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Zihinsel durum anlayışı bir diğer adıyla Zihin Kuramı (ToM) önemli bir sosyo-bilişsel 
yetenek olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda Zihin Kuramı kendisinin ve başkalarının 
zihinsel durumlarının iç görüsüne sahip olan bir yetenek olarak kabul görmektedir. Bu terim 
prososyallik gibi sosyal açıdan yetkin davranışlarla da ilişkilidir. Bu sebeple toplum dışı 
zihinsel durumların anlaşılmasında rol oynayan faktörlerin araştırılması çocuklar arasındaki 
gruplar arası ilişkilerin iyileştirilmesi açısından önem teşkil eder. 
 
Birçok ToM (Zihin Kuramı) iç görüsü 5 yaşında kadar edinilse de bu anlayış orta çocukluk ve 
ergenlikte döneminde gelişmeye devam etmektedir. Bu zihinsel durum anlayışının doğru 
olabilmesi için gerekli motivasyon ve yeterli bilişsel kaynakların katılımı gerekmektedir. 
 



Kanıtlar gösteriyor ki, başkaları hakkında yapılan çıkarımlar grup üyeliği gibi sosyal faktörler 
tarafından etkilenmektedir. Örneğin, Hackel, Looser ve Van Bavel (2014), daha yüksek 
sosyal kimlik seviyelerine sahip yetişkinlerin toplum dışı üyeler ile karşılaştırıldığında 
insanlığı toplum içinde atfetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca 
araştırma gösteriyor ki yetişkinlerin zihin okuması toplum içi bağlamda hedefin özelliğine de 
bağlıdır. Örneğin, Perez-Zapata, Slaughter ve Henry (2016) Garip Hikayeler’i (Strange 
Stories) kullanarak Avustralyalı ve Şilili yetişkinlerin zihinsel durumlar hakkındaki 
çıkarımlarının kendi kültürel gruplarında daha doğru ve daha hızlı olduğunu gösterdiler. Aynı 
zamanda Garip Hikayeler’in, orta yaştaki çocukların Zihin Kuramı farklılıklarını gösteren 
geçerli ve güvenilir bir ölçüt olduğu da bulunmuştur. 
 
Yapılmış araştırmalarda dış-grupların zihin okumalarında (ToM) eksiklikler bulunmuş 
olmasına karşın bu duruma sebep olan ara etkiler daha oluşmamıştır. Yapmış olduğumuz 
çalışma zihinsel durum anlayışındaki gelişimsel çalışma ile gruplar arası ilişkileri inceleyen 
sosyal psikoloji araştırmasını birleştirmektedir. Araştırmamızı yaparken çocukların zihinsel 
durum anlayışlarındaki önyargı, tehdit algılanması, algılanmış benzerlik ve sosyal kimlik ile 
ilişkili farklılıkları üzerinden inceliyoruz. 
 
Çalışmamızda sadece Türk çocuklar yer aldığından dolayı hedef iç-grup Türkler’dir. Bu 
sayede yapılmış önceki araştırmalarda dış-grup bulgularının Batı toplumunda yer alan 
çocuklardan fazlasını kapsayıp kapsamadığını inceledik. Önceki çalışmaların aksine, 
çalışmamızda 2 dış grup kullanarak önyargının, benzerliğin Zihin Kuramına olan katkılarını 
da inceledik. Aynı zamanda da bu unsurların iç-gruplardaki etkilerini de gözlemledik. 
 
Dış gruplar olarak Kuzey Avrupa’yı ve Suriye’yi baz aldık, aynı zamanda da kendi Türk iç-
gruplarındaki sosyal kimlikleri de göz önünde bulundurduk. Çocukların zihinsel durum 
anlayışlarını ölçebilmek için iç ve iki dış grubumuza Perez-Zapata et al. (2016)’nın yapmış 
olduğu Garip Hikayeler’i (Strange Stories) kullandık. Üç gruptaki her çocuğa farklı hikayeler 
verilerek Suriyeli, Türk ve Kuzey Avrupalı bireylerin zihinsel durumlarını tahmin etmelerini 
istedik. Garip Hikayeler (Strange Stories) genel muhakeme yetilerini kontrol ettiği için bu 
çalışmada araştırdığımız unsurlardaki güçlüklerden bahsetmemize olanak sağlamaktadır. 
 
