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Bu çalış mada adli gözlem için gelen, DSM-IV ikinci eksen B ve C kümesi ki şilik bozuklu ğu tanısı alan suçlular-.
da geliş imsel, ailesel ve çevresel özellikleri ile kayg ı , öfke tarz ı ve benlik sayg ı larının incelenmesi ve kar şılaşhrı lması amaçlanmış nr. Bu amaçla adli gözlem için yannlan DSM-IV ikinci eksen Antisosyal Ki şilik Bozuklu ğu tanı
kriterlerini karşı layan 55 suçlu denek ile birinci grup, B ve C kümesinden di ğer bir kişilik bozuklu ğu tanısı alan
25 suçlu denek ile ikinci grup ve 62 sa ğlıklı normal denek ile sağlıkl ı kontrol grubu oluş turuldu. Denekle•in hepsi
erkekti. Derneklere geliş imsel, ailesel, çevresel ve suça yönelik sorular içeren görü şme anketi ile Du•umluk-Sürekli Kayg ı Envanteri (State-Trait Anxiety Inventory, STAI), Sürekli Öfke-Öfke Tarz Ölçe ği (SOOTO) ve Coopersmith
Benlik Sayg ı n Envante•i (Self-Esteem Inventory, BSO) uyguland ı . Antisosyal kicilik bozuklu ğu grubunda aile ve
yetiştiği, yaşadığı çevrede alkol ve madde kullan ım ı ile suç işleme s ıklığı , aile içi şiddet ve ili şki bozuklu ğu,
geçmi şte suç işleme s ıklığı , kendine ve ba şkalarına yönelik agresif davranış sıklığı , sürekli öfke ve öfke .d ışavurum ortalama puanları diğer iki gruba göre anlamlı düzeyde yüksek bulundu. Ayn ı grupta sürekli kaygı , öfke içevurum, öfke kontrol, benlik sayg ısı ortalama puanları kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek iken; di ğer
kişilik bozukluklar ı grubuna göre anlamlı düzeyde bir yükseklik göstermedi ği saptandı . Antisosyal ki şilik bozukluğu tanısı alan adli gözlem olgularını n benzer aile ve çevresel geli şim şartlarına sahip oldukları ve suç i şleme
potansiyellerinin sürekli öfke ve öfke d ışavurunı özellikleriyle yak ın ilişkili olduğu söylenebilir.
Anahtar kelimeler: Adli gözlem suçlu olgular ı , kişilik bozukluklar ı , kayg ı , öfke, benlik sayg ısı
Düş ünen Adam; 2002, I5(2):97-103

SUMMARY

In this study, investigation of relation and comparison of anxiety, anger style and self-esteem in c•iminals who
were hospitalized
judicial obse•vation with a diagnosis of personality disorder according to DSM-IV axis II
and C sets and their developmental,.family and environmental properties were aimed. For this aim, a group of
55 hospitalized criminal subjects who met the exact criteria for antisocial Personality Disorder according to
DSM-IV axis 11, a second group of 25 hospitalized criminal subjects with a diagnosis of another personality disorder according to B and C sets and a control group of 62 standing healty subjects were included irn this study.
Subjects were all male. Each subject was giyen an interview questionaire including items of development, family, environment and erime as well as State-T•ait Anxiety Inventory (STAJ), Prolonged Agression-Agression Style
Scale (PAASS) and Self-Esteem Inventory (BSO). In this antisocial personality group, when compared to the two
other groups, a significantly meaningful increase in the relation between frequency of erime and alcohol and substance abuse in family, environment of development residency ama, intrafamiliar violence and deterio•ation of
•elations, frequency of past erime, aggressive behaviou• frequency towarded to themselves and others, and p•olonged aggression-aggression expression scores couldn't have been established. Although, mean scores of the
same group for prolonged anxiety, introverted anger; control of anger and self-esteem were significantly meaningfid when compared to the control group; the same relation couldn't have been established in comparison to
other personality disorders group. It can be suggested that the judicial observation cases with diagnosis of antisocial personality disorder have similiar family and environmental development conditions and their potential for
erime is closely associated with their prolonged anger and anger expression.
Key words: Judicial observation criminal cases, personality disorders, anxiety, aggression, self-esteem
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Kayg ı , Öfke ifadesi ve Benlik Sayg ısı nı n Kişilik Bozukluğu ile
ilişkisinin Ara ştı rı lması

