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ÖZET
Bu çalýþmada, Wechsler Bellek Ölçeði-Geliþtirilmiþ Formu,
Wisconsin Kart Eþleme Testi, Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi ve
Wechsler Yetiþkinler Zeka Ölçeði'nin aralarýnda oluþturduðu faktör yapýlarýnýn incelenmesi amaçlanmýþtýr. Üniversite öðrencisi
deneklere (n=110) Wechsler Bellek Ölçeði-Geliþtirilmiþ Formu,
Wisconsin Kart Eþleme Testi ve Çizgilerin Yönünü Belirleme testlerinin Türk Formlarýyla Wechsler Yetiþkinler Zeka Ölçeði uygulanmýþtýr. Testler arasýndaki ortak faktör yapýsýný incelemede,
Temel Bileþenler Analizi kullanýlmýþtýr. Yapýlan analiz sonucu elde
edilen ilk faktör, 11 alttest puanýnýn yüklendiði "Genel Yetenek"
olarak adlandýrýlan faktör olmuþtur. Ýkinci faktör "Zihinsel
Esneklik" olarak, üçüncü faktör ise "Algýsal Organizasyon" olarak
adlandýrýlmýþtýr. Elde edilen bulgular ilgili literatür bilgileri ýþýðý
altýnda tartýþýlmýþtýr.
Anahtar Sözcükler: Wechsler Yetiþkinler için Zeka Ölçeði,
Wechsler Bellek Ölçeði- Geliþtirilmiþ Formu, Wisconsin Kart
Eþleme Testi, Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi, Faktör Analizi.
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SUMMARY
Examination of Factor Structure of Inteligence Test
and Neuropsychological Tests
The aim of this study is to examine the factor structure of the
Turkish Forms of Wechsler Memory Scale-Revised, Wisconsin
Card Sorting Test and Judgement of Line Orientation Test
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togethe with Wechsler Adult Intelligence Scale. A total 110 subjects were used in this study. Principial Component Analysis was
used to extract factors. The first exracted factor was called
"General Ability" and it got loadings from 11 subtests. The second factor was called "Mental Flexibility" while the third was
called "Perceptual Organization". The findings were discussed in
the light of related literature.
Key Words: Wechsler Adult Intelligence Scale, Wechsler Memory
Scale-Revised, Wisconsin Card Sorting Test, Judgement of Line
Orientation Test, Factor Analysis.

