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GİRİŞ

Otizm yelpaze bozukluklarının (OYB) genetik 
zeminli, merkezi sinir sistemi üzerine etki eden 
bir veya birden çok etmene bağlı ortaya çıkan 
nörodavranışsal bir sendrom olduğu kabul edil-
mektedir. Sosyal-duygusal işlevsellik ve sözel ve 
sözel olmayan iletişim becerisi gelişiminde gecik-
me ve sapmaların yanı sıra sınırlı-kısıtlı ilgi alan-

ları ve davranışlar ile karakterizedir (Volkmar 
ve ark. 2002). Ailesel etmenler, perinatal faktör-
ler, nörokimyasal, nörobiyolojik, nöroanatomik 
bulgular, nöropsikiyatrik modeller, fi zik bakı, 
laboratuar bulguları ve dismorfolojik özellikler 
hem etiyolojiyi aydınlatmak hem de OYB grubu 
çocukları anlamak için araştırılan alanlardır.  

 Bu yazıda OYB olan çocuklarda yapılan nörop-
sikolojik özellikleri inceleyen çalışmaların göz-
den geçirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 1985-
2010 yılları arasındaki çalışmalar ve ayrıca konu 

OTİZM YELPAZE BOZUKLUKLARINDA NÖROPSİKOLOJİK PROFİL

Sezen KÖSE*, Burcu ÖZBARAN**, Serpil ERERMİŞ***

ÖZET
Amaç: Bu makalede; Otizm Yelpaze Bozukluklarında (OYB), Zihin Kuramı (ZK), Yürütücü İşlevler ve 
Zayıf Merkezi Bütünleştirme güçlüklerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed arama 
motoru ile “autism (otizm), autism-spectrum disorders (otizm yelpaze bozuklukları), theory of mind (zihin 
kuramı), social cognition (sosyal biliş), executive functions (yürütücü işlevler), central coherence (merkezi 
bütünleştirme), weak central coherence (zayıf merkezi bütünleştirme)” anahtar kelimeleri kullanılarak ve 
ayrıca ilişkili makaleler taranarak çalışmalara ulaşılmış ve veriler gözden geçirilmiştir. Sonuçlar: OYB 
grubunda, gerek göreceli daha basit yanlış inanç testleri ve aldatma testlerinin kullanıldığı çalışmalarda 
gerekse daha karmaşık hikâyelerden, gözlerden ve sesten başkasının niyetini algılamayı ölçen gelişmiş 
ZK testlerinde, bozukluklar gösterilmiştir. OYB grubunda, bilişsel esneklik, üretebilirlik, planlama ve 
uzamsal işleyen bellek gibi yürütücü işlevlerde yetersizlikler saptanmıştır. Bu yetersizlikler yanı sıra 
otizm grubunda zayıf merkezi bütünleştirmeyi değerlendiren görsel-uzaysal testlerde kontrollere göre 
daha iyi performans ve Navon Hiyerarjik Figürler testinde kontrol grupları gibi global bir avantaj göste-
rildiği, ancak sözel-semantik alanda yetersizlikler gözlendiği belirtilmektedir. Tartışma: OYB’de özgün 
bilişsel yapıların belirlenmesinin, hastalıklardan sorumlu genetik faktörlerin keşfi nde önemli olabileceği 
gibi uygun eğitsel yaklaşımlara da katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Ancak kendi içinde de hete-
rojen bir grup olan OYB belirtilerini tek teori ile açıklamaya çalışmanın yetersiz kalacağı açıktır. 
Anahtar Sözcükler: Otizm yelpaze bozuklukları, zihin kuramı, yürütücü işlevler, zayıf merkezi bütün-
leme 
SUMMARY: NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILE IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS
Objective: In this article, we aimed to review the theory of mind, executive functions and weak central 
coherence diffi culties in autism  spectrum disorders (ASD). Method: We browsed the pubmed search en-
gine by using keywords “Autism, autistic spectrum disorders, theory of mind, social cognition, executive 
functions, central coherence, weak central coherence” and extended the search by scanning related ar-
ticles, reviewing collected data.  Results: A wide range of studies with different methods from relatively 
easy false belief test and deception tests to more complicated ToM tasks (Strange Stories Test, Reading 
The Mind in the Voice/Films/Eyes tests) were with defi cits in the ASD group. It is well documented that 
ASD group has some executive function defi cits like defi cits in cognitive fl exibility, planning, generativitiy, 
and spatial working memory. Along with these defi cits, ASD group performed better on the visuospatial 
tasks that evaluated the weak central coherence than controls while they showed a global advantage 
on a hierarchization task (e.g. Navons’ hierarchical fi gures) similar to the controls; however they had 
defi cits in the verbal-semantic fi eld. Discussion: Identifi cation of the specifi c cognitive profi les in ASD is 
important since it is believed that it shall have an impact on discovering the responsible genetic factors 
as well as contributing to aproppriate educational approaches.  However it is also clear that attempting 
to explain ASD signs with only one theory will fail inevitably since ASD is an also heterogeneous group 
within itself.
Key Words: Autism spectrum disorders, theory of mind, executive functions, weak central coherence

*Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve 
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
**Doç. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen 
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
***Prof. Dr., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Er-
gen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi :  19 (2) 2012



104

KÖSE VE ARK.

ile ilişkili makaleler pubmed arama motoru 
kullanılarak gözden geçirilmiştir. Ülkemizde bu 
alanda çocuklarla yapılmış yalnız bir çalışmaya 
ulaşılmıştır. Elde edilen veriler bu derleme kap-
samında ele alınmıştır. 