GIRIŞ

Adli gözlem ve karar, psikiyatrinin hukuk alan ındaki bir sorumluluğ udur. Toplumsal düzlemde suç
kabul edilen eylemleri yapan bireyin yasal sorumluluğunun değerlendirildi ği adli gözlem, genelde psikiyatri servisinde san ığın yatınlmasıyla yapılır. Suç
ve psikiyatrik bozukluk arası nda öteden beri bir ili şki kurulmaya çal ışılmış sa da toplum genelinde bakıldığında, suç eğilimini ve sıklığını arttırmada psikiyatrik hastal ıklar ve kişilik bozukluklarının yanı
sı ra; toplumsal, ekonomik, yasal, kültürel faktörlerin de önemli rol oynad ığı görülmektedir
( 2-4 ).

Bu bağlamda bakılırsa kapalı toplum kurallann ın
hakim olduğu askerlik görevi s ırasında; kurallardan

( 12 )

( 13 )
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Tüm deneklere sosyodemografik özelliklere, aileye,
yaşadığı çevreye ve suça yönelik sorular içeren görüş me anketi doldurtuldu. Ayr ıca 40 sorudan olu şan
Spielberger'in Durumluluk ve Sürekli Kayg ı En(STAI), 34 sorudan olu şan Spielberger'in
vanteri
(SÖÖTÖ) ve
Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçe ği
25 sorudan olu ş an Coopersmith'in Benlik Sayg ısı
Envanteri (20) (SEI) uyguland ı.

a

kaynaklanan sınırlanma ve kısı tlanmalar nedeniyle
suç işleme sıklığının artaca ğı düşünülebilir. Bu kanıyı işlenen askeri suçların çoğunluğ unu "firar, izin
tecavüzü ve disipline ayk ırı davranış" gibi suçların
oluşturmas ı da destekler (5,6) Suç işleme eyleminde
sadece bireyin bulundu ğu ortamın özellikleri de ğil,
aynı zamanda bireye ait ki şisel, toplumsal, ailesel ve
gelişimsel pek çok psikososyal de ğişkenler de
önemli rol oynamaktadır (2,4,8).

zukluğu tanı ölçütlerini karşı layan 55 olgu ile birinci grup (Antisosyal Grup:AG); DSM-IV Eksen II B
ve C kümesinden di ğer kişilik bozuklukları tanı ölçütlerini karşı layan 25 olgu ile ikinci grup (Antisosyal Olmayan Grup;AOG) olu şturuldu. İkinci grubun
açılımına bakılı rsa 8 olgu histriyonik, 5 olgu borderline, 4 olgu obsesif kompulsif, 6 olgu ba ğımlı, 2 olgu çekingen ki şilik bozukluğ u tanı kriterlerini karşıhyordu. Polikliniğ e periyodik muayene, i şe giriş ve
ehliyet muayenesine geli ş gibi nedenlerle müracat
eden, görüş me ve ruhsal muayenelerinde psikiyatrik
bir bozukluk saptanmayan ve DSM IV Eksen II B
ve C küme kişilik bozuklu ğu tanı ölçütlerini karşılamayan 62 sağlıklı normal denek ile üçüncü grup
(Sağ lam Kontrol Grup:SKG) olu şturuldu.

Bu çalışmada, askerlik hizmeti s ırasında suç i şleyen
bireylerin askerlik öncesi ya şamlarının ailesel, sosyal, ekonomik ve yasal yönleriyle incelenmesi ve
bireysel ruhsal özelliklerinin saptanmas ı amaçlanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS bilgisayar paket program ı
(ver.6.0) kullanı larak de ğerlendirildi. istatistiksel
değerlendirmede çoklu gruplarda tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) ve post hoc kar şılaştırmalar için
Tukey HSD testi, bağımsı z gruplarda t testi, ki-kare
ve Fisher kesin ki-kare testleri kullan ıldı.

