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Düflünce Bozukluklar›

Thought disorder is a concept that encompasses all the
deviations seen in the thought process and thought con-
tent. In this sense, thought process disorder that defines
problems in bringing together words and concepts and
thought content related deviations like delusions and
obsessions take place within the concept of thought disor-
der. Besides its mild forms that disrupt the person’s adap-
tation, there are also more severe forms of thought disor-
der that completely contradict with the rules of formal think-
ing or present external reality. Thought disorder has been
conceptualized in different ways throughout its historical
development. In the 17th century, delusions were thought
to stem from wrong premises, not from wrong reasoning.
In the 19th century, it was defined as "wrong beliefs".
German philosopher and psychiatrist Karl Jaspers follow-
ing the "wrong belief" view, and has played an important
role in shaping the existing views on thought disorder. The
most influential of the current theories of delusion are the
motivation and perceptual deficiency theories. According
to the motivational theory, psychological causes form the
delusions; whereas, according to the perceptual deficiency
theory, delusions results from the need to explain the
abnormal experiences. Formal logic mistakes in delusions
are explained by problems in the memory system. Since
thinking is a mental faculty, it can not be considered sepa-
rately from the other faculties such as consciousness, per-
ception, memory and affect. Thought disorders may range
from mild to severe, depending on the severity of the per-
son’s psychopathology. 
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Düflünce bozuklu¤u, düflünce süreci ve içeri¤inde görülen
sapmalar›n tümünü adland›ran genel bir kavramd›r. Bu an-
lamda, sözcüklerin ve kavramlar›n bir araya getirilmesin-
deki yetersizlikleri tan›mlayan düflünce süreci bozuklu¤u
ile sanr›lar ve obsesyonlar gibi düflünce içeri¤ine iliflkin
sapmalar, düflünce bozuklu¤u kavram› içinde yer al›rlar.
Düflünce bozukluklar›n›n, sadece çevreye uyumu bozan
›l›ml› türleri yan›nda, formel düflünce yasalar›na ya da
mevcut d›fl gerçekli¤e tamamen ayk›r› özellikler gösteren
türleri de vard›r. Düflünce bozuklu¤u kavram›n›n felsefi ve
bilimsel bir aç›dan de¤erlendirilifli, çeflitli tarihsel aflamalar-
dan geçmifltir. 17. yüzy›lda sanr›lar›n yanl›fll›¤›n›n ak›l yü-
rütme biçiminden de¤il, öncüllerin yanl›fll›¤›ndan kaynak-
land›¤› düflünülmüfl, 19. yüzy›lda ise yanl›fl inanç kavram›
ön plana geçmifltir. Alman felsefeci ve psikiyatr Karl Jas-
pers de bu görüflün izini sürmüfl ve sanr›lara iliflkin olarak
günümüzde egemen olan görüflü etkilemifltir. Günümüzde
sanr›lar konusunda egemen olan iki kuram, güdülenme ku-
ram› ve duyusal yetersizlik kuram›d›r. Güdülenme kuram›-
na göre hastalar, ruhsal nedenlerle sanr› oluflturmaya zor-
lanmakta, duyusal yetersizlik kuram›na göreyse normal d›-
fl› yaflant›lar› aç›klama gereksinimiyle sanr›lar oluflturul-
maktad›r. Sanr›lardaki formel mant›k hatalar› ise bellek sis-
temindeki birtak›m sorunlarla aç›klanmaya çal›fl›lmaktad›r.
Düflünmenin bir zihinsel yeti olmas› dolay›s›yla bilinç, alg›,
bellek ve duygulan›m gibi di¤er zihinsel yetilerden ayr›
tutulamayaca¤› aç›kt›r. Kiflideki psikopatolojinin fliddetiyle
ba¤lant›l› olarak ›l›ml›dan a¤›ra dek de¤iflen düzeylerde
düflünce bozukluklar› ortaya ç›kabilmektedir.

Anahtar sözcükler: düflünce bozuklu¤u, sanr›, obsesyon,
flizofreni 
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Girifl

Düflünce, amaçlar› ve bileflenleri ile karakterize edi-
lebilir.1 Sa¤l›kl› bir düflüncenin süreklilik, ard›fl›kl›k,
eflzamanl›l›k ve tersinirlik gibi zamansal bileflenleri ve
belirli amaçlar› vard›r.2 Düflünce bozuklu¤u olarak ad-
land›r›lan fenomene iliflkin temel sorular ise flu flekilde
s›ralanabilir:

a) Düflünce bozuklu¤u nedir?

b) Düflünce bozuklu¤unun oluflunu belirlemek için
birinci planda süreç mi, yoksa içerik mi ele al›nmal›d›r?

c)"Sa¤l›kl›" insanlardaki düflünce süreçleri her za-
man normal midir?

d) Düflünce bozuklu¤unun di¤er zihinsel yetilerle
iliflkisi nedir?

e) Belirli klinik sendromlara ait özgül düflünce bo-
zuklu¤u tipleri var m›d›r?

f) Düflünce bozukluklar›n›n nörobiyolojik temelleri
nelerdir?

g) Düflünce bozuklu¤u kavram› ne gibi sosyokültü-
rel ve tarihsel yüklülükler tafl›maktad›r?

Bu sorulardan hemen hiçbirisine verilmifl kesin ya-
n›tlar yoktur. ‹lk sorunun uzlafl›msal bir çözümü vard›r:
Düflünce bozuklu¤u, düflünce süreci ve düflünce içeri-
¤inde görülen sapmalar›n tümünü adland›ran genel bir
kavramd›r. Bu anlamda, sözcüklerin ve kavramlar›n bir
araya getirilmesindeki yetersizlikleri tan›mlayan dü-
flünce süreci bozuklu¤u ile sanr›lar ve obsesyonlar gibi
düflünce içeri¤ine iliflkin sapmalar, düflünce bozuklu¤u
kavram› içinde yer al›rlar.

Düflünce bozuklu¤u, düflüncenin amac›na yönelik
olarak da tan›mlanabilir. Bir bireydeki düflünce ve bilifl
tarz› uyuma yönelik olmayan, dar bir repertuvarda ve
yaflam olaylar› karfl›s›nda esnek olmayacak bir nitelik
al›rsa, bu tarz›n patolojik oldu¤u söylenebilir. Obsesif
düflüncenin ayr›nt›lara afl›r› dikkat edilmesi, belirli bir
düflüncenin olas› sonuçlar› karfl›s›nda afl›r› uyan›k ve
temkinli durma; bazen mevcut kural, de¤er ve inançla-
ra yap›flacak denli tutunma gibi birtak›m özellikleri var-
d›r. Bu düflüncenin tam karfl›t› olan histriyonik düflün-
me tarz› ise; toptanc›, yayg›n, izlenimci bir biçim, mev-
cut konumlar› duygusal olarak de¤erlendirme ve bunu
geçeklefltirirken aradaki ayr›mlara, ince ayr›nt›lara dik-
kat etmeme ile karakterizedir.3 Düflünce bozukluklar›-
n›n bu flekilde, yaln›zca "çevreye uyumu bozan", ›l›ml›
türleri yan›nda sanr›lar gibi, "formel" düflünce yasalar›-
na ya da mevcut d›fl gerçekli¤e "tamamen" ayk›r› özel-

likler gösteren türleri de vard›r ve bunlar›n bilimsel ve
felsefi bir biçimde ele al›n›fl›, birtak›m tarihsel aflama-
lardan geçmifltir.

Sanr› kavram›n›n tarihi

Berrios4 sanr›lara iliflkin olarak günümüzde geçerli-
li¤ini koruyan bak›fl aç›s›n› "kabul edilmifl görüfl" ola-
rak adland›rmakta ve bunun tarihsel ve elefltirel bir in-
celemesini yapmaktad›r. Buna göre 17. yüzy›l boyunca
ak›l hastal›¤› kavram›, sanr› kavram›na dayanmaktayd›.
Özellikle Thomas Hobbes (1588-1679) ve John Locke
(1632-1704) gibi empirik gelene¤e ba¤l› düflünürler,
kabul edilmifl görüflün flekillenmesinde ilk ad›m› atm›fl-
lard›r. Locke’a göre tek bilgi kayna¤› duyusal veriler-
dir, bunlardan duyusal fikirler oluflur. Duyusal fikirle-
rin ça¤r›fl›mlar yoluyla bilefliminden oluflan düflünsel fi-
kirler ise bilgi verici de¤ildir. Sanr›lar da düflünsel nite-
likte fikirlerdir. Ak›l hastal›¤›nda ak›l yürütme yetisi
bozulmam›flt›r. Sanr›lar›n yanl›fll›¤›, öncüllerinin yan-
l›fll›¤›ndan kaynaklanmaktad›r.

18. yüzy›lda Locke’un tezlerine spekülatif nitelikte
birtak›m nörobiyolojik temeller getirilmeye çal›fl›lm›fl-
t›r. Bu modelin 19. yüzy›la b›rakt›¤› miras, düflünselci
ak›l hastal›¤› görüflü olmufltur: Ak›l hastas› olmak de-
mek, sanr›l› olmak demektir. Sanr›lar fiziksel nedenler-
den, yani beyin lezyonlar›ndan kaynaklanan yanl›fll›k-
lar›n bir sonucudur; birtak›m fiziksel nedenler, duyular-
dan kaynaklanan deneyimleri biçimlendiren dizgeye et-
ki etmektedir.

19. yüzy›lda empirik gelenek zay›flam›fl ve "yanl›fl
inanç" kavram› ön plana geçmifltir. Bu dönemdeki an-
lay›fla göre inançlar, istemli bir bilefleni olan zihinsel
durumlard›r. Bu dönemde yeti psikolojisi geliflmifl,
Locke’cu ça¤r›fl›mc›l›k zay›flam›flt›r; bilgi ve inanç bir-
birinden ayr›lm›flt›r. Bilgiye bilimsel bir mutlakl›k atfe-
dilmifl ve yeni yasalara göre yeniden tan›mlanmas› ge-
rekmifltir; öte yandan inanç öznellefltirilmifl ve olas›l›k-
ç› bilgiye ve zihinsel tutumlara göre yeniden tan›mlan-
m›flt›r. Bu bak›fl aç›s›na göre sanr›, bir inanç alt-tipidir
ve d›fl dünyaya iliflkin bir bilgi içeri¤i yoktur.
Ondokuzuncu yüzy›l›n sonunda hastal›kl› bir inanç ola-
rak sanr› kavram›n›n kuruluflu tamamlanm›fl, bu aflama-
da oluflumu, düzene¤i ve tipleriyle ilgili sorular ortaya
at›lmaya bafllanm›flt›r.