GÝRÝÞ
Klinik nöropsikolojinin en temel iþlevlerinden olan
nöropsikolojik deðerlendirmede; kaza, hastalýk ya da
beynin anormal geliþimi sonucu oluþan zihinsel ve
davranýþsal iþlev bozukluklarýnýn doðasýný ve bu
bozukluklarýn beyindeki nöroanatomik yapýlarla iliþkilerini ortaya koymak temel amaçtýr (Benton 1994).
Bu temel amaç doðrultusunda nöropsikolojik deðerlendirmede (Lezak 1983); genel yetenek, öðrenme ve
bellek, dil becerileri, dikkat ve konsantrasyon, yapýlandýrma, soyut akýl yürütme becerileri, planlama,
sýralama, algýsal iþlevler gibi genel zihinsel iþlevler
"Nöropsikolojik Testler" olarak adlandýrýlan ölçme ve
deðerlendirme tekniklerinden yararlanýlarak deðerlendirilmektedir.
Nöropsikolojinin geliþmeye baþladýðý dönemlerde,
nöropsikolojik deðerlendirmelerde ilk olarak zeka testleri kullanýlmýþtýr. Ancak beynin farklý alanlarýný ve
iþlevlerini deðerlendirmede bu testler yetersiz
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kalmýþtýr. Ortaya çýkan gereksinimler doðrultusunda,
beynin farklý alanlarýnýn iþlevlerini deðerlendirmek
amacýyla yeni nöropsikolojik testler ve test bataryalarý
geliþtirilmiþtir (Lezak 1983).
Ancak genel nöropsikolojik deðerlendirmede, zekanýn
deðerlendirilmesi yine de ayrý bir yer tutmaktadýr.
Nöropsikolojik açýdan bakýldýðýnda, Piercy'e göre zeka,
"Her bireyde var olan ve farklý serebral bölgelerle iliþkili olan zihinsel iþlevleri gerçekleþtirmeye yönelik
temel bir kaynaktýr" (Lezak 1983). Psikolojik testlerin
geliþtirilmesinde temel bir kavram olan zekanýn
tanýmlanmasý uzun yýllardan beri pek çok kuramcýnýn
ilgisini çekmiþtir. Yirminci yüzyýlýn baþlarýnda zekanýn
bir "genel yetenek" olduðu görüþü hakimken;
günümüzde artýk zeka, pek çok faktörden oluþan
temel yetenekler olarak tanýmlanmaktadýr (Özgüven
1994). Bu görüþün temsilcisi olan Thurston'a göre
zeka "Birincil Zihinsel Yetenekler"olarak adlandýrýlan
yedi temel faktörden oluþmaktadýr. Bu faktörler, Sözel
Malzemenin Anlaþýlmasý, Kelime Akýcýlýðý, Sayýsal
Yetenek, Yer-Mekan Ýliþkileri, Bellek, Akýl Yürütme ve
Algýsal Hýzdýr (Özgüven 1994).
Ýnsan zekasýnýn kavramsal bilgi, akýl yürütme, problem çözme, yaratýcýlýk, bellek ve algý gibi yüksek düzey
zihinsel iþlevlerle ilgili olduðu görüþü, zekanýn biliþsel
kuramlarýnýn bir çoðunun temelini oluþturmaktadýr.
Bu görüþlerden hareketle, zeka ve zihinsel iþlevler
arasýndaki iliþkilerin incelenmesi pek çok araþtýrmaya
konu olmuþtur. Özellikle, nöropsikolojik testlerin
geliþtirilmesi aþamasýnda, bu testlerin zeka testleriyle
olan iliþkilerinin araþtýrýlmasý, ortak faktör yapýlarýnýn
ortaya konmasý bu alanda yapýlan çalýþmalarýn
temelini oluþturmuþtur.
Nöropsikolojik testlerle ilgili literatür incelendiðinde,
bellek zekayla iliþkisi en sýk incelenen zihinsel
iþlevlerden birisi olmuþtur. Toal'ýn (1957) çalýþmasý,
bellek testi ve zeka testi puanlarý arasýnda anlamlý
düzeyde iliþkiler göstermiþ olmasý bakýmýndan
oldukça önemlidir. Toal çalýþmasýnda, Wechsler Bellek
Ölçeði (WMS) ile Wechsler Yetiþkinler için Zeka
Ölçeði'nin (Wechsler Adult Intelligence Scale: WAIS)
Sözel Zeka Puaný arasýnda .69'luk, Performans Zeka
Puaný ile arasýnda .53'lük, Toplam Zeka Puaný ile
arasýnda .75'lik bir korelasyon elde etmiþtir.
Bellek ve zeka ölçekleri arasýndaki iliþkilerin incelenmesindeki diðer bir yaklaþým da, ölçeklerdeki ortak
faktör yapýlarýnýn ortaya çýkarýlmasýdýr. Larrabbe ve
arkadaþlarý (1983), WAIS ve WMS arasýndaki ortak
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faktör yapýsýný inceledikleri çalýþmalarýnda, Algýsal
Organizasyon, Sözel Malzemeyi Anlama, DikkatKonsantrasyon olarak adlandýrdýklarý üç faktör elde
etmiþlerdir. Wechsler Bellek Ölçeði-Geliþtirilmiþ Formu
(Wechsler Memory Scale-Revised:WMS-R) ile ilgili faktör analizi çalýþmalarýndan ilki Wechsler (1987)
tarafýndan yapýlmýþtýr. Yapýlan analizler sonucunda,
elde edilen ilk faktör, Dikkat-Konsantrasyon Faktörü,
ikinci faktör Genel Bellek ve Öðrenme olarak
adlandýrýlmýþtýr. Analize WAIS Toplam Zeka puanlarýnýn katýlmasýyla elde edilen faktör örüntüsünde
ise, zeka puanlarý Dikkat-Konsantrasyon Faktörüne
yüksek faktör yükleriyle yüklenmiþlerdir.
Bellek ve zeka arasýndaki iliþkilerin incelendiði çalýþmalarýn sayýsýnda son yýllarda bir artýþ dikkati çekmektedir. Miyake ve arkadaþlarýnýn (2001) yaptýðý bir
çalýþmada, çalýþma belleði ve zeka ile görsel-mekansal
kýsa süreli bellek, yönetici iþlevler ve görsel-mekansal
iþlevler arasýnda anlamlý düzeyde iliþkiler göstermiþlerdir. Bowde ve arkadaþlarý (2001) ise alkol
baðýmlýsý 289 hastayla yaptýklarý çalýþmada, WMS-R
ve WAIS-R ölçeklerinin oluþturduðu 5 faktör ortaya
koymuþlardýr. Bu faktörler, Sözel Anlama, Algýsal
Organizasyon, Dikkat-Konsantrasyon, Sözel ve Görsel
Bellek Faktörleri olarak isimlendirilmiþtir.
Zeka ile iliþkisi incelenen bir diðer zihinsel iþlev ise
yönetici iþlevlerdir. Bu çalýþma kapsamýnda yer alan
Wisconsin Kart Eþleme Testi (Wisconsin Card Sorting
Test: WCST), yönetici iþlevlere duyarlý olduðu gösterilmiþ bir testtir. Heaton (1981), WCST'nin normatif
çalýþmasýnda, WAIS ile WCST puanlarý arasýnda
anlamlý düzeyde iliþkiler olduðunu göstermiþtir.
Bu çalýþmada yer verilen testlerden bir diðeri, Benton
ve Varney tarafýndan geliþtirilen (1978), çizgi yönü
algýsýný deðerlendirmede kullanýlan Çizgilerin Yönünü
Belirleme Testi (Judgement of Line Orientation Test:
ÇYBT) olmuþtur. ÇYBT ile zeka ölçekleri arasýndaki
iliþkilerin incelendiði çalýþma sayýsý, ilgili literatürde
çok kýsýtlý sayýdadýr. Benton ve arkadaþlarý (1981),
ÇYBT performansý ile Wechsler Zeka Testinin Sözel alt
testleri arasýnda çok düþük bir iliþki göstermiþlerdir.
Karakaþ ve Baþar'ýn (1993) "Biliþsel Potansiyeller için
Nöropsikolojik Test (BÝLNOT) Bataryasý Standardizasyon Çalýþmasý" nöropsikolojik testlerin ülkemizde
kullanýmýnda yaþanýlan sýkýntýlarý gidermede çok
önemli bir adým olmuþtur (Karakaþ ve ark. 1996).
Bu çalýþma kapsamýnda BÝLNOT Bataryasýnda yer
alan, Wechsler Bellek Ölçeði-Geliþtirilmiþ Formu,
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Wisconsin Kart Eþleme Testi, Çizgilerin Yönünü
Belirleme Testi puanlarý ile Wecshler Yetiþkinler için
Zeka Ölçeði alttest puanlarýnýn oluþturduklarý faktör
yapýlarýnýn ortaya çýkarýlmasý amaçlanmýþtýr. Yapýlan
faktör analizi çalýþmasý, ayný zamanda, BÝLNOT
Bataryasý kapsamýnda standardizasyonu yapýlmýþ
olan söz konusu testlerin geçerlik çalýþmalarý kapsamýnda yer almýþtýr.
GEREÇ VE YÖNTEM
Örneklem
Hacettepe Üniversitesi’nin Edebiyat Fakültesi,
Mühendislik Fakültesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler
Fakültesi ve Eðitim Bilimleri Fakültelerinin deðiþik
bölümlerine devam eden, üçüncü ve dördüncü sýnýf
öðrencileri arasýndan, 20-24 yaþ grubu içerisinde yer
alan 55 kýz, 55 erkek olmak üzere toplam 110 gönüllü öðrenci çalýþmaya alýnmýþtýr.
Cinsiyetler açýsýndan dengelenen deneklerin tüm grup
için yaþ ortalamasý 21.4 (SS=1.1), yaþ ranjý ise 20-24
olmuþtur. Erkek deneklerin yaþ ortalamasý 21.0
(SS=1.0), kýz deneklerin yaþ ortalamasý ise 21.8
(SS=1.8) olarak bulunmuþtur.
Veri Toplama Araçlarý
Bu çalýþmada kullanýlan nöropsikolojik testler,
"Biliþsel Potansiyeller Ýçin Nöropsikolojik Test
Bataryasý: BÝLNOT BATARYASI" adlý projede yer alan
ve standardizasyonu tamamlanmýþ (Karakaþ ve Baþar
1993, Karakaþ ve ark. 1996) olan nöropsikolojik
testler arasýndan seçilmiþtir.
Wechsler Bellek Ölçeði-Geliþtirilmiþ Formu: WMSR, Wechsler tarafýndan 1945 yýlýnda geliþtirilen
Wechsler Bellek Ölçeði'nin (WMS) kapsamlý olarak
geniþletilmesinden elde edilmiþ bir bellek ölçeðidir
(Wechsler 1987). Adolesan ve yetiþkinlerde dikkat,
kýsa süreli bellek, uzun süreli bellek iþlevlerinin temel
boyutlarýný deðerlendirmede yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. WMS-R'nin ayný zamanda sözel ve anlýk
bellek ile þekil belleði ve gecikmeli hatýrlamayý deðerlendirmede de kullanýldýðý bilinmektedir (Wong ve
Gýlpýn 1983).
WMS-R'yi oluþturan 13 alttest Genel Bilgi ve Yönelim,
Zihinsel Kontrol, Þekil Belleði, Sayý Dizileri, Görsel
Bellek Uzamý, anlýk ve gecikmeli olarak ölçülen
Mantýksal Bellek, Sözel Çaðrýþým Çiftleri, Görsel
Çaðrýþým Çiftleri ve Görsel Üretim þeklinde yapýlandýrýlmýþtýr. WMS-R'nin bu 13 alttestinden toplam
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21 puan hesaplanmakta, bu puanlar, kiþinin genel
belleði, sözel ve görsel belleði, dikkat-konsantrasyon
düzeyi ve gecikmeli hatýrlama düzeyi hakkýnda bilgi
