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özet: Bu çalış mada organik mental bozukluklar 
ve bu hastal ı klarm tanı sı nda kullan ılan kısa men-
tal muayene metodu (KKM) tamt ı lmış tır 
Summary: Organik mental disorders and short 
mental status schedules that are currently in use 
has been reviewed, and a short mental status che-
dule that is developed by the authors (KKM) 
has been presented. 

Organik Mental Bozukluklar (OBM), beynin 
geçici fonksiyon bozuklu ğu veya kalıcı  hasarına 
ikincil ortaya ç ıkan, mental fonksiyonlarda ve 
davran ış larda bozulma ile karakterize bir hastal ık 
grubudur. 

Modern anlam ı  ile ilk kez 18. yüzy ılda Stahl 
tarafından tan ımlanan bu hastal ı k grubu, 20, 
yüzyılın baş larında Bonhoeffer, Eugen Bleuler ve 
oğ lu Manfred Bleuler'in katk ı ları  ile bugün psiki-
yatrinin temel ta ş larından birini oluş turur. Gü-
nümüzde özellikle genel hastane psikiyatrisinin 
yaygınlaş ması  ile önem kazanm ış  've yoğun bir 
ilgi ve araş tırma konusu haline gelmiş tir. 

OMB' ı , DSM IR paralelinden, 'Delirium, de-
mans, amnestik sendrom, organik ki ş ilik sendro-
mu, organik affektif sendrom, organik hallüsinoz 
ve organik delüzyonel sedrom alt kategorilerinde 
toplamak teorik ve pratik kolayl ı kları  olan bir 
yaklaşı mdır (1). 

Sözkonusu kategorilerde klinik tabloda esas 
ağı rlığı  'kognitif' melekelerdeki bozukluk te ş kil 
etmektedir. Bu bak ımdan, herne kadar hastan ın 
detaylı  bir anamnez ve fizik muayenesi, gözlen-
mesi ve ileri laboratuar tetkikleri tan ıya varmada 
ihmal edilmeyecek a ğı rlı k taşı sa da, k ısa ama 
olabildiğ ince kapsamlı  bir kognitif muayene 
merkezi önemdedir. Bu önem k ısa kognitif mu-
ayenenin hekime hem organisite ku ş kusu yarat ıp 
hastaya de ğerlendirmesini bu yöne sevketmesinde 
hem de OMB'u olan bir hastan ın izlenmesinde 
sağ ladığı  imkanda yatar. 

Kısa mental muayene metodlar ı  

Bugün, 'Entellektüel fonksiyonlar ın gelenek-
selleşmiş  testleri' dedi ğ imiz zaman şu ana fonksi-
yon kategorileri ve testler akla gelir (2). 

1) Orientasyon: 
a) zaman: saat, gün, gün tarihi, ay ve y ı l. 
b) yer: o anda içinde bulunulan bina, kurum ve 
ş ehir. 
c) kiş i : hastan ın adı , mesleğ i, medeni durumu, 
yaşı . 

2) Hafıza: 
Hastaya anl ı k, yakı n ve uzak hafızası  ile ilgili so-
rular yöneltilir örn. 
a) Alt ı  rakamh bir say ıyı  öne doğ ru, dört rakamh 
bir say ıyı  geriye doğ ru tekrarlama. 
b) Hastaya daha önce söylenmi ş  cisim adları nı  
tekrarlama. örn. saat, masa, elma. Bu tekrarlama 
hemen, iki ve be ş  dakika sonra istenir. 
c) Bir adresi tekrarlama. örn. 'Ahmet Güçlü, 
Kale sokak, no: 83 S ıhhiye Ankara. Bu tekrarla-
ma da hemen, iki ve be ş  dakika sonra yapt ırıhr. 
d) Basit bir cümleyi tekrarlama. örn. 'Bir ulusun 
zengin ve güçlü olabilmesi için sahibolması  gere-
ken şeylerden biri de büyük ormanlard ır' (Bab-
cock cümlesi.) 
e) Yakın ve uzak kiş isel olayları  hatırlama, yakın 
ve uzak genel oylar ı  hatı rlama. 
3) Dikkat ve konsantrasyon: 
a) 100 den yediş er yediş er geri inme. 
b) Ayın yada haftan ın günlerini geriye dorğ u say-
ma. 
c) Bazı  basit kelimelri geriye do ğ ru harf harf söy-
leme. 
d) Rakam dizilerini ileri yada geri do ğ ru tekrarla-
ma. 
4) Genel bilgi: 
a) Son üç Cumhurba ş kanın ın adların ı  söyleme. 
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b) İ lin belediye ba ş kanınm, valisinin adlar ını  bil-
me. 
c) Dört büyük şehir adıverebilme. 
d) Yakı n zamanın önemli olaylar ı  hakkında bilgi 
e) Meş hur kiş iler hakkı nda bilgi. 
5) Hesaplama: 
a) Basit toplama ve çarpma. 
b) Baz ı  hesaplar. örn. '2.5 dakika kaç saniyedir' 
6) Zeka: 
Bu kategori için gelenekselle ş miş  kısa test yoktur 
7) Soyutlama: 
a) Benzerlikler. örn. köpek ile fil, elma ile ar-
mut, uzak ile geni ş . 
b) Baz ı  atasözlerinin anlam ı . örn. 'Demir tavanda 
dövülür', 'Her koyun kendi baca ğı ndan asılır.' 
8) Yarg ılama: 
a)'Yerde pulu yap ış tı rılm ış , adresi yaz ılmış  bir 
mektup görürsen ne yapars ı n.' 
9) ı çgörii: 
Bu kategoride gelenekselle ş miş  kısa test yoktur. 

