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ABSTRACT
Social capital is an economic and sociological concept that is defined as the
bulk of relations inside and between social networks, functioning as a mean of
economic production. During the last decade, the concept is recognized and
used as a measure and policy tool effecting economic development and growth
by international organizations, primarily the World Bank and World Health
Organization. At the same time, research focusing on effects of globalization
over education, physical and mental health has frequently utilized social 
capital as a method of quantification of sociological phenomena. On the other
hand, the recent global increase in the pace of urbanization, especially in
developing countries, has been shown to influence the  mental health in urban
populations. Moreover, rapid urbanization has been proposed to play role in
aetiology of psychotic disorders. We think that rapid urbanization 
may influence mental health through social capital and related concepts, 
particularly; ‘trust and reciprocity’. To this end, we first focus on definition of
social capital and its types, and how it is measured. We offer experimental
game theory methods as a tool of assessing trust and reciprocity as primal
components and determinants of admittance to social capital on the individual
level in psychiatry. We then look on the possible neuroanatomical evidence
relating psychiatric disorders and social capital through trust and reciprocity.
Finally, we talk about methods of utilizing social capital as a concept and
research tool in psychiatry, in the light of recent studies. We conclude with a
brief discussion of research prospects relating to social capital in the psychiatry
field.  (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 252-9)
Key words: Social Capital, Urbanization, Game Theory, Mental Disorders

ÖZET 
Sosyal sermaye üretime yönelik ifllev gören, toplumdaki sosyal a¤lar›n içinde ve
aralar›ndaki ba¤lar›n bütünü olarak tan›mlanm›fl iktisadi ve sosyolojik bir ölçüt-
tür. Özellikle son 10 y›lda, baflta Dünya Bankas› ve Dünya Sa¤l›k Örgütü olmak
üzere, uluslararas› kurulufllar›n iktisadi geliflme, büyüme ve sa¤l›k politikalar›n›
belirlerken baflvurduklar› ölçütlerden birisi haline gelmifltir. Küreselleflmenin
e¤itim, sa¤l›k ve ruh sa¤l›¤›na etkilerini araflt›ran araflt›rmac›lara, sosyolojik
fenomenleri say›sal de¤erlerle ele alma imkân› sundu¤u için s›kl›kla baflvurulan
bir kavramd›r. Öte yandan, özellikle geliflmekte olan ülkelerde giderek artan
kentleflme h›z›n›n ruh sa¤l›¤› üzerinde olumsuz etkileri oldu¤u gösterilmifl ve
özellikle psikotik bozukluklar›n etiyolojisinde kentleflme h›z›n›n rol oynuyor ola-
bilece¤i öne sürülmüfltür. H›zl› kentleflme, ruh sa¤l›¤›na, sosyal sermaye ve
iliflkili oldu¤u kavramlar üzerinden etki ediyor olabilir. Bu gözden geçirme
yaz›s›nda öncelikle sosyal sermaye kavram›n›n tan›m›, ele al›n›fl›, tipleri ve
ölçüm yöntemlerinden bahsedilecektir. Sosyal sermayenin psikiyatrik bozukluk-
larla iliflkili as›l bileflenlerinin ‘güven ve karfl›l›kl›l›k’ kavramlar› oldu¤u ve bu
kavramlar›n ölçümü için, yeni bir yaklafl›m olarak ‘oyun teorisi’ deneylerinden
faydalan›labilece¤i öne sürülecektir. Daha sonra psikiyatrik bozukluklarla
sosyal sermaye ve onun güven ve karfl›l›kl›l›k bileflenleri aras›nda olas› bir iliflki
nöro anatomik kan›tlar üzerinden tart›fl›lacakt›r. Son olarak sosyal sermayenin,
psikiyatride bir kavram ve bir araflt›rma arac› olarak nas›l kullan›ld›¤› örnekler-
le anlat›lacak ve psikiyatride vaat etti¤i aç›l›mlar tart›fl›lacakt›r. (Nöropsikiyatri
Arflivi 2010; 47: 252-9)
Anahtar kelimeler: Sosyal Sermaye, Kentleflme, Oyun Teorisi, Psikiyatrik
Bozukluklar  

Sosyal Sermaye ve Psikiyatrik Bozukluklar;
Güven Ve Karfl›l›kl›l›k Üzerine

1. Sosyal Sermaye: Tan›m›, Ölçümü Ve ‹liflkili Oldu¤u 
Di¤er Kavramlar

Sosyal sermaye iktisadi ve sosyolojik bir kavramd›r ve
üretime katk›da bulunacak biçimde ifllev gören, toplumdaki
sosyal a¤lar›n içinde ve aralar›ndaki ba¤lar›n bütünü olarak ta-

n›mlan›r (1). Bu kavram, bir kifliyi çevreleyen ya da bir toplumu
oluflturan sosyal a¤lar›n da t›pk› finansal, befleri ya da fiziksel
sermaye gibi üretime katk›s› oldu¤u kabulünden yola ç›k›larak
oluflturulmufltur. Pierre Bourdieu’nun tan›m› iktisadidir. Bourdie-
u sosyal sermayeyi “karfl›l›kl› tan›nma ve kabul esas›na daya-
nan, az ya da çok kurumsallaflm›fl, güncel ya da potansiyel ola-
bilen, statik ve kal›c› sosyal a¤lar bütünü ve üretime yönelik ola-
rak bu a¤lar› kurmak için giriflilen bilinçli bir sosyolojik eylem”
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olarak tan›mlam›flt›r (2). Bu a¤lar, sosyal kurallar, karfl›l›kl› gü-
ven gibi sosyal kurumlar› içerir, bireyler ve gruplar aras›nda efl-
güdümü ve dayan›flmay› sa¤lar (3). Bu tan›mlara göre, sosyal
a¤lar›n büyüklü¤üyle flekillenen sosyal sermaye, toplumsal bo-
yutta, tüm sosyolojik etkinlikleri biçimlendirmede önemli bir rol
oynar. ‹ktisadi bak›mdan ise sosyal sermaye, fiziksel ve resmi
ve/veya resmi olmayan e¤itim birikimiyle oluflturulan befleri
sermaye gibi insan yap›s› bir üretim etmenidir. 

Sosyal sermaye, ölçülebilir ekonomik de¤er üreten ancak
kendisi soyut ve di¤er sermaye türleri gibi standartlaflm›fl öl-
çümlerle de¤erlendirilemeyen bir kavramd›r; bireysel ve grup
düzeyinde güven, dayan›flma becerisi, hoflgörü ve iyimserlik gi-
bi mevcut sosyal a¤lar›n yap›s›ndan do¤an öznel etkileri ve
bunlar›n ekonomik katk›lar›n› da kapsar (4). Tan›m› gere¤i; mad-
di üretimi, siyasi süreçlerin niteli¤ini, toplumdaki dayan›flma dü-
zeyini ve dolay›s›yla toplumsal refah› etkilemektedir. Öte yan-
dan, birey üzerindeki etkileri de ayn› de¤ildir; sosyal sermayeye
ve yaratt›¤› faydaya eriflim bireyden bireye farkl›l›k gösterir. Bu
durum sosyal sermayeyi oluflturan sosyal a¤lara ve kurumlara
eriflimi belirleyen bireysel tercihlerin ele al›nmas›n›, bir baflka de-
yiflle sosyal sermayenin ifllevinin birey perspektifinden de¤erlen-
dirilmesini gerektirir. Zaten belki de bireye odakl› bir kavram ola-
rak da ele al›nabilmesi nedeniyle sosyal bilimler yaz›n›n›n son 20
y›lda en çok dikkat çeken konular›ndan birisi haline gelmifl, sa¤l›k
ve özellikle psikiyatri alan›ndaki yaz›nda da kendine yer bulmufl-
tur. Öyle ki; uluslararas› endekslerde sosyal sermaye ile iliflkili
at›flar›n say›s› son 15 y›l içinde yüzlerce kat artm›flt›r (5).