vermektedir. Bir nöropsikolojik test olarak WMS-R'nin
beynin temporal ve hippokampal bölge faaliyetleriyle
ile yakýndan ilgili olduðu bilinmektedir (Lezak 1983).
WMS-R'nin Türk kültürüne standardizasyonu çalýþmasý, Karakaþ ve arkadaþlarý tarafýndan yapýlmýþtýr
(Karakaþ ve Baþar 1993, Karakaþ ve ark. 1996,
Karakaþ ve ark. 1996, Karakaþ ve ark. 1998). WMSR'nin Türk Formunun faktör yapýsý, testin norm deðerlerinin toplandýðý 353 denek üzerinde yürütülmüþ
olan bir çalýþmada incelenmiþ, analizler tüm WMS-R
puanlarýný içermiþtir (Karakaþ ve ark. 1998). WMSR'ye uygulanan Temel Bileþenler Analizi (Principal
Component Analysis: PCA) sonuçlarýna göre, özdeðeri
>1 olan dört faktör elde edilmiþ ve bunlarýn toplam
varyansýn %70.5'ini açýkladýðý görülmüþtür. Bu analizde elde edilen ilk faktöre Mantýksal Bellek puanlarýnýn tümü (Mantýksal Bellek I ve II A, Mantýksal
Bellek I ve II Toplam) yüklenmiþtir. Bu faktör sözel
bellekle ilgilidir. Ýkinci faktöre görsel ve çaðrýþýmsal
nitelikli puanlarýn tümü (Görsel Üretim I ve II, Þekil
Belleði, Görsel Çaðrýþým Çiftleri I ve II, Sözel Çaðrýþým
Çiftleri I ve II) yüklenmiþtir; bu faktör görsel bellekle
ilgilidir. Üçüncü faktöre görsel bellek uzamý puanlarýnýn tümü (Görsel Bellek Uzamý Düz, Ters ve
Toplam) yüklenmiþtir; bu faktör yönlenim ile iliþkilendirilmiþtir. Dördüncü faktöre ise Wechsler'in
(1987) de tek faktör altýnda elde ettiði ve dikkat/konsantrasyonla iliþkilendirdiði puanlarýn tümü (Genel
Bilgi ve Yönelim, Zihinsel Kontrol, Sayý Uzamý Düz,
Ters ve Toplam) yüklenmiþtir; bu faktör dikkat/konsantrasyon olarak adlandýrýlmýþtýr. WMS-R Türk
Formunun sözel bellek, görsel bellek, dikkat/konsantrasyon ve ayrýca yönlenimi ölçtüðüne iliþkin
yukarýdaki bulgular, Türk Formunun, orijinal form için
hedeflenmiþ olan özelliklerle iliþkili olduðunu göstermektedir.
WMS-R Türk Formunun faktör yapýsý, WMS-R alttestlerindekine benzer özellikleri ölçen baþkaca testler
kullanýlarak da incelenmiþtir. Genç-Açýkgöz ve
Karakaþ'ýn çalýþmasýnda (1996) sözel ve sayýsal
içerikli WMS-R alttestleri, Sayý Dizisi Öðrenme Testi
(Serial Digit Learning Test: SDÖT), standardizasyonu
daha önce tamamlanmýþ olan Görsel-Ýþitsel Sayý
Dizileri Testi B Formu (GISD-B) (Karakaþ ve Yalýn
1995) ve Ýþitsel Sözel Öðrenme Testi (Auditory Verbal
Learning Test: AVLT) ile birlikte ele alýnmýþtýr. Bu çalýþKLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2002;5:160-168
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mada, testlerin oluþturduðu faktör yapýsý; üniversite
son sýnýfta okuyan kadýn ve erkek toplam 167 denek
üzerinde incelenmiþtir. Analiz sonuçlarý, WMS-R,
GISD-B ve SDÖT'ün oluþturduðu örüntüde üç temel
faktörün bulunduðunu göstermiþtir. Analiz sonuçlarý,
WMS-R, GÝSD-B ve SDÖT'ün oluþturduðu örüntüde üç
temel faktörün bulunduðunu göstermiþtir. Bu faktörlerden ilkine WMS-R'nin Sözel Çaðrýþým Çiftleri ve
Mantýksal Bellek alttestleri yüklenmiþtir. Bu testlerin
orijinal WMS-R'de (Wechsler 1987) genel bellek faktörü altýnda yer almýþtýr. Diðer faktöre WMS-R'nin Sayý
Uzamý alttestleri ile yine sayý dizilerini içeren GÝSD-B
alttestleri yüklenmiþ ve bu faktör dikkat/konsantrasyon faktörü olarak adlandýrýlmýþtýr. Temelde öðrenme
yeteneðini ölçen SDÖT ise tamamen farklý bir faktör
altýnda yer almýþtýr; bu faktör öðrenme ve bellek faktörü olarak adlandýrýlmýþtýr. WMS-R Türk Formunun
kurultu geçerliðini araþtýrmak için yapýlmýþ olan bu
çalýþmada elde edilen faktör örüntüsü, orijinal WMSR'dekinin doðrultusunda olmuþtur.
Wisconsin Kart Eþleme Testi: WCST, normal yetiþkin
bireylerde soyut akýl yürütme (abstraction) yeteneðini
deðerlendirmek amacýyla geliþtirilen ilk eþleme testlerinden birisidir (Berg 1948). Teste daha sonra son
þeklini Heaton (1981) vermiþtir. WCST ile ayrýca,
kavramsallaþtýrma (conceptualization), stratejileri
oluþturma ve iptal etme yeteneði, problem çözme,
dikkati sürdürebilme, zihinsel esneklik gibi beynin
yönetici iþlevleri (executive function) olarak bilinen
iþlevler de deðerlendirilmektedir (Heaton 1981, Lezak
1983). WCST, her biri 64 tepki kartýndan oluþan iki
kart destesi ve dört adet uyarýcý kartýndan oluþmaktadýr. Bireysel olarak yapýlan WCST uygulamasýnda,
toplam 6 tane doðru eþleme kategorisi vardýr. Ýlk
doðru kategori renk, ikinci doðru kategori ise þekildir.
Daha sonraki doðru eþleme kategorileri sýrasýyla miktar, renk, þekil ve miktardýr.
WCST'nin Türk kültürüne standardizasyonu çalýþmasý, Karakaþ ve arkadaþlarý tarafýndan (1996)
yapýlmýþtýr. Mevcut çalýþmada WCST'nin Karakaþ ve
Baþar tarafýndan geliþtirilen ve standardizasyonu
tamamlanmýþ olan Türk formu kullanýlmýþtýr.
WCST'nin Türk formunda 13 puan hesaplanmaktadýr.
WCST'nin Türk Formunun faktör yapýsýnýn incelendiði
çalýþmada (Karakaþ ve ark. 1999), WCST'nin 13
puanýna PCA uygulanmýþtýr. PCA sonucunda, WCST1
puaný hariç tüm puanlar sadece birer faktöre yüklenmiþlerdir. Bu bulgu, araþtýrýcýlar tarafýndan ilgili puanlarýn saf deðiþkenler olduðu þeklinde yorumlanmýþtýr.
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WCST3 dýþýndaki ilk 8 puanýn yüklendiði birinci faktörün toplam varyansýn %50.2'sini açýkladýðý
görülmüþtür. Söz konusu puanlar incelendiðinde bunlarýn, yanlýþ olduðu yolunda verilen sözel geribildirime raðmen daha önceki davranýþta ýsrar etme
durumunu yani perseverasyonu yansýttýðý görülmektedir. Mevcut araþtýrmanýn bulgularý WCST Türk
Formunun da en yüksek açýklama yüzdesine sahip
özellik olarak baþlýca perseverasyon özelliðini
ölçtüðünü göstermiþtir. WCST Türk Formunda elde
edilen ikinci faktör altýnda WCST3, 10, 12 puanlarý yer
almýþ ve bu faktör toplam varyansýn daha küçük bir
bölümünü, %18.7'sini açýklamýþtýr. Karakaþ ve arkadaþlarýnýn (1999) çalýþmasýnda da WCST 3, 10, 12'nin
oluþturduðu faktör kavramsallaþtýrma/irdeleme
olarak nitelenmiþtir. Karakaþ ve arkadaþlarýnýn (1999)
çalýþmasýnda WCST9 ve 13 puanlarý bir diðer faktörü
oluþturmuþtur. Ancak araþtýrmacýlar, elde edilen bu
faktörün, öncekilere oranla toplam varyansýn daha
küçük bir bölümünü (%10.8) açýkladýðýný; söz konusu
puanlar arasýnda anlamlý korelasyon olmadýðýný
belirterek bu faktörün daha ileri yorumunu yapmaktan kaçýnmýþlardýr.
WCST Türk Formunun zeka ve genel yetenek testlerinde ölçülen özelliklerden farklý bir yetenek alanýný
ölçtüðünü gösteren diðer bir bulgu da Karakaþ
tarafýndan yürütülen projede (Karakaþ ve Baþar 1993,
Karakaþ ve ark. 1996) elde edilmiþtir. WCST puanlarý
ile Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM)
puanlarýnýn birlikte oluþturduklarý faktör örüntüsünün incelendiði bu çalýþmada, bir genel yetenek
testi olarak kabul edilen RSPM için hesaplanan puanlar, WCST puanlarýnýn yüklendiði faktörler altýnda yer
almamýþtýr. WCST Türk Formu üzerinde yukarýda
aktarýlan çalýþmalarý araþtýrmacýlar, WCST'nin zeka
testlerinde ölçülenden farklý bir yetenek alanýný
ölçtüðü þeklinde yorumlamýþlardýr.
Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi. Benton, Varney ve
Hamsher tarafýndan (1978)'de geliþtirilen (Judgement
of Line Orientation: ÇYBT) ÇYBT, görsel mekan (visual
space) ve yön (oriantation) algýsýný ölçmektedir. Test
yaygýn olarak sað hemisfer özellikle sað parietal lob
hasarlarýný deðerlendirmede kullanýlmaktadýr. ÇYBT,
çizgi parçalarý arasýndaki açýsal iliþkileri algýlama
yeteneðine dayanmaktadýr. 30 maddeden oluþan
testte her biri farklý açýlandýrýlmýþ çizgi çiftlerinin
numaralandýrýlmýþ 11 çizgiyle görsel açýdan eþleþtirilmeleri gerekmektedir. ÇYBT'nin Türk kültürüne
standardizasyonu çalýþmasý, Karakaþ ve arkadaþlarý
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(1996) tarafýndan yapýlmýþtýr. Mevcut çalýþmada
ÇYBT'nin Türk Formu kullanýlmýþtýr.
Wechsler Yetiþkinler için Zeka Ölçeði. Zekayý çok
boyutlu deðerlendirebilen WAIS, alt testlerden oluþan
ve bireysel olarak uygulanan bir testtir. Wechsler
tarafýndan 1945 yýlýnda geliþtirilen WAIS 16 yaþ ve
üstü bireylere uygulanabilen, sözel ve performans
becerilerini içeren 11 alttestten oluþmaktadýr. Bu on
bir alttestin, 6'sý sözel becerileri, 5 tanesi ise performans becerileri içermektedir. WAIS'ýn deðerlendirilmesi sonucu üç puan elde edilmektedir. Bu puanlar, Sözel
Zeka puaný, Performans Zeka Puaný ve Toplam Zeka
puanýdýr. Ölçeðin Türk Formunun oluþturulmasý,
geçerlik ve güvenirlik çalýþmalarý ise Epir ve Ýskit
(1972) tarafýndan yapýlmýþtýr. Ölçeðin geçerlik ve
güvenirlik çalýþmasý yapýlmýþ olmasýna karþýn Türkiye
normlarý mevcut deðildir.

