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Bu c;;ah~manm amacI anadili TOrkc;;e olan aklCI tip afazili bireylcrin adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde parafazi kul1anlmlannm

degerlendirilmcsidir. Ar~t1rma dumm saptamaya yllnelik olarak ve betimscl yOnteme gOre desenlenmi~tir. Cah~ma gmbunu

Istanbul Capa Tip FakUltcsi Davram~ NOrolojisi ve Hareket Bozukluklan BOIUmU, Cerrahp~a TIp FakUltesi NOroloji BOIUmU ve

Eski~ehir Osmangazi TIp FakUltcsi'nin NOroloji Servisi'nc' ne b~vuran, beyin krizine bagh olarak aklCI afazitanlsl alan, daha Once

konu~maya yonclik bir terapi almaml$, ana dili TUrkc;;e olan, kriz sonrasl erken eyre ic;;inde olan ve birinci dcreceden gOrsel veya

i~itsel duyu kaybma sahip. olmayan 8 vaka olll~turmu~tur.

Ar~t1rmadaAnadolll Oniversitesi Dilkom Ogretim Oyesi Yard. DoC;;. Dr. Ilknur Mavis tarafmdan geli$tirilen "AfaziJi Vakada Oil ve

Konu~ma Degerlendirmc Aract" Pilot Cahsmasl' nm (2003) "tekrarlama ve resme bakarak adlandlrma" alt testleri kul1amlml$t1r.

Ar~t1rmadan elde edilen verilcr betimsel istatistik yOntemleri ile degerlendirilerekyommlanml$, tabla ve grafikler aractllgJyla

gOsterilmi$tir.

Ar~t1rmanm birinci amaci olanlk aklcl afazili bireylerin resme bakarak adlandlrma ve tekrarlanJa etkinligindeki performanslanna

bakllmlstlr. lkinci olarak adlandtrma ve tekrarlamadaki parafazi uretimlerinin tiplerine gOre daglhmlafl incelenmi$tir. AYflca

vakalara gOre parafazi kullammlaflmn nastl yogunl~tlgma ve son olarak formal, mikst ve foncmik tipte parafazi blllgulannda

hatalafln ne ~ekilde yaptldlgma bakllml~t1r.

Anadili Torkc;;c olan aklcl afazili bireylcrin resOle bakarak adlandlrma ve tekrarlama etkinligindeki performanslannm dO~Ok oldugu

bulunmllstllr. Transkortikal dllyllsal afazi tipinde gOrUlcn tekrarm komnma OzelIigine uygun dOsen bir bulguya rastlanmaml~t1r.

Adlandlrma etkinligindc parafazi dl$mda gOzlcncn hata lafl dol~tlrma hatasl olurken tckrarlama etkinliginde yer alan sOzcUk

Obeklerinin tckrannda parafazinin dl~mda gOze c;;arpan diger hata cksiltmc hatasl olmu~tur.

Adlandlrmada ortaya C;;lkan parafazi hatalanmn aglrhkh olarak neolojistik, tekrarlamada ise fonemik kullanlmlara yogunJ~tlgl, her

iki hata tipinin subleksikal hata tllrilne ait oldugu vc bu bilgilerin ~tlrmaya katJlan vakalarm Wernike ve kondOksiyon tipi afazili

bireyier oldugunu dogruladlgl bcIirlenmi~tir. En az gOzlemlenen hata tipiise mikst ~p parafazi olmu$lUr. Anadili TOrkye olan aklCI

tip afaziJi bireylcrin Orettigi parafazilerde hata yerlerinin daha c;;ok sOzcUk sonuna dogru oldugu belirlenmi~ir
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ABSTRACT
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THE ASSESSMENT OF THE PARAPHASIA ERRORS
IN NAMING AND REPETITION TASKS IN

TURKISH INDIVIDUALS WITH FLUENT APHASIA

NEZiHE (:ITAV

Anadolu University
Institutc of Medical Sciences

Department ofSpeech and Language Therapy

Supervisor: Asst. Prof. iLKNUR MAViS
2004

Key words: fluent aphasia, parapha~ia, Turkish, naming and repetition

The purpose of this study was to assess the paraphasia errors in naming and repetition tasks for Turkish individuals with fluent

aphasia.

The present study is a descriptivc one including eight acute-terrn patients with fluent aphasia. The inclusion criteria for the patients

were; (I) not to have any speech therapy before, (2) not to speak other languages except Turkish, and (3) not to have primary visual

or auditory deficiencies. Patients were assessed in the department ofNeurology and Behavior Disorders of tstanbul <;apa Faculty of

Medicine, in the department of Neurology ,of Cerrahp~a Faculty of Medicine, and in the Neurology Service of Eski~ehir

Osmangazi Faculty of Mcdicine. Repetition and naming tasks taken from 'Language and Speech Assessment Test for the Individuals

with Aphasia: A Pre-form" (Mavis, 2004) were used in the study. The data were described by percentages and frequencies and

demonstrated by tables and graphics.

The primary purposc of the research was to assess performance of fluent aphasic patients in naming and repetitions tasks, and to

classify paraphasia errors. Besidcs, the distribution of paraphasia use onto the subjects was determined. Where formal, mixed and

phonemic errors occur in paraphasias was observed. The study revealed that the fluent aphasic subjects performed poor in naming

and repetition. There was no evidence for the existence of a transcortical sensory aphasia among the patients since none of them

performed good at repetition. In naming task, it was found that circumlocution errors were made and in repetition task, omission

errors occurred. In naming, paraphasic errors were mainly neologistic whereas in repetition they were phonemic, both of which

belong to sublexical error type. As stated in the literature, the error types are closely associated to Wernicke and Conduction Aphasic

individuals. Mixed type of paraphasia was the least observed error type.

Another finding of the study was that errors occurred towards the end of words which confirmed the patients were fluent aphasic

patients.
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nOLUMI

GiRi$

iIeti~im kurmak insanoglunun en temel ihtiyaylarmdan biridir. Canh tiiderinin

dogal yevreyle kurduklan ileti~imin ozunUn dl~andan gelen uyaranlarla

uyarllabilme ve uyaranlara yamt verebilme yetileri ile olu~tuklan belirtilir

(Tanndag, 1995, s. 721). Konrot' a gore ileti~im; 'Bir bireyin ba!jkalarzyla

payla!jmak istedigi diL~iincelerini yakmmdaki ya da uzagmdaki birey ya da

bireylerde aynen ya da ona f;ok yakm bir bif;imde olu!jturmak if;in yaptlgl

duzenlemelerdir' (Konrot, 2003, s. 265). ileti~imin geryekle~mesi siirecinde

oncelikle 'kaynak birim tarafindan mesajm tasarlanmasl, duzenlenmesi ve hedef

birimin f;ozumleyip algllayabilecegi bir bif;ime donu!jtUrulmesi diger bir deyi!jle,

kodlanmasl ve bir yoldan hedefbirime aktarzlmasl' gerekmektedir (Konrot, 1991,

s. 31). Tasarlanan, duzenlenen, yozumlenip algI1anmaya hazlr duruma gelen mesaj

toplumlar tarafmdan uzla~maya dayah gostergelerden olu~an bir "kod" kIsacasl

"dil" tammma Ula$lr ve bireyler araSI ileti~imin en onemli araCI olarak kullanlhr.

Dolayl1yla, ortaya ylkabilecek bir dil bozuklugu ileti~imi sorunlu kI1acakttr.
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ileti~im sorunlarmm belki de en onemlisi olan dil bozukluklan, tammlanabilir bir

fiziksel nedeni olan (organik) ve olmayan (i~levsel) sorunlar olarak iki grupta

betimlenmektcdir. Bir dil sorunu, hic;bir nedene bagh olmadlgl gibi pek c;ok

kanna~lk nedene baglJ olabilmekte, yam Slra c;evresel, duyusal, anatomik,

fizyolojik, psikolojik veya norolojik nedenlere bagh faktOrler de gozoniine

ahnmaktadlr. Bu c;erc;evede, "Afaz;" nin beynin sol yanmkfuesindeki edinilmi~

bir hasarla ortaya C;lkan norolojik kaynakh bir dil ve konu~ma sorunu oldugu

Amerikan Konu~ma, Dil ve i~itme Birligi'nin (ASHA: American Speech

Language - Hearing Association) onayladlgl en uygun tanlmla gec;erlidir

(www.asha.org/public/speechidisorders/Stroke.htm).

Afazi sendromlan genel olarak subkortikal ve kortikal olarak smrflanlr. Kortikal

afazilerde konu~ma iiretimi tutuk ve abcI olmak iizere iki grupta ele ahmr. Tutuk

kortikal afaziler Broka, Transkortikal Motor ve Global afaziler, aklcl kortikal

afaziler ise Wemicke, Konduksiyon ve Transkortikal duyusal (sensoriyel)

afazilerdir. Bu tez c;alJ$maSI kapsammda genel olarak aklCl afazi tanlsl alml~

bireylerin dii ozellikleri degerlendirilerek, spesifik olarak aklCI afazili vakalann

tekrarlama ve adlanduma yetilerinin degerlendirilmesi sonucunda ortaya e;tkan

parafazi hatalan ele ahnacaktlf.

1.1. Afazide Dil Etkinliklerinin Degerlendirilmesi

Afazili bireyin dil kullammmdaki sonmlarml tammlamak ve uygun terapi

hedefleri belirleyebilmek i<;in aynntIh degerlendirme ~arttlr. Degerlendirmede
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belirlenen hedefler; etiolojik, bili~sel-dilbilimsel-ileti~imsel ve terapi hedefleri

olarak ii<;e aynhr (Chapey, 1994, s. 80-81). Etiyolojik hedefler, afazinin varhgmm

saptanmasl, siireci hlzlandtran veya siirmesine neden olan faktorlerin

tanlmlanmasl ve bu faktOrlerin ortadan kaldmlabilir, azaltllabilir ya da

degi~tirilebilir olup olmadlgma karar verilmesini i<;erir. Bili~sel, dilbilimsel ve

ileti~imsel hcdefler bili~sel davranl~lann analizi, sozlii dilin iiretilmesi veya

anla~llmasmm analizi ile ileti~im ve dil kullammmm analizine yoneliktir. Terapi

hedefleri ise vakamn terapiye uygunlugu, terapiden ne kadar faydalanacagl ve

terapi programmdaki onceliklerle ilgilidir. Rosenbek, Lapointe ve Wertz, standart

dil olc;eklerinin, sozii ger;en ortak hedeflerle, afazide tanI1ama yapabilme, afazi

~iddetini ol<;me ve terapinin odakla~acagl amaca yonelme gibi belirli hedefleri

yerine getirdigini savunurlar (1989, s. 61). Bu hedefler dogrultusunda haztrlanml~

pek c;ok standart test ingilizce konu~an afazili bireylerin degerlendirilmesinde

kullanllmaktadlr. Btmlann ba~hcalarl Goodglass ve Kaplan'm Boston Afazi

Tamlama Testi'dir (BDAE: The Boston Diagnostic Aphasia Examination (1983).

Tiirkiye'de ge<;erli tek standart afazi testi ise Giilhane Afazi Testi'dir (GAT)

(Tanndag, 1991).

Rosenbek ve mkada~lan degerlendirme a~amasmda afazili bireyler araSl belirgin

farkbbklarlll en uygun olarak sozel/ifade edici (oral-expressive language) dil

kullammllldaki farkhhklarla ortaya <;lkacagllll aktarmaktadlrlar. Afazili bireylerin

tutuk ve aklcl olarak slmflandmldlgl yakla~lmlardauzun soz obekleri kuran ve en

az 5 baglantlb sozciik kullanabilen afazili bireyler aklCI afazi smlflllda

tammlanmakta ve daha slkhkla ifade edici dil kullammmdaki farkhhklarla
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nitelenmektedirler (1989, s. 40). AbcI afazili bireylerin ifade edici dil

kullammlarmdaki farkhbklarm degerlendirilmesinin bireylerin terapisine yonelik

katkI1ar getirmesi beklenir.

DolaylSlyla, bu yah~ma kapsammda, aklCI afazi tipleri arasmda tamiaylci

ozellikler ortaya ylkaran parafazik kullammlar ve ozellikle bu farkhhklarm

kolayhkla belirlendigi etkinlikler betimlenmektedir.

1.2. Afazidc Dil Sapmalan vc Parafazi

Bloom ve Lahey (1978) dili, "belli bir amay ya da kullamm iyin belirli bir baglam

iyinde iyerik ya da anlamm bir dilsel biyim ile kodlanmasl veya simgelenmesi"

olarak tammlamaktadlr (akt: Topba~, 1999). Biyim (form), iyerik/anlam (content)

ve kullanlm (use) dili olu~turan dilsel bile~enlerdir. Geleneksel olarak, dilbilimde

dilin anlam, scsbilgisi, s\5zdizimi ve kuUanlm olarak tanlmlanabilen 4 bile~enden

olu~tugu kabul edilse de sesbilgisi ve sozdizimi biyimbirim bilgisi ile birlikte

'biyim' ogesinin iyinde de almmaktadu.

Dili olu~turan bile~enler bir bUtlindfu; dolaylslyla, saghkh insanlarm sozel ifadeye

yanslttIklarl dil yeterlil igi yok slkl, bagmtlh, giri~ik tek bir sistemi yansltIr

(Topba~, 2000, s. 13). Afazide dili olu~turan bile~enlerden herhangi biri veya

bile~enlerin ah sistemleri (sesbilgisi, sozdizimi, biyimbilgisi vs.) hasarlandlgmda,

afazi sendromunun ozelliklerine bagh olarak geli~en dil sapmalan (language

deviations) ortaya Ylkabilir. Bu sapmalarm afazili bireyin degerlendirilmesi ve
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uygun terapisinin ba~Iatl1masl iyin yok onemli oIdugu yadsmamaz (Benson ve

Ardila, 1996, s. 51). Dil sapmalanmn en onemlileri parafaziler ve digerieri (laf

dola~tlrmalar, agramatism, paragramatism, jargon afazi, neolojism, vs.) olarak

bilinirier.

Parafazi konu~ma slrasmda hece atlama, fazladan seslhece koyma ve yanh~,

uygunsuz sozcUk seyimi ~eklinde gozIenen hatalardlr. AkICI afazili bireylerin

sozel Uretimlerinde slkhkla konu~ma slfasmda bir sozciigiin mmden atlanlp bunun

yerine ba~ka bir sozciik seyilmesiyle karakterize olan verbal/semantik parafaziler

ve sozcUgli olu~turan scslerin yer degi$tirmesi ya da yanh~ seslerin kullamml

olarak tammlanan literal/fonemik parafaziler goriiIiir.

Goodglass ve Kaplan (1972, s. 8) parafazileri 3 grupta toplamaktadIr: literal

(fonemik), verbal ve jargon kullanlmlar. Literal parafaziler seslerin kolay

sesletilmesine kar~m hece iyindeki yanh~ kullanImlar ya da soylemeye

niyetlenilmemi~ farkhhktaki sozciikler olarak tanlmlanu. Hece sayIsI veya hedef

sozclikteki iinlii seslerin korunmasl ile birlikte ortaya ylkan farkh ama degi~ik

anlamh sozclikler (sar yerine dar, kar gibi..) bu tip parafazileri jargonlardan aYlrt

eder. Sozcuklerin bliytik oranda degi~mesi ise neolojistik bozulmalara yol ayabilir.

Verbal parafaziler semantik parafaziler oIarak da bilinirler (karzm yerine klzlm
i

gibi). Yine de parafazi hatalannm niyetli ve planh olmadlgl, bu yuzden tek

sozcuklti laf dola~tlrmalanndan (sigara yerine Maltepe gibi..) aytrt edilmesi

gerekliligi Uzerinde durulur. Anlamslz sozcilk veya neolojizmler jargon olarak
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betimlenirler. Anlamhhktan uzak tekvrrlamah laf dola~tmnalar bu kategoriye

girebilmektedir.

AklCl afazilerin kullandlgl parafazilere ye~itli ara~tlrmaCllar tarafmdan

tammlanlalar getirilmektedir. Benson ve Ardila'mn (1996, s. 51), ye~itli

ara~tlrmalardan ozetledilderi slmflamalar 'parafazileri' literal, sesletimsel, verbal

ve sentagmatik olarak 4 ba~hk altmda incelemektedir. Literal parafaziler uygun

olmayan fonem kullamml ile olu~urlar. Literal parafazi hatalan fonem

eksiltme1eri, ekleme1eri, yanh~ yerle~imleri ya da yerine koymalan ile

be1irginle~ir. Sesletimsel parafaziler fonetik dUzeyde parafaziler olup motor afazili

bireylere ozgU be1irginlqirler ve tutuk afaziyi ayn~tmrlar. Verbal parafaziler,

hedeflenen sl1ufa ait sozclik yerine diger bir slmfa ait olan sozclik kullammlan

~eklinde gef(;:ekle~ebilir (daYl yerine dan gibi gibi). Biyim aylsmdan benzer ama

anlam aylsmdan farklJ bu ttlr pamfaziler formal verbal parafazi olarak

tammlanarak, bazl dummlarda fonemik parafazi olarak da yorumlanabilirler.

Semantik verbal parafazilerde, hedeflenen ve yerine liretilen sozcliglin anlam

olarak yakm olmalan gerekmektedir (masa ve sandalye gibi). ili~kisiz verbal

parafaziler vakalarm baglama uymayan sozctik kullanlmlandlr ("Uf;aga binmek

c;ok zevkli" yerine "f;ok renkli" kullamlmasl gibi). Benson ve Ardila'nm

sunumlarmda farkh onerilen bir diger parafazi kullanlml daha karma~lk dil

yaptlannm iyinde olabilen ve tek sozclik kullanlmma smtrh kalmayan hatalar

diizeyindeki sentagmatik. parafazilerdir (ingilizce'de 'lion cage' yerine 'the cage

for the lion' gibi) (ku~ kafesi yerine ku~lara kafes gibi).
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Bu slmflarnalann bir benzeri Dell, Schwartz, Martin, Saffran ve Gagnon (1997)

tarafmdan duzenlenmi;;;tir (Tablo1.1). Yeni dlizenlemede parafaziler leksikal

(herhangi bir dilde belli anlamlara kar~lhk gelen uretimler) ve subleksikal

(anlamslz iiretimler) olarak ilci ana slmfiyinde incelenmektedir.

Tablo 1.1. Parafazi Hatalarmm Smlflanmasl (Dell ve ark., 1997)

Leksikal Diizeyde Parafaziler

a) Semantik Paralazi : lieder sozcUge anlam olarak

yakm bir sozcUk Uretimi

kedi --> kiipck

b ) Formal Parafazi : IIedef s(\zciigc ses olarak yakm

bir sozcUk Uretimi

tabak --> tarak

c ) Mikst Parafazi : lIedef sozcUk He hem anlam

hem de ses olarakili~kHi bir sozcUk Uretimi

sa~ --> ta~

d ) jli~kisiz Parafazi : IIedef siizciik He hem anlam

hem de ses olarak i1i~kisiz bir s(",zcUk Uretimi

ballk --> ayna

Subleksikal Diizeyde Parafaziler

a) Fonemik Parafazi : Hedef sozcUk He ses olarak

ili~ki1i fakat anlaml olmayan bir sozcUk Uretimi

kitap --> lehap

b) Neolojistik Parafazi : Hedef sozcUk He hem ses

hem de anlam olarak ~ok uzak bir i1i~kisi olan

sozcUk Uretimi

makas --> manates

gozllik-->pHecene

Dell ve arkada~larl, Goodglass ve Kaplan'm (1972) literal(fonemik) parafazilerini

formal parafazi olarak yorumlaml~lar, fonemik parafaziyi ise bir ba~ka grupta ve

anlamslz sozcuk uretimleri olarak tamtml~lardlr. Bu yeryevede anlarnh sozcukler

bir ~ekilde leksikal parafaziler olarak algtlamrken, anlarnslz olanlar subleksikal

parafaziler olarak yeniden slmflanml~tIr.
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Afazilerde sozlii hatalan analiz eden pek yok yah~ma bu till hatalarm ozellikle

kondiiksiyon afazilerde fonolojik i~lemleme yetersizliginden kaynaklanabilecegini

savunmaktadlrlar (Simmons Mackie,1997). Adl geyen i~lem hatalarmm daha yok

seslerin sozciik iyinde slfalanmasma (sequencing) yonelik, iinlii ve iinsiiz

kullammma yonelik, s()zciikteki herhangi bir sesin bulundugu yere yonelik

(sozciik ba~l veya degi~ik bir yer), yogunlukla sozciik sonu olan sese yonelik

geli~erek, bunlann da genellikle hedef sozciikten bir kay ses ile farkhla~an yerine

koyma hatalarl (substitution) oldugu ozetlenmektedir.

