 elektrodları dahil edilmiştir. Orta hat elektrodlarında 

gerçekleştirilen analizlerde koşulun ve yatay elektrod alanının etkisine bakılmıştır. 

Elektrod alanı frontal, santral ve pariyetal olarak belirlenmiştir. Lateral elektrodlarla 

yapılan analizlerde, yatay elektrod alanına ilaveten dikey alanın etkisine de bakılmıştır. 

Bu alanlar sol hemisferde F7-T3-T5 grubu, F3-C3-P3 grubu ile, sağ hemisferde F4-C4-

P4 grubu ile F8-T4-T6 grubu olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla dikey elektrod alanı, 

hem lateralite etkisine hem de aynı hemisfer içinde daha temporal olan alanlarla daha 

santral hatta yakın olan alanların farklarına dair bilgi vermektedir. 

Varyans analizlerinde sağlak ve solak gönüllülerin verileri bir arada 

kullanılmıştır. Bu testlerde el tercihinin etkisini kontrol edebilmek amacıyla el tercihleri 

gruplar arası faktör olarak belirlenmiştir. Tekrarlı ölçümler varyans analizlerinde 

Mauchly'nin küresellik testinde anlamlı bulunan etkiler, Greenhouse-Geissner epsilon 

değeri kullanılarak düzeltilmiştir. Varyans analizlerinde ana etkinin bulunduğu 

durumlarda, alt gruplar arasındaki farkların çoklu karşılaştırılmalannda Bonferroni 

düzeltmesi kullanılmıştır. El tercihi etkisinin anlamlı bulunduğu karşılaştırmalarda, 
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lateral elektrodların analizleri iki hemisferde aynı alanda bulunan dikey hat 

elektrodlarından sağlaklar ve solaklar için genliği yüksek hemisferin elektrodları 

birleştirilerek, yani hemisfer düzeltmeli olarak tekrarlanmıştır. Orta hat analizinde el 

tercihi etkisinin çıktığı durumda analiz, sadece sağiakların verileri üzerinden 

tekrarlanmıştır. Buna ilaveten, ömeklem büyüklüğünün küçük olmasından 

kaynaklanabilecek 2. tür istatistiksel hatanın çıkmasına karşın, varolan etkiyi 

güçlendirerek görünür kılmak için, aynı hemisfer içinde aynı yatay elektrod alanında 

bulunan elektrodların verileri birleştirilerek analizler tekrarlanmıştır. Bu birleşik kanallı 

analizler tüm gönüllüterin verisi yle, sadece sağlak ve sadece solak gönüllüterin verisiyle 

tekrarlanmıştır. Ancak bu bölümde ilk varyans analizleri, hemisfer düzeltmeli analizler, 

ve total veri birleşik kanallı analizlerinin sonuçları verilmiştir. Analizierin ve analizlere 

dahil edilen değişkenierin sayısı yüksek olduğundan varyans analizlerinin verdiği F ve p 

değerleri tablo içerisinde özetlenmiştir. Tablolarda p değeri 0,05'ten düşük olarak, 

anlamlı bulunan sonuçlar "*" işaretiyle belirtilmişlerdir. Sonuç sayısının çok olması 

nedeniyle yalnızca anlamlı bulunan ortalamalar grafikle gösterilmiştir. Grup ortalama 

ve standart hata değerleri bar grafikleriyle gösterilmiştir. 

4.1. El Tercihi Anketİ Bulguları 

El Tercihi Anketi'nde gönüllülerden yazı yazarken, tomavida kullanırken, 

makasla keserken gibi 13 eylem (bkz. sf. 90) sırasında sıklıkla sağ ellerini mi, sol 

ellerini mi yoksa her ikisini birden mi kullandıklarını belirtmeleri istenmiştir. 

Gönüllü! erin cevapları skorlanmıştır. Sağ elle yaptıkları eylemiere 1, sol elle 

yaptıklarına 3, her iki eli kullandıkları eylemiere ise 2 puan verilerek, toplam puan 

hesaplanmıştır. Dolayısıyla tüm eylemlerde sağ elini kullanan bir gönüllü I 3 puan 

alırken, tümünde sol elini kullanan başka bir gönüllü 39 puan almıştır. Bazı eylemlerde 

her iki elini de kullanan gönüllülerin puanları 13-39 arasında olacaktır. Bu çalışmada 25 

in üzerinde puan alan gönüllüler sol ellerini, 25 in altında puan alanlar ise sağ ellerini 

baskın olarak kullandıkları belirlenmiştir. Gönüllüterin anketten aldıkları puanların 

dağılımı Tablo 4-1 de görülmektedir. 
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Tablo 4-1: El Tercihi Anketİ'nden alınan puanların frekans dağılımı 

Sol El Baskın Sağ El Baskın 

Puan Kişi Sayısı Puan Kişi Sayısı 

35 13 4 

37 3 14 2 

38 15 2 

39 2 16 4 

17 2 

4.2. Sernantİk Doğrulama Ödevi Bulguları 

Deney sırasında hedef uyaranlar arasında gönüllülerin cevap verdikleri sernantİk 

doğrulama sorularına olan reaksiyon zamanları dört ayrı şekilde karşılaştırılmıştır. Bu 

karşılaştırmalarda koşulun etkisi, cevabın evet ya da hayır olmasının etkisi ve koşul x 

cevap etkileşiminin etkisine bakılmıştır. İki koşul karşılaştırılan analizlerde İkili 

Tekrarlı Ölçümler, üç koşul karşılaştırılanlarda ise Üçlü Tekrarlı Ölçümler Varyans 

Analizi kullanılmıştır. Solak ve sağiakların reaksiyon zamanı değerleri bir arada 

değerlendirilmiş, bu nedenle, el tercihi değişkeni gruplar arası değişken olarak analize 

eklenmiştir. Bu analizlerde ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 4-2 de gösterilmiştir. 

Tabloya sadece anlamlı bulunan el tercihi etkileşim etkileri dahil edilmiştir. 

Tabloda görüldüğü gibi tekil somut ve tekil soyut koş~llarındaki reaksiyon 

zamanı karşılaştırılmasında koşul, cevap ve koşul x cevap etkileşimi için anlamlı bir 

bulgu bulunmamıştır. Bu sonuç bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut 

karşılaştırmalarında da aynıdır. Tekil somut ve bağlam içi somut-somut koşullarının 

reaksiyon zamanlarında ise koşulun temel etkisi anlamlı çıkmıştır. Bonferroni ikili 

karşılaştırmalarında tekil somut koşulu reaksiyon zamanı (ort=508,95; ss=123,35), 

bağlam içi somut-somut koşulununkinden (ort=337,90; ss=52,78) büyük bulunmuştur 

(p<O,OOl). 



Tablo 4-2: Sernantİk doğrulama sorularına verilen cevapların reaksiyon zamanı 
karşılaştırmaları 

Gru2lar 

Tekil somut & tekil 

soyut 

Bağlam içi somut-

somut & soyut-soyut 

& somut-soyut 

Tekil somut & 

bağlam somut-somut 

Tekil soyut & bağlam 

içi oyut-soyut & 

somut-soyut 

,-, 500 
= "-ı e 
'-" 400 a 
~ 

~ 300 

= o 
....... 
·~ 200 
'i 

Q.) 

~ 100 

o 

Faktörler 
Koşul 

Cevap 

Koşul x cevap 

Koşul 

Cevap 

Koşul x cevap 

Koşul 

Cevap 

Koşul x cevap 

Koşul 

Cevap 

Koşul x cevap 

Koşul x el tercihi 

F değeri 2 değeri 
1,260 0,276 

0,150 0,672 

2,258 0,149 

1,786 0,181 

0,506 0,486 

0,495 0,553 

35,887 O* 

1,656 0,214 

0,855 0,367 

59,258 O* 

0,140 0,713 

0,654 0,526 

4,845 0,013* 

T-Sm T-Sy B-Sy-Sy B-Sm-Sm B-Sm-Sy 

Koşullar 

• Evet cevaplan 

Hayır cevaplan 

Şekil4-1: Sernantİk doğrulama sorunlarında ortaya çıkan reaksiyon zamanı değerleri 
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Tekil oyut, bağlam içi soyut- oyut ve somut-soyut koşullannın reak iyon 

zamanı karşılaştırmalarında da koşul etkisi anlamlı bulunurken, cevap ve koşul x cevap 

etkileşimleri anlamlı çıkmamıştır. Bonferroni ikili karşılaştırmalannda tekil oyut 

koşulun reaksiyon zamanı ortalaması (ort=490,52; ss=92,03), bağlam içi soyut- oyut 
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koşulununkinden (ort=345,00; ss=54,42) anlamlı olarak (p<0,001) farklı bulunmuştur. 

Benzer şekilde tekil soyut koşulu ortalaması, bağlam içi somut-soyut ortalamasından da 

(ort=339,88; ss=55,44) anlamlı olarak (p<0,001) büyük çıkmıştır. Tablonun en 

sonundaki varyans analizinde koşulun el tercihiyle etkileşimi anlamlı bulunmuştur. Bu 

nedenle aynı analiz sadece sağlak gönüllüler kullanılarak tekrar edilmiştir. Koşul etkisi 

yine anlamlı bulunmuştur [F(l.143,14.853)=57,809; p<0,001]. Koşulların her iki cevap 

türü içinde reaksiyon zamanı ortalamalan standart hata değerleriyle birlikte Şekil 4-1 de 

verilmiştir. "T" tekil, "B" bağlam içi, "Sy" soyut, "Sm" ise somut kelimelerinin 

kısaltınası olarak kullanılmıştır. 

4.3. OİP Bulguları 

EEG verisinden artefakılar temizlendikten sonra her gönüllünün dört koşul 

karşılaştırmasındaki grand averajlan hesaplanmıştır. Bu averajlara hem sağlak hem de 

solak gönüllülerin verileri katılmıştır. Bu araştırmada incelenen P200, N400 ve yavaş 

bir dalga olan LPC nin rahatça görülebilmesi için grand averajlar ± 6 u V luk ve 1.5 sn 

lik pencereler halinde çizilmiştir. Averajlara sadece analizlere katılan 15 elektrodun 

grafikleri dahil edilmiştir. 

Şekil 4-2 de tekil soyut ve tekil somut koşullannın averajları birlikte verilmiştir. 

Şekle bakıldığında N 100 ve P200 genliklerinin pari yetal alanlara ve orta hatta 

ilerledikçe arttığı görülmektedir. Frontal hatta 300-600 msn ara ında izlenen negativite 

pariyetal hatta daha geç görülmektedir. Bu negativiteyi yavaş pozitif bir dalga 

izlemektedir. Ancak tekil omut ve soyut koşul arasında latans ve genlik açısından bir 

fark görülmemekledir. 

Şekil 4-3 te bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut koşullannın 

grand averajlan bir arada verilmiştir. P200, N400 ve LPC genlikleri koşullar ara ı 

küçük farklar göstermektedir. Bir latans farkı gözlenmemektedir. 

Şekil 4-4 te bağlam içi somut-somut ve tekil somut koşullarının grand averajlan 

birlikte verilmiştir. İki koşul arasında belirgin latans farkı görülmektedir. Buna ilaveten 

iki koşulun N100, P200, N400 ve LPC genlikleri farklı gözükmektedir. 

Şekil 4-5 te tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut koşullarının 

grand averajlan verilmiştir. Şekle bakıldığında, koşullar arası N400 ve LPC genlik 

farkları pariyetal hatta net bir şekilde görülmektedir. 
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Şekil 4-2: Tekil soyut ve tekil somut koşullarının grand averajları 
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Şekil 4-3: Bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut koşullarının grand 
averajları 
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Şekii4-S: Tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut koşullarının grand averajları 
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4.3.1. P200 Latans Bulguları 

P200 değerleri dört ayrı şekilde karşılaştırılmıştır. Öncelikle tekil soyut ile tekil 

somut sunum karşılaştırılmıştır. Bağlam içi somut-soınut, soyut-soyut ve somut-soyut 

koşullarının farkına bakılmıştır. Bunları takiben tekil somut ile bağlam içi somut-somut 

koşulları, son olarak da tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut koşulları 

karşılaştırılmıştır. İki koşul karşılaştırılan analizlerde İkili Tekrarlı Ölçümler, üç koşul 

karşılaştırılanlarda ise Üçlü Tekrarlı Ölçümler Varyans Analizi kullanılmıştır. Solak ve 

sağiakların P200 değerleri bir arada değerlendirilmiştir, bu nedenle, el tercihi değişkeni 

gruplararası değişken olarak analize eklenmiştir. P200 genlik değerleri baseline'a göre 

hesaplandıklarından P200 analizleri latans ve genlik değerleri için, ve orta hat ve lateral 

hat elektrodları ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. P200 latans analizlerinin sonuçları Tablo 

4-3 te verilmiştir. Koşul faktörü karşılaştırılan koşulları, elektrod alanı üç yatay elektrod 

bölgesini (frontal, santral, pariyetal), lateralite dört dikey elektrod alanını (F7 sırası, F3 

sırası, F4 sırası, F8 sırası) temsil etmektedir. Bu faktörlerin temel ve etkileşim 

etkilerinin F ve p değerleri tabloda verilmiştir. El tercihinin istatistiki olarak anlamlı 

bulunduğu testierin sonuçları da tabloya dahil edilmiştir. 

