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Özet / Abstract

Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(3):269-281

Amaç: Şizofreni spektrum bozukluklarında zihin kuramı (ZK) yetisini inceleyen çalışmaları gözden geçirmek ve zihin 
kuramı bozukluğunun niteliğini incelemek. 

Yöntem: Ayrıntılı bir literatür taraması sonrası 71 çalışmaya ulaşılmıştır. ZK bozukluğunun hastalığın evresiyle, belir-
tilerle, diğer bilişsel işlevler ve hastalığın diğer özelliklerle ilişkisini inceleyen veriler gözden geçirilmiştir.

Bulgular: Zihin kuramını ölçmek için kullanılan araçların psikometrik özellikleri çok sağlam değildir. Ancak Şizof-
renide ZK çalışmaları yine de kimi önemli sonuçlar vermiştir. Şizofrenide ZK bozukluğu akut evrede daha şiddetli 
olmakla birlikte iyilik  döneminde de devam etmektedir. Şizofreni hastalarının birinci derece akrabalarında, sanrısal 
bozukluk ve şizotipi skoru yüksek bireylerde de ZK bozukluğu olduğunu gösteren veriler vardır. Psikotik ve belirgin 
negatif bulguları olan hastalarda ZK bozukluğu şizofreninin birincil bir özelliğidir. ZK bozukluğu, şizofrenin iyi seyirli 
formlarında, iyilik döneminde belirgin pozitif ve negatif bulguları olmayan hastalarda, sanrısal bozuklukta ve bipo-
lar bozuklukta frontal işlev  bozukluklarına  ikincil olabilir. Ayrıca ZK bozukluğu hastaların sosyal işlevsellik ve içgörü  
sorunlarıyla ilişkili gözükmektedir.

Sonuç: ZK bozukluğu hastalık dönemiyle de ilişkili olmakla birlikte, şizofreninin olası endofenotiplerinden biridir. 
Ancak ZK bozukluğunun özgül bir endofenotip olmaktan çok diğer frontal lob işlev bozukluklarıyla ilişkili olması 
da olası gözükmektedir. Yüksek psikoz riski taşıyan bireylerde yapılacak uzunlamasına çalışmalar özellikle önem 
taşımaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Zihin kuramı zihinselleştirme, şizofreni

SUMMARY: Theory of Mind in Schizophrenia Spectrum Disorders

Objective: To review studies that investigated theory of mind (ToM) deficits in schizophrenia spectrum disorders.

Method: After a thorough literature search, 71 studies were included in this review. Data regarding the relationship 
between ToM, and other cognitive skills, symptoms, and the impact of the state of illness were reviewed.  

Results: ToM instruments used in schizophrenia spectrum disorders have some major psychometric limitations; 
however, previous research was still able to provide some important findings regarding mentalizing impairments 
in schizophrenia. While ToM deficits are more pronounced in the acute phase of illness, it seems to persist during 
periods of remission. There is also evidence of ToM deficits in the healthy relatives of schizophrenics, patients with 
delusional disorder and bipolar disorder (BD), and individuals with high schizotypy scores. ToM dysfunction might 
be secondary to other cognitive deficits in patients with schizophrenia that have a good prognosis, asymptomatic 
schizophrenia, delusional disorder, and BD. Other cognitive deficits do not seem to explain ToM dysfunction in 
patients with psychosis and severe negative symptoms. These findings support the contribution of impairment in 
both domain-general and domain-specific mechanisms to ToM deficits in schizophrenia spectrum disorders. ToM 
deficits may be important for understanding poor social functioning and poor insight in psychotic disorders.

Conclusion: While ToM is influenced by state variables, it might be an endophenotype of schizophrenia; however, 
ToM is likely to be an indicator of other frontal lobe-related endophenotypes. Longitudinal studies conducted with 
high-risk individuals are particularly important.  
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GİRİŞ

Primat evriminin önemli özelliklerinden biri giderek 
karmaşıklaşan sosyal çevre ve bu duruma uyum sağla-
maya yönelik bilişsel yetilerin gelişimidir. Zihin Kuramı 
(Theory of Mind) (ZK), insanın sosyal etkileşiminde rol 
oynayan sosyal bilişsel yetilerin en önemlilerinden biri-
sini anlatmak için kullanılan bir kavramdır. Kavram ilk 
kez, 1978’de Premack ve Woodruff ’un, şempanzelerde 
yaptıkları bir deney sonrası tanımlanmıştır. ZK başkala-
rının görünen davranışlarını zihinsel durumlarına atıfla 
açıklayabilme yetisi olarak tanımlanmıştır (Premack ve 
Woodruff 1978). Başka yazarlar tarafından bu yeti zi-
hinselleştirme (mentalizasyon) olarakta adlandırmıştır 
(Langdon ve Colheart 1999).  

Son 20 yıldır, zihin kuramının insan gelişimi ve psi-
kopatolojisindeki rolü ilgi odağı olmuştur. Baron-Cohen 
ve arkadaşlarının (1985) otistik bozuklukta, ZK gelişi-
minde bir sorun olduğunu göstermelerinin ardından, 
çok sayıda çalışma otistik spektrum bozuklarında zihin-
selleştirme yetisinde ciddi bir bozukluk olduğu iddiasını 
desteklemiştir (Baron-Cohen 2001). Otistik bozuklukla 
ilgili çalışmalardan sonra, ZK bozukluğuyla diğer psi-
kopatolojiler arasında da bir ilişki olabileceğini öngören 
bulgular yayınlanmıştır. Şizofreni bu psikopatolojilerin 
en önde gelenlerinden biridir ve Frith’in zihinselleştir-
me yetisindeki bozukluğun sanrı gelişiminde nedensel 
bir rolü olduğuna ilişkin teorisinden sonra, şizofreni-
ZK ilişkisi oldukça çok sayıda çalışmada incelenmiştir 
(Brüne 2005b, Harrington 2005). Bu konuda yapılan 
çok sayıda çalışmaya rağmen, şizofrenide ZK bozukluğu-
nun niteliği ve anlamı hakkında halen tartışmalı birçok 
nokta bulunmaktadır. Bu tartışmalı noktaların en önem-
lilerinden birkaçı şöyledir:

1- Hangi belirtiler ZK bozukluğuyla ilişkilidir? 

2- ZK bozukluğu akut psikozla ilişkili geçici bir du-
rum mu, yoksa hastalığın kalıcı bir özelliği midir?

3- ZK bozukluğu birincil bir bozukluk mu, yoksa di-
ğer bilişsel işlev bozukluklarının bir yan ürünü müdür? 

4- ZK bozukluğunun hastanın işlevselliğine ve klinik 
görünümüne etkisi nedir/nasıldır?

Bu derleme de şizofreni spektrumundaki hastalıklar-
da ZK yetisini inceleyen tüm çalışmaları gözden geçir-
mek ve ZK bozukluğunun niteliğini yukarıdaki sorula-
rın yardımıyla tartışmak hedeflenmiştir.

Konu ile ilgili literatürdeki makalelere ulaşmak için 
Pubmed veritabanında 1990 Ocak-2007 Aralık ayları-
nı kapsayan bir yayın taraması yapılmıştır. Bu taramada 

“theory of mind”, “mentalizing”, “social cognition”, “sc-
hizophrenia”, “psychosis”, “schizotyp*” anahtar kelime-
ler olarak kullanılmıştır. Ayrıca, yayınlanmış araştırma 
makalelerinin ve derlemelerin kaynakları taranmıştır.