1.3. Akici Afaziler ve Pn.rafazi Hatalart

AklCI afazili bireyler sozceleri kolay bir akI~ iyinde iirettikleri bir afazi sImfl

iyindedirler. Bu gmp ir,:inde yer alan bireylerin en onemli sorunu sozciiklerin

sCyimiile ilgilidir. Bireyler ya kullanmak istedikleri hedef sozciik yerine bir

ba~kasml seyerler ya da hedef sozciigii ararken pek yok sozciik bulma hatasl

yaparlar. Konu~malan, parafazi hatalan ile anlamslz sozciiklere donii~en

sozcelerle yogahr.

AklCI afaziler iyinde yer alan kondiiksiyon afazilerin tanI1anabilme Olyiitii,

oldukya iyi i~itsel anlama yetilerine kar~m ciddi tekrarlama bozukluguna sahip

olmalandlr. En onemli dilsel ozellikleri ise hedef sozciige yok benzer sozciik

liretim hatalandlr. <;c$itli kaynaklar konduksiyon afazilerde gozlenen parafazi

hatalanmn Dell vc ark.'nm slmflamasma gore fonemik (subleksikal) veya formal

(leksikal) oldugunu belirtirler (Davis, 2000; s. 37 ). Goodglass ve Kaplan (1972)
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kondiiksiyon afazili bireylerdeki hatalarm literal parafaziler oldugunu savunurlar

(s. 32). BazIlannda tekrarlamasl istenene kadar c;ok seyrek olabilen bu ti.ir hatalar

ciimle boyutu arttlkc;a ve sozciik tammrhgl dii~ti.ikc;e c;ogahr. Kondiiksiyon

afazilerdeki tekrarlama batalannm daha c;ok sozciik obeklerinde, klsa ciimlelerde,

tammrhk ta~lmayan soz obeklerinde veya c;ok hece1i sozciiklerde olabilecegi ve

bunlarm fonemik parafazi olarak adlandmldlgl alanyazm c;ah~malannda

belirtilmektedir (Simmons Mackie,1997, s. 70).

Diger bir aloci afazi tipi olan Wernicke afaziler ise ciddi boyutta sozelligi

etkilenmi~ bireylerdir. Ozellikle nesne adlandlrma etkinliginde fark edilebilecek

neolojistik (subleksikal) kullanlmlan vardlr (Davis, 2000, s. 114). Semantik bellek

kaybl veya organizasyon bozuklugu sozciik bazmda anlamaYI azalttlgl ic;in

parafazi hatalan c;ok yaygmdlr. Ozellikle resimli nesne tanlmlamalannda

yaptlldarl semantik ve fonemik hatalarla diger afazili bireylerden ayrl~tmlmasa

bile neolojistik sozciik kullanlmlan onlan kesinlikle aylrt eder. Leksikal semantik

ve ili~kisiz parafazileri ile subleksikal neolojizmleri jargon konu~malarlm

~eki11endirir. DolaYlslyla, fonemik ve semantik anlamda yerini alma hatalan

(substitution) Wernicke afazilerin en belirgin ozelligidir (Graham-Keegan ve

Caspari, 1997). GoodgI8..ss ve Kaplan (1972) bu kullanlmlan sozciik ic;indeki ses

slralarmm deg;i~imi i1e gerc;ekle~en literal parafaziler ve sozcUk yer degi~imleri

olarak aC;lklanacak verbal parafaziler olarak yorumlarlar (s. 59)
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1.4. Parafazilerin Degerlcndirilmesi

Alanyazmda parafazilerin en yok adlandmna, sozciik diizeyinde tekrarlama ve

sesli okuma sIrasmda ortaya ylktlgI belirtilmi~tir (Davis, 2000, s. 7). Bu yah~ma

kapsammda sesli okuma etkinligi, abcI afazili bireylerin dii~iik egitimleri ve

gorme sorunlarma ili~kin olarak degerlendirmeye almmaml~tlr.

1.4.1. Adlandlrma

Adlandlrma, bireyin ya da nesnenin dogru adml bulabilme yetisi olarak bilinir.

Bununla birlikte, adlanchrma sorunlan sozciik bulma zorluklan (anomi) ile e~

anlamh kullamlmaz. Adlandlrma, gorsel algI, tamma, fonolojik kodlama, motor

programlama ve motor komutu yerine getirme gibi daha kapsamh siireylerin bir

araya gelmesi ile olu~ur. Afazilerde adlandlrma bozuklugu evrenseldir; afazili

bireyler genellikle sozciik bulma ile ilgili ye~itli zorluklar ya~arlar. Williams

(1983, s. 357) yaptlgl yah~mada adlandmna performansmda 'te~vik edici sunu~un

~eklini ve iyinde bulunulan ortaml' adlandlrmaYI etkileyen etmenler olarak

tammlamaktadlL Aynca, adlandmlacak nesnenin isim uzunlugu ve kullanlm

slkhgl da adlandlrma yetisini etkilemektedir.

Afazi degerlendirmelerinde adlandlrma etkinliginin tercih edilmesinin nedenleri

farkhdlr. Birincisi, konu$ma slrasmda daha tanmlr e~ anlamhlan ile bulunamayan

sozciiklerin telafi edildigi (circumlocution) spontan konu~malara oranla

adlandlrma etkinligi sozclik bulmaya ili~kin gUylukleri daha uygun olarak ortaya

Ylkanr. Ustelik spontan konu~ma slrasmda ortaya ylkan hatalann hangi hedef

sozclige niyetle ortaya ylktlgml belirlemek de zor olabilir. DolaYlslyla, adlandlrma
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etkinligi parafazilerin heelef sozcuklerinin belirlenmesinde kolayhk saglar (Dell ve

ark, 1997) dlf. Adlandlffila etkinliklerinin iyinde sozciik bulma gUylugunu ortaya

ylkaran en basit adlanchrma etkinligi 'bu nedir ?' sorusuyla nesnenin adml

ogrenme ~eklinde geryekle~tirilir (Dronkers, 2000 ).

Bu tez yah~masmda, nesne resimlerinin gosterilerek, 'Bu ne ?' sorusu ile admm

istendigi 'resme bakarak adlandlrma' (confrontation naming) yer almaktadlr. Bu

yah~ma degerlendirmesinde vakalarm herhangi bir ipucu verilmeden, urettikleri

ilk kullammlar esas a1111ml~tIr. DolaYlSlyla, degerlendirmeye alman parafazi

hatalan bireylerin ilkspontan urctimleridir; hata farkmdahgl sonucu ortaya ylkan

duzeltmelerdeki parafaziler yah~ma kapsammda degerlendirmeye almmaml~tIr

(Bkz. Ek 5).

Adlandmna becerisinin degerlendirilmesi slfasmda tartl~I1an onemli konulardan

biri 'dogrunun tamml'dlr. Ara~tlrmacI1ardan bazI1an sozcugi.in tanmabilir olmasl

~artlyla, sesletimseI ayldan tam oIarak dogru oImayan uretimi dogru olarak kabul

etmektedirier (Om: Goodglass ve ark., 1966). Buna kar~I1lk diger ara~tIrmacI1ar

hedef sozci.igl\n i.iretiminde kusursuz dogruyu beklemektedirler (Om: Gardner,

1974). Bu nedenle, belirii bir puanlama yonteminde farkh sonuc;lar elde

edilebildigi aC;lktlr (Wi11iams, 1983, s. 370). Bu yah~mada, adlandlrma dogruluk

puanlarl kusursuz sesletime verilmi~tir.
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1.4.2. Tekrarlama

Tekrarlama, i~itilen tek/90k heceli sozciik, sozciik obegi veya cumlenin

sesletimsel ve sesbilgisel ozelliklere uygun ~ekilde, istemli olarak aynen

soylenebilmesidir. Bir baklma, tekrarlama vakaya sunulan uyaranm bir ya da daha

fazla saylda taklidi olarak geri donmesidir. Genellikle tekrarlamayl ol<;mcdeki

klinik amay vakanm yonergeyle uyarlhp uymlmadlgma karar vermcktir, fakat bu

<;ah~mada 'tckrarlama' iletim tipi afaziyi diger aklcl afazilerden aylran en onemli

belirti olarak degerlendirilmi~tir. Bu alandaki ba~mslzhgm ozellikle anlama

becerisindeki yetersizlikle yakmdan ili~kili oldugu du~iiniilmektedir (Goodglass

ve Kaplan, 1972, s. 32).

Tekrarlama hatalanm belirleyen bazI klSIthhklardan soz edilebilir (Ardila ve

Rosselli, 1992). Afazili bireyin i~itsel anlamadaki yetersizligine ilave olarak, klsa

sureli belleginin etkilenmesi, tekrarlanmasl istenen sozciigiin tanmma gUyliigu, ve

semantik ve sentaktik kavramadaki bozukluklar tekrarlamaslm etkileyen ve

parafazi hatalan yapmasma yol ayabilecek etmenler olarak saptanml~lardlr. Bu

yeryevede, degerlendirme slrasmda afazili bireyden tekrarlanmasl istenen ogeler

sesletim ozellikleri de gciz onunde buhmdurularak seyilmelidir. Basit yaplh ve slk

kar~l1a~llan sozcUklerin yamnda karma~lk yaplh ve slk kuIIamlmayan sozciikler

ile dilbilgisel ogeler de yer almah; bu maddeler basitten karma~;nga ve klsadan

uzuna dogru bir Slra ile verilmelidir (Helm-Estabrooks ve Albert, 1991). Bu

yah~mamn kapsammda, tekrarlamada seyilen sozciik ve sozciik obeklerinde bu
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olC;Utler goz online almnn~tlr. Dogruluk puanlan kusursuz sesletimli ve yardlmslz

tekrarlamalara verilmi~tir.

1.5. Problem

Ulkemizde, afazili olgularm dil ozelliklerini ele alan c;ah~maya c;ok az

rastlanmaktadlr. TUrkc;e'cle dilbilgisi ve kortikal yapIlar arasmdaki ili~kiyi de alan

ilk ara~t1fma Slobin (1991) tarafmdan 7 Broka ve 10 Wernicke afazisi He yapllml~

ve ad/eylem c;ekim ckleri ile cUmledeki sozcUk dUzenindeki sapmalar

betimlenmi~tir. Bu c;ah~ma sonucunda genellikle her iki afazi tUrUnde bu eklerin

kullanlmmm korundugu, bununla birlikte Broka'lann Wernicke'lere ve normal

kontrol grubuna gore daha fazla eylem ve dolayh nesne eksilttikleri, ama bu

eksiltmelerin dilbilgisi ve kullamm aC;lsmdan normal kabul edilebilecegi

belirtilmi~tir. Wernicke'lerin Broka'lardan hem dolayh hem de dolayslz

nesnelerde daha fazla dilbilgisel eksiltme yaptlklan gozlenmi~tir. Sozcuk ve

morfemler aC;lsmdan grarnatik dizilimde herhangi bir hasara rastlanmaml~t1r

(Slobin, 1991, s. 148). AklCl afazilerin parafazi kullammlarma deginilmemi~tir.

Ara~tmnalardan digeri Mavi~'e ait olan (2000), 2 tutuk afazili olguda TUrkc;e

bic;imbirim kullammmm incelendigi ve kendiliginden iyile~menin izlendigi ornek

olay c;a11~masldlr. Mavi~ kendiliginden konu~ma verileri ve yan yapllandmlml~

bir olC;U araCl ile bireylerin i~itsel anlamalanm ve ad c;ekim eklerini kullanmalanm

degerlendirmi~tir. <;ah~ma sonucunda anadili TUrkc;e olan tutuk afazili olgulann

beyin hasan sonrasmda kendiliginden konu~ma slrasmda c;ekim eklerinde eksilme
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veya yerme koyma gibi bir sorun ya~amadlklan fakat yapI1andlfllml~ yah~ma

slrasmda yekim eklerini kullanmada ba~anslz olduklan, parafazik hatalara benzer

kullammlan ortaya Ylkml~tIr. Mavi~, bu tiir hatalardaki tutarhhk ve farkhhgm

tutuk ve aklcl afazili bireylerde yah~I1masml onermektedir.

Dilin bazl ozellikleri evrenseldir ve farkh anadile sahip afazili vakalarda benzer

hatalar gozlenebilir. Kimi ozeIlikler ise dile ozgiidiir ve buna bagh olarak ortaya

ylkan bozukluklar anadilin ozelliginden etkilenir. Bu farkhhklara ve ortak

noktalara ili~kin elde edilecek veriler degerlendirme ve rehabilitasyona yonelik

yah~malara l~lk tutacaktrr.

Dolaylslyla, afazili vakalann dil yapllarmm ye~itli bakl~ ayI1anndan betimlenmesi

geregi ortaya Ylkmaktadlr. Bu durum temel almarak anadili Tiirkye olan abcl

afazili bireylerin tekrarlama ve adlandlrma diizeyindeki dil ve konu~ma hatalanm

bclirlemek iizerc a~agldaki amaylar dogrultusunda bu ara~tlrmanm yapllmasma

gcreksinim duyulmu~tur.

1.6. Ama~

Bu yah~manm amaCl, anadili Tiirk9c olan abcl tip afazili bireylerde gozlenen

parafazi hatalannm adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde betimlenerck

slmflandmlm2sldlr. Ara~tlf1nanm genel amacmm gervekle~tirilmesine yonelik

sorular a~aglda gorUldUgCi gibidir :
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1. AklCI afazili bireylerin <;ah~ma etkinligindeki dogruluk performanslan nasIldlr?

a) AklCI afazili bireylerin 'resme bakarak adlandlrma' etkinligindeki dogruluk

performanslan naSJ Idlr ?

b) AklCI afazili bireylerin 'tekrarlama' etkinligindeki dogruluk performanslan

nasl1dlr?

2. AklCI afazili bireylerin parafazi hatalarmm tiplerine gore dagl11mlan nasI1dtr ?

a) AbcI afazili bireylerin adlandlrma etkinliginde urettikleri parafazi

hatalarmm tiplerine gore dagI11mlan nasI1dlr ?

b) AklCI afazili bireylerin tekrarlama etkinliginde urettikleri parafazi

hatalarmm tiplerine gore dagl11mlarl naslldtr ?

3. Adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde parafazi hatalan vakalara gore nasll

yogunla~maktadlr ?

4. Adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde gozlenen formal, mikst ve fonemik

tipte parafazi bulgularmda hatalar ne ~ekilde yapI1maktadtr ?

1.7.0nem

Yakm zamanlara kadar, tipolojik olarak birbirine benzer dillerde yapllan afaziye

yonelik yah~malarda kOltikal yapllar ve dile ili~kin bilgi arasmdaki ili~ki iizerine

sonuc;lara vanhyordu. Son yl1larda bu dar gruptan e1de edilen sonuc;lann
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yetersizligi goz online al1l1arak, farkh dillerde yapl1an 9al1$malarla klasik

gOrii$lerin yinelenmesi gerekliligine onem verilmeye ba$landl (Slobin, 1991, s.

149).

Ulkemizde afazili olgu dili iizerine 9ah$malar 90k slmrhdlr. Yapl1an alanyaz1l1

taramas1l1da Slobin (1991) ve Mavi~'in (2000) 9ah~malar1l11l1 dl$1l1da konu ile

ilgili herhangi bir 9ah~maya rastlanamaml~t1r. Farkh dillerde yapl1acak

ara~tlrmalarla elde edilecek verilerin mevcut bilgilerle kar~l1a~tlfllmaSl, dile ait

yaplsal ozelliklerin afazi diline etkisine yonelik yeni bilgilere ulU$abilme olanagl

doguracaktlr. Belirtilen ncdenler dogrultusunda, afazili vakalar1l1 di! ozelliklerinin

incelenmesinin durumu saptamada yardlmcl olmasl ve konuyla ilgilenen

ara~t1rmacllar1l1 yapacaklan 9ah~malar i9in ba~vuru zemini hazlrlamasl a91S1l1dan

bu 9ah~man1l1onemli oldugu soylenebilir.
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BOLUM II

ALANYAZIN TARAMASI

2.1. Afazi : Tamml

Robert T. Werts, afaziyi merkezi SImr sistemindeki edinilmi~ hasardan

kaynaklanan dili biyimlendirme ve anlama bozuklugu olarak tammlamI~tIr.

(Vinson, 2001 s. 81). TammI daha ozelle~tjrmek gerekirse, afazi 'Dil ediniminin

geryekle~mesi sonrasmda geyirilmi~ bir serebro-vaskiiler hasara bagh olarak

beynin etkilenmesiyle konu~ma, anlama, adlandIrma, okuma, yazma, hesaplama,

tekrarlama fonksiyonlarmm sagianmaslyla ilgili anatomofizyolojik yapIsImn

bozulmasl sonucu lisan elemanlarmdan biri veya birkaymm ya da hepsinin

bozulmaslyia olu~an klinik bir tablodur' (Karaman, 2000, s. 1 ).

2.2. Afazide Etiyolo.iik Fakti)rler

YapIlan yah~malarda, dil ile ilgili i~levlerden baskm olarak sorumlu bulunan sol

yarIkiirede 3 kortikal alamn varhgI tespit edilmi~tir. Bunlar, konu~manm motor

merkezi olan Broka alam (44. Alan ), i~itilen konu~maYl anlamanm geryekle~tigi

Wernicke alam (22.Alan) ve kavram olu~turma merkezi olan angiiler girustur
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(39.Alan). Bu alanlar SlraSl ile aIm lobunun alt arkasmda (posterior inferior frontal

lob), ~akak lobunun arkasmda (posterior temporal lob) ve yan kafa lobundadlr

(parietal lob) (Ozsoy, 1982, s.12).

Bu kortikal alanlann birbiri ile baglantl1an dil i~levlerinin gef(;ek1e~mesini saglar.

ilk olarak 1874 Ylhnda Wernicke tarafmdan bu yollardaki baglantmm hasara

ugramasl ile afazi semptomlann izlendigi belirtilmi~tir. Bu gorii~ ile yola ylkan

Liehtheim (1885), geyerliligini hala koruyan ~emasmda i~itsel gorilntiileme

merkezi ile motor gornntUleme merkezinin bir refleks arkl ile birbirine bagh

oldugunu ve bu arkm herhangi bir yerinden kesintiye ugramasl ile farkh afazi

modellerinin ortaya ylkaeagml savunmu~tur (Mavi~, 2000, s.8). DolaYlslyla, dilsel

i~levlerin geryekle~tigi baskm hemisferdeki alanlarm ve/veya baglantl yollanmn

hasara ugramasl farkh afazi tiplerinin ortaya ylkmasma neden olur.

Dil ile ilgili alanlarm hemen hemen tUmii karotis sistem tarafmdan ve yine dile

etkisi oldugu di.i~i.inUlen subkortikal bazl nukleuslar (Om: Talamus) ise

vertebrobaziler sistem tarafmdan beslenmektedir. Afazi sendromu en fazla

serebrovaskiiler hastahklar (eVA) sonueu ortaya ytkar. <;ogunlukla orta serebral

arter lezyonlarl sonueu afazi gozlenmektedir. intraserebral kanama, subaraknoid

kanama yapan nedenler ile ilgili lezyonlara uyan beyin tUmorieri, kafa travrnasl,

enfeksiyon hastahklarl veya apseler, sklerotik hastahklar, dejeneratif beyin

hastahklan, intermittan hastahklar (devamh olmayan, arahklarla goriilen, ate~,

nobet vb) da afaziye neden olabilir. Epileptik nobetler sonueu etkilenen alanlara

gore dil ozelJ.iklerinde ge~itli bozulmalar gozlenebilir. Migrenin aura doneminde
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de afazi belirtilerine rastlanabilir (Karaman, 2000, s. 14). Aym zamanda, afazi

temporallobta geli~mektc olan bir patalojinin erken semptomu olabilir. (Zenbilci,

1995, s. 558). Bu yah~mada sadece CVA hasarlarma bagh olarak geli~en afazik

ozellikler ele almacaktu.