Tablodan farkedilebilece ğ i gibi bu testler nö-
ropsikiyatrik t ıp dallannda klinisyenlerece hergün 
tekrar tekrar kullan ılmaktadır. Ancak ilginç olan 
nokta, ilk kez 1902 de Adolf Meyer taraf ı ndan 
geliş tirilip, ku ş aktan ku ş ağ a yaz ılı  ve sözlü olarak 
aktarılan bu gelene ğ in bilimsel temellerinin çok 
az incelenmiş  oldu ğudur. Ş imdi bu testlerin gü-
venirliğ i (reliability) ve geçerlili ğ i (validity) ko-
nusundaki literatür biligilerimize e ğ ilmek istiyo-
rum. 

Kı sa mental muayene metodlarmm güvenirlik- 

geçerlilik durumlar ı  

1) Orientasyon testleri güvenirlikleri ve geçerlilik-
leri deneysel olarak kamtlanm ış  testlerdir (3,4, 
5). 
2) Hafıza testlerinin güvenirli ğ i yüksektir (6). 
Ancak geçerlilikleri ise tart ış malı  bir konudur 
(6,7). 
3) Dikkat ve konsantrasyon testlerinin güvenir-
liğ i yüksektir (5,8). Geçerfilikleri konusu ise or-
tadadı r. (8). 
4) Genel bilgi: kategorisindeki sorulann güvenirli-
ğ i yüksektir (3). Geçerliliklerinin de yüksek ol-
duğu baz ı  çalış malarda desteklenmi ş  bir görü ş  tür 
( 7 ,9 ). 
5) Hesaplama testlerinin güvenirliğ i yüksektir 
(5). Geçerlilikleri konusunda çal ış ma yoktur. 
6) Zeka kategorisinde kı sa bir test geli ş tirme de-
nemesi olmuş sa da henüz bu alanda gelenekselle ş -
miş  bir test yoktur (10). 
7) Soyutlama kategorisindeki testlerin güvenirlik  

ve geçerlilkleri dü şüktür. 
8) Yargılama konusunda çal ış ma yapı lmamış tır. 
9) içgörü kategorisinde gelenekselle şmiş  test 
yoktur. 

Bu kısa dökümden de anlaşı lacağı  gibi günde-
uygulamam ızda bu denli sı k kullandığı mız bazı  
sorulara güvenimizin henüz bilimsel bir temeli 
yoktur. 

Baz ı  araş tı rı cılar yukarıda bahsedilen soruları  
standart test çizelgeleri içinde toplay ıp bu çizel-
gelerin geçerlilik-güvenirlili ğ ini araş tırmış lardı r. 

Standardize edilmi ş  kısa mental muayeneler 

1) GIES (Geriatric interpersonal evaluation 
schedule) (II). 

1970 de Albert Einstein College of Medicine 
de geliş tirilmiş tir. Yar ı  strüktüre bir testtir, 16 
soru ihtiva eder. Testin geli ş tirilmesinde önemli 
bir eksiklik, verilen hastalar ın çoğunun eğ itim 
düzeyi hakkında hiçbir bilgi sahibi olunmaması -
dır. 