Araştırmaya yaşları 9 ile 13 arasında değişen 214 Türk çocuk katılmıştır. Çocukların hepsinin 
ana dili Türkçe olmakla beraber yaş, cinsiyet ve sayı açısından benzer şekillerde Türk hedef 
grubu, Suriyeli hedef grubu ve Kuzey Avrupalı hedef grubu olmak üzere 3 hedef gruba 
ayrılmıştır. Annelerin ortalama eğitim süreleri 9.89 yıl iken babaların 10.23 yıldır. Annelerin 
%79.1’i, babaların ise %80.8’i lise veya öncesi akademik diplomaya sahiplerdir. Deneyde, 
çocuklar 2 faklı türde hikayeye tabi tutulmuşlardır: Zihin Kuramı (mind reading) hikayeleri 
(şaşırtıcı çifte blöfler içeren, aldatmalar ve beyaz yalanlar olan) ve çocukların genel 
muhakemelerini test eden kontrol hikayeleri (Fiziksel olaylar içeren kısa hikayeler; örneğin 
neden bir bina odun ve kiremit yerine çelik ve cam ile inşa edilmiştir) . Perez-Zapata et al. 
(2016) hikayelerini farklı kültürel hedefler kullanacak şekilde değiştirerek çocukların hepsine 
ayrı ayrı 4 tane Zihin Kuramı (mind reading) hikayeleri ile 4 tane kontrol hikayeleri 
sunulmuştur. Hikayeler karakterlerin kültürel kimlikleri ve içindeki objeler haricinde 
birbirlerinin aynısıdır. Örnek olarak, Türk karakterin ismi Murat ve hikâyede köfte yer 
alıyorken, diğer bir anlatıda Suriyeli olan karakterin ismi Bedihi ve yiyecek olarak da humus 
yer almaktadır. 
 
 
 



Araştırmanın sonunda hedef grubu Türk olan çocuklar, hedef grupları Suriyeli ve Kuzey 
Avrupalı olan çocuklardan daha yüksek doğrulukta Zihin Kuramı (mind reading) oranlarına 
sahiplerdir. Önceden McLoughlin & Over (2017) tarafından Batı örnek grubu ile yapılan 
araştırma ile bulgularımızın benzerdir. Ancak gruplar arası farklılık tartışmalarını ve bunun 
zihinselleştirmedeki (mentalizing) bozukluğunu tartıştıkları halde direk bir şekilde farklılık 
ölçütüne sahip değillerdir. Ancak yürütmüş olduğumuz çalışmada üç istisna harici farklılık 
ölçütü direk bir şekilde yer almaktadır. Üç istisna grupta aynı zamanda beklentilerimizin 
aksine sosyal kimlik ile ilgili bir korelasyon bulunamamıştır. Bunun potansiyel sebeplerinden 
birisi ise deneyi gerçekleştiren çocuğun kendisini Türk sosyal grubuna fazla 
özdeşleştirmesinden olabilir. 
 
Hackel’in et al. (2014) bulmuş olduğu insancıllaşmayı kolaylaştırıcı tehdit algısı ile 
araştırmada bulmuş olduğumuz Suriyeli gruptaki zihinselleştirmedeki bozukluğa sebep olan 
gerçekçi tehdit algısı çakışmaktadır. Bu farklılık ileride yapılabilecek, tehdit algısını farklı 
açılardan inceleyen bir araştırma ile incelenebilir. 
 
Bulgularımızdan bir diğeri ise gerçekçi tehdit algılanması, önyargı, grup içi ve dışı taraflılık 
gibi faktörlerin de Zihin Kuramı’nın (mind reading) bozulmasına neden olduğunu açık bir 
şekilde kanıtlamıştır. 2011 yılında Suriye'deki savaşın başlamasından bu yana, Türkiye, 3 
milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmış ve bu da onu dünyadaki bu tür 
mültecilerin en büyük evi haline getirmiştir. Bundan dolayı da toplumda yaşanan Suriyelileri 
ötekileştirme çocukların da Suriyeli bireylerin zihinsel durumları üzerindeki muhakemelerini 
etkilemiştir. Bunun yanı sıra çalışmamız zihinsel durum anlayışının her zaman kolay ve eski 
sistem kullanılarak neden yapılamayacağını göstermektedir. Bilgilerimiz dahilinde yapmış 
olduğumuz çalışma önyargının ve tehdit algısının dış-grupta yer alan bir bireyin zihinsel 
durum algılanmasını olumsuz yönde etkilediğini öne süren ilk çalışmadır. 