GEREÇ VE YÖNTEM

BULGULAR

1998 yılı içerisinde, adli gözlem amac ıyla GATA
Haydarpaşa Eğ itim Hastanesi Psikiyatri Servisine
gönderilen, en az ilkokul mezunu olan ve DSM-IV
Eksen II B ve C kişilik bozuklukları kümesinden
herhangi bir ki şilik bozuklu ğu tanısı konan "askeri
suç" işlemiş bireylerden, çal ışmaya katılım konusunda bilgilendirilip rıza gösterenler çal ışmaya alındı. DSM-IV Eksen II A kümesinden herhangi bir
kişilik bozuklu ğu ya da mental retardasyon; psikotik
bozukluk, organik ruhsal bozukluk gibi DSM IV
Eksen I'e giren bir klinik bozukluk tan ısı konan ol' gular çal ışmaya alınmadı.

Çalış ma grubunun tümü erkek deneklerden olu şuyordu. Yaş ortalamalan yönünden her üç grup arası nda istatistiksel olarak anlaml ı farklılık yoktu
(AG:25.00±4.73, AOG:24.28±6.36, SKG:25.79±9.22,
Tüm çalış ma grubu:25.21±7.25, ranj:18-48 ya ş, F
(varyans):0.424; serbestlik derecesi: 2.139; p>0.05).

( 2)

Çal ış mada, DSM-IV Eksen II Antisosyal ki şilik bo-
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Sosyodemografik de ğiş kenler yönünden gruplar
arası ndaki istatistiksel de ğerlendirme sonuçları Tablo 1 'de gösterilmiş tir. 20-25 yaş aralığında bulunanlar, ilkokul mezunu olanlar ın sıklığı AG ve AOG'larda SKG'una göre anlaml ı düzeyde daha s ık iken;
medeni durum ve meslek aç ısından gruplar aras ında
anlamlı bir farklılık saptanmam ıştı . AG'da alt gelir
düzeyinde olanları n, ev geçimine hiç katk ıda bulun-
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Tablo 1. Sosyodemografik özellikler.
Değişken

Yaş gruplar ı
Eğitim düzeyi
Medeni durumu
Meslek
Aile gelir düzeyi
Ev geçimi ııe katk ı
Yeti ştiği yer

P

8.51
42.21
5.87
1.08
23.47
26.26
6.61

0.014
0.001
0.209
0.582
0.001
0.001
0.037

Gruplar aras ı istatistiksel karşı laştı rmalar

(20-25 yaş ) AG (% 75), AOG (% 80) > SKG (% 53)
(ilkokul mez.) AG (% 58), AOG (% 36) > SKG (% 8)
ad
ad
(alt düzey) AG (% 44) > SKG (% 11), AOG (% 8)
(katsay ısı yok) AG (% 47) > AOG (% 24), SKG (% 15)
(kent ortam ı ) AG (% 64) > SKG (% 45), AOG (% 36)

ad: anlamlı değil

Tablo 2. Ycti şme dönemi özellikleri.
,

y2

10.04
25.15
9.31
65.72

Geçmi şte
- Ruh. sorun
- intihar gir.
- Otomutilasyon
- Adli olay
- Ceza
- İ lk suç i şleme yaşı
- İş deği ştirme s ıkl.

40.1
35.57
51.04
54.24
57.22
23.49
37.6

Alkol-madde kull.

0.040
0.001
0.010

0.001
0.001
0.001

Gruplar aras ı istatistiksel karşı laştırmalar

(akrabalarda) AG (% 15) > AOG (% O), SKG (% 3)
(aile-akraba d ışı ) AG (% 47) > AOG (% 8), SKG (% 16)
(ayrılı k/ölümle) AG (% 27) > AOG (% 16), SKG (% 6)
(yoğun sıklık) AG (% 60) > AOG (% 12), SKG (% 2)
AG (% 52), AOG (% 60) > SKG (% 5)
AG (% 45), AOG (% 48) > SKG (% 2)
AG (% 78) > AOG (% 40) > SKG (% 8)
AG (% 64) > AOG (% 16) > SKG (% 3)
AG (% 55) > AOG (% 4), SKG (% 2)
(18 yaş .1,) AG (% 60) > AOG (% 12), SKG (% 5)
(5 ve T) AG (% 42) > AOG (% 20) > SKG (% 3)

0.001

0.001
0.001
0.001
0.001
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Yeti ş tiği dönemde
- Kinıde kald ı
- Kimi örnek ald ı
- Parçalanm ış aile
- Çevrede suç