Tablo 4-3: P200 latans analizlerinin sonuçları 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri p değeri 

Orta hat Koşul 0,024 0,878 

Y. Elektrod alanı 1,873 0,168 

Koşul x Y. elektrod alanı 1,242 0,293 

Lateral hat Koşul O, I 81 0,675 

Y. Elektrod alanı 3,650 0,058 
Tekil somut 

La teralite 
& tekil soyut 

0,304 0,679 

Koşul x lateralite 0,836 0,453 

Koşul x Y. elektrod alanı 0,057 0,944 

Lateralite x Y. elektrod alanı 1,723 0,171 

Koşul x lateralite x Y. elektrod 
2,400 0,032* 

alanı 

Bağlam içi Koşul 1,927 0,176 

somut-somut Orta hat Y. Elektrod alanı 1,469 0,243 

& soyut- Koşul x Y. elektrod alanı 1,722 0,154 
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soyut & Lateral hat Koşul 1,177 0,319 

somut -soyut 

Y. Elektrod alanı 7,634 0,007* 

La teralite 0,750 0,527 

Koşul x lateralite 0,522 0,723 

Koşul x Y. elektrod alanı 0,728 0,575 

La teralite x Y. elektrod alanı 0,243 0,896 

Koşul x el tercihi 5,117 0,011 * 

Koşul x lateralite x Y. elektrod 
0,747 0,704 

alanı 

Orta hat Koşul 8,880 0,008* 

Y. Elektrod alanı 1,536 0,232 

Koşul x Y. elektrod alanı 0,304 0,740 

Koşul x el tercihi 4,654 0,044* 

Lateral hat Koşul 12,086 0,003* 

Tekil somut Y. Elektrod alanı 6,709 0,010* 

& bağlam La teralite 0,739 0,490 

somut -somut Koşul x lateralite 0,145 0,932 

Koşul x Y. elektrod alanı 0,060 0,941 

La teralite x Y. elektrod alanı 1,454 0,234 

Koşul x el tercihi 7,784 0,012* 

Koşul x lateralite x Y. elektrod 
1,919 0,135 

alanı 

Orta hat Koşul 4,732 0,015* 

Y. Elektrod alanı 3,192 0,052 

Koşul x Y. elektrod alanı 1,023 0,364 

Tekil soyut & Lateral hat Koşul 1,824 0,175 

bağlam içi Y. Elektrod alanı 8,974 0,004* 

soyut -soyut La teralite 0,326 0,807 

& somut- Koşul x lateralite 0,748 0,552 

soyut Koşul x Y. elektrod alanı 0,402 0,694 

La teralite x Y. elektrod alanı 0,349 0,909 

Koşul x lateralite x Y. elektrod 
0,965 0,451 

Alanı 
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Tekil somut ve tekil soyut koşullannın karşılaştırmalannda koşul, elektrod alanı 

ve lateralitenin temel etkisi anlamlı çıkmamıştır. Ancak lateral elektrod analizinde koşul 

x lateralite x elektrod alanı etkileşim etkisi bulunmuştur. Bağlam içi somut-somut, 

soyut-soyut ve somut-soyut koşullannda orta hat analizinde anlamlı bir bulgu ortaya 

çıkmamıştır. Ancak tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut, somut-soyut karşılaştırmasında 

orta hat elektrodlannda koşulun temel etkisi görülmüştür. İkili karşılaştırmalara göre 

tekil soyut koşulu P200 latansları (ort=214,88; ss=36,50) bağlam içi somut-soyut 

latanslanndan (ort=232,92; ss=29,92 ) anlamlı olarak düşüktür (p<0,05) (Şekil 4-6). Bu 

analizin lateral hat karşılaştırmalannda dikey elektrod alanı temel etkisi görülmüştür. 

Bu etkide, pariyetal hat (ort=238,21; ss=27,54) frontal hat (ort=218,41; ss=33,85 ) 

(p<0,025) ve santral hat latanslarından (ort=227,48; ss=31,04) anlamlı olarak (p<0,025) 

yüksek bulunmuştur (Şekil 4-7). 
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El tercihi etkisinin görüldüğü analizler baskın hemisfere göre düzenlenerek 

tekrar gerçekleştirilmiştir. Hemisfer düzeltmesinde, sağlak ve solak gönüllülerin her 

deney koşulunda ortaya çıkan sağ ve sol hemisferlerinin ortalamalan karşılaştınlmış , 

pozitif OİP lerde en yüksek genlikli, negatif OİP lerde ise en negatif sapmalı hemisfer 

kanallan analize katılmıştır. Bu hemisfer düzeltmesi, P200 genlik, P200 latansı , N400 

ve LPC için tekrarlanmıştır. Orta hat analizlerinde el tercihi etkisinin anlamlı çıktığı 

durumda ise, solak gönüllülerin verileri atılarak analiz tekrarlanmıştır. Bu hemisfer 

düzeltmeli analizierin sonuçlan Tablo 4-4 te verilmiştir. 

Tablo 4-4: Hemisfer düzeltmeli veride P200 latans analizlerinin sonuçları 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri p değeri 

Lateral hat Koşul 1,476 0,241 

Y. Elektrod alanı 8,252 0,003* 
Bağlam içi 

somut-somut & 
Dikey alan 0,003 0,960 

Koşul x dikey alan 0,084 0,920 
soyut-soyut & 

Koşul x Y. e1ektrod alanı 0,493 0,741 
somut-soyut 

Dikey alan x Y. elektrod 

alanı 0,344 0,7 ı ı 
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Koşul x dikey alan x Y. 

elektrod alanı 0,286 0,808 

Orta hat Koşul 0,856 0,497 

Y. elektrod alanı 2,352 O, 1 15 

Koşul x y. elektrod alanı 1,873 0,152 

Lateral hat Koşul 4,202 0,054 

Y. elektrod alanı 4,052 0,039* 
Tekil somut & 

bağlam somut-
Dikey alan 1,015 0,326 

somut 
Koşul x dikey alan 1,706 0,206 

Koşul x y. elektrod alanı 0,199 0,821 

Dikey alan x y. elektrod 

alanı 0,507 0,606 

Koşul x dikey alan x y. 

elektrod alanı 0,010 0,990 

Bu tabloya bakıldığında bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut 

koşullarının lateral hat analizi sonuçlarının değişınediği görülmektedir. İkili 

karşılaştırmalarda pariyetal hat latansları (ort=238,33; ss=30,39) frontal hattın 

latanslarından ( ort=2 1 8,49; ss=32,98) anlamlı olarak büyük bulunmuştur (p<0,025) 

(Şekil 4-8). Tekil somut ile bağlam somut-somut koşullarının analizinde elektrod alanı 

etkisi yine ortaya çıkmıştır. Ancak ikili karşılaştırmalarda gruplararası farklar anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05). 
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Şekil 4-8: Hemisfer düzeltmeli veride lateral hat yatay elektrod alanlanndaki P200 latans 
ortalamaları 

Hemisfer düzeltmeli analizlere ek olarak, ömeklem küçüklüğünden 

kaynaklanabilecek 2. tip istatistiksel hatayı engellemek amacıyla aynı analizler hemisfer 

kanalları birleştirilerek tekrarlanmıştır. Bu analizlerde sol hemisferde F3 F7 ile, T3-T4 

ile, TS P3 ile sağ hemisferde F4 F8 ile, C4 T4 ile, ve P4 T6 ile verileri birleştirilmiştir. 

Bu analizierin sonuçlan Tablo 4-5 te verilmiştir. 

Tablo 4-5: Birleşik kanallı veride P200 latans analizlerinin sonuçlan 

Gruplar Faktörler F değeri p değeri 

Koşul 0,463 0,500 

Y. elektrod alanı 7,808 0,003* 

La teralite 0,056 0,814 

Tekil somut & Koşul x lateralite 1,042 0,313 

tekil soyut Koşul x y. elektrod alanı 0,010 0,990 

Lateralile x y. elektrod alanı 1,353 0,264 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,814 0,447 

Bağlam içi Koşul 0,596 0,532 

somut-somut & Y. elektrod alanı 14,552 O* 
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soyut-soyut & La teralite 1,785 0,189 

somut-soyut Koşul x lateralite 0,889 0,415 

Koşul x y. elek:trod alanı 0,822 0,513 

La teralite x y. elektrod alanı 0,126 0,882 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 1,130 0,344 

Koşul 9,069 0,004* 

Y. elektrod alanı ı 3,332 O* 

La teralite 0,867 0,357 
Tekil somut & 

Koşul x lateralite 0,297 0,589 
bağlam somut-

Koşul x y. elektrod alanı 0,258 0,773 
somut 

Lateralite x y. elektrod alanı 0,930 0,388 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 2,431 0,094 

Koşul 2,432 0,104 

Y. elek:trod alanı 17,535 O* 

Tekil soyut & Lateralite 0,117 0,734 

bağlam içi Koşul x lateralite 1,267 0,284 

soyut-soyut & Koşul x y. elektrod alanı 0,519 0,642 

somut -soyut Lateralite x y. elektrod alanı 0,076 0,927 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,280 0,855 

Birleşik kanallı analizlerde ilk analiz setinde ortaya çıkmış anlamlı bulgulara ek 

olarak, tekil somut, tekil soyut koşullannın karşılaştınlmasında yatay elektrod alanının 

temel etkisi anlamlı bulunmuştur. İkili karşılaştırmalara göre pariyetal hat latanslan 

(ort=233,41; ss=31,69) frontal hattınkilerden (ort=216,22; ss=38,35) anlamlı olarak 

yüksektir (p<O,Ol). Bu ortalamalar Şekil4-9 te görülmektedir. 
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Şekil 4-9: Birleşik kanallı veride lateral hat yatay elektrod alanlarındaki P200 latans 
ortalamaları 

4.3.2. P200 Genlik Bulguları 
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P200 latansı için yapılmış analizler P200 genliği için de tekrarlanmıştır. Bu 

analizlerde ortaya çıkan F ve p değerleri Tablo 4-6 da verilmiştir. 

Tablo 4-6: P200 genliği analizlerinin sonuçları 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri p değeri 

Orta hat Koşul 3,236 0,088 

Y. elektrod alanı 6,669 0,003* 

Koşul x y. elektrod alanı 0,293 0,644 

Lateral hat Koşul 1,570 0,225 

Y. elektrod alanı 3,181 0,071 

Lateralite 13,738 O* 
Tekil somut 

& tekil soyut 
Koşul x lateralite 1,356 0,270 

Koşul x y. elektrod alanı 0,190 0,708 

Lateralite x y. elektrod alanı 1,056 0,363 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 1,614 0,175 

Y. elektrod alanı x lateralite x el 

tercihi 2,224 0,046* 

Bağlam içi Orta hat Koşul 3,765 0,032* 
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somut-somut Y. elektrod alanı 4,492 0,032* 

& soyut- Koşul x y. elektrod alanı ı' ı ı ı 0,347 

soyut & Y. elektrod alanı x el tercihi 4,022 0,026* 

somut-soyut Lateral hat Koşul 6,158 0,005* 

Y. elektrod alanı 6,836 O,Oı3* 

Lateralite 19,987 O* 

Koşul x lateralite 0,887 0,507 

Koşul x y. elektrod alanı 0,799 0,466 

Lateralite x y. elektrod alanı 3,327 0,018* 

Lateralite x y. elektrod alanı x 

el tercihi 3,554 0,003* 

Orta hat Koşul 0,016 0,901 

Y. elektrod alanı 4,158 0,037* 

Koşul x y. elektrod alanı 1,087 0,348 

Lateral hat Koşul 0,020 0,888 

Y. elektrod alanı 4,986 0,026* 

Tekil somut La teralite 28,078 O* 

& bağlam Koşul x lateralite 0,720 0,503 

somut- omut Koşul x y. elektrod alanı 1,840 0,188 

Lateralite x y. elektrod alanı 2,688 0,043* 

Lateralite x y. elektrod alanı x 

el tercihi 3,388 0,004* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,808 0,473 

Orta hat Koşul 0,921 0,407 

Y. elektrod alanı 11,654 0,001 * 

Koşul x y. elektrod alanı 0,244 0,764 

Tekil oyut & Koşul x y. elektrod alanı x el 

bağlam içi tercihi 2,802 0,032* 

oyut-soyut Lateral hat Koşul 1,087 0,331 

& somut- Y. elektrod alanı 6,499 0,016* 

soyut La teralite 18,181 O* 

Koşul x lateralite 2,463 0,063 

Koşul x y. elektrod alanı 0,986 0,377 

Lateralite x y. elektrod alanı 2,840 0,042* 
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Koşul x y. elektrod alanı x el 

tercihi 2,872 0,028* 

Koşul x lateralite x el tercim 2,385 0,033* 

Lateralite x y. elektrod alanı x 

el tercim 3,547 0,003* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 1,234 0,301 

Buna göre, tekil somut ve tekil soyut koşullarının orta hat elektrodlarında 

karşılaştırılmasında yatay elektrod alanının temel etkisi anlamlı bulunmuştur. İkili 

karşılaştırmalar Pz P200 genliğini (ort=5,99; ss=3,4ı) Fz ninkinden (ort=4,25; ss=2, 3ı) 

(p<0,025) ve Cz ninkinden (ort=5,48; ss=2,93) (p<0,025) anlamlı olarak yüksek 

bulmuştur. Aynı yatay elektrod alanı etkisi tekil somut, bağlam içi somut-somut orta hat 

karşılaştırmasında da görülmüştür. Cz elektrodlarının P200 genlikleri ( ort=6,0 ı ; 

ss=3,03), Fz ninkinden (ort=5,07; ss=2,34) anlamlı (p<0,025) olarak büyük bulunmuştur 

(Şekil 4- ı 0). Diğer analizlerde ise el tercihi etkileri anlamlı çıkmıştır. Bu nedenle P200 

latans verilerinde yapıldığı gibi, orta hat analizleri sadece sağlak gönüllülerin verileri 

üzerinden; lateral hat analizleri ise hemisfer düzeltmeli olarak tekrarlanmıştır. Bu 

analizierin sonuçları Tablo 4-7 de verilmiştir. 