2.3. Afazi Tiplerinin Smdlandlrdmasl

Afazi sendromuna ili9kin geymi~ten gunUmUze pek yok smlflandmna

geli~tirilmi~tir. Bu sll11flandlrmalarda hem terminoloji hem ozellikler baklmmdan

birbirinden oldukya farkh yakla~lmlar ortaya ytlmll~tIr. Hemen hemen tUm

slmflandlrmalar degi~ik ayI1ardan ele~tiriye maruz kalml~tIr. Bu farkh bakl~

ayI1an pek yok tartl~maYl da beraberinde getirmi~tir. Omegin Critchey (1970)

afazi tiplerinin slmflandmlmasmm olanakslz oldugunu savunurken, Ozeren

bilimsel ara~tlrmalarda kullamlmak ve pratik yakla~lm olanagl saglamasl

amaclyla slmflama yapllmasl gerektigini belirtmi~tir (1996, s. 38). Bunlara kar~m

yogu klinisyen a~m detayh slmflandlrma egilimine kar~l ylkml~tIr ve

abartllmamasl gerektigini savunmu~lardlr (Tanndag, 1991, s.97).

Afazi sendromlarl genel olarak subkortikal ve kortikal olarak ele ahmrlar.

Subkortik<ll afazi scndromlan (l) anteriyor kapsuler veya putaminaI afazi (2)

posteriyor kapsuler veya putaminal afazi (3) global kapsuler veya putaminal afazi

ve (4) talamik afazi olarak incelenir. (Mavi~, 2004, s.798). Subkortikal afazilerin

sol bazal ganglia veya sol talamus yevresindeki lezyonlardan kaynaklandlgma

inanlhr. Kortikal afazilerde konu~ma Uretimi tutuk ve aklCl olmak Uzere ikiye
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aynhr. Tutuk Kortikal afaziler Broka, Transkortikal Motor ve Global afazilerdir.

Abcl kortikal afaziler ise Wernicke, Kondliksiyon (iletim tipi afazi) ve

Transkortikal duyusal afazilerdir. Bu yah~manm vaka grubunu olusturan aklcl

kOltikal afaziler ve ozellikleri a~aglda aYlklanmaktadlr.

2.4. AkIcl Afaziler ve Dil Ozellikleri

2.4.1. Wernike Afazi (Wernicke Aphasia)

Wernicke afazi sendromu baskm hemisferin arka-list temporal bolgelerinde (list

ve orta giruslar) olu~an hasarlan ve supramarginal/angular girus bOlgesi ve/veya

yan-temporal-oksipital kesi~im bolgesine olan uzantllan iyerir. Otopsi bulgularma

dayanarak saptanan orijinal lokalizasyonlar cerrahi mlidahale, CT taramasl, MRI

veya izotop beyin gozlemi yontemleriyle yapl1an yah~malarla dogrulanml~tlr

(Benson ve Ardila, 1997, s. 141).

Kendi adl He amlan afazi tipi iyin 1874'de Wernicke'nin yaptlgl klinik ve lezyon

lokalizasyonu ile ilgili klasik veriler geyerliligini hala slirdlirmektedir. Wernicke

afazisi en iyi bilinen afazi tiplerinden biridir ve bazen 'duyusal afazi', 'reseptif

afazi' veya 'santral afazi' 'sensoriyel afazi' terimleri ile e~ anlamh olarak

kullamlmaktadlr (Ozeren, 1996, s.57). Wernicke afazisinde birinci temporal

korteks girusunun kaybl bellekten blitlin isimlerin silinmesine neden olur. Hasta

soylenenleri ne anlar, ne de tekrarlayabilir. Konu~masl tamamen anlamslz, sanki
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yabanc1 bir dil gibidir. i~itsel anlarnadaki bozukluga bagh olarak, konu~mamn

Uretiminde de parafazik belirtiler olabilir.

Wernicke afazisinde ortaya y1kan iki temel ozellik, ak1C1 fakat karma~lk konu$ma

ve anlama bozuklugudur. Lezyon geni~Jigi ve yaythm1 goz online almarak ye~itli

alt tiplerden soz ediJebilir. Ak1C1 konu$manm iyerigi dikkate almd1gmda ortaya

y1kan iki alt tip, pUr temporal lezyonlarda gorUlen jargon afazi ve daha yok

parietal yay1hmh lezyonlarda rastlanan ak1C1 parafazik (yanh~ fakat anla$lhr

kullan1mlar) afazidir. Anlama bozuklugu temel almd1gmda kar$lm1Za y1kan diger

iki alt tip ise temporal lezyonlarda gorUlen i$itsel anlama bozuklugunun yok

belirgin oldugu afazi tipiyle, daha yok parietal uzan1mh lezyonlann yol ayt1g1

okuyarak anlarna bozuklugunun belirgin oldugu afazi tipidir (Tanndag, 1994, s.

52,53).

Wernicke afazisinde sozd y1k11 ak1C1d1f. Normalde dakikada Uretilmesi beklenen

100-150 sozcUk oranma gore (Benson, 1996) ak1C1 konu$rnalan normal hatta

normalden fazlad1f. Bu yUzden konu~rnanm a$lfl olarak arttlg1 ve mUdahale

edilerek durdurulabildigi "logor" ozemgi gozlenebilir. Normal sesletim, ton ve

ezgi ile Uretilen cUmleler uygunsuz yerde ve anlamda kulIanl1abilir. Konu$manm

ak1clhgma ve grarnatik yapmm kabul edilebilirligine ra~en iyerik yonUnden

bakl1dlgmda eylem zamanlanm, emir ve zarf cUmlelerini yanh$ kullanma,

sozcUklerin SlraSlm kan$11rma, on-ek, son-ek ve yekim eklerini kullanmada

hatalar yapma gibi paragramatik ozellikler goze yarpar. Hemen hemen tUm

Wernicke afazilerinde bulunan bir diger ozellik konu$ma slrasmda hecelerde
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atlama, fazladan seslhece koyma ve yanh~, uygunsuz sozciik seyimi ~eklinde

gozlenen parafazidir. Yaygm slkIIkla konu;;ma slrasmda bir sozciiglin tiimden

atlanlp bunun yerine ba;;ka bir sozciik seyilmesiyle karakterize olan

verbal/semantik parafazik hatalar ve sozciigii olu~turan seslerin yer degi;;tirmesi

ya da yanh$ seslerin kullanlml olarak tanlmlanan literal/fonemik parafaziler

goriiliir. Basta bazen bir sozciige taklhr, siirekli aym veya aym kokten tiiremi;;

sozciigii tekrar eder. Perseverasyon adl verilen bu duruma ve yapllan parafazik

hatalarma anlamslz s()zcGklerin (neolojistik ozelliklerin) katI1maslyla konu~ma

tamamen anla;;I1maz hale gelebilir. Bu durum jargon afazi olarak bilinir.

Wernicke afazili hasta tamaml anla;;tlmaz ses ve sozciikler iyeren ciimleler

kullanabilir. Bu duruma "iyerigi bo~ konu~ma" (empty language) adl verilir.

Bireyler soylemek istediklerini ifade ettiklerini sanlrlar ve anla;;tlmadtklannda

klzabilirler.

Wernicke afazisi "konu;;maYl anlama bozuklugu" (receptive aphasia) olarak da

tanlmlamr. i;;itsel anlama hasarl ;;iddetli ise hasta konu;;ulan hiybir ;;eyi anlamaz.

Daha hatif diizeyde anlama bozukluguna sahip olan hastalar ise bazl basit sozciik

ve ciimleleri anlayabilirler.Ornegin, degerlendirme slrasmda hastalar testin ilk

sozciiklerini anlayabilirler, ancak aym ciimle tekrarlandlgmda anlama gUyliigii

belirginle;;ebilir. Bu durum 'yorgunluk' veya 'tIkanma' olarak adlandmhr ve

Wernicke afazisi iyin tipik bir bulgudur (Ozeren, 1996, s. 58). Wernicke vakasl

genelde etkinligi takip ediyor gibi goriinse de anlamasl durur ve yeni bir etkinlige

yogunla;;masl zaman allr. Anlama klsa siireler iyin korunabilir ve hastanm bu
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konuda biiyUk yaba g6stennesi gerekir. <;evredeki sesler, hareketler ve

konu$malar anlamaYI cidcli $ekilde etkiler.

Wernicke afazisinde anlama yetenegindeki kaylplara paralel olarak tekrarlama

yeteneginde de ye~itli dlizeylerde bozulmalar gorulmektedir. Basta i~ittigi

sozciiglin anlamma ula~,amadlgl ve sesscl yoziimlcmcsini yapanladlgl iyin

tckrarlamada da ba~anslzchr (Tanor Oktcm, 2004, s. 89). KIsa hece ve sozcuklerin

tekran bazen normale yakm olabilmekle birlikte uzun dizilerde ba~anslz 01urIar.

Tekrarlama hatalannda pcrseverasyon ve parafazik ozellikler goze yarpar.

Fonemik veya semantik ipuylanndan yararlanma ve hata farkmdahklan oldukya

dii~iiktllr.

Bir ncsneyi adlandlnnalan istendiginde, Wernicke afazileri genellikle ba~anslz

olurlar ya da parafazik adlandlnnalar yaptlklan dikkati yeker. Bu hastalar adl

soylenen nesncleri i$aretle gostermede daha ba$anh olurlar. Basta nesnenin adl

verildigindc i~aretle gosterebilsc de tanlml vcya i~levi verildiginde ya da

nesnclerin adlan arka arkaya soylendiginde ba~anslz olurlar. isimlendinne

degerlendinnelerindc nesnenin ismini soylemeden tacif ctmeye yah~ma yani lafl

dola~tIrma (circumlocution) ve sozciigii olu~turan seslcrin degi~tirilmesi

(substitution) slkhkla ortaya ylkar (Benson, 1996, s. 140).

Wernicke afazili bireylercle okuma ve yazma genellikle bozuktur. Baskm olan

ellcrini kullanarak yazl yazabilirler. Yazl ornegi ilk bakI~ta okunakh harflerden

olu~an dlizgiin sozciik ve cUmleler gibi goruniir fakat iyerik yoniinden
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anlamslzdlr. Eu ozellik yazlh ifadede jargon afazi olarak adlandmhr. Konu~manm

parafazik ozelligine benzeyen yazl hatalan ile kar~tla~l1abilir.

Wernicke afazisinin karakteristik ozellikleri tablo 2. 1.'de gori.ildiigii gibidir.

Tablo 2. 1. Wernicke Afazisinin Karakteristik Ozellikleri

Temel Dil Ozellikleri
Konu~ma

Konu~maYl anlama
Tekrarlama
j~aret etme
Acllandlrma
Okuma

Sesli okuma
Okuclugunu anlama
Yazma

Baglantlll Niirolojik Belirtiler
Motor sistem
ArtikUlasyon I Ses1etim
Kortikal duyusal i~lev

Praksi
Gorsel alanlar
Gorsel gnosi

AkICI, parafazik
Bozuk
Bozuk
Bozuk
Bozuk

Bozuk
Bozuk
Bozuk

Nomlal
Normal
Normal
Normal
Normal veya Y4 garme alam kaybl
Normal

Benson (1996)

2.4.2. Transkortikal Duyusal Afazi (Transcortikal Sensory Aphasia)

Wernicke (1881) vc Lichteim (1885) transkortika1 duyusa1 afazi ile

ili~kilendirilen senclrornun i~itsel dil bolgesi (Temporal lob) ile kavramsal dil

b61gesi (Angular girus) arasmclaki hasarl temsil ettigini one siirmii~lerclir.

Transkortikal cluyusal afazili olgularda digcr aklCl afazisi olan hastalarda oldugu

gibi, genclliklc ya hcmiparczi bulunmaz ya da gevici ve hafif diizeydc olabilir.
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Buna kar~m ylizeysel, dcrin ve kortikal duyu bozukluklan ile degi~ik tipte gorme

alam yetersizlikleri gozlenebilir (Ozeren, 1996, s. 71).

Tekrarlamanm korunmu~ olmasl transkortikal duyusal afaziyi Wernicke

afazisinden aYlfdetmedc onem ta~lr (Ozeren,1996, s. 71). Tekrarlama becerileri

iyiden mlikemmele kadar degi~en seviyelerde olabilir. Anlamslz heceleri, yabancl

sozclikleri ve gramatik olarak yanh~ ifadeleri aynen tekrar edebilirler (Benson,

1996, s.156). Transkortikal duyusal afazi ile ilgili yapI1an ilk yah~malarm

yogunda "ekolali" ara~tmlan tek dil sorunu olmu~tur. Goldstein (1917) yaptIgl

yah~mada transkortikal dUYllsal afazinin ozelliklerini tammlaml~ ve yogunlukla

"tekrar ile ekolali" ozelliginin lizerinde yogunla~ml~tIr (Benson, 1996, s.155).

Tekrarlama ekolali ~eklindedir; yani, terapist tarafmdan soylenen sozcuk ve

cfunleleri sfuekli olaral:. kendi konu~malarma ilave ederler ve bu duruma engel

olamazlar. Tekrarladlklanm semantik olarak anlamlandlrmada ba~arlslzdlrlar.

Transkortikal duyusal afazide konu~ma dili alocldlr. Verbal ve literal parafaziler

ile neolojistik liretimler gorUlebilir. Ba~langlcl verilen sayI1an, haftanm glinlerini,

aylan sayabilir; ~iir ve cumle tamamlama etkinliklerinde ba~anh olurlar.

Adlandlrma yetisi bllylik oranda kaybedilmi~tir. Nesneyi ya da i~levini

tanllulamak iyin kullanchklan sozclikler veya climleler ilgisiz ve anla~I1mazdlr.

i~itsel anlama buylik Olylide hasarlanml~tIr. Bu yetenegin klsmi bozuklugu

ta111lama yapmaYl zorla~t1fabilir ve olgunun zaman zaman psikolojik bir sorun

olaralc yorumlanmasma neden olabilir.
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Yiiksek sesle okuma i~levi genellikle kOlUnur; bwmnla birlikte hastalar

okuduklanm anlayamazlar. Yazma ~ekil olarak dUzglln gibi gorUnse de i<;erik

olarak anlamSIZdlf. Konu~ma slrasmda gozlenen hatalara benzeyen yazl hatalan

bulunuf.

Transkortikal duyusal afazinin karakteristik ozellikleri tablo 2.2.'de gorUldiigii

gibidir.

Tablo 2. 2. Transkortikal Duyusal Afazinin Karakteristik Ozellikleri

Temel Dil Ozellikleri
Konu~ma

Konu~maYl anlama
Tekrarlama
i~aret etme
Adlandlrma
Okuma

Sesli okuma
Okudugllnu anlama
Yazma

Raglanttll Njjrolojik Belirtiter
Motor sistem
Artikillasyon / Sesletim
Kortikal duyusal i~lcv

Praksi
Gorsel alanlar
Gorsel gnosi

AklCI, parafazik, ekolalik
BOZllk
iyi
Bozuk
Bozuk

Korunmu~ olabilir
Bozuk
Bozuk

Genellikle normal
Normal
Genellikle bozuk
Test edilmesi zor
Normal veya bozuk
Test edilmesi zor

Benson (1996)
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2.4.3. i1ctim Tipi Afazi (Conduction Aphasia)

Afaziye neden olan lezyon lokalizasyonlan ilk kez 1874 yllmda Wernicke

tarafmdan belirlenmi~tir. Bu alanlar temporal lob ve posterior-inferior frontal

lobtur. Wernicke, hipotetik olarak bu alanlan birle~tiren bir baglantI yolunun

(arkuat fasikulus) oldugunu ve bu baglantl yolunda olu~acak lezyon sonucunda

farkh bir klinik sendromun ortaya «lkacagml ileri surmii~tiir. Lezyon ozelliginden

dolayl kondUksiyon afazi ' subkortikal afazi' olarak adlandmhr (Davis, 2000, s.

37). Wernicke'nin 'leitungsaphasie' olarak isimlendirdigi bu afazik bozukluk,

daha sonradan iletim tipi afazisi olarak isimlendirilmi~tir (Ozeren,1996, s. 63).

Fasikulus ha~mrlan, parietal lobun supramarjinal gimsunun ya da nadiren sol

temporal lobun posterior ve superior yUzlerinin hasarlanmasl ile olu~ur (Kandel ve

Schwarts, 1985, s.695).

iletim afazisinden sorumlu olan anatomik model ve bunun altmda yatan

mekanizmalar hakkmdaki tartl~ma devam etmektedir, fakat iletim afazisini

tammlayan belirtiler hakkmda goru~ birligi vardu. Temel aymcI ozelligi spontan

konu~manm aklclhgl ve konu~maYI anlama yeteneginin iyi durumuna ragmen,

sozel tekrarlama yeteneginin bozulmasldlr. Buna ek olarak, abcI konu~ma

slrasmda literal parafClziler ve sozciik bulma sorunlarl goruliir. Benson ve

arkada~lan kliniklere gelen afazik hastalarm %5 - %10 gibi az bir oranm iletim

afazisi oldugunu bclirtmi~lerdir (Simmons Mackie, 1997, s.63).
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iletim afazisinde konu~ma Wernicke afazisindeki kadar aklCl degildir. AklCl

konu~ma duraklamalar ve yanh~lan dlizeltme yabalan ile bOlUnlir. Yine de iletim

tipi afazide hata farkll1dahgl Wernicke afazisine oranla yiiksektir. Sozciik bulma

zorluklan literal ve verbal parafazilere hatla neolojizme neden olur. Ibasyashi

(2002) tarafll1dan yapllan tek denekli yah$mada Broka ve Wernike alanlan

arasll1da olu$an yok kiiyi.ik bir lezyonun bile fonem (sesbirim) seyme becerisini

bozdugu belirtilmi$tir.

iletim afazisinin en aylrt edici ozelligi tekrarlamadaki hasardlr. Tekrarlama

hatalarl tek sozcuklerde goriilse d~, zorluk genellikle cumleciklerin, ktsa

cumlelerin, yok heceli sozcUklerin ve tanmma slkhgl dU$i.ik kahplarll1 tekrarll1da

gori.illir. Buna kar$m sayIlarll1 tekrarlanmasl korunmu$ olabilir. Tekrarlama

slrasmda verbal ve literal parafaziler gorUltir (Simmons Mackie, 1997, s. 70).

iletim afazisinde i$itsel anlama ve okudugunu anlama genellikle korunmu$tur.

Karma$lk gramer yapllt cUmlelerin anla~almasll1da bozukluk gozlenebilmesine

kar$ll1 anlama bozuklugu hiybir zaman Wernicke afazisindeki kadar belirgin

degildir. Hatalanmn farkll1a vanp diizeltme gayretleri olursa da bunlar yogunlukla

ba$anSlZdlr (Ozeren, 1996, s. 64). Okuma bozuktur. Konu$ma slrasll1da gozlenen

parafazik ozellikler sesli okuma slrasll1da ortaya ylktlgl iyin okuduklanm

anlamada zorluk <;ekebiJirler. Buna kar$lhk sessi7Ji<;inden okuma slrasll1da anlama

yetileri korunmu~ olabi1\.f. Yazma hemen hemen tUrn hastalarda farkh derecelerde

etkilcnmi$tir. Heceleme hatalarl, harfv(~ sozciik atlamalarl ile tekrarlar gOrUlebilir.
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Adlandmna yetileri genellikle bozulma gosterir. Sozcuk bulma gUyliigii olarak

tammJanan anomik ozcllikler ve parafazik hatalar gozlenebilir. Bu durum

ozellikle anlamh sozclikler uzerinde yogunJa:;m. Sozciik bulma zorluklan

parafazik hatalara, hedef sozcuklere ula~lrken duraklamalara, gereksiz sozciikler

kullanmaya ya da anlamh sozcuklerin olmadlgl bo~ konu~malara neden olurlar.

Bazl iletim afazisi hastaJarmm Western Afazi Batarya'smm (Kertesz, 1979)

adlandnma testlerinde iyi sonuylar aldlklanm ve bu ozelligin degi~kenlik

gosterebilecegini belirtmj~tir. GoodgJass (1992) i~itsel anlamasl iyi diizeyde olan

fakat bununJa birJikte nesne ve eylem isimlerini hattrlamada ve tekrar etmede

zorluklarm bulunclugu "Anomik iletim Afazisi" tipini bildirmi~tir (Simmons,

Mackie, 1997, s. 67).

iletim tipi afazinin karakteristik ozellikleri tablo 2. 3.'cle goruldiigii gibiclir.