P

a

Değişken

91.8

0.001

mayanların ve yeti ş me dönemleri kentsel ortamda
geçenlerin s ıklığı AOG ve SKG'ye göre anlaml ı düzeyde daha fazla idi.
Tablo 2'de antisosyal, antisosyal olmayan ve sa ğlam
kontrol grublarını n yetiş me dönemi dahil, geçmiş
dönem özelliklerine göre istatistiksel olarak kar şılaştırılmıştır. Yeti ştiği dönemde akrabalarda kalma,
aile ve akraba fertleri d ışında bir kişiyi örnek alma,
ayrılı k ya da ölüm nedeniyle aile bütünlü ğünün bozulması sıklığı ; antisosyal grupta antisosyal olmayan ve sağ lam kontrol grubları na göre anlamlı düzeyde daha yüksekti. Antisosyal grupta yine benzer
anlamlı yükseklik, yetiştikleri çevrede yo ğun suç işlenmesi sıklığı için de vardı. Geçmi şte ruhsal sorun
yaşama, intihar giri şiminde bulunma sıklığı hem antisosyal olan hem de olmayan gruplarda sa ğlam
kontrollere göre anlaml ı düzeyde daha fazla idi.
Otomutilasyon sıklığı en fazla antisosyal grupta olup;
ikinci sı rada antisosyal olmayan grupta idi. Sa ğlıklı
kontrol grubunda % 8 oran ında bir otomutilasyon

(ikisi de yok) AG (% 14) < AOG (% 48), SKG (% 90)
(ikisi de var) AG (% 60) > AOG (% 12), SKG (% 4)

sıklığı bildirilmişti. Her üç grup aras ında anlamlı
farklılıklar mevcuttu. Antisosyal grupta geçmi şte
adli olaya karışma, ceza alma s ıklığı diğer iki gruptan anlamlı düzeyde daha yüksekti. Yine ayn ı grupta 18 yaşından önce ilk suç işleme sıklığı, 5 ve daha
fazla sayıda iş değiştirme sıklığı da diğer iki gruptan
anlamlı düzeyde daha yüksekti. Alkol ve madde her
ikisini de kullanma sıklığı antisosyal grupta; her ikisinin de kullanmama s ıklığı ise sağlam kontrol grubunda anlamh düzeyde daha fazla oldu ğu saptanmıştır.

Tablo 3 'te ailesel özelliklerin gruplar aras ı istatistiksel karşılaştırılma sonuçları verilmiştir. Antisosyal
olan ve olmayan gruplarda, sa ğlıklı kontrollere göre
her ikisi de eğitimli ebeveyn ve paylaşımc ı-eşit tutumlar gösteren ebeveyn s ıklıklarında düşüklük; kötü-geçimsiz ebeveyn ili şkileri, baskın baba, ilgisizolumsuz ebeveyn tutumları ve çevreyle olumsuz
ilişkiler gösteren ebeveyn s ıklıkları nda yükseklik;
anlamlı düzeyde idi. Aile tipi aç ısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık yoktu ve her üç grupta da
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Tablo 3. Ailesel özellikler.
Değ i ş ken

Gruplar aras ı istatistiksel kar şı laştırmalar

P

Ebeveyn (anne-baba)
- E ğitinı i
- ili şkileri
- Evde etkin rolü

14.68
25.49
34.19

0.005
0.001
0.001

- Tutumu
- Çevre ili şkisi
- Aile tipi
- Ev tipi
- Üvey ebeveyn
- Karde ş say ı sı

37.14
10.5
5.16
17.51
9.84
21.81

0.001
0.005
0.271
0.002
0.007
0.001

(her ikisi eğ itimli) SKG (% 73) > AG (% 38), AOG (% 52)
(kötü-olumsuz) AG (% 47), AOG (% 36) > SKG (% 7)
(paylaşımcı-eş it) SKG (% 70) > AG (% 20), AOG (% 28)
(baba bask ı n) SKG (% 30) < AG (% 71), AOG (% 60)
(ilgisiz-olumsuz) AG (% 56), AOG (% 28) > SKG (% 5)
(olumsuz) Ag (% 20), AOG (% 12) >SKG (% 3)
ad (çoğunluk çekirdek aile)
(gecekondu) AG (% 24) > AOG (% 8), SKG (% 6) `
AG (% 24) > AOG (% 4), SKG (% 7)
(5 ve T karde ş ) AG (% 44), AOG (% 36) > SKG (% Il)

ad: anlamlı değ il

Tablo 4. Ailesel al ış kanl ı klar ve sorunlar.
Değ işken

Gruplar aras ı istatistiksel kar şı laştı rmalar

P

32.63
24.61
24.13

Suç i ş leme
- Ailede
- Babada
- Karde ş

20.03
3.18
27.22

AG (% 65) > AOG (% 24), SKG (% 16)
AG (% 45) > AOG (% 20), SKG (% 7)

0.001
0.001
0.001

AG (% 48) > AOG (% 20, SKG (% 8)

a

Alkol kullan ım ı
- Ailede
- Babada
- Kardeş

AG (% 35) > AOG (% 8), SKG (% 5)
ad
AG (% 31) > AOG (% 4), SKG (% 5)

41.27

0.001

AG (% 64), AOG (%

17.92
20.57

0.001
0.001

52) > SKG (% 8)
AG (% 26) > AOG (% 9), SKG (% 3)
AG (% 36), AOG (% 24) > SKG (% 3)

30.2
24.97

0.001
0.001

AG (% 43), AOG (% 52) > SKG (% 5)
AG (% 38), AOG (% 24) > SKG (% 2)
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0.001
0.204
0.001

Ş iddet
- Ailede
- Siz ailenize
- Aileden size

Sosyal ruhsal sorun
Soyda intihar giri ş .
ad: anlaml ı değil

çoğunluğu çekirdek aileler olu şturuyordu. Antisosyal grupta gecekondu tipi evde oturma, üvey ebeveyne ve 5 ve daha fazla say ıda kardeşe sahip olma
sıkl ıkları diğer iki gruptan anlaml ı düzeyde daha
fazla idi.

anlamlı düzeyde daha fazlaydı . Aile ve akrabalarda
ruhsal sorun yaş ama ve intihar giri şimi sıklıkları da
yine antisosyal olan ve olmayan gruplarda sa ğlam
kontrollere göre anlaml ı düzeyde daha yüksek bulunmuştur.

Tablo 4'te ailede alkol, suç i şleme, şiddet ve ruhsal
sorunlar de ğerlendirilmiştir. Antisosyal grupta ailede, babada ve karde şte alkol kullanım sıklığı; ailede
ve karde şte suç i şleme sıklığı diğer iki gruptan anlamlı düzeyde daha yüksekti. Babalarda suç i şleme
sıklığı yönünden gruplar aras ında anlamlı bir farklılık saptanmam ıştı. Antisosyal grupta aile içinde
şiddet ve bireyin ailesine yönelik şiddet davranışı
sıkl ığı diğer iki gruptan; ailenin bireye kar şı şiddet
sıklığı ise hem antisosyal olan hem de antisosyal
olmayan her iki grupta da sağ lam kontrollere göre

Tablo 5'te STAI, STÖÖTÖ ve BSÖ puan ortalamaları ve gruplar aras ı istatistiksel de ğerlendirilmeler
verilmiştir. Her üç grup aras ında durumluk kayg ı
puan ortalamaları açısı ndan, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmam ıştır. Antisosyal olmayan grup ve sağ lam kontrollerde puan ortalamalar ı
normal sınırı n hemen üstünde bulunmu ştur. Sürekli
kaygı puan ortalamaları her üç grupta da yüksek
kaygı düzeyinde olup; antisosyal olmayan grubun
puan ortalamas ı, sağ lam kontrollere göre anlaml ı
düzeyde daha yüksektir. Sürekli öfke ve d ışa yönel-
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Tablo 5. STAI I ve II, SOOTO ve SEI ortalama puanlar ı n ı n gruplar aras ı istatistiksel karşı laştı rı lması .

Gruplar-4
Olçekler

AG
(n: 55)
x±ss

AOG
(n: 25)
x±ss

SKG
(n: 62)
x±ss

Kayg ı (STAI)
- Durımı luk
- Sürekli

41.7±6.5
47.3±7.7

43.6±8.1
50.2±8.3

43.6±5.1
44.5±5.7

1.525
6.354

0.221
0.01

ad
AOG > SKG

Öfke (STÖÖTÖ)
- Sürekli
- Ötke içe
- Öfke d ışa
- Ötke kontrol

30.3±6.1
21.0±4.4
22.0±5.0
16.0±4.7

25.5±9.1
18.9±5.9
18.9±6.3
17.3±5.4

16.7±5.7
13.8±5.2
14.2±4.5
22.1±6.7

60.419
36.552
34.528
16.875

0.001
0.001
0.001
0.001

AG > SKG, AOG; AOG > SKG
AG, AOG > SKG
AG > SKG, AOG > AOG > SKG
SKG > AG, AOG

9.7±4.5

10.5±6.1

18.8±5.6

47.958

0.001

SKG > AG, AOG

Benlik saygı s ı

istatistiksel
sd: 2, 139
F p

Analiz
Gruplar aras ı
Anlaml ı l ı k (T.HDS)