T-Sm T-Sy B-Sy-Sy B-Sm-Sm B-Sm-Sy 

Koşul 

Şeki14-10: Orta hat yatay elektrod alanlarındaki P200 genlik ortalaınaları 
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Tablo 4-7: Hemisfer d üzeltıneli veride P200 genliği analizlerinin sonuçları 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri p değeri 

Lateral hat Koşul 1,141 0,298 

Y. elektrod alanı 2,243 0,142 

Dikey alan 44,880 O* 

Tekil somut Koşul x dikey alan 1,647 0,214 

& tekil soyut Koşul x y. elektrod alanı 1,320 0,271 

Dikey alan x y. elektrod alanı 0,494 0,614 

Koşul x dikey alan x y. 

elektrod alanı 1,491 0,240 

Orta hat Koşul 0,849 0,439 

Y. elektrod alanı 0,022 0,941 

Koşul x y. elektrod alanı 1,335 0,276 

Bağlam içi Lateral hat Koşul 2,559 0,090 

somut -somut Y. elektrod alanı 9,357 0,005* 

& soyut- Dikey alan 48,997 O* 

soyut & Koşul x dikey alan 0,312 0,734 

somut-soyut Koşul x y. elektrod alanı 0,155 0,892 

Dikey alan x y. elektrod alanı 3,527 0,058 

Koşul x dikey alan x y. 

elektrod alanı 1,597 0,200 

Lateral hat Koşul 0,056 0,815 

Y. elektrod alanı 6,157 0,016* 

Dikey alan 83,545 O* 
Tekil somut 

Koşul x dikey alan 0,136 0,717 
& bağlam 

Koşul x y. elektrod alanı 4,059 0,040* 
somut-somut 

Dikey alan x y. elektrod alanı 1,848 0,184 

Koşul x dikey alan x y. 

elektrod alanı 0,549 0,582 

Orta hat Koşul 0,109 0,801 
Tekil oyut & 

Y. elektrod alanı 2,150 0,133 
bağlam içi 

Koşul x y. elektrod alanı 2,460 O, 1 I 9 
oyut- oyut 

Lateral hat Koşul 0,521 0,516 
& omut-

Y. elektrod alanı 8,214 0,007* 
soyut 

Dikey alan 50,923 O* 
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Koşul x dikey alan 1,880 0,166 

Koşul x y. elektrod alanı 0,218 0,751 

Dikey alan x y. elektrod alanı 2,682 0,103 

Koşul x dikey alan x y. 

elektrod alanı 2,578 0,069 

Hemisfer düzeltmeli analizler tekil soyut ve tekil somut sunum 

karşılaştırmasında dikey alan etkisi anlamlı bulunmuştur. F7 -8 hattındaki P200 

genlikleri (ort=3,11; ss=2,47) F3-4 hattınınkinden (ort=4,78; ss=2,96) anlamlı olarak 

düşük bulunmuştur. Bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut koşullarının 

karşılaştırılmasında yatay elektrod alanının ve dikey alanın etkisi anlamlı çıkmıştır. İkili 

karşılaştırmalarda frontal (ort=3,58; ss=2,33), pariyetal (ort=5, 13; ss=3,08) arasındaki 

(p<0,05) ve pariyetal ile santral hatlar (ort=3,41; ss=2,59) arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<0,01). F7-8 hattı genlikleri (ort=3,05; ss=2,60) F3-4 hattından 

(ort=5,03; ss=2,62) anlamlı olarak düşüktür (p<0,001). Tekil somut ve bağlam içi somut 

koşulların lateral hat analizinde, yatay elektrod alanı, dikey alan etkisi ve koşul x y. 

elektrod alanı etkileşimi anlamlıdır. Yatay elektrod alanlan arasında santral ( ort=3,84; 

ss=2,57) ve pariyetal (ort=4,98; ss=2,71) alanlar arasındaki (Şekil 4-11); F7-8 hattı 

(ort=3,27; ss=2,82) ve F3-4 hattının (ort=5,25; ss=2,75) genlik farkı anlamlıdır. Son 

olarak tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut kç:>şullarının lateral hat 

analizinde yatay elektrod alanı ve lateralite etkisi ortaya çıkmıştır. Santral hat 

elektrodlarının P200 genlikleri (ort=3,26; ss=2,56) ile pariyetal hattaki genliklerin 

(ort=4,81; ss=3,08) farkı anlamlıdır (p<O,Ol). F3-4 sırasındaki genlikler (ort=4,71; 

ss=2,75) F7-8 sırasındakinden (ort=2,95; ss=2,77) anlamlı olarak büyüktür (p<O,OOI). 

Bu ortalamalar Şekil4-12 da görülmektedir. 



T-Sm T-Sy B-Sy-Sy B-Sm-Sm B-Sm-Sy 
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Şekil 4-11: Hemisfer düzeltmeli veride lateral hat yatay elektrod alanlarındaki P200 genlik 
ortalamaları 

T -Sm T -Sy B-Sy-Sy B-Sm-Sm B-Sm-Sy 

Koşul 

• F7-8 hattı 

FJ-4 hattı 

Şekil 4-12: Hemisfer düzeltmeli veride dikey elektrod alanlarının P200 genlik ortalamaları 

Örneklemin küçüklüğü nedeniyle bazı etkilerin istatistiki olarak anlamlı çıkmaması 

durumuna karşın, lateral hattaki P200 genlikleri için birleşik kanallı analizler 

uygulanmıştır (Tablo 4-8). 
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Tablo 4-8: Birleşik kanallı veride P200 genfiği analizlerinin sonuçlan 

Gruplar Faktörler F değeri p değeri 

Koşul 1,810 0,186 

Y. elektrod alanı 9,214 0,001* 

La teralite 0,138 0,712 

Tekil somut & Koşul x lateralite 0,432 0,515 

tekil soyut Koşul x y. elektrod alanı 1,544 0,224 

Lateral i te x y. elektrod alanı 0,091 0,856 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 1,364 0,261 

Lateralite x el tercihi 14,046 O* 

Koşul 8,696 O* 

Y. elektrod alanı 15,949 O* 

Lateralite 0,014 0,907 

Bağlam içi Koşul x lateralite 2,262 0,111 

somut-somut & Koşul x y. elektrod alanı 1,889 0,145 

soyut -soyut & Lateralite x y. elektrod alanı ı, 138 0,320 

somut-soyut Lateralite x el tercihi 19,005 O* 

Lateralite x y. elektrod alanı x el 

tercihi 4,406 0,003* 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 0,698 0,570 

Koşul 0,123 0,728 

Y. elektrod alanı 12,666 O* 

La teralite 0,029 0,865 

Koşul x lateralite 0,605 0,441 
Tekil somut & 

Koşul x y. elektrod alanı 3,760 0,046* 
bağlam somut-

Lateralite x y. elektrod alanı 0,077 0,907 
somut 

Lateralite x el tercihi 27,974 O* 

Lateralite x y. elektrod alanı x el 

tercihi 2,891 0,027* 

Koşul x lateral i te x y. elektrod alanı 1,348 0,264 

Koşul 1,531 0,226 
Tekil soyut & 

Y. elektrod alanı 17,233 O* 
bağlam içi 

La teralite 0,060 0,808 
soyut-soyut & 

Koşul x lateralite 0,885 0,392 
somut-soyut 

Koşul x y. elektrod alanı 1,032 0,358 
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Lateralite x y. elektrod alanı 0,574 0,538 

Lateralite x el tercihi 16,789 O* 

Koşul x lateralite x el tercihi 3,080 0,021 * 

Lateral i te x y. elektrod alanı x el 

tercihi 2,554 0,045* 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 0,682 0,605 

Birleşik kanal analizlerinde ilk analizlere ilaveten tekil somut, tekil soyut 

koşullarının karşılaştırılmasında yatay elektrod alanı etkisi görülmüştür. İkili 

karşılaştırmalarda frontal hat (ort=3,61; ss=2,39) ile pariyetal hat (ort=4,49; ss=3,07) 

(p<0,025); ve santral hat (ort=3,52; ss=2,57) ile pariyetal hat genlikleri arasındaki fark 

anlamlı (p<0,025) bulunmuştur (Şekil 4-13). 
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Şekil 4-13: Birleşik kanallı veride hemisferlerin P200 genlik ortalamalan 

4.3.3. N400 Genlik Bulguları 

N400 genlikleri analizlerinin sonucunda bulunan F ve p değerleri Tablo 4-9 da 

verilmiştir. 
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Tablo 4-9: N400 genliği analizlerinin sonuçları 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri p değeri 

Orta hat Koşul 0,310 0,584 

Y. elektrod alanı 35,035 O* 

Koşul x y. elektrod alanı 0,440 0,540 

Lateral hat Koşul 0,108 0,746 

Y. elektrod alanı 27,647 O* 
Tekil somut 

La teralite 4,602 0,016* 
& tekil soyut 

Koşul x lateralite 0,791 0,464 

Koşul x y. elektrod alanı 0,202 0,696 

Lateral i te x y. elektrod alanı 2,309 0,096 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,717 0,637 

Orta hat Koşul 4,302 0,021* 

Y. elektrod alanı 20,620 O* 

Koşul x y. elektrod alanı 1,318 0,280 

Y. elektrod alanı x el tercihi 4,058 0,025* 
Bağlam içi 

Lateral hat Koşul 3,482 0,041 * 
somut-somut 

Y. elektrod alanı 44,061 O* 
& soyut-

Lateralite 0,521 0,561 
soyut & 

Koşul x lateralite 2,997 0,021 * 
somut -soyut 

Koşul x y. elektrod alanı 2,488 0,078 

Lateralite x y. elektrod alanı 6,499 O* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,702 0,646 

Orta hat Koşul 0,964 0,338 

Y. elektrod alanı 23,071 O* 

Koşul x y. elektrod alanı ı ,812 0,177 

Lateral hat Koşul 4,238 0,053 
Tekil somut 

Y. elektrod alanı 43,947 O* 
& bağlam 

La teralite 1,361 0,269 
somut-somut 

Koşul x lateralite 0,522 0,604 

Koşul x y. elektrod alanı 8,925 0,005* 

Lateralite x y. elektrod alanı 3,432 0,016* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 1,035 0,382 
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alanı 

Orta hat Koşul 3,666 0,054 

Y. elektrod alanı 35,328 O* 

Koşul x y. elektrod alanı 0,602 0,576 

Y. elektrod alanı x el tercihi 4,796 0,014* 

Koşul x y. elektrod alanı x el 

tercihi 2,986 0,024* 
Tekil soyut & 

Lateral hat Koşul 3,403 0,064 
bağlam içi 

Y. elektrod alanı 46,485 O* 
soyut -soyut 

La teralite 
& somut-

2,972 0,082 

Koşul x lateralite 1,979 0,123 
soyut 

Koşul x y. elektrod alanı 7,609 0,004* 

Lateralite x y. elektrod alanı 5,820 0,001 * 

Y. elektrod alanı x lateral i te x el 

tercihi 2,310 0,038* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 1,577 0,160 

Tekil somut ve tekil soyut orta hat karşılaştınlmasında yatay elektrod alanı etkisi 

anlamlı bulunmuştur. Fz (ort=-1,70; ss=2,43) ile Cz (ort=-0,87; ss=2,58) (p<0,01), Fz 

ile Pz (ort=0,71; ss=2,15) (p<0,001); ve Cz ile Pz elektrodlan arasındaki fark (p<0,001) 

anlamlı bulunmuştur (Şekil 4-14 ). Lateral hat analizinde ise elektrod alanı ve lateralite 

etkisi görülmüştür. Benzer şekilde frontal ( ort=-0,81; ss=2,06) ile santral ( ort=-0,24; 

ss=2,03) (p<O,Ol), frontal ile pariyetal (ort=0,78; ss=2,15) (p<0,001) ve santral ile 

pariyetal elektrodları arasındaki fark (p<0,001) anlamlı bulunmuştur. F3 ile (ort=-0,47; 

ss=2,19) ile F8 (ort=0,41; ss=2,03) dikey elektrod hattı (p<0,05) ve F4 (ort=-0,16; 

ss=2,51) ile F8 hattı genlik ortalamalarının aralarındaki (p<0,025) farklar anlamlıdır 

(Şekil 4-15). 
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Şeki14-15: Dikey elektrod hatlarının N400 genlik ortalamaları 
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Bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut-soyut koşullannın lateral hat 

karşılaştırmasında koşul, yatay elektrod alanının temel etkisi ve koşul x lateralite 

etkileşim etkisi ortaya çıkmıştır. İkili karşılaştırmalarda soyut-soyut (ort= I ,04; ss=2,45) 

ile somut -soyut ( ort=0,21; ss=2,35) koşulları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05) (Şekil 4-16). Frontal hat (ort=-0,64; ss=1,91) ile santral (ort=0,21 ; ss=1 ,97) 
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(p<0,005), frontal hat ile pariyetal (ort=2,65; ss=2,39) (p<O,OOl), ve santral ile pariyetal 

hat genlik ortalamaları arasındaki fark (p<O, 001) anlamlı bulunmuştur (Şekil 4-17). 
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Tekil somut ile bağlam içi somut-somut koşullarının orta hat analizinde yatay 

elektrod alanı etkisi görülmüştür. İkili karşılaştırmalarda Fz ( ort=-1, ll; ss=2,52) ile Cz 

(ort=-0,49; ss=2,62) (p<0,025), Fz ile Pz (ort=l,22; ss=2,42) (p<O,OOl), ve Cz ile Pz 

elektrodları arasındaki fark (p<O,OOl) anlamlı bulunmuştur. Lateral hat analizinde ise, 

yatay elektrod hattı temel etkisi, koşul x elektrod alanı ve dikey elektrod alanı x yatay 

elektrod alanı etkileşim etkileri anlamlıdır. Frontal hat ( ort=-0,56; ss=2,02) ile santral 

(ort=0,05; ss=2,03) (p<O,OOl), frontal hat ile pariyetal (ort=l,91; ss=2,40) (p<O,OOl); ve 

santral ile pariyetal hat genlik ortalamalan arasındaki fark (p<O,OOl) anlamlı 

bulunmuştur. 

İlk analizlerde el tercihi etkisi anlamlı bulunmuş analizler hemisfer değerlerine 

göre dengelenerek tekrar gerçekleştirilmişlerdir. Bu analizierin sonuçlan Tablo 4-10 da 

verilmiştir. 