ölçütü (Dað 1990) kullanýlmýþ ve özdeðeri (eiqenvalue) 1.00'den büyük olan faktörler yoruma esas alýnarak, bunlarýn ortak varyansa katkýlarý incelenmiþtir.
Kaiser ölçütüne göre özdeðeri 1.00'den büyük olan 3
faktör çýkmýþtýr. Bu faktörlere ait özdeðerler 1.12 ile
3.86 arasýnda deðiþmektedir. Bu faktörler toplam
varyansýn, sýrasýyla %35.1, %18.7'si ve %10.2'sini
topluca da %64.1'ini açýklamýþtýr. Faktör
varyanslarýnýn maksimum olmasýný saðlamak, daha
iyi yorum veren en basit yapýya ulaþmak için verilere,
ortogonal rotasyon yöntemlerinden olan Varimaks
yöntemi uygulanmýþtýr. En düþük faktör yükü 0.316
kabul edilmiþtir; bu deðer altýndaki faktör yükleri,
varyansa katkýlarý %10'un altýnda kalmasý nedeniyle
dikkate alýnmamýþtýr (Dað 1990).

Çalýþma, 1994 ve 1996 yýllarý öðretim dönemlerinde
Hacettepe Üniversitesi'nde yürütülmüþtür. Araþtýrmacý tarafýndan çalýþmaya katýlacak öðrencilerle yüz
yüze görüþmeler yapýlmýþ; çalýþmaya alýnma ölçütlerini (yaþ, okuduklarý fakülte, sýnýf, geçirilmiþ veya uygulama esnasýnda herhangi bir nörolojik ya da psikiyatrik hastalýk öyküsünün olmamasý, ilaç kullanýmýnýn
bulunmamasý) karþýlayan öðrenciler çalýþma örneklemine dahil edilmiþtir. Çalýþmada kullanýlan testlerin
uygulama süreleri 3.5- 4 saat arasýnda deðiþmiþtir. Bu
sürenin deneklerin ve uygulayýcýnýn performanslarýný
olumsuz yönde etkileyebileceði, yorgunluk ve ayrýca
alýþkanlýðýn ortaya çýkabileceði düþünüldüðünden,
testler ikiþer ikiþer farklý günlerde yapýlan oturumlarda uygulanmýþtýr. Her bir teste ait cevaplar kayýt formlarýna kaydedildikten sonra, testin kendi yönergesinde
belirtilen puanlama ölçütlerine göre deðerlendirilmiþtir.