OYB olan çocuklardaki bilişsel yetersizlikler 
üzerine yapılan araştırmalara günümüzde üç 
önemli kuramın egemen olduğu görülmektedir. 
Çekirdek belirtileri tanımlamaya çalışan bu ku-
ramlar; a) zihin kuramı bozukluğu, b) yürütücü 
işlev bozukluğu, c) zayıf merkezi bütünleştirme 
başlıkları altında incelenmiştir.        
 
1) Zihin Kuramı

Diğerlerinin inançlarını ve niyetlerini anlayabil-
me aracılığıyla onların davranışlarının anlamını 
çıkarabilme, öngörebilme ve karmaşık sosyal 
çevreler ile etkileşime girebilme yeteneği ola-
rak tanımlanan sosyal biliş, insan toplumunda 
sosyal etkileşim için temeldir (Cutting ve Dunn 
2002, Grady ve Keightley 2002). Bu konuda ça-
lışmalar geniş bir alana yayılmıştır ve süreç çe-
şitli kuramlarla açıklanmaktadır. Bunlardan biri 
de Zihin Kuramıdır (ZK). ZK, sosyal etkileşimde 
olunan eşin/diğerinin düşünce, duygu ve amaç-
ları hakkında bir varsayım oluşturmak aracılığı 
ile onun davranışını açıklama ve ya öngörebil-
me becerisini tanımlar (Pisula 2010). Bebeklik 
ve erken çocukluk döneminde ZK’nin öncülleri; 
paylaşılmış-ortak dikkat, ilgisini çeken bir nes-
neyi göstermek amacı ile parmakla işaret etmek 
(protodeclerative pointing) ve taklide dayalı, 
“-mış” gibi davranarak rol yapmayı içeren oyun-
lar (pretend play) biçiminde karşımıza çıkar. 
Paylaşılmış dikkat ve parmakla işaret etmek, ço-
cuğun, bakım verenin zihinsel durumunun far-
kında olduğunu gösterir (Yates 2002).  

Normal gelişimi olan çocuklar 4 yaş civarında 
görünüm ile gerçek arasındaki farkı anlayabilir 
(muz görünümünde ama gerçekte bir telefon),  
zihinsel durumları temsil eden kelimelerin (dü-
şünmek, hayal etmek, istemek, ummak) anlam-
larını bilirler. Normal olarak 4 yaşında, faklı in-

sanların aynı dünya hakkında nasıl farklı şeyler 
düşünebileceği bilgilerini zihinde tutulabilir 
(Wimmer ve Perner 1983), birinci düzey yanlış 
inançlar (kasıtlılık) tahmin edilebilir. Zihinde 
tutabilme yeteneği sadece yürütücü işlevlerde 
değil aynı zamanda zihin kuramı gelişiminde 
de çok önemli gözükmektedir. 6–7 yaşlarında, 
ikinci düzey yanlış inanç olarak adlandırılan, bir 
kişinin bir başka bir kişi hakkındaki niyetini al-
gılayabilme becerisi gelişir. Gafl arın anlaşılması 
9–11 yaşından sonra gerçekleşir. Benzer testlerde 
kızlar erkeklerden daha erken dönemde iyi per-
formans gösterebilirler (Baron-Cohen 2001). 

Zihin Kuramını değerlendiren testler

ZK’nı değerlendirmeye yönelik testlerin sözel ve 
sözel olmayan testler olarak 2 grupta toplandığı 
görülmektedir. Sözel testler; yanlış inanç (birinci 
düzey ve ikinci düzey) ve aldatma testleri, gaf 
(Faux Pas) hikayeleri ve zihinsel durum hikaye-
leridir (örn;Tuhaf Öyküler Testi- Strange Stories 
Test). Birinci düzey yanlış inanç hikâyeleri, “aynı 
durumla ilgili farklı insanların farklı düşünceleri 
olabilir” anlayışını test eder. Birinci düzey olarak 
adlandırılmıştır çünkü sadece bir kişinin zihinsel 
durumunu tahmin etmeyi içerir. Normal olarak 
4 yaşında, faklı insanların aynı dünya hakkında 
nasıl farklı şeyler düşünebileceği bilgileri zihin-
de tutulabilir (Wimmer ve Perner 1983). Birinci 
düzey yanlış inanç testlerinin örnekleri çok iyi 
bilinen ‘kırmızı başlıklı kız ve ya pamuk prenses’ 
masallarında görülebilmektedir. 6–7 yaşlarında 
ise çocuk ikinci düzey temsil ve canlandırmaları 
anlamayı öğrenir, örn; birisinin bir şey bildiğini 
başka birisinin biliyor olduğunu bilmesi ki bu şa-
kaları yalanlardan ayırt etmekte gereklidir. İkinci 
düzey yanlış inanç hikâyeleri testlerinde kişiden 
beklenen, Mehmet’in Ayşe’nin ne düşündüğünü 
düşündüğüdür. Sözel olmayan testler ise resimli 
yanlış inanç testleri (örn; Sally-Anne testi), zihin-
sel durum karikatürleri, gözlerden (Reading The 
Mind In The Eyes Test-Eyes Test) zihni okuma 
testleridir. Ayrıca sesten ve fi lmlerden zihin oku-
mayı değerlendiren ileri düzey testler de geliş-
tirilmiştir (Frith ve Corcoran 1996, Baron-Cohen 
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ve ark. 1999, Joliffe ve Baron-Cohen 1999a, Sarfa-
ti ve ark. 1997, Baron-Cohen 2001, Baron-Cohen 
ve ark. 2001, Rutherford ve ark. 2002, Golan ve 
ark. 2008).