Tablo 2. 3. iletim Tipi Afazisinin Karakteristik Ozellikleri

Temel DilOzellikleri
Konu~ma

Konu~maYI anlama
Tekrarlama
i~aret etme
Adlandlrma
Okuma

Sesli okuma
Okudugunu anlama
Yazma

Baglan/lll Nijrolojik Belirtiler
Motor sistem
ArtikUlasyon / Sesletim
Kortikal duyusal i~lcv

Praksi
Gorsel alanlar
Gorsel gnosi

AkICI, parafazik
Normale yakm
Bozuk
Normale yakm
Bozuk

Bozuk
Normale yakm
Bozuk

Hafif,slkhkla ger;ici hemiparezi
Normal
Genellikle normal
Bucco fasial ve bilateral limb
Normal
Normal

Benson (1996)
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2.5. AklCI Tip Afazileri Degerlendirmede Aylrt Edici Ozellilder

AklCI afaziler bir bUtiin olarak ele ahndlgmda, i~itsel anlama becerileri zaylf ama

alt tiplerine gore gorecclidir. Transkortikal duyusaI afazi tekrarlama yetilerinde

daha ba~aflh, iletim tipi afazi ise tekrarda daha ba~arlslzdlr. Wernicke afazileri ise

hem i~itsel anlama hem tekrarlamada en ba~aflslzdlr.

AktCI tip afazilerin aylrt edici ozelIikleri tabla 2.4.'de goruldUgU gibidir.

Tablo 2.4. AklCI Tip Afazilerde AYlrt Edici OzelIikler

f~itsel anlama

Tekrarlama

Adlandtrma

Wernicke A.

Bozuk

Bozuk

Bozuk

Transk. Duyusal A.

Bozuk

Normal

Bozuk

iletimA.

Normal

Bozuk

Bozuk

AklCI tip afazileri degerlendirmede aylrt edici tamlamaya dair ozelliklerin i~itsel

anlama, tekrarlama ve adlandlrma modalitelerine yogunla~tIgl gozlenmektedir.

Sozel aklclhk ise aklCl afazileri tutuk afazilerden aylrt etmenin en onemli

()lyutiidUr. Tckrarlama ve adlanlandlrma etkinliklerinde aklCI afazilerin

clegerlendirmesine yonelik bilgiler giri~ bolumlinde verilmektedir. <;ah~ma

kapsamma almmamakla birlikte sozel aktcI11k ve i~itsel anlamaya dair aklCI afazi

ozelIikleri a~aglda klsaca ozetlenmektedir.
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2.5.1. Sozcl Aklclhk

Sozel akIclhk; konU$maYl ba$latma, kar$lhkh konU$maYI surdilrme becerilerini ve

uygun sozciik se<;imi, gramatik yapl, soz dizimi, sesletim, konu$ma hlZI ve

prozodi ozelliklerini iyerir. Sozel aklClhk degerlendirilmesinde belirli sorulara

beklenen cevaplarm yer aldlgl yapI1andmlml$ bir yontem veya gunlUk dogal

metinlerle siirdiiriiJen, kar$lhkh spontan konu~ma ~eklinde geryekle~en

yapI1andmlmaml~ bir yontem kullanIlabilir. Bu yah$mada, sozel aklClhk bir O1yut

olarak ele ahnmaml~tlr.

2.5.2. i~itsel anlama

i~itsel anlama bireyin s6zel iletileri anlama yetisini iyerir. i$itsel anlamasl

bozulmu~ olan afazili hastalar konu~ulanlaf1 rahathkla duyabilmelerine kar~ll1

soylenen sozcuklerin anlmmm ylkaramadlklan iyin konu~maYI bir bumn olarak

yorumlayamazlar. Kaql taraftan iletilen, bir ses YIgll1llkarma~asl halinde

alglladlklan verileri ycSziimleme ve anlamlandlrmaya yonelik yetilerde kaylp

ya~arlar. Vine de konu~ulan ortamdan, sesin tonundan, mimik ve jestlerden bazl

bilgiler Ylkarabilirlcr. h:itsel anlamasl daha az etkilenmi~ hastalar basit ve kIsa

cumleleri anlayabilseler de uzun konu~malan takip etmede zorlamrlar. Bu nedenle

gunliik dil iyinde sorulan kahplara tepki verseler bile konular karma~lkla~tlkya

anlamalarll1daki etkilenme daha belirginle~ir (Mavi~, 2004, s. 57).
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BaZl afazi tiplerinde i~itsel anlamamn sozel ifadeden daha iyi oldugu gorulebilir.

Anlamadaki bozuklugun hangi duzeyde oldugunu belirlemek i<;in hem i<;erik hem

de uzunluk olarak basittcn karma~lga dogru bir degerlendirme desenlenmelidir.

Bozuklugun belirlehmesindeki diger onemli nokta beklenmedik sorulann

yoneltilmesidir. Her zaman sorulan rutin sorularm cevaplanmasl i~itsel

anlamadaki bozuklugu golgeleyebilir. Farkh ve beklenmedik sorulara verilen

tepkiler bu alandaki zorJugu ortaya koyacaktlr. Aynca anlamayl kolayla~t1rmak

i<;in konu~ma hlzmm du~liriilmesi, sorunun tekrarlanmasl, dildeki karma~lkhgm

azaltIlmasl gibi faktOrlerin etkisi de incelenebilir (Tomblin ve Morris, 2000, s.

32] ).

i~itsel anlama becerisi degerlendirilirken ele alman alanlar ~oyledir (Helm

Estabrooks ve Albert, 1991) :

1. Tek nesnenin tammlanmasl ( Or: Kalem, masa vb.)

2. Tek eylemin tanllnlanmasl (Or: Ko~uyor,uyuyor vb.)

3. Yazlh tekli sozcliglin anla~Ilmasl

4. Sayllar

5. Renkler

6. Vucut bo1Umleri

7. Tek ve <;ok basamakh komut alma (Or: Gozlerini kapat / Once burnuna

sonra dizine dokun vb.)

8. Ki~isel bilgi ile ilgili sorulan anlama ( Or: Evli misiniz? vb.)

9. Ki~isel olmayan bilgi ile ilgili sorularl anlama (Or: Burasl neresi ? vb.)

10. GUnllik olaylar ile ilgili sorularl anlama (Or: Kahvaltlda ne yediniz ? )
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11. Az bilinen konulara y\5nelik sorulan anlama

12. Evet/haYlf cevaplanm iyeren sorulan anlarna ( Or: Siit beyaz mldlr?)

2.6. iyile~me ve Prognoz

Afazilerde herhangi bir terapi destegi almakslzm degi~ik derecelerde

kendiliginden iyile~me gorUlebilir. Fakat bu duzelme smlrh olmaktadlr. Terepatik

yakla~lmlarm yararh olclugu geryegi guni.imuzde kabul gormektedir. iyile~me

sureci ve derecesi; hasarm yerme, yaygmhgl ve ~iddetine, ya~a, cinsiyete,

etiyolojiye, olaym uzerinden geyen siireye ve alman terapiye gore bireysel

farkhhklar gosterir. Aynca hastahk oncesi zeka diizeyi, ileti~im becerileri, dilsel

olmayan bili~sel bozukluklann varhgl ve derecesi de tedavinin etkinligi a<;lsmdan

onemli faktOrlerdir. Hastahk oncesi ve somaSI duygusal denge bir ba~ka onemli

faktOrdiir. Olumlu bir ki~ilik tavn ve giiylii bir aile destegi tedavi siirecinin

gidi~ini olumlu yonde etkilemektedir. Geny, bayan, sol el baskmltgl olan, klinik

iyile~me somaSI terapi alan afazik vakalann iyile~me grafiklerinin daha yiiksek

oldugu belirlenmi~tir (Benson ve Ardila, 1996, s. 344). Bu iyile~me norofizyolojik

siireylerin ve dogal dil ortaml iyinde ya~anan tekrar ogrenmenin sonucu olarak

ortaya ylkabilir. Spontan iyile~me siiresi iizerinde ye~itli tartl~malar bulunmakla

birlikte ilk 3 aydan 7 aya kadar uzayabilecegi, 1 YIlt ge<;en siirelerde iyile~me

hlzmm dii~tiign gorii~leri baskmdlr (Mavi~, 2004b, s. 803; Mesulam, 2004, s.

306).
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2.7. Tammlar

Agramatizm: Dil ylktrSl iyindeki gramatik yapIlann hasarlanmasl.

Anomi : Edinilmi~ adlandlrma yetenegi kaybI.

Circumlocution : Lafl dola~t1l1na, hedef sozcuk yerine sozcugun ozelliklerini

betimleyici aylklamalar yapma (Om: Tarak/SayllTIlZI taranz).

Literal/Fonemik Parafazi : Sozcuk yerine sozcugu olu~turan seslerin yer

degi~tirmesi ya da uygun ~ekilde kullamlamamasldlr (Om: Bisikletlbilet,

kilo/kilaj, diki~/di~ik, ordek/gordek).

Logor : Konu~mamn a~Jn olarak artmasI ve mudahale edilerek durdurulabilmesi

NeoloJistik Parafazi : Parafazik yanh~lann ti.imuyle sozlUkte bulunmayan

kelimelerden olu~masI yani hastamn yeni kelime uretmesi ( Om: KapI/tI~ha).

Parafazi : Konu~ma sIrasmda sozcuk atlama, yanh~, uygunsuz sozcUk sec;imi ve

yerine koyma ~eklinde yapllan hatalardu.

Paragramatism : Eylem zamanlarmI, emir ve edat cUmlelerini yanh~ kullanma,

sozcllklerin SIraSlm kan~tlrma, on-ek, son-ek ve c;ekim eklerini kullanmada

hatalar yapma.

Perseverasyon Soylcnen sozun veya yapIlan davram~m istem dl~l olarak

durdurulamamasl.

Substitution : SozcUgU olu~turan seslerin veya hecelerin degi~tirilmesi, yer

degi~tinne (Om: Corap/Coraz).

Verbal / Semantik Parafazi : Konu~ma slrasmda bir kelimenin ti.imden atlamp

bunun yerine ba~ka bir ke1ime seyilmesidir (Om: Di~ini/dersini-fIrc;asI/ma~asI).
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nOLUMIII

YONTEM

Bu boliimde ara~tlrma modeli, yah~ma grubu ve seyimi, ara~t1fmada kullamlan

ven toplama araylan, ven toplama a~amalan, verilerin yoziimii ve

degerlendirilmesine ili~kin bilgiler yer almaktadlf.

3.1. Ara~tlrma Modeli

Bu yah~ma, anadili Tiirk<;e olan akici afazili vakalann tekrarlama ve adlandlrma

yetilerini degerlendiren yapIlandIrllml~ desenleme ile geryekle~mi~tir. Ara~tIrma,

durum saptama amayh niteliksel bir yah~mad1f. Veri tabanml, vakalara uygulanan

yapI1andmlml~ resim takum ve tekrarlama etkinligi (Bkz.Ek 3-4) olu~turmaktadlr.

Bu yah~manm veri toplama a~amasmda gorii~me teknigi kullamlml~tlr. Bu

ara~tlrmada vakalann adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerini geryekle~tirmeleri

ile ilgili veriler elde edilmeye yah~I1ml~tIr. Bu amay dogrultusunda Anadolu

Oniversitesi Dilkom ()gretim Oyesi Yard. Doy. Dr. ilknur Mavi~ tarafmdan

geli~tirilen "Afazili Vakada Dil ve Konu$ma Degerlendirme Aracl" Pilot
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<;ah~masl' mn (2003) "tekrarlama ve resme bakarak adlanduma" alt testleri

kullamlml~tlr.

TUmevarlmCI analiz yontemi kullanI1arak toplanan tammiaylci ve aynntlh

verilerden yola ~:lkllarak incelenen sorona ili~kin ana temalar ortaya <;lkanlmaya,

veriler anlamh bir yaplya kavu~turulmaya ve bu verilerden yola <;lkI1arak sonuca

ula~I1maya 9ah~llml~tlr (Ylldmm ve Sim~ek, 2000, s. 27 ). <;oziimlenen veriler

betimsel istatistik yontemleri ile degerlendirilerek yorumlanml~tlr.

3.2. Ara1}tlrmanm ~ah1}ma Grubu

Bu <;ah~manm ara~tlrma grubunu, Ekim 2002 - Haziran 2003 tarihleri arasmda

istanbul <;apa TIp Fakiiltesi Davranl~ Norolojisi ve Hareket Bozuklukiarl BoliimU,

Cerrahpa$a TIp Fakiiltesi ve Eski~ehir Osmangazi TIp Fakiiltesi'nin Noroloji

Servisi'ne ba~vurarak abCI tip afazi tanlSI almI~ vakalar olu$turmu~tur. En onemli

se<;im O1<;Utleri ~unlardlr:

a) Beyin krizine bagh olarak afazi tamsl alml~ olma

b) Daha once konu~maya yone1ik bir terapi almanll~ olma

c) Ana dili TUrk<;e alma

d) Kriz sonraSI erken iyile~me evresi i<;inde alma

e) Birinci dereceden gorsel veya i~itsel duyu kaybma sahip olmama

<;ah$maya kattlan bireylerin cinsiyet, ya~ ve egitim dlizeylerinin dil kaybma ve

parafazi hatalanna etkisi goz online ahnmaml~tIr
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3.2.1. Vaka Ozellilderine iIi~kin BUgiler

Bu yah$maya, yukanda verilen ozelliklere uygun 3'ii kadm, 5'i erkek olmak

uzere toplam 8 vaka katllml$t1r. Adlan sakh tutulan F.O, B.C;, O.A, K.K, A.S,

A.B, i.i ve S.C; aklcI tip afazi tanlsl alml$ vakalardlr.

Ara$tIrmaya katIlan valcalara ait demografik bilgiler tablo 3.1 'de goriildugii

gibidir.

Tablo 3.1. AbcI Afazili Vaka Demografik Bilgisi

Vaka Cns. Ya~ Etiyo. Lokali7.asyon Kriz Paraliz Klinik Yer
sonraSI Tam
ge«;en
zaman

B.C; E 84 CVA- Temporoparietal+ 5 ay Yok Wemike Ccrrallpa~a

L insular kortikal istanbul

bolge+superior orta
temporal gyrus

F.a K 75 CYA- Sol temporoparietal 5 ay Yok Wemike C;apa
L Istanbul

A.S E 59 CYA- Subkortikal 5 ay Yok Wemike C;apa
L (bazal ganglia) Istanbul

a.A E 58 CYA- Subkortikal 3 ay Yok Sensoriyel aGO
L Eskisehlr

A.B E 40 CYA- Parieto-temporal Yok Sens5riyel aGD
L subkortikal Eskisehtf

t.i E 44 CYA- Orta serebral 3 ay Yok Wemike C;apa
L alter alam Istanbul

K.K K 33 CYA- Fronto-parietal IO ay Yar Iletim <;apa
L Bazal ganglia+capsul Istanbul

interna+insularkorteks

S.C; K 67 CYA- Orta serebral arter 1 ay Yok Sensoriyel aGD
L Eskisehtr
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F.O. 75 ya~mda, dul ve 4 ((oeuk sahibi bir bayan vakadir. 2002 Arahk aymda sol

temporo-parietal lobta tlkanma sonueu Wernicke afazi tanisl almI~tIr. B.C. 84

ya~mda, dul ve 3 ((oeuk sahibi bir erkek vakadir. 2002 Kasim aymda sol temporo

parietal lobda, insula kortikal bolgede, superior orta temporal girus, inferior

parietal lobda, kortiko-subkortikal alanda, orta serebral arterin sulama alanmda

akut enfarkt sonucu Wernicke afazi tamsi almI~tIr. K.K. 33 ya~mda, evli ve 2

yocuk sahibi bir bayan vakadir. 2002 Mayis aymda sol frontoparietallobta bazal

ganglionlarI, kapsUla internayl ve insular korteksi de iyine alan tIkayIci infarkt

sonueu iletim tipi ofazi tanisl alnll~tlr. A.S. 59 ya~mda, evli, 4 C;oeuk sahibi bir

erkek vakadlr. 2003 Ocak aymda sol hemisferde subkortikal yapdarda kanama

nedeniyle subkortikal abcI afazi tams', alml~tlr. A.B. 40 ya~mda, evli ve 2 ((ocuk

sahibi bir erkek vakadlr. 2002 EylUl aymda sol paretotemporal subkortikal alanda

plak olu~umu sonueu ofazi tanlsl tamsl alml~tIr. O.A. 58 ya~mda, evli, 3 yoeuk

sahibi bir erkek vakadlr. 2003 Ekim aymda ooD Noroloji Polikliniginde

sensoriyel afazi tamsl alnll~tIr. tt 44 ya~mda, evli ve 2 yoeuk sahibi bir erkek

vakadu. 2003 Nisan aymda meydana gelen sol orta serebral arter alanmda infarkt

sonucu olu~an konu~:rna bozuklugu nedeniyle c;apa TIp Fakiiltesi'ne

ba~vurrnu~tur. Anominin on planda oldugu Wernike tipi afazi tanisl alml~tIr. S.c
67 ya~mda bir bayan vakadlr. 2003 Kaslm aymda orta serebral arterde tlkanma sonucu

OGO Noroloji Servisinde sensoriyel afazi tanisl almI~tIr.

Ara~tIrrnaya katIlan vakalann ya~ ortalamasl 57.5 ± 17.69 (sd.6.25), beyin krizi

somaSI geyen zaman ortalamasl ise 4.8 ay ± 2.59'dlr.
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Bu yah~mada vakalarm egitim duzeyleri bir degi~ken olarak ele almmaml~tlr.

TUm vakalar okur yazarclJr.

3.3. Veri Toplama Araci

A~aglda konu~ma dili verilerinin degerlendirilebilmesi iyin Yrd. Doy. Dr. ilknur

Mavi~ tarafmdan geli~tirilen "Afazili Bireyde Dil ve Konu~ma Degerlendirme

Olyegi Pilot <;a1J~masl" aracmm (Mavi~, 2003) hazlrlanma ve kullanma

a~amalarl yer almaktadlr.

Afazili Vakada Dil ve Konu~ma Degerlendirme Olyegi Pilot <;aII~masl iki

a~amadan meydana gelmektedir. ilki verilerin toplanmasl, ikincisi ise toplanan

verilerin degerlendirilmesidir. Verilerin toplanmasl a~amaSI iyin tekrarlama ve

adlandlrmanm degerlendirildigi puanlama formu ve resim taklml kullanllml~tIr.

Afazili Vakada Dil ve Konu~ma Degerlendirme Olyegi Pilot <;ah~masl' mn

kullamlan aIt testlerinin iycrigi a~aglda azetlendigi ~ekildedir.

3.3.1. Adlandlrma

Vakanm sazel olarak yamt vemlesini gerektiren bir bOlamdur. Oni.i.nde resimler

bulunan vakaya "Bu neT' sorusu yaneltilerek adlandlrmasl beklenmh;;tir (Bkz. Ek

4-5). Degerlendirme slrasmda, sazel i.iretimde ba~arllI olamayan vakalara fonemik
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veya semantik ipucu verilerek hedef sozcuge ula~masma yardlm edilmi$tir, fakat

puanlama yaplhrken bu ~ekilde ula$l1au dogru cevaplar dikkate ahnmaml$t1r.

3.3.1.1.Resme Bakaral( Adlandlrma

Bu bolumde 10 adet nesnenm resimleri kullamlml$t1r. Kullanl1an resimli

kelimeler, gunluk hayatta kullanl1an nesneler kategorisinden "makas, eldiven,

$emsiye, kalem, anahtar, gozli.ik, telefon, sandalye, yatal, bardak" olarak

saptanl111~tlr. Adlandmlacak sozcukler slkhgl du~uk ve yUksek sozcuk

omeklerinden olu~an orta betimleme duzeyindeki sozcUklerden, yaz111 dildeki

kullamm slkhk frekanslanna gore seyilmi$tir.

Buna gore, nesne isimleri, yaz111 dilde belirlenmi$ slkhklanna gore (Goz, 2003)

telefon (514), kalem (134), bardak (131), anahtar (106), sandalye (89), gozli.ik

(78), yatal (43), eldiven (15), ~emsiye (14) ve makas (11) olarak yiiksek kullamm

slkhgmdan du~uk kullamm slkhgma dogru slralanml$t1r.

Bu yah$mada yardlm almmadan yapllan ilk spontan adlandlrmalar pUanlanml$t1r;

hata farkmdahgmdan kaynaklanan denemeler de dil sapmalan hakkmda verecegi

bilgiler nedeniyle omeklenmi~ ama yah$ma kapsammda kullantlmanll~t1r.
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3.3.2. Tekrarlama

Ara~t1rmael tarafmdan afazili bireye "Soylediklerimi benden soma tekrarlaym"

yonergesi verildikten soma nastl yaptlaeagl omeklenmi~tir. Bu nedenle sozeiik

veya sozeiik obeklerinin seyiminde Tiirkye'nin fonolojik ozellikleri dikkate

ahnarak tek heeeli basit tekrarlardan eiimle tipi tekrarlara kadar degi~en 10 madde

hazlrlanml~tlr (Bkz. Ek 3).