Tablo 4-10: Hemisfer düzeltıneli veride N400 genliği analizlerinin sonuçlan 

Gruplar Elektrod bölge i Faktörler F değeri p değeri 

Bağlam içi Orta hat Koşul 1,657 0,220 

omut-somut & Y. elektrod alanı 7,102 0,014* 

soyut- oyut & 

somut-soyut Koşul x y. elektrod alanı 2,191 0,083 

Orta hat Koşul 1,230 0,295 

Y. elektrod alanı 15,723 0,001 * 

Koşul x y. elektrod alanı 2,621 0,088 

Lateral hat Koşul 3,445 0,056 

Tekil oyut & Y. elektrod alanı 45,013 O* 

bağlam içi oyut- Dikey alan 0,459 0,506 

soyut & somut- Koşul x dikey alan 2,838 0,070 

soyut Koşul x y. elektrod alanı 6,320 0,004* 

Dikey alan x y. elektrod 

alanı 3,079 0,058 

Koşul x dikey alan x y. 

elektrod alanı 1,780 O, 141 
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Hemisfer düzeltmeli analizierin ilkinde, bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve 

somut-soyut koşullan orta hatta karşılaştırılmıştır. Yatay elektrod alanı etkisi 

bulunmuştur. Cz (ort=-0,84; ss=2,15) ile Pz (ort=0,74; ss=2,33) elektrodlannın genlik 

ortalama farkları anlamlı çıkmıştır (p<0,025). Bu ortalamalar Şekil 4-18 te 

gösterilmiştir. 
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Hemisfer düzeltmeli tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut orta hat 

karşılaştırmasında yatay elektrod alanı etkisi anlamlıdır. Cz (ort=-1,03; ss=2,14) ile Pz 

( ort=0,68; ss=2,08) (p<0,005) ve Fz ( ort=-0,96; ss=2, 1 7) ile Pz elektrodlannın genlik 

ortalama farkları anlamlı çıkmıştır (p<O,Ol). Lateral hatta ise yatay elektrod alanı ve 

koşul x yatay elektrod alanı etkileşimi bulunmuştur. Frontal hat (ort=-1,15; ss=1,69) ile 

santral (ort=-0,22; ss=1,69) (p<0,005), frontal hat ile pariyetal (ort=1,82; ss=2,29) 

(p<O,OOl) ve santral ile pariyetal hat genlik ortalamaları arasındaki fark (p<O,OOl) 

anlamlı bulunmuştur (Şekil 4-19). Yukarıdaki analizlere ek olarak gerçekleştirilmiş 

birleşik kanallı analizierin sonuçları Tablo 4-11 de verilmiştir. 

Tablo 4-11: Birleşik kanallı veride N400 genliği analizlerinin sonuçları 

Gruplar Faktörler F değeri p değeri 

Koşul 0,001 0,973 

Y. elektrod alanı 54,730 O* 

La teralite 0,054 0,872 

Koşul x lateralite 0,601 0,443 
Tekil omut & 

Koşul x y. elektrod alanı 0,054 0,947 
tekil soyut 

Lateralite x y. elektrod alanı 3,052 0,053 

Lateralite x el tercihi 4,656 0,015* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,582 0,561 

Koşul 8,337 0,001 * 

Y. elektrod alanı 87,58 ı O* 

Lateralite 0,823 0,370 

Bağlam içi Koşul x lateralite 3,249 0,044* 

somut-somut & Koşul x y. elektrod alanı 4,770 0,001 * 

oyut- oyut & Lateralite x y. elektrod alanı 8,689 0,002* 

somut-soyut Lateralite x y. elektrod alanı x el 

tercihi 3,951 0,006* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,149 0,936 

Tekil omut & Koşul 10,703 0,002* 

bağlam omut- Y. elektr d alanı 82,831 O* 

omut La teralite 0,518 0,476 
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Koşul x lateralite 0,896 0,349 

Koşul x y. elektrod alanı 15,386 O* 

Lateralite x y. elektrod alanı 7,464 0,002* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,569 0,531 

Koşul 7,669 0,003* 

Y. elektrod alanı 97,848 O* 

Tekil soyut & La teralite 4,451 0,041 * 

bağlam içi Koşul x lateralite 0,731 0,484 

soyut-soyut & Koşul x y. elektrod alanı 12,144 O* 

somut-soyut La teralite x y. elektrod alanı 9,013 0,001 * 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,924 0,430 

Birleşik kanallı analizlerde önceki analizlere ilaveten bağlam içi somut-somut, 

soyut-soyut, somut-soyut karşılaştırılmasında koşul x yatay elektrod alanı etkileşimi 

anlamlı bulunmuştur. Tekil somut ve bağlam içi somut-somut koşullarının analizinde 

koşulun temel etkisi ortaya çıkmıştır. Tekil somut koşulu N400 genlik ortalaması (ort=-

0,10; ss=2,07) bağlam içi somut-somut koşulundan (ort=0,92; ss=2,56) anlamlı olarak 

düşük (p<0,005) bulunmuştur. Benzer şekilde, tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve 

somut-soyut analizinde de koşul temel etkisi bulunmuştur. Tekil soyut koşulu (ort=-

0,11; ss=2,29) ile bağlam içi soyut-soyut koşulu (ort=1,03; ss=2,56) arasındaki (p<0,01) 

ve bağlam içi soyut-soyut koşulu ile somut-soyut koşulu (ort=0,24; ss=2,37) arasındaki 

fark anlamlı çıkmıştır (p<0,001) (Şekil 4-20). 
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LPC genlikleri analizlerinin sonucunda bulunan F ve p değerleri Tablo 4-12 de 

verilmiştir. 

Tablo 4-12: LPC genliği analizlerinin sonuçları 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri p değeri 

Orta hat Koşul 0,012 0,915 

Y. elektrod alanı 1,803 0,192 

Koşul x y. elektrod alanı 0,272 0,645 

Lateral hat Koşul 0,060 0,810 

Y. elektrod alanı 12,816 0,001 * 
Tekil somut 

La teralite 2,143 0,136 
& tekil soyut 

Koşul x lateralite 0,150 0,878 

Koşul x y. elektrod alanı 0,086 0,804 

Lateralite x y. elektrod alanı 1,375 0,256 

Koşul x lateralite x y.elektrod 

alanı 0,630 0,706 

Bağlam içi Orta hat Koşul 1,338 0,274 

somut-somut Y. elektrod alanı 6,612 0,010* 

& soyut- Koşul x y. elektrod alanı ı ,661 0,193 



63 

soyut & Y. elektrod alanı x el tercihi 5,604 O,Oı7* 

somut-soyut Lateral hat Koşul 1,642 0,207 

Y. elektrod alanı 16,928 O* 

La teralite 0,611 0,545 

Koşul x lateralite 2,471 0,056 

Koşul x y. elektrod alanı 3,777 0,032* 

Lateralite x y. elektrod alanı 1,560 o,ı97 

Y. elektrod alanı x el tercihi 4,447 0,018* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,556 0,73ı 

Orta hat Koşul 0,572 0,459 

Y. elektrod alanı 0,999 0,360 

Koşul x y. elektrod alanı ı' ı 2 ı 0,3ı3 

Lateral hat Koşul 3,264 0,087 

Tekil somut Y. elektrod alanı o,ı70 0,720 

& bağlam içi La teralite 0,407 0,696 

somut-somut Koşul x lateralite 1,250 0,295 

Koşul x y. elektrod alanı ı 5,150 0,001 * 

Lateralite x y. elektrod alanı 0,654 0,687 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 0,9ı5 0,442 

Orta hat Koşul 1,775 0,194 

Y. elektrod alanı 5,394 0,024* 

Koşul x y. elektrod alanı 2,291 0,105 

Lateral hat Koşul 3,921 0,028* 
Tekil oyut & 

Y. elektrod alanı 3,172 0,068 
bağlam içi 

Lateralite 4,198 0,022* 
soyut-soyut 

Koşul x lateralite 
& somut-

0,876 0,456 

Koşul x y. elektrod alanı ı 1,358 O* 
soyut 

Lateralite x y. elektrod alanı 0,890 0,459 

Y. elektrod alanı x el tercihi 5,363 0,009* 

Koşul x lateralite x y. elektrod 

alanı 1,477 0,188 
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İlk analizlerden tekil soyut ve tekil somut koşullarının lateral hat 

karşılaştınlmasında yatay elektrod alanının etkisi görülmüştür. Frontal hat ( ort=-0,06; 

ss=1,74) ile pariyetal hat (ort=-1,44; ss=2,36) arasındaki (p<0,01) ve santral hat (ort=-

0,18; ss=1,93) ile pariyetal hat elektrodlarının LPC genlik ortalamaları arasındaki fark 

anlamlıdır (p<0,005) (Şekil 4-21). Tekil somut ve bağlam içi somut somut koşullarının 

lateral hat karşılaştınlmasında koşul x yatay elektrod alanı etkileşim etkisi bulunmuştur. 

Tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut koşullarının orta hat 

analizinde yatay elektrod alanı etkisi bulunmuştur (Şekil 4-22). Ancak ikili 

karşılaştırmalarda yatay elektrod alanlan arasındaki farklar anlamlı bulunmamıştır. İlk 

analizlerde el tercihi etkisi anlamlı bulunmuş analizler hemisfer değerlerine göre 

dengelenerek tekrar gerçekleştirilmişlerdir. Bu analizierin sonuçları Tablo 4-13 te 

verilmiştir. 

~ 
'-' 

2,5 

2 

1,5 

)6'Jı 0,5 

:a o 
QJ 

~ -0,5 
~ -1 
~ -1,5 

-2 

-2,5 

I 
.ı ~L, --T-r -ri IJ -

-

T-Sm T-Sy B-Sy-Sy B-Sm-Sm B-Sm-Sy 

Koşul 

• Frontal 

Santral 

• Parietal 

Şeki14-21: Lateral hat yatay elektrod alanlarının LPC genlik ortalaınaları 
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Tablo 4-13: Hemisfer düzeltmeli LPC genliği analizlerinin sonuçlan 

Gruplar Elektrod bölgesi Faktörler F değeri 

Orta hat Koşul 0,903 

Y. elektrod alanı 0,060 

Koşul x y. elektrod alanı 2,370 

Bağlam içi Lateral hat Koşul 1,250 

somut-somut Y. elektrod alanı ll ,422 

& soyut- Dikey alan 0,075 

soyut & Koşul x dikey alan 1,160 

somut-soyut Koşul x y. elektrod alanı 3,385 

Dikey alan x y. elektrod alanı 2, ı 18 

Koşul x dikey alan x y. elektrod 

alanı 0,527 

Tekil soyut & Lateral hat Koşul 1,535 

bağlam içi Y. elektrod alanı 0,589 

soyut-soyut Dikey alan 0,274 

& omut- Koşul x dikey alan 0,584 

soyut Koşul x y. elektrod alanı 9,216 

Dikey alan x y. elektrod alanı 1,964 
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p değeri 

0,418 

0,870 

0,064 

0,298 

0,001 * 

0,787 

0,324 

0,040* 

0,134 

0,621 

0,228 

0,481 

0,607 

0,562 

O* 

0,154 



Koşul x dikey alan x y. elektrod 

alanı 5,016 
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0,001 * 

Hemisfer düzeltmeli analizlerde bağlam içi somut-somut, soyut-soyut ve somut

soyut koşullarının lateral hat karşılaştırılmasında yatay elektrod alanının temel etkisi ve 

koşul x yatay elektrod alanı etkileşim etkisi anlamlı bulunmuştur. Frontal hat ( ort=-0,09; 

ss=1,51) ile pariyetal hat (ort=0,93; ss=1,92) (p<O,Ol) ve santral hat ile (ort=O,lO; 

ss=1,44) pariyetal hat elektrodlarının LPC ortalamalan arasındaki fark anlamlı (p<O,Ol) 

çıkmıştır (Şekil 4-23). 

Tekil soyut, bağlam ıçı soyut-soyut ve somut-soyut koşullannın 

karşılaştırılmasında koşul x yatay elektrod alanı ve koşul x yatay elektrod alanı x dikey 

alan etkileşim etkileri anlamlı bulunmuştur. 

Yukarıdaki analizlere ek olarak gerçekleştirilmiş birleşik kanallı analizierin 

sonuçları Tablo 4-14 te verilmiştir. 
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Tablo 4-14: Birleşik kanallı veride LPC genlik analizlerinin sonuçlan 

Gruplar Faktörler F değeri p değeri 

Koşul 0,092 0,763 

Y. elektrod alanı 30,027 O* 

La teralite 6,623 0,014* 

Tekil somut & 
Koşul x lateralite 0,064 0,801 

tekil soyut Koşul x y. elektrod alanı 0,368 0,594 

Lateralite x y. elektrod alanı 0,134 0,875 

Lateralite x y. elektrod alanı x el tercihi 4,066 0,005* 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 0,260 0,769 

Koşul 1,911 0,154 

Y. elektrod alanı 20,372 O* 
Bağlam içi 

La teralite 0,982 0,327 
somut-somut & 

Koşul x lateralite 3,209 0,046* 
soyut -soyut & 

Koşul x y. elektrod alanı 5,891 0,002* 
somut -soyut 

Lateralite x y. elektrod alanı 2,254 0,122 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 0,448 0,744 

Koşul 6,095 0,018* 

Y. elektrod alanı 1,485 0,234 

Tekil somut & La teralite 2,130 0,152 

bağlam somut- Koşul x lateralite 3,041 . 0,089 

somut Koşul x y. elektrod alanı 30,521 O* 

Lateralite x y. elektrod alanı 1,832 0,169 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 0,474 0,597 

Koşul 6,090 0,005* 

Y. elektrod alanı ı ,671 0,201 

La teralite 11,514 0,002* 

Tekil soyut & Koşul x lateralite 0,565 0,570 

bağlam içi Koşul x y. elektrod alanı 20,362 O* 

oyut-soyut & Lateralite x y. elektrod alanı 0,434 0,649 

somut-soyut Y. elektrod alanı x el tercihi 2,535 0,047* 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı x el 

tercihi 2,965 0,004* 

Koşul x lateralite x y. elektrod alanı 0,743 0,534 
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Birleşik kanallı analizierin sonucunda tekil somut ve tekil soyut 

karşılaştırılmasında yukarıdaki analizlere ek olarak lateralite etkisi anlamlı bulunmuştur. 