x±ss: ortalama puan ± standart sapma ad: anlaml ı değil
F: ANOVA, sd: serbestlik derecesi
T. FISD: (Tukey Honestly Significant Differences)

TARTIŞMA

baba ilişkileri yaşamaları, baskın baba örneğinin daha fazla ve buna kar şın paylaşımcı ebeveyn rolünün
daha az sıklıkta olması, aile içi şiddet sıklığının ve
aileden kendilerine gelen şiddet tutumlarının daha
fazla olması, ailelerinin çevreyle daha s ık geçimsiz
ve olumsuz tutumlar göstermesi, 5 ve daha fazla sayıda karde şe sahip olma oran ının daha yüksek olması, aile ve yakın akrabalarında ruhsal hastal ık ve
özkıyım girişim ve davranışlarının daha sık olması
gibi. Suç işlemiş bu iki farklı kişilik bozukluğu grubundan olgularda saptanan benze şen yönler, bize;
her iki gruptan ki şilerin ailelerinde benzer sorunlann olduğunu ve bu kişilerin böyle bir aile ortam ından olumsuz olarak etkilendiklerini gösterir. Nitekim suç işlemiş çocuk, ergen ve yeti şkinlerle yapılmış bazı araştırmalarda (7,11,22,23) da olumsuz ve
yetersiz aile ili şkisi, anne baba arasındaki çatışma,
ailenin dinamik bütünlüğünün bozulmas ı , aile içi
şiddet gibi pek çok değişkenin, suç işleyenlerde daha sık görüldüğü bildirilmiştir
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tilen öfke puan ortalamalar ı, her üç grup aras ında
anlamlı düzeyde farkl ılık göstermekte olup; en yüksek ortalamalar antisosyal grupta, en dü şük ortalamalar ise sağlam kontrol grubundad ır. Antisosyal
olan ve olmayan gruplarda, sağ lam kontrol grubuna
göre içe yöneltilen öfke puan ortalamas ının yüksekliği; öfke kontrolü puan ortalamas ının düşüklüğü
anlaml ı düzeyde bulunmuştur. Yine ayn ı gruplarda
benlik saygısı puan ortalamaları , sağlam kontrol
grubuna göre anlaml ı düzeyde daha dü şüktü.

Her üç grupta da tüm deneklerin erkek olmas ı, yaş
ortalamas ı , aile tipi (çekirdek, geni ş ve parçalanm ış
aile), medeni durum ve mesle ğinin olup olmaması
yönünden gruplar aras ı anlamlı farklılık bulunmaması; çal ışma grubunun cinsiyet, yaş, medeni durum, meslek de ğişkenleri ve aile tipi yönünden homojen olduğunu göstermektedir.
Antisosyal grup ile antisosyal olmayan grubun sa ğlam kontrol grubuna göre; anlaml ı düzeyde daha
yüksek oranlarda dü şük düzeyde e ğitim görmüş olmaları, daha genç ya ş aralığında bulunmaları ve
geçmiş yaşantı döneminde ruhsal hastal ık ve özel< ıyım davranışının daha sıklı lda görülmesi her iki
grubun benze ş en sosyodemografik özellikleriydi.
Ailesel özellikler ve tutumlar aç ısından da antisosyal ve antisosyal olmayan gruplar aras ında böyle
benzeşmeler saptanm ıştı; eğitimsiz anne baba sıklığını n daha fazla olmas ı, daha kötü ve olumsuz anne