Seyilen 10 tekrarlama maddesinin ilk '.3' ii, biri isim (goz), biri eylem (sar) ve bir

digeri saYI sozeiigli (dort) olmak iizere tek heeeli ogelerdir. Sayl sozeligii

Tlirkye'de sonu yift sessiz(cluster) ile biten tek heeeliler arasmdan bu ozelligi ile

seyilmi~tir. Diger ikisi (mendil ve kopiik) yift heeeli isimlerdir. Politika ve

iiniversite yoklu heeeli sozeiiklere omek olarak seyilmi~tir. Sozeiik obekleri olarak

belirlenen maddelerden biri iki sozeiikten (boya badana), digeri 3 sozeiikten (tas

tas ho~af) olu~maktadlr ve tekerleme niteligi ta~lmaktadlr. Ciimle olarak

belirlenen omek ise isim yekim ekleri ve eylem yekim ekinden olu~an basit

anlamh bir tekrarlama ogesidir (ellerim yok ii~iidii).

Bu yah~mada yardlm almmadan yapllan ilk spontan tekrarlar puanlamm~tlr fakat

hata farkmdahgmdan kaynaklanan denemeler de dil sapmalarl hakkmda vereeegi

bilgiler nedeniyle omeklenmi~tir (Bkz. Ek 5).



42

3.4. Veri Toplama Siireci

Veri toplama slireci Ekim 2002- Haziran 2003 tarihleri arasmda istanbul <;apa TIp

Fakliltesi Noroloji B6li.imli'nde bulunan Davram~ Norolojisi ve Hareket

BozukIukIari Merkezi'nde, Cerrahpa~a TIp Fakliltesi Noroloji Servisi'nde aynlan

odada, Anadolu Universitesi Dilkom Afazi Birimi'nde ve Osmangazi TIp

Fakliltesi Noroloji Servisi'nde geryekIe~mi~tir. Gorii~me ve Dil Degerlendirme

Aracmm uyguIanmasi her bir olgu iyin yakla~lk 15 dakika slirmli~tlir.

3.4.1. Verilerin Topianmasl Slrasmda Kullamlan KayIt Cibazl

Bu yah~mada 8 vakanm sozel dil verilerinin topIanmasi ve daha sonra analiz

edilebilmesi iyin bu Wr c;ah~malarda kullanIlmasl tercih edilen stereo ozelligi olan

Sony marka ses kaylt cihazl kullanI1ml~tIr. Ses kaylt cihazlarl ne kadar kaliteli

olursa olsun yapllan g\)rli~melerin kaydmm ardmdan yapI1an yozlimlemelerde

kar~I1a~I1an en bilylik gU9liik afazili vakalarm ses zayIfhgl ve bu nedenle teypten

tekrar dinlemelerde ya$anan 'anla~Ilamama' sorunlan olmaktadlr. Bu tlir bir

sakmcanm ilstesinden gclmek iyin gOlii~me sirasmda yaka mikrofonu kullanmak

ve hemen sonrasmda kaset yozilmlemesine ba~lamak yok faydah olmu~tur.

3.5. Verilerin <;oziimlenmesi

Vaka degerlcndirmelerini takip eden silreyte, veriler ara~tlrmaCI tarafmdan

<;ozilmlenerek <;cvrim yazlya donil~tlirilImli~tlir.
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3.4.1. Verilcrin <;oziimleme Giivcnilirligi

Bu ara~tmnada, vakalann sozel dil degerlendirme gorii~melerinde kaydedilen

konu~malan hem ara~tlrmacl hem de tez dam~mam tarafmdan dinlenerek

gUvenilirlik saglama amaCl gUdUlmU~tUr. Tez danl~manl afazi ve konu~ma

bozukluklan konusunda uzmandlr.

Kasetler yozUmlendiktcn sonra ara~tlrmacl ve uzman konu~ma terapisti

birbirlerinden baglmslz, puanlama O1yi1tline uygun yamtlarl dogru sayarak 1 puan,

uygunsuz yamtlan da yanh~ sayarak °puan vermi~lerdir. Eger vaka yanlt

vermediysc ya da verdi!!,i yamt anla~llamadlysa tepki yanh~ olarak puanlanml~tIr.

PuanlaylcI1ar arasmda dogru yanltlara ili~kin uzla~ma olup olmadlgml gormek

amaclyla Kappa Olylitli kullanl1nll~ ve bu her iki etkinlik iyin hesaplanmI~tIr. Buna

gore her iki puanlaylcmm Kappa olyUmleri tekrarlama iyin .850 (p<O,OOl), resme

bakarak adlandlrma i9in .862 (p<O,OOl) bulunmu~tur. Bu degerler, etkinlik

maddelerinin puanlanmasmda iki taraf arasmda yliksek bir uzla~ma oldugunu

gostermektedir.

3.6. Kapsam Gec;erligi

Bu WI' geyerlilik, degerlendirme aracmm maddelerinin test edilen yetileri temsil

etme kapsamml gosterir. Degerlendirmede yer alan tekrarlama ve adlandlrma

etkinlikleri aklCI afazili vakalarm ifade edici sozel becerilerini incelemek lizere

tasarlanml~tlr. Etkinliklcrin O1yUm iyin geyerli alanlan temsil ettigi ve belirli
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beceri alanlanndaki hasan tanlmladlgl kabul edilir. Degerlendirme aracmm

yah~maya ili~kin etkinlikleri, yah~ma oncesinde Anadolu Dniversitesi Dil ve

Konu~ma Bozukluklan Egitim Ara~tlrma ve Uygulama Merkezi'nde yah~an 7

konu~ma terapistine uygulanml~ ve maddelerin aylkhgl/anla~I1abilirligi

aylSlndan kontrol edilmi~tir. TUm terapistler bolUmlerin saghkh ki~ilere

uygulanabilir oldugu konusunda uzla~ml~tIr (iy geyerlik: %87). Her etkinligin

madde seyimlerinin gerckyesi 3.3.1. ve 3.3.2' de aYlklanml~tlr. Bu aylklamalar,

etkinliklerin amay ve gerekyelerini bclirterek iyerik geyerligini saglamak

amaclyla verilmi~tir.
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BOLUMIV

BULGULAR

Anadili Tiirkye olan akIcl tip afazik olgulann tekrarlama ve adlandlrma

etkinliklerinde parafazi kullanlmlarmm degerlendirilmesinin hedeflendigi bu

yah$manm amaylan dogrultusunda a$agldaki sorulara cevap aranml$tIr.

4.1. AklCI afazili bireylcrin ~ah~ma etkinligindeki dogruluk performanslan

nasddlr?

4.1.1. AkJCI afazili bircylerin 'resme bakarak adlandlrma'

etkinligindeki dogrululi:. performanslan nasddlr ?

Bu boliimde ara$tIrmaya katI1an 8 vakanm adlandlrma etkinliginde verdigi

yanltlar incelenmi$tir. Bu siireyte yer alan sozel iiretimleri teyp kayltlanndan

yeviri yazlya donii~tiiriilmii$ ve yoziimlenmi$tir. Her madde iyin verilen yanltlar

vakalara gore tabloya dokiilmii$tlir.

Bu boli:imde vakalar tarafmdan verilen ilk yanlt1ar omeklenmi$tir. Sesletimsel

ayldan tam olarak uygun, anla$lhr (intellegible) ve yardlm almadan (without cue)
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alman ilk yamtlar dogru olarak kabul edilmi$tir. Bu yen;evede, aklcl afazili

bireylerin adlandlrrna etkinliginde Urettikleri yamtlar tablo 4.1.' de sunulmu$tur.

Tablo 4.1 Abcl Afazili Bireylerin Adlandlrrna Etkinliginde Urettikleri Yanlt1ar

ADLANDIRMA

A.n F.O K.K H.(:: O.A A.S i.i S.(::

Hcdcf

gllzlUk saat okuyorda gllzllik ayml~IZ gllzU) kontUr kart gllzlUk pilecene

kaplyl

kalcm ekeI okyaf halcm tabat kalcm kale kalcm isek

tclcfon saat hayvan tclcfon dibet tclcfon tclcfon tclcfon aytlk

sandalyc ental it tara otururuz Ue; kanda masa sandalyc sanadede

llstUne

~atal zeytine yanrat kayak be~ yatav yatlr ~atal tavh

bardak banka talay silt buna kaplt par bana su iytigimiz klsan
di\kOIOyo

makas kaglt bc~ masak dllrt masa masa makas tiller

cldivcn elenpit yogurt ellerim ( -) el cldivcn cldivcn ( -)

U~llr

~cmsiyc selektrik nohay Usti\ne dllrt ( -) ~cmsiyc ~cmsiyc sOme

bakanz

anahtar alettirik ctta anahtar kaplt arartu anahtar anahtar ( -)

TOPLAM

DOGIW 0 0 3 0 2 4 9 0

Tablo 4. 1.' de gorUldUgU gibi adlandlrrna bolUmUnde ara$tIrrnaya kattlan

vakalardan en fazla dogru yamta ula$an ki$i 9 dogruyla U olmu$tur. U' nin

sadecc 'bardak' maddesindc bardagm ()zclliklerini 'su iytigimiz' $eklinde

hctimlcycrck "lafJ dola\'tlrma hatasl" (circumlocution) yaptlgl gozlcnmi\" ama bu

ornek parafazi Uretimi kapsamma ahnmaml\'tIr. Dolaylslyla, U'nin bu yah$manm
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amac;lan dogrultusunda adlandllma etkinliginde pa1'afazi u1'etimi yapmad1g1

gozlenmektedir.

AS 4 1'esmi dogru olarak adland11'm1~t11'. AS 'gozIUk' ic;in 'kontii1' kart', 'kalem'

ic;in 'kale', 'sandalye' vc 'makas' ic;in 'masa', 'c;atal' ic;in 'yat11", 'banka' 191n

'bana' ifadele1'ini kuIlanm1~t11'. Dige1' 4 u1'etimde "dogru" yan1ta ula~m1~t1r.

K.K 3 resmi dogru olarak adlandlflm~t1r. K.K 'kalem' ic;in 'halem', 'c;atal' ic;in

'kayak' ve 'makas' ic;in 'masak' ifadelerini kullanm1~t1r. K.K'nin 'sandalye' ic;in

'otururuz iistiine', 'bardak' ic;in 'siit buna dokiiliiyo', 'eldiven' ic;in 'ellerim ii~ii1",

'~emsiye' ic;in 'ilstilne bakanz' ifadele1'ini kullanarak laf1 dola~t1rma hatas1

yapm1~t11'. Ancak, bu ii1'etimler parafazi ii1'etimi kapsamma ahnmam1~t11'.

O.A 2 maddede resimleri dogru olarak adland11'm1~t1r.O.A 'gozIUk' iyin 'goziil',

'sandalye' iC;ill 'kanda', 'c;atal' ic;in 'c;atav', 'bardak' ic;in 'par', 'makas' ic;in

'masa', 'eldiven' iyin 'el', 'anahta1" ic;in 'ara1'tlr' ifadesini kul1anm1~t1r. O.A' dan

'~emsiye' ic;in yc)nergeyi takip eden 10 saniye ic;inde herhangi bir yanlt

altnamaml~tlr.

A.B yonergeyi takip eden 10 saniye ic;inde adlandmna boliimline ait maddelerin

hic;birinde dogru yamta ula~amam1~t1r. AB 'gozIUk' iyin 'saat' , 'kalem' ic;in

'eke!', 'telefon' ic;in 'saat', 'sandalye' ic;in 'entalit', 'c;ata1' iyin 'zeytine', 'bardak'

ic;in 'banka' , 'makas' iyin 'kaglt', 'eldiven' ic;in 'elenpit', '~emsiye' ic;in

'selekt1'ik', 'anahtar' iyin 'alettirik' ifadesini kullanml~t1r.
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F.O yonergeyi takip eden 10 saniye iyinde adlandlfma boliimiine ait maddelerin

hiybirinde dogru yamta ula~amaml~t1r. F.O 'gozliik' iyin 'okuyor da', 'kalem' iyin

'okyaf, 'telefon' iyin 'hayvan', 'sandalye' iyin 'tara', 'yatal' iyin 'yanrat',

'bardak' iyin 'talay', 'makas' iyin 'be~', 'eldiven' iyin 'yogurt', '~emsiye' iyin

'nohay', 'anahtar' iyin 'etta' ifadesini kullanml~tlr.

B.C; yonergeyi takip eden 10 saniye iyinde adlandlrma bOliimiine ait maddelerin

hiybirinde dogru yamta ula~amaml~tlr. B.C; 'gozliik' iyin 'ayml~lZ kaplyl', 'kalem'

iyin 'tabat' , 'telefon' i<;:in 'dibet', 'sandalye' iyin 'iiy', 'yatal' iyin 'be~', 'bardak'

iyin 'kaplt', 'makas' iyin 'dort', '~emsiye' iyin 'dort', 'anahtar' iyin 'kaplt'

ifadesini kuUanml~t1r. B.C;'den 'eldiven' iyin yonergeyi takip eden 10 saniye

iyinde herhangi bir yamt ahnamaml~tlr.

S.C; yonergeyi takip eden 10 saniye iyinde adlandlrma boliimiine ait maddelerin

hiybirinde dogru yanlta ula~amaml~tIr. S.C; 'gozliik' iyin 'pilecene', 'kalem' iyin

'isek', 'telefon' iyin 'aytlk', 'sandalye' iyin 'sanadede', 'yatal' iyin 'tavh',

'bardak' iyin 'kisan', 'makas' iyin 'Hiler', '~emsiye' iyin 'siime', 'eldiven' ve

'anahtar' iyin herhangi bir yanit almamaml~tlr.

Dogru olan adlandlrmalann dl~mda kalan yanltlar hatah iiretim olarak ele ahnml~

ve daha sonraki amaylann altmda incelenmi~tir.
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Tablo 4.2 abcI afazili bireylerin adlandlrma etkinliginde her bir hedef resim

maddesine verdikleri dogru yamt saYllanm gostermektedir.

Tablo 4.2 Adlandlrma Maddelerin Dogruluk Puanlarma Gore Slralanmasl

ADLANDIRMA

n: 8

HEDEF DOGRU YANLI$ YANITYOK

telefon 4 4

anahtar 3 4 1

~emsiye 2 5 1

eldiven 2 4 2

gozlilk 2 6

kalem 2 6

makas 2 6

sandalye 1 7

c;atal 1 7

bardak 0 8

Tablo 4.2.' de goruldiigii gibi adlandlrma bOliimiinde sunulan resimlerde telefon 4

ki~i, anahtar 3 ki~i, ~emsiye, eldiven, gozliik, makas ve kalem 2 ki~i, sandalye ve

yatal 1 ki~i tarafmdan "tam dogru" olarak adland1TIlml~tlr. Bardak resminde dogru

yanlt elde edilememi~tir. Eldiven resminde 2 ki~iden, anahtar ve ~emsiye

resminde 1 ki~iden herhangi bir yanlt ahnamaml~tlr. Bu boliimde en fazla dogru

adlandmlan resim telefon olurken, bardak resmi hiybir vaka tarafmdan "tam

dogru" olarak adlandlfllamaml~tlr.
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4.1.2. AklCI afazili bireylerin 'tekrarlama' etkinligindeki dogruluk

performanslan nasIldlr ?

Bu bOliimde ara~tll-maya katI1an 8 vakamn tekrarlama etkinliginde verdigi

yamtlar incelenmi~tir. Bu siireyte yer alan sozel iiretimleri teyp kayltlanndan

yeviri yazlya donii~tiiri1lmii~ ve yoziimlenmi~tir. Her madde iyin alman yanltlar

vakalara gore tabloya doki.ilmii~tiir.

Bu boliimde vakalar tarafmdan verilen ilk yanltlar omeklenmi~tir. Sesletimsel

ayldan tam olarak uygun, anla~lhr (intellegible) ve yardlm almadan (without cue)

verilen ilk yamtlar dogru olarak kabul edilmi~tir. Bu yeryevede, akIcI afazili

bireylerin tekrarlama etkinliginde iirettikleri yamtlar tablo 4.3.' te sunulmu~tur.
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Tablo 4.3.' te gorGldligi.i gibi tekrarlama etkinliginde, ara~tIrmaya kattlan

vakalardan i.i 10 tekrarIama maddesinden 9'unu dogru olarak iireterek en fazla

dogru tekran gergekle~tirmi~tir. i.i sadece 'sar' sozcugunu 'sa' olarak tckrar

etmi~ ve ses eksiltmesi yapml~tlr. C;lkanlan iiretimin parafazi tipi diger amaylar

altmda ele ahnacaktlr.

A.S yanergeyi takip eden 10 saniye ic;inde 'goz', 'dart', 'koplik' ve 'iiniversite'

olmak uzere 5 maddede "dogru tekrar" gergekle~tirmi~tir. A.S geriye kalan 5
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maddede 'sar' iyin 'say', 'mendil' iyin 'metsut', 'politika' iyin 'golitika', 'boya

badana' iyin 'botu' ve 'tas tas ho~ar iyin '~ok taze' ifadelerini kullanml~tIr.

a.A yonergeyi takip eden 10 saniye iyinde 'goz', 'mendil' ve 'politika' olmak

uzere 3 maddede dogru tekrar geryekle~tirmi~tir. a.A geriye kalan 7 maddede

'sar' iyin 'goz', 'dort' iyin 'dort', 'kopUk' iyin 'pardak', 'liniversite' iyin 'gu',

'boya badana' iyin 'boyu', 'tas tas ho~ar iyin 'tahta tusaf ve 'ellerim yok u~udu'

iyin 'ellerim yok ozur oldu' ifadelerini kullanml~tlr.

A.B yonergeyi takip eden 10 saniye iyinde 'goz' ve 'kopuk' olmak uzere 2

maddede dogru tekrar geryekle~tinni~tir. A.B geriye kalan 8 maddede 'dort' iyin

'goz', 'mendil' iyin 'membi', 'politika' iyin 'poIi', 'liniversite' iyin inersite',

'boya badana' iyin 'boya balada', 'tas tas ho~ar iyin 'ho~arve 'ellerim yok ii~UdU'

iyin ' ii~iidii' ifadelerini kullamrken, 'sar' iyin herhangi bir yanlt almamaml~tIr.

K.K yonergeyi takip eden 10 samye iyinde 'goz' maddesinde olmak uzere 1

maddede dogru tekrara ula~abilmi~tir. K.K geriye kalan 9 maddede 'sar' iyin

'sary', 'dort' iyin 'cort', 'mendil' iyin 'bendil', 'kopuk' iyin 'kopek', 'politika'

iyin 'poletika', 'universite' iyin 'Universe', 'boya badana' iyin 'badana', 'tas tas

ho~ar iyin 'tas tas ho' ve 'ellerim yok ii~udii' iyin 'yok soz' ifadelerini

kullanml~tIr.

S.C yonergeyi takip eden 10 saniye iyinde 1 maddede dogru tekrara ula~abilmi~tir.

S.C geriye kalan 9 maddede 'sar' iyin 'erken', 'dort' iyin 'kinez', 'mendil' iyin
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'merkez', 'kapuk' ic;in '~inez', 'politika' ic;in 'i~ime', 'universite' ic;in 'i~te', 'boya

badana' ic;in 'i~kene', 'tas tas ho~af ic;in 'i~kene' ve 'ellerim c;ok u~udii' ic;in

'i~lerim' ifadelerini kul1anml~tlr.

F.G yanergeyi takip eden 10 saniye ic;inde ise adlandlrma etkinliginde oldugu gibi

tekrarlama etkinliginde de tum maddelerde ba~arlslz olmu~tur. F.G 'gaz' ic;in

'gal', 'sal" ic;in 'sarI', 'dart' ic;in 'top', 'mendil' ic;in 'metan', 'kaplik' lc;m

'c;uhya', 'politika' ic;in 'beyazlm', 'iiniversite' ic;in 'turak', 'boya badana' ic;in

'doyma', 'tas tas ho~af ic;in 'tahtanan' ve 'ellerim c;ok u~iidii' ic;in 'u~uttU kIhlar'

ifadelerini kullanml~tlr.