Hughlins Jackson’a göre sanr›lar, yüksek merkezle-
rin hasar› ile ortaya ç›kan normal ve uyumsal beyin dü-
zeneklerinin ifadeleridir. Jackson, ayr›ca sanr› oluflu-
mundaki etkenlerden birinin de, kiflilik yap›s› ve geçmi-



fle iliflkin öykü olabilece¤ini öne sürmüfltür. Ribot, Ja-
net, Freud, Mourgue ve Ey bu görüflün izini sürmüfller-
dir. Wernicke ve Chaslin birincil ve ikincil sanr›lar ara-
s›nda ayr›m yapm›fl ve ikincil sanr›lar›n varsan› ve duy-
gudurum bozukluklar›n›n yol açt›¤› hatal› yorumlar ol-
du¤unu öne sürmüfllerdir. Bu dönemde sanr›n›n içeri¤i
önem kazanm›fl ve sanr› içeri¤ine göre farkl› hastal›klar
olarak görülen psikoz alt-tipleri belirlenmeye çal›fl›l-
m›flt›r.

Karl Jaspers’in (1883-1969) 1913’te yay›nlad›¤›
Genel Psikopatoloji adl› yap›t›yla getirdi¤i yeni bak›fl
aç›lar› üzerinde ayr›ca durmak gerekmektedir. Jaspers,5

Kant’›n bilgi kuram›n› izler ve tüm yaflant› ya da bilgi-
lerin giren bir duyum (görsel içerik-intitutional content)
ve örgütleyici bir kavram (kavramsal biçim-conceptual
form) içerdi¤ini kabul eder. Fenomenolojiyi "statik an-
lay›fl" olarak tan›mlar ve fenomenolojinin konusunun
psikopatolojik yaflant›n›n de¤iflik biçimleri oldu¤unu
öne sürer. Ona göre fenomenoloji, içerik hakk›nda bil-
gi vermez. Biçim (öznel gövde), içeri¤i (nesnel gövde-
yi) yaflant› konusu etti¤imiz tarzd›r (mode). Ayn› içerik,
farkl› biçimler içinde temsil edilebilir.

Jaspers, dört ayr› inanç biçimi tan›mlamaktad›r: a)
Normal inanç, b) Afl›r› de¤erlendirilmifl düflünce, c)
Sanr› benzeri düflünce (ikincil sanr›), d) Birincil sanr›.
Birincil sanr›lar ile di¤er üç inanç biçimi aras›ndaki en
önemli farkl›l›k, birincil sanr›n›n "anlafl›labilir" olmay›-
fl›d›r. Normal inanç ve afl›r› de¤erlendirilmifl düflünce,
kiflilik yap›s› ve yaflant›lardan hareketle, sanr› benzeri
düflünce ise alg› ya da duygudurumda bozukluk gibi
baflka psikopatolojik olaylardan hareketle anlafl›labilir.

Jaspers’e göre sanr›lar›n d›flsal özellikleri flunlard›r:

a) Afl›r› bir ikna olmuflluk ve benzersiz bir öznel
mutlakl›k tafl›rlar.

b) Baflka yaflant›lardan ve karfl› savlardan etkilen-
mezler.

c) ‹çerikleri olanaks›z bir nitelik tafl›r.

Fakat bunlar, sanr›larla di¤er inanç biçimleri aras›n-
daki farklar› aç›klayamazlar. Baz› sanr›lar›n olgusal
içeri¤i do¤ru olabilir; örne¤in bir hastan›n efli gerçekten
baflkas›yla bir iliflki yafl›yor olabilir, fakat buna yönelik
olarak yanl›fl gerekçelerden hareket ediyorsa, onda k›s-
kançl›k sanr›lar› var demektir.

Jaspers, dolays›z yaflant›lar› elemanter ve indirgene-
mez olarak tan›mlar. Di¤er yaflant›lar ise düflüncenin
ürünüdürler. Dolays›z yaflant›lar, gerçekli¤in dolays›z

mutlakl›¤›na, di¤er yaflant›lar ise gerçeklik yarg›s›na
karfl›l›k gelmektedir. Jaspers’e göre tüm düflünce ifllem-
leri, anlamlara iliflkin olarak yap›l›r. Alg›lar da duyusal
uyar›c›ya yönelik mekanik tepkiler olmay›p ayn› za-
manda birer anlam alg›s›d›rlar. Birincil sanr›sal yaflan-
t›larda duyusal içerik de¤iflmemifl olarak kal›rken kav-
ramsal biçim, yani üstü örtülü ve dolays›z anlam çarp›-
t›lmaktad›r. 

Jaspers, kiflili¤i "anlafl›labilir ba¤lant›lar bütünü"
olarak kavramlaflt›rmaktad›r. Birincil sanr›, bu ba¤lan-
t›lar› altüst etmekte ve kendine uyacak biçimde yeniden
biçimlendirmektedir, dolay›s›yla kiflilikteki bir de¤ifli-
mi yans›tmaktad›r. Bu nedenle de anlafl›labilir bir nite-
lik tafl›mamaktad›r. Birincil sanr›n›n ortaya ç›k›fl›n› ta-
kiben bir düflünce ifllemi gerçekleflmekte ve gerçeklik
alg›s› ve bu alg›lar üzerine olan bilgi, birincil sanr› ile
uyumlu bir hale getirilmektedir.