Sağ hemisfer LPC genlik ortalamaları ( ort=-0,22; ss=2, 18) ile sol hemisfer 

ortalamalarının (ort=-0,79; ss=2,03) farkı anlamlıdır (p<0,025) (Şekil 4-24). Bağlam içi 

somut-somut, soyut-soyut, somut-soyut karşılaştırmasında koşul x lateralite etkileşimi; 

tekil somut ve bağlam içi somut-somut koşullarının karşılaştırılmasında koşulun temel 

etkisi ortaya çıkmıştır. Tekil somut koşuldaki genlik ortalaması (ort=-0,54; ss=2,12), 

bağlam içi somut-somut koşulununkinden (ort=0,16; ss=1,67) anlamlı olarak (p<0,025) 

düşüktür (Şekil 4-25). Tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut, ve somut-soyut 

karşılaştırılmasında koşulun, lateralitenin temel etkileri, koşul x yatay elektrod alanının 

etkileşim etkisi anlamlı bulunmuştur. Tekil soyut koşulunun ortalaması (ort=-0,47; 

ss=2,13), bağlam içi soyut-soyut koşulu ortalamasından (ort=0,40; ss=1,80) anlamlı 

olarak düşüktür (p<0,025). Sağ hemisfer ortalaması ( ort=O, 17; ss= 1 ,96) soldan (ort=-

0,25; ss=1,81) yüksek bulunmuştur (p<0,005). 
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5. TARTIŞMA 

Soyut ve somut semantik temsiller alanında günümüze kadar yapılmış çalışmalar 

kelimeleri ya tekil ya da çiftler halinde gönüllülere sunmuştur. Cümle halinde 

sunulduklannda ise, semantik bozulmalara duyarlı olan N400 genliğindeki farklılıklan 

daha rahat görebilmek adına, hedef kelimeler anlarnca uyumlu ya da uyumsuz 

cümlelerin sonunda verilmiştir. Dolayısıyla günlük dil kullanımında düzgün anlamlı 

cümleler içerisinde soyut ve somut kelimelerin işlemlerneleri günümüze kadar 

araştınlmamıştır. Buna ilaveten, bağlarnın etkisini görmek adına tekil ve bağlam 

destekli koşullar şimdiye dek karşılaştınlmamıştır. Mevcut çalışma, soyut ve somut 

semantik temsilierin kognitif süreçlerinin kelime ve doğal cümle algılaması sıra ında 

farklılık gösterdiklerine işaret etmektedir. 

Mevcut çalışmada soyut ve somut kelimelerin tekil ve bağlam içi sunumlanna 

oluşan elektrofızyolojik cevaplar, P200 (150-300 msn), N400 (300-500 msn) ve LPC 

(500-800 msn) olmak üzere üç zaman penceresinde incelenmişlerdir. 

Karşılaştırmalardaki koşullar arası farkiann daha net görülebilmesi için Cz grand 

averajlan Şekil 5-1 'de verilmiştir. P200 latansının koşullararası farkı yalnızca orta hat 

tekil soyut ve bağlam içi somut-soyut koşulları arasında bulunmuştur. Tekil soyut ve 

tekil somut sunum arasında koşulun temel etkisi anlamlı bulun~amış olsa da koşul x 

lateralite x yatay elektrod alanı etkileşim etkisi ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, P200 

latansının kelimelerin salt somutluk ya da sunum şekillerinden etkilenmediğini 

gö termektedir. Ancak hemisterler ve yatay elektrod alanlannın etkisiyle birlikte koşul 

farkı oluşmaktadır. Koşuldan bağımsız olarak P200 latansı pariyetal hatta santral ve 

frontal hattın latanslanndan anlamlı olarak uzun bulunmuştur. Bu bulgular, somut ve 

soyut kavramiann semantik işlemlernelerinin 150-300 msn lik erken pencerede hız 

açısından genellenebilir bir farklılık göstermediklerine işaret etmektedir. 

P200 genlik karşılaştırmalannda koşulun etkisi yalnızca tekil omut, bağlam içi 

somut- omut koşullannda görülmüştür. Ancak bu etki temel etki olarak değil, elektrod 

alanı etki iyle birlikte genlikleri değiştirebilen zayıf bir etkidir. Dolayısıyla kelimelerin 

somutluk düzeyleri ve unum şekillerinin P200 genliğinin üzerinde temel bir etkileri 

bulunmamıştır. Ancak koşuldan bağımsız olarak, P200 genlikleri pariyetal hatta frontal 
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ve santral hatta kıyasla daha yüksek genlikli çıkmıştır. Hemisfer düzeltmeli analizlerde 

ortaya çıkan dikey elektrod alanı etkisi, P200 genliğinin temporal bölgelerden santrale 

doğru ilerlerken arttığını göstermektedir. Önceki çalışmalarda 100-200 msn civarında 

soyut ve somut kelimelere oluşan cevaplarda bulunan farklar (Wirth ve ark. 2008; 

Il'yuchenok ve ark. 2008) bu çalışmada görülmemiştir. P200 bulgulan bir arada 

düşünüldüğünde, bellekteki somut ve soyut sernantİk kavramların aktiflenmelerinin hızı 

ve topagrafisinde 150-300 msn arasında fark olmadığı anlaşılmaktadır. 

N400 genliğinin düzeltmesiz karşılaştırmalannda koşul etkisi bağlam içi alt 

gruplarının analizinde hem temel hem de lateraliteyle beraber etkileşim etkisi şeklinde 

anlamlı bulunmuştur. Somut-soyut koşulunda ortaya çıkan N400 soyut-soyuttan daha 

negatif çıkmıştır. Tekil somut ve bağlam içi somut-somut karşılaştırılmasında koşul x 

yatay elektrod alanı etkileşimi görülmüştür. Hemisfer düzeltmeli ve birleşik kanallı 

analizlerde ise, bu bulgulara ilaveten tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut ve somut-soyut 

lateral hat karşılaştırılmasında hem koşul temel etkisi, hem de koşul x yatay elektrod 

alanı etkileşim etkisi anlamlı çıkmıştır. Soyut -soyut koşulunun N400 genliği tekil 

soyuttan ve somut-soyuttan daha pozitif bulunmuştur. Tekil somut, bağlam içi somut

somut koşullannın karşılaştırılmasında bağlam destekli koşulun genliği tekil sunum 

koşulundan daha pozitif çıkmıştır. Bağlam destekli üç koşulun karşılaştırılmasında 

koşul x yatay elektrod alanı etkileşimi ortaya çıkmıştır. Bu bulgular bir arada göz 

önünde bulundurolduğunda tekil sunum koşulunda bağlam destekli sunumlara kı yas la 

N400 ün daha negatif seyrettiği görülmektedir. 

Bu durum iki şekilde yorumlanabilir. N400 ün çalışma belleğindeki bağlam 

ilişkili sernantİk birleştirme sürecini yansıttığı görüşüyle bağdaşır şekilde, bağlam 

desteği olmayan tekil sunumların N400 genlikleri daha negatif bulunmuştur. Bu durum, 

tekil halde sunulduklarında somut ve soyut sernantİk kavram temsillerinin bellekte 

aktiflenmelerinin bağlam destekli koşullara kıyasla daha zor gerçekleştirildiğine işaret 

etmektedir. Tekil soyut ve tekil somut koşullarının arasında anlamlı bir fark 

bulunmaması, bağlam desteği olmadığında somutluğun sernantİk işlemlerneyi 

etkilemediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, önceki çalışmalarda bulunan somutluk 

etkisi mevcut çalışmadaki tekil karşılaştırmalarda görülmemiştir. Bu bulguların ikinci 

açıklaması ise, sernantİk priming' dir. Dilbilim çalışmalarında yakın anlamlı kelimeler 

(Van Petten ve ark. 1991) ve aynı sernantİk kategoriden olan kelimeler (Federmeier ve 
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Kutas 1999) arka arkaya sunulduklarında N400 genliğinde düşüş görülmüştür. Mevcut 

çalışmada bağlam içi koşullarının karşılaştırılmasında soyut-soyut ve somut-somut 

koşullarının farklarının anlamlı bulunmamasının nedeni, diğer farkların somutluk 

etkisinden ziyade kategorik farklılık nedeniyle çıkması olabilir. Başka bir deyişle, 

soyut-soyut ve somut-somut koşullarının N400 genliklerinin pozitif çıkmalarının sebebi, 

aynı anlam kategorisinden iki kelimenin birbirlerini izlemesi sonucu kategorik priming 

yaratmaları olabilir. Kategorik priming açıklamasının doğru olduğu varsayılırsa, soyut 

ve somut sernantİk kavram temsillerinin ayrı alanlarda yerleşik olduğu bulgusu 

desteklenmektedir. 

N400 genliği analizlerinde koşul etkisinden bağımsız olarak, lateral ve orta hat 

elektrodlarında yatay elektrod alanı etkisi anlamlı bulunmuştur. Buna göre, N400 

genliğinin en negatif olduğu alan frontal hattır. Pariyetal hatta doğru ilerledikçe 

ortalama pozitifleşmektedir. Tekil soyut ve somut koşullarının karşılaştırılmasında 

dikey elektrod alanı etkisi çıkmıştır. F8 elektrod hattı genlikleri, F3 ve F4 hatlarından 

daha pozitif çıkmıştır. Bu bulgular, N400 genliğinin sol hemisferde anteriyor alanlarda 

genliğinin daha negatif olduğunu gösteren çalışmalarla bağdaşmaktadır (Osterhout ve 

ark. 1997). 

Mevcut çalışmada somutluk etkisinin N400 genliğini tek başına etkilemediği 

görülmüştür. Bu bulgu, Wirth ve arkadaşlarının (2008) somut kelimelerde gördükleri 

daha düşük genlikli, Huang ve arkadaşlarının (20 1 O) buldukları daha büyük genlikli 

N400 bulgularıyla çelişmektedir. Bu bulgu farklılığı deney paradigmalarının ve 

gösterilen uyaranların farklı olmasına bağlı olabilir. Huang ve arkadaşları, somut 

kelimelere cevap olarak oluşan daha negatif N400 dalgasının, somut sernantİk 

kavramların, temsil zenginliklerinden kaynaklandığı şeklinde yorumlamışlardır. Mevcut 

çalışmanın bulguları, aynı bakış açısından yorumlandığında, soyut ve somut semantik 

temsilierin birleştirilme güçlüklerini etkileyecek kadar farklı büyüklük ya da zenginlikte 

olmadıkları sonucuna varılabilir. Holcomb ve arkadaşlarının ( 1999) çalışmasında 

bulunan N400 genlik farkları yalnızca uyumsuz cümlelerin sonunda ortaya çıkmıştır. O 

çalışmada da anlarnca uyumlu düzgün cümlelerin sonunda verilen kelimelerin somutluk 

düzeyleri N400 genliğini anlamlı olarak değiştirmemiştir. 

LPC genliklerinin analizlerinde koşul etkisi tekil somut bağlam içi somut somut 

koşullarında yatay elektrod alanı etkileşimiyle beraber görülmüştür. Bağlam destekli üç 
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koşulun karşılaştırılmasında koşul x yatay elektrod alanı, tekil soyut, bağlam içi soyut

soyut, somut-soyut karşılaştırmasında koşul x yatay elektrod alanının yanısıra koşul x 

yatay elektrod alanı x dikey elektrod alanı etkileşimleri ortaya çıkmıştır. Birleşik kanallı 

analizlerde bağlam destekli üç koşulda koşul x lateralite etkileşimi, tekil somut bağlam 

içi somut-somut analizinde koşul temel etkisi bulunmuştur. Koşulun temel etkisi aynı 

zamanda tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut, somut-soyut analizinde de görülmüştür. Bu 

analizde koşul x yatay elektrod alanı etkileşimi de ortaya çıkmıştır. 

Koşul etkisinin anlamlı olduğu farklar, tekil somut, bağlam içi somut -somut 

koşulları ve tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut koşulları arasındadır. Tıpkı N400 

genliğinde görüldüğü gibi, tekil sunum koşullarının ortalamaları bağlam destekli 

koşullardan daha negatif seyretmiştir. Bağlam destekli üç koşulda pariyetal hat 

ortalaması frontal ve santralden daha yüksek genliklidir. Tekil soyut ve somut 

koşulların lateral hat karşılaştırılmasında tersi şekilde, frontal genlikler pari yetal ve 

santral hat genliklerinden daha pozitif bulunmuştur. Ancak bu genlik ortalamaları 

bağlam destekli koşullara kıyasla oldukça negatiftir. Tekil soyut, bağlam içi soyut

soyut, ve somut somut koşulların orta hat analizlerinde yine pariyetal genlikler, frontal 

ve santral genliklerinden büyük bulunmuştur. Buna ilaveten tekil koşulların analizinde, 

sağ hemisfer ortalamaları soldan daha pozitiftir. 

LPC nin genliğinin verilen cümledeki belirsizlik çözümüyle doğru orantılı 

olduğu önceden önerilmiştir (Johnson 1986). Dolayısıyla tekil soyut ve tekil somut 

koşullarında LPC genliğinin negatif olması, anlam belirsizliği sonucu oluşuyor olabilir. 

Benzer bir şekilde bağlam içi koşullarından en pozitif genlikli olan koşul soyut-soyut 

koşuludur. Bu durum, soyut kelimelerin işlemlenmelerinde somutlara kıyasla daha fazla 

anlam belirsizliği çözümü gerekmesinden doğuyor olabilir. Dolayısıyla soyut 

kelimelerin daha fazla belirsizlik çözümü gerektirmeleri, soyut kelimelerin somutlardan 

daha zengin bağlam kümeleri olmasının bir sonucu olabilir. Bu bulgu, somut sernantİk 

kavram temsillerinin daha çok nöral bağlantılarının ve daha zengin oldukları 

açıklamasını reddeder niteliktedir. Dolayısıyla somutluk etkisi, somut kavramların 

zengin bağlantıları olmasından ziyade, soyut kavramların somutlara kıyasla daha fazla 

bağlam desteğine ihtiyaç rluyınaları sonucu soyut kavramların yavaş işlemlenmesini 

yansıtıyor olabilir. 
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Soyut ve somut sernantİk temsilleri araştıran çalışmalarda 500-800 msn 

civarında farklı skalp topografileri oluşturdukları gösterilmiştir (Il'yuchenok ve ark. 