2) MSO (Mental status questionnaire) (12) 
İlk kez 1960 da Kahn ve arkadaş ları  tarafı n-

dan geliş tirilmi ş  on soruluk bir testtir. Bu test 
alanında uzun y ıllar rakipsiz, tek örnek olarak 
kalmış tır. Geleneksel muayene sorular ı nı n stan-
dardize edilip smanmasma da ilk örne ğ i te ş kil 
eder. 1077 yaş lı  üstünde yap ılan ilk çalış masında 
organik-fonksiyonal aymm ındaki gücü gösteril-
miş tir (12). Daha sonra iki çalış ma ile bu gözlem 
tekrarlanmış te (13-14). Ancak bu çalış malarda 
deneklerin e ğ itim düzeyi dikkate al ınmamış  ve 
aş ikar demans tablosu gösteren deneklere test uy-
gulanmış tı r. Oysa, klinik uygulamada esas sorun 
te ş kil eden hasta tipi o denli a ş ikar organisitesi 
olmayan hastadır. Bu metodolojik sorunlar 1978 
de Zariit ve arkada ş ları  tarafı ndan dikkate al ı na-
rak test yeniden denenmi ş  ve geçerliliğ i oldu ğu 
kan ı tlanmış tı r (15). 

3) SPMS (Short portable mental status qesti-
onnaire) 16. 

Bu test yukar ıda sözedilen MSO'in modifi 
ye bir ş eklidir. 

4) MMS (Mini mental state) (17). 
1975 te Folstein ve arkada ş ları  tarafmdan ge-

liş tirilmiş  ve halen ABD de yaygı n kabul gören 
bir testtir. Sonraki çalış malarla da geçerliliğ i ka-
n ı tlanmış , onbir soruluk bir testtir. 

Beyin hasanm k ısa sürede tepsit amac ıyla bir 
dizi yaklaşı m ve çalış ma daha olmuş tur. Bunlar 
esas olarak 'visuo-spatial' yakla şı mlard ı r. 
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'Visuo-spatial' yakla şı mlar. 

1) OIT (Organic integrity test) (18) 
Tien tarafı ndan 1960 yılı nda geliş tirilmiş tir. 

üçer resim içeren on grup karttan olu şur. Has-
taya her grup kart içinde benzer olanlar sorulur. 
Eğer hasta şekil algalaması  yerine renk algılama-
sma a ğı rlı k verirse bu beyin hasan lehinedir. Bu 
test aym ara ş tı ncılar tarafından takibeden y ıllar-
da yeni de'ğerlendirmelere tabi k ı lı nmış  ve orga-
nik-fonksiyonel ay ırı mı nı  yapabildiğ i gösterilmiş -
tir (19-20). 

2) Pin-man test (25) 
Reitman tarafından 1947 de geliş tirilen bu 

testte oniki çöpten insan ş ekli vardı r. Hastaya bu 
figürlerden ne anlad ığı  sorulur. Soyutlay ıc ı  algı -
lama normal lehine, somut alg ılamalar organik 
lehine bulgu kabul edilir. 

3) Benton Görsel Bellek Testi (22) 
4) Bender Gestalt testi (24). 
Bu test te 1938 de Lauretta Bender taraf ından 

geliş tirilmesinden bu yana çok say ıda araş tırma 
konusu olmuş  ve geçerliliğ i kan ıtlatup, psikiyatri 
kiliniklerinde yerini alm ış  bir testtir (21, 23, 24). 

Sonuç olarak, klinikte çal ış an hekimin kullan-
dığı  metodlar smanmamış  bir gelenekselliğ e sa-
hiptir, oysa psikolog meslekda ş larım ızın kullan-
dığı  'visuo-spatiel' yakla şı mlar çok daha sağ lam 
temellere oturmu ş  metodlard ır yorumuna var-
mak haksı zlı k sayılmaz dryebiliriz. İş te bu boş lu-
ğ a yönelik bir deneysel 'araş tırma yapmak ama-
cıyla yazarlar taraf ından bir çizelge geliş tirilmiş  
ve bu çizelge (KKM: K ısa Kognitif Muayene), 
Hacettepe üniversitesi Hastaneleri'nde bir dizi in-
celemeye tutulmu ş  tur. 

KKM çizelgesinin özellikleri ve geli ş tirilmesi 

Tablo IV'den de görülebileceğ i gibi KKM 28 
soru içeren bu çizelgedir. Sorular daha önce söze-
dilen benzerlerinden ve geleneksel sorulardan der-
lenmiş tir. Ortalama olarak sekiz dakikada yerle-
bilir. Oluş turma safhas ında çeş itli kereler klinik-
te 'irevli diğer hekimlerin de görü ş leri alınmış , 
so şekli verilmeden önce çe ş itli nitelikte hasta 
üzl önde denenrni ş tir. 

estte doğ ru sorulara puan verilir. Maksimum 
p ı -  in 59 dur. 

Testteki 28 soruyu ş u alt kategorilerde müta-
la etmek mümkündür: 

Orientasyon ile ilgili sorular: 1,2,3,4. 
Dikkat ile ilgili sorular: 5, 6, 25 
Hafıza ile ilgili sorular: 7,8,9,10,21.22. 

Genel bilgi sorulan: 11,12,13,14,15,16,17,18 
19,20 
Hesaplama: 24 

Afazi, apraksi, agrafi, aleks ile ilgili sorular: 
23, 26, 27. 

Bedenin sağ -sol yanlar ım ayırdetme ile ilgili 
28: 

Kategoriler kesin s ınırlı  olmay ıp bir çok yerde 
birbirinin içine girmektedir. Ancak, zaten insanm 
mental fonksiyonlanmn birbirinden kesin sm ı rla-
nnı  çizmek olanak d ışı  bir denemedir. 

Dikkati çekebilecek bir nokta da bu çizelgeye 
pek çok 'nörolojik' denebilecek muayene metod-
larmın da katılmış  olduğudur. Aş ikar nörolojik 
defisiti olmayan ve organiste ku ş kusu duydu ğu-
muz bir tabloda, sözkonusu' yüksek kortikal 
fonksiyon' de ğerlendirmeleri hazan ayd ı nlatıcı  
olabilmektedir. Bu sorular bu nedenle çizelgeye 
dahil edilmi ş tir. 
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KISA KOGN İTİ F MUAYENE 
Ç İ ZELGES İ  (KKM) 

1) Bu anda nerede bulunuyorsunuz? 	0 1 
2) Bu anda hangi ş ehirdesiniz? 	0 1 
3) Bugünün tarihini söyler misiniz? 	0 4 
4) Bu anda saat yakla şı k olarak kaç? 	0 1  

5) 100'den geri 7' ş er 7 ' ş er iner misiniz? 	-O 7 
6) "KARSLI" kelimesini tersten 

harf harf okur musunuz? 	0 2 
7) Do ğum y ılı n ın ve doğum 

yerinizi söyler misiniz? 	 —O 2 
8) Bana en son yedi ğ iniz yeme ğ i 

söyler misiniz? 	0 1 
9) Adres: "Ahmet Güçlü, Kale 

Sokak, No: 83, Sı hhiye Ankar." 	—O 6 
10) Cisimler: "top", "kitap", "elbise". 	0 3 
11) Ş imdiki Cumhurba ş kanı mız kimdir? 	-() 1 
12) Bundan önceki 

Cumhurba ş kanımız kimdi? 	0 1 
13) Ondan önceki 

Cumhurbaş kanımız kimdi? 	O 1 
14) Be ş  ş ehrimizin ismini söyler misiniz?_0 
15) İ kibuçuk dakika kaç saniyedir? 	0 1 
16) Iki gün kaç saattir? 
17) İki hafta kaç gündür? 
18) Yunus Emre kimdir? 
19) Mimar Sinan kimdir? 
20) Türkan Ş oray kimdir? 
21) Adresi tekrarlar m ısınız? 
22) Üç cismi tekrarlar m ısınız? 
23) Bunlar nedir? (göstererek): 

saat, kalem, yüzük 
24) Hesaplayı nız: 84-15, 17x8 
25) Tekrarlar m ısm ız?: "Dal 

kalkar, kantar tartar." 
26) Anlamli bir cümle yazar m ısınız? 	 
27) Bu cümleyi kopya edin, sesli 

okuytı n, dediğ ini yapı n: "Bu ka ğı d ı  
ikiye katlay ı p cebinize koyun." 	 

28) Sol kulağı nız ı  sağ  elinizin iş aret 
parmağı  ile gösterin. Sağ  dizinizi sol 
elinizin baş  parmağı  ile gösterin 	 

KKM KULLANMA TAL İMATI 

Testin uygulanmas ı  için bir kalem ve kağı t 
gerekir. Do ğ ru cevaplar puan al ı r. 

OR İENTASYON 
1) Bulunduğu kurumun adını  bilmesi gerekir. 
2) Bulundu ğu ş ehrin ad ını  bilmesi gerekir. 
3) Y ı l, ay, günün ad ı  ve tarihini bilmesi gerekir. 

Bu soruda, gerek oldu ğu takdirde, 'hangi ay', 
'hangi gün', 'ay ın kaç ı ' gibi aç ıklay ıc ı  sorular 
sorulur. 

	01 
	O 1 
	01 	

O 1 
	01 
	06 
	03 

	03 
	O 2 

--O 1 
03 

0 1 

01 
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4) Saati: 30 dakika içinde bilmesi gerekir. 

D İKKAT 

5) Hastan ın yedi cevap hakk ı  vardır. Her doğ ru 
ç ı karma için 1 puan 'verilir. E ğ er hasta yedi 
yerine 5 ten küçük ya da 9 dan büyük bir ra-
kam ç ıkarırsa, bu tip her yanl ış  için (-1) puan 
ahr. Gene, ç ıkardığı  rakamdan büyük bir ra-
kama geri dönerse, (-1) puan al ır. (örneğ in 93, 
86, 79, 82, 75). 

6) "KARSEL" iki' kez tekrarlan ır. "ILS", 
"RAK" 1 er puand ı r. 

HAFIZA 

7) Doğum y ılı  ve yeri, üzerinde bulunan bir kim-
likle, dosyadaki bilgilerle do ğ rulamr. Her biri 
1 puandı r. 

8) son yediğ i yemekten ekmek d ışı nda en az 
iki çe ş it söylemesi gerekir. Bilgi, diyetisyen, 
oda arkada şı  ya da hem ş ireden doğ rulapı r. 
Hiç yememiş se ve bunu biliyorsa 1 puan al ı r. 

9) Hastaya " ş imdi size bir adres verece ğ im. Dik-
katle dinleyin ve unutmamaya çal ışı n. Bunu 
tekrarlaman ız ı  isteyece ğ im." talimat ı  verilir. 
Adres iki kez tekrarlan ır. Ardı ndan, hastan ın 
hemen adresi söylemesi istenir. Adresi tam 
söylemesi halinde 6 puan al ır. "Bunu akl ınızda 
tutun, biraz sonra yeniden soraca ğım" talima-
tı  verilir. 

10) Aynı  şekilde üç cisim ad ı  verilir ve bu iki 
kere tekrarlan ır. Hastan ın hemen tekrar ı  iste-
nir ve biraz sonra yeniden sorulaca ğı  bildirilir. 
Her cisim bir puandı r. 

GENEL BILGILER 
11) 
12) Bu üç soruda ad ve soyad istenir. Her biri 1 

er puand ı r. 
13) 
14) Her ş ehir 1 puanchr. FAzla söylemesi halinde 
1 puan dü şürülerek 4 puan verilir. 
15) '150 saniye' cevab ı  1 puandı r. 
16) Hastaya "geceli gündüzlü" diye soru aç ı kla-
n ır. 48 saat 1 puand ı r. 
17) '14 gün' cevab ı  bir puandır. 
18) ' ş air' cevab ı  1 puandır. 
19) 'Camileriyle ünlü bir mimar', 'Osmanl ı  mima-
r' gibi cevaplar 1 puand ı r. 
20)' Sinema sanatç ısı ', 'artist' cevaplar ı  1 puandır 
YAKIN HAFIZA 
21) Adres tekrarlat ıhr. Daha önce oldu ğu gibi 
'Ahmet', 'Güçlü', 'Kale', '83', 'S ı  h hiy e', 'Ankara' 
cevapları  1 er puand ır. 
22) üç cisim tekrarlatıhr. Her madde 1 puand ır. 
NÖROLOJIK-YÜKSEK KORTIKAL FONKSI-
YON SORULARI 
23) Her madde lpuandı r. Yüzük yoksa kravat, 
düğme gibi bir cisim de gösterilebilir. 
24) Bir kağı da yaz ıhr. Her doğ ru iş lem 1 puan-
dı r. 
25) Cümle iki kere tekrarlamr. Do ğ ru cevap 1 
puandı r. 
26) Cümle yap ısı  tam olmalıdır (Gramatik olarak) 
27) Cümle kağı da yaz ı hr. Hastan ın okuması , 
söyleneni yapmas ı  ve aynı sını  yazması  istenir. 
İ ki noktalama hatas ı  puan kaybettirmez fazlas ı  
ettirir. Kelime hatas ı  puan kaybetti ıir. 
28) Her emir iki kez tekrar ı amr. Her biri 1 puan-
d ı r. 
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