Manfred Spitzer6 ça¤dafl s›n›fland›rma dizgelerin-
deki sanr›, varsan› ve duygudurumla uyumlu olma gibi
kavramlar›n Jaspers’in formülasyonlar›na epeyce ba¤l›
kald›¤›n› savunmakta, Berrios4 ise "kabul edilmifl gö-
rüfl" olarak adland›rd›¤›, sanr›lar›n patolojik inançlar ol-
du¤u görüflünün biçimlenmesinde Jaspers’in rolünü
vurgulamaktad›r. 

Obsesyonlar, sanr›-öncesi yaflant›lar ve sanr›lar

Ballerini ve Stanghellini,7 Matussek’in görüfllerini
temel alarak fenomenolojik bir bak›fl aç›s›yla, obses-
yonlarla sanr›lar›n karfl›laflt›rmas›n› yapm›fllard›r. Onla-
ra göre obsesyonda olsun, sanr›da olsun nesneden gelen
anlam›n yönelimi ile özneden gelen görüsel edimin (in-
tuitional act) normal birlikteli¤i bozulmufltur.

Sanr›sal alg› benimle iliflkilidir, fakat bana ait de¤il-
dir: Nesnenin kendisine aittir ve onun varl›¤›ndan aç›¤a
ç›kar. Matussek’e göre obsesif anlam, alg›lanan nesne-
nin bir parças› olarak de¤il, ondan "türetilmifl" bir fley
olarak yaflan›r. Burada normal bir alg›, simgesel bir çar-
p›tma ile birlikte var olmaktad›r. Anlam›n nesneye ait
olarak de¤il, ondan türetilmifl olarak yaflanmas›, "sim-
gesel fark›ndal›k-symbolic awareness" olarak adland›-
r›lmaktad›r.

Sanr›sal bir dünyada kimlik, bütünüyle psikotik sü-
reçlerin egemenli¤indedir. Obsesif varoluflta ise sa¤l›k-
l› bölüm kimli¤i tafl›rken obsesif dünya, psikotik bölü-
mü yans›tmaktad›r: Anlamlar› veren psikotik bölümdür,
sa¤l›kl› bölüm ise bunu bir saçmal›k olarak yaflamakta-
d›r. Dünyada var olman›n bütünlü¤ü bozulmufltur, has-
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ta kendine ait olmayan bir dünyada yaflamaktad›r. Bal-
lerini ve Stanghellini, sanr›-öncesi dönemdeki flaflk›nl›-
¤›n obsesif dünyaya benzer bir nitelik tafl›d›¤›n›, fakat
bu dönemde tüm anlamlar silinir ve belirsizleflirken, ob-
sesif dünyada anlamlar›n hem kendili¤e, hem de d›fl
dünyaya ait olarak yafland›¤›n› öne sürmektedirler.

Sanr›-öncesi yaflant›lar›n yafland›¤› ruhsal durum,
"sanr›sal atmosfer" olarak adland›r›l›r. Sanr›sal atmos-
fer içinde garip ve kuflkulu bir fleylerin döndü¤ü yolun-
da bir tekinsizlik duygusu yaflanmakta ve hastalar bunu
son derece ac› verici ve katlan›lamaz bir yaflant› olarak
alg›lamaktad›rlar. Çevredeki tan›d›k nesneler tehdit al-
t›ndad›r, fakat bunlara yeni birtak›m anlamlar verile-
mez. Sonra bu tehdit edici dünyada, baz› kuramc›lara
göre ans›z›n bir alg› göze çarpar ya da baflka baz› ku-
ramc›lara göre bir enformasyon yakalan›r. Bu yeni ö¤e,
sanr›sal atmosferin yat›flmas›na ve yeni anlam iliflkile-
rinin kurulmas›na yol açar.

Bu alg›n›n ya da enformasyonun hangi ruhsal yeti-
lerle iliflkili oldu¤u ve rastlant›sal m›, yoksa önceki ya-
flant›larla iliflki içinde mi oldu¤u sorusu, genifl tart›flma-
lara yol açm›flt›r ve halen de tart›fl›lmaktad›r. Walker’a8

göre ikincil sanr›lar›n birikmesi ve bir inanc›n öncekini
izlemesi, karmafl›k bir sanr›sal dizge ile sonuçlanabilir.
Roberts9 sanr›sal inanc›n oluflumunu, normal bir inanç-
ta oldu¤u gibi zamansal ard›fl›kl›k, inançlar›n karmafl›k-
l›¤› ve ›srarl›l›¤›na göre belli aflamalardan geçerek iler-
lemesini aç›klamaya çal›flm›fl, sanr› oluflum evrelerini
psikoz öncesi, akut ve kronik evreler olmak üzere üçe
ay›rm›flt›r.

Sanr› kuramlar›, güdülenme ya da duyusal yetersiz-
lik kavramlar› temel al›narak iki grupta toplanabilir.10

Güdülenme kuram›na göre hastalar, ruhsal nedenlerle
sanr› oluflturmaya güdülenmekte, buna zorlanmaktad›r.
Kifliler yaflant›lar›na bir anlam atfetmeye, s›k›nt›l› ko-
numlar›ndan kurtulmaya çal›flmaktad›rlar. Freud ve
Arieti taraf›ndan gelifltirilen kuramsal yaklafl›mlar, bu
gruba girmektedirler.