Tablo 2'de WAIS, WMS-R, WCST ve ÇYBT puanlarýnýn
PCA ve Varimaks rotasyonu sonucunda oluþturduklarý
faktör örüntüleri, ortak varyanslarý ve açýkladýklarý
varyans yüzdeleri özetlenmiþtir. Tablo incelendiðinde,
ilk çýkan faktörün test puanlarý arasýndaki varyansý
açýklamada en yüksek paya sahip olduðu, ayný
zamanda da en fazla sayýdaki puanýn yüklendiði faktör olduðu dikkati çekmektedir. Genel yetenek olarak
adlandýrýlan bu faktöre (F1), WAIS'in Toplam, Sözel,
Performans Zeka puanlarý ile WMS-R Mantýksal
Bellek-I ve ÇYBT puanlarý yüksek faktör yükleriyle
yüklenmiþlerdir. Ýkinci faktöre (F2), sadece WCST
puanlarý yüklenmiþtir. Zihinsel esneklik adý verilen bu
faktöre Tamamlanan Kategori Sayýsý alttest puaný
negatif yönde, Perseveratif Hata Sayýsý ve Perseveratif
Olmayan Hata Sayýsý alttest puanlarý ise pozitif yönde
yüklenmiþtir. Üçüncü faktöre (F3) ise algýsal organizasyonla iliþkili olduðu düþünülen WMS-R'nin Þekil
Belleði, Görsel Bellek Uzamý alttestleri, WMS-R'nin
Sayý Dizisi alttesti ve WAIS'ýn Performans Zeka puaný
yüklenmiþ; ve bu faktör Algýsal Organizasyon olarak
adlandýrýlmýþtýr.