Bu yazıda öncelikle, ZK kavramıyla ilgili farklı anla-
yışlar özetlenmiştir. Daha sonra, ZK yetisini ölçmek için 
kullanılan testler özetlenmiş ve bu araçların psikometrik 
zayıflıkları tartışılmıştır. En son olarak, şizofreni spek-
trum bozukluklarında yapılan ZK çalışmaları özetlenmiş 
ve yukarıdaki dört sorunun özelinde bu çalışmaların so-
nuçları yorumlanmıştır.

ZK ile ilgili teorik görüşler ve bu yetinin olası alt 
tipleri

Zihin kuramının insanda bebeklikten-erişkinliğe 
normal gelişimini incelemek ve zihinselleştirmenin pri-
mat evrimindeki gelişimini evrimsel psikoloji gözlüğüy-
le ele almak bu yazının kapsamı dışında kalmaktadır. 
Ancak şizofreni çalışmalarından elde edilen verileri yo-
rumlamakta önem taşıdığı için çok kısaca zihin kuramı-
nın zihinsel organizasyonu ve önerilen ZK alt tipleri ile 
ilgili görüşler özetlenecektir.

Araştırmacılar otizmdeki çalışmalarından yola çıka-
rak, insan beyninde, zihinselleştirme yetisine özgü olarak 
evrimleşmiş ayrı bir ZK modülü olduğunu ileri sürmüş-
lerdir (Scholl ve Leslie 1999). Ancak, bazı başka araş-
tırmacılar zihinselleştirme yetisine aracılık eden bilişsel 
yapıların diğer bilişsel süreçlerden izole, tümüyle modü-
ler bir yapıda olamayacağını düşünmektedir. Bu bakış 
açısına göre diğer bilişsel süreçlerde önemli olan zihinsel 
yapılar başkalarının zihnini anlamak içinde kullanılır. 
ZK yetisini açıklamak için en çok kullanılan yaklaşımlar 
teori-teorisi (Perner 1991, Apperly 2008) ve simülasyon 
(Gordon 1986, Gallese ve ark. 2004) teorisidir. Teori 
teorisine göre, kişinin kendinin ve başkalarının zihinsel 
durumlarını anlamakta kullandığı ortak bazı üst temsil-
ler ve kurallar vardır. Kişi başkası hakkında bildiklerini 
bu kurallar yardımıyla inceleyerek başkasının davranışı 
hakkında bir teori geliştirir. Simülasyon teorisi ise, zihin-
selleştirmeyi daha az bilişsel bir şekilde tarif eder. Kişi 
başkalarının kişinin zihinsel durumu hakkında bildikle-
rini kendi zihinsel süreçleriyle inceler. Kişinin karşısın-
dakinin zihnini okuması ancak bu durumu kendi içinde 
yaratarak olasıdır. Ayna nöronların, bu aşamaya aracılık 
edebileceği öne sürülmektedir (Gallese ve ark. 2004). Bu 
modellerin ne ölçüde geçerli olduğu henüz tartışma ko-
nusudur ve bu iki modele alternatif yaklaşımlarda gün-
deme gelmektedir (Aperly 2008).

Son 20 yıldır, zihin kuramını incelemek için çok çe-
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TABLO 1. Şizofreni Spektum Bozukluklarında Zihin Kuramını İnceleyen Çalışmalar.

Çalışma Örneklem ZK test Diğer Sonuç

Corcoran ve ark. 1995 55 Sch, 30 SK,
14 anksiyöz/depresif
kontrol

İma testi Hastalar belirti gruplarına 
bölünmüş, 
8 Sch hastası iyilik 
döneminde

ZK şizofrenide bozuk (IQ kontrol 
edilince de). 
İyilik döneminormal performans 
IQ-ima ilişkili

Frith ve Corcoran 1996 55 Sch, 22 SK,
13 anksiyöz/depresif
kontrol

1. ve 2. derece YI ve 
aldatma testi

Hastalar belirti gruplarına 
bölünmüş
9 sch hastası iyilik dönemi
IQ eşleştirilmiş

Sch: sadece 2. YI kötü performans

Corcoran ve ark. 1997 44 Sch, 40 SK,
7 anksiyöz/depresif
kontrol

10 ZK şaka
(7 yanlış inanç-3 
aldatma), 10 kontrol 
şaka

IQ ZK  ilişki +
Hastalar belirti  
gruplarına bölünmüş

Sch: ZK  düşük performans
İyilik  dönemi normal performans

Langdon ve ark. 1997 20 Sch, 20 SK YI-resim sıralama
Kontrol-resim sıralama

SAPS, SANS
Liddle 3 faktör

ZK Sch bozuk. Belirti kümeleri 
genel resim sıralama bozukluğu 
ile ilişkili. Ama negatif bulgular YI 
resim sıralama ile daha ilişkili  

Sarfati ve ark. 1997a 12 Sch (6 FDB+), 12 
depresyon, 12 SK

15 YI karikatürü, 15 
KACT

SAPS, SANS, TLC Sch kontrol grubuna göre düşük 
performans
FDB+ grup KACT testinde daha 
bozuk performans

Sarfati ve ark. 1997b 24 Sch (12 FDB+), 24 SK
12 depresyon

KACT karikatür PANSS Sch 2. derece bozuk

Doody ve ark. 1998 28 Sch,10 depresif, 19 
hafif öğrenme bzk, 18 
Sch+öğr bzk, 20 SK

1. ve 2. derece ZK testi Sch düşük performans

Drury ve ark. 1998 14 Sch, 10 psikotik, 12 
depresyon

2. YI, metaphor, ironi Akut dönem ve iyilik 
dönemi

Akut dönemde sch bozuk, iyilik 
döneminde fark yok

Mitchley ve ark. 1998 18 Sch, 13 psikiyatrik 
kontrol

İroni anlama testi PANSS, IQ Sch performans düşük

Murphy 1998 37 Sch, 23 kişilik 
bozukluğu

1. ve 2. derece Yİ ve 
aldatma

IQ, bellek, yürütücü 
işlevler

IQ, bellek ve yürütücü işlev 
bozukluğu ZK bozukluğuyla ilişkili  

Langdon ve Coltheart 
1999

40 normal öğrenci YI-resim sıralama SPQ Yüksek şizotipi skoru olan 
öğrenciler ZK testinde başarısız

Pilowsky ve ark. 2000 12 erken başlangıçlı Sch, 
12 otizm,12 SK

YI, aldatma Sch sadece YI, otizm en bozuk

Russell ve ark. 2000 5 sch, 7 SK Gözler Sch daha fazla yanlış yanıt
Sarfati ve ark. 1999 13 dezorganize sch , 13 

sch, 13 depresyon, 13 SK 
Karikatür Dezorganizasyon grubu ZK bozuk

Sarfati&Hardy-Bayle ve 
ark. 1999

25 Sch (15 FDB+)
10 BP, 15 SK

KACT karikatür

Sarfati ve ark. 2000 25 Sch, 25 SK KACT IQ, PANSS ZK bozuk

Langdon ve ark. 2001 32 Sch/SA, 24 SK YI-resim sıralama
Kontrol-resim sıralama

SAPS, SANS
Liddle 3 faktor, yürütücü 
işlev

ZK Sch bozuk. Negatif belirtiler ZK 
bozukluğu ilişkili ama yürütücü 
işlev bozukluğu kontrol edilince 
korelasyon yok

Mazza ve ark. 2001 35 Sch, 17 SK 1. ve 2. derece YI, 
aldatma
ayaktan

Hastalar, Liddle’ın 3 
grubuna
ayrılmış. Yürütücü 
işlevler, sözel akıcılık, 
bellek

Sch tüm gruplar bozuk. Psikomotor 
yoksunluk grubu en bozuk
Bilişsel testlerle korelasyon yok

Pickup ve Frith 2001 41 Sch, 35 SK,
18 anksiyoz depresif 
kontrol

1. ve 2. derece YIT IQ kontrol
8 sch iyilik döneminde

Sch: sadece 2. YIT düşük 
performans

Herold ve ark. 2002 20 Sch, 20 SK 1. ve 2. derece YI, ironi, 
metafor

İyilik dönemi
Cinsiyet, eğitim, yaş 
eşleştirilmiş

Sch ironi testinde kötü performans
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TABLO 1’rin Devamı.