B.C yanergeyi takip eden 10 saniye ic;inde ise adlandtrma etkinliginde oldugu gibi

tekrarlama etkinliginde de tUm maddelerde ba~arlStZ olmu~tur. RC 'gaz' ic;in

'yogurt', 'sal" ic;in 'sart' , 'dart' ic;in 'sort', 'mendil' ic;in 'mendi', 'koplik' lc;m

'gapudii', 'politika' ic;in 'metni', 'universite' ic;in 'estah', 'boya badana' ic;in

'badana', 'tas tas hO$af ic;in 'iki kat' ve 'ellerim c;ok ii~iidii' ic;in 'ii~iidii'

ifadelerini kullanml~tlr.

Dogru olan tekrarlarm dl~mda kalan yanltlar hatah iiretim olarak ele ahnml~ ve

daha sonraki amac;larm altmda incelenmi~tir.
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A~aglda verilen tablo 4.4.'de aklcl afazili bireylerin tekrarlama etkinliginin her bir

maddesinde ula~t1klarl dogru tekrarlamalann sayilan gosterilmektedir.

Tablo 4.4. Tekrarlama Maddelerinin Dogruluk Puanlarma Gore Slralanmasl

TEKRARLAMA

n:8
HEDEF

gaz
kapOk
dart

mendil
poJitika
Oniversite
ellerim yok i.i~i.idi.i

boya badana
tas tas ho~af

sar

DOGRU

6

3
2

2
2
2

2
1
1
o

YANLIS

2

5
6
6

6

6

6
7
7
7

YANITYOK

Tablo 4.4' te goriildilgu gibi tekrarlama etkinliginde verilen sozcuk, sozcUk obegi

ve cilmlelerden olu~an maddelerde 'gi5z' 6 ki~i, 'kopUk' 3 ki~i, 'dort', 'mendil',

'politika', 'ilniversite', 'ellerim yok il~iidii' 2 ki~i, 'boya badana' ve 'tas tas ho~af

maddeleri 1 ki~i tarafmdan sesletimsel olarak uygun, anla~I11r ve yardlm almadan

dogru olarak tekrarlanabilmi~tir. En fazla dogru tekrar 'goz' maddesinde elde

edilirken, 'sar' maddesinde hiybir vaka tarafmdan dogru tekrarlama

geryekle~tirilememi~tir. O.A tarafmdan tekrarlama bo!Umiinun kopuk maddesinde

ili~kisiz parafazi hatasl ~eklinde uretilebilen bardak sozcugu adlandlrma

bOlrnnGnde iiretilemcmi~tir.



55

4.2. AklCI afazili bireylerin parafazi hatalarmm tiplerine gore dagIllmlan

nasIldlr?

4.2.1. AklCI afazili bireylerin adlandlrma etkinliginde iirettikleri

parafazi hatalannm tiple.rine gore dagIllmlan nasIldlr ?

Bu boltimde adlandmna etkinliginde verilen ilk yamtlarda gozlenen parafaziler,

hata tiplerine gore incelenmi~tir. Dell ve ark. 'mn (1997) yaptIgl slmflandmnaya

gore semantik, formal, mikst, ili~kisiz, fonemik ve neolojistik olmak iizere 6

gruba aynlan parafazi hatalarl hedef sozciiklere ili~kin olarak tablo 4.5' te

gosterilmi~tir .
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Tablo 4.5 AklCI Afazili Bireylerin Adlandlrma Etkinligindeki Parafazi

Hatalarmm Tiplerine Gore DagI1lml

ADLANDIRMA

PARAFAZi PARAFAZi
HEDEF DRETiM TURD HEDEF DRETiM TURU
gozluk saat iIi~kisiz bardak talay Neolojistik

ayml~IZ kaplyl ili~kisiz kaplt Neolojistik

konttir kart ili~kisiz klsan Neolojistik

okuyor da Semantik banka Formal

gozlil Fonemik bana Formal

pilecene Neolojistik par Fonemik

kalem ekel Neolojistik su iytigimiz Lafi Dola$tlrma

okyaf Neolojistik slit buna dokiiliiyo Lafi Dola$llrma

tabat Neolojistik makas kaglt Semantik

isek Neolojistik be~ ili~kisiz

halem Fonemik dort iIi~kisiz

kale Formal masak Fonemik

telefon saat ili~kisiz masa Formal

hayvan ili~kisiz masa Formal
aytIk Semantik ti1ler Neolojistik

dibet Neolojistik eldiven el Mikst

sandalyc entalit Neolojistik elenpit Fonemik
tara Neolojistik yogurt iIi~kisiz

kanda Neolojistik ellerim ii~lir Lafi Dola$tlrma
liy ili~kisiz ~emsiye selektrik Neolojistik
masa Semalltik nohay Neolojistik
sanadede Fonemik slime Neolojistik
otururuz tistiine Laft Dola$llrma dort ili~kisiz

~atal zeytine Semantik iistUlle bakanz Lafi Dola$tlrma

be~ iIi~kisiz anahtal· alettirik Neolojistik
yanrat Fonemik etta Neolojistik
yatav FOllemik kaplt Neolojistik
kayak Formal arartlr Fonemik
yatlr Formal

tavh Neolo'istik

Tablo 4.5' te gorlildUgu gibi adlandlrma etkinliginde ilk ve yardlmslz alman

yamtlarda 18 dogru yamt dl~mda toplam 58 hata bulgusuna rastlarnm~tIr.



57

Bunlardan 53 tanesi parafazi smlflamasma ahmrken, 5 tanesi smlf1andlrma

kapsamma ahnmayan lafl dola~t1rma ornekleri olarak saptanml~t1r.

Adlandlrma etkinligindeki parafazi tiplerinin vakalara gore daglhml tablo 4.6'da

goriildligli gibidir.

Tablo 4.6 Adland1rma Etkinligindeki Parafazi Hatalanmn Tiplerine Gore

Vakalara Daglhml

ADLANDIRMA

rARAFAzi Tirj n.c; A.B F.O A.S K.K O.A s.c;: i.i Top1am

Semantik 2 5

Leksikal Formal 4 7

(Anlamlt) Mikst

iti~kisiz 5 2 3 11

Subleksikal Fonemik 2 4 9

(Anlamslz) Neolojistik 4 4 5 6 20

Toplam 9 10 10 6 3 7 8 0 53

Tablo 4.6' da gorlildligli gibi adland1rma etkinligindeki toplam 53 parafaziden 20

tanesinin neolojistik tip parafazi hatasl (subleksikal) oldugu gozlenmi~tir. Bu

bulguya gore, adland1rma etkinligindeki hatalar i<;inde en yogun gorulen tipin

neolojistik parafazi oldugu soylenebilir. Yogunlukla gozlenen ikinci parafazi tipi

ili~kisiz (leksikal) tiptir. 11 tane ili~kisiz tipte parafazi hatasl bulgusu saptanml~t1r.

Bulgulannm diger 9 tanesinin fonemik (subleksikal), 7 tanesinin formal

(leksikal), ve 5 tanesinin semantik (leksikal), tipte oldugu gorulmektedir.

Yalmzca 1 tane mikst tipte (leksikal) parafazi hatasl bulgusu gozlenmi~tir.
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Adlandmna etkinliginde gozIenen parafazi hatalarmm tiplerine gore yogunlugu

grafik 4.1 gosterrnektedir.

Grafik 4.1. AkIcI AfaziIi BireyIerin AdIandlrrna Etkinliginde Tiplerine Gore

Parafazi KuIlamm Slkhgl
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TabIo 4.6'da gozlcnen parafazi dagtllmlarmm grafik 4.1 iizerinde

grupIanmasmdan da gozIendigi gibi, aklcl afaziIi bireyIerin adIandlrrna

etkinliginde slkhkla subIeksikal (anIamslz) parafaziler kullandlklan (29 adet),

yam Slra leksikal (anlamh) parafazi kullammlarmm da (24 adet) gerc;ekle~tigi

sa»tanml~tlr.
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Grafik 4.2. Adlandlrma Etkinliginde Goriilen Parafazi Tiirlerinin DagI11ml
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Grafik 4.2'de gorUldugu gibi adlandlrma etkinliginde uretilen parafazi tiplerinin

% 45.2'si leksikal ve % 54.7' si ise subleksikal parafazi turune aittir.
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4.2.2. AluCI afazili bireylerin tekrarlama etkinliginde iirettikleri parafazi

hatalarmm tiplerine gore dagIllmlan nasIldlr ?

Tablo 4.7. AkIcl Afazili Bireylerin Tekrarlama Etkinligindeki Parafazi

Hatalanmn Tiplerine Gore Dag111ffil

TEKRARLAMA

PARAFAZi PARAFAZi
HEDEF URETiM Tipi HEDEF URETiM Tipi

goz gol Formal iiniversite turak Neolojistik
yogurt ili~kisiz estah Neolojistik

sar sare; Fonemik gil Neolojistik

sart Fonemik inersite Fonemik

sa Fonemik ilniverse Fonemik

goz ili~kisiz i~te lIi~kisiz

erken i1i~kisiz boya badana boya balada Fonemik

san Formal botu Fonemik

say Formal doyma lli~kisiz

dort cort Fonemik i~tene Neolojistik

sort Fonemik boyu Formal

dort Fonemik badana Eksiltme

goz i1i~kisiz badana Eksiltme

top ili~kisiz tas tas ho~af iki kat ili~kisiz

kinez Neolojistik ~ok taze ili~kisiz

mendil membi Fonemik tahtanan Fonemik

metan Fonemik tahta tusa~ Fonemik

bendil Fonemik i~kene Neolojistik

metsiit Fonemik tas tas 110 Eksiltme

merkez Formal ho~af Eksiltme
eIJerim Itok ellerim c;ok

mendi Fonemik ii~iidil ozilr oldu lli~kisiz

kopiik c;uhya Neolojistik i~lerim ili~kisiz

~inez Neolojistik ti~UdU Eksiltme

goptidU Fonemik U~tidti Eksiltme

bardak ili~kisiz U~tittU kthlar Neolojistik

kopek Formal e;ok soz Neolojistik

politika poli Fonemik

poletika Fonemik

golitika Fonemik

beyaztm ili~kisiz

i~ime IIi~kisiz

metni NeoloOistik
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Tablo 4.7' de gorUldUgU gibi tekrarlama etkinliginde alman yanlt1arda 20 dogru

yanlt dl~mda toplam 58 hata bulgusuna rastlanml~t1r. Bunlardan 52 tanesinde

parafazi hata~,1 saptanml~tlr. 6 tanesi gerek hece (ho~af yerine ho) gerekse sozcUk

dU~meleri (boya badana yerine badana) ile eksik tekrarlandlgl iyin dogru yanlt

olarak kabul edilmemi~ ve 'eksiltme' olarak tabloda belirtilmi~tir.

Tekrarlama etkinligindeki parafazi tiplerinin vakalara gore dag111ml tablo 4.8'de

gorlildUgU gibidir.

Tablo 4.8. Tekrarlama Etkinligindeki Parafazi Hatalannm Tiplerine Gore

Vakalara Dagl11ml

TEKRARLAMA

PARAFAZi Tipi B.(: A.B F.O A.S K.K O.A S.(: i.i Toplam

Semantik 0

Leksikal Formal 2 6

Mikst 0

ili~kisiz 2 3 3 4 14

Subleksikal Fonemik 4 4 2 3 5 2 21

Neolojisti~ 2 3 4 11

Toplam 8 5 10 5 7 7 9 52

Tablo 4.8' de gorUldUgU gibi, tekrarlama etkinligindeki toplam 52 parafaziden 21

tanesinin fonemik (subleksikal) tip parafazi hatasl oldugu gozlenmi~tir. Bu

bulguya gore, tekrarlama etkinligindeki hatalar iyinde en yogun gorulen tipin

fonemik parafazi (sublcksikal) oldugu soylenebilir. Yogunlukla gozlenen ikinci
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parafazi tipi ili~kisiz tiptir. 14 ili~kisiz parafazi hatasl bulunmu~tur. Parafazi

hatalan bulgusunun 11 tanesinin neolojistik (subleksikal) ve 6 tanesinin formal

(leksikal) tipte oldugu gorulrnekte<Er. Tekrarlarna rnodalitesinde sernantik

(leksikal) ve rnikst (leksikal) tipte parafazi hatasl bulgusuna rast1anrnarnl~t1r.

Grafik 4.2 ilk ve yardlmslz tekrarlarna etkinliginde gozlenen parafazi hatalarmm

tiplerine gore yogunlugunu gostermektedir.

Grafik 4.3 AklCl Afazili Bireylerin Tekrarlarna Etkinliginde Tiplerine Gore

Parafazi Kullamrn Slkhgl
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Tablo 4.8'de gozlenen parafazi dagl11rnlanmn grafik 4.3 iizerinde

gruplanrnasmdan da gozlendigi gibi, aklcl afazili bireylerin tekrarlarna

etkinliginde slkhkla subleksikal (anlarnslz) parafaziler kullandlklan (32 adet),

saptanrnl~tlf.
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Grafik 4.4 Tekrarlama Etkinliginde Goriilen Parafazi Tiirlerinin Dag111ml
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Grafik 4.4' de goriildiigii gibi tekrarlama etkinliginde iiretilen parafazi tiplerinin

% 38.4' ii leksikal ve % 61.5' i ise subleksikal parafazi tiiriine aittir,
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4.3. Adlandlrma ve tekrarlama etkinlikIerinde vakalara gore parafazi

kullammlarl nasIl yogunla~maktadlr ?

Bu bolUmde ara~tmnaya katl1an her vakanm adlandlfma ve tekrarlama

etkinliklerinde Urettigi parafazi orneklerinin tip ve tUrlerine gore dagl1lmlan

incelenmi~tir.

Tablo 4.9. A.S'nin Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliklerinde Drettigi

Parafazilerin Tip ve TUrlere Gore Dagtllml

A.S

Hedef Uretim Parafazi Tipi Parafazi Turu Etkinlik
sandalye masa Semantik Leksikal Adlandmna

sar say Formal Leksikal Tekrarlama

kalem kale Formal Leksikal Adlandlrma

9atal 9atJr Formal Leksikal Adlandlrma

makas masa Formal Leksikal Adlandlrma

bardak bana Formal Leksikal Adlandlrma

g5zlUk kontUr kart t1i~kisiz Leksikal Adlandlrma

tas tas ho~af ~ok taze ili~kisiz Leksikal Tekrarlama

boya botu Fonemik Subleksikal Tekrarlama

mendil metsiit Fonemik Subleksikal Tekrarlama

politika golitika Fonemik Subleksikal Tekrarlama

Tablo 4.9.' da gOrUldiigU gibi ara~tumaya kattlan vakalardan A.S tarafmdan

adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde toplam 11 parafazi hatasl yaptldlgl

gorillmektedir. Bu hatalarm 6 tanesi adlandlrma, 5 tanesi ise tekrarlama

etkinliginde ortaya 91kml~tlr. 11 parafazi bulgusunun 5'si formal, 3'u fonemik,

2'si ili~kisiz ve l'i semantik tiptedir. Mikst ve neolojistik tipte parafazi hatasl

gozlenmemi~tir. Etkinliklere gore parafazi tiplerine bakacak olursak; adlandlrma
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etkinliginde 4 formal, 1 ili~kisiz ve 1 semantik tipte; tekrarlama etkinliginde ise 3

fonemik, 1 formal ve 1 ili~kisiz tipte parafaziye rastlanml~tIr.

Tablo 4.10. K.K' nin Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliklerinde Drettigi

Parafazilerin Tip Ve Ttirlere Gore DagI11ml

K.K

Hedef Uretim Parafazi Tipi Parafazi Turu Etkinlik
<;atal ka<;ak Formal Leksikal Adlandlrma

koplik kopek Formal Leksikal Tekrarlama

sar sar<; Fonemik Subleksikal Tekrarlama

dort cort Fonemik Subleksikal Tekrarlama

mendil bendil Fonemik Subleksikal Tekrarlama

makas masak Fonemik Subleksikal Adlandlrma

kalem halem Fonemik Subleksikal Adlandlrma

politika poletika Fonemik Subleksikal Tekrarlama

liniversite Universe Fonemik Subleksikal Tekrarlama

ellerim <;ok li~lidU <;ok soz Neolojistik Subleksikal Tekrarlama

Tablo 4.10' da gortildtigu gibi ara~tlrmaya katllan vakalardan K.K tarafmdan

adlandlrma ve tekrarlama modalitelerinde toplam 10 parafazi hatasl yapI1dlgl

gorulmektedir. Bu hatalarm 3 tanesi adlandlrma, 7 tanesi ise tekrarlama

rnodalitesinde ortaya Ylkml~tlr. 10 parafazi bulgusunun Tsi fonemik, 2'si formal,

ve 1'i neolojistik tiptedir. Sernantik, mikst ve ili~kisiz tipte parafazi hatasl

gozlenmemi~tir. Modalitelere gore parafazi tiplerine bakacak olursak; adlandlrma

etkinliginde 1 formal ve 2 fonernik tipte; tekrarlama etkinliginde ise 5 fonernik, 1

formal ve 1 neolojistik tipte parafaziye rastlanml~tIr.
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Tablo 4.11. B.<;' mn Adlandmna ve Tekrarlama Etkinliklerinde Urettigi

Parafazilerin Tip ve Ttirlere Gore DagI1lml

8.<;

Hedef Uretim Parafazi Tipi Parafazi Turu Etkinlik
gaz yogUlt ili~kisiz Leksikal Tekrarlama

yatal be~ ili~kisiz Leksikal Adlandlrma

gazlUk ayml~IZ kaplyl ili~kisiz Leksikal Adlandlrma
~emsiye dart iIi~kisiz Leksikal Adlandlrma

sandalye Uy ili~kisiz Leksikal Adlandlrma

tas tas ho~af iki kat ili~kisiz Leksikal Tekrarlama
sar sart Fonemik Subleksikal Tekrarlama
dart sort Fonemik Subleksikal Tekrarlama
mendil mendi Fonemik Subleksikal Tekrarlama
kaptik gapUdU Fonemik Subleksikal Tekrarlama

kalem tabat Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

telefon dibet Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

politika metni Neolojistik Subleksikal Tekrarlama
Universite estah Neolojistik Subleksikal Tekrarlama

bardak kaplt Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

anahtar kaplt Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

Tablo 4.11.' de gori.ildtig,11 gibi ara~tlrmaya katI1an vakalardan B.<; tarafmdan

adlandlrma ve tekrarlama modalitelerinde toplam 16 parafazi hatasl yapI1dlgl

gori.ilmektedir. Bu hatalann 8 tanesi adlandlrma, 8 tanesi ise tekrarlama

modalitesinde ortaya 9Ikml~tIr. 16 parafazi bulgusunun 6'SI ili~kisiz, 6'SI

neolojistik ve 4'11 fonemik tiptedir. Semantik, formal ve mikst tipte parafazi

hatasl gozlenmemi~tir. Modalitelere gore parafazi tiplerine bakacak olursak;

adlandlrma etkinliginde 4- ili~kisiz ve 4 fonemik tipte; tekrarlama etkinliginde ise

2 ili~kisiz, 4 fonemik ve 2 neolojistik tipte parafaziye rastlanml~tlf.
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Tablo 4.12. F.G' nun Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliklerinde Urettigi

Parafazilerin Tip ve Tiirlere Gore Dagtllml

F.O

Hedef Uretim Parafazi Tipi Parafazi Turii Etkinlik
gozlUk okuyor da Semantik Leksikal Adlandirma
goz gol Formal Leksikal Tekrarlama

sar san Formal Leksikal Tekrarlama
dort top ili~kisiz Leksikal Tekrarlama

politika beyazim ili~kisiz Leksikal Tekrarlama
boya badana doyma ili~kisiz Leksikal Tekrarlama

telefon hayvan iIi~kisiz Leksikal Adlandirma

eldiven yogurt ili~kisiz Leksikal Adlandirma
makas be~ ili~kisiz Leksikal Adlandirma
mendil metan Fonemik Subleksikal Tekrarlama
yatal yanrat Fonemik Subleksikal Adlandirma
tas tas ho~af tahtanan Fonemik Subleksikal Tekrarlama

kopUk yuhya Neolojistik Subleksikal Tekrarlama
Universite turak Neolojistik Subleksikal Tekrarlama
anahtar etta Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

bardak talay Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

sandalye tara Neolojistik Subleksikal Adlandirma

kalem okyaf Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

~emsiye nohac; Neolojistik Subleksikal Adlandirma

ellerim yok U~UdU U~UttU kIhlar Neolojistik Subleksikal Tekrarlama

Tablo 4.12.' de goriildligu gibi ara;;ttrmaya kattlan vakalardan F.G tarafmdan

adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde toplam 20 parafazi hatasl yaplldlgl

gorulmektedir. Bu hatalann 10 tanesi adlandlrma, 10 tanesi ise tekrarlama

etkinliginde ortaya ylkmJ;;tlr. 20 parafazi bulgusunun 8'i neolojistik, 6'SI ili;;kisiz,

3'il fonemik, 2'si fonnal, 1'i semantik tiptedir. Mikst tipte parafazi hatasl

gozlenmemi;;tir. Etkinliklere gore parafazi tiplerine bakacak olursak; adlandlrma

etkinliginde 5 ncolojistik, 3 ili;;kisiz, 1 semantik ve 1 fonemik, tckrarlama

ctkinliginde isc 3 neolojistik, 3 ili;;kisiz, 2 foncmik vc 2 formal tipte parafaziye

rastlanml;;ttr.
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Tablo 4.13. A.B' nm Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliklerinde Drettigi

Parafazilerin Tip ve Tiirlere Gore Dagl11ml

A.B

Hedef Uretim Parafazi Tipi Parafazi Turu Etkinlik

makas kaglt Semantik Leksikal Adlandmna

bardak banka Formal Leksikal Adlandlrma

dort goz tli~kisiz Leksikal Tekrarlama

gozlUk saat tli~kisiz Leksikal Adlandlrma

telefon saat ili~kisiz Leksikal Adlandlrma

~atal zeytine ili~kisiz Leksikal Adlandlrma

mendil membi Fonemik Subleksikal Tekrarlama

badana balada Fonemik Subleksikal Tekrarlama

eldiven elenpit Fonemik Subleksikal Adlandlrma

politika poli Fonemik Subleksikal Tekrarlama

Universite inersite Fonemik Subleksikal Tekrarlama

~emsiye selektrik Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

sandalye ental it Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

anahtar alettirik Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

kalem ekel Neolojistik Subleksikal Adlandlrma

Tablo 4.13.'te ara~tumaya katl1an vakalardan A.B tarafmdan adlanduma ve

tekrarlama modalitelerindc toplam 15 parafazi hatasl yaplldlgl goriilmektedir. Bu

hatalarm 10 tanesi adlandlrma, 5 tanesi ise tekrarlama modalitesinde ortaya

91kml~tlr. 15 parafazi bulgusunun 5'i fonemik, 4'ii neolojistik, 4'ii ili~kisiz, , l'i

formal ve l' i· semantik tiptedir. Mikst tipte parafazi hatasl gozlenrnemi~tir.