2008). Başka bir çalışmada somut kelimelerin daha pozitif genlikli P600 oluşturdukları 

bulunmuştur (Xiao ve ark. 2011). Bir diğer çalışma, bu zaman penceresinde somut 

kelimelerde N700 olarak isimlendirdikleri imgelem bağlantılı bir negativite oluştuğunu 

belirtmiştir (West ve Holcomb 2000). Mevcut çalışmada tekil sunum koşulunda LPC 

genlikleri farklı bulunmamıştır. Her koşulda 500 msn den itibaren başlayan pozitif seyir 

gösteren yavaş bir dalga gözlemlenmiştir. 

Sernantİk doğrulama sorulannda koşulun temel etkileri tekil somut, bağlam içi 

somut-somut, ve tekil soyut, bağlam içi soyut-soyut koşulları arasında bulunmuştur. 

Buna göre tekil koşulların reaksiyon zamanları bağlam içi koşulların reaksiyon 

zamanlanndan daha uzundur. Evet ve hayır cevaplannın arasında zamansal olarak bir 

fark bulunmamıştır. Bu bulgular OİP bulgulanyla bağdaşır şekilde, bağlam desteğinin 

somutluk düzeyinden bağımsız olarak reaksiyon zamanını düşürdüğünü göstermektedir. 

Kelimelerin sernantİk işlemlenmelerinde somutluk düzeylerinin tekil soyut ve 

tekil somut koşullannın farkları üzerinde temel bir etkisi olacağı beklenmekteydi. 

Ancak üç zaman penceresinde de bu fark görülmemiştir. Bu durumun nedeni, bağlam 

desteği olmadığında sernantİk kavramların aktiflenen temsil alanlarının büyüklük ve 

kolaylık açısından benzerneleri olabilir. P200 latansında da koşulun temel etkisinin 

bulunmaması, temsilierin aktiftenmelerinde işlemierne hızı açısından anlamlı bir fark 

olmadığını göstermektedir. Tekil soyut koşulunun bağlam destekli koşullardan daha 

uzun P200 latanslarının olması beklenmekteydi. Bu fark yalnızca bağlam içi somut

soyut koşuluyla görülmüştür. Beklenilen üzere N400 ve LPC genlikleri semantik 

kavramların sunum şekline bağlı olarak değişmiştir. Semantik birleştirme ve bağlam 

belirsizliğinin daha fazla olduğu tekil sunum koşullannda N400 ve LPC daha negatif 

bulunmuşlardır. Bağlam desteği koşullannda ise pozitif bir gidişat seyretmişlerdir. 

Ancak bu farkların salt sunum şeklinden doğmadığını belirtmek gerekir. Eğer bağlam 

desteği soyut ve somut kavramların eşit bir şekilde işlemlenmelerini sağlasaydı, bağlam 

içi alt koşulları arasında bir fark görülmemesi gerekirdi. Beklenilenin tersine, soyut

soyut koşulu genlikleri en yüksek, somut-soyutunki ise en düşük bulunmuştur. 

Koşula bağlı olarak değişen lateralite etkisi tekil somut ve tekil soyut 

karşılaştırılmasında P200 latansında, bağlam içi soyut-soyut, somut-somut, soyut-somut 
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karşılaştırılmasında N400 ve LPC de anlamlı bulunmuştur. Paivio'nun ikili kod 

teorisine göre, soyut kavramlar dil bölgelerinde, somutlann ise bilateral duysal 

alanlarda yerleşiktir. Ancak koşul x lateralite etkileşiminin yalnızca iki analizde ortaya 

çıkması, bu teorinin kavramsal farklan açıklayamadığını göstermektedir. 

Schwanenflugel'in bağlam erişirliği teorisine göre soyut kavramlar somutlara kıyasla 

bağlam bilgisiyle daha ilişkilidirler. Mevcut çalışmada tekil sunum koşulanna N400 ve 

LPC genliklerinin daha negatif bulunmaları, bağlam desteği olmadığına soyut ve somut 

kavramların işlemlenme açısından farklılık göstermediğine işaret etmektedir. Yani iki 

kavram türü de belirsizlik çözümü için bağlam desteğine ihtiyaç duymaktadır. Ancak 

ihtiyaç aynı olsa da, soyut kelimelerden oluşan cümlelerde diğerlerine kıyasla daha 

fazla belirsizlik çözümü yapılmaktadır. Sonuçlar birlikte düşünüldüğünde bağlam 

erişirliği teorisi desteklenmektedir. 

Mevcut çalışmada örneklemin küçük olmasından dolayı koşulların farklan 

anlamlı bulunmamış olabilir. Yapılan analizierin bazılarında el tercihi etkisi anlamlı 

bulunmuştur. Bu durumun engellenmesi için ileride yapılacak çalışmalar örnekiemi 

büyük tutmaya, ve solaklar kullanılacaksa, örneklemdeki solak ve sağlak sayısını eşit 

tutmaya özen göstermelidirler. 

Uyaran seçiminde oluşturulan cümlelerdeki kelimelerin eşdizimlilikleri koşullar 

arası eşitlenmemiştir. Eşdizimliliğin literatüre uygun bir biçimde gerçekleştirilebilmesi 

için deneyde kullanılacak kelimelerin, deneye katılmayacak gönüllüler tarafından 

değerlendirilmeleri gerekmektedir. Gönüllülerden kendilerine verilen kelimelere nesne 

ya da fiil ekleyerek akıllarına ilk gelen üç anlamlı cümle oluşturmalan istenmelidir. 

Daha sonra gönüllülerden toplanan anketlerde belirtilen nesne/fiilierin frekans 

dağılımları hesaplanmalı, ve en sık eklenmiş kelimeler seçilerek, eşdizimli bir biçimde 

deney cümleleri oluşturulmalıdır. Mevcut çalışmada anket doldurabilecek gönüllü sayısı 

az olduğundan, gönüllülerden sadece somutluk ve duygusal anlam değerlendirmeleri 

yapmalan istenerek hedef uyaranlar belirlenebilmiştir. Her ne kadar cümleleri oluşturan 

destek kelimeleri anket sonuçlarıyla belirlenmemiş olsa da, kelime frekanslan, 

uzunluklan, ve duygusal anlamları açısından uygun kelimelerin seçilmesine özen 

gösterilmiştir. 

İleride yapılacak çalışmalar, deney uyaranlarını seçerken, uyaranların anlam 

zenginliklerini koşullar arası eşitleyebilir; ya da onu bir değişken olarak belirleyerek 
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düşük, orta ve yüksek anlam zenginliği olan sernantİk kavram grupları oluşturabilirler. 

Anlam zenginliğinin bir değişken olarak belirlenmesi, yönetici süreçleri temsil 

zenginliğinin nasıl etkilediğinin gözlemlenmesinde etkili bir yöntem olabilir. Anlam 

zenginliğine ilaveten soyut ve somut kavram temsillerinin nitelikleri hala açıklığa 

kavuşmamıştır. Bu kavramlan farklı kılan özelliğin belidenebilmesi için, kavramların 

bileşen ve bağlam zenginliklerinin de belirlenmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda ilerideki çalışmalar, OİP leri oluşturan odakların matematiksel 

modellerle belirlenınesini sağlayan standardize düşük çözünürlüklü elektromanyetik 

tomografi (sLORETA) (Pascual-Marqui 2002), dinamik istatistiksel parametrik 

haritalama (dSP M) (D ale ve ark. 2000), minimum norm tahmini (MNE) (H arnalainen 

ve Ilmoniemi 1984) gibi kaynak lokalizasyonu yöntemlerini kullanabilir. Ortaya çıkan 

alanların, OİP jenerasyonu özelliklerinin test edilebilmesi için, ikinci bir deneyde, rTMS 

ya da transkranyal elektriksel stimulasyon (TES) kullanarak bulunan odaklar kısa süreli 

inhibe edilip, araştırılan kognitif süreçte bir bozukluk oluşup oluşmadığı izlenebilir. 

Amodal kavşakların işlevlerinin test edilmesinde de bu yöntem etkili olacaktır. 

Bulgular birleştirildiklerinde soyut ve somut sernantİk kavram temsillerinin 

tekil kelimelerle aktiflenmelerinin bağlam desteğiyle aktiflenmelerinden daha fazla 

işlemierne gerektirdikleri; ve bağlam desteği sunulduğunda işlemierne kolaylaşsa bile 

kavramların somutluk düzeylerinin bu süreçleri 800 msn ye kadar etkilediği 

gösterilmiştir. 



78 

KAYNAKLAR 

Amodio, D. M. (2009). Coordinated roles of motivation and perception in the regulation 

of intergroup responses: Frontal cortical asymmetry effects on the P2 event-related 

potential and behavior. Journal ofCognitive Neuroscience, 22,2609-2617. 

Barlow, H. (1972). Single units and cognition: A neurone doctrine for perceptual 

psychology. Perception, 1, 82-93. 

Barsalou, L. W. (1999). Perceptual symbol systems. Behavioral and Brain Sciences, 22, 

577-609. 

Barsalou, L. W. (2008). Grounded cognition. Annual Review of Psycholgy, 59, 617-645. 

Barsalou, L. W. ve Wiemer-Hastings, K. (2005). Situating abstract concepts. İçinde D. 

Pecher ve R. Zwaan (Eds.), Grounding cognition: The role of perception and action 

in memory, language, and thought. New York: Cambridge University Press; 129-163. 

Binder, J. R., Westbury, C. F., McKieman, K. A., Possing, E. T. ve Medler, D. A. 

(2005). Distinct brain systemsfor processing concrete and abstract concepts. Journal 

ofCognitive Neuroscience, 17, 1-13. 

Boulenger, V., Hauk, O. ve Pulvermüller, F. (2009). Grasping ideas with the motor 

system: Sernantic somatotopy in idiom comprehension. Cerebral Cortex, 19, 1905-

1914. 

Caramazza, A. ve Mahon, B. Z. (2003). The organization of conceptual knowledge: The 

evidence from category-specific sernantic deficits. Trends in Cognitive Sciences, 7, 

354-361. 

Caramazza, A. ve Shelton, J. R. (1998). Domain-specific knowledge systems in the 

brain: The animate-inanimate distinction. The Journal of Cognitive Neuroscience, 

10, 1-34. 

Caramazza, A., Hillis, A. E., Rapp, B. C. ve Romani, C. (1990). The multiple sernantic 

hypothesis: Multiple confusions? Cognitive Neuropsychology, 7, 161-189. 

Chao, L. L. ve Martin, A. (I 999). Cortical representation of perception, naming, and 

knowledge of color. Journal of Cognitive Neuroscience, ll, 25-35. 



79 

Cipolotti, L. ve W arrington, E. K. (1995). Sernantic memory and reading abilities: A 

case report. Journal of the International Neuropsychological Society, I, 104-110. 

Collins, A. M. ve Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of sernantic 

processing. Psychological Review, 82, 407-428. 

Curran, T. (1999). The electrophysiology of incidental and intentional retrieval: ERP 

old/new effects in lexical decision and recognition memory. Neuropsychologia, 35, 

1035-1049. 

Dale, A. M., Liu, A. K., Fischl, B. R., Buckner, R. L., Belliveau, J. W. ve Lewine, J. D. 

(2000). Dynamic statistical parametne mapping: Combining tMRI and MEG for high 

resolution imaging of cortical activity. Neuron, 26, 55-67. 

Damasi o, A. R. ( 1989). The brain binds entities and events by multiregional activation 

from convergence zones. Neural Computation, 1, 123-132. 

D'Esposito, M., Detre, J. A., Aguirre, G. K., Stallcup, M., Alsop, D. C., Tippel, L. J. ve 

ark. (1997). A functional MRI study of mental image generation. Neuropsychologia, 

35, 725-730. 

Devlin, J. T., Russell, R. P., Davis, M. H., Price, C. J., Wilson, J., Moss, H. E. ve ark. 

(2000). Susceptibility-induced loss of signal: Comparing PET and tMRI on a 

sernantic task. Neurolmage, ll, 589-600. 

Dhond, R. P., Witzel, T., Dale, A. M. ve Halgren, E. (2007). Spatiotemporal cortical 

dynamics underlying abstract and concrete word reading. Human Brain Mapping, 28, 

355-362. 

Farah, M. J. ve McClelland, J. L. ( 1991 ). A computational model of sernantic memory 

impairment: Modality specificity and emergent category specificity. Journal of 

Experimental Psychology: General, 120, 339-357. 

Federmeier, K. D. ve Kutas, M. (1999). A rose by any other name: Long term memory 

structure and sentence processing. Journal of Memory and Language, 41, 469-495. 

Ghio, M. ve Tettamanti, M. (2010). Sernantic domain-specific functional integration for 

action-related vs. abstract concepts. Brain ve Language, 112, 223-232. 

Goldberg, R. F., Perfetti, C. A. ve Schneider, W. (2006). Perceptual knowledge retrieval 

activates sensory brain regions. Journal of Neuroscience, 26, 4917-4921. 



80 

Goldberg, R. F., Perfetti, C. A., Fiez, J. A. ve Schneider, W. (2007). Selective retrieval 

of abstract sernantic knowledge in left prefrontal cortex. The Journal of 

Neuroscience, 27, 3790-3798. 

Gonzales, J., Barros-Loscertales, A., Pulvermüller, F., Meseguer, V., Sanjuan, A., 

Belloch, V. ve ark. (2006). Reading cinnarnon activates olfactory brain regions. 

Neurolmage, 32, 906-912. 

Göz, İ. (2003). Yazılı Türkçenin kelime sıklığı sözlüğü. Ankara: Atatürk, Dil ve Tarih 

Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınlan. 

Halgren, E., Baudena, P., Heit, G., Clarke, M. ve Marinkovic, K. (1994). Spatio

temporal stages in face and word processing: 1. Depth-recorded potentials in the 

human occipital, temporal and pariyetallobes. Journal of Physiology (Paris), 88, 1-

50. 

Halgren, E., Dhond, P., Christensen N., Van Petten, C., Marinkovic, K., Lewine, J. D. 

ve ark. (2002). N400-like magnetoencephalography responses modulated by 

sernantic context, word frequency, and lexical class in sentences. Neurolmage, 17, 

1101-1116. 