BULGULAR

TARTIÞMA

Tablo 1'de WAIS, WMS-R, WCST ve ÇYBT'nin 11
alttestinden elde edilen puanlar için hesaplanan
Pearson Momentler Çarpýmý Korelasyon Katsayýlarý
matrisi gösterilmiþtir.

Bu çalýþmada BÝLNOT Bataryasý içerisinde Türk
kültürüne standardizasyonu çalýþmalarý (Karakaþ ve
Baþar 1993, Karakaþ ve ark. 1996) tamamlanmýþ olan
nöropsikolojik testlerin geçerlik çalýþmalarý kapsamýnda yapýlmýþ, bellek, yönetici iþlevler, görsel mekan ve
yön algýsýný deðerlendiren üç nöropsikolojik testin
zeka testi ile oluþturduðu faktör yapýsý incelenmiþtir.

Ýþlem

Dört testten hesaplanan puanlar arasýndaki korelasyonlar incelenmiþ ve deðerlerin, korelasyon matrisinin
faktörleþtirilebilmesi (factorability) için gerekli olan
.30’un üstünde olduðu belirlenmiþtir. PCA'da elde
edilen faktörlerin hangilerinin sýfýrdan anlamlý olarak
farklý olduðunu belirlemede, Kaiser Normalleþtirmesi
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PCA ve Varimaks Rotasyonunda elde edilen ilk faktör
genel yetenek olarak adlandýrýlan faktör olmuþtur.
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Tablo 1. WAIS, WMS-R, WCST ve ÇYBT'den hesaplanan puanlar arasýndaki Pearson Momentler Çarpýmý
Korelasyon Katsayýlarý Matrisi
Altestler*

1

1

1.00

2

.33

3

.82

4

.29

5

.16

6
7

.35
.31

8

.14

9

.22

**
**
**

2

**

**
.80
.37

.29

**
**
**

.16
.35

*

4

5

6

7

8

9

10

11

1.00

.47
**

3

*
-.23

-.19

11

**
-.25

-.10

.41

**

.38
.38
.29

**

.15

10

1.00

.31

* p<.05 ** p<.01
1. WAIS Sözel Zeka Puaný
2. WAIS Performans Zeka Puaný
3. WAIS Toplam Zeka Puaný
ÇYBT

**
**
**

.24

**

.13
.29

1.00
.19

**

.37

*
**
**

1.00
.16

1.00

.16

*
.22

1.00

.08

.34

*
.22

.00

.08

.13

.23

**
-.30

*
-.20

-.04

-.05

-.15

**
-.26

**
-.81

1.00

*
-.22

-.15

-.02

-.04

-.12

*
-.22

**
-.70

-.68

.24
*

**

1.00

5.
6.
7.
8.

**

WMS-R
WMS-R
WMS-R
WMS-R

Þekil Belleði
Mantýksal Bellek -I
Sayý Dizisi
Görsel Bellek Uzamý

*

1.00

**

1.00

9. WCST Tamamlanan Kategori Sayýsý
10. WCST Perseveratif Hata Sayýsý
11. WCST Perseveratif Olmayan Hata Sayýsý

Tablo 2. WAIS, WMS-R, WCST, ve ÇYBT'puanlarýnýn Varimaks Rotasyonu sonrasý oluþturduklarý faktör örüntüsü ve ortak varyanslarý, özdeðerleri ve açýkladýklarý varyans yüzdeleri
Alttestler

Faktör 1

Faktör 2

Faktör 3

Toplam Zeka Puaný

.88

-.16

.30

Sözel Zeka Puaný

.85

-.19

-.00

Performans Zeka Puaný

.61

-.03

.51

Mantýksal Bellek-I

.59

.04

.07

ÇYBT

.46

-.15

.24

Sayý Dizisi

.23

.09

.52

Görsel Bellek Uzamý

.01

-.24

.71

Tamam. Kategori Sa.

.11

-.91

.06

Perse. Hata Sa.

-.12

.89

-.12

Perse. Olmayan Hata Sa.