Modalitelere gore parafazi tiplerine bakacak olursak; adlandlrma etkinliginde 4

neolojistik, 3 ili~kisiz, 1 fonemik, 1 formal ve 1 semantik, tekrarlama etkinliginde

ise 4 fonemik ve 1 ili~kisiz tipte parafaziye rastlanml~tIr.
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Tablo 4.14. i.j' mn Adlandmna ve Tekrarlama Etkinliklerinde Drettigi

Parafazilerin Tip ve Tiirlere Gore Daglhml

i.i

sa
Hedef -=-U..;:..r.;..:et:.;:;:im=- P._.a.:.;:cr..:,.:a_fa:.;:;:z._.iT..:...;.a.ip:...:.i__P--,a__r..:,.:a.:;..;fa..:..z.:..i.=.T..:,.:U.;..:rii.;..:_--'E..:..t.:.;:ck=:in:;:..l..:,.:ik=-- _

Fonemik SubleksikaI Tekrarlama------=---=---=---=---=------==----=---sar

Tablo 4.14. 'te ara~tlrmaya katIlan vakalardan i.i tarafmdan adlandlrma ve

tekrarlama etkinliklerinde toplam 1 parafazi hatasl yapIldlgl goriilmektedir.

Gozlemlenen 1 hata tekrarlama etkinliginde ortaya 91kml~tIr ve fonemik tiptedir.

Diger tiplerde parafazi hatasl gozlenmemi~tir. i.i ara~tIrmaya katI1an tUm vakalar

ic;inde en az parafazi hatasma rastlanan ki~i olmu~tur.

Tablo 4.15. G.A' nm Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliklerinde Drettigi

Parafazilerin Tip ve Tiirlere Gore DagIllml

O.A

Hedef Uretim Parafazi Tipi Parafazi TUrn Etkinlik
makas masa Formal LeksikaI Adlandtrma
boya boyu Formal Leksikal Tekrarlama
sar g5z 1Ii~kisiz Leksikal Tekrarlama
k5pilk bardak tIi~kisiz Leksikal Tekrarlama
il~ildU QZUr oldu iIi~kisiz Leksikal Tekrarlama
eldiven el Mikst LeksikaI Adlandtrma
d5rt dort Fonemik Subleksikal Tekrarlama
g5zlUk g5zU! Fonemik Subleksikal Adlandtrma

9ata1 9atav Fonemik Subleksikal Adlandtrma
bardak par Fonemik SubleksikaI Adlandtrma
anahtar arartlr Foncmik SubleksikaI Adlandlrma
tas tas ho~af tahta tusa~ Fonemik SubleksikaI Tekrarlama
sandalye kanda Neolojistik SubleksikaI Adlandtrma
Universite gil Neolojistik SubleksikaI Tekrarlama
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Tablo 4.l5.'te ara~t1mlaya kattlan vakalardan G.A tarafmdan adlandmna ve

tekrarlama etkinliklerinde toplam 14 parafazi hatasl yaptldlgl goriilmektedir. Bu

hatalarm 7 tanesi adlanduma, 7 tanesi ise tekrarlama etkinliginde ortaya <;lkml~tIr.

14 parafazi bulgusunun 6'SI fonemik, 3'u ili~kisiz, 2'si neolojistik, 2'si formal ve

l'i mikst tiptedir. Semantik tipte parafazi hatasl gozlenmemi~tir. Etkinliklere gore

parafazi tiplerine bakacak olursak; adlandlrma etkinliginde 4 fonemik, 1 mikst, 1

neolojistik ve 1 formal, tekrarlama etkinliginde ise 3 ili~kisiz, 2 fonemik, 1

formal ve 1 neolojistik tipte parafaziye rastlanml~tlf. Mikst tipte parafazi hatasmm

gozlendigi tek vaka G.A olmu~tur.

Tablo 4.16. S.<;'nin Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliklerinde Urettigi

Parafazilerin Tip ve Tiirlere Gore Dagtllml

S.C;

Hedef iJretim Parafa~iTipi Parafazi TUrU Etkinlik
telefon ac;tlk Semantik Leksikal Adlandlrma
mendil merkez Formal Leksikal Tekrarlama

sar erken ili~kisiz Leksikal Tekrarlama

U~ildi1 i~lerim ili~kisiz Leksikal Tekrarlama

politika i~ime tli~kisiz Leksikal Tekrarlama

Universite i~te i1i~kisiz Leksikal Tekrarlama

sandalye sanadede Fonemik Subleksikal Adlandtrma

dart kinez Neolojistik SubleksikaI Tekrarlama

kapilk ~inez Neolojistik Subleksikal Tekrarlama

tas tas ho~af i~kene Neolojistik Subleksikal Tekrarlama

boya badana i~tene Neolojistik Subleksikal Tekrarlama

makas tiller Neolojistik Subleksikal Adlandtrma

~emsiye sUme Neolojistik Subleksikal Adlandtrma

gozlUk pilecene Neolojistik Subleksikal Adlandtrma

bardak ktsan Neolojistik Subleksikal Adlandtrma

kalem isek Neolojistik Subleksikal Adlandtrma
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Tablo 4.16. 'ya gore ara~tllmaya kattlan vakalardan S.<; tarafmdan adlandmna ve

tekrarlama modalitelerinde toplam 16 parafazi hatasl yapI1dlgl gorulmektedir. Bu

hatalann 7 tanesi adlandmna, 9 tanesi ise tekrarlama modalitesinde ortaya

9Ikml~ttr. 16 parafazi bulgusunun 9'u neolojistik, 4'u i1i~kisiz, 1'i fonemik, 1'i

formal ve 1'i semantik tiptedir. Mikst tipte parafazi hatasl gozlenmemi~tir.

Modalitelere gore parafazi tiplerine bakacak olursak; adlandlrma modalitesinde 5

neolojistik, 1 fonemik ve 1 semantik, tekrarlama modalitesinde ise 4 i1i~kisiz, 4

neolojistik ve 1 formal tipte parafaziye rastlanml~ttr.

Adlandlrma ve tekrarlama etkinliginde uretilen parafazi tiplerinin tOm vakalara

gore dagI1lml grafik 4.5 ve 4.6' da gosterildigi gibidir.



Grafik 4.5. Adlandmna Etkinliginde Oretilen Parafazi Tiplerinin Vakalara GOre DagIllml
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Grafik 4.6. Tekrarlama Etkinli~inde Oretilen Parafazi Tiplerinin Vakalara Gore Da~I11ml
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4.4. Adlandlrma ve tekrarlama etkinliklerinde gozlenen formal, mikst ve

fonemik tipte parafazi bulgulannda hatalar ne ~ekilde yapIlmaktadlr ?

Bu boliimde adlandmna ve tekrarlama etkinligi slrasmda iiretilen, hedef sozciige

yaplsal olarak benzeyen formal, mikst ve fonemik tip parafazilerin hata yerleri

incelenmi~tir. Tiim parafaziler oncelikle tiplerine gore gruplanml~ daha soma hata

yerleri s6zciik ba~l, s6zciik i9i ve sozciik sonu olarak incelenmi~tir.

Tablo 4.17. Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliginde G6zlenen Formal Parafazi

Uretimlerinin Hata Yerleri

FORMAL PARAFAZi

Heder Uretim Data yeri
makas masa Sl)zci1k sonu
kalem kale Sl)zci1k sonu
c;ata! kac;ak Sl)zci1k ic;i

c;ata! c;atIr Sl)zci1k sonu

bardak banka Sl)zci1k sonu
bardak bana Sl)zci1k sonu
gl)z go! Sl)zci1k sonu
sar say Sl)zcilk sonu
sar sarI Sozci1k sonu
mendil merkez Sl)zci1k sonu
kopi.ik kopek Sl)zcilk sonu

boya boyu Sl)zci1k sonu

Tabla 4.17' de omeklenen 12 formal tip parafazinin 11 tanesinde hatanm sozciik

sonunda, 1 tanesinde sozciik i9inde yaplldlgl g6rUlmektedir. Formal tip parafazi

omeklerinde sozciik ba~ma ait hata bulgusuna rastlanmaml~tIr.
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Tablo 4.18. Adlandmna ve Tekrarlama Etkinliginde Gozlenen Fonemik Parafazi

Uretimlerinin Hata Yerleri

FONEMiK PARAFAZi

Heder Uretim Hata yeri
e;atal e;anrat Sozcuk sonu
c;atal c;atav Sozcuk sonu

gozlUk gozUl Sozcuk sonu

bardak par SozcUkba~t

anahtar ararttr SozcUk ie;i
makas masak Sozcuk sonu

kalem halem SozcUk ba~1

e\diven e\enpit SozcUksonu

sanda\ye sanadede S5zcUk sonu

sar sare; Sozcuk sonu

sar sart SozcUk sonu

sar sa S5zcuk sonu

dort sort Sozcuk ic;i
dort cart S5zcuk ba~1

d5rt dort Sozcuk ba~1

mendil metsilt S5zcuk sonu
mendil mendi S5zcuk sonu

mendil membi Sazcuk sonu
mendil bendil SazcUk ba~t

mendil metan S5zcUk sonu

kopUk gopUdU SozcUk sonu

politika poli S5zcUk sonu

politika poletika S5zcUk ic;i
politika golitika SozcUk ba~t

Universite inersite SozcUk ie;i
ilniversite Universe S5zcUk sonu
boya botu S5zcuk sonu

badana balada Sozcilk iC;i

Tablo 4.18' de omeklcnen 27 fonemik tip parafazinin 16 tanesinde hatanm

sozcUk sonunda, 6 tanesinde sozcUk ba~mda ve 5 tanesinde sozcUk ic;inde

yapl1dlgl goriilmektedir.
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Tablo 4.19. Adlandlmla ve Tekrarlama Etkinliginde Gozlenen Mikst Parafazi

Uretimlerinin Hata Yerleri

MiKST PARAFAZi

Hedef
eldiven

Uretim
el

Data yeri
SozcUk sonu

DS.B

DsJ
IiJS.S

Tablo 4.19' da gOrlildugu gibi omeklenen 1 mikst tip parafazide hata sozciik

sonunda yapllml~tlr.

Adlandmna ve tekrarlama etkinliginde gozlenen formal, mikst ve fonemik tip

parafazilerin hata yerlerine gore dagtllmlan grafik 4.7'de gosterilmi~tir.

Grafik 4.7. Adlandlrma ve Tekrarlama Etkinliginde Gozlenen Formal, Mikst ve

Fonemik Tip Parafazilerin Hata Yerlerine Gore Daglltmlan

~~ -~-~--~----

30 ..~._.- _ - .._ ..~ -.-_ .. ~.......... ~_.-----_._---..,,.----

25 - -------..--.~----

20 - -------~

15 --------- ..--~.----

IO ----6----k6----
5 _l..----_,~-- ....-.

o ./----L.----l--r--'----'----,--

'l s~~ . ~~_~ s_.s ____'

SB: Sozciik iyi s.i: Sozclik iyi S.S: Sozciik sonu

Grafik 4.7'de yer alan adlandlrma ve tekrarlama etkinliginde gozlenen 40 (formal,

mikst ve fonemik tip) parafazi bulgusunda hata yerinin 28 tanesinde sozciik

sonunda, 6 tanesinde sozciik iyinde ve 6 tanesinde sozciik ba~mda oldugu
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gorUlrnektedir. Daglhrna bakIldlgmda biiyiik 90gunlugunun sozciik sonuna dogru

oldugu gOriilrnektedir.
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BOLUMV

TARTI~MA,SONUe VE ONERiLER

Bu bolUmde ara~tmna amaylan dogrultusunda elde edilen bulgulann bir ozeti,

ara~tlrmadan ortaya ylkan sonuy ve onerilere yer verilmi~tir.

5.1. TartI~ma

Bu ara~tIrmada, anadili TUrkye olan aklcl tip afazili 8 olgunun tekrarlama ve

adlandlrma etkinliklerinde parafazi kullammlan incelenmi~tir. Durum saptama

yah~maSl deseniyle planlanan bu ara~tlrmada betimsel analiz teknikleri

kullamlarak ara~tlrmanm amaylan dogrultusunda a~agldaki sonuylar elde

edilmi~tir.

Ara~tlrmanm birinci amaci olan akici afazili bireylerin bakarak adlandlrma

etkinligindeki performanslarml ortaya koymak iizere tiim vakalarm

adlandlrma etkinliginde verdigi yamtlar incelenmi~tir.
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Adlandlrma etkinliginde yer alan 10 resimde en fazla dogru adlandlrma

geryekle$tiren vaka U olmu$tur. U parafazi kapsamma ahnmayan yalmzca 1 lafl

dola$t1rma hatasl yaparak 9 dogru yanlta Ula$ml$t1r. A.S 4, K.K 3 ve O.A 2

resimde dogru adlandlrma yapml$lardlr. A.B, F.O, B.<; ve S.<; ise dogru

adlandlrma geryekle$tirememi$tir. Bu ortak bulgular dikkate almdlgmda anadili

Tilrkye olan aklCl tip afazili 7 vakanm adlandlrma etkinligindeki ba$anlarmm

alanyazm bilgilerine paralel olarak oldukya dli$Uk oldugu goze yarpmaktadlr

(Benson, 1996; Simmons Mackie, 1997; Ibasyashi 2002). U' nin bu etkinlikte

digerlerinden farkh olarak gosterdigi ba$anh performansta spontan iyile$me

donemindeki hlZh iyile$me, ya$ veya lezyon yeri ve yaygmhgl He hastahgm

$iddeti arasmdaki olumlu ili$kinin etkili oldugu dli$iiniilmektedir.

Adlandlrma etkinliginde sunulan 10 resirnli nesne arasmdan 'te1efon', 'tam

dogru' adlandmlan seyenek olmu$tur. Bu maddede 8 vakadan 4'li sesletimsel

ayldan tam olarak uygun, anla$lhr ve yardlm almadan dogru yanlta Ula$ml$t1r.

Diger maddelerde anahtar 3 ki$i, $emsiye, eldiven, gozlUk, makas ve kalem 2

ki$i, sandalye ve yatal 1 ki$i tarafmdan 'tam dogru' olarak adlandmlml$t1r.

'Bardalc' resmi hiybir vaka tarafmdan "tam dogru" olarak adlandmlamaml$t1r. En

fazla dogru adlandlrmamn geryekle$tigi resim olan 'te1efon' kelimesi, bu

yall$rnanm adlandlrma etkinligi iyin seyilen sozcUklerin 'yazI11 dilde kelime

slkhgl' slfalarnasmda da 514 kez ile en list slrada yer almaktadlr (Goz, 2003).

Fakat bardak ke1imesi ile aym ili$ki kurulamaml$t1r.
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Adlandmna etkinliginde parafazi hatalan dl~mda gozlenen lafl dola~tmna hatasl

olmu~tur. Vakalar alanyazm bilgilerinde yer aldlgl gibi adlandlrma yapamadlklan

nesnelerin ozelliklerini betimleyici Uretimler geryekle~tirmi~lerdir (Benson,

1996); omegin 'sandalye' yerine 'otururuz UstUne', 'bardak' yerine 'silt buna

dokUlUyo', 'eldiven' yerine 'ellerim U~Ur' gibi.

Ara~tlrmanm diger amaCl olarak abcl afazili bireylerin tekrarlama etkinligindeki

performanslanm ortaya koymak Uzere tUm vakalann adl geyen etkinlikte verdigi

yamtlar incelenmi~tir.

Tekrarlama etkinliginde yer alan sozcUk, sozcUk obegi ve cUmlelerden olu~an 10

maddede en fazla dogru tckran geryekle~tiren vaka adlandlrma bolUmUnde oldugu

gibi U olmu~tur. U 9 dogru tekrara ula~ml~tIr. A.S 5, O.A 3, A.B 2 ve K.K ise 1

maddede dogru tekrar yapml~tlr. F.O, B.<:; ve S.<:; ise dogru tekrarlama

geryekle~tirememi~tir. Bu ortak bulgular dikkate almdlgmda anadili TUrkye olan

aklCl tip afazili 7 vakanm tekrarlama performanslarmdaki ba~anlannm alanyazm

bilgilerine paralel olarak oldukya dU~Uk oldugu goze yarpmaktadlr (Benson, 1996;

Tanor Oktem, 2004; Simmons Mackie, 1997). U iyin burada da adlanduma

etkinliginde etkili olan fakt6rlerin olumlu etkisinden soz edilebilir. Bu bolUmde

transkortikal duyusal afazi tipinde gorUlen tekrarm korunma ozelligine uygun

dU~en bir bulguya rastlanmaml~tIr. DolaYISlyla, bu yah~ma kapsammda aklCl

afaziler olarak belirlenen vakalarm hiy birinin transkortikal motor afazili bireyler

olmadlgl, aksine yogunun kondUksiyon ve Wemike afazili bireyler olabilecegi

gorU~U aglr basmaktadlr.
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Tekrarlama etkinliginde sunulan 10 madde arasmdan 'goz', 'tam dogru' tekrann

en fazla oldugu sozcuk olmu~tur. Bu maddede 8 vakadan 6' SI sesletimsel ayldan

tam olarak uygun, anla~lhr ve yardlm almadan dogm yanlta ula~ml~tlr.

Tekrarlama bOlumunde verilen sozciik, sozciik obegi ve ci.imlelerden olu~an diger

maddelerde 'kopuk' 3 ki~i, 'dort', 'mendil', 'politika', 'liniversite', 'ellerim yok

u~udu' 2 ki~i, 'boya badana' ve 'tas tas ho~af maddeleri 1 ki~i tarafmdan 'tam

dogru' olarak tekrarlanabilmi~tir. 'Sar' maddesinde hiybir vaka tarafmdan dogru

tekrarlama geryekle~tirilememi~tir. Bu etkinlikte sunulan maddelerden 'goz' de en

fazla dogru tekrara ula~lhrken yaIllsal olarak aym ozellikleri (tek heceli,

unsuz+un1U+iinsuz) ta~lyan 'sar' maddesinde hiybir vaka dogm tekrarlama

geryekle~tirememi~tir. Bu durumun tekrarlanmasl istenen sozcuglin anlamsal

ozelliklerinin etkisiyle olu~tugu ve vakalann emir kipi olarak verilen sozcuge

anlam yUkleyemedikleri dU~linUlmektedir (Ardila ve Rosselli, 1992).