Otizm ve ZK üzerine yapılan araştırmalar

ZK gelişimindeki yetersizlikler, OYB’da en çok 
araştırılan alandır. Otizmde ZK’nın önemli bir 
rol oynadığı görüşü otizmi olan çocuklarda yan-
lış inanç testlerinde belirgin bozuklukların gös-
terilmesi sonucu ilk olarak Baron-Cohen, Leslie 
ve Frith (1985) tarafından ortaya atılmıştır (Yates 
2002). Yapılan bu ilk çalışmada (1985), birinci dü-
zey yanlış inanç testlerini otizmi olan çocukların 
%80’inin geçemediği, Down sendromu olanla-
rın ise göreceli daha başarılı olduğu bulunmuş, 
izleyen çalışmada birinci düzeye göre daha zor 
olan ikinci düzey yanlış inanç testlerinde, otizmi 
olan grubun Down sendromu ve normal kontrol 
grubuna göre çok başarısız olduğu saptanmıştır 
(Baron-Cohen ve ark. 1985, Baron-Cohen 1989). 
Sonraki çalışmalar otizmi olan çocukların haya-
li/sembolik oyunlar, görünüm/gerçeklik testleri 
ve davranışlar için zihinsel açıklamalar üretme 
alanlarında yetersizlik yaşadığını, zeka geriliği 
olan gruba kıyasla zihinsel süreçleri tanımlayan 
düşünmek, bilmek, hayal etmek gibi sözcükleri 
kavrama ve anlamlandırmada yetersiz oldukla-
rını bildirmiştir (Yates 2002, Tager-Flusberg ve 
Sullivan 1994, Baron-Cohen ve ark. 1994). Down 
sendromu, zeka geriliği ve işitme sorunu olan 
çocuklarda da ZK bozukluğu olduğu belirtil-
mekle birlikte (Yates 2002, Yirmia ve ark. 1996, 
Peterson ve Siegal 1995) otizmi olan bireylerde 
bozukluğun daha şiddetli olması (Yates 2002, 
Tager-Flusberg ve Sullivan 1994, Yirmia ve ark. 
1998), bu durumun en azından bir ölçüde bu 
hastalığa özgü olduğuna kanıt olarak gösterile-
bilir. Sözel zekâ yaşının, ZK yetisini öngördüğü 
ancak sözel zekâ yaşı gruplar arasında eşlen-
diğinde bile otizmi olanların daha büyük bir 
yüzdesinin bu testleri geçemediği bildirilmiştir. 
Otizmi olan çocukların ZK testini geçebilmeleri 
için daha yüksek sözel zeka yaşına gereksinim-
leri olduğu belirtilmektedir (Happe 1995). Özet 

olarak bu çalışmalardan ZK yetisinin bir ölçüde 
genel zekâ düzeyi ve dil gelişimiyle ilgili olduğu 
ancak otizmi olanlarda görülen daha ağır bozuk-
lukları açıklamada sadece bu faktörlerin yeterli 
olmadığı sonucuna varılabilir. 

İzleyen çalışmalarda Yüksek İşlevli Otizm (YİO) 
ve Asperger Sendromu (AS) olan bireylerin bi-
rinci ve ikinci düzey yanlış inanç tetslerini ge-
çebildiği gösterilmiştir (Ozonoff ve ark. 1991, 
Ozonoff ve ark. 1993). Bu bireylere yönelik göre-
ce daha karmaşık hikâyelerden yalan, şaka, gaf 
gibi kavramları anlamayı, sosyal durumlarda 
davranışın altında yatan nedeni görebilmeyi (Jo-
liffe ve Baron-Cohen 1999a, Baron-Cohen ve ark. 
1999, Happe 1994), gözlerden (Baron-Cohen ve 
ark. 2001, Senju ve ark. 2002), sesten (Rutherford 
ve ark. 2002) ve fi lmlerden (Golan ve ark. 2008) 
başka bir bireyin niyetini algılamayı ölçen ileri 
ZK testleri geliştirilmiştir ve belirgin bozukluk-
lar gösterilmiştir.  İlginç/Tuhaf öyküler testinde 
(Strange Stories Test) her iki klinik grubun da (AS 
ve YİO) içerikle uygunsuz yorumlar yaptığı an-
cak bu durumun YİO grubunda daha fazla oldu-
ğu belirtilmiştir (Joliffe ve Baron-Cohen 1999a). 
Senju ve arkadaşları (2002) “Gözler Testi”ndeki 
yetersizliğin dilden ve genel zekadan bağımsız 
olduğunu ve hastalık şiddetlendikçe belirginleş-
tiğini belirtirken, otizmde ZK’nı sözel becerilerle 
ilişkili bulan yazarlar da vardır (Ozonoff ve ark. 
1991, Travis ve ark. 2001, Fisher ve ark. 2005). 

Yapılan çalışmalar, ZK yetersizliklerinde otizmi 
olan bireylerin insan yüzünü de içeren sosyal 
uyarana yönelik tercihlerinin düşük olmasının 
da katkısının olabileceğini belirtmektedir (Daw-
son ve ark. 2004, Pisula 2010). Göz hareketlerinin 
takip edildiği çalışmalarda otizmi olan çocukla-
rın göz bölgelerinden ziyade ağız ve el hareket-
lerine bakma eğiliminde olduğu bildirilmektedir 
(Speer ve ark. 2007,  Jones ve ark. 2008). Yüze ait 
bilgilerin işlenmesi süreçlerinde de atipik işlev-
sellik gösterilmiştir (Schultz ve ark. 2000, Critc-
hley ve ark. 2000). Yüze ait bilginin işlenebilme 
sürecindeki sorunlar duyguların tanınması ile 
ilgili soruları da gündeme getirmektedir (Pisula 
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2010, Özbaran ve ark. 2009). 