Endüstriyel organizasyonlardaki uluslararas› farklardan (6)
Afrika’da post-koloniyel kalk›nma sorunlar›na (7), tak›m sporla-
r›na kat›l›m›n lise ö¤rencilerinin disiplin suçlar›na etkisinden (8)
tar›m sübvansiyonlar›na kadar (9) çeflitli alanlarda sosyal ser-
mayenin rolü araflt›r›lm›flt›r. Bu artan ilgi sayesinde önceleri
özellikle büyüme ve kalk›nma iktisatç›lar›nca “gri alan” olarak
tan›mlanan (10) sosyal sermaye akademik çevrelerde kabul
görmüfl ve daha derinlemesine ele al›nm›flt›r.

Robert Putnam sosyal sermaye konusunda ABD’deki yaflam
kültürüne yönelik bir elefltiri olarak kabul edilebilecek, liste ba-
fl› bir kitap (3) yazarak kavrama akademik çevre d›fl›nda da po-
pülerlik kazand›rm›flt›r. ‹talya’da yurttafll›k kat›l›m› konusunda
çal›flmalar yaparken fikirlerini olgunlaflt›ran Putnam’›n tan›m›na
göre sosyal sermaye; bir kifli, kurulufl ya da s›n›rl› bir toplumun
sahip oldu¤u, statik olmayan, ifllevsel sosyal a¤lar›n bütünüdür.
Putnam kavram› yaln›zca üretime katk›da bulunmas› için edini-
len bir de¤er olmaktan çok demokrasinin sebat etmesi için ge-
rekli bir ön flart olarak görür. Sosyal sermayenin belirleyicisi, ki-
flinin iliflkide bulundu¤u tüm kifli, kurum ve kurulufllarla aras›n-
daki güven ve karfl›l›kl›l›kt›r (reciprocity). Putnam’›n vurgulad›¤›
sosyal sermayenin bileflenleri tablo 1’de özetlenmifltir. Putnam
modern Amerikan toplumunda sosyal sermayenin giderek azal-
d›¤›ndan ve bunun ülke için ileride büyük bir tehdit oluflturdu-
¤undan dem vurur. Söz konusu eserde Gittel ve Vidal (11) tara-
f›ndan daha önce tan›mlanm›fl olan sosyal sermayenin alt tiple-
ri yeniden gözden geçirilmifltir. Psikiyatri ve sosyal sermaye
alan›ndaki araflt›rmalarda alt tiplere at›fta bulunulaca¤›ndan bu
iki alt-tip ve özellikleri tablo 2’de özetlenmifltir. 

Tüm sermaye türleri için öncelikle bir yat›r›m yap›lmas› ge-
rekmektedir. En basit tan›m›yla yat›r›m, gelecekte olas› bir geti-
ri elde etmek için bugün tüketilebilecek kaynaklar›n bir k›sm›n›
biriktirmektir. Sermaye birikiminden ç›kar sa¤layanlar, bir birey
ya da bir aileyle s›n›rl› olabilece¤i gibi bir ekonomik sistemdeki
tüm kat›l›mc›lar› da içerebilir. Bunun yan›nda, sermaye birikimi
toplumda bir gruba faydal›yken, grup d›fl›ndakilerin zarar›na et-
ki ediyor olabilir. Örne¤in, bir grup polisin yasad›fl› yöntemlerle
birbirini kollamas›, bu grup için faydal›yken di¤er bireyler için
adaletsizlik anlam›na gelebilir (12).  

Bu yüzden, sosyal sermayenin bireye, gruba ya da topluma
ait bir özellik mi oldu¤u tart›flmal›d›r. Benzer biçimde ifllevsel
olan a¤lar› m› yoksa potansiyelde bekleyen a¤lar› m› ele almas›
gerekti¤i konusu da aç›k de¤ildir. Güncel tart›flmalardan bir di-
¤eri de; kavram›n Dünya Bankas› ve Uluslararas› Para Fonu gi-
bi etkili uluslararas› kurulufllar taraf›ndan ‘toplumda her fleye iyi
gelen bir sosyal yap›flt›r›c›’ olarak görülmesi ve özellikle gelifl-
mekte olan ülkelerde suni olarak yap›land›r›lmaya çal›fl›lmas›
üzerinedir (13,14). 

Sosyal sermayeyi say›sal olarak de¤erlendiren çeflitli
araflt›rmalarda farkl› ölçüm yöntemleri kullan›lm›flt›r (15,16). Bir
gruba ya da bir bireye uygulanabilen bu ölçüm yöntemleri ince-
lendi¤inde; genel olarak toplumsal (ekolojik) düzeyde sosyal
sermayenin, etkiledi¤i toplumsal verilerle (örne¤in; demokrasi-
ye kat›l›m, toplu etkinliklere kat›lma s›kl›¤›, ekonomik sözleflme-
lere duyulan güven vb.), birey düzeyinde sosyal sermayenin ise

1- Toplumsal a¤lar ve bunlar›n yo¤unlu¤u; kiflisel, kamusal ya da kurumsal,

2- Yurttafll›k kat›l›m›; yurttafll›k a¤lar›na kat›l›m ve bu a¤lardan faydalanma,

3- Yerel yurttafll›k kimli¤i, ait olma duygusu, dayan›flma ve eflitlik duygusu,

4- Karfl›l›kl›l›k ve iflbirli¤i; di¤erlerine yard›m etme konusunda hissedilen 

zorunluluk ve bunun karfl›l›¤›n›n gelece¤ine duyulan güven,

5- Topluma karfl› duyulan güven.

Tablo 1. Robert Putnam’a Göre Sosyal Sermayenin Bileflenleri

Tablo 2. Sosyal Sermayenin ‹ki Alt Tipi ve Özellikleri

Köprü Tipi (Bridging) Sosyal Sermaye Ba¤ Tipi (Bonding) Sosyal Sermaye 
Heterojen elemanlardan oluflur Homojen elemanlardan oluflur
Elemanlar aras›nda ba¤ gücü düflüktür Elemanlar aras›nda ba¤ gücü yüksektir
Kendisini oluflturan elemanlara hizmet eder Kendisini oluflturan elemanlar ona hizmet eder
Di¤er a¤larla yeni ba¤lar kurmaya heveslidir Di¤er a¤larla yeni ba¤lar kurmaya hevesli de¤ildir
Kimli¤in bir parças› olabilir Kimli¤in tamam›n› iflgal etmeye e¤ilimlidir
D›flar›da kalanlar› kucaklay›c›d›r D›flar›da kalanlar› d›fllay›c›d›r
Tipik örnekleri: Spor kulüpleri, korolar Tipik örnekleri: marjinal gruplar, etnik dayan›flma örgütleri
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asl›nda birbiriyle iliflkili olup olmad›¤› tart›flmaya aç›k ve topla-
nabilirli¤i flüpheli olan pek çok kavram üzerinden (üye olunan
derneklerin ya da siyasi partilerin say›s›, tan›d›k kifli havuzunun
büyüklü¤ü, komflu iliflkilerine duyulan güven, iletiflim araçlar›n›
kullanma s›kl›¤› vb.) ölçüldü¤ü göze çarpar. Dolay›s›yla sosyal
bilimler ve psikiyatri yaz›n›nda s›kl›kla karfl›lafl›lan, ekolojik ve
yüzey geçerli¤i yüksek olan ve e¤itim, genel sa¤l›k ve ruh sa¤-
l›¤› alanlar›nda politikalar›n belirlenmesinde kullan›lan sosyal
sermaye kavram›n›n ölçülmesinin tart›flmal› bir konu oldu¤unu
düflünmekteyiz. Bu yaz›n›n üçüncü bölümünde psikiyatri ve
davran›fl bilimlerindeki araflt›rma desenlerinde kullan›lmak üze-
re bireysel düzeyde sosyal sermayenin ölçümü için oyun teori-
si deney yöntemlerinden faydalan›labilece¤ini örneklerle öne
sürece¤iz. Fakat öncelikle sosyal sermaye ve psikiyatrik bozuk-
luklar aras›ndaki iliflkiyi gözden geçirmeyi uygun buluyoruz. 

2. Sosyal Sermaye ve Psikiyatrik Bozukluklar
Sosyal sermayenin ruh sa¤l›¤›yla iliflkisi pek çok araflt›rma-

ya konu olmufltur. Bu araflt›rmalar gözden geçirildi¤inde, sosyal
sermayenin psikiyatri yaz›n›nda üç ana konuda gündeme geldi-
¤i görülmektedir; (i) genel olarak ruh sa¤l›¤›yla iliflkisi araflt›r›l-
m›fl, (ii) psikotik bozukluklar ve özellikle flizofreni için bir psiko-
sosyal risk etmeni olarak ele al›nm›fl ve (iii) koruyucu ruh sa¤l›-
¤› bak›m›ndan önemi tart›fl›lm›flt›r.   

Sosyal sermaye düzeyiyle psikiyatrik bozukluklar›n s›kl›¤›
aras›ndaki iliflkinin araflt›r›ld›¤› çal›flmalar ikircikli sonuçlar ver-
mifltir. Sosyal sermaye düzeyiyle psikiyatrik bozukluklar›n s›kl›-
¤› aras›nda ters bir iliflki oldu¤u gözlendi¤i çal›flmalara
(17,18,19) karfl›n, sosyal sermaye düzeyinin fazla yüksek olmas›-
n›n da psikiyatrik bozuklara meyil oluflturabilece¤ine iflaret
eden araflt›rma ve görüfller de mevcuttur (26,27,39). Yüksek dü-
zeyde sosyal sermayenin psikiyatrik bozukluklara karfl› koruyu-
cu özellikleri Drukker ve arkadafllar› taraf›ndan özetlenmifltir
(18). Buna göre, sosyal sermaye; sosyal destek ve sosyal güven
gibi koruyucu etmenler üzerinden psikiyatrik hastal›klar›n s›kl›-
¤›n› azalt›yor ve/veya yine ayn› etmenler sa¤l›k hizmetlerine eri-
flimi kolaylaflt›rarak erken tan› ve tedavi süreçlerini h›zland›ra-
rak psikiyatrik bozukluklar›n yayg›nl›¤›n› azalt›yor olabilir. Sos-
yal sermaye düzeyinin düflük oldu¤u yerlerde psikiyatrik bozuk-
luklar daha s›k görülür. Baz› yazarlar bu durumun sosyal serma-
ye düflüklü¤üyle iliflkili baflka de¤iflkenlere ba¤l› olabilece¤ini
öne sürmüfltür. Örne¤in McKenzie’ye (19) göre sosyal sermaye-
nin düflük oldu¤u bölgelerde resmi olmayan sosyal kontrol me-
kanizmalar› daha az çal›fl›yor olabilir. Bu nedenle bu bölgelerde
madde kötüye kullan›m›nda art›fl ya da gebelik yafl›nda düflme
gibi etmenlere ba¤l› olarak psikiyatrik bozukluklar daha s›k gö-
rülüyor olabilir. 

Kentleflme h›z› özellikle son 10 y›l içinde dünya genelinde
artm›flt›r. Birleflmifl Milletler 2008 y›l›nda, insanl›k tarihinde ilk
kez kentlerde yaflayan nüfusun k›rsal nüfusu yakalad›¤›n› gös-
termifl (20) ve 2030 y›l›nda dünya nüfusunun %60’›n›n kentlerde
ikamet edece¤ini öne sürmüfltür. Ayr›ca geliflmekte olan ülke-
lerde kentleflmenin h›z› geliflmifl ülkelerin üzerine ç›km›flt›r (21).
Kentleflme h›z›ndaki art›fl; ›s› art›fl›, trafik yo¤unlu¤unda artma,
su kaynaklar›n›n azalmas› gibi alt yap› sorunlar›n›n yan› s›ra suç
oranlar›nda art›fl, sosyal parçalanma (social fragmantation),
geleneksel destek sistemlerinin azalmas› gibi sosyal sonuçlara
da neden olmaktad›r (22). Çeflitli çal›flmalarda depresyon, psi-

kotik bozukluklar, madde kötüye kullan›m› ve yeme bozuklukla-
r›n›n, kentlerde k›rsal bölgelere göre daha s›k oldu¤u bildirilmifl-
tir (23,24). Sosyal sermayenin önemli bileflenlerinden birisi sos-
yal a¤lara eriflimdir (Tablo 1). Sosyal a¤lara eriflimin tek bafl›na
bir de¤iflken olarak ele al›nd›¤› araflt›rma say›s› azd›r ve genel-
likle etiyolojik bir etmen olarak ele al›nmam›fl, psikiyatrik hiz-
metlere ulafl›m üzerindeki etkisi araflt›r›lm›flt›r. Gourash (25)
sosyal a¤lar›n büyüklü¤ünün, bir yandan kiflileri psikiyatrik hiz-
metlere daha fazla yönlendirmeye yararken di¤er bir yandan
psikiyatrik hizmet sunumuna bir alternatif teflkil etti¤inden psi-
kiyatri baflvurular›n› azaltabilece¤ini öne sürmüfltür. Benzer
olarak Maulik ve arkadafllar› (26) psikiyatrik hizmetlere ulafl›m
bak›m›ndan, sosyal a¤lar›n büyüklü¤üne oranla sosyal deste¤in
daha önemli oldu¤unu göstermifllerdir. Patel ve arkadafllar› (27)
ise kentleflme h›z›ndaki art›fl›n, iç ve d›fl göçün neden oldu¤u
nüfus ak›fl›na ba¤l› olarak sosyal a¤lar›n yap›s›n› bozdu¤unu ve
sosyal a¤lara eriflimi k›s›tl›yor olabilece¤ini öne sürmüfllerdir.
Yani h›zl› kentleflme sosyal sermayenin iç yap›s›n› de¤ifltirerek
psikiyatrik bozukluklar›n s›kl›¤›n› artt›r›yor olabilir. 

Sosyal sermaye asl›nda karmafl›k bileflenlerden oluflan bir
kavramd›r. Bu nedenle psikiyatrik bozukluklar›n s›kl›¤›yla ara-
s›nda ters orant›l› bir iliflki olmayabilir. Bu durum Usher taraf›n-
dan flu flekilde özetlenmifltir (28): Ba¤ tipi sosyal sermayenin
hakim oldu¤u topluluklarda ba¤ gücü artt›kça bu toplum d›flar›-
dan daha entegre ve sa¤l›kl› bir topluluk gibi görünmesine kar-
fl›n, bu durum bireyler bak›m›ndan a¤›r sorumluluklar alt›na gir-
meyi gerektiriyor olabilir. Sosyal kontrol mekanizmalar›n›n çok
fazla olmas› bireysel özgürlü¤ü azaltabilir. Bu nedenle köprü ti-
pi sosyal sermayenin artt›r›lmas› ve ba¤ tipi sosyal sermayeye
sahip olan gruplar›n di¤er gruplarla ba¤ kurmalar›n›n özendiril-
mesi koruyucu bir ruh sa¤l›¤› hizmeti anlam›na gelir. Yani sos-
yal a¤lar› oluflturan bireyler aras›ndaki ba¤ gücü bir noktaya
kadar (köprü tipi sosyal sermaye) psikiyatrik bozukluklar için
koruyucu özellik gösterebilirken bir noktadan sonra (ba¤ tipi
sosyal sermaye) bilakis psikiyatrik bozukluklara e¤ilim yarat›yor
olabilir. Benzer olarak Kirkbride ve arkadafllar›n›n 2008’de ya-
y›mlad›klar› araflt›rmalar›nda ise bu kez sosyal sermayenin
komfluluk düzeyinde, sosyal uyum ve güven boyutlar›n›n flizof-
reni s›kl›¤›na ait varyans ile iliflkisi araflt›r›lm›flt›r (29). Arada ‘U’
fleklinde bir iliflki oldu¤u gözlemlenmifltir; düflük oldu¤u kadar,
yüksek düzeyde sosyal sermaye de flizofreni s›kl›¤›nda art›flla
iliflkili bulunmufltur. Yazarlar taraf›ndan telaffuz edilmemifl olsa
da bu durum yukar›da söz edildi¤i biçimde sosyal sermayenin
alt tipleriyle iliflkili olabilir. ‘U’ fleklindeki iliflkiye getirilebilecek
bir di¤er aç›klama ‘d›fllama’ aç›klamas›d›r. Öyle ki; ‘ba¤ tipi’ sos-
yal sermayede ba¤ gücü ‘köprü tipi’ sosyal sermayeye göre da-
ha yüksektir (Tablo 2).  Buna ba¤l› olarak ‘ba¤ tipi’ sosyal ser-
maye ‘afl›r› kuvvetli’ ba¤ gücü nedeniyle üyelerinin kimli¤inin bir
parças› haline gelirken bu organizasyona dâhil olmayanlar› d›fl-
l›yor olabilir. Bu flekilde grubun d›fl›nda kalanlar, sosyal destek
a¤lar›na daha az eriflmelerine izin verilerek cezaland›r›l›yor ya
da grubun içine çekilmeye çal›fl›l›yor olabilirler. Her iki durum-
da da yüksek derecede sosyal sermayenin flizofreni bak›m›n-
dan bir risk etmeni haline geldi¤i düflünülebilir. 

fiizofreni, kentlerde k›rsal bölgelere göre ve kent merkezle-
rinde ise sosyal düzensizli¤in daha yüksek oldu¤u yerlerde da-
ha s›k görülür (30). Bu bulgu farkl› araflt›rmalarda tekrar edilmifl
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tutarl› bir bulgudur (31). Kentte do¤ma ve yetiflme flizofreni s›k-
l›¤›na ait varyans›n üçte birini aç›klamaktad›r (32). Kent etkisine
maruziyet ile flizofreni s›kl›¤› aras›ndaki iliflkinin doz-yan›t iliflki-
sini bar›nd›rd›¤› ve bu etkinin henüz flizofreninin ortaya ç›kma-
d›¤› yafllarda da var oldu¤u gösterilmifltir (33). Bu bulgular kent
yaflam› ile flizofreni aras›nda bir nedensellik iliflkisi kurulabile-
ce¤ine iflaret ediyor olabilir. Fakat kent etkisinin hangi aktif bi-
lefleninin flizofreniye neden oldu¤u bilinmemektedir. Eldeki ve-
riler bu aktif bileflenin uzun sürede, tekrarlayan etkilerle ve do-
¤um öncesi ya da hastal›¤›n prodrom döneminde de¤il çocuk-
luk ve ergenlik dönemlerinde tesir etti¤ine iflaret etmektedir
(32). Bu bulgulardan yola ç›k›larak kent etkisinin flizofreni ile
iliflkili olabilecek bu aktif bilefleninin sosyal sermaye düflüklü¤ü
ya da yüksekli¤i olabilece¤i öne sürülmüfltür (31,32). Sosyal
sermaye ve flizofreni s›kl›¤› aras›ndaki iliflkiyi s›nayan araflt›rma
say›s› azd›r. Kirkbride ve arkadafllar› Güney Londra’da, komflu-
luk düzeyinde sosyal sermayenin 3 boyutunun (sosyo-ekonomik
mahrumiyet, etnik ayr›fl›kl›k ve oy verme yüzdesi) flizofreni s›kl›-
¤›na ait varyans›n %23’ünü aç›klayabildi¤ini saptam›fllard›r (34).
Ayn› çal›flmada sosyolojide ‘benzemezlik endeksi’ olarak tan›m-
lanan ve bir toplumdaki etnik az›nl›klar›n ne kadar az›nl›kta ol-
du¤unun bir göstergesi olan ölçütle flizofreni s›kl›¤› aras›nda
iliflki saptanm›flt›r. Yazarlar bu sonucu ‘etnik az›nl›klar›n, ne ka-
dar az›nl›ktalarsa, flizofreni için o kadar risk alt›nda olduklar›’
yönünde yorumlam›fllard›r. Sosyal sermayenin flizofreniyle en
çok iliflkili oldu¤u varsay›lan sosyal uyum ve güven boyutlar›
do¤rudan ölçülmemifl olsa da etnik az›nl›klar›n sosyal sermaye-
nin bu boyutlar›ndan (ve olas› koruyucu etkilerinden) k›smen
mahrum kalmalar›n›n flizofreni s›kl›¤›n› artt›rm›fl olabilece¤i tar-
t›fl›lm›flt›r. Karfl›t olarak arada bir iliflkinin bulunmad›¤› araflt›r-
malar da vard›r. Örne¤in Drukker ve arkadafllar› (35) flizofreni
tan›s›yla baflvuran hastalarla sa¤l›kl› kontrolleri komfluluk düze-
yinde sosyal sermayeye iliflkin öznel etmenler (sosyal uyum ve
güven) bak›m›ndan karfl›laflt›rd›klar›nda arada bir fark olmad›¤›-
n› gözlemlemifllerdir. 

Depresyon ve anksiyete bozukluklar› ile bireysel sosyal ser-
mayenin iliflkisi de birkaç çal›flmaya konu olmufltur (36-38).
Do¤rudan sosyal sermaye tan›m› kullan›lmam›fl olsa da kavra-
m›n bileflenlerinden; sosyal uyum, güven, yurttafll›k kat›l›m›, oy
verme yüzdesi gibi de¤iflkenlerin s›k görülen psikiyatrik bozuk-
luklar›n yayg›nl›¤›yla iliflkisinin araflt›r›ld›¤› bu çal›flmalarda sos-
yal sermaye ile bozukluklar›n s›kl›¤› aras›nda ters bir iliflki oldu-
¤u gözlenmifltir. 

Konuya iliflkin bir gözden geçirme yaz›s›nda, De Silva ve ar-
kadafllar›, bireysel boyutta ölçülen sosyal sermayenin ruhsal
bozukluklar ile iliflkisinin araflt›r›ld›¤› çal›flmalar›n sonuçlar›n›n
tutarl› oldu¤unu ve bu bulgular›n bireysel boyutta sosyal serma-
yenin teminine yönelik sa¤l›k politikalar›n›n gelifltirilmesinde
dikkate al›nmas› gerekti¤ini belirtmifllerdir (17). Öte yandan,
sosyal sermayeyi bir bireye de¤il bir toplum ya da s›n›rl› bir co¤-
rafyaya ait bir özellik olarak (ekolojik boyutta) ölçen araflt›rma-
larda ise sonuçlar çeliflkilidir. Bu araflt›rmalarda, ekolojik bo-
yutta sosyal sermayenin ölçümü için birbirinden oldukça farkl›
yöntemlerin kullan›ld›¤› göze çarpmaktad›r (yap›land›r›lm›fl sos-
yal aktivitelere kat›lma oran›, sivil toplum örgütlerine üyelik, gö-
nüllü toplumsal görevler üstlenme, kulüp toplant›lar›na kat›lma
gibi). Bu araflt›rmalar›n bir k›sm›nda sosyal sermaye düzeyi ile

psikiyatrik bozukluklar›n s›kl›¤› aras›nda yine ters bir iliflki oldu-
¤u saptan›rken (39,40), di¤er bir k›sm›nda ise sosyal sermaye
düzeyinin psikiyatrik bozukluklar›n s›kl›¤›n› yorduyor olabilece¤i
bulunmufltur (41,42). Yöntemsel farkl›l›klar nedeniyle elde edilen
sonuçlar›n henüz koruyucu ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan ekolojik bo-
yutta sosyal sermayeye nas›l müdahale edilmesi gerekti¤ini ön-
görmekten uzak oldu¤u öne sürülmüfltür (17). Bu yöntem farkl›-
l›klar› aras›nda en önemlisinin ilk bölümde de de¤inildi¤i üzere
sosyal sermayenin ölçümü konusundaki zorluk ve farkl›l›klar ol-
du¤unu düflünmekteyiz. Öte yandan, e¤er sosyal sermayenin
flizofreni etiyolojisindeki rolü s›nanacaksa bu konuda daha gü-
venilir ölçme yöntemlerine gereksinim duyuldu¤u ve bunun için
disiplinler aras› bir yaklafl›m›n gerekli oldu¤u baflka bir gözden
geçirme yaz›s›nda vurgulanm›flt›r (43). Bu ba¤lamda bir sonraki
bölümde, disiplinler aras› bir yaklafl›mla, davran›flsal iktisat
yöntemlerinden ‘oyun teorisi’ düzeneklerinin psikiyatri ve dav-
ran›fl bilimlerine ait araflt›rma desenlerinde sosyal sermaye ve
onun güven ve karfl›l›kl›l›k bileflenlerini geçerli bir biçimde ölç-
mek amac›yla kullan›labilece¤i öne sürülecektir.   

3. Sosyal Sermayenin Ölçümü ‹çin Oyun 
Teorisi Yöntemleri 
Sosyal sermayenin temel ifllevi kendisine eriflen bireyler

aras›ndaki dayan›flmay› artt›rmas›d›r. Ça¤dafl ekonomik üreti-
min hemen her çeflidi bireylerin ortak hareket etmelerini gerek-
li k›lmaktad›r. Ancak üretim sonucunda elde edilen de¤erin bö-
lüflülme biçiminin üretime katk›dan ba¤›ms›z olmas› durumun-
da, toplu üretime kat›lan her birey için en az katk›yla en çok fay-
daya ulaflma güdüsü ortaya ç›kmaktad›r (44). Davran›flsal iktisat
ve oyun teorisinin ilgilendi¤i ana konu budur. 

Bu sorunu daha iyi anlatabilmek için bir grup inflaat iflçisini
ele alal›m: ‹flçilerin ellerindeki projeyi tamamlamalar› halinde
toplu bir paray› bir flekilde paylaflt›klar›n›, yani iflin sonunda el-
de ettikleri toplam paran›n önceden belli oldu¤unu varsayal›m.
Her iflçi için en yüksek kiflisel ç›kar mümkün olan en düflük dü-
zeyde çal›flmayla sa¤lan›r. Kamu iktisad›nda ‘bedavac›l›k’ 
(free-riding) olarak tan›mlanan (45) bu davran›fl grupta yayg›n-
lafl›rsa, yani iflçilerin yeterli bir k›sm› kiflisel ç›karlar›n› grup ç›-
karlar›n›n üzerinde tutarsa iflin beklenen parasal getiriyi getir-
mesi imkâns›z hale gelebilir; dolay›s›yla ekonomik sistem çöker.
‹lk iktisat teorileri ekonomik tercihlerin grup dayan›flmas›n› ge-
rektirdi¤i ortamlarda dahi bireylerin salt kendi ç›karlar›na göre
hareket ettikleri varsay›m›na dayand›r›lm›flt›r (46). Ancak yak›n
zamanda yap›lan ve ortak hareket sorununu ele alan çal›flma-
lar, bu durumun her zaman geçerli olmad›¤›n› göstermifltir (47).
Öyleyse, ekonomik teorinin indirgeyici yaklafl›m›na göre flekille-
nen bencil, toplumsal ba¤lardan yoksun, tam anlam›yla mant›-
¤›yla hareket eden birey varsay›m›, dayan›flmay› içeren grup
davran›fllar›n› aç›klamakta yeterli ve faydal› de¤ildir. Çünkü ger-
çek hayatta iktisadi eylemler, önceden var olan sosyal a¤lar,
kurumlar ve kifliler aras› iliflkilerle flekillenir. Bencil ve kendine
odakl› tercihlerin tüm bireyler için geçerli olmad›¤›, laboratuar
ortam›nda yap›lan iktisadi davran›fl deneyleriyle de gösterilmifl-
tir (48,49). Söz konusu deneylerde salt bireysel ç›karlara ba¤l›
tercihlerin yan›nda, kiflinin etkileflim içinde bulundu¤u kifli veya
kiflilerin ç›karlar›yla da ilgilendi¤i bir tercih tipine de rastlanm›fl-
t›r. Davran›flç› iktisatta ‘sosyal tercihler’ (social preferences)
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olarak adland›r›lan bu davran›fl biçimi bedavac›l›ktan farkl› ola-
rak dayan›flmay› desteklemeye yönelik tercihleri tan›mlamakta-
d›r. Kiflinin kendisiyle girdi¤i bu ç›kar çat›flmas›n›n (bedavac›l›-
¤a karfl› sosyal tercihler) en basit matematiksel modellemesi
Meril Flood’a (50) ait ‘mahkûmlar ikilemi’ (prisoners dilemma)
modelidir. Sosyal tercihlerin kökeninde eflitsizlikten kaç›nma is-
te¤i oldu¤u (49), yard›mseverlikten elde edilen bir çeflit olumlu
duygunun yatt›¤› (51) varsay›mlar aras›ndad›r. 

Bu deneylerin sonuçlar› dayan›flmaya yönelik sosyal tercih-
lerin sosyal antropolojideki ‘karfl›l›kl›l›k’ kavram›yla aç›klanabi-
lece¤ini ortaya koymaktad›r (52). Bu kavram›n ayn› zamanda
Robert Putnam’›n öne sürdü¤ü biçimde sosyal sermayenin bile-
flenlerinden birisi oldu¤u ak›lda tutulmal›d›r (bkz. Tablo 1). Oyun
teorisinin ölçüm yöntemleri olan ültimatom ve diktatör deneyle-
ri de güven ve karfl›l›kl›l›k yönündeki tercihleri destekleyen so-
nuçlar vermifltir (44). 

Sosyal sermaye kavram›n›n psikiyatriyle iliflkili oldu¤unu
düflündü¤ümüz ‘güven ve karfl›l›kl›l›k’ bileflenlerini say›sallaflt›r-
mak için önerdi¤imiz yöntem Isaac ve arkadafllar› (53) taraf›n-
dan gelifltirilen, ikiden fazla kifli için geniflletilmifl mahkûmlar
ikilemi modelidir (G-M‹M). Bu yönteme göre denekler önceden
belirlenmifl ve kimliklerini bilmedikleri kiflilerle gruplar olufltu-
rurlar. Deneyin her döneminde kendilerine bir miktar ödül (ge-
nellikle para) verilir. Bu paran›n diledikleri miktar›n› ortak bir he-
saba yat›r›rlar. Hesaba yat›r›lan para dönem sonunda önceden
hesaplanan ve duyurulan bir katsay›yla ço¤alt›l›r ve gruptaki
her bireye katk›lar›na ba¤l› olmaks›z›n, eflit olarak paylaflt›r›l›r.
Dolay›s›yla, her dene¤in elindeki paran›n tamam›n› hesaba ya-
t›rmas› tüm grup için en yüksek olas› geliri getirirken, hesaba
hiç katk›da bulunmamak (yani bedavac›l›k) olas› her durumda
en yüksek bireysel getiriyi garantiler. Ancak sosyal tercihler
yaln›zca iletiflim ve dayan›flmayla aç›klanamaz. Bu tercihlerin
ortaya ç›kmas› için gereken ön koflullar güven ve karfl›l›kl›l›kt›r.
Di¤er bir yandan, dayan›flma u¤runa bireyin yapt›¤› fedakârl›¤›n
ayn› ölçüde karfl›l›k bulmas›, karfl›l›kl›l›k ilkelerine ayk›r› hareket
edenlerin ise dayan›flman›n faydalar›ndan mahrum edilmesi,
düzenekte t›pk› gerçek hayatta oldu¤u gibi sosyal tercihlerin
yeniden oluflmas›na hizmet eder. G-M‹M hem grubun tamam›
hem de grubu oluflturan bireyler için bir ‘karfl›l›kl›l›k’ puan› elde
edilmesini sa¤lar. Hem de bunu steril laboratuar koflullar›nda
de¤il, gerçek yaflam› taklit eden bir düzenek içinde yapmaya
olanak verir.

G-M‹M’in en basit kurgusunda bask›n strateji kuram›na uy-
gun olarak ortalama katk›n›n önce yüzde 70 seviyesinde baflla-
d›¤›, ancak gitgide azalarak oyun sonunda yüzde 10 seviyesine
düfltü¤ü gözlemlenmifltir (54). Bu sonuçtan hareketle, bedava-
c›l›¤›n ö¤renilip tekrar edilen bir tercih oldu¤u, oyunun bafl›nda-
ki göreceli olarak yüksek dayan›flma davran›fl›n›n yerini beda-
vac›l›¤a b›rakaca¤› düflünülebilir. Ancak, G-M‹M’in alternatif
kurgular›n› içeren deneylerde bunun böyle olmad›¤› gösteril-
mifltir: G-M‹M bir el devam ettirilip bedavac›l›k davran›fl›yla so-
nuçland›ktan sonra denekler yeniden grupland›r›ld›¤›nda katk›
düzeylerinin tekrar yüksek dayan›flma seviyesine ulaflt›¤› görül-
müfltür (55). Bunun yan›nda, deneklere her dönem sonunda
kendi hesaplar›ndan bir miktar azalma karfl›l›¤› di¤erlerine para
cezas› verme hakk› tan›nd›¤›nda, katk› e¤iliminin tersine döndü-
¤ü saptanm›flt›r (52). Cezan›n oyuna kat›lmas›ndan sonra, ortak

hesaba di¤erlerine nazaran yüksek katk›da bulunan bireylerin,
bir baflka deyiflle dayan›flmaya yönelik sosyal tercihlerine göre
karar verenlerin, kendilerine uygulanan maliyete ra¤men beda-
vac›lar› cezaland›rd›klar› gözlemlenmifltir (56). Hâlbuki bu du-
rum yine t›pk› gerçek yaflamda oldu¤u gibi kendi ç›karlar›yla çe-
liflmektedir. 

Sosyal sermayenin önemli bileflenlerinden birisi de sosyal
a¤lar›n yo¤unlu¤udur (Tablo 1). G-M‹M’de deneklerin etkilefl-
mesine izin verildi¤inde grup içi dayan›flman›n, etkileflimin ol-
mad›¤› koflula göre artt›¤› gözlenmifltir (57). Yani sosyal iletiflim
a¤lar›n›n varl›¤› dayan›flma davran›fl›n›n süreklili¤ini ve ayn›
sosyal a¤lara eriflim halindeki bireylerce yeniden üretilmesini
sa¤lar, bir baflka deyiflle sosyal sermaye yat›r›m› garantiler.

Bütün bu bulgular›n ›fl›¤›nda, G-M‹M düzene¤inin sosyal
sermayenin biliflsel bileflenleri olan üç etmeni (güven, karfl›l›kl›-
l›k ve sosyal a¤lara eriflim) geçerli bir biçimde ölçebilece¤ini
öne sürüyoruz:

a) Denekler aras›nda iletiflim imkân›n›n olmad›¤› koflulda bi-
le denekler, bireysel ç›karlar›na ayk›r› olmas›na ra¤men daya-
n›flma yönünde tercih kullanmaktad›r ve bu durum zaman için-
de tutarl›d›r (güven). 

b) Dayan›flmaya istekli denekler, kendi ç›karlar›na olan dav-
ran›fllar› benzer tutumlarla ödüllendirirken, kendilerine zarar
veren davran›fllara cezayla karfl›l›k vermektedirler: Karfl›l›kl›l›k
olumlu ve olumsuz koflullarda sürmektedir. Yani karfl›l›kl›l›k
farkl› koflullar alt›nda tutarl›d›r (karfl›l›kl›l›k).

c) Sosyal a¤lar ve iletiflimin artmas›, d›flsal bir yapt›r›m ol-
masa da sosyal dayan›flmaya yönelik tercihleri artt›rmakta ve
bedavac›l›k yönündeki tercihleri bask› alt›nda tutabilmektedir
(sosyal a¤lara eriflim).     

Sosyal sermayenin ölçüm yöntemlerinin geçerli¤i sorgula-
nan bir konudur (10). Özellikle birey düzeyinde sosyal sermaye-
nin ölçütü olarak nüfus yo¤unlu¤u, oy verme yüzdesi, üye olu-
nan derneklerin say›s›, tan›d›k kifli havuzu büyüklü¤ü gibi de¤ifl-
kenler kullan›lm›fl olsa da, asl›nda, psikiyatride sosyal sermaye-
nin üzerinde durulma nedeni, tan›m›nda yer alan güven ve karfl›-
l›kl›l›k kavramlar›d›r. Bu nedenle psikiyatrideki araflt›rma desenle-
rinde hâlihaz›rdaki sosyal sermaye ölçüm yöntemlerinin kullan›l-
mas› bu araflt›rmalar›n varg›lar›n›n odakland›klar› kavramlar›n gös-
tergelerinin dolayl› olmas› nedeniyle s›n›rl› kalmas›na yol açm›fl
olabilir. Oyun teorisinin araflt›rma yöntemlerinden olan G-M‹M ise
güven, karfl›l›kl›l›k ve sosyal a¤lar›n gücünün do¤rudan ölçümüne
olanak tan›r ve sosyal sermayenin bu boyutlar›n›n daha geçerli
bir biçimde ölçümüne olanak tan›yor olabilir. 

Peki güven ve karfl›l›kl›l›k psikiyatrik bak›mdan ne anlama
gelmektedir? Bu kavramlar gündelik lisanda s›kl›kla kulland›¤›-
m›z birer metafor mudurlar? Yoksa nöro anatomik karfl›l›klar›
olan biliflsel ifllevler midir? Bir sonraki bölümde bu sorulara ya-
n›t aranacakt›r.

4.  Biliflsel ‹fllevler Olarak Güven ve Karfl›l›kl›l›k
Sosyal sermaye teorisi, bu kavram›n, topluma, birey üzerin-

den etki etti¤ini öngörür. Yaln›zca sosyal a¤lar›n say›s› ve ara-
lar›ndaki ba¤ gücü de¤il, a¤lar›n ifllevsellik düzeyi ve kiflinin bu
a¤lara dâhil olmak için içinde bulundu¤u eylemler de tan›m›n
içindedir (3). Dolay›s›yla sosyal a¤lar›n birey üzerinde nas›l ifllev
gösterdi¤i; ço¤unlu¤un iyili¤i için bireysel kazançlardan vaz-
geçme ve bireyselcilik yerine kolektif uyuma yönelik davran›fl
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sergileme gibi karmafl›k davran›fl örüntülerinin nas›l ortaya ç›k-
t›¤› konular› sosyal sermayenin bireysel boyutunu oluflturur (1).
Sosyal sermaye kavram›n›n psikiyatri yaz›n›nda son y›llarda ar-
tarak yer bulmas›n›n nedeni de burada yat›yor olabilir. Bu ba¤-
lamda, gözden geçirmenin bu bölümünde sosyal sermayenin
bileflenlerinden olan kifliler aras› uyum, güven ve karfl›l›kl›l›k gi-
bi karmafl›k davran›fllar›n psikiyatrinin bak›fl aç›s›na göre nas›l
de¤erlendirilmesi gerekti¤i deneysel araflt›rmalardan yola ç›ka-
rak aç›¤a kavuflturulmaya çal›fl›lacakt›r. 

Bir önceki bölümde önerdi¤imiz üzere güven ve karfl›l›kl›l›-
¤›n test edilmesi birden fazla dene¤in, birbirinden haberdar fa-
kat birbirinden ba¤›ms›z bir biçimde, birden çok kez karar ver-
melerini gerektiren herhangi bir iletiflim içinde bulundu¤u ko-
flullar› gerektirir. Bu koflullar, denekler aras›nda iflbirli¤ini teflvik
edici özellikte olmal›d›r; yani verilen kararlar›n, di¤erinin verdi-
¤i kararlara ba¤l› olarak ya kendi ç›kar›na ya da kendi ç›kar› pa-
has›na grubun ç›kar›na hizmet etmesini sa¤lamal›d›r. Literatür
yöntemsel olarak bu özellikleri tafl›yan ödevleri içeren araflt›r-
malar bak›m›ndan gözden geçirildi¤inde birkaç araflt›rma göze
çarpar. McCabe ve arkadafllar›n›n 2001 y›l›nda yay›nlad›klar›
araflt›rmalar›nda, denekler, insan – insan ve insan – bilgisayar
koflullar›nda karfl›l›kl› güveni ölçen bir ödev yaparken fonksiyo-
nel manyetik rezonans görüntüleme (fMRG) yap›lm›flt›r. ‹flbirli¤i
gösteren deneklerin karfl›l›kl›l›k durumlar›nda mediyal prefron-
tal kortekslerinde artm›fl aktivite oldu¤u saptanm›flt›r (58). De-
neyin sonuçlar›ndan bir di¤eri de hiçbir kat›l›mc›n›n bilgisayar
ile iflbirli¤i içine girmemifl ama insanla girmifl olmas›d›r. Medi-
yal prefrontal korteksin ayn› zamanda zihin kuram›n›n nöro-
anatomik bileflenlerinden olmas› (59,60) ilginçtir. Sanfey ve ar-
kadafllar› ‘ültimatom oyunu’ s›ras›nda sa¤l›kl› deneklerdeki be-
yin aktivitesini de¤erlendirmifllerdir. Di¤er denek taraf›ndan
teklif edilen adil olmayan önerilerin geri çevrilmesi durumunda
insulada aktivasyon saptan›rken, adil önerilerin kabul ya da
reddedilmesi durumlar›nda ise sa¤ dorsolateral prefrontal kor-
tekste aktivite oldu¤unu göstermifllerdir (61). 

Baz› deney düzeneklerinde ise ödül ve ceza sistemleri gü-
ven ve karfl›l›kl›l›k ile beraber de¤erlendirilmifltir. Böyle bir dü-
zenekte (altruistik cezaland›rma düzene¤i) denekler esasen dü-
zene¤in kurallar›na ters düflmeyen ama ayn› zamanda adil de
olmayan (kendi ç›kar›na hizmet eden) kararlar verebilmektedir.
Düzenek, bu durumda adil olmayan karar verenlerin di¤er de-
nekler taraf›ndan cezaland›r›lmalar›na da olanak vermektedir.
Sonuçta adil olmayan karar veren dene¤i cezaland›r›rken akti-
ve olan bölgenin kavdat çekirdek oldu¤u gözlenmifltir (62). Bu
sonuç hayli ilginçtir çünkü kavdat çekirdek h›zl› strateji olufltur-
ma ve ödül almaya iliflkin düzeneklerde aktive oldu¤u gösteril-
mifl bir bölgedir (63). Adaletin yeniden sa¤lanmas› (rasyonel ç›-
karlar›n pahas›na olsa bile) bir ödül olarak alg›lan›yor olabilir.
Benzer bir deneyde Rilling ve arkadafllar› (64) karfl›l›kl› iflbirli¤i-
ne ya da karfl›dakini aldatmaya izin veren bir düzenekteki per-
formans s›ras›nda denekleri fMRG görüntülemesi ile de¤erlen-
dirmifllerdir. Sonuçta karfl›l›kl› iflbirli¤inin akumben çekirdek ve
kavdat çekirdekte aktivite art›fl›yla iliflkili oldu¤u ve karfl›dakinin
iflbirli¤i içine girmesinin de di¤erinde benzer bir aktivasyona
neden oldu¤u gösterilmifltir.

Baz› yazarlar bu ve benzeri düzeneklerde karar vermenin al-
t›nda bir duygulan›m oldu¤unu öne sürmüfl ve bu duygulan›m›

‘ahlaki duygulan›m’ olarak adland›rm›flt›r (65). Hâlbuki karar
vermek yürütücü ifllevlerin kat›l›m›yla gerçekleflti¤i öngörülen
bir süreçtir ve tek kiflilik deney koflullar›nda prefrontal korteksin
ifllevi oldu¤u kabul edilmektedir (66). Oysaki karfl›l›kl›l›k esas›na
dayanan düzeneklerde karar verirken aktive olan alanlar daha
az ayr›flm›fl beyin bölgeleridir. Bu bulgulardan yola ç›karak as-
l›nda psikiyatrik bozukluklarda karar verme ifllevinin tek kiflilik
düzeneklerle s›nand›¤› araflt›rmalar›n geçerli¤i sorgulanabilir.
Çünkü gündelik hayatta karfl›lafl›lan karar vermeyi gerektiren
durumlar›n pek az› kiflinin yaln›zca kendisini ilgilendirmektedir.

Bunun yan›nda, flizofrenide kavdat çekirdek ve akumben
çekirdekte azalm›fl nöron yo¤unlu¤u ve hacim kayb› oldu¤u
saptanm›flt›r (67). Majör depresif bozuklukta anhedoninin dere-
cesi kavdat çekirdek hacmiyle iliflkili bulunmufltur (68) ve bipo-
lar bozuklu¤u olan çocuk hastalarda akumben çekirdek hacim-
leri sa¤l›kl› kontrollerin üzerindedir (69). Bu bulgulardan yola ç›-
karak s›k rastlanan psikiyatrik bozukluklarda, sosyal sermaye-
nin bileflenleri olan güven ve karfl›l›kl›l›¤›n oyun teorisi deneyle-
rinde iliflkili oldu¤u saptanan nöro anatomik bileflenlere ait ano-
maliler oldu¤u öne sürülebilir.  

Sonuç olarak bu çal›flmalar beraber de¤erlendirildi¤inde,
sosyal sermayenin yap› tafllar› olan güven ve karfl›l›kl›l›¤›n; (i)
bazen farkl› adlarla da olsa pek çok araflt›rmaya konu oldu¤u,
(ii) ödül ve cezan›n de¤erlendirilmesi ve zihin kuram› ifllevleri ile
benzer nöro-anatomik karfl›l›klar› oldu¤u, öte yandan (iii) bu be-
yin bölgelerinin s›k rastlanan psikiyatrik bozukluklarda da etki-
lenmifl bölgeler oldu¤u ve (iv) karfl›l›kl›l›¤›n iflin içine girdi¤i dü-
zeneklerde, tekil bireyin de¤erlendirildi¤i düzeneklere göre yal-
n›zca test sonuçlar›n›n de¤il aktive olan kortikal bölgelerin de
de¤iflti¤i görülmektedir.

5. Sonuç ve Öneriler
Sosyal sermaye, tan›m› ve ölçümü üzerinde fikir birli¤ine va-

r›lmam›fl bir kavramd›r. Sosyolojik ve iktisadi bir tan›mlama ol-
mas›na karfl›n bireysel boyutu oldu¤u ve ölçümü zor olan alan-
lar›n say›sal de¤erlere indirgenmesine hizmet etti¤i için psiki-
yatri yaz›n›nda son zamanlarda giderek artan bir s›kl›kla yer bul-
maya bafllam›flt›r. Sosyal sermaye, Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Dün-
ya Bankas› gibi uluslararas› kurulufllar›n sa¤l›k ve ekonomi poli-
tikalar›n› belirlemede baflvurduklar› birkaç ölçütten birisidir.
Ulusal düzeyde de bu konu yank› bulmufl, ‹ngiltere Sa¤l›k Bakan-
l›¤› ruh sa¤l›¤›n›n ilerlemesi için sosyal sermayenin temin edil-
mesini öncelikli alan olarak belirlemifltir (70). Kentleflme h›z› ge-
liflmekte olan ülkelerde geliflmifl ülkelerin üzerine ç›km›flt›r. H›zl›
kentleflme ruh sa¤l›¤› üzerine sosyal sermayenin yap›s›n› boza-
rak etki ediyor olabilir. Buna karfl›n ülkemizde sosyal sermayeyi
geçerli bir biçimde ölçmek için bir yöntem bulunmamaktad›r. 

Bu nedenle gerek psikiyatri gerekse di¤er sosyal bilimlerde
araflt›rma desenlerine bu kavram dâhil edilememektedir. Ulusla-
raras› kurumlar›n politikalar›n›n flekillenmesinde bu denli önem
tafl›yan sosyal sermayenin geçerli ve güvenilir bir biçimde ölçü-
lebilmesi için ülkemizin kültürel özelliklerine göre flekillendirile-
cek yöntemler gelifltirilmesine öncelik verilmelidir.        

Öte yandan sosyal sermaye kavram›n›n psikiyatrik bozukluk-
lar ile aras›ndaki iliflki henüz net olarak ayd›nlat›lamam›flt›r. Sos-
yal sermayenin düflüklü¤ü kadar yüksek düzeyde olmas› da psiki-
yatrik bozukluklarla iliflkili olabilir. Ya da bu durum sosyal serma-
yenin alt tipleriyle ba¤lant›l› olabilir. Eldeki kan›tlar epidemiyolojik
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verilerle s›n›rl›d›r ve kan›tlar›n düzeyi henüz psikiyatrik bozuk-
luklarla sosyal sermaye aras›nda bir nedensellik iliflkisi kurmak-
tan uzakt›r. Her ne kadar sosyal sermayenin kentleflmenin psi-
kotik bozukluklara neden olan bir aktif bilefleni oldu¤u öne sü-
rülmüfl olsa da eldeki verilere göre flu an için sosyal sermaye
düflüklü¤ü ya da yüksekli¤in bir aktif bileflenden çok bir ‘risk be-
lirteci’ olarak ele al›nmas› uygundur (43). 

Etiyolojiye yönelik araflt›rmalarda yan›tlanmas› gereken so-
ru, sosyal sermayenin hangi aktif bilefleninin psikotik bozukluk-
lara neden oluyor olabilece¤idir. Bu bak›mdan sosyal sermaye-
nin öne ç›kan aktif bileflen adaylar›n›n ‘güven’ ve ‘karfl›l›kl›l›k’
oldu¤unu düflünüyoruz. Güven ve karfl›l›kl›l›¤›n; antropolojik, ik-
tisadi ve sosyolojik aç›l›mlar› vard›r. Psikiyatrinin bak›fl aç›s›na
göre ise sosyal biliflsel kavramlar olarak ele al›nmal›d›rlar. Kog-
nitif kuramlar›n geliflimi genellikle di¤er sosyal bilimlerden fark-
l› olarak tümevar›m ilkesi çerçevesinde flekillendi¤inden henüz
güven ve karfl›l›kl›l›k birer kognitif yeti olarak an›lmamaktad›r ve
bu nedenle geçerli bir biçimde ölçümlerine iliflkin psikiyatrik
yöntemler bulunmamaktad›r (zihin kuram› düzenekleri güven ve
karfl›l›kl›l›¤›n yaklafl›k bir ölçümüne hizmet ediyor olabilir). Sos-
yolojide kullan›lan sosyal sermaye ölçüm yöntemleri ise asl›nda
heterojen bileflenlerden oluflan bu kavram› ‘ekolojik geçerli¤i-
nin flüphesiz’ oldu¤undan yola ç›karak de¤erlendirmektedir. Bu
nedenle sosyolojik ölçeklerle elde edilen say›sal de¤erlerin psi-
kiyatride neyi simgeliyor oldu¤u aç›k de¤ildir. Oy kullanma, der-
neklere üye olma, gazete okuma ve komflusuna karfl› duyulan
güven toplanabilir özellikler olmayabilir. Asl›nda iktisadi yön-
temler olan davran›flsal oyun teorisinin ölçüm yöntemleri (örn;
G-M‹M) ise sosyal sermayenin güven ve karfl›l›kl›l›k boyutlar›n›
çok daha geçerli biçimde ölçüyor olabilir. Psikiyatrik bak›mdan
bunun önemi ise bu yöntemlerin ölçek doldurmaya ya da steril
laboratuar koflullar›na göre gerçek hayatta karfl›lafl›lan durum-
lara yak›n koflullarda ölçüm yapmaya olanak vermeleridir. 
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