Sozcuk obeklerinin tekrarmda parafazi dl~mda goze yarpan hata 'eksiltme

hatalarl' olmu~tur. 2 ve 3 sozcukten olu~an sozcUk obeklerinin genellikle ilk

sozcukleri eksiltilmi~tir. Ornegin 'boya badana' yerine 'badana', 'ellerim yok

u~udu' yerine 'ii~iidU', 'tas tas ho~af yerine 'ho~af gibi eksiltmeler yapllml~tlr.

<;ah~manm vakalan birinciyi takip eden son sozcUkleri tekrarlayabilmi~lerdir. Bu

durum ozellikle aklcl afazilerde gozlenen bellek yetersizligi ile aYlklanabilir.

SozcUk saY1Sl uzadlkc;a, vakalar onde verilenleri degil, en yakm zamanda

i$ittiklerini tekrarlamaktadlrlar. Ozellikle subkortikal afazi olarak da bilinen
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kondiiksiyon afazilerde subkortikal beIge hasarlarmm bir ezelligi olarak bellekte

yetersizlik ve ona ili~kin unutkanhk ortaya ylkabilir (Vinson, 2001, s. 204).

Ara~tlrmanlD ikinci amaci olarak adlandlrma ve tekrarlamadaki parafazi

iiretimlcrinin tiplcrinc gore daglhmlarl incelenmi~tir.

Adlandlrma etkinliginde 8 vakadan alman 18 dogru yanlt dl~mda toplam 58 hata

bulgusuna rastlanml$tIr. Bunlardan 53 tanesi parafazi smlflan1asma ahmrken, 5

tanesi smlflandlrma kapsamma aIInmayan lafl dola~tIrma emekleri olarak

saptanml~tIr. 53 parafaziden 20 tanesinin neolojistik (subleksikal), 11 tanesinin

ili~kisiz (leksikal), 10 tanesinin fonemik (subleksikal), 6 tanesinin formal

(leksikal), 5 tanesinin semantik (leksikal) ve 1 tanesinin mikst (leksikal) tipte

oldugu bulunmu$tur. Sonuy olarak, adlandlrmada ortaya ylkan parafazi hatalan

neolojistik (subleksikal) kullanlmlara yogunla~maktadlr.

Tekrarlama etkinliginde 8 vakadan alman 20 dogru tekrar dl$l11da toplam 58 hata

,
bulgusuna rastlanml~tlr. Bunlardan 52 tanesinde parafazi hatasl saptanml~tIr. 6

tanesi hece ve sezciik dii~meleri ile eksik tekrarlandlgl iyin dogru yanlt olarak

kabul edilmemi$tir. (Omegin, Tas tas hO$af yerine hO$af kullanma gibi). 52

parafaziden 21 tanesinin fonemik (subleksikal), 14 tanesinin ili$kisiz (leksikal),

11 tanesinin neolojistik (subleksikal) ve 6 tanesinin formal (leksikal) tipte oldugu

bulunmu$tur. Semantik (leksikal) ve mikst (leksikal) tipte parafazi hatasl

bulgusuna rastlanmaml$tIr. Sonuy olarak, tekrarlamada ortaya ylkan parafazi

hatalarl fonemik (subleksikal) kullammlara yogunla$maktadlr.
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TUm omeklere bakI1dlgmda aglrhkh olarak neolojistik ve fonemik olmak mere

subleksikal hatalarm yer aldlgl bulunmu~tur. En az gozlemlenen hata tipi ise

mikst tip parafazi olmu~tur.

Ara~tlrmanm ii-riincii amaCI olarak. vakalara gore parafazi kullammlannm

nasd yogunla~tlglincelenmi~tir.

Adlandlrma ve tekrarlama etkinliginde A.S'nin yaptIgI 12 parafazi hatasmdan

yogu formal, K.K'nin 10 parafazi hatasmdan yogu fonemik, B.<;'nin yaptlgl 16

parafazi hatasmdan yogu fonemik, F.O' nun yaptIgI 20 parafazi hatasmdan yogu

neolojistik, A.B'nin yaptIgI 15 parafazi hatasmdan yogu fonemik, O.A' nm

yaptIgI 14 parafazi hatasmdan yogu fonemik, S.<;'nin yaptIgI 16 parafazi

hatasmdan yogu neolojistik olarak belirlenmi~tir. Adl gegen parafazi hatalarmm

yogu subleksikal yani anlaml olmayan sozciik olarak saptamm~tIr. Parafazi

hatalannm vakalara gore daglhmma bakI1dlgmda, fonemik ve neolojistik hatalara

olan ylgI1lmm vaka grubunun Wernike ve kondiiksiyon tipi afazili bireyler

oldugunu dogruladlgl gorUlmektedir. Bu bulgu alanyazm bilgileri ile de uyurnlu

bulunmu~tur (Simmons Mackie, 1997; Davis, 2000; Goodglass ve Kaplan,1972).

Ara~tlrmanm dordiincii amaCI olarak adlandlrma ve tekrarlama

etkinliklerindc gozlcnen formal, mikst vc fonemik tipte parafazi bulgulannda

hatalarm nc ~ckilde yapddlgl incclenmi~tir.
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Adlandmna ve tekrarlama etkinliginde gozlenen 40 (formal, mikst ve fonemik tip)

parafazi bulgusunda hata yerinin 28 tanesinde sozcuk sonunda, 6 tanesinde sozcUk

i~inde ve 6 tanesinde sozcUk ba~mda oldugu belirlenmi~tir. Bu dagtllma gore aklcl

tip afazili bireylerin Urettigi parafazilerde hata yerlerinin daha ~ok sozcUk sonuna

dogru oldugu gorU1mU~tUr. Bu bilgi alanyazm bilgileri ile uyumlu bulunmu~tur

(Simmons Mackie, 1997).

Sonu~ olarak, bu ara~tlrmada da gozlendigi gibi, bir dil ve konu~ma terapisti,

uygun bir degerlendirme sonucunda gelen vaka grubunun lokalizasyon tanlslm

elde ettigi dil bulgularl ile dogrulayabilir. Bu ara~tlrmanm vakalan MR

bulgularlyla desteklenerek sensoriyel ve kondUksiyon afaziler olarak. onerildiler.

Alanyazm uyannca, parafazi hatalarmm daglhml onlarm bu tantlarlyla

ortu~mektedir. Ancak, yaptlan degerlendirmelerin birincil amaCl bu tUr bir

dogrulamaYl yapmak degildir. Yam Slra, bireysel farkhhklar, beyindeki hasann

ciddiyeti, vakalann egitim ve dil gec;mi~leri, ozellikle degerlendirme yaptlan dilin

yaplsal ozellikleri gozlenen dil ozelliklerini lokalizasyona bagh olarak saptanan

bulgulanndan ~ok farkh da ktlabilir. Diller araSl yapllan ~ah~malar da "benzer

afazi sendromlarmm" adl gec;en ozellikler yUzUnden dilden dile farkhhklar

gosterebilecegini belirtmektedirler (Bates, Wulfeck ve Macwhinney, 1991, s.124).

Bu yUzden, geni~ katlhmh vaka grublmun yer aldlgl benzer bir c;ah~mada, sadece

yapl1andmlml~ etkinlikler i~inde degil, i~itsel anlama degerlendirilmesi yaptlml~

afazili bireylerin spontan konu~ma degerlendirmeleri snasmda aymcl
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ozelliklerinin ele ahnmaSl onerilir. DolaylSlyla bu 9ah~manm iki ana onerisi

vardlr:

1. AklCI tip afazik olgulann diger modalitelere ait performanslan farkh

etkinliklerde incelenebilir.

2. Tekrarlama ve adlandlrmanm omegin, i~itsel anlama gibi modalitelerle ili~kisi

incelenebilir.

5.2. SlDlrhhklar

Bu ara~tlrmamn smuhhklarl a~a~da gorUldugu gibidir :

a) Elde edilen veriler tek etkinlik oturumu slrasmda kaytt edilen sozel uretimler

ile slmrhdlr.

b) Toplanan verilerin degerlendirilmesi adlandlrma ve tekrarlama boyutlan ile

smlrhdlr.
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EKLER

1. Vaka Bilgi KaYlt Fonnu

2. Adlandlnna Etkinligi KaYlt Fonnu

3. Tekrarlama Etkinligi KaYlt Fonnu

4. Adlandmna Etkinligi Nesne Resim Taklml

5. Adlandlnna ve Tekrarlama Etkinliginde Hata Farkmdahgl Sonucu Ortaya

<;lkan Dilzeltmeler Slrasmda Gozlenen Parafazi Omekleri

6. AklCl Tip Afazili O.A'nm Tekrarlama Etkinligi Slrasmda Kaydedilen

Konu~maVeri 6megi

7. Adlandllma ve Tekrarlama Etkinliginde Dretilen Yanltlann Uluslararasl

Ses<;il Alfabe (IPA) ile Gosterimi



EKI

VAKA BiLGi KAYIT FORMU

Adl Soyadl:

Dogum Taribi :

Degerlendirme Taribi :

Beyin Krizi Taribi :

Degerlendirme Yeri :

Klinil{ Tam:

Paraliz: (Var) (Yok)

MR ve Epikriz Bilgileri:

Diger:
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EK2

ADLANDIRMA ETKiNLiGi KAYIT FORMU

88

ADLANDIRMA

Yonen!e Hedef Uretim

l.Bu ne? gozllik

2. Bu ne? kalem

3. Bu ne? telefon

4. Bune? sandalye

5. Bu ne? c;atal

6. Bu ne? bardak

7. Bu ne? makas

8. Bu ne? eldiven

9. Bu ne? ~emsiye

IO.Bu ne? anahtar



EK3

TEKRARLAMA ETKiNLiGi KAYIT FORMU

89

TEKRARLAMA

Yonerge Reder Uretim

1. Benden sonra tekrar edin. g5z

2. Benden sonra tekrar edin. sar

3. Benden sonra tekrar edin. d5rt

4. Benden sonra tekrar edin mendil

5. Benden sonra tekrar edin. kopUk

6. Benden soma tekrar edin. Ipolitika

7. Benden soma tekrar edin. Universite,

8. Benden sonra tekrar edin. boya badana

9. Benden sonra tekrar edin. tas tas ho~af

10. Benden sonra tekrar edin. ellerim vok U~UdU
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EK5

FORMAL PARAFAZi

Reder Sozciik Dretilen Sozciik Etkinlik

gozliik gonlii Adlandmna

kalem kale Adlandmna

sandalye satlr Adlandlrma

yatal yatlr Adlandlrma

bardak banka Adlandlrma

bardak bana Adlandlrma

makas masa Adlandlrma

goz gol Tekrarlama

sar safl Tekrarlama

sar say Tekrarlama

mendil merkez Tekrarlama

kopiik kopek Tekrarlama

boya boza Tekrarlama

tas tas ho~af saftas Tekrarlama

MiKST PARAFAZi

92

Reder Sozciik
gozliik

eldiven

Dretilen Sozciik
gordiik

el

E.tkinlik
Adlandlrma

Tekrarlama



Reder Sozciik
gBzlUk
gBzlUk

gBzlUk

kalem
telefon

telefon

sandalye

9atal

bardak
makas

eldiven

eldiven
~emsiye

anahtar

sar
sar

sar

dort

dort

politil<a

politika
politika

Universite

boya badana

tas tas ho~af

tas tas ho~af

ellerim 90k U~UdU

ellerim 90k il~Udil

iLi$Kisiz PARAFAZi
Uretilen Sllzciik
kontilr kart

saat

a9ml~IZ kaplyl

kil9ilk
saat

hayvan

li9
be~

~ohben

be~

yogurt

baklava
dBrt
tarak

erken

goz

dal

goz

top

i~ime

beyazlm
buldum

i~te

doyma

iki kat

~ok taze

i~lerim

ellerim (}zUr oldu

Etkinlik
Adlandmna
Adlandrrma

Adlandmna

Adlandmna

Adlandlrma

Adlandlrma

Adlandlrma

Adlandlrma

Adlandlrma
Adlandlrma

Adlandlrma

Adlandlrma

Adlandlrma

Adlandlrma

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama
Tekrarlama

Tekrarlama
Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama

Tekrarlama
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FONEMtK PARAFAZi
Hedef Sl)zciik Uretilen Sl)zcUk Etkinlik
gazlilk gaml Adlandlmm

kalem halem Adlandlrma

sandalye sanadede Adlandlmm

«atal «mart Adlandlrma

«atal «anrat Adlandlrma

«atal «atav Adlandlrma

bardak par Adlandlrma

makas masak Adlandlrma

makas makis Adlandrrma

eldiven elpiven Adlandmna

~emsiye ~emece Adlandlrma

anahtar arartlr Adlandlrma

sar sarz Tekrarlama
sar sar« Tekrarlama

sar sart Tekrarlama

d5rt cort Tekrarlama

dart sort Tekrarlama

dart dort Tekrarlama
mendil menbi Tekrarlama

mendil mendi Tekrarlama

mendil metan Tekrarlama
mendil metsUt Tekrarlama

mendil bendil Tekrarlama
kapilk gapUdil Tekrarlama

politika golitika Tekrarlama
politika poletika Tekrarlama
politika poli Tekrarlama

ilniversite inersite Tekrarlama

Universite Universe Tekrarlama

Universite ilversite Tekrarlama

ilniversite ilrke Tekrarlama

ilniversite ilverse Tekrarlama

boya boyu Tekrarlama

boya botu Tekrarlama

badana balada Tekrarlama

ho~af hoza Tekrarlama

ho~af hohlata Tekrarlama

tas tas ho~af tahtanan Tekrarlama

tas tas ho~af tahta tusa~ Tekrarlama

il~UdU Gsildil Tekrarlama
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Hedef SBzcfik Uretilen SBzcfik Etkinlik

gozlilk pilecene Adlandtnna

kalem okyaf Adlandtnna

kalem ekel Adlandtnna

kalem tabat Adlandtnna

kalem isek Adlandtnna

kalem teredill Adlandtnna

kalem meIe Adlandtnna

kalem menete~ Adlandtnna

telefon dibet Adlandtnna

sandalye entalit Adlandtnna

sandalye tara Adlandtnna

sandalye kanda Adlandtnna

Qatal tavlt Adlandtnna

bardak ~amper Adlandtnna

bardak talay Adlandtnna

bardak ktsam Adlandtnna

bardak kaptt Adlandtnna

makas manates Adlandtnna

makas tiller Adlandrrma

eldiven elenpit Adlandtrma

eldiven baklali Adlandtnna

eldiven bakladdin Adlandtnna

~emsiye nohaQ Adlandtrma

~emsiye selektrik Adlandtrma

~emsiye stine Adlandtnna

anahtar nayda Adlandtnna

anahtar etta Adlandtnna

anahtar ettayi Adlandtnna

anahtar nohar Adlandtnna

d5rt kinez Tekrarlama

kopUk Quhya Tekrarlama

kopUk ~inez Tekrarlama

kopUk merkenez Tekrarlama

politika metni Tekrarlama

ilniversite turak Tekrarlama

tiniversite estah Tekrarlama

1lniversite gil Tekrarlama

boya badana i~tene Tekrarlama

tas tas ho~af i~kene Tekrarlama
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Goz

Sar

Dort

Mendil

Kopilk

Politika

Universite

Boya badana

Tas tas ho~af

Ellerim ~ok il~ildii
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EK6

Goz

Goz g5z mil dediniz? Saat, 0 saat gelme saat ~ey 0 zaman daha evvel ben
oyle dedim. $imdi Suat, saat, saat diyemiyom bak ~imdi. Bani
diyemiyodum, diyemiyodum ya hie;: direnediydim ya. 0 kadar ~ey yaptm
yapamadlydlm ya. Saat ml? Dar. Yapllmak ie;:in .... Yapamlyom onu ne
diyolar, e;:e;: ... ~eyleri oluyo ama nasd oluyor ? Yan~ onon gibi aym onun
gibi. Saglr, saag, saag, saglr gibi, sagl, saglr.

Nasll ? Dort mu? Dork ,dork, dork, dork. Olmadl ya,doork, dijrt, dijrt,
d5rt.

Mendil

Bir ~ey yaplhr ya. Bardak. A aa. Kijpilk, kijpilk, koptik.

Politika

Gli, 0 ne ya ? Sizin ~ey bizim ee bizim ee bizim beL., para... aman
ilniversite.

Boyu. Bir yerler bo, boy, boy, boy, boyu yapmak, ~ey yapmak ie;:in, boy,
bac, bak.. , ~ey yaptIglmlz baaa, pa... , parah yaplYoruz ya onlan
yapamlyom ben. Yaptlglmlz boya, boya, boyalar, boyalar, boya batana,
bat, batana, batana, ba-ta-na

Tahta tusa~, tasta tuk~, tas tas tukas, taz taz taz yaptIklanmlZ taz ml ne 0

? Tas tas toz, taza tos, olmadl ya. Tas tas toza tozaz

Ellerim ~ok oziir oldu. Elim e;:ok yozu, yozu, yoruldu, yozul, yoruldu.
Ellerim e;:ok gilzel oldu. Yozaz elim e;:ok gilzeldi, yoraldl oldu.
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ADLANDIRMA

HEDEF A.B F.O K.K B.<: O.A A.S t.l S.<:

[ joezlyk] [SA:At] [okujor dA] Ijoezlyk I [AtSmwSwz [joezyl] [kontyr [joezlyk) [pl1ed3ene]
kApwJw] kArt]

[kAlem] [ekell [okjAf] [hAlem] [tAbAt] [kAlem] [kAle] [kAlem) [Isek]

[ telefon] [SA:At] [hAjvAn] ltelefon) [dlbet] [telefon] [telefon] [telefon] [AtStwk]

[SAndAlje] [entAht] [tArA] [otururuz [ytJ] [kAndA] [mASA] [SAndAlje] [sAnAdede]
ystyne]

[ tJAtAI] [zejtme] [tSAnrAt] [kAtSAk] [bIOS] [tSAtAV] [tSAtwr] [tJAtAI] [tAvlw]

[bAfdAk] [bAnkA] [tAIAj] [syt bunA [kApWt] [PAr] [bAnA] [su [kwSAn ]
drekylyjo] ItStU{ImI]

[ mAkAs] [kA:wt] [bIOS] [mAsAk] [doert] [mAsA] [mASA] [mAkAs) [tyler]

[ elctIven] [elenplt] [jo:urt] [e1:erlm [ -] [el] [elctIven] [elctIven) [ -]
ySyr]

[ Jemslje] [selektrIk] [nohAtJ] [ystyne [doert] [ -] [Jemsljel (Jemslje] [syme]
bAkArwz]

[AnAhtAf] [Alet:IfIk] [ettA] (AnAhtArl [kApWt] [ArArtwr] (AnAhtM) [AnAhtAr] [-I

TOPLAM
DOCUtJ 0 0 3 0 2 4 9 0
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TEKRARLAMA

HEDEF A.B F.O K.K B.(: O.A A.S 1.1 S.(:

( Jrezl IJrezl IJrel] IJrez] [jo:urt] I.Jrez) IJrez) IJrezl I.Jrez)

I SAri [ -] [SAfw] [sArtD [SArt] (jrez] [SAj] [SA] [erken]

( drertl (jrez] [top] [d3rert] (sort] [dort] [drert) [drertl [krnez]

[ mendrl) [membl] [metAn] [bendJl] [mendl] [mendrl) [metsyt] [mendd) [merkez]

[ krepyk] (krepykl [tJUhjA] [krepek] (jrepydy] [pArdAk] [krepyk) (krepyk) [JI nez]

[ polrtIkA] [poll] [bejAZwm] [poletrkA] [mentl] [polrtIkA) [gohtlkA] [polrtIkA) [ISlme]

[ ynlverslte) [rnefSlte] [turAk] [ymverse] [estAh] (jy] [ynIverslte) [ynIversIte) [IJte]

IbOjA [bOjA [dojmA] [bAdAnA] [bAdAnA] [boju] [botu] [bOjA [IStene]
bAdAnAI bAIAdA] bAdAnAl

[tAS tAS [hOJAf] [tAhtAnAn] [tAS tAS ho] [Ik! kAt] [tAhtA [Jok tAze] ItAs tAs [IJkene)

hOSAf) tUSAD hOSAf)

Iel:eClm [yJydy] [yJyty [tSok soz] [yJydy] [el:erlm (el:erlm lel:enm [ljlerJm]

tSok yJydy) kwhlAr] tJok rezyr tJok yJydy) tJok
oldu] yJydy)

TOI'LAM
DOGRU 2 0 I 0 3 5 9 1
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