Çalışma Örneklem ZK test Diğer Sonuç

Langdon ve ark. 2002 25 Sch/SA, 20 SK YI-resim sıralama
Kontrol-resim sıralama
Ironi ve metafor anlama

SAPS, SANS
Liddle 3 faktor, yürütücü 
işlev

Hastalar tüm testlerde düşük 
performans
Hastalik kronikliği ironi anlama 
bozukluğuyla ilişkili
Yürütücü işlev bozukluğu ilişki

Roncone ve ark. 2002 44 Sch 1. ve 2. derece YI Sosyal işlevsellik ZK sosyal işlevsellik ilişkili

Brune 2003 23 Sch, 12 Sk ZK resim sıralama IQ, kronik dezorganize 
Sch

ZK bozuk ama IQ düzeltilince fark 
yok

Brunet ve ark. 2003 25 Sch, 25 SK Karikatür ZK IQ Sch sözel ZK performansı bozuk

Corcoran 2003 24 paranoid sch, 15 iyilik 
döneminde sch, 44 SK

İma testi IQ, pragmatik dil testi
Bellek

Sch hastaları düşük performans
Sch grubunda  bilişsel işlevler-ZK 
ilişkili (özellikle paranoid grup)

Corcoran ve Frith 
2003

59 Sch, 44 SK, Birinci ve 2. derece YIT ve 
aldatma, İma

15 iyilik dönemi
IQ kontrol bellek

Sch tüm ZK testleri düşük  
performans

Drake ve ark.
2003

33 Sch, akut evre ZK şaka Diğer bilişsel testler, 
içgörü

Içgörü ilişki yok

Janssen ve ark. 2003 43 sch, 41 sch sağlıklı 
akrabası, 43 SK 

İma, 1. derece YI IQ, bellek, dikkat, 
yürütücü işlevler

Sch ZK kötü performans, 
akrabalarda ima testinde 
kontrollere göre başarısız  

Randall ve ark. 2003 18 paranoid Sch/SA
14 iyilik dönemi Sch/SA, 
18 SK

Birinci ve 2. derece YIT ve 
aldatma

IQ, dikkat, atıf stili Sch düşük performans
İyilik dönemindeki ve paranoid sch 
arası fark yok

Abu-Akel ve 
Abushua’leh 2004

24 sch 1. ve 2. derece YI Yatan hasta, şiddet 
davranışı

Agresif sch hastaları ZK 
performansı iyi ama empati 
düşük performans

Craig ve ark. 2004 16 paranoid sanrısı olan 
hasta (Sch ve sanrısal 
bozukluk), 17 Asperger, 
16 SK

İma , gözler Paranoya ölçeği
Sch yatan hasta

Sch ve Asperger grubu düşük 
performans

Greig ve ark. 2004 128 Sch veya SA İma Dikkat, yürütücü işlevler, 
PANSS, SAPS

Dezorganize Sch en düşük 
performans
ZK FDB ve PANSS sanrı maddesiyle 
ilişkili

Kelemen ve ark. 
2004

79 Sch akrabası (14 ü 
belirtili) ve 40 SK

Gözler Gözler testi sadece etkilenmiş 
akrabalarda bozuk

Langdon ve Coltheart 
2004

18 şizotipi yüksek, 18 
düşük

İroni, metafor SPQ İroni anlama güçlüğü şizotipi ilişkili

Brüne 2005 23 Sch ZK sıralama ve 1. 2. YI, 
aldatma

Sosyal işlevsellik, yüz 
tanıma, diğer bilişsel

ZK performansı ve hastalık süresi 
sosyal işlevselliği öngörüyor

Brüne ve Bodenstein 
2005

31 Sch ZK sıralama ve 1. 2. YI, 
aldatma

PANSS, yürütücü işlev, 
atasözü

Atasözü % 39 ZK

Harrington ve ark.  
2005

25 Sch (13 perseküsyon+
12 perseküsyon-)
SK

YI-resim sıralama 1.
Ve 2. derece YIT
ve aldatma testi

IQ, SAPS, SANS Sadece sanrısı olan hastalarda ZK 
bozuk

Kelemen ve ark. 
2005

52 Sch, 30 SK Gözler PANSS Hem iyilik dönemindeki , hemde 
belirtili  hastalarda ZK bozukluğu. 
ZK bozukluğu negatif bulgularla 
ve görsel bilgi işleme süreçleriyle 
ilişkili. 

Marjoram ve ark. 
2005

15 Sch, 15 afektif psikoz, 
15 SK

İma Sch ve psikotik bulgulu afektif 
hastalar ZK bozuk.
Sanrı ilişki

Marjoram ve ark. 
2005b

20 Sch, 20 SK Görsel ZK karikatür Pozitif belirtiler, yatan 
yada ayaktan stabil hasta

Sch düşük performans
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TABLO 1’rin Devamı 

Çalışma Örneklem ZK test Diğer Sonuç

Schenkel ve ark. 2005 42 Sch İma IQ, yürütücü işlevler, 
görsel/linguistik kavram 
işleme, çocuklukta sosyal 
işlevsellik

ZK sosyal işlevsellik ilişki, kavram 
işleme bozukluğu ZK ile ilişkili

Bell ve Mishara 2006 267 Sch stabil ayaktan 
hasta

İma Yürütücü işlevler, emosyon 
tanıma, bellek, dikkat, 
negatif bulgular

ZK negatif bulgular ilişki
(SANS r=0.33)

Bonhstein ve ark. 2006 41 Sch, 22 SK, 24 
duygudurum , 7 diğer 
psikotik bozukluk

ZK karikatür PANSS, biyoloji teorisi Sch ZK düşük performans

Bora ve ark. 2006 50 Sch Gözler, ima Sosyal işlevsellik ZK sosyal işlevsellik ilişkili. ZK 
performansı çalışan bellek ve 
diğer yürütücü işlevlerle ilişkili

Bömmer ve Brüne 2006 21 Sanrısal bozukluk, 
22 SK

Atasözü, ZK sıralama ve  
1. 2. YI, aldatma

Yürütücü işlevler Hastalar ZK bozuk ama 
yürütücü işlevler kontrol 
edilince normal

Inoue ve 2006 30 Sch, 30 SK Resim sıralama, Yatış sonu ya da ayaktan Sch ZK performansı bozuk

Irani ve ark. 2006 10 Sch, 10 Sch akraba, 
10 SK

Gözler Kendi yüzünü tanıma Sch ve akrabaları düşük 
performans

Langdon ve ark. 2006a 22 Sch, 18 SK YI resim sıralama ayaktan Sch düşük performans