Otizmdeki ZK bozukluğunun klinik yansımaları 
yeterince çalışılmamakla birlikte sosyal ve ileti-
şim yetileri (Peterson ve Siegal 1995) ve sosyal 
olgunluk ile (Peterson ve ark. 2007)  ilişkili ol-
duğu bildirilmektedir. Yanlış inanç testleri gibi 
sosyal-bilişsel beceriyi değerlendiren testler dil 
becerisi ile ilişkili bulunmuştur (Ozonoff ve ark. 
1991, Travis ve ark. 2001, Fisher ve ark. 2005, Yir-
mia ve ark. 1996). Sözel bellek, performas IQ, yaş 
ve cinsiyetin sosyal bilişi en iyi öngören belirle-
yiciler olduğu ileri sürülmektedir (Buitelaar ve 
ark. 1999). 

ZK’nın duygu tanıma becerisi ile ilişkili  olduğu 
(Buitelaar ve van der Wees 1997), YİO grubunun, 
işbirliğini içeren sosyal davranışlar ve gelişmiş 
ZK  geliştirebilse de duyguları tanıma ve sosyal 
olarak uygun davranışı sergileme konusunda  
yetersiz oldukları bulunmuştur (Happe 1994, 
Peterson ve ark. 2009). Ayrıca ZK işlevlerinde-
ki yetersizliğin yürütücü işlev bozukluğu ile 
ve özellikle çalışma belleği ve ketleyici kontrol 
alanları ile ilişkili olduğu da ileri sürülmektedir 
(Pelicano 2007, Yang ve ark 2009). 

Sonuç olarak ZK yetisinin bir ölçüde genel zeka 
düzeyi ve dil gelişimiyle ilgili olduğu ancak 
otizmde görülen daha ağır bozuklukları açık-
lamada tek başına bu etmenlerin yetersiz oldu-
ğu anlaşılmaktadır. OYB’da zihin modülünde 
bir bozukluk yerine matürasyonel bir gecikme 
olabileceği bulguları göze çarpmaktadır. Ancak 
yine de bulguları yorumlarken, çalışmalarda 
kullanılan mevcut testlerin klinik tablonun daha 
hafi f olduğu bireyler için fazla basit olduğu ve 
duyarlılığının düşük olabileceği akılda tutulma-
lıdır. Hiçbir testin gerçek sosyal ortam kadar zor 
ve karmaşık olmadığı unutulmamalıdır.

2) Yürütücü İşlev Bozuklukları

Yürütücü İşlevler (Yİ), bir amacı gerçekleştire-
bilmeye yönelik amaçlı davranışların kontrol ve 
yönlendirilmesine yardım eden bir dizi ilişkili 

ancak farklı yüksek düzey bilişsel yetiyi kapsa-
yan şemsiye bir terimdir (Corbett ve ark. 2009).  
Eylem planı yapabilme, bilişsel esneklik/kuru-
lum değiştirme, uygun olmayan uyaranı durdu-
rabilme veya erteleyebilme, sorun çözme strate-
jileri oluşturabilme, çalışma belleği, üretkenlik/
üretebilirlik (generativity) ve kendini gözlemle-
me/izleme (self-monitoring) gibi yetileri içerir.  
Yapılan çalışmalarda Yİ’nin OYB olgularında ye-
tersiz olduğu gösterilmiştir. Çalışmalar alt baş-
lıklar halinde aşağıda özetlenmiştir.

Planlama: Hareketin sürekli olarak izlenmesi, 
değerlendirilmesi ve güncellenmesini gerektiren 
bilişsel beceridir. Değerlendirmede en sık kulla-
nılan testler; Londra Kulesi (LK), Hanoi Kulesi 
(HK), CANTAB nöropsikolojik test bataryasının 
bir alt testi olan Cambridge Çoraplarıdır (Stoc-
kings of Cambridge). Bu testlerin aslında sadece 
planlamayı değil aynı zamanda problem çözme 
becerilerini, esneklik ve strateji oluşturma alan-
larını da değerlendirebildiği belirtilmektedir 
(Robinson ve ark. 2009).  Kontrol grubu olarak 
yaş ve IQ açısından eşleştirilmiş Dikkat Eksikliği 
ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB),  orta düzey 
öğrenme bozukluğu, Tourette Sendromu (TS) 
ve sağlıklı olgu grupları alındığında, OYB’de 
planlama alanında yetersizliğin belirgin olduğu 
gösterilmiştir (Hughes ve ark. 1994, Ozonoff ve 
ark. 2004, Joseph ve ark. 2005, Robinson ve ark. 
2009). Planlama yetersizliği IQ’su hem yüksek 
hem de düşük olan otizmli bireylerde saptan-
mıştır (Ozonoff ve ark. 2004). Bazı araştırmalar-
da ise DEHB ve normal kontrol grubu ile OYB 
grubu arasında fark gözlenmemiştir (Edgin ve 
Pennington 2005, Goldberg ve ark. 2005, Corbett 
ve ark. 2009). Happe ve ark. (2006) ise OYB ve 
DEHB grubu arasında fark olmadığını fakat bu 
her iki klinik grubun normallerden kötü perfor-
mans gösterdiğini belirtmiştir. Çalışmalardaki 
farklı sonuçların, alınan örneklem gruplarının 
heterojenitesine, testlerin bilgisayar ya da manu-
el sürümlerinin kullanılmasına ve yönergelerin 
verilme tarzına bağlı olabileceği belirtilmektedir 
(Robinson ve ark. 2009). 
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Bilişsel Esneklik/Kurulum Değiştirme: Durum-
sal değişimlere yanıt olarak farklı bir düşünce 
ya da eyleme geçebilme yetisi olarak tanımlan-
maktadır. Değerlendirmede en sık kullanılan 
testler Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ve 
CANTAB bataryasının Kurulum Değiştirme 
(Intradimensional-Extradimensional set shifting) 
alt testidir (Robinson ve ark. 2009). WKET sıra-
sında bireyin, soyutlama yetisi, bilişsel esneklik, 
seçici dikkat, kurulum oluşturabilme yeteneği, 
çalışma belleği gibi bir çok bilişsel özelliği kul-
landığı belirtilmektedir (Ozonoff  1995). Kontrol 
grubu olarak yaş ve IQ açısından eşleştirilmiş 
DEHB,  orta düzey öğrenme bozukluğu, TS ve 
normal kontrol grupları alındığında; OYB’de 
esneklik alanında yetersizlik olduğu görülmüş-
tür (Hughes ve ark. 1994, Ozonoff ve ark. 2004, 
Corbett ve ark. 2009). IQ’su hem yüksek hem 
düşük otizmli bireylerde esneklik yetersizliği 
saptanmıştır (Ozonoff ve ark. 2004). Kılınçars-
lan ve arkadaşları (2010), AS grubunun kontrol 
grubuna göre WKET’de persevaratif tepki ve 
hata puanlarının daha fazla, kavramsal düzeyde 
tepki yanıtlarının daha düşük olduğunu ve daha 
az kategori oluşturabildiklerini saptamıştır. AS 
ve YİO grubunda perseveratif yanıt ve hataların 
daha fazla olduğu (Ozonoff ve ark. 1991, Liss 
ve ark. 2001, Geurts ve ark. 2004, Verté ve ark. 
2006), erişkin AS olanlarda azalmış kavramsal 
yanıt düzeyleri (Ambery ve ark. 2006) ve OYB 
grubundaki çocuklarda daha az kategori ürete-
bilme (Liss ve ark. 2001, Shu ve ark. 2001) beceri-
si gözlendiği farklı çalışmalarda gösterilmiştir.   

Verte ve arkadaşları (2006) OYB içinde YİO ve 
AS grubunun en kötü performansı sergilediğini, 
Yaygın Gelişimsel Bozukluk Başka Türlü Ad-
landırılamayan (YGB-BTA) grubunun YİO/AS 
grubundan iyi ancak normal kontrol grubundan 
kötü seviyede olduğunu belirtmiştir. Fark sap-
tamayan çalışma sayısı azdır (Robinson ve ark. 
2009). 

Üretebilirlik/üretkenlik (Generativity): Spontan 
olarak yeni fi kir ve davranışlar üretebilme yeti-
sidir. Akıcılık testleri ile değerlendirilmektedir. 

Akıcılık 3 boyutta incelenmektedir: Sözel akıcı-
lık, desen akıcılığı (design fl uency), fi kir akıcılığı 
(ideational fl uency) (Turner 1999). Yaş ve beceri 
açısından eşleştirilmiş ya da istatistiksel olarak 
kontrol edilmiş gruplarla (Geurts ve ark. 2004, 
Kleinhans ve ark. 2005, Turner 1999, Verté ve ark. 
2006, Kılınçarslan ve ark. 2010),  yapılan karşılaş-
tırmalarda OYB olan grupta yetersizlik bildiren 
çalışmalar yanı sıra, benzer performans bildiren 
çalışmalar da bulunmaktadır (Manjiviona ve 
Prior 1999, Happé ve ark. 2006, Hill ve Bird 2006, 
Corbett ve ark. 2009, Robinson ve ark. 2009). 
Çalışmalarda en sık değerlendirilen alanlardan 
olan sözel akıcılık ile ilgili ülkemizde yapılan bir 
çalışmada AS olgularında sözel semantik akıcılık 
alanında fark saptanmazken, fonolojik (leksikal) 
akıcılık puanlarında AS aleyhinde farklılık bil-
dirilmiş ve AS grubunda DEHB eş hastalanımın 
sözel akıcılık test puanlarını düşürdüğüne dik-
kat çekilmiştir (Kılınçarslan ve ark. 2010). Bu du-
rumun fonolojik akıcılık becerisinin, halihazırda 
bulunan ve öğrenilmiş semantik bilgiye daha 
fazla dayanan kategori akıcılığına kıyasla daha 
fazla organizasyonel ve stratejik tarama beceri-
leri gerektirdiği (Riva ve ark. 2000, Sauzeon ve 
ark. 2004), ya da bu iki akıcılık testlerinin çakış-
mayan farklı nöral substratlar (leksikal akıcılık 
için sol dorsolateral prefrontal korteks, kategori 
akıcılığı için sol temporopolar korteks)  ile ilişki-
li olabileceğinden söz edilmiştir (Kılınçarslan ve 
ark. 2010). Verte ve ark. (2006) OYB içinde YİO 
ve AS grubunun en kötü performansı sergiledi-
ğini, YGB-BTA grubunun YİO/AS grubundan 
iyi ancak normal kontrol grubundan kötü sevi-
yede olduğunu belirtmiştir. Sözel Akıcılık otistik 
semptomlarla, iletişim ve sosyal ilişki problem-
leri ile ilişkili bulunmuştur (Bishop ve Norbury 
2005, Kenworthy ve ark. 2009).

