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ÖZET 

95 erkek ve 3 k ız, toplam 98 davran ış  bozuklu ğ u gösteren suçlu çocukların derioymac ıkları , 250 erkek ve 250 k ı z 

toplam 500 kontrol olgusunun derioymactkları  ile karşı laş tı rı ldı . Yaralama suçu iş leyen çocuklarda düğ üm tipi 

örnekleri fazla ve ulnar ilmek tipleri az, h ırsızl ık suçu iş leyen çocuklarda ise radial ilmek tipleri az bulundu. Hı r-

s ızl ık, cinayet suçu i ş leyen ve total erkek davran ış  bozuklu ğu gösteren suçlu çocuklar kontrol olguları  ile kar-

şı laş tı rı ldığı nda el parmak uçlarında daha fazla toplam çizgi sayısı  olduğ u gözlenildi. 

Anahtar kelimeler: Dermatoglifikler, davran ış  bozukluklar ı , örnek Cipler 

Düşünen Adam; 1999, 12 (1): 32-34 

SUMMARY 

The dermatoglyphics of 95 male and 3 female a total 98 conduct disorders cases, were compared with those of 
250 male and 250 female a total .500 control cases. There were more whorl type patterns and lower ulnar loop 
types on the fingertips of the cases with getting wounded, while there were lower radial loop patterns on the fin-
gertips of the cases of thieves. There were more finger ridge counts in the cases of theft, murderers and total 
cases of disorders than those of the control cases. 
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GİRİŞ  

Parmak uçlar ı , el ve ayağı n volar yüzeyindeki epi- 
dermis çizgilerinin kıvrımlar yaparak olu ş turduklan 
şekillere dermatoglifik (derioymac ıklan) ad ı  verilir 
(7) .  

Dermatoglifikler, doğumdan ölüme kadar değ işme-
den aynı  kalan kiş iye özel karakterlerdir (11 ' 16) . 

Dennatoglifilder emniyette kimlik tespitinde kulla-
nı ldığı  gibi; tıp, fiziksel antropoloji ve klinik gene-
tikte de kullan ı lmaktadır. Konjenital anomalilerde, 
kromozom kusurlar ında ve kal ıtsal hastal ıklarda Mi-
nik öneme sahiptir (17) . 

Çocuk suçluluğunda daha çok sosyal çevrenin etkili 
olduğu ileri sürülmektedir (13"8)  19. yüzyılda Ce-
saro ve Lomroso (1836-1909) suçun kal ıtsal olabi-

leceğ ini bildirmiş tir (5) . 

XYY sendromu ilk defa 1961 y ı lında Sanberk ve 

ark. tarafından tanımlanmış tır (14) . Bu vakalarda suç 

iş leme ve anti-sosyal davran ış lara eğ ilim görülebilir 
(14) 

Bu çalış mada amaç, davranış  bozukluğu gösteren 

suçlu çocukların dermatoglifik özellikleri normal 
sağ lıklı  çocuklarla kar şı laş tırarak davran ış  bozuklu-

ğunun etyolojisinde genetik faktörlerin rolünü ara ş -

tırmaktır. 

* 8. Adli Tı p Günleri Kongresi'nde poster olarak sunulmu ş tur. ** İ .tJ. İstanbul T ıp Fakültesi iç Hastalıkları  Anabilim Dal ı , *** İ .Ü. İstanbul 

Tıp Fakültesi Halk Sağ lığı  Anabilim Dal ı  
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Derioymacığı  
örnek tipler 

Kemerler 
Ulnar ilmekler 
Radial ilmekler 
Düğümler 

Yaralama 
(360 parmak) 

3.3 
50.3* 

3.1 
43.3** 

Cinayet 
	

Total 
	

Kontroller 
(300 parmak) 
	

(980 parmak) 
	

(5000 parmak) 

2.0 2.8* 4.1 
58.0 54.8 56.2 
4.0 2.8 3.4 
36.0 39.7* 36.3 

H ı rs ızlı k 
(320 parmak) 

2.8 
56.9 
1.2 

39.1 

Davran ış  Bozukluğu Gösteren Çocuklarda Dermatoglifik 
Bulgular Polat, Polat 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çal ış mam ıza 1994-1995 tarihleri aras ında İ stanbul 
Emniyet Müdürlüğü, Asayiş  Ş ube Müdürlüğü Teknik 
Büroya gönderilen 14-18 ya ş ları  aras ında davran ış  
bozukluğu gösteren, h ı rs ı zl ık suçu i ş leyen 32 erkek, 
yaralama suçu i ş leyen 35 erkek ve 1 k ız, cinayet 
suçu i ş leyen 28 erkek ve 2 kız, toplam 95 erkek ve 3 
kız olgu al ındı . Bunlar sağ lıklı  250 erkek ve 250 k ız 
toplam 500 kontrol gruplar ı  ile karşı laş tınldı  (2 '3) . 

Olgulann parmak izleri matbaa mürekkebi ile düz 
bir kağı da, kontrol grubunkiler ise Faurot Inc firmas ı  
tarafından imal edilen özel kimyasal s ıvıya duyarl ı  
kağı tlara al ındı  (19) . Dermatoglifık örnekler olup ve 
stereoskopik mikroskop alt ı nda incelenerek, klasik 
metoda göre s ı nı flandırı ldı  (7) . Tüm olgular ve kont-
rol grubunun verilesi Ki-kare ve Student t testine 
göre analiz edildi. 

BULGULAR 

Olguların suçluluk gruplar ına göre dağı lımı  Tablo 1' 
de gösterilmi ş tir. Davran ış  bozukluğu gösteren olgu-
lar ve kontrol grubu olgular ın el parmak uçlar ındaki 
örnek tipleri Tablo 2'de verilmi ş tir. Yaralama suçu 
iş leyen olgular ın el parmak uçlar ında ulnar ilmek 

Tablo 1. Olgular ın suçluluklar ı na göre da ğı lı m ı  

Suçun türü Olgu say ısı  

Hırs ızl ık 32 (% 32.7) 
Yaralama 36 (% 36.7) 
Cinayet 30 (% 30.6) 

Toplam 98 (100.0) 

tipi az (p<0.05), dü ğüm tipleri fazlad ır (p<0.01). 
Hırs ızlık suçu i ş leyen olguların el parmak uçlar ında 
radial ilmek tipi azdır (p<0.05). Cinayet suçu i ş leyen 
olguların ise, el parmak uçlar ında ulnar ilmek tipi 
fazla, düğ üm tipleri az olmas ına karşı lık istatistiksel 
olarak anlaml ı  farkl ı lık görülmemiş tir (p>0.05). Ay-
nca, davranış  bozukluğu gösteren olguların el 
parmak uçlannda kemer tipi örne ğ i az (p<0.05), 
düğ üm tipleri fazlad ır (p<0.05). 

Davranış  bozukluğ u gösteren olgular ın ve kontrol 
olguların el parmak uçlarındaki toplam çizgi say ı sı -
nın ortalama değerleri Tablo 3'de verilmi ş tir. 

Hırsızlık, cinayet suçu i ş leyen ve total erkek davra-
nış  bozukluğu gösteren olguların el parmak uçları n-
daki toplam çizgi say ı lan erkek kontrol grubuna 
göre azd ır (p<0.01, p<0.001). 

Tablo 2. Davran ış  bozuklu ğu gösteren olgular ı n el parmak uçlar ı ndaki derioymac ığı  örnek tiplerinin % frekanslar ı n ı n karşı laş tı r ı lmas ı  

*p<0.05 seviyede anlaml ı  fark, **p<0.01 seviyede anlamlı  fark. 

Tablo 3. Davran ış  bozukluğu gösteren olgular ın el parmak uçlar ındaki toplam çizgi ortalama de ğerleri 

   

ERKEKLER 

Ortalama±standart sapma 

  

KIZLAR 

 

DBG 

Hırs ı zl ı k 
Yaralama 
Cinayet 
Total 
Kontroller 

n 

  

Ortalama±standart sapma 

        

        

32 
35 
28 
95 

250 

 

129.13±39.01* 
136.80±38.72 

122.79±40.59* 
130.54±38.76** 
150.79±45.70 

 

2 
3 

250 

 

140.00 
151.00 
147.33 

133.60±45.70 

 

*p<0.05 seviyede anlaml ı  fark, **p<0.01 seviyede anlaml ı  fark. 
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Bulgular 

TARTIŞ MA 

Çalış ma grubumuza aldığı mız 98 olgunun 95'i erkek 
çocuktur. Bu sonuç k ız çocukları nın daha s ıkı  dene-
time tabi tutuldu ğundan davran ış  bozukluğ'unun 
daha az görüldü ğü ve suç i ş leme oranlarının çok 
dü şük olduğu yönündeki çal ış malarla uyumlu bu-
lunmuş tur (9 '20) . 

Dü şük sosyoekonomik düzey, kalabal ık aile, çocuğ a 
yeterince ilgi, sevgi ve e ğ itim verilmemesi, ebe-
veynlerin eğ itimlerinin yetersiz olmas ı , ailelerde 
suçlu bireylerin bulunmas ı  çocuğu suçluluğ a iten ne-
denler olarak bildirilmektedir (4 '6 '8 ' 13) . 

Çocuk ve ergenlerde görülen h ı rs ızlık, adam öldür-
me, saldırganlık, kavgac ı lık, okuldan ve evden kaç-
ma, yangın ç ıkarma, kumar oynama ve oynatma, 
alkol ve uyu ş turucu madde kullanımı , erken sapk ın 
cinsel ilişkiler gibi davran ış  bozukluklar tıbbi litera-
türde "conduct disorders" ad ı  altında incelenmekte-
dir (12) . 

1965 y ı lında Sanberk ve ark. fazla Y kromozomun 
agresyonla ili şkili olduğunu ileri sürmü ş lerdir (14) . 

47, XYY genotipli hastaların psikiyatrik inceleme-
lerinde zay ıf sosyal ilişki, kendi kendini kontrol ede-
meme gibi ki ş ilik bozukluklar ına s ık rastlanmaktad ır 
(5)  . 47, XXY sendromlu hastalarda suç i ş leme ve 
anti-sosyal davran ış lara eğ ilim görülebilir (14) . Pen-
rose ve Loesch (1970), XYY sendromlu olgularda 
toplam çizgi say ısının az olduğunu bulmu ş lardır (15) . 

Çalış mam ızda hırs ızlık, cinayet suçu i ş leyen ve total 
erkek davran ış  bozuklu ğu gösteren olgular ın el par-
mak uçlannda toplam çizