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AABBSSTTRRAACCTT
OObbjjeeccttiivvee:: Rado and Meehl proposed anhedonia as a main symptom and as a
basis of other symptoms of schizotypy and schizophrenia. However, anhedonia
was accepted as an important and standard symptom of schizophrenia after
being classified as negative symptom by Andreassen. Chapman examined 
anhedonia as social and physical, and in 1976, has`developed the Physical 
Anhedonia Scale (PAS); it has been frequently used in the research projects.
This study aims to explore the validity and reliability of the PAS-Turkish version
in university students. 
Methods: PAS was translated into Turkish and some items were culturally
adapted. The Turkish version was applied to university students twice with a
three-week interval. 
Results: Regarding the internal consistency of the scale, the α values were:
0.84 for the whole sample, 0,85 for males and 0.82 for females. Eleven items with
low item-rest correlations were excluded from the Turkish version. The 
test-retest reliability was 0,60. 
Discussion: The internal consistency and test-retest reliability values were 
acceptable. The Turkish version of PAS is eligible to be used in schizotypy 
research and to test different hypothesis related to physical anhedonia. 
However, it must be noted that the concept of physical anhedonia  is considerably
influenced by culture.    (Archives of Neuropsychiatry 2009; 46 Supplement: 43-8)
Key words: Schizophrenic disorders, schizotypal personality disorder, 
validation studies

ÖÖZZEETT  
AAmmaaçç:: Anhedoni, Rado ve Meehl gibi araflt›rmac›lar taraf›ndan, hem flizofreni
hem de flizotipide, di¤er belirtilerin onun etraf›nda geliflti¤i, kal›t›lan, esas belir-
ti olarak görülmüfltür. Anhedoni, ancak Andreasen taraf›ndan negatif belirtiler-
den biri olarak tan›mland›ktan sonra,  flizofreninin önemli ve standart belirtileri
aras›nda yerini alm›flt›r. Chapman anhedoniyi fiziksel ve sosyal anhedoni bafll›k-
lar› alt›nda incelemifl ve 1976 y›l›nda Fiziksel Anhedoni Ölçe¤ini (FAÖ) gelifltirmifl
ve flizotipi araflt›rmalar›nda s›kl›kla kullan›lm›flt›r. Bu çal›flmada FAÖ’nün Türkçe
formunun üniversite ö¤rencilerinde geçerli¤i ve güvenilirli¤i araflt›r›lm›flt›r. 
YYöönntteemmlleerr::  Ölçe¤in Türkçeye çevrilmesini ve baz› maddelerde kültürel uyarla-
ma yap›lmas›n› takiben FAÖ üniversite ö¤rencilerine 3 hafta arayla iki kez uygu-
lanm›flt›r. 
BBuullgguullaarr:: ‹ç tutarl›l›k bak›m›ndan cronbach α de¤erleri; tüm örneklemde 0,84,
erkeklerde 0.85, kad›nlarda 0.82 bulunmufltur. 61 maddeden oluflan orijinal ölçe-
¤in 11 maddesinin madde-toplam korelasyon de¤erleri düflük bulundu¤u için
Türkçe formdan ç›kar›lmas› uygun görülmüfltür. Test-tekrar test güvenilirli¤i
0.60 olarak saptanm›flt›r. 
SSoonnuuçç: ‹ç tutarl›l›¤› ve test-tekrar test güvenilirli¤i kabul edilebilir s›n›rlarda olan
ölçe¤in Türkçe formu, ülkemizde flizotipi araflt›rmalar›nda ve kavramla ilgili öz-
gün hipotezlerin s›nanmas› amac›yla kullan›labilir. Fiziksel anhedoninin kültürel
özelliklerden fazlas›yla etkilenen bir kavram oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r. (Nörop-
sikiyatri Arflivi 2009; 46 Özel Say›: 43-8)
Anahtar kelimeler: fiizofrenik bozukluklar, flizotipal kiflilik bozuklu¤u, geçerlilik
güvenilirlik çal›flmalar›



Girifl

fiizotipi tan›mlar›n›n hemen hepsinde bu kavram stres/yat-
k›nl›k modeli çerçevesinde kal›t›labilir yatk›nl›¤›n klinik yans›-
mas› olarak tan›mlam›flt›r. Örne¤in Rado’nun tan›mlad›¤› flizoti-
pi, mutluluk ve hazz› yaflamada kal›tsal bir yetersizli¤e ba¤l› ge-
liflen bir psikodinamik tümleflim bozuklu¤udur (1). Meehl (2) ise
flizotipiyi, flizotaksi ad›n› verdi¤i flizofreniye genetik yatk›nl›¤›n
zemininde, flizofreni ortaya ç›kmadan önce ya da flizofreninin
ortaya ç›kmad›¤› bireylerde gözlenen, hafif belirtilerle seyreden
bir klinik görünüm olarak tan›mlam›flt›r. 

fiizofreni hastalar›n›n akrabalar›nda Kraepelin döneminden
beri dikkat çeken bu k›smi belirtiler, hastalar›n ailelerinde yap›-
lan çal›flmalarda, flizotipal kiflilik bozuklu¤u ölçütleri ile yap›lan-
d›r›lm›flt›r (3). fiizofreni alan›ndaki güncel araflt›rmalarda ulafl›-
lan bulgular kategorik bir ayr›mdansa boyutsal yaklafl›m›n daha
geçerli oldu¤unu düflündürmektedir. Bu ba¤lamda flizofreni eti-
yolojisine dönük araflt›rmalarda, fenotip olarak flizofreni ölçüt-
leri yerine psikoz belirtilerinin ele al›nmas› daha uygun olabilir.
Öte yandan flizofreni tedavisinde genel olarak amaçlanan ba-
flar›ya ulafl›lamamas›, hastal›¤›n prodrom dönemine ait çal›fl-
malara önem kazand›rm›flt›r (4). Bu nedenlerden ötürü psikoza
yatk›nl›k alan›ndaki araflt›rmalar›n önemi giderek artmaktad›r.
Bu konuda bir yaklafl›m psikiyatrik bozukluk tan›s› olmayan ör-
neklemlerde psikoz belirtilerinin araflt›r›lmas›d›r (5,6). Di¤er
yandan flizotipi tan›m›, belirtilerin görünüflünün de klinik psikoz
belirtilerinden farkl› olabilece¤ine iflaret etmektedir.  

Anhedoni hoflnutluk yaratmas› beklenen durum ya da ey-
lemlerden zevk alma ve haz duyma kapasitesinin azalmas› ola-
rak tan›mlan›r (7). Psikozla iliflkisi bak›m›ndan anhedoniyi, ilk
olarak Bleuler, flizofreninin befl belirtisinden birisi olarak ele al-
m›flt›r (8). Anhedoni, Rado ve Meehl gibi araflt›rmac›lar taraf›n-
dan, hem flizofreni hem de flizotipide, di¤er belirtilerden daha
merkezde olan, kal›t›lan, esas belirti olarak görülmüfltür (9).
Sonraki y›llarda ise, belki de flizofreniye özgüllü¤ü düflük oldu-
¤undan, kavram›n flizofreni belirtileri aras›nda önceli¤i gerile-
mifl ve genellikle flizofreniye ikincil geliflen bir belirti olarak ele
al›nm›fl (10) ya da antipsikotik tedavinin yan etkilerine ba¤lan-
m›flt›r (11). Anhedoni Andreasen taraf›ndan (12) negatif belirti-
lerden biri olarak tan›mland›ktan sonra yeniden flizofreninin
önemli ve standart belirtileri aras›nda yerini alm›flt›r (13).

Venables (14) flizotipinin faktör analizi çal›flmalar›n› derle-
mifltir. Buna göre flizotipi belirtileri 4 faktör alt›nda toplanabilir;
a) pozitif flizotipi (biliflsel ve alg›sal belirtilerden oluflur), b) ne-
gatif flizotipi (fiziksel ve sosyal anhedoniden oluflur), c) sosyal
anksiyeteye iliflkin belirtiler ve d) psikoz benzeri yaflant›lar ve
buna ba¤l› uyumun bozulmas›. Venables’a göre büyük olas›l›kla
bu faktörlerin etiyo-patolojileri de farkl›d›r. Torgersen ve arka-
dafllar› (15) flizofreni hastalar›n›n birinci derece akrabalar›ndan
oluflan flizotipi olgular›n›, akrabalar› aras›nda flizofreni hastas›
olmayan flizotipi olgular›yla karfl›laflt›rm›flt›r. Buna göre; ‘flizof-
reni ile iliflkili flizotipi’ daha çok anhedoniyi de kapsayacak bi-
çimde negatif flizotipal özellikler gösterirken ‘flizofreni ile iliflkili
olmayan flizotipi’ daha çok biliflsel ve alg›sal (pozitif flizotipi) be-
lirtilerden oluflur. Bu sonuçlar anhedoninin flizofreni spektru-
mundaki flizotipi için (ve flizofreninin genetik etiyolojisine dönük
araflt›rmalar için) önemli bir fenotip göstergesi oldu¤una iflaret
eder. 

Loren ve Jean Chapman, Meehl’in stres/yatk›nl›k modeline
göre psikoza yatk›nl›¤› ölçmeye yönelik araçlar› haz›rlayanlar›n
bafl›nda gelirler (16-21). Chapmanlar kendilerinden önce haz›r-
lanan ölçeklerden farkl› olarak birçok özelli¤i de¤erlendirmek
için tek bir ölçek gelifltirmemifl, psikoza yatk›nl›k için öne sürü-
len farkl› bölümleri birbirinden ay›rarak befl ayr› ölçek ortaya
koymufllard›r. Bunlar; Büyüsel Düflünce Ölçe¤i (BDÖ) (16), Alg›-
lamada Sapmalar Ölçe¤i (ASÖ) (17), Sosyal Anhedoni Ölçe¤i
(SAÖ) (18), ‹mpulsif uyumsuzluk ölçe¤i (19) ve bu çal›flmada
Türkçe formunun psikometrik özelliklerinin incelendi¤i Fiziksel
Anhedoni Ölçe¤idir (FAÖ) (20,21). BDÖ’nün geçerlilik ve güveni-
lirli¤i yazarlardan birinin öncülü¤ünde yap›lm›fl (CA) (22),
ASÖ’nün psikometrik özellikleri efl zamanl› yay›nlanmakta ve
SAÖ’nün geçerlilik ve güvenilirli¤ine yönelik çal›flmaya da eki-
bimizce devam edilmektedir.

Chapman ölçeklerinin d›fl›nda da flizotipi belirtilerini de¤er-
lendirmek amac›yla kullan›lan ölçekler vard›r. Bunlar aras›nda,
fiizotipal Kiflilik Ölçe¤i (fiKÖ) (23), Eysenck Psikotisizm Ölçe¤i
(24), fiizofrenizm Ölçe¤i (25), Psiflik Deneyimlerin Toplumda
Araflt›r›lmas› Ölçe¤i (6) ve fiizotipi ‹çin Yap›land›r›lm›fl Görüflme
(26) say›labilir. Ülkemizde bu ölçeklerden fiKÖ’nün Türkçe for-
munun, üniversite ö¤rencilerinde geçerli¤i ve güvenilirli¤i gös-
terilmifltir (27). 

FAÖ, Chapman ve arkadafllar› taraf›ndan 1976 y›l›nda gelifl-
tirilmifltir (20). Anhedoni tan›m›nda, kavram›n fiziksel anhedoni
(FA) ve sosyal anhedoni (SA) alt bafll›klar› alt›nda ele al›nmas›
da bu yazarlara dayan›r. Buna göre FA;  yemek, dokunmak,
cinsellik, s›cakl›k, hareket, koku ve ses gibi fiziksel deneyim-
lerden, SA ise kiflileraras› etkileflim durumlar›ndan zevk alma
kapasitesinde düflme anlam›na gelir. Bu tür bir gruplamay› ya-
parken Chapman ve arkadafllar› flizofrenide sosyal ve fiziksel
etkinliklere kat›l›m konusunda premorbid ifllevselli¤in genifl bir
varyans göstermesinden (28) yola ç›km›fl ve bu varyans›n sos-
yal ve fiziksel anhedoniden kaynaklan›yor olabilece¤ini öne
sürmüfllerdir (20). 

FAÖ’nün kullan›ld›¤› araflt›rmalarda fiziksel anhedoninin; fli-
zofreni için trait benzeri bir risk etmeni oldu¤u (29,30), flizofreni-
de daha fliddetli belirtilerle (29), düflük premorbid ifllevsellikle
(31) ve hastal›k sonras› dönemde de sosyal ve mesleki ifllevsel-
likte düflmeyle iliflkili oldu¤u (32) bildirilmifltir. Uzunlamas›na
araflt›rmalarda ise flizofreni geliflimini yordama gücünün di¤er
flizotipi ölçeklerinin alt›nda oldu¤u gözlenmifltir (33). 

Önceki çal›flmalar FA’n›n pozitif flizotipi ölçütleriyle aras›n-
da pozitif bir korelasyon olmad›¤›na iflaret etmektedir (34,35).
Chapman ölçekleriyle de¤erlendirilen FA ve SA aras›nda 0.4 do-
laylar›nda bir korelasyon oldu¤u saptanm›flt›r (36,37). Öte yan-
dan bu durum ekolojik geçerli¤i farkl› iki flizotipi etmeninin bir-
biriyle iliflkili oldu¤u yönünde yorumlanamayabilir. Çünkü Chap-
man ve arkadafllar›n›n da de¤indi¤i üzere (20) SA, FA’dan ar›n-
d›r›lm›fl bir biçimde ölçülebilse de FA’y› SA’dan ar›nd›r›lm›fl bir
biçimde ölçmek mümkün de¤ildir. Zira zevk verici fiziksel dene-
yimlerin pek az› kiflinin yaln›zca kendisini ilgilendirir. Ayr›ca FA,
daha yeni flizotipi ölçeklerinde (örne¤in fiKÖ) yer almayan bir
flizotipi bileflenidir. Yani, FA’n›n flizofreniye ait bir trait imleci ol-
du¤una dair iddialar olsa da (29,30), di¤er flizotipi bileflenlerin-
den ba¤›ms›z bir özelli¤i temsil etti¤ini düflünüyoruz. Bu neden-
lerden ötürü FAÖ’nün Türkçe formunun iç tutarl›l›k de¤erlerini
ayn› zamanda ölçe¤in geçerli¤inin bir ölçümü olarak ele ald›k.

Baskak ve ark.
Gözden Geçirilmifl Fiziksel Anhedoni Ölçe¤inin Türkçe Formunun 
Üniversite Ö¤rencilerinde Geçerlilik ve Güvenilirli¤i
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Yöntemler

Örneklem
Çal›flman›n örneklemi Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi 2.

s›n›f ö¤rencilerinden oluflmaktad›r (N=157). Çal›flma hakk›nda
bilgilendirilip kat›lmay› kabul eden ö¤renciler, ölçe¤i tek baflla-
r›na T›p E¤itimi Anabilim Dal› Mesleksel Beceri Laboratuva-
r›’nda doldurmufllard›r. Kat›lan ö¤rencilere fazladan ders puan›
verilmemifl ya da herhangi bir ücret ödenmemifltir. 

Ölçe¤i eksiksiz olarak doldurmufl olan 157 dene¤in yafl orta-
lamas› 20.04 (ss=1.06, aral›k:18-25), 69’u (%43.95) kad›n, 88’i
(%56.05) erkektir. Kad›nlar›n yafl ortalamas› 19.93±1.06, erkekle-
rin yafl ortalamas› 20.12±1.05’dir; aralar›nda anlaml› fark yoktur 
(t=1.165, p=0.2459).

Test-tekrar test güvenilili¤i için, 24’ü (%44.4) kad›n, 30’u
(%55.6) erkek, 54 dene¤e ölçek 3 hafta sonra tekrar uygulan-
m›flt›r. Bu deneklerin yafl ortalamas› 19.94’dur (ss=1.11, ara-
l›k:18-23). Test-tekrar test örnekleminin yafl ortalamalar› ile cin-
siyet da¤›l›m›, 157 kiflilik büyük örneklemdekinden farkl› de¤ildir.

Araç
FAÖ Chapman ve arkadafllar› (20) taraf›ndan 1976 y›l›nda ge-

lifltirilmifltir. ‹lk versiyonu 40 maddeden oluflan ölçe¤in
geçerlilik çal›flmas›nda, ölçe¤in, flizofreni hastalar›yla sa¤l›kl›
kontrolleri ve flizofreni hastalar› aras›nda premorbid ifllevselli¤i
düflük olanlar› ay›rt edebildi¤i, iç tutarl›l›¤›n›n yüksek oldu¤u,
hem sa¤l›kl› hem hasta erkeklerde fiziksel anhedoninin kad›n-
lardan daha fazla oldu¤u görülmüfltür. Ölçek Chapman ve
Chapman taraf›ndan 2 y›l sonra gözden geçirilmifl (21) ve bu ça-
l›flmada kullan›lan 61 maddelik versiyonu ortaya ç›km›flt›r. 

Çeviri ve Uyarlama
Ölçe¤in Türkçeye çevirisi yazarlardan MKY ve FÇ taraf›ndan

yap›lm›fl ve ana dili ‹ngilizce olan bir araflt›rmac›ya geri çevirisi
yapt›r›lm›flt›r. 

Özgün ölçek ABD’deki gençler için tasarlan›p çal›fl›lm›fl oldu-
¤undan, kültürel farkl›l›klardan ötürü anlafl›lmas› güç olabilecek
ya da kastedileni ifade etmeyebilece¤i düflünülen baz› maddeler-
de uyarlama yap›lmas› gerekmifltir. Yap›lan bu uyarlamalar Tab-
lo 1’de gösterilmifltir. Bunun yan›nda ölçe¤in ‹ngilizce asl›nda ilk
madde olan ‘seviflmeyi genellikle çok zevkli bulmuflumdur’ mad-
desidir. Ölçek maddelerinin sorulma s›ras›n›n performans› etkile-
medi¤ini düflündü¤ümüzden, kültürel özelliklerden etkilenerek
dolduran deneklerde bir ön yarg› oluflturabilece¤i endiflesiyle öl-
çek maddelerinin rastgele yerleri de¤ifltirilmifltir.

Analiz
Chapman ve arkadafllar›n›n orijinal çal›flmalar›nda kad›n ve

erkek denekler aras›nda ölçek toplam puan› ve baz› ölçek mad-
delerinde farkl›l›klar saptanmas› nedeniyle biz de analizleri hem
toplam örneklem, hem de her iki cinsiyet için ayr› yapmay› uy-

gun bulduk. Buna göre toplam örneklem, kad›n denekler ve er-
kek denekler için saptanan cronbach alfa de¤erleri Tablo 2’de
gösterilmifltir. Ayr›ca ölçe¤in her maddesi için madde-di¤er
maddeler korelasyon katsay›lar› hesaplanm›flt›r. Öte yandan
her madde için; o madde ölçekten ç›kar›l›rsa ölçe¤in cronbach
alfa de¤erindeki de¤iflme de hesaplanm›flt›r. Test-tekrar test
korelâsyonlar› için her iki ölçümdeki ölçek toplam puanlar› ara-
s›nda Pearson korelâsyon katsay›s› hesaplanm›flt›r. Tüm istatis-
tiksel analizler STATA program› (9. sürüm) ile yap›lm›flt›r. 

Bulgular

TTeesstt--TTeekkrraarr  TTeesstt  GGüüvveenniilliirrllii¤¤ii:: 54 dene¤e 3 hafta arayla dol-
durtulan FAÖ’nün toplam puanlar› aras›ndaki korelasyon 0.60
olarak saptanm›flt›r  (p<0.001). 

‹‹çç  TTuuttaarrll››ll››kk  ÖÖllççüümmlleerrii::  FAÖ’nün iç tutarl›l›¤›na ait veriler ve
madde toplam korelâsyonlar› Tablo 2’dedir.

Tart›flma

Bu çal›flma’da Chapman ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltiri-
len gözden geçirilmifl FAÖ’nün Türkçe formunun 157 üniversite
ö¤rencisinde güvenilirli¤i araflt›r›lm›flt›r. Ölçe¤in iç tutarl›l›¤›n›n
ve test tekrar test güvenilirli¤inin kabul edilebilir derecelerde
oldu¤u söylenebilir.

Ölçe¤in Türkçe uyarlamas›nda 3,9,10,16,26,33,39,41,45 nu-
maral› maddelerin madde-di¤er maddeler korelâsyonlar› düflük
(0.14’ün alt›nda) oldu¤u saptand›¤› için ölçekten ç›kart›lmas› uy-
gun görülmüfltür. 3,15,45 ve 60 numaral› maddelerin ise denek-
lerin ço¤unlu¤u taraf›ndan (s›ras›yla, deneklerin; %56.61,80 ve
84’ünden fazlas›nca) puan getirecek bir biçimde dolduruldu¤u
görülmüfl ve bu maddelerin Türkçe formda geçerli olmad›klar›
düflünülerek ç›kart›lmalar› uygun bulunmufltur. Ölçe¤in ‹ngiliz-
ce asl›nda bulunmas›na karfl›n Türkçe formunda yer verilmeyen
maddeler ve Türkçe formdan ç›kart›lma gerekçeleri Tablo 3’te
verilmifltir. Bu maddeler incelendi¤i zaman 3 numaral› madde-
de geçen ‘banyo yaparken flark› söyleme’, 60 numaral› madde-
de geçen ‘heykellere dokunma’ eylemleri ve 16. maddede ge-
çen “flimflek ve gök gürültüsünü coflku verici bulma” tercihi Ba-
t› toplumlar›na daha özgü eylem ve tercihler olabilir. Korelâsyon
de¤erleri bu nedenden ötürü düflük saptanm›fl olabilir. Dikkat
çeken bir di¤er nokta; madde-di¤er madde korelâsyonlar› dü-
flük oldu¤u için Türkçe formdan ç›kar›lmas› uygun görülen 9, 15
ve 39 numaral› maddelerin tat duyusuna yönelik önermeler
içermesidir. 45 numaral› maddede geçen “seks hayatta en faz-
la zevk al›nabilecek fleydir” ifadesi, kültürel etmenlere ba¤l›
olarak deneklerin ço¤u taraf›ndan olumsuz (puan getirecek bi-
çimde) doldurulmufl olabilir. Madde-di¤er madde korelasyonu-

Tablo 1. Ölçek maddelerinde yap›lan uyarlamalar

Madde ‹ngilizce orijinali Türkçe uyarlamas›

19 I never wanted to go on any of the rides at an amusement park. Lunaparktaki dönme dolaplara binmeyi hiçbir zaman istemedim.
21 The warmth of an open fireplace hasn't especially soothed Soban›n s›cakl›¤›n›n beni özellikle sakinlefltirip yat›flt›ran bir etkisi 

and calmed me. olmam›flt›r.
51 The smell of dinner cooking has hardly ever aroused my appetite. Ocaktaki yeme¤in kokusu çok nadiren ifltah›m› kabartm›flt›r.
37 The sound of organ music has often thrilled me. Ney sesi ço¤u kez içimi ürpertir.
59 A good soap lather when I'm bathing has sometimes soothed Banyo yapmak bazen beni sakinlefltirip canland›rm›flt›r.

and refreshed me.
61 I have been fascinated with the dancing of flames in a fireplace. Ocaktaki alevlerin oyunu beni büyülemifltir.
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Tablo 2. FAÖ’nün iç tutarl›l›¤›: (Cronbach Korelasyonu Testi)

Erkek Kad›n Tüm örneklem
N=88 αα=0.8544 N=69 αα=0.8161 N=157 αα=0.8439

Düzeltilmifl Madde Düzeltilmifl Madde Düzeltilmifl Madde
Madde madde-toplam at›ld›¤›nda madde-toplam at›ld›¤›nda madde-toplam at›ld›¤›nda

korelasyonu αα korelasyonu αα korelasyonu αα

1 k0.3460 0.8511 0.2218 0.8140 0.2967 0.8410
2* 0.3356 0.8512 0.2876 0.8123 0.3262 0.8403
3 0.0807 0.8560 0.0333 0.8197 0.0803 0.8457
4* 0.1326 0.8549 0.1434 0.8159 0.1500 0.8439
5* 0.2889 0.8523 0.0213 0.8175 0.1862 0.8429
6 0.3923 0.8503 0.3073 0.8123 0.3794 0.8396
7* 0.2360 0.8531 0.1757 0.8156 0.2026 0.8431
8* 0.2701 0.8525 0.2689 0.8128 0.2812 0.8413
9 -0.0188 0.8576 -0.0263 0.8200 -0.0071 0.8469
10 0.1167 0.8543 0.0200 0.8172 0.0748 0.8442
11* 0.2849 0.8522 0.1841 0.8253 0.2584 0.8419
12 0.2075 0.8535 0.3036 0.8118 0.2352 0.8423
13* 0.1656 0.8540 0.2479 0.8138 0.2103 0.8425
14* 0.3860 0.8513 0.2241 0.8140 0.3099 0.8413
15* 0.3258 0.8514 0.1722 0.8156 0.2647 0.8417
16 0.0485 0.8568 0.2642 0.8130 0.1119 0.8451
17* 0.2064 0.8536 0.3690 0.8106 0.2855 0.8412
18 0.1290 0.8545 0.1929 0.8147 0.1407 0.8438
19 0.2735 0.8525 0.0333 0.8168 0.2119 0.8425
20* 0.4028 0.8505 0.0540 0.8168 0.3013 0.8412
21 0.4023 0.8499 0.3128 0.8116 0.3613 0.8396
22* 0.5535 0.8488 0.4526 0.8096 0.5074 0.8382
23* 0.3137 0.8518 0.1705 0.8150 0.2677 0.8417
24* 0.4462 0.8497 0.1572 0.8152 0.3565 0.8402
25* 0.4711 0.8486 0.1838 0.8152 0.3538 0.8398
26* 0.2162 0.8535 -0.0412 0.8217 0.1118 0.8450
27* 0.3497 0.8512 0.1748 0.8149 0.3060 0.8410
28 0.1583 0.8539 0.3972 0.8105 0.2444 0.8420
29 0.3967 0.8502 0.3856 0.8105 0.4086 0.8390
30 0.1718 0.8542 0.2503 0.8133 0.2072 0.8428
31 0.2713 0.8524 0.1231 0.8166 0.2324 0.8423
32* 0.2428 0.8529 0.2303 0.8138 0.2471 0.8420
33 0.0100 0.8567 0.1839 0.8147 0.0886 0.8447
34 0.3111 0.8517 0.4404 0.8087 0.3657 0.8397
35* 0.2284 0.8533 0.2576 0.8132 0.2193 0.8427
36* 0.4962 0.8483 0.2478 0.8134 0.3954 0.8390
37 0.2939 0.8520 0.3128 0.8116 0.3009 0.8409
38 0.4334 0.8502 0.5099 0.8089 0.4644 0.8388
39* 0.1482 0.8541 -0.0919 0.8181 0.1004 0.8440
40 0.3232 0.8514 0.1578 0.8160 0.2468 0.8421
41 0.0506 0.8567 0.2525 0.8133 0.1319 0.8446
42 0.3895 0.8504 0.4163 0.8106 0.4141 0.8391
43 0.5741 0.8477 0.2878 0.8129 0.4857 0.8382
44 0.2626 0.8525 0.2151 0.8143 0.2715 0.8416
45* 0.0348 0.8565 0.0649 0.8168 0.0002 0.8463
46 0.2682 0.8524 0.2408 0.8140 0.2819 0.8415
47 0.1840 0.8537 0.1356 0.8157 0.1688 0.8432
48 0.4554 0.8491 0.2995 0.8123 0.4205 0.8387
49* 0.4102 0.8497 0.3765 0.8101 0.4151 0.8385
50* 0.1113 0.8552 0.3956 0.8092 0.1417 0.8444
51 0.3711 0.8510 0.3942 0.8102 0.3725 0.8399
52 0.2505 0.8528 0.3920 0.8094 0.3130 0.8406
53 0.4201 0.8500 0.5140 0.8076 0.4567 0.8383
54* 0.3258 0.8515 0.3360 0.8109 0.2894 0.8411
55 0.1407 0.8541 0.2626 0.8132 0.1756 0.8430
56* 0.4771 0.8495 0.1537 0.8154 0.4086 0.8400
57* 0.0659 0.8563 0.2189 0.8140 0.1474 0.8440
58* 0.2749 0.8525 0.3508 0.8105 0.3064 0.8408
59* 0.4338 0.8499 0.3942 0.8102 0.4163 0.8391
60* 0.3183 0.8519 0.2779 0.8126 0.3091 0.8409
61 0.4573 0.8492 0.1987 0.8145 0.4013 0.8394

GG-FAÖ: Gözden Geçirilmifl Fiziksel Anhedoni Ölçe¤i, *: Ters puanlanan maddeler, α= Cronbach alfa de¤eri



Tablo 3. FAÖ Türkçe formundan ç›kar›lmas› uygun görülen maddeler ve ç›kar›lma gerekçeleri

Ç›kar›lan madde Gerekçe

3 Banyo yaparken flark› söylemekten nadiren hofllanm›fl›md›r. A + B
9 Benim için bir yiyece¤in tad› di¤erleri kadar iyidir. A
10 Yürümek, yüzmek veya spor yapmak gibi bedensel u¤rafllardan çok az zevk alm›fl›md›r. A
15* Bilmedi¤im yiyeceklerin tad›na bakmaktan her zaman hofllanm›fl›md›r. B
16 fiimflekli ve gök gürültülü havalar› hiçbir zaman coflku verici bulmam›fl›md›r. A
26* Ney sesi ço¤u kez içimi ürpertir. A
33 Ocaktaki yeme¤in kokusu çok nadiren ifltah›m› kabartm›flt›r. A
39* Her zaman çok sevdi¤im birkaç yiyecek olmufltur. A
41 Yo¤un beden faaliyetlerinin yol açt›¤› tükenme hissinden hep nefret etmiflimdir. A
45* Seks hayatta en fazla zevk al›nabilecek fleydir. A + B
60* Bir heykel görünce ona dokunup hissetmek için güçlü bir istek duymuflumdur. B

FAÖ: Gözden geçirilmifl Fiziksel Anhedoni Ölçe¤i, *: Ters puanlanan maddeler, A= Ölçek maddesine dair madde-di¤er maddeler korelasyonunun düflük (<0.14) saptanmas›,
B= Ço¤u kat›l›mc› denek taraf›ndan puan getirecek biçimde iflaretlenmifl olmas›. 
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EK1. FAÖ Ölçe¤inin Türkçe Formu
Gözden Geçirilmifl Fiziksel Anhedoni Ölçe¤i (GG-FAÖ)

Afla¤›daki ifadeler size uyuyorsa “evet”i uymuyorsa “hay›r”› iflaretleyiniz. Do¤ru ya da yanl›fl cevap yoktur. Kendinize uygun olan› seçiniz.

1 Günbat›m›n›n güzelli¤i fazla abart›l›r. evet hay›r
2 Bazen yaln›zca vücudumun müzikle hareket ediflini hissetmek için kendi kendime dans etmiflimdir. evet hay›r
3 Yorucu bir günden sonra sakin bir yürüyüfl ço¤u kez rahatlat›r. evet hay›r
4 Canl› ve içten bir el s›k›flma ço¤u kez hofluma gider. evet hay›r
5 E¤lenceli sokak gösterileri beni hiçbir zaman heyecanland›rmam›flt›r. evet hay›r
6 Sevdi¤im bir yiyece¤i çabucak bitmemesi için yavafl yavafl yerim. evet hay›r
7 Yumuflak, tüylü bir hal› görünce, bazen içimden ayakkab›lar›m› ç›kar›p üzerinde yal›nayak yürümek gelir. evet hay›r
8 Çiçeklerin yan›ndan geçerken ço¤u kez koklamak için dururum. evet hay›r
9 Seks iyidir ama ço¤u kiflinin söyledi¤i kadar da zevkli bir fley de¤il. evet hay›r
10 Yürüyüfl yapmay› ço¤u kez rahatlat›c› ve keyif verici bulmuflumdur. evet hay›r
11 Yüksek bir yerde durup manzaray› seyretmek çok heyecan vericidir. evet hay›r
12 fiehrin parlak ›fl›klar›na bakmak heyecan vericidir. evet hay›r
13 Arkadafllar›m bana dokunduklar›nda ço¤u zaman kendimi rahats›z hissederim. evet hay›r
14 Yiyeceklerin k›vam› hiçbir zaman pek umurumda olmam›flt›r. evet hay›r
15 Bir f›r›n›n önünden geçerken taze ekmek kokusu ço¤u zaman bana ac›kt›¤›m› hissettirir. evet hay›r
16 fiairler her zaman tabiat›n güzelli¤ini ve verdi¤i hazlar› abart›rlar. evet hay›r
17 Güzel manzaralar benim için büyük bir keyif arac›d›r. evet hay›r
18 De¤er verdi¤im birinin bana uzan›p dokunmas› her zaman hofluma gitmifltir. evet hay›r
19 Kaslar›m yoruldu¤unda veya a¤r›d›¤›nda masaj yapmak ço¤u kez iyi gelmifltir. evet hay›r
20 S›rt›ma masaj yapt›rmaktan her zaman hofllanm›fl›md›r. evet hay›r
21 Mevsimin ilk kar ya¤›fl›n› ço¤u kez güzel bulmuflumdur. evet hay›r
22 Uçurtma uçurman›n aptalca oldu¤unu düflünürüm. evet hay›r
23 Dökülen yapraklar›n h›fl›rt›s› beni hiçbir zaman fazla hoflnut etmemifltir. evet hay›r
24 Hafif müzi¤i ço¤u kez dinlendirici olmaktan çok s›k›c› bulurum. evet hay›r
25 Günefllenmeyi hiçbir zaman önemsememiflimdir, beni sadece ›s›t›r. evet hay›r
26 Ya¤murun sesi, bana kendimi rahat ve güvenli hissettirir. evet hay›r
27 Genellikle, bir an önce bitsin diye çabucak y›kan›p banyodan ç›kar›m. evet hay›r
28 Küçük kedi ve köpek yavrular›yla oynamay› ve onlar› okflamay› severim. evet hay›r
29 Biraz hüzünlü oldu¤umda flark› söylemek ço¤u kez kendimi daha iyi hissetmemi sa¤lam›flt›r. evet hay›r
30 Yeni yiyecek çeflitleri denemek için çok az istek duymuflumdur. evet hay›r
31 Neden insanlar›n gece y›ld›zlara bakmaktan hoflland›klar›n› anlam›yorum. evet hay›r
32 Bence günefllenmenin aç›k havada uzan›p yatmaktan daha e¤lenceli bir yan› yok. evet hay›r
33 Baz› kiflilerin müzi¤e neden bu kadar ilgi duyduklar›n› anlam›yorum. evet hay›r
34 Çiçekler birçok kimsenin iddia etti¤i kadar güzel de¤ildir. evet hay›r
35 Soban›n s›cakl›¤›n›n beni özellikle sakinlefltirip yat›flt›ran bir etkisi olmam›flt›r. evet hay›r
36 Eflyalar›n rengi benim için nadiren önemli olmufltur. evet hay›r
37 Herhangi bir cinsel tecrübeden nadiren zevk alm›fl›md›r. evet hay›r
38 Güzel bir flark› duydu¤umda efllik ederek söyleme iste¤ini nadiren duymuflumdur. evet hay›r
39 ‹pek, kadife veya kürke dokununca al›nan histen ço¤u kez hofllanm›fl›md›r. evet hay›r
40 Seviflmeyi genellikle çok zevkli bulmuflumdur. evet hay›r
41 Lunaparktaki dönme dolaplara binmeyi hiçbir zaman istemedim. evet hay›r
42 Ayakkab›lar›m› ç›kar›p bir su birikintisinden yal›nayak geçmeyi hiçbir zaman istemedim. evet hay›r
43 Yapmaktan gerçekten hofllanm›fl oldu¤um pek fazla fley yok. evet hay›r
44 Bazen, kaslar›m›n gücünü hissetmekten hofllanm›fl›md›r. evet hay›r
45 Ney sesini her zaman yavan ve s›k›c› bulmuflumdur. evet hay›r
46 Banyo yapmak bazen beni sakinlefltirip canland›rm›flt›r. evet hay›r
47 Bazen, h›zl› bir yürüyüfl kendimi tamamen iyi hissetmemi sa¤lam›flt›r. evet hay›r
48 Ocaktaki alevlerin oyunu beni büyülemifltir. evet hay›r
49 Yiyeceklerin tad› benim için her zaman önemli olmufltur. evet hay›r
50 Dans etmek veya dans etme düflüncesi bana her zaman s›k›c› gelmifltir. evet hay›r