Hamalaine, M. S. ve llmoniemi, R. J. (1984). Interpreting measured magnetic fields of 

the brain: Minimum norm estimates of current distributions. Helsinki University of 

Technology technical report, TKK-F-A559. 

Hauk, 0., Johnsrude, I. ve Pulvermuller, F. (2004). Sornatotopic representation of action 

wordsin human motor and premotor cortex. Neuron, 41, 301-307. 

Hebb, D. O. (1949). The Organization of Behavior: A Neurophysiological Theory. New 

York: Wiley. 

Hodges, J. R. ve Patterson, K. ( 1996). Nonfluent progressive aphasia and sernantic 

dementia: A comparative neuropsychological study. Journal of International 

Neuropsychological Society, 2, 511-524. 

Hodges, J. R., Patterson, K., Oxbury, S. ve Funnell, E. (1992). Sernantic dementia: 

Progressive fluent aphasia with temporallobe atrophy. Brain, 115, 1783-1806. 



81 

Hoenig, K., Müller, C., Herrnberger, B., Spitzer, M., Ehret, G. ve Kiefer, M. (2011). 

Neuroplasticity of sernantic maps for musical instruments in professional musicians. 

Neurolmage, 56, 1714-1725. 

Hoffman, P., Jefferies, E. ve Lambon Ralph, M. A. (2010). Ventrolateral prefrontal 

cortex plays an executive regulation role in comprehension of abstract words: 

Convergent neuropsychological and repetitive TMS evidence. The Journal of 

Neuroscience, 30, 15450-15456. 

Holcomb, P. J., Kounios, J., Anderson, J. E. ve West, W. C. (1999). Dual coding, 

context availability, and concreteness effects in sentence comprehension: An 

electrophysiological investigation. Journal of Experimental Psychology: Learning, 

Memory, and Cognition, 25, 721-742. 

Huang, H. W., Lee, C. L. ve Federrneier, K. D. (2010). lmagine that! ERPs provide 

evidence for distinct hemispheric contributions to the processing of concrete and 

abstract concepts. Neurolmage, 49, 1116-1123. 

ll'yuchenok, I. R., Sysoeva, O. V. ve Ivanitskii, A. M. (2008). Two sernantic systems in 

the brain for rapid and slow differentiation of abstract and concrete words. 

Neuroscience and Behavioral Physiology, 38, 963-970. 

Ishai, A., Ungerleider, L. G., Martin, A., Schouten, J. L. ve Haxby, J. V. (1999). 

Distributed representations of objects in the ventral visual pathway. PNAS, 96, 9379-

9384. 

James, T. W. ve Gauthier, I. (2003). Auditory and action sernantic features activate 

sensory-specific perceptual brain regions. Current Biology, 13, 1792-1796. 

Jefferies, E. ve Lambon Ralph, M. A. (2006). Sernantic impairment in stroke aphasia vs. 

sernantic dementia: A case-series comparison. Brain, 129, 2132-2147. 

Jefferies, E., Baker, S. S., Doran, M. ve Lambon Ralph, M. A. (2007). Refractory 

effects ın stroke aphasia: A consequence of poor sernantic control. 

Neuropsychologia, 45, 1065-1079. 

Jefferies, E., Patterson, K., Jones, R. W. ve Lambon Ralph, M. A. (2009). 

Comprehension of concrete and abstract words ın sernantic dementia. 

Neuropsychology, 23, 492-499. 



82 

Johnson, R., Jr. (1986). A triarchic model of P300 amplitude. Psychophysiology, 23, 

367-384. 

Kiefer, M., Schuch, S., Schenck, W. ve Fiedler, K. (2007a). Mood states modulate 

activity in sernantic brain areas during emotional word encoding. Cerebral Cortex, 

17, ı5ı6-1530. 

Kiehl, K. A., Liddle, P. F., Smith, A. M., Mendrek, A., Forster, B. B. ve Hare, R. D. 

(1999). Neural pathways involved in the processing of concrete and abstract words. 

Human Brain Mapping, 7, 225-233. 

Killgore, W. D. S., Young, A. D., Femia, L. A., Bogorodzki, P., Rogowska, J. ve 

Yurgelun-Todd, D. A. (2003). Cortical and limbic activation during viewing of high

versus low-calorie foods. N euro image, 19, ı 38 ı- ı 394. 

Kroll, J. F. ve Merves, J. S. (1986). Lexical access for concrete and abstract words. 

Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition, 12, 92-ı07. 

Ku tas, M. ve Hillyard, S. A. (1984 ). Brain potentials during reading reflect word 

expectancy and sernantic association. Nature, 307, ı6I-ı63. 

Kutas, M. (1993). In the company of other words: Electrophysiological evidence for 

single-word and sentence context effects. Language and Cognitive Processes, 8, 

533-572. 

Kutas, M. ve Hillyard, S. A. (1980). Reading senseless sentences: Brain potentials 

reflect sernantic incongruity. Science, 207, 23-205. 

Kutas, M. ve Hillyard, S. A. (1983). Event-related brain potentials to grammatical errors 

and sernantic anomalies. Memory ve Cognition, ll, 539-550. 

Lambon Ralph, M. A., Cipolotti, L., Manes, F. ve Patterson, K. (20ıO). Taking both 

sides: Do unilateral anterior temporal lobe lesions disrupt sernantic memory? Brain, 

133, 3243-3255. 

Lambon Ralph, M. A., Pobric, G. ve Jefferis, E. (2009). Canceptual knowledge is 

underpinned by the temporal pole bilaterally: Convergent evidence from rTMS. 

Cerebral Cortex, 19, 832-838. 



83 

Liu, Y., Xiang, J., Wang, Y., Vannest, J. J., Byars, A. W. ve Rose, D. F. (2008). Spatial 

and frequency differences of neuromagnetic activities in processing concrete and 

abstract words. Brain topography, 20, 123-129. 

Marschark, M. ve Paivio, A. (1977). Integrative processing of concrete and abstract 

sentences. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 16, 217-231. 

Martin, A., Haxby, J. V., Lalonde, F. M., Wiggs, C. L. ve Ungerleider L. G. (1995). 

Discrete cortical regions associated with knowledge of color and knowledge of 

action. Science, 270, 102-105. 

Martin, A., Wiggs, C. L., Ungerleider, L. G. ve Haxby, J. V. (1996). Neural correlates 

of category specific knowledge. Nature, 379, 649-652. 

Martin-Loeches, M., Hinojosa, J. A., Fernandez-Frias, C. ve Rubia, F. J. (2001). 

Functional differences in the sernantic processing of concrete and abstract words. 

Neuropsychologia, 39, 1086-1096. 

McCarthy, G., Nobre, A. C., Bentin, S. ve Spencer, D. D. (1995). Language-related 

field potentials in the anterior-medial temporal lobe: 1. lntracranial distribution and 

neural generators. Journal of Neuroscience, 15, 1080- I 089. 

Münte, T. F., Urbach, T. P., Düzel, E. ve Kutas, M. (2000). Handbook of 

neuropsychology. İçinde F. Boller, J. Grafman ve G. Rizzolatti (Eds.), Event-related 

potenlials in the study of human cognition and neuropsychology. Amsterdam: 

Elsevier; 1-97. 

Nalçacı, E. (2008). Beyin işlevlerinin yanallaşması. İçinde S. Karakaş, (Ed.), Kognitif 

Nörobilimler. Ankara: MN Medikal ve Nobel Tıp Kitap Sarayı, 149-168. 

Neville, H. J., Kutas, M., Chesney, G. ve Schmidt, A. L. (1985). Event-related brain 

potentials during initial encoding and recognition memory of congruous and 

incongruous words. Journal of Memory and Language, 25, 75-92. 

Nittono, H., Nageishi, Y., Nakajima, Y. ve Ullsperger, P. (1999). Event-related 

potential correlates of individual differences in working memory capacity. 

Psychophysiology, 36, 745-754. 



84 

Noppeney, U. ve Price, C. J. (2003). Functional imaging of the sernantic system: 

Retrieval of sensory-experienced and verbally learned knowledge. Brain and 

Language, 84, 120-133. 

Noppeney, U., Patterson, K., Tyler, L. K., Moss, H., Stamatakis, E. A., Bright, P., 

Mummery, C. ve Price, C. J. (2007). Temporal lobe lesions and sernantic 

impairment: a comparison of herpes simplex virus encephalitis and sernantic 

dementia. Brain, 130, 1138-1147. 

Osterhout, L. ve Holcomb, P. J. (1993). Event-related potentials and syntactic anomaly: 

Evidence of anomaly detecton during the perception of continuous speech. Language 

and Cognitive Processes, 8, 413-438. 

Osterhout, L., McLaughlin, J. ve Bersick, M. (1997). Event-related brain potentials and 

human language. Trendsin Cognitive Sciences, 6, 203-209. 

Paivio, A. (1986). Mental representations: A dua/ cading approach. New York: Oxford 

University Press. 

Pascual-Marqui, R. D. (2002). Standardized low resoluton brain electromagnetic 

tomography (sLORETA): Technical details. Methods and Findings in Experimental 

and Clinical Pharmacology, 24, 5-12. 

Patel, A. D., Gibson, E., Ratner, J., Besson, M. ve Holcomb, P. J. (1998). Processing 

syntactic relations in language and music: An event-related potential study. Journal 

of Cognitive Neuroscience, 10, 717-733. 

Patterson, K. ve Erzinçlioğlu, S. (2008). Drawing as a 'window' on deteriorating 

conceptual knowledge in neurodenerative disease. İçinde C. Lange-Kuettner ve A. 

Vinter (Eds.), Drawing and non-verbal mind: A life-span perspective. Cambridge: 

Cambridge University Press; 281-304. 

Patterson, K., Nestor, P. 1. ve Rogers, T. T. (2007). Where do you know w hat you 

know? The representation of sernantic knowledfe in the human brain. Nature 

Review s Neuroscience, 8, 976-987. 

Pobric, G., Jefferies, E. ve Lambon Ralph, M. A. (2007). Anterior temporal lobes 

mediate sernantic representation: Mimicking sernantic dementia by using rTMS in 

normal participants. PNAS, 104, 20137-20141. 



85 

Polyn, S. M., Natu, V. S., Cohen, J. D. ve Norman, K. A. (2005). Category-specific 

cortical activity precedes retrieval during memory search. Science, 31 O, 1963-1966. 

Pulvermüller, F., Cooper-Pye, E., Dine, C., Hauk, 0., Nestor, P. ve Patterson, K. 

(2010). The word processing deficit in sernantic dementia: All categories are equal 

but some categories are more equal than others. Journal of Cognitive Neuroscience, 

22, 2027-2041. 

Quillian, M. R. (1969). The teachable language comprehender. Communications of 

the ACM, 12,459-476. 

Quiroga, R. Q., Reddy, L., Kreiman, G., Koch, C. ve Fried, I. (2005). Invariant visual 

representation by single neurons in the human brain. Nature, 435, 1102-1107. 

Riddoch, M. J., Humphreys, G. W., Coltheart, M. ve Funnell, E. (1988). Sernantic 

systems or system? Neuropsychological evidence re-examined. Cognitive 

Neuropsychology, 5, 3-25. 

Rogers, T. T., Lambon Ralph, M. A., Hodges, J. R. ve Patterson, K. (2004). Natural 

selection: the impact of sernantic impairment on lexical and object decision. 

Cognitive Neuropsychology, 21, 331-352. 

Schwanenflugel, P. J. ve Stowe, R. W. (1989). Context availability and the processing 

of abstract and concrete words in sentences. Reading Research Quarterly, 24, 114-

126. 

Schwartz, M. F., Kimberg, D. Y., Walker, G. M., Brecher, A., Faseyitan, O. K., Deli, 

G. S. ve ark. (2011). Neuroanatomical dissociation for taxonomic and thematic 

knowledge in the human brain. PNAS, 108, 8520-8524. 

Simmons, W. K. ve Barsalou, L. W. (2003). The similarity-in-topography principle: 

Reconciling theories of canceptual deficits. Cognitive Neuropsychology, 20, 451-

486. 

Sinai, A. ve Pratt, H. (2002). Electrophysiological evidence for priming in response to 

words and pseudowords in first and second language. Brain and Language, 80, 240-

252. 

Swaab, T. Y., Baynes, K. ve Knight, R. T. (2002). Separable effects of priming and 

imageability on word processing: an ERP study. Cognitive Brain Research, 15, 99-



86 

103. 

Taylor, K. 1., Moss, H. E., Stamatakis, E. A. ve Tyler L. K. (2006). Binding crossmodal 

object features in perirhinal cortex. PNAS, 103, 8239-8244. 

Tulving, E. (1972). Episodic and sernantic memory. İçinde E. Tulving ve W. Donaldson 

(Eds.), Organization of memory. New York: Academic Press; 381-403. 

Van Petten, C., Ku tas, M., Kluender, R., Mitchiner, M. ve Mclsaac, H. (1991 ). 

Fractionating the word repetition effect with event-related potentials. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 3, 131-150. 

Van Petten, C. ve Ku tas, M. ( 1990). Interactions between sentence context and word 

frequency in event-related brain potentials. Memory ve Cognition, 18, 380-393. 

Van Petten, C. ve Kutas, M. (1993). Influences of sernantic and syntactic context on 

open and closed class words. Memory ve Cognition, 19, 95-112. 

Vigliocco, G., Meteyard, L., Andrews, M. ve Kousta, S. (2009). Toward a theory of 

sernantic representation. Language and Cognition, 1, 219-247. 

Vigliocco, G., Vinson, D. P., Lewis, W. ve Garrett, M. F. (2004). Representing the 

meanings of object and action words: The featural and unitary sernantic space 

hypothesis. Cognitive Psychology, 48, 422-488. 

Wang, 1., Conder, 1. A., Blitzer, D. N. ve Shinkareva, S. V. (2010). Neural 

representation of abstract and concrete concepts: A meta-analysis of neuroimaging 

studies. Human Brain Mapping, 31, 1459-1468. 