-.08

.86

-.05

Þekil Belleði

.20

.11

.81

Özdeðer

3.86

2.05

1.12

Açýklanan Varyans

35.1

18.7

10.2

Birikimli Varyans

35.1

53.9

64.1
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sek paya sahip olan genel yetenek faktörüne yüklenen
test puanlarý incelendiðinde, WAIS'den elde edilen
Toplam, Sözel ve Performans Zeka puanlarýnýn yüksek
faktör yükleri ile yüklendikleri görülmektedir. Bu
puanlarý sýrasýyla WMS-R'nin Mantýksal Bellek-I
alttest puaný ve ÇYBT puaný izlemiþtir.
WMS-R'nin sözel bellek göstergesini oluþturan
(Wechsler 1987) alttestlerden biri olan Mantýksal
Bellek-I alttesti, kendi içinde anlamsal bütünlüðü olan
birbirinden farklý iki kýsa öyküden oluþmaktadýr.
Mantýksal Bellek-I alttesti ile Sözel, Performans ve
Toplam Zeka puanlarý arasýnda anlamlý düzeyde iliþkiler gözlenmiþtir (Tablo 1). WMS-R ile Wechsler zeka
ölçekleri arasýndaki faktör örüntülerinin incelendiði
çalýþmalarda (Larrabbe ve ark. 1983, Wechsler 1987,
Bornstein ve Chelune 1988, 1989, Leonberger ve ark.
1991, 1992), WMS-R'nin sözel alt testlerinin sözel
zeka puaný ile ayný faktör altýnda yer aldýklarý
bildirilmektedir. Bu araþtýrma kapsamýnda da
Mantýksal Bellek- I alttestinin sözel zeka puaný ile
ayný faktöre yüklenmesi diðer araþtýrma bulgularý ile
uyumlu bulunmuþtur.
Bu faktöre düþük faktör yükü ile yüklenen son test
puaný, ÇYBT puaný olmuþtur. Bilindiði gibi ÇYBT
görsel-uzaysal algýlama, yön algýsý gibi yüksek kortikal iþlevlerin deðerlendirilmesinde kullanýlan ve performans ölçümüne dayanan bir testtir (Benton ve
Varney 1978). Zekanýn ölçülmesinde yaygýn olarak
kullanýlan WAIS'in Performans Zeka puaný, beþ
alttestten hesaplanmaktadýr. ÇYBT, WAIS'in üç zeka
puaný ile de anlamlý düzeyde iliþkiler göstermiþ, test,
Performans Zeka puanýnda gözlenen varyansýn
%13.9'unu, Toplam Zeka puanýnda gözlenen varyansýn %17.1'ini açýklamýþtýr. WAIS'in faktör analizi çalýþmalarýnda, ÇYBT puaný algýsal organizasyon adý verilen faktör altýnda yer almýþtýr (Parker 1983). Bu
çalýþmada ÇYBT en yüksek yükle birinci faktöre yüklenmekle beraber düþük yükle diðer faktörler altýnda
da yer almýþtýr. ÇYBT'nin PCA sonucunda zeka puanlarý ile ayný faktöre yüklenmesi, görsel-uzaysal
yeteneklerin, zekanýn temel bir bileþeni olduðu þeklindeki kuramsal bilgilerle de uyumlu bulunmuþtur
(Özgüven 1994). Bu faktöre yüklenen alttestler,
alttestlerin yapýsal özellikleri ve testlerle ilgili kuramsal bilgiler göz önüne alýndýðýnda, bu faktörün temsil
ettiði zihinsel yeteneðin genel bir yetenek olduðu
düþünülmüþtür.
Zihinsel esneklik olarak adlandýrýlan ikinci faktöre,
yalnýzca analize dahil edilen WCST puanlarýnýn yük166