nun da düflük saptanmas› buna ba¤l› olabilir. 26. maddede ge-
çen “ney sesi ço¤u kez içimi ürpertir” önermesi asl›nda bir
uyarlamad›r (bkz; Tablo 1). Benzer bir durum 41. madde için söz
konusudur. Bu maddede “exhaustion” kelimesinin Türkçeye
“tükenme” olarak çevrilmesi; iki kelimenin iki dilde karfl›l›k gel-
di¤i olumsuzluk dereceleri fakl› oldu¤u için, madde di¤er mad-
de korelasyonu düflük kalm›fl olabilir.  

Hofstede kültürün psikopatolojiyi yordayan özelliklerini
araflt›rm›fl ve s›n›fland›rm›flt›r (38). Buna göre kolektivist, az sö-
zellefltiren ve kendili¤in kaç›ngan oldu¤u kültürlerde (Özellikle
konfüçyanist Do¤u kültürleri) anhedoni somatik ve fiziksel anla-
t›mlar buluyor olabilir. Buna karfl›n bireyselci, çok sözellefltiren
ve kendili¤in çevreyle çok etkileflti¤i toplumlarda (Bat› toplum-
lar›) anhedoni fizikselden çok psikojen ö¤elerle anlat›m buluyor
olabilir. Örne¤in uzak Do¤u toplumlar›nda anhedoni majör dep-
resif bozuklu¤un önde gelen bir belirtisi de¤ildir ve bu toplum-
larda depresyon daha çok somatoform belirtilerle seyretmekte-
dir (39). Bu bulgular ›fl›¤›nda FAÖ’nün ve onun ölçtü¤ü özellikle-
rin de kültürel etmenlerden fazlas›yla etkilendi¤i düflünülebilir.
Çevirisinde ihtimam gösterilmesine ve 6 maddede kültürel uyar-
lama yap›lmas›na karfl›n ölçe¤in 11 maddesinin madde-di¤er
madde korelâsyonlar›n›n düflük saptanmas› (ve bu nedenle
Türkçe formda yer verilmemesi) bu durumla ilintili olabilir.

Bu çal›flman›n çeflitli s›n›rl›l›klar› vard›r. Öncelikle örnekle-
min üniversite ö¤rencilerinden oluflmas›n›n bu çal›flman›n so-
nuçlar›n›n genellefltirilmesine olanak vermedi¤i söylenebilir.
Di¤er bir s›n›rl›l›k geçerlilik ölçütü olarak baflka bir flizotipi ölçe-
¤inin kullan›lmam›fl olmas›d›r.

‹ç tutarl›l›¤›n› ve test-tekrar test korelasyonunu kabul edile-
bilir s›n›rlarda buldu¤umuz FAÖ’nün 50 maddelik Türkçe formu
EK-1’de sunulmufltur. 
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