Langdon ve ark. 2006b 34 Sch, 21 SK YI resim sıralama ayaktan Sch düşük performans

Marjoram ve ark. 2006 13 Sch, 12 Sch akraba 
psikotik bulgu +, 13 
akraba psikotik-

İma, karikatür, Sch ve psikotik + akraba düşük 
performans

Mazza ve ark. 2006 20 Sch, 20 SK, 18 frontal 
hasarlı

YI Yürütücü işlevler, sosyal biliş, Frontal lezyon ve sch grubu 
benzer derecede düşük 
performans

Murphy 2006 13 Sch, 13 Asperger, 
13 KB

Gözler, ZK1, ZK2 IQ Sch ve Asperger ZK düşük per-
formans

Pinkham ve Penn 2006 49 Sch, 44 SK Ima, YI-aldatma Poliklinik hastaları.   
Hastalarda minimal belirti

Sosyal biliş, diğer testlerden 
bağımsız kişilerası yetilere katkı
Her 2 ZK testi de düşük 
performans

Pickup 2006 62 Üniversite öğrencisi Garip hikayeler testi Şizotipi ölçeği Şizotipinin pozitif boyutu ZK 
düşük performansıyla ilişkili

Russell ve ark. 2006 61 Sch, 22 SK ZK- animasyon Hastalar alt gruplara ayrılmış
İyilik döneminde  13 kişi

Davranışsal (Negatif ve FTD+) en 
bozuk, paranoid bozuk ZK

Zalla ve ark. 2006 40 sch, 18 sk ZK hikaye 22 dezorganize
18 dezorganize değil

Sch düşük performans, 
dezorganize olmayan 
hastalarda selektif bozukluk, 
Dezorganize diğer testlerde 
bozuklukla ilişki

Bora ve ark. 2007 58 Sch Gözler, 1. ve 2. derece YI İçgörü ölçeği, yürütücü 
işlevler

ZK bozukluğu içgörüsüzllükle 
ilişkili. ZK yürütücü işlevler ve 
çalışan bellekle ilişkili

Brune ve ark. 2007 38 Sch, 29 SK Resim sıralama
Karışık sorular

Yürütücü işlevler, PANSS ve
ZK sosyal beceri ilişkisi

Şizofrenide ZK bozukluğu sosyal 
becerinin en önemli öngörücüsü

Fiszdon ve ark. 2007 199 Sch, 73 SA İma testi Yürütücü işlevler, bellek, 
psikomotor hız, emosyon 
tanıma, stabil-poliklinik 
hastaları

SA hastaları ima testinde 
sizofreni hastalarından iyi, diğer 
testlerde fark yok.
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şitli testler geliştirilmiş ve ZK kavramının kapsamı geniş-
lemiştir. ZK’nın tek bir yeti olduğunu savunmak güçtür. 
Kimi yazarlar, ZK kavramını farklı alt tiplere ayırmaya 
çalışmıştır. Tager-Flusberg ve Sullivan (2000) ve Sabbagh 
(2004a) ZK teorisinin iki farklı alt tipini tanımlamıştır. 
Bunlardan birincisi, sosyal-bilişsel ZK’dır ve başkalarının 
davranışlarına bakarak alta yatan zihinsel durumunu çı-
karsamak olarak tanımlanabilir. Yanlış inanç testleri bu 
yetinin klasik örneği olarak gösterilebilir. Bu grupların 
tanımladığı ikinci tip zihinselleştirme yetisi, doğrudan 
gözlenebilen bilgiye dayanarak başkalarının zihinsel du-
rumunu algılama yetisidir (sosyal-algısal ZK). Gözler 
testi bu yetiyi ölçmekte en sık kullanılan araçtır. Bu yeti-
nin, sosyal-bilişsel ZK’nın aksine diğer bilişsel yetilerden 

bağımsız, ama duygu tanıma yetisiyle ilişkili olduğu öne 
sürülmektedir. Normalde, karşımızdaki insanın zihinsel 
durumunu anlamaya çalışırken her iki ZK yetisine de ih-
tiyaç duyarız. Örneğin, bir tanıdığımızın bize söylediği 
bir ifadenin ironik bir anlamı olduğunu anlayabilmek 
için, kişinin yüz ve beden ifadesine, ses tonuna dikkat 
etmek (sosyal-algısal ZK), kişinin kullandığı kelime-
leri ve içinde bulunduğu durumu analiz edebilmek ve 
geçmişte ifade ettiği düşünce ve inançlarını göz önüne 
alabilmek (sosyal-bilişsel ZK) gereklidir. Ancak sosyal-
algısal ZK’nın bir teori kurmayı gerektirmediği, dolayı-
sıyla zihin kuramı olarak adlandırılamayacak başka bir 
sosyal bilişsel yeti olduğunu öne sürmek de olasıdır. Bazı 
çalışmalardaysa, çıkarımın içeriğine dayanarak, duygusal 

TABLO 1’rin Devamı.

Çalışma Örneklem ZK test Diğer Sonuç

Mizrahi ve ark. 2007 71 psikotik bzk
17 hasta ilaç kulanmayan

İma testi %82 Sch, %15 SA, 
ilaç kulanmayan, 6 hafta 
uzunlamasına izlem

Negatif bulgular ZK ilişki
Antipsikotikle ZK ve pozitif 
bulgular iyileşiyor ama ilişkili 
değil.

Shamay-Tsoory ve ark. 
2007a

22 Sch, 55 SK 1. ve 2. derece bilişsel ve 
duygusal ZK

SANS, PANSS Sch sadece duygusal ZK düşük 
performans. Duygusal ZK  
negatif bulgularla ilişkili

Jahnsan ve Sergi 2007 52 sizotipi, 40 düşük 
şizotipi

Bilişsel batarya ZK şizotipi ilişkisiz

Martino ve ark. 2007 21 stabil Sch, 15 SK Yürütücü işlevler, negatif 
bulgu, karar verme

Negatif bulgular ZK ilişki. Sch 
ZK düşük performans, SANS 
(r=-0.68)

Savina ve ark. 2007 84 Sch, 24 SK
(23 tipik, 18 klozapin, 20 
olanzapin, 23 risperidon

Resim sıralama, 2. YI Tipik antipsikotik ve risperidon 
kullanan hastaların ZK daha 
bozuk

Shamay-Tsoory ve ark. 
2007b

24 Sch, 43 beyin lezyonlu, 
28 SK

1. ve 2. derece bilişsel ve 
duygusal ZK

Sch ve frontal lezyon  duygusal 
ZK düşük performans

Shamay-Tsoory ve ark. 
2007c

26 Sch, 31 SK 1. ve 2. derece bilişsel ve 
duygusal ZK

empati ölçeği, bilişsel 
testler

Duygusal empati sosyal  
işlevsellik, negatif bulgular- 
empati ilişki

Stratta ve ark. 2007 20 Sch İroni PANSS İroni, pozitif bulgu ilişki

Bertrand ve ark. 2007 36 Sch, 27 SK İma, 4 faktörlü sosyal   
zeka testi

İlk hastalık dönemi
Bilişsel testler

Sosyal biliş sch bozuk, belirtiler-
le ilişkili  değil

Bora ve ark. 2008a 91 Sch, 55  SK İma, gözler PANSS ile kalıntı bul-
gulara göre üç grup 
(belirtisiz, negatif bulgulu, 
pozitif+negatif bulgulu)

Tüm gruplarda ZK kontrollerden 
kötü. Belirtisiz grupta çalışan 
bellek bozukluğu düzeltilince 
kontrollere benzer performans

Bora ve ark. 2008b 30 Sch, 30 SK Gözler, ima Empati Sch hastalarında başkaları 
tarafından algılanan empati 
düzeyi düşük. ZK bozukluğu 
empati yoksunluğuyla ilişkili

Mo ve ark. 2008 29 Sch (iyilik dönemi)
22 SK

Metaphor/ironi
1. ve 2. YI

PANSS Sch ironi, ima, 1-2 derece 
bozuk

Sch: Şizofreni, SK: Sağlıklı Kontrol, ZK: Zihin Kuramı, KACT: Karakter Amaç Çıkarım Testi, YI: Yanlış İnanç, FDB: Formal Düşünce Bozukluğu, SPQ: Schizotypal Perso-
nality Questionnaire. SA: Şizoaffektif Bozukluk.
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ve bilişsel ZK ayırımı yapılmaktadır (Shamay-Tsoory ve 
ark. 2007b).

ZK yetisinin işlevsel nöroanatomik kökenlerini or-
taya koymaya yönelik bir dizi görüntüleme çalışması 
yapılmıştır. ZK testleri sırasında en çok aktifleşen böl-
geler, ventromedial frontal korteks, posterior superior 
temporal sulkus (STS), temporal kutup, temporoparietal 
bileşke olarak bildirilmiştir (Fletcher ve ark. 1995, Goel 
ve ark. 1995, Gallagher ve ark. 2000, Vogeley ve ark. 
2001, Brunet ve ark. 2003 Völlm ve ark. 2005). Ancak 
ventromedial frontal korteks zihinselleştirme yetisi için 
daha özgül bir öneme sahipken diğer beyin bölgeleri 
sosyal uyaranları analiz etmekte görevli gözükmektedir 
(Frith ve Frith 2003, Gallagher ve Frith 2003). Az sayı-
da çalışma sosyal-algısal zihin kuramının nöroanatomik 
dizgesini incelemiştir. Sabbagh ve ark. (2004b) gözler 
testi sırasında orbitofrontal korteks ve medial temporal 
korteks aktivasyonu göstermiştir. Orbitofrontal korteks 
zihinselleştirmenin sosyal-algısal yönünde ve empatide 
daha önemli bir rol oynar gözükmektedir (Lee ve ark. 
2004). Şizofrenide ZK yetisinde görev alan beyin böl-
gelerinin sosyal uyaranlara yeterli yanıt vermediği göz-
lenmiştir. Brunet (2003) şizofrenlerde sözel olmayan ZK 
testi sırasında, normallerde gözlenen sağ prefrontal kor-
teks (PFK) aktivasyonunu saptamamıştır. Marjoram ve 
arkadaşları (2006) pozitif bulgusu olan akrabalarda ZK 
testi sırasında azalmış PFK aktivasyonu bildirmişlerdir. 
Russell ve arkadaşları (2000) gözler testi sırasında azal-
mış inferior frontal ve insula aktivasyonu olduğunu gös-
termişlerdir.

Zihin kuramını nasıl ve ne kadar güvenilirlikle öl-
çüyoruz? 

ZK ölçmek için çok sayıda test geliştirilmiştir. Farklı 
araştırmacılar farklı araçlar geliştirmiş ve hatta bazen 
aynı araştırmacılar farklı çalışmalarda çeşitli farklılıklar 
gösteren araçlarla zihinselleştirme yetisini incelemiştir. 
Bu durum ZK çalışmalarından elde edilen sonuçları kar-
şılaştırmayı zorlaştırmaktadır. 

ZK testlerinin en bilinen örnekleri yanlış inanç test-
leridir (Frith ve Corcoran 1996). Sally ve Anne testi bu 
grup testlerin en bilinen örneğidir. Bu testlerde, deneğin 
bir nesnenin durumundaki bir değişikliği, hikayedeki bir 
karakteri bildiğini, ama diğer kişinin bunu bilmediğini 
anlaması ve diğer kişinin eylemini bu ayrıma dayanarak 
öngörmesi gerekir (Birinci derece ZK). Bu yeti normal 
çocuklarda 3-4 yaşında kazanılır. Bu testin daha karma-
şık sürümlerinde, hikayedeki karakterler zincirindeki 
kişi sayısı artırılır. Testin bu sürümü, deneğin hikayedeki 

kişinin diğer bir karakterin 3. bir kişi hakkındaki bilgi-
sini göz önüne alarak tahminde bulunmasını gerektirir 
(ikinci derece ZK). Aldatma testleri, deneğin hikayedeki 
bir karakterin diğer karakteri aldatmaya yönelik davranı-
şını tanımasını gerektirir. Bu testin de birinci, ikinci ve 
üçüncü derece sürümleri vardır. Bu testlerin sözel olma-
yan sürümleri de geliştirilmiştir (Langdon ve ark. 1997, 
Harrington ve ark. 2005). Bu testlerden bir ölçüde farklı 
olarak Sarfati ve arkadaşları (1997a) deneğin karikatürle-
re dayanarak karakterin amacını çıkarsamasını ister.

Dolaylı dilsel anlatım testleri de, kişinin hikaye ka-
rakterinin ironi, ima, metafor gibi amaçları güden söz-
cüklerin altında yatan gerçek mesajı anlama yetisini ölçer 
(Corcoran ve ark. 1995, Sprong ve ark. 2007).  

Zihin kuramının sosyal-algısal yönünü incelemek 
amacıyla geliştirilen testler çok daha az sayıdadır. Bu ye-
tiyi ölçmek üzere şizofreni çalışmalarında sadece gözler 
testi kullanılmıştır. Gözler testi, kişinin göz ifadesine 
bakarak basit duyguların ötesine giden zihinsel durumu-
nu anlama yetisini değerlendirir (Baron-Cohen ve ark. 
2001).  

Bu testlerin hiç birisinin psikometrik özellikleri ay-
rıntılı olarak sınanmamıştır. Testlerin madde sayıları çok 
farklılık göstermektedir. Bazı testler sadece bir hikayeden 
oluşurken, diğerleri çok daha fazla maddeden oluşabil-
mektedir. Aynı alt grup altında sınıflandırılan testlerin 
bile zorluk dereceleri birbirinden farklıdır. Ayrıca ça-
lışmadan çalışmaya aynı testlerin uygulanmasında bile 
farklılıklar vardır (Örneğin, hikaye metni görsel yolla mı 
sunuluyor, yoksa araştırmacı tarafından mı okunuyor? 
Tekrarlanıyor mu?). Ayrıca testlerin önemli bir kısmının 
otistik çocuklar için geliştirilmiş olduğu bir gerçektir. ZK 
çalışmalarını yorumlarken bütün bu eksikler göz önüne 
alınmalıdır. 