Ayrıca bu iki grubun benzer bir di ğer yönü, askerlik
yaşamında işledikleri suçların çoğunluğunun firar,
izin tecavüzü ve disiplini bozan davran ışlardan oluşmasıdır. Her iki gruptaki ki şilerin işledikleri suçların
benzer oluşu, askerlik ortamına uyum sağlamalarında güçlük yaşadıkları şeklinde yorumlanabilir.
Suç işlemiş her iki farklı kişilik bozukluğu grupları
arasında benzeşen özelliklere rağmen; antisosyal
grubun antisosyal olmayan di ğer gruptan ve sa ğlam
kontrol grubundan anlaml ı düzeyde farkl ı özellikler
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olduğu söylenebilir. Adli gözlem dışında, rahatsızlık
beyan ederek gelen antisosyal ki şilik bozukluğu tanısı konulan kişilerle yapılan diğer çalışmalarda
da benzer ailesel, çevresel sorunlar ve yüklülükler
bildirilmesinin yan ında; kişide suç işleme ve ceza
alma, alkol ve madde kullan ımı, bedenine delici ve
kesici aletlerle zarar verme, s ık iş değiştirme, ev
geçimine katkıda bulunmama gibi kişisel özellik ve
sorunlar yönünden de bizim çal ışmamızdaki gibi istatistiksel olarak anlamlı yükseklikler bildirilmi ştir.
Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerle yap ılan bir
çalışmada ( 1 ) ise cezaevi öncesi ya şamlarında grubun yarısında alkol, üçte birin'e yakınında esrar ve
üçte birinden daha fazlas ında karışık madde kullanımı öyküsü bildirilmiştir. Aynı çalışmada suçun işlendiği anda etkisi altında bulunulan madde; grubun
yarıya yakınında alkol, üçte birine yakın oranlarda
esrar ve hap olarak gösterilmi ştir. Bu veriler, çal ışmamızda antisosyal grupta saptad ığımız yüksek
oranlarda suç işleme ve alkol-madde kullanma s ıklığı ile uyumludur.
( 3-5 )
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taşıdığını söyleyebiliriz. Zira antisosyal grupta daha
düşük sosyoekonomik düzeyden gelme, gecekondu
tipi barınma yerlerinde oturma s ıldıldan daha yüksek
olup; yetişme dönemlerinde aile ve yak ın akraba
dışı ndaki bireyleri daha çok örnek alma, anne baba
ayrılığı veya ölümünü ya şama, üvey ebeveyne sahip
olma, aile içinde olumsuz ve ilgisiz anne baba tutumlarına maruz kalma, ailelerinde alkol kullanımı
ve suç işleme, yetiştikleri çevrede suç i şlenme yoğunluğu daha fazla s ıklıkta idi. Literatürde dü şük
sosyoekonomik düzey, çocuk yeti ştirmede yetersiz
aile, ailede alkol alışkanlığı ve suç işleme sıklığının
fazlalığı gibi faktörlerin; antisosyal davran ışların ve
yetişkin şiddetinin ön belirleyicileri oldu ğu öne sürülmüştür (9, I°). Bu veriler ile çal ışma sonuçları=
uyumlu bulunmu ştur. Yine ayn ı grupta ilk suçlarını
18 yaş öncesi işleme sıklığının, diğer her iki gruptan
anlamlı düzeyde daha fazla olmas ının yanında; kişiye, mala veya kamuya yönelik suç i şleme, yasal
ceza alma, bedenine kesici-delici aletlerle zarar verici davranışta bulunma ile alkol ve madde kullanma
sıklığı gerek antisosyal olmayan gruptan, gerekse
sağlam kontrol grubundan anlaml ı derecede yüksek
olarak saptanm ıştır. Bu özellikler, antisosyal grubu
diğer suç i şlemiş gruptan belirgin bir şekilde ayırmaktadır. Ayrıca antisosyal grupta ev geçimine katkıda bulunmama, uzun süre bir i şte çalışamama ve
iş değiştirme sıklıklarının diğer iki gruptan anlamlı
düzeyde yüksek bulunmas ı; bu gruptaki kişilerin iş
uyumu ve sorumluluk duygularının yetersiz olduğunu göstermektedir.

Ebrinç, Evren, Başoğ lu, Çetin, Emiz, Yı lmaz, Ağargün

Yabancı literatürde şiddet ve davranış bozukluklarının adolesan dönem ön belirtilerini ve antisosyal
kişilik bozukluğu ile ilişkisini araştıran pek çok çalışma vardır. Bu çalışmalarda madde kötüye kullan ımının psikiyatrik hastalıklara, davranış bozuklukları
ve şiddet tutumlarının gelişimine yol açtığı (17) ve
dolayısıyla madde bağımlılarının suç işleme sıklıklannın normal populasyon de ğerlerinden anlaml ı
düzeyde daha yüksek oldu ğu
ileri sürülmü ştür.
( 16 )

Çalışmada durumluluk kayg ı ortalama puanları yönünden, her üç grup aras ında da anlamlı farklılık bulunmamıştır. Sürekli kaygı ortalama puanlar ı antisosyal olmayan grupta sa ğlam kontrol grubuna göre
anlamlı düzeyde yüksek bulunmu ş olup, antisosyal
grupta ortalama puan anlaml ılık sınınndadır (p=0.055).
Bu sonuca bakarak antisosyal olmayan grubun daha
fazla sürekli kayg ı yaşadığını vurgulayabiliriz. Suç
işlemiş her iki grupta da sağlıklı kontrol grubuna göre sürekli öfke, öfke içe ve öfke dışa ortalama puanları anlamlı derecede yüksek; öfke kontrol ve benlik
saygısı ortalama puanları ise anlamlı düzeyde dü şük
bulunmuştur. Bu bulgular ile suç i şleyen kişilerin
sürekli-her zamanki öfkelerinin daha yo ğun ve daha
fazla oldu ğunu, öfkelerini uygun ve sağlıklı bir şekilde ifade edemedikleri, öfkelerini yeterince kontrolde tutamad ıkları söylenebilir. Antisosyal ki şilik
bozukluğu tanısı konulan homosidal ve homosidal
olmayan agresif davran ışlarda bulunan ve suç i şleyen olgularla yapılmış bir çalışmada (4 da sürekli
öfke, öfke kontrol ve öfke ifadesi puanlar ında bizim
bulgularımıza benzer şekilde anlamlı yükseklikler
bildirilmiştir. Antisosyal grupta, antisosyal olmayan
gruba göre sürekli öfke ve öfke d ışa ortalama puanları= anlamlı derecede daha yüksek olmas ı; antisosyal kişilik bozukluğu olan kişilerin daha impulsif
kişiler olduklarını ve kızgınlık hallerinin di ğer suç
)

Antisosyal grupta saptad ığımız bu bulguların, antisosyal kişilik bozukluğu ve diğer B kümesi ki şilik
bozukluğu tanısı konulan olgularla yapılan değişik
sosyodemografik de ğişkenler ve kendini yaralama
özelliklerinin kar şılaştırıldığı çalışmaların (18,19 ve
madde kullan ımıyla antisosyal ki şiliğin ilişkisinin
araştırıldığı çalışmaların (6,24) sonuçlarıyla uyumlu
)
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grubundan daha fazla oldu ğunu göstermektedir. Benlik saygısı ortalama puanlar ının suç işlemiş her iki
grupta da düşük bulunması, suçlu ergenlerde benlik
saygısının araştınldığı bir çalışmanın ( 15) sonuçlar ıyla uyuşmamaktadır. Belirtilen çalışmada suçlu ergenlerdeki benlik sayg ısı puan ortalamalan suçsuz
ergenlere göre anlaml ı bir farklılık göstermiyordu.
Çalışmamızda, benlik saygısı puan ortalamalarının
düşük bulunmasını yetersiz ve olumsuz aile ili şkileri içinde yeti şme ve yaşamanın, sağlıklı ve yeterli
bir özdeşim kuramamanın, sürekli ve uygun bireysel
ve toplumsal destek alamaman ın bir sonucu olarak
değerlendirebiliriz.
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Sonuç olarak, suç işlemiş bireylerin ailelerinde aile
içi ilişkiler ve etkile şimde yetersizlik ve olumsuzlukların olduğu, içinde yeti ştikleri aile ve çevrenin
suça yöneltici ve cesaretlendirici özellikler ta şıdığı,
şiddet davran ışı ve geçimsizliğin olağan bir durum
gibi sergilendiği, dolayısıyla böyle bir ortamda yetişmenin kişinin olumsuz ve yanl ış tutum ve davranışlar öğrenmesine ve devam ettirmesine daha çok
neden olduğ u, uygun tarzda öfke ifadesi ve öfke
kontrolü becerisini kazanamadıklannı ve daha kolay
ve daha s ı k olarak suça yöneldiklerini söylenebilir.
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