Ketleme (İnhibisyon):  Uygun olmayan uyaranı 
durdurabilme ya da erteleyebilme yetisidir. Stro-
op testi, Yap-Yapma (Go-No-Go) testi, Çocuklar 
İçin Günlük Dikkat Testi (Test Of Everday Atten-
tion For Children) gibi çeşitli testlerle değerlen-
dirilmektedir (Robinson ve ark. 2009). OYB olan 
çocukların normal kontrol, DEHB ve TS grubu 
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ile yapılan karşılaştırmasında yetersizlik bulan 
çalışmalar (Corbett ve ark. 2009, Robinson ve 
ark. 2009, Joseph ve ark. 2005, Verte ve ark. 2005) 
kadar fark saptamayan çalışmalar da (Ozonoff 
ve ark. 1994, Ozonof ve Strayer 1997, Hill ve Bird 
2006, Kılınçarslan ve ark. 2010) bulunmaktadır. 
Ketlemenin, otizm yelpazesinde göreceli ola-
rak korunmuş bir alan olduğu belirtilmektedir 
(Ozonoff 1997, Goldberg ve ark. 2005, Kleinhans 
ve ark. 2005,  Hill ve Bird 2006, Ambrey ve ark. 
2006). Yanıt ketlemesinin tekrarlayıcı davranış-
lar ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir (Lopez 
ve ark. 2005).  

Çalışma Belleği: Davranışın geçici süre için de-
vamlılığını desteklemek adına bilginin kısa bir 
süre için hazır (on-line) tutulması ve karmaşık 
yanıtları planlamak için fi kirleri içsel olarak 
ayarlayabilme (manipule edebilme) becerilerini 
içermektedir (Steele ve ark. 2007). Direkt olarak 
özgün ve basit testlerin (CANTAB Uzamsal Ça-
lışma Belleği Testi, Gecikmiş Okulomotor Yanıt 
Testi (Memory-Guided Saccade) gibi) uygulan-
ması ile değerlendirilebileceği gibi daha karma-
şık problem çözme testlerinin yorumlanması 
ile de tahmin edilebilir (Williams ve ark. 2005).  
Bahsedildiği gibi planlama ve problem çözme 
testleri (HK ya da LK gibi) ile WKET’ni başarılı 
bir tamamlama için sağlam çalışma belleği bece-
rilerin de gerektiği düşünülmektedir (Ozonoff 
1995).

Otizm olan çocuklarda (Corbett ve ark. 2009, 
Steele ve ark. 2007, Joseph ve ark. 2005), etkilen-
memiş aile bireylerinde (Hughes ve ark. 1997) ve 
AS’da (Morris ve ark. 1999) görsel-uzamsal ça-
lışma belleği yetersizlikleri bildiren çalışmaların 
yanı sıra farklı sonuçlar bildiren çalışmalar da 
bulunmaktadır (Griffi th ve ark. 1999, Ozonoff ve 
Strayer 2001). Ancak bu çalışmalar, incelenen ör-
neklemin özellikleri, kullanılan test araçlarının 
farklı süreçlerin işleyişini de içermesi ya da zor-
luk derecesi ile ilgili alanlarda eleştiriler almış-
tır. Otizm olan çocuklarda sözel çalışma belleği 
alanının korunmuş olduğu bildirilmekle birlikte 
(Williams ve ark. 2005), etkilenmemiş aile birey-

lerinde ise bu alanda yetersizlik bildirilmiştir 
(Gokcen ve ark. 2009).

Otizmdeki varsayılan çalışma belleği yetersizli-
ğinin, davranış düzenlenmesi, bilişsel esneklik, 
soyut düşünce ve dikkatin odaklanma ve sür-
dürülmesi ile ilişkili problemler silsilesine de 
neden olabileceği düşünülmektedir (Ozonoff ve 
ark. 1991, Hughes ve ark. 1994). 

Özet olarak;  OYB olgularında Yİ yetersizlikle-
ri olduğu gösterilmiştir. Ancak Yİ kusurlarının 
OYB’ye özgü olmadığı ve birçok başka psiki-
yatrik hastalık grubunda da gösterildiği bilin-
mektedir. Bununla birlikte otistik semptomato-
lojinin tekrarlayıcı davranışlar (Lopez ve ark. 
2005), sosyal etkileşimde bozulma (Berger ve 
ark. 2003) ve iletişim anormallikleri (Bishop ve 
Norbury 2005) gibi bazı yönlerini açıklayabile-
ceği ve yaratıcı oyunun yokluğu ve tekrarlayan 
basmakalıp davranışlarla daha fazla ilişkili ol-
duğu (McEvoy ve ark. 1993) belirtilmektedir. Ay-
rıca Yİ yetersizlikleri ile birlikte ZK, paylaşılmış 
dikkat gibi diğer bilişsel alanlardaki sorunlar da 
birbirleriyle oldukça bağlantılı görünmektedir 
(Griffi th ve ark. 1999). Çalışmalara bakıldığında 
Yİ yetersizliğinin otizm olan çocuklardaki ilk iki 
çekirdek belirti olan dil işlev bozukluğu ve sos-
yal alandaki bozulma ile daha az ilişkili, 3. çe-
kirdek belirti olan yaratıcı oyunun yokluğu ve 
tekrarlayan-basmakalıp davranışlarla daha fazla 
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Her ne kadar Yİ 
kusurları otizme özgün değilse de bu alanda-
ki yetersizliklerin giderilmesine yönelik özgün 
yöntemlerin geliştirilebileceği ve yetersizliklerin 
ilişkili bulunduğu belirti alanlarında da düzelme 
sağlayıp sağlayamayacağının araştırılabileceği 
düşünülmektedir.

3) Zayıf Merkezi Bütünleme

Otizmi açıklamaya çalışan ZK ve Yİ’de yetersiz-
lik kuramları, bazı otistik bireylerin neden bazı 
alanlarda (görsel uzaysal beceri, ezber hafızası, 
zekâ testi skalasında alt testler arasındaki den-
gesiz puan farklılıkları) korunmuş, hatta üstün 
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becerilerinin olduğunu açıklamakta yetersiz 
kalmaktadır. Frith tarafından ilk kez 1989 yılın-
da ifade edilen zayıf merkezi bütünleme, otizm-
deki çekirdek belirtileri açıklamaya ve bu boş-
luğu doldurmaya çalışan bir kuramdır (Happe 
ve Frith 2006). Zayıf Merkezi Bütünleme (ZMB) 
gösteren bilişsel stil detaya odaklanabilme bece-
risi korunmuş hatta bazı alanlarda gelişmiş iken 
gelen duysal uyaranın bir bütüne entegrasyonu 
işlevinde azalma olarak tanımlanmıştır (Happe 
ve Frith 2006). Bu kurama göre, otizmde çevre-
den alınan veriler, beyinde bir bütün olarak bir 
araya getirilip anlamlandırılamaz. Bilgi işlem-
leme yetersizliği nedeniyle algılanan uyaran-
lardan anlamlı ve tutarlı bir bütün oluşturma 
(global-proccessing) mümkün olmamaktadır. 
Veriler parçalar olarak algılanır (local procces-
sing). Otizmde görülen bazı bilişsel avantajların 
bütün-parça işleme farkından kaynaklandığı 
düşünülmektedir (Ozonoff ve ark. 1994). 

Saklı Figürler Testi (SFT) (Embedded Figures 
Test) ve Blok Desen Testleri (BDT) ZMB’yi de-
ğerlendirmede yararlanılan iki görsel-uzamsal 
testtir. Ayrıca hiyerarjik fi gürler testleri, görsel 
illüzyon testleri, sözel-semantik testler kullanı-
lan diğer değerlendirme araçlarıdır. Çalışmalar-
da, otizmi olan bireylerin SFT ve BDT testlerinde 
kontrollere göre daha iyi performans gösterme 
eğiliminde olduğu; (Morgan ve ark. 2003, Van 
Lang ve ark. 2006) yani bilgiyi bütünsel işleme 
süreçlerinde sorunlarının bulunduğu, otizm 
olan bireylerin bilgileri bütünsel bir yoldan zi-
yade daha ayrıntıcı ve lokal bir şekilde işlediğini 
gösterdiği ileri sürülmektedir (Joliffe ve Baron-
Cohen 2001). Ropar ve Mitchell (2001) hasta-
lık şiddeti ile merkezi bütünleme arasında ters 
ilişki bildirilmiştir. AS ve YİO arasında ise BDT 
(Gilchrist ve ark. 2001 ) ve SFT (Joliffe ve Baron-
Cohen 1997) testinde fark saptanmamıştır. OYB 
grubunda SFT ve BDT testlerinde üstün perfor-
mans saptamayan çalışmalar (Brian ve Bryson 
1996, Kaland ve ark. 2007) yanında farkın sınırda 
olduğu ancak anlamlı bulunmadığını (Beaumont 
ve Newcombe 2006) belirten yazarlar da bulun-
maktadır. Van Lang ve arkadaşları (2006) çalış-

malarında zekâ geriliği ve otizmi olan bireyleri 
yaş ve IQ açısından eşleştirilmiş otizmi olmayan 
kontrol grubu ile karşılaştırmış ve SFT’de OYB 
olanlar otizmi olmayan gruptan daha iyi iken, 
otizm, YGB-BTA ve kontrol grupları arasında 
fark saptanmamıştır. BDT’de ise OYB ile otiz-
mi olmayan grup arasında fark saptanmazken, 
gruplar arasında otizmi olanların kontrol gru-
bu ve YGB-BTA grubundan daha hızlı olduğu, 
YGB-BTA ile kontrol grubu arası fark olmadığı 
saptanmıştır.      

OYB olan bireyleri sözel-semantik alanda değer-
lendirmek için anlattıkları hikayeleri inceleyen 
çalışmalarda, hikayelerin tipik olarak düzensiz 
olduğu ve organize olmadığı (Loveland ve ark. 
1990), parçalar arasındaki nedensel bağlantılar-
da eksiklikler içerdiği (Tager-Flusberg ve Sulli-
van 1995), eş anlamlı sözcüklerin belirsizliğini 
gidermek için önceki kelimelerin bağlamını kul-
lanabilmede yetersizlikler yaşandığı (Jolliffe ve 
Baron-Cohen 1999b) belirtilmektedir. Görsel algı 
ve illüzyon alanını değerlendiren çalışmalarda 
görsel illüzyona azalmış duyarlılık (Happe 1996) 
ve görsel taramada üstünlük (Plaisted ve ark. 
1998) tespit edilmiştir. İşitsel bilgi işleme süre-
cinde de müzik uyaranına gelişmiş lokal işleme 
(Mottron 2000) olduğu bildirilmektedir.

Bilgi işleme sürecini değerlendirmek amacıyla 
kullanılan bir diğer araç Navon Hiyerarjik Fi-
gürler testidir. Küçük s harfl erinden oluşan bü-
yük H harfi nin gösterildiği bir testtir. Hiyerarjik 
fi gürler testinde otizmi olan bireylerin de seçici 
şekilde hedefe yönelebilmeyi gerektiren hiyerar-
şi kurabilme konusunda (seçici dikkat) global bir 
avantaj gösterdiği saptanmıştır (Ozonoff ve ark. 
1994, Plaisted ve ark. 1999). Bölünmüş dikkat 
testinde; olağan gelişime sahip çocuklar lokal 
seviyede ortaya çıkan hedef durumunda daha 
çok hata yaparken otizmi olan çocuklar global 
seviyede ortaya çıkan hedef durumunda daha 
çok hata yapmıştır. Seçici dikkat testinde her iki 
grup çocuk global seviyede daha hızlı saptan-
mıştır.  Yani OYB olan grup da seçici şekilde he-
defe yönelebilmeyi gerektiren hiyerarşi kurabil-
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me konusunda global bir avantaj göstermişlerdir 
(Plaisted ve ark. 1999, Mottron ve ark. 1999).

Bilgi işleme yetersizliği nedeniyle algılanan uya-
ranlardan anlamlı ve tutarlı bir bütün oluştur-
madıkları (global-proccessing) varsayımı ile bu 
bulgu çelişmektedir. Çalışmalar bu durumu eğer 
OYB’nin de bilgilendirilip yol gösterilirlerse 
bilgiyi içeriğe uygun işleyebilecekleri şeklinde 
açıklamaktadır (Plaisted ve ark. 1999, Mottron 
ve ark. 1999, Jolliffe ve Baron-Cohen 2001). Lokal 
bilgiye yönelik istemli ya da yönlendirilmiş seçici 
dikkat yokluğunda lokal bilgi işlem seviyesinde 
ketleme kusuru olabileceği şeklinde yorumlan-
maktadır. Bu durumun ZMB’nin sadece spontan 
işlemleme tercihini karakterize edebileceği (Jol-
liffe ve Baron-Cohen 2001) yani,   bilişsel yeter-
sizlikten ziyade bir bilişsel stil olduğu yorumu 
yapılmaktadır. Lokal işleme sürecindeki yüksek 
uzaysal frekanslı bilgiyi taşıyan yolaklarda vent-
ral yolak, parvosellüler-algısal düzeyde artmış 
duyarlılığın (Plaisted ve ark. 1999) ve dorsal yo-
laktaki yetersizliğin  (Milne ve ark. 2002, Pellica-
no ve ark. 2005) bu süreçten sorumlu olabileceği 
belirtilmektedir.

Zayıf merkezi bütünlemenin duyusal anorma-
liklerle ilişkisi bildirilmekle (Rogers ve ark. 2003, 
Leekam ve ark. 2007) birlikte SFT ile duyusal 
anormallikler arası ilişki bulmayan çalışmalar 
(Chen ve ark. 2009) ve tekrarlayıcı davranışlarla 
ilişkili bulan (Evans ve ark. 2001, Chen ve ark. 
2009) ve bulmayan (South ve ark. 2007) çalış-
malar da vardır. Çalışmalar ZMB ile ZK, sosyal-
emosyonel işlevsellik, zayıf paylaşılmış dikkat 
ve düşük sözel beceri arasında ilişki bildirmez-
ken (Morgan ve ark. 2003, Pellicano ve ark. 2006),  
Pellicano ve arkadaşları (2006) yürütücü işlevler 
ile ilişkili olduğunu belirtmiştir.

SONUÇ

OYB’de nöropsikolojik profi li inceleyen çalış-
malarda 3 teorinin egemen olduğu görülmekle 
birlikte kendi içinde de heterojen bir grup olan 

OYB belirtilerini tek teori ile açıklamaya çalış-
manın yetersiz olduğu açıktır.  Otizmde görülen 
1.Sosyal ve iletişimsel bozukluklarını zihin ku-
ramı yetersizliği, 2.Stereotipik davranış ve sınırlı 
ilgi alanlarını yürütücü işlev yetersizliği, 3. Özel 
yetenekler ve bazı alanlardaki gelişmiş becerileri 
ise zayıf merkezi bütünleştirme kuramları ile an-
lamak ve açıklamak gözlenen belirtilerin altında 
yatan mekanizmaların anlaşılmasında fayda 
sağlayabilecektir. 

OYB olan çocukların bilişsel profi llerin anlaşıl-
ması heterojen olan bu grubun bazı alanlarda ho-
mojenize edilip genetik incelemeler için kolaylık 
sağlaması açısından da yararlı olabilir. Ancak ha-
len bu yetersizliklerin kapsamı ve şiddetindeki 
bireysel farklılıkların OYB’de daha homojen alt 
grupların tanınmasını sağlayıp sağlayamayacağı 
açık değildir. Bilişsel profi llerin anlaşılmasının, 
ilişkili nöral alanların tanımlanması ve otizmin 
nöropatofi zyolojisinin anlaşılmasına katkı sağla-
yacağı düşünülmektedir.

ZK bozukluğunun klinikte duygu tanıma bece-
risi, sosyal iletişim yetileri ve sosyal olgunluk ile 
ilişkili olduğu bilindiğinden OYB olan çocukla-
ra duyguları tanıma, uygun ifade edebilme ve 
sosyal beceri eğitiminin verilmesi önemli gö-
rünmektedir. Zayıf merkezi bütünleştirme kura-
mından elde edilen bilgilerden yola çıkarak bu 
çocuklardaki detaya artmış odaklanma becerisi 
göz önünde bulundurulup eğitimde bu beceri-
den faydalanılabileceği, yine duyusal uyaranın 
bir bütüne entegrasyonu işlevinde tanımlanan 
azalmanın giderilmesine yönelik girişimlere ih-
tiyaç olabileceği ve ZK, paylaşılmış dikkat gibi 
diğer bilişsel alanlardaki sorunlarla da oldukça 
bağlantılı görünen Yİ yetersizliklerinin (özellikle 
planlama, esneklik gibi) geliştirilmesine yönelik 
eğitimlerin özel eğitim kapsamında ele alınması-
nın önemli olacağı düşünülmektedir. Günümüz-
de en önemli tedavi yöntemi olan özel eğitim 
içeriğinin belirlenmesi ve düzenlenmesine bu 
bulguların yol gösterebileceği düşünülebilir.

KÖSE VE ARK.
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