Warren, 1. E., Crinion, 1. T., Lambon Ralph, M. A. ve Wise, R. 1. S. (2009). Anterior 

temporal lobe connectivity correlates with functional outcom after aphasic stroke. 

Brain, 132, 3228-3242. 

West, W. C. ve Holcomb, P. 1. (2000). Imaginal, semantic, and surface-level processing 

of concrete and abstract words: An electrophysiological investigation. Journal of 

Cognitive Neuroscience, 12, 1024-1037. 

Williams, G. B., Nestor, P. 1. ve Hodges, 1. R. (2005). Neural correlates of sernantic and 

behavioral deficits in frontotemporal dementia. Neuroimage, 24, 1042-1051. 



87 

Wirth, M., Home, H., Koenig, T., Razafimandimby, A., Stein, M., Mueller, T. ve ark. 

(2008). The early context effect reflects activity in the temporo-prefrontal sernantic 

system: Evidence from electrical neuroimaging of abstract and concrete word 

reading. Neurolmage, 42, 423-436. 

Wise, R. J., Howard, D., Mummery, C. J., Fletcher, P., Leff, A., Büchel, C. ve ark. 

(2000). Noun imageability and the temporallobes. Neuropsychologia, 38, 985-994. 

Xiao, X., Zhao, D., Zhang, Q. ve Guo, C.Y. (2011). Retrieval of concrete words 

involves more contextual information than abstract words: Multiple components for 

the concreteness effect. Brain and Language, 120, 251-258. 



88 

FORMLAR 

GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU 

Bu araştırmaya katılmadan önce bu bilgilendirme sayfasını dikkatle okuyunuz. 

İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında yürütülen bir araştırmada, 
somut ve soyut kelimelerin işlemlernelerinin elektrofızyolojik karşılıkları 

incelenmektedir. Bu araştırmada, size bilgisayar ekranından kelimeler gösterilecek, ve 
bu kelimeleri dikkatle içinizden okumanız istenecektir. Sizden istendiğinde okuduğunuz 
cümle ya da kelimenin anlamıyla ilgili basit bir evet/hayır sorusunu cevaplamanız 
gerekecektir. Bu işlemler sırasında beyinde oluşan değişiklikler kaydedilecektir. Size bu 
araştırmanın gönüllü grubunda yer alınanızı teklif ediyoruz. 

Araştırmaya toplam 20 gönüllünün katılması planlanmıştır. Ortalama 1.5 saat 
süren bu deneyler, elektroensefalogram (EEG) kaydını içermektedir. Deneye 
başlamadan önce kafa yüzeyine içinde elektrodlann yerleşik olduğu, beyin dalgalannın 
kaydedilmesine yarayan kep takılacaktır. Elektrolann takılacakları bölgeler deri 
direncinin düşürülebilmesi için alkollü pamukla temizlenecetir. Göz hareketlerinin 
kaydedilebilmesi için göz çevresine iki elektrod, ve referans noktası olarak kullanılmak 
üzere kulak memelerine iki elektrod yerleştirilecektir. Elektrod iletkenliklerinin 
arttırılması için iletken jel kullanılacaktır. Yapılacak incelemeler ruhsal ya da bedensel 
sağlığınız üzerine olumsuz etki yapma riski taşımamaktadır. Araştırmaya katılmanız, 
beynin işleyişine ve farklı kelime türlerinin hafızada nasıl temsil edildiklerinin 
aniaşılmasına ilişkin modellerin geliştirilmesine katkıda bulunacaktır. 

Araştırmaya katılmayı kabul etmeyebilirsiniz. Araştırmaya katılmayı kabul 
etseniz bile, daha sonra haber vererek istediğiniz zaman çalışmadan aynlabilirsiniz ya 
da araştırmacı tarafından gerek görüldüğünde araştırma dışı bırakılabilirsiniz. Bu 
çalışma için sizden ya da sosyal güvenlik kurumunuzdan hiç bir ücret talep edilmeyecek 
ayrıca size de bir ödeme yapılmayacaktır. Sizinle ilgili bilgiler kesinlikle gizli 
tutulacaktır. Bu araştırmadan elde edilecek olan veriler ve sonuçlar bilimsel amaçlar 
dışında kullanılmayacaktır. 

Daha fazla bilgi ve yardıma ihtiyacınız olursa Prof. Dr. Sacit Karamürsel ile 0212 
4142000-32507 numaralı telefondan bağlantı kurabilirsiniz. 
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GÖNÜLLÜ ONAM FORMU 

Prof.Dr. Sacit Karamürsel tarafından Fizyoloji Anabilim Dalı'nda tıbbi bir 
araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukandaki bilgiler bana aktanldı. 
Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya "katılımcı" ( denek) olarak davet edildim. 
Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 
gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 
kişisel bilgilerimin özenle korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 
çekilebilirim. (Ancak araştırmacılan zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileeeğimi önceden bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca araştırmacı 
tarafından araştırma dışı da tutulabilirim. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili 
herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 
İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 
meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunurnun ortaya çıkması halinde, her türlü 
tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, 
Prof.Dr. Sacit Karamürsel'i, 0212 4142000-32507 nolu telefondan ve İstanbul Tıp 
Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı'ndan arayabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya 

katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılınam konusunda 
zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. 

Bana yapılan tüm açıklamalan ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi 
başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde "katılımcı" 
(denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti memnuniyet ve 
gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

Tarih 

Gönüllünün Adı-soyadı 

Adresi 

Telefonu 

imzası 



Kısıtlılar için vasisinin 

Adı-soyadı 

imzası 

Açıklamalan yapan araştırmacının 

Adı-soyadı 

imzası 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin 

Adı-soyadı 

Görevi 

imzası 
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EL TERCiHi ÖLÇEGİ 

Proje no: SEMBEL jTarih: 
Katılımcı no: 

Ad ve soyad: 

Aşağıda belirtilen işleri yaparken öncelikle tercih ettiğiniz elinizi işaretleyiniz. İki 
elinizden herhangi birini öncelikle tercih etmiyorsanız "her ikisini de" yanıtını 
işareti e yi niz. 

Sol Sağ İkisini de 

1. Yazı yazarken 

2. Çizerken 

3. Birşey fırlatırken 

4. Çekiç kullanırken 

5. Diş fırçalarken 

6. Silgiyle silerken 

7. Makas kullanırken 

8. Kibrit çakarken 

9. Bir teneke boya karıştınrken 

1 O. Kaşık kullanırken 

ll. Tomavida kullanırken 

12. Kavanoz kapağı açarken (kapağı açan el) 

13. Bıçak kullanırken (çatalsız) 

lPuan: 
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KATlLlMCI BiLGiLENDiRME VE ONAM FORMU 

Bu anketİ doldurmadan önce bu bilgilendirme sayfasını dikkatle okuyunuz. 

Ben İstanbul Üniversitesi'nde Sinirbilim Bölümü'nde bir yüksek lisans öğrencisiyim. 
Bitirme tezim olarak soyut ve somut kelimelerin beyinde nasıl işlendiklerini 
karşılaştıracağım. Deneyimde kullanacağım kelimeleri seçmekte sizin yardımınızı ve 
fikirlerinizi rica ediyorum. 

Bu formda değerlendirilecek toplam 261 adet kelime bulunmaktadır. Sizden bu 
kelimeleri somutluk ve duygusal anlamlan açısından değerlendirmenizi rica ediyorum. 
Somutluk, size verilen kelimenin görme, tatma, koklama, dokunma, ve işitme 
duyulannın en az biri ya da birkaçı tarafından ne kadar kolay algılandıkları anlamına 
geliyor. Örneğin "papatya" kelimesini okuduğunuzda onun görüntüsünü, kokusunu 
kolayca zihninizde canlandırabilirsiniz, "umut" kelimesi ise duyularla algılanamaz. 
Kelimelerin somutluklarını, aşağıdaki 5 şıktan size en uygun olanı seçerek 
değerlendiriniz. 

CD Duyularla hiç ilişkisi yok 
0 Duyularla az ilişkili 
® Duyularla biraz ilişkili 
0 Duyularla oldukça ilişkili 
® Duyularla çok ilişkili 

Duygusal anlam, kelimenin ne kadar olumlu ya da ne kadar olumsuz anlama geldiği 
anlamına geliyor. Örneğin "cinayet" kelimesi çok olumsuz anlamlı, "arkadaş" çok 
olumlu, "bina" ise nötr anlamlı olarak nitelendirilebilir. Kelimelerin duygusal 
anlamlannı, aşağıdaki 5 şıktan size en uygun olanı seçerek ·değerlendiriniz. 

CD Çok olumsuz anlamlı 
0 Biraz olumsuz anlamlı 
® Anlamı ne olumlu ne de olumsuz, nötr 
0 Biraz olumlu anlamlı 
® Çok olumlu anlamlı 

Lütfen değerlendirmeyi yaparken kelimeleri tek başianna düşününüz, ek kelimelerle ya 
da cümle içinde kullanarak değerlendirmeyi yapmayınız. Kurduğunuz cümleye bağlı 
olarak kelimenin somutluk ve duygusal anlamı değişebilir. Kelime üzerinde çok 
düşünmeden, doğal bir biçimde değerlendiriniz. Kelime sayısı çok olduğundan bir 
oturuşta değil, aralar vererek anketİ tamamlayınız. Lütfen hiçbir kelimeyi boş 
geçmeyiniz, size en doğru gelen şekilde değerlendirmeyi yapınız. Bu kelimelerin 
değerlendirilmelerinde doğru ya da yanlış cevap bulunmamaktadır, ben sadece sizin 
bakış açınızı değerlendirmeye katmak amacındayım. 
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Yardımlarınız için teşekkür ederim. Anket ya da deneyle ilgili sorulannız olursa bana 
ecekoca@ gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Ece Kocagöncü 
Lütfen bu kısmı kendiniz doldurunuz: 

Anket yönergelerini dikkatle okudum ve anladım. Bu değerlendirmeye kendi nzamla 
hiçbir baskı olmaksızın katılmayı kabul ediyorum. 

İsim ve soyad: 

Tarih: 

İmza: 



Sayf3 1/ 5 

Somutluk (!) Duyutarla hiç ilişkisi yok Q) Az il işkili @ Biraz ili şkili @ Oldukça ili şkil i @ Çok ilişkili 
Duygusal değer (D Ço~ olumsuz Q) Biraz olumsuz® Ne olumlu ne de olumsuz @ Biraz olumlu@ Çok olumı u 
ütfen degerlendirmeyi yaparken kelimeleri tek başlar ra dllşür.ünüz; ek l<elime!erle ya da cümle iç i rıde lcullanarak değerlendirmeyi yapmayı nıı. 

\0 
..j::::. 



Sayfa 2/ 5 

Sorıu: luk <D Duyulad a hiç il\şı<isi yol< (D Az iliş-kil i·@ Biraz :ilişk ili @ Oldukça i!• şk ilt @ Çok if' şkm 
Duygus.al değer(!) Çok. olumsuz CD Bfraz olumsuz@ Ne olumlu ne de olumsuz@) Biraz ofumlu ®Çok olumru 

Lütfer deger endirme•{ i yaparken kelimeleri tek baş lanr.a düşününü ı ; ek kelimeleri e va da cümle : ç , nd~ kullaniirak değerleMırmeyi yapmayıntz. 

\0 
Vl 



Sayfa 3/5 

Somutluk (!) Dt.yuıaria hiç ilişki.si yok Q) Aı i:ı~kili@ Bi.raz i1 i şkili@ Olaukça ıl ; şkili ®Çok ilişkili 
Duygusal değer(!) Çok olumsuz Q) Siraz olumsuz @ Ne olumlu ne de olumsuz @ Biraz otu m lu@ Çok olumlu 

Lütfer degedendirmeyl yaparken ı<.elimeleri tek ba.şlarıpa dıişunı..iııüz: ek 'kelfme!erle ya da cümle içinde kullanarak df!!ğerlendırmey i vapmayınız. 

\0 
O\ 



olumlu 

ullanarak de gerlend ir meyı vapmayın ız. 

\0 
-:ı 



Sayfa 5/5 

Somutluk CD Duyutarla hiç ilişkisi yok Q) A.z iliş:O:ili@ B "q;ız ili şkili @ Okıukça iı.şkili ®Çok Hı şki " 
Duygusal değer CD Çokolumsuz G) Siraz olumsuz@ Ne olumlu ne de olumsuz@ Biraz olumlu@ Çok olumlu 
lütfen değerlena -meyi yaparker. kelimeler;i 1ek başlar~na duşüııunüz; ek keli"Tleferle ya da cümle ıçınde kullanarak değerı endirmevi yapmayınız. 

\0 
00 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı E ce Soyadı Kocagöncü 
Doğ.Yeri N orth York/Kanada Doğ.Tar. 11.10.1985 

Uyruğu T.C. ve Kanada TC Kim 
11609451872 

No 
Email ec e koca@ gmail.com Tel 05357616201 

Eğitim Düzeyi 

Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Lisans Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü 2008 

Lise V.K.V. Koç Özel Lisesi 2004 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 
jGörevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) 

ı. Araştırma Asistanı 
Madde ve Akıl Etkileşimleri 

2010-
Laboratu van 

2. Anaokulu Müdürü Küçük Eller Anaokulu Etiler 2009-2010 

Yabancı Okuduğunu 
KPDS!ÜD 

(Diğer) 
Konuşma* Yazma* s Dilleri Anlama* 

Puanı 
Puanı 

İngilizce Çok iyi Çok iyi Çok iyi - TOEFL-IBT 110 

Sayısal 

ALES Puanı 88,419 

Bilgisayar Bilgisi 

Program 

SPSS 

MATLAB 

SPM 

Ödülleri 

2011 European Campus of Exeellence Bursu 

2010 TÜBİTAK Yüksek Lisans Bursu 

Eşit Ağırlık 

88,248 

Kullanma becerisi 

Çok iyi 

İyi 

İyi 

2008 Boğaziçi Üniversitesi Yüksek Onur Belgesi 

Özel İlgi Alanları: 

Fotoğrafçılık, bisiklete binme, kitap okuma 

Sözel 

87,562 