Şizofrenide ZK çalışmaları 

Frith şizofreninin pek çok bulgusunun hastanın baş-
kalarının ve kendinin zihinlerini çıkarsama yetisinin bo-
zulmasıyla açıklanabileceğini düşünmüştür.  Frith’e göre, 
başkalarının düşünce ve niyetlerini çıkarsamadaki güç-
lük, referans ve perseküsyon sanrılarına yol açabilirken, 
bu yetinin çok az gelişmesi amaca yönelik eylem bozuk-
luklarına (negatif ve dezorganize bulgulara) yol açabilir. 
Frith’e göre kontrol edilme sanrıları yalnızca kendini 
gözlemede karşılaşılan güçlüklerle ilgilidir. Bu teoriye 
göre, yalnızca bu son grup belirtileri gösteren hastaların 
ve iyilik dönemindeki hastaların zihinselleştirme yetileri 
görece sağlam olmalıdır.
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46 çalışmada şizofreni hastalarıyla kontrol grubunun 
performansları karşılaştırılmıştır (Tablo 1). Bu çalışmala-
rın ortak sonucu, şizofrenik hastaların kontrol grubundan 
düşük performans göstermesi olmuştur. Yakın tarihli bir 
çalışmada, Sprong ve arkadaşları (2007) şizofrenide ZK 
bozukluğuna ilişkin ilk meta-analiz çalışmasını yayınla-
mıştır. Bu meta-analize 29 şizofreni çalışması alınmıştır. 
Bu çalışmanın sonucuna göre, şizofreni hastalarında çok 
belirgin bir ZK bozukluğu bulunmaktadır (cohen D=1. 
25). Bu etki boyutu şizofrenide diğer bilişsel işlev bozuk-
lukları için yapılan meta-analizlerle karşılaştırıldığında 
çok belirgindir. Ancak bu çalışmanın bazı zayıf yönleri 
vardır. Çalışmalar arasında çok belirgin heterojenite sap-
tanmıştır. Bu çalışmada çok farklı tiplerde ZK testlerinin 
sonuçlarının birleştirildiği düşünüldüğünde bu beklenen 
bir sonuçtur. Ayrıca çok sayıda dikotomik verinin cohen 
D hesaplanması için kullanılmış olması çalışmanın tar-
tışmaya açık bir yönüdür. Bazı diğer çalışmalarda ise psi-
kiyatrik bir kontrol grubu kullanılmıştır (Drury ve ark. 
1998, Mitchley ve ark. 1998).

Şizofreni spektrumundaki diğer bozukluklarda ZK 
bozukluğu incelenmiştir. Sanrısal bozuklukta yapılan 
bir çalışma da, bu tanıyı alan hastalarda ZK performan-
sının kontrol grubundan kötü olduğunu göstermiştir 
(Bommer ve ark. 2006). Şizotipal özelliklerin ZK bozuk-
luğuyla ilişkisi de ele alınmıştır. Normal popülasyonda, 
ZK bozukluğunun şizotipiyle ilgisini inceleyen çalışma-
larda, genellikle şizotipal özelliklerle ZK bozukluğu ara-
sında ılımlı ama pozitif bir ilişki saptanmıştır  (Langdon 
ve Coltheart 1999, Langdon ve  Coltheart 2004, Pickup 
2006). Ancak, yapılan diğer bir çalışmada yüksek şizo-
tipi ile ZK bozukluğu arasında ilişki bulunamamıştır 
(Jahnsan ve ark. 2007).     

Alt tip-belirti ilişkisi

Şizofrenide ZK alanında yapılan çalışmaların ana ilgi 
odaklarından biri özgül belirtilerin zihinselleştirme yeti-
siyle ilişkisinin olmasıdır. Bu ilişkinin nedenini Frith’in 
teorisinin (1992) özgül öngörülerinde aramak gerekir. 
Şizofrenide ZK-belirti ilişkisini inceleyen çalışmaların 
iki ana yöntemi hastaların alt gruplara ayrılması ya da 
korelasyon analizleri olmuştur. Bu konuda ilk veriler 
Corcoran ve Frith’in, hastaları Frith’in kuramına göre 
gruplara ayırdıkları çalışmalardan gelmiştir (Corcoran ve 
Frith 1995, Frith ve Corcoran 1996, Corcoran ve ark. 
1997). Bu çalışmalar, sadece enkoherans ve negatif bul-
gularla ilişkili davranışsal belirtileri ve paranoid belirti-
leri olan (refererans ve perseküsyon sanrıları, varsanılar) 
hastalarda ZK yetisini bozuk bulmuştur. Bu çalışmalar, 
büyük ölçüde tek bir örneklemden geldiği izlenimi ver-

mektedir ve bunların bazı eleştiriye açık yönleri vardır. 
Bunlardan en önemlisi, belirti gruplarının hiyerarşik ola-
rak tanımlanmasıdır. Hiyerarşik olarak en üste bulunan 
grubun, alttaki gruptaki hastalarda görülen belirtileri 
göstermesine izin verilirken, bu durumun tersine izin 
verilmemiştir. Bu durumda, bu sonuçların özgül belir-
tilerle ilişki göstermediği, sadece hastalık şiddetinin bir 
göstergesi olduğu öne sürülebilir. Ayrıca, sanrılar ile ZK 
bozukluğu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar çeliş-
kili sonuçlar vermiştir. Çalışmaların pek çoğu (Tablo 1), 
sanrı şiddeti ile ZK bozukluğu arasında özgül bir ilişki 
bulamamıştır (Langdon ve ark. 2001, Mizrahi ve ark. 
2007). Ama şizofrenide sanrılar ile ZK arasında ilişki ol-
duğunu destekleyen çalışmalar da vardır (Greig ve ark. 
2004, Harrington ve ark. 2005).

Şizofrenide ZK bozukluğunu açıklamakta Frith’in 
teorisinden sonra en bilinen model Hardy-Bayle tarafın-
dan ortaya konmuştur. Bu model şizofrenide esas ola-
rak düşünce bozukluğunun, ZK yetisindeki gözlenen 
güçlüklerden sorumlu olduğunu öne sürmüştür (Sarfati 
ve ark. 1997a, Sarfati ve ark. 1997b). Bu kurama göre 
düşünce bozukluğu olmayan hastalarda zihin kuramı 
normal bulunmalıdır. Bu kuramla uyumlu olarak, hem 
Frith, hem Hardy-Bayle, hem de diğer grupların (Greig 
ve ark. 2004, Russell ve ark. 2006) çalışmaları dezorgani-
ze hastalarda ZK bozukluğunun şiddetli olduğunu gös-
termiştir (Tablo 1). Ancak kuramın ikinci öngörüsü olan 
dezorganize olmayan hastalarda zihin kuramının sağlam 
olduğu önerisiyle çelişen veriler vardır. Ayrıca aşağıda da 
ele alınacağı gibi, şizofrenide iyilik döneminde bile ZK 
bozukluğu olduğunu gösteren çalışmalar hem Frith hem 
de Hardy-Bayle kuramıyla uyuşmamaktadır.      

Diğer çalışmaların bazıları ise (Tablo 1), şizofrenide 
ZK bozukluğunun en çok negatif bulgularla ilişkili oldu-
ğunu göstermiştir (Mazza ve ark. 2001, Bell ve Mishara 
2003, Martino ve ark. 2007, Mizrahi ve ark. 2007). 
Negatif bulguları şiddetli olan bazı hastaların otizm ben-
zeri özellikler göstermesi bu bilgiyi ilginç kılmaktadır.

Yukarıda yer alan çalışma sonuçları birlikte ele alın-
dığında, şizofreninin her üç belirti kümesinin de, ZK 
bozukluğuna katkı yaptığı söylenebilir. Ancak bu ilişki-
nin birçok farklı nedenleri olabilir ve bu ilişki hastalığın 
evresine göre değişebilir. Ayrıca belirtilerin diğer bilişsel 
işlevlerle ilişkisi de, ZK-belirti ilişkisine aracılık edebilir.    

ZK bozukluğunun belirtilerden bağımsız bir özel-
liği olabilir mi?

Şizofrenide ZK yetisini inceleyen çalışmaların çoğu 
belirtileri olan hastalarda gerçekleştirilmiştir. Erken ta-
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rihli bazı çalışmalarda, belirtileri olan hastalar dışında, 
az sayıda iyilik dönemindeki hastada değerlendirilmeye 
alınmış ve bu hastaların performansları kontrollerden 
farklı bulunmamıştır (Corcoran ve Frith 1995, Frith ve 
Corcoran 1996). Bu durum, şizofrenide ZK bozuklu-
ğunun akut psikoz dönemine özgü olduğunu öne süren 
görüşleri desteklemiştir. Ancak son yıllarda, şizofrenide 
iyilik döneminde yapılan çalışmalar bu sonuçları des-
teklememiştir. Herold ve arkadaşları (2002), belirgin 
pozitif ve negatif belirtisi olmayan şizofreni hastalarında 
ZK bozukluğu bildirmişlerdir. Bu çalışmaların en önem-
lilerinden birisi, Jannsen ve arkadaşları (2003) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, iyilik dönemindeki şi-
zofreni hastalarında ve daha da önemlisi şizofreni hastala-
rının sağlıklı birinci derece akrabalarında ZK bozukluğu 
gösterilmiştir.

Bell ve Mishara (2006), Inoue ve arkadaşları (2006), 
Martino ve arkadaşları (2007), Mo ve arkadaşları (2008) 
ve Bora ve arkadaşları (2008) tarafından yapılan çalışma-
lar da, şizofrenide iyilik döneminde de, ZK bozukluğu 
olduğunu gösteren ek kanıtlar sağlamıştır. Sprong’un me-
taanalitik çalışmasında da iyilik dönemindeki şizofreni 
hastalarında orta etki boyutlu bir bozukluk saptanmıştır 
(Cohen D= 0.69). Son dönemde yapılan çalışmalarda, 
ilk dönemde yapılan çalışmaların aksine remisyon hasta-
larında ZK bozukluğunun saptanmasının altında birkaç 
neden yatıyor gözükmektedir: 

(1) Bu çalışmalarda ima testi, gaf anlama gibi daha zor 
ZK testlerinin kullanılması. Önceki çalışmaların negatif 
sonuçları kullanılan testlerin fazlaca basit ve az maddeli 
olmasından kaynaklanıyor gözükmektedir. 

(2) İlk dönem çalışmalarında örneklemin küçük ol-
masının getirdiği istatiksel güç yetersizliği. 

(3) İlk dönemdeki çalışmaların genellikle belirti-ZK 
ilişkisine yönelik teorileri ortaya atan ekipler tarafından 
gerçekleştirilmesi. Ancak, yeni iyilik dönemi çalışmaları-
nın da önemli bir sorunu, iyilik dönemi kavramının iyi 
tanımlanmaması ve kalıntı belirtilerin dikkate alınmama-
sıdır. Örneğin, Inoue ve arkadaşları (2006), hastalarını 
akut psikozun iyileşmesinden hemen sonra değerlendir-
miş, Martino ve arkadaşları (2007) 4 aydır ilaçları değiş-
meyen ve hastaneye yatmayan hastaları çalışmaya almış-
tır. Herold ve arkadaşları (2002) dışında tüm çalışmalarda 
hastalarda kalıntı bulguların olması beklenebilir. 

Yaptığımız bir çalışmada, 91 stabil şizofreni hasta-
sından oluşan bir örneklemde ZK bozukluğu incelen-
miştir (Bora ve ark. 2008). Bu çalışmaya giriş ölçütleri 
Martino’nun çalışmasına benzetilebilir. Ancak, daha son-

ra özgün olarak hastalar kalıntı bulgularına göre alt grup-
lara ayrılmıştır. Herold ve arkadaşları (2002) çalışmasın-
da iyilik dönemi için kullanılan ölçütler uygulandığında, 
hastaların sadece % 35’inde kalıntı pozitif ve negatif bul-
gular saptanmamıştır. Bu çalışmada, rezidüel pozitif ve 
negatif bulguların iyilik dönemindeki ZK bozukluğunu 
şiddetlendirdiği gösterilmekle birlikte, kalıntı bulgusuz 
grupta da ZK bozukluğu olduğu saptanmıştır. Şizofreni 
tanılı hastaların sağlıklı akrabalarında, ZK performan-
sının kontrollerden daha kötü olduğu bildirilmektedir 
(Janssen ve ark. 2003, Irani ve ark. 2006). Ancak bazı 
çalışmalara göre şizofreni akrabalarındaki ZK bozuklu-
ğu psikoz benzeri bulgularla ilişkilidir (Kelemen ve ark. 
2004, Marjoram ve ark. 2006).

İyilik dönemindeki hastaların ZK performansını etki-
leyen olası değişkenlerden biri de antipsikotiklerin etkisi 
olabilir, ancak bu konudaki veriler çok kısıtlıdır. Salvina 
ve arkadaşları (2007) klozapin ve olanzapin kullanan has-
taların ZK performanslarının tipik antipsikotik ve rispe-
ridon kullanan hastalardan iyi olduğunu bildirmişlerdir. 
Ancak bu farkın ilaçlardan mı yoksa hasta grupları arasın-
da varolan farklılıklardan mı kaynaklandığını söylemek 
olası değildir. Bir başka çalışmada, Mizrahi ve arkadaşları 
(2007) akut psikozu olan hastalara antipsikotik başlan-
masından 2 hafta sonra ZK bozukluğunda düzelme göz-
lendiğini belirtmiştir.  

ZK bozukluğu diğer bilişsel işlev bozukluklarından 
ne kadar bağımsız?

Sağlıklı kontrollerde yapılan çalışmalar yürütücü 
işlevler, bellek, çalışan bellek gibi bilişsel işlevlerin, ZK 
testlerindeki performansla ilişkili olduğunu göstermekte-
dir. Şizofrenide bütün bu alanlarda belirgin bozukluklar 
olduğu bilinmektedir. Bu durum şizofrenide ZK bo-
zukluğunun, diğer bilişsel işlev bozukluklarının bir yan 
ürünü olabileceğini akla getirir. Corcoran ve arkadaşları 
(2003), paranoid tip şizofrenide bilişsel işlev bozukluğu 
ile ZK performans düşüklüğü arasında bir ilişki bildir-
miştir. Brüne (2003) dezorganize şizofrenide ZK bozuk-
luğunun IQ düşüklüğüyle ilişkili olduğunu, Langdon ve 
arkadaşları (2001) negatif bulgu-ZK ilişkisinin yürütücü 
işlev bozukluğuyla açıklanabileceğini bildirmiştir. Diğer 
çalışmalar, yürütücü işlevler ve çalışan bellek (Murphy 
1998, Langdon 2001, Bora ve ark. 2006, Bora ve ark. 
2007), sözel bellek (Murphy 1998) ve IQ (Corcoran ve 
ark. 1995, Murphy 1998, Brüne 2003) ile ZK bozukluğu 
arasında bir ilişki bildirmiştir. 

Şizofrenide ZK bozukluğunu, en azından aktif psi-
kotik hastalarda, bütünüyle diğer bilişsel işlevlerdeki so-
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runlara bağlamak olası görünmemektedir. Ancak negatif 
ve pozitif bulguları olmayan şizofreni hastalarında (Bora 
ve ark. 2008) çalışan bellek performansı düzeltilince ZK 
performansının normallerden anlamlı derecede farklı ol-
madığı bildirilmiştir. Sanrısal bozukluğu olan hastalarla 
yapılan bir çalışmada da, bu tanıyı alan hastalarda ZK 
performansının kontrol grubundan kötü olduğu, ancak, 
gruplar arası fark, yürütücü işlev bozukluğu için dü-
zelttiğinde bu farkın ortadan kaybolduğu gösterilmiştir 
(Bömmer ve Brüne 2005). Şizofrenide ZK bozukluğu, 
şizoaffektif bozukluk (Fiszdon ve ark. 2007) ve duygu-
durum bozukluklarından (Sarfati ve ark. 1997a) daha 
şiddetli gözükmektedir. Ancak şizofrenideki ZK bozuk-
luğunun, şizoaffektif, sanrısal bozukluk ve afektif psikoz 
hastalarına göre daha belirgin olmasını, psikotik hasta-
lardan ve belirgin negatif bulguları olan kötü prognozlu 
olgulardan kaynaklandığını öne sürmek olasıdır. Bipolar 
bozukluk şizofrenik spektum bozukluklarından biri de-
ğildir. Ancak, son zamanlarda Owen ve ark. (2007) başta 
olmak üzere bazı gruplardan gelen genetik bulgular ışı-
ğında şizofreni ve bipolar bozukluğun sınıflandırılması 
konusundaki tartışmalar alevlenmiştir. Bipolar bozuk-
lukta da iyilik döneminde (Bora ve ark. 2005, Olley ve 
ark. 2005) ZK bozukluğunun sürebildiği gösterilmiştir. 
Sanrısal bozukluğa benzer bir şekilde, bipolar bozuklukta 
da ZK yetisindeki bozulma diğer bilişsel işlev bozuklukla-
rına ikincil özellikte gözükmektedir (Bora ve ark. 2005).

ZK bozukluğunun klinik görünüme etkisi

Şizofrenin en belirgin özelliklerinden biri hastaların 
sosyal işlevsellikteki kayıplarıdır. Sosyal işlevsellik kaybı-
nın psikotik bulgulardan görece bağımsızlığı, şizofrenide 
görülen bilişsel işlev bozukluklarının sosyal yeti kaybıy-
la ilişkili olabileceğini gündeme getirmiştir. Bu konuda 
yapılan çalışmaların çoğunluğu dikkat, yürütücü işlevler 
ve bellek gibi klasik bilişsel yetileri incelemiştir. Sosyal 
işlevselliğe sadece klasik nöropsikolojik yetilerin değil, 
ZK ve diğer sosyal bilişsel yetilerin de katkıda bulunması 
beklenebilir. Bu konu henüz yeterince incelenmemiştir. 
Ancak, son zamanlarda yapılan bazı çalışmalar, ZK bo-
zukluğunun şizofrenide sosyal işlevsellikte gözlenen so-
runların önemli bir öngörücüsü olduğunu göstermiştir 
(Roncone ve ark. 2002, Brune 2005, Bora ve ark. 2006, 
Pinkham ve Penn 2006, Brune ve ark. 2007). Şizofrenide, 
sosyal işlevsellik açısından önemli bir yeti olan empati de 
zihin teorisi bozukluğuyla ilişkili olabilir (Bora ve ark. 
2008b).   

Şizofreninin bir başka önemli bulgusu içgörü bozuk-
luğudur. İçgörüsüzlüğün etiyolojisinde hem psikolojik 
savunma mekanizmalarının hem de bilişsel işlevlerin rol 

oynadığı öne sürülmüştür. Şizofrenide içgörü bozukluğu-
nun nöropsikolojik temelini inceleyen çok sayıda çalışma 
yapılmıştır. Bu çalışmalar topluca incelendiğinde sadece 
bazı yürütücü işlevlerdeki bozuklukların içgörü bozuklu-
ğuna bir katkı yaptığı görülmektedir. Bir ilişki bildirilen 
yürütücü işlev testlerin en başta geleni Wiskonsin Kart 
Eşleme Testidir (WKET). Bu testin ölçtüğü bir yürütü-
cü işlev alanı olan bilişsel esnekliğin, hastalığın farkında 
olabilmek için önemli olduğu öne sürülmüştür. Ancak, 
yakın tarihte yapılan bir meta-analizin de (Aleman ve ark. 
2006) onayladığı üzere, bu ilişki oldukça ılımlı düzeyde-
dir (r=0.25). Bazı çalışmalar meta-bilişsel yetilerin içgörü-
de önem taşıyabileceğine işaret etmiştir. Örneğin WKET 
performansından çok, hastanın WKET sırasında yaptığı 
hataları görebilmesinin içgörüyle ilişkili olduğu bildiril-
miştir (Koren ve ark. 2004). Zihin kuramı içgörü için 
önem taşıyabilir. ZK yetisi kişinin kendisine başkalarının 
perspektifinden bakabilmesi için önem taşımaktadır. ZK 
bozukluğunun şizofrenide içgörüsüzlükle ilişkili olduğu 
hipotezi henüz yeterince sınanmamıştır. Drake ve ark. 
(2003) akut dönemdeki hastalarda görsel bir ZK testiyle 
ölçtükleri zihinselleştirme yetisiyle, içgörü bozukluğu ara-
sında bir ilişki bulamamıştır. Bora ve arkadaşları (2007) 
iyilik dönemindeki şizofreni hastalarında içgörü bozuklu-
ğuyla yanlış inanç testleri arasında oldukça güçlü bir ilişki 
bulmuştur. Bu veri şizofrenide farkındalık için ZK yetisi-
nin önemli olabileceğini gösteren ilk kanıttır. Ancak bu 
sonucun başka gruplar tarafından sınanması gereklidir.    

SONUÇ 

Şizofrenide belirgin bir ZK bozukluğu olduğu tartı-
şılmaz görünmektedir. Her ne kadar akut psikozun ZK 
bozukluğunun şiddetini artırdığına dair kanıtlar varsa da, 
ZK bozukluğu belirgin bir belirtisi olmayan hastalarda da 
sürmektedir. Ayrıca şizofreni tanılı hastaların sağlıklı ak-
rabalarında da ZK bozukluğu görülmektedir. Bu durum, 
ZK bozukluğunun şizofreninin endofenotipi olabileceği-
ni gündeme getirmektedir. 

Ancak bu sonuçları henüz ihtiyatla karşılamak ge-
reklidir. Şizofreni akrabalarında görülen ZK bozuklukla-
rının eşikaltı bulgularla ilişkisi yeterince çalışılmamıştır. 
Ayrıca iyilik dönemindeki ve sağlıklı akrabalardaki ZK 
bozukluğu özgül bir bulgu olmaktan çok frontal lob iş-
lev bozukluğuna ikincil bir bulgu gibi gözükmektedir. 
Şizofrenideki ZK bozukluğunu Frith ve Harde-Bayle 
kuramlarının ötesinde çok boyutlu olarak açıklamak ge-
reklidir. Şizofrenide ZK yetisindeki bozulmayı ne sadece 
özgül bir ZK modülünde psikoz sırasında ortaya çıkan 
geçici bir sorun, tümüyle diğer bilişsel işlevlere ikincil bir 
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