sek faktör yükleriyle yüklendikleri görülmektedir.
Bilindiði gibi, WCST performansý temelde davranýþýn
doðruluðu konusunda verilen geri-bildirimden yararlanarak sýnýflama ilkesini çýkarma, uyarýcýnýn bir
yönüne seçici olarak dikkat edebilme, geçerli olduðu
sürece bu ilkeyi kullanabilme, yanlýþ davranýþa yol
açtýðýnda ise ilkeden vazgeçebilme yani davranýþ
kurulumunu deðiþtirebilmeyi içermektedir (Karakaþ
ve ark. 1999).
Heaton (1981), WCST'nin orijinal formuna iliþkin
standardizasyon çalýþmasýnda, WCST puanlarý ile
WAIS Toplam Zeka puaný arasýnda düþük korelasyonlar belirtmiþtir. Bu çalýþmada da, WCST puanlarý ile
WAIS Zeka puanlarý arasýnda anlamlý düzeyde ancak
düþük korelasyonlar gösterilmiþtir (Tablo 1). WCST6,
Toplam Zeka puanýnda gözlenen varyansýn %9.2'sini,
Performans Zeka puanýnda gözlenen varyansýn
%3.9'unu; WCST7 ise Sözel Zeka puanýndaki varyansýn %6.6'sýný anlamlý olarak açýklayabilmiþtir. Ancak
PCA sonucunda, WCST puanlarý tek baþýna ikinci faktör altýnda yer almýþ, zeka puanlarýndan hiçbiri bu
faktöre yüklenmemiþtir. Elde edilen bu bulgu,
WCST'nin zeka testleriyle doðrudan ortaya konamayan zihinsel yetenekleri ölçtüðü þeklinde yorumlanabilir. WCST Türk Formunun zeka veya genel
yetenek testlerinde ölçülen özelliklerden farklý bir
yetenek alanýný ölçtüðünü gösteren bir diðer bulgu da
Karakaþ tarafýndan yürütülen projede (Karakaþ ve
Baþar 1993, Karakaþ ve ark. 1996) elde edilmiþtir.
WCST puanlarý ile RSPM toplam puanlarýnýn birlikte
oluþturduklarý faktör örüntüsünün incelendiði bu
çalýþmada, bir genel yetenek testi olarak kabul edilen
RSPM için hesaplanan puanlar, WCST puanlarýnýn
yüklendiði faktörler altýnda yer almamýþtýr. Bu bulgular ayrýca, WCST Türk Formunun ölçmesi beklenen
özelliði geçerli olarak ölçtüðüne iþaret eden bir baþka
bulgu olarak da ifade edilebilir (Karakaþ ve ark.
1999).
Üçüncü faktöre ise WMS-R'nin görsel alttestlerinden
olan ve anlýk olarak ölçülen Þekil Belleði ve Görsel
Bellek Uzamý alttestleri ile birlikte sözel bir alttest
olan Sayý Dizisi alttesti ve WAIS'in Performans Zeka
puaný yüklenmiþtir.
Bu faktör altýnda yer alan WMS-R'nin alttestlerine ait
faktör yüklerinin yüksek olduðu gözlenmektedir. Þekil
Belleði ve Görsel Bellek Uzamý alttestleri, WMS'ye yeni
eklenen görsel bellek testleridir (Wechsler 1987). Þekil
Belleði alttestinde denek önce kendisine gösterilen üç
soyut þekli algýlamakta, daha sonra bu þekilleri
KLÝNÝK PSÝKÝYATRÝ 2002;5:160-168
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karýþýk sýrada verilen soyut þekiller arasýndan ayýrt
etmektedir. Görsel Bellek Uzamý alt testinde ise iki ile
dokuz basamaklý sayýlar belirli bir bütünlük içerisinde
deneðe görsel olarak sunulmakta, denek renkli
karelere düz ya da ters olarak dokunmaktadýr.
Deneðin kendisinden istenen görevi yerine getirebilmesi için algýlama süreçlerini devreye sokmasý
gerekmektedir. Sayý Dizisi alttestinde ise Görsel Bellek
Uzamý testinde olduðu gibi iki ile dokuz basamaklý
sayýlar düz ve ters sýralarda sözel olarak sunulmaktadýr. Görsel Bellek Uzamý ve Sayý Dizisi alttestleri
dikkat-konsantrasyon ve anlýk bellek fonksiyonlarýný
ölçmek için kullanýlan, uyarýcýlarýn sýrasýyla sözel ve
görsel olarak sunulduðu benzer yapýsal özellikleri
olan alttestlerdir. Dikkat edilecek olursa WMS-R'nin
her üç alt testinde de uyarýcýlar verilmekte, denekten
bu uyarýcýlarý hemen hatýrlamalarý istenmektedir.
Deneðin bu görevi yerine getirebilmesi için uyarýcýlarý
doðru olarak algýlamasý bir ön koþuldur.
Ancak sözel bir alttest olan Sayý Dizisi alt testinin de
bu faktöre yüklenmiþ olmasý, alttestin diðer faktör
analizi çalýþmalarýnda ortaya konandan farklý bir
yapýsýnýn olduðunu düþündürmektedir. Bu konuda
yapýlacak ileri çalýþmalar, literatürde sýklýkla kullanýlan sayý dizileri görevlerinin ölçtüðü özelliðin
anlaþýlmasý açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.
WMS-R'nin Türk Formunun faktör yapýsý ile ilgili
yapýlan çalýþmada da, (Karakaþ ve ark. 1998) WMSR'nin görsel ve çaðrýþýmsal alttestleri ayrý bir faktör
altýnda toplanmýþ ve bu faktörün görsel bellekle ilgili
olduðu belirtilmiþtir. Bu çalýþma kapsamýnda elde
edilen üçüncü faktörde de, WMS-R'nin görsel bellekle
ilgili alttestleri yer almýþtýr.
Performans Zeka puanýnýn da yüklenmiþ olduðu
üçüncü faktör, genelde düþük faktör yüklerinin yer
aldýðý grup olmuþtur. WAIS'in faktör analizi çalýþmalarýnda (Parker 1983), Performans alt ölçeklerinin
(Þifre, Resim Tamamlama, Resim Düzenleme,
Küplerle Desen ve Parça Birleþtirme), algýlama süreç-

leriyle doðrudan iliþkili olduklarý gösterilmiþ ve
yapýsal özellikleri nedeniyle performans ya da algýsal
organizasyon olarak adlandýrýlan ayrý bir faktör altýnda yer aldýklarý belirtilmiþtir. WMS-R ile WAIS-R
arasýndaki faktör yapýlarýnýn incelendiði çalýþmalarda
(Bornstein ve Chelune 1989, Leonberger ve ark. 1991,
1992), WMS-R'nin sözel olmayan alt testlerinin Performans Zeka puaný ile ayný faktöre yüklendikleri gösterilmiþtir. Bu araþtýrmada ortaya konulan 3. faktöre
WMS-R'nin görsel iki testinin ve Performans Zeka
puanýnýn yüklenmesi, ilgili literatür bulgularý ile
uyumlu görünmektedir. Bu bulgu ayrýca, orijinal
WMS-R için "görsel bellek bileþik puaný"nýn hesaplanmasýna iliþkin gruplamanýn, WMS-R Türk Formunun
faktör yapýsýnda da elde edilebildiðinin bir baþka
yoldan gösterimi olarak deðerlendirilebilir (Karakaþ
ve ark. 1998).
Bu faktöre yüklenen tüm alttestlerde algýlama süreçlerinin genel bir özellik olduðu göz önünde bulundurularak, faktörün temsil ettiði zihinsel yeteneðin
"algýsal organizasyon" olarak adlandýrýlmasý uygun
görülmüþtür (Þahin 1996).
Bu çalýþma kapsamýnda beynin farklý nöroanotomik
yapýlarýnýn bir iþlevi olarak deðerlendirilen bellek,
görsel-uzaysal yetenekler ve yönetici yetenekleri
deðerlendiren testler ile zekayý deðerlendirmede kullanýlan zeka testi arasýnda ortak faktör yapýlarý ortaya
konmuþtur. Elde edilen bu faktör yapýlarý, tüm bu
yeteneklerin aslýnda birbiriyle iliþki içerisinde olduðunun bir göstergesi olarak kabul edilebilir.
Özellikle, klinik uygulamalarda nöropsikolojik deðerlendirmeden elde edilen sonuçlarýn yorumlanmasýnda
ve bu iþlevlerin doðasýný açýklamada zekanýn önemli
bir faktör olduðu göz önünde bulundurulmalýdýr. Bu
çalýþmadan elde edilen bulgular ayrýca, BÝLNOT
Bataryasýnýn standardizasyonu kapsamýnda geliþtirilen WMS-R, WCST ve ÇYBT'nin Türk Formlarýnýn
geçerli bir ölçme aracý olduklarýný ortaya koymuþtur.
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