Duyusal yetersizlik üzerine odaklanan yaklafl›mlara
göre ise sanr›lar, normal d›fl› yaflant›lar›n aç›klanmas›
gereksiniminden kaynaklanan inançlard›r. Buna göre,
sanr›l› hastan›n temel ç›karsama süreci bozulmam›fl,
ancak duyusal yetilerdeki bozukluk hastan›n gözlemle-
rini çarp›tm›flt›r. Yani sanr›lar, aksi kan›tlara ra¤men
sar›l›nm›fl inançlar de¤ildir, kan›tlar yeterince güçlü bir
biçimde destekledi¤i için bunlara ba¤lan›lm›flt›r. Ma-
her’e11 göre sanr›lar ola¤an d›fl›, ak›l d›fl› yaflant›lar›

aç›klamak için tasarlanm›fl, ak›lc› olarak gelifltirilmifl
inançlard›r. fiizofrenik hastalarda duyu ve alg› bozuk-
luklar› oldu¤una iliflkin araflt›rma kan›tlar› bu kuram›
desteklemektedir.12,13,14 Ancak daha sonra Maher, alg›-
sal yaflant›daki anormalli¤in bir sonucu olarak sanr› ge-
liflmesi düzene¤inin s›n›rlar›n› daraltm›fl, bu durumun
sadece yo¤un duyusal yüklenmeye maruz kalan para-
noid hastalara uygulanabilece¤ini belirtmifltir.15 Gide-
rek artan kan›tlar, paranoid flizofreninin nitelik olarak
di¤er flizofreni tiplerinden ayr› oldu¤unu göstermekte-
dir.10,16

Bir inanc›n sözellefltirilebilmesi ile bilinç ve zeka
yetileri aras›nda do¤rusal bir iliflki vard›r. E¤er genel ifl-
levsel bütünlükte bir bozulma olursa, bu yap›n›n yan
ürünleri ve sanr›lar daha az bütünlüklü ve tutarl›l›k dü-
zeyi daha düflük, daha az örgütlü ve daha az makul ola-
cakt›r. Yani daha iyi ifllenmifl, daha karmafl›k sanr›lar›n
varl›¤›, bir ölçüde daha salim bir biliflsel yap›y› gerek-
tirir. 

Sanr›lar ve formel mant›k

Özellikle flizofrenik bozukluklarda formel mant›k
kurallar›n›n bozulmas›yla karakterli düflünce bozukluk-
lar›, bu yüzy›l›n ilk yar›s›ndan beri dikkat ve ilgi oda¤›
olmufltur. von Domarus flizofrenik hastalarda tas›mlarla
yürüyen tümdengelimsel ak›l yürütmede bir bozukluk
bulundu¤unu öne sürmüfltür. Burada iki özne aras›nda
yükleme ba¤l› bir özdefllik kurulmas› söz konusudur:

Diana bir prensestir
Benim ad›m Diana’d›r
O halde ben bir prensesim

Arieti’ye17 göre flizofrenik biliflin temel özellikleri
flunlard›r:

a) Kavram›n somutlaflt›r›lmas›, alg›lanabilir bir hale
getirilmesi (perceptualization).

b) Benzerli¤e dayal› özdefllefltirme (von Domarus
ilkesi).

c) Yan-anlamlar (connotation) ile sözellefltirme ara-
s›ndaki iliflkinin de¤ifltirilmesi:

Sözcükler, kavramlar ve iflaretler gerçek yaflamda
hiçbir zaman aç›kça tan›mlanm›fl baz› fleylerin ya da ol-
gular›n adlar›, yani düz-anlamlar› (denotation) de¤ildir-
ler, daha çok bir anlamlar paketi (yan-anlam, connota-
tion) iletirler. fiizofrenik düflüncede bu, genellikle göz
ard› edilir.

Genel olarak psikotik bulgusu olan hastalar›n, özel
olarak da flizofrenik hastalar›n von Domarus’un ve Ari-
eti’nin öne sürdü¤ü mant›k hatalar›n› her olguda ve her
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durumda sergilemedi¤i bilinmektedir, ayr›ca sanr›lar›n
biçimlenmesinde mant›¤›n yitirilmesinin rolü ya da ter-
si, genifl bir tart›flma konusunu oluflturmaktad›r.

Frith,18 bir "zihin kuram›"na sahip olman›n, baflka
bir deyiflle, iletiflim kurdu¤umuz kiflinin zihninden ge-
çenlere iliflkin bir varsay›m oluflturabilme yetisinin ki-
flileraras› iliflkilerde kritik bir rol oynad›¤›n›; otizmde
do¤ufltan, flizofrenide ise edinsel olarak bu yetide a¤›r
bozukluklar›n ortaya ç›kt›¤›n› savunmaktad›r. Baflkala-
r›n›n zihinsel durumuna iliflkin çarp›k varsay›mlar, ger-
çe¤i de¤erlendirme yetisinin de a¤›r bir biçimde bozul-
mas›na yol açmaktad›r. Hemsley’e19 göre flizofrenide:
1) Normalde çevresel olarak dikkati çekmeyen fleylerin
fark›nda olma, 2) "geçmifle iliflkin düzenliliklerin" flim-
diki zamandaki alg› üzerine olan etkisinde bir azalma
söz konusudur. ‹ki olay aras›ndaki rastlant›sal bir bir-
liktelikten hareketle anormal neden-sonuç iliflkileri ku-
rulabilmektedir; çünkü geçmiflte bu iki olay›n eflzaman-
l› olmad›¤› durumlara iliflkin enformasyonlar, art›k flim-
diki alg›y› fazla etkilememektedir. 

McKenna20,21 ise uzun-süreli belle¤in bir bilefleni
olan anlambilimsel bellek (semantic memory) üzerinde
durmaktad›r. Bu bellek türünün temel özelli¤i, kiflisel
geçmifli yans›tan olay belle¤inin (episodic memory) ak-

sine, sözcüklere ve di¤er simgelere, onlar›n anlam ve
göndergelerine ve aralar›ndaki iliflkilere ait, zamansal-
l›k d›fl› bir bellek olmas›d›r. McKenna, bu bellek türü-
nün dinamik bir yap› gösterdi¤ini ve yeni enformasyon-
larla zenginleflti¤ini, yanl›fl ö¤elerle dolmas› durumun-
da da sanr›lar›n flekillenmesinde önemli bir rol oynad›-
¤›n› öne sürmekte, Hemsley’in19 "geçmifle iliflkin dü-
zenlilikler" ve Cutting ve Murphy’nin22 "gerçek dünya-
ya iliflkin bilgi" kavramlar› ile anlambilimsel bellek
aras›nda paralellik kurmaktad›r. 

Öte yandan flizofrenideki biliflsel bozuklu¤un ince-
lenmesinde, son y›llarda üstünde çok durulan ifllem bel-
le¤i (working memory) yaln›zca özgül, de¤iflen ba¤-
lamlarla iliflkili enformasyonun k›sa süreli olarak tutul-
mas›n› ve içrel olarak yönlendirilmesini kapsayan bir
kapasite ifllevidir.23 Araflt›rmalar, özellikle görsel-uzay-
sal ve iflitsel enformasyonlar›n eflgüdümünü sa¤layan
ve bunlar› uzun süreli bellekle (olay belle¤i, anlambi-
limsel bellek ve örtülü [implicit] bellek) iliflkilendiren
merkezi yürütücü (central executive) adl› bileflenin fli-
zofreni hastalar›nda ifllev bozuklu¤una u¤rad›¤›n› dü-
flündürmektedir.

Fritz Simon24 sanr›larla formel mant›k hatalar› ara-
s›ndaki ba¤lant›y› araflt›r›rken G. Spencer-Brown’›n Bi-
çimin Yasalar› adl› kitab›n› temel almaktad›r. Buna gö-
re geleneksel iki de¤erli mant›kta totoloji ve paradoks
gibi birtak›m güçlükler vard›r, çünkü zaman faktörü da-
ima soyutlanmaktad›r. Zihnimizdeki zaman› iki de¤erli
mant›¤a eklersek paradoks yok olur. Bu durumda, bu
iki tümcenin do¤rulu¤u ve yanl›fll›¤› zamanla de¤iflir.

Simon, zaman›n paradoksla yarat›ld›¤›n› belirtmek-
tedir. Ona göre zaman, mant›ksal tutarl›l›¤›n sürebilme-
si için icat edilmek zorunda olan bir kavramd›r. Uzay-
da (bizde ya da çevremizde) yer alan olaylar› alg›laya-
bilirken, zaman› duyular›m›zla alg›layamay›z. ‹nsan o
andaki olaylar› yaln›zca kendisi aç›s›ndan yaflayabilir.
Her nöron ya atefller ya da atefllemez; dün ve yar›n hak-
k›nda hiçbir fley bilmez, sadece flimdiyi bilir. Geçmiflin
sonuçlar›yla gelece¤in gölgesi daima flimdiyi etkiler.
Zaman kavram›n›n anlam›, bir fleyin do¤ru, yanl›fl ya da
hakk›nda karar verilemez nitelikte olufluyla ilgili karar-
lar›n verilebilmesini sa¤lar. Dura¤an varl›k hakk›ndaki
ifadelerin do¤rulu¤una iliflkin bir karara varma yönün-
deki, sürekli zorunluluk ortadan kalkm›flt›r. Çeliflkilerin
ask›ya al›nmas› olanakl› hale gelir. Uzlafl›msal-sanal bir
kavram olan zaman, insana uzlafl›msal çözümler sa¤lar-
ken sanr›lar ve varsan›lar, birtak›m çeliflkiler için birey-
sel çözümler sa¤lar. Sanr› dizgeleri ifllemsel olarak ka-

Afla¤›daki tümce do¤rudur
(yanl›fl de¤ildir)

Afla¤›daki tümce
do¤rudur (yanl›fl de¤ildir)

TOTOLOJ‹

Afla¤›daki tümce yanl›flt›r
(do¤ru de¤ildir)

Afla¤›daki tümce
do¤rudur (yanl›fl de¤ildir)

PARADOKS
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pan›r; dayand›klar› öncüller, sonuçlar› taraf›ndan do¤-
rulan›r.

Melges ve Freeman25 perseküsyon sanr›lar› için si-
bernetik bir model önerdikleri makalelerinde bu tür
sanr›lar›n ortaya ç›kt›¤› kiflilerde bir zamansal örgüt-
süzlü¤ün söz konusu oldu¤unu, iç olaylar olan an›lar
(geçmifl) ve beklentiler (gelecek) ile d›fl olaylar olan al-
g›lar›n (flimdinin) aras›ndaki ayr›m›n bozuldu¤unu öne
sürmektedirler. Böylece zaman içindeki kay›p, uzamsal
plandaki bir kay›p gibi görünmekte, iç dünyada üretilen
tehdit ve öngörüler, d›flar›dan geliyormufl gibi gözüke-
bilmektedir. Bovet ve Parnas’a26 göre, flizofrenik hasta-
lar ‘ahistorik’ bir bak›fl aç›s›na saplan›p kalm›flças›na
düflünce üretmekte, duygulanmakta ve eylemde bulun-
maktad›rlar. ‘Ahistorik’ sözcü¤üyle anlat›lmak istenen
fley, geçmifl, flimdi ve gelecek aras›ndaki dinamik etki-
leflimin bozuk olufludur.

Düflünce bozuklu¤u alt tipleri, konuflma ve
duygulan›m

Düflüncenin biçimindeki bozukluklar, düflüncenin
ifadesindeki bozukluklar ve içsel (intrinsic) düflünce
düzensizlikleri olarak alt gruplara ayr›lm›flt›r.22 Bunlar-
dan ikincisi, mant›ks›zl›k, somut düflünme, afl›r› kapsa-
y›c›l›k (over-inclusion), ça¤r›fl›m çözüklü¤ü gibi özel-
likleri içerir ve kiflinin psikolojik testlerindeki veriler-
den hareketle varl›¤› saptanabilir. Birincisi olan ifade
bozukluklar› ise hastan›n konuflmalar›nda kendini gös-
termektedir ve de raydan ç›kma, te¤etsellik, enkohe-
rans, içerik yoksullu¤u gibi özellikler, bu kategorinin
bozukluklar›n› anlat›r. "Formel düflünce bozuklu¤u"
olarak da adland›r›lan bu kategorinin düflünce bozuklu-
¤unu tam olarak temsil edip etmedi¤i; baflka bir deyifl-
le, konuflma bozuklu¤unun düflünce bozuklu¤unu bire-
bir yans›t›p yans›tmad›¤›, genifl tart›flmalara neden ol-
mufltur.22,27

Nancy C. Andreasen’in tan›mlad›¤›28,29 ve DSM-III,
DSM-III-R ve DSM-IV’de temel al›nan düflünce, dil ve
iletiflim bozuklu¤u kategorilerinin flizofreni, mani ve
depresyon tan›l› hastalara uygulanmas›yla bu kategori-
lerin iki alt tipte toplanma e¤iliminde oldu¤u gösteril-
mifltir. Pozitif formel düflünce bozuklu¤unda bask›l› ko-
nuflma, raydan ç›kma, te¤etsellik, mant›ks›zl›k ve ama-
c›n yitirilmesi; negatif formel düflünce bozuklu¤unda
ise konuflma miktar›n›n azalmas› ve konuflma içeri¤inin
yoksullaflmas› söz konusudur.

Pozitif düflünce bozuklu¤u, flizofrenide oldu¤u ka-
dar manide de görülebilmekte, negatif düflünce bozuk-

lu¤u daha ›l›ml› bir düzeyde olmakla birlikte s›kl›kla
depresyona da efllik edebilmektedir. Ancak manide uy-
gunsuz duygulan›m ve depresyonda da duygulan›mda
küntleflme s›k rastlanan belirtiler de¤ildir. Ayr›ca sa¤-
l›kl› kiflilerde de heyecan ve k›zg›nl›k gibi, duygula-
n›mda artma belirtileri oldu¤unda, psikiyatrik bozuk-
luklarda görülenlere benzeyen düflünce bozuklu¤u be-
lirtilerinin ortaya ç›kabildi¤i gösterilmifltir.30 fiizofrenik
hastalarda düflünce bozuklu¤unun, efllik eden duygu
yükü ile birlikte artmad›¤›, buna karfl›n mani ve depres-
yonda konuflmaya efllik eden duygu yükü artt›kça dü-
flünce bozuklu¤unun fliddetinin de artma e¤iliminde ol-
du¤u gösterilmifltir.31

Kemp ve ark.32 ak›l yürütme ifllevi ile sanr›lar›n ilifl-
kisini araflt›rd›klar› bir çal›flmada 16 kronik psikotik
hasta ile bunlara yafl ortalamas› ve zeka (IQ skoru) aç›-
s›ndan denk 16 sa¤l›kl› kontrol dene¤ine üç tür ak›l yü-
rütme testi uygulam›fllard›r. Bu üç test s›ras›yla tas›m-
sal, koflullu ve olas›l›kl› ak›l yürütme üzerineydi. Has-
talar›n 14’ü DSM-III-R’ye göre kronik flizofreni, bir ta-
nesi sanr›sal bozukluk, bir tanesi de atipik psikoz tan›s›
alm›flt›r. Çal›flma sonunda hem normal, hem de sanr›l›
deneklerde s›kl›kla mant›ksal hatalar›n ortaya ç›kt›¤›
belirlenmifl ve iki grup aras›ndaki ak›l yürütme farkl›-
l›klar›n›n dikkati çekecek ölçüde küçük oldu¤u saptan-
m›flt›r. Bir baflka önemli bulgu da, test maddelerindeki
duygusal içeri¤in normal deneklerde de, sanr›l› denek-
lerde de mant›ksal ak›l yürütmeyi bozmas›d›r. Kemp ve
arkadafllar›, sanr›l› deneklerde saptad›klar› ›l›ml› ak›l
yürütme bozuklu¤undan hareketle flu sonuca varmakta-
d›rlar: Anormal inançlar, ›l›ml› biliflsel sapmalar ve
anormal yaflant›lar, psikozun alt›nda yatan silik biliflsel
eksikliklerin dolays›z ifadeleri olabilirler; ›l›ml›-görece
formel ak›l yürütme zay›fl›¤› da, sanr› geliflimine do¤ru
giden zincirin bir halkas›n› temsil ediyor olabilir. San-
r›sal atmosfer ya da sanr›sal "duygudurum" (mood) de-
nilen sanr› öncesi dönemde, normal deneklerde son de-
rece duygusal konular›n göz önüne al›nmas› durumun-
da ortaya ç›kabilen sonuçlara benzer fleyler olmakta,
birtak›m yaflant›lara, mant›k kurallar›na uymayan aç›k-
lamalar getirilmekte, sanr›sal dizgenin yerleflmesiyle
birlikte bunlar, sars›lmaz inançlar halini almaktad›r.

Sonuç

Düflünce bozuklu¤u, psikiyatri uygulamas› içinde
çok büyük bir önem tafl›yan, tan›mlanmas› güç bir kav-
ramd›r. Bu güçlü¤ün tarihsel, toplumsal ve etik kaynak-
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lar› mevcuttur. Bu güçlükler, betimleyici (descriptive)
psikiyatri disiplinini düflünce bozuklu¤unu tan›mlama
konusunda, bilimsel yönden görüfl birli¤i sa¤lanabile-
cek birtak›m ölçütler aramaya itmifl, fakat "normal" dü-
flüncenin tan›m›ndaki belirsizlikler, bu konudaki sorun-
lar›n tamamen giderilmesini önlemifltir.

Bu yaz› kapsam›nda düflünce bozuklu¤unun tüm
görünümlerini ele alan, felsefi/metafizik tart›flmalar içi-
ne girmemeye özen gösterdik; konuyu düflüncenin biçi-
mi ve içeri¤iyle ilgili, "belirgin" anomalilerle s›n›rl› tut-
tuk. Fakat bir yandan da bunlar›n, "normal" olarak de-
¤erlendirilen insan popülasyonunda ortaya ç›kabilen
birtak›m düflünce "özellikleri" ile örtüflebildi¤i noktala-
r› tart›flmaya açmay› amaçlad›k.

Düflüncenin bir zihinsel yeti olmas› dolay›s›yla bi-
linç, alg›, bellek, duygulan›m gibi di¤er zihinsel yetiler-
den ayr› tutulamayaca¤›, klinik de¤erlendirme s›ras›nda
yap›lan ayr›mlar›n tamamen pratik amaçlara dayal›, ya-
pay ayr›mlar oldu¤u bilinen bir gerçektir. Bu nedenle
düflünce bozuklu¤unu bellekle, duygulan›m özellikle-
riyle, konuflma biçimiyle ba¤lant›l› olarak inceleyen ça-
l›flmalar›n, düflünce bozuklu¤una tek ve seçeneksiz bir
aç›klama getirdi¤ini düflünmek yerine bunlar›n her biri-
nin, olgunun farkl› bir yönünü incelemeye ald›¤›n› dü-
flünmek yerinde olur.

Düflüncenin biçim bozukluklar›, yani düflünce süre-
cindeki bozukluklar ile içerik bozukluklar› (obsesyon-
lar, yüklü düflünceler, sanr›lar) aras›nda nas›l bir ba¤-
lant› kurulabilece¤i ve di¤er ruhsal yetilerin bu ba¤lan-
t›ya ne gibi katk›larda bulundu¤u sorusu halen yan›tlan-
may› beklemektedir ve bu konudaki tart›flmalar sür-
mektedir. Bu konudaki veriler, daha çok flizofrenik has-
talar› konu alan çal›flmalardan gelmekte, d›fl dünyadan
gelen bilgilerle d›fl dünyayla ilgili olarak depolanan bil-
gilerin harmanlanmas› ve yeni bir enformasyon üretil-
mesinde bir bozuklu¤un bulundu¤u düflünülmektedir.

Formel mant›k, asl›nda kapal› bir disiplindir; do¤ru
ve yanl›fl olmak üzere iki de¤erden oluflur. Do¤ru ve
yanl›fl›n yan›na belirsiz ya da sanal de¤erlerini katan
fley, zaman kavram›n›n ve "henüz bilinmeyen" bir fley-
lerin bulundu¤unun kabul edilmesidir. Sa¤l›kl› kabul
edilen insanlar›n, gündelik yaflamlar› s›ras›nda bu man-
t›k yap›s›n› her zaman baflar›yla kullanamad›klar›n› ve
hatta duygusal etkenlerle formel mant›k kurallar›n› çi¤-
nediklerini gösteren kan›tlar vard›r. Mevcut psikopato-
lojinin fliddetiyle ba¤lant›l› olarak, paradokslar karfl›-
s›nda düflünce örgütsüzlü¤ünden, olgulara (gerçe¤e)

büsbütün ayk›r›, yeni ve "kaskat›" bir mant›k dizgesinin
(sanr›) kurulufluna dek uzanan bir spektrum söz konusu
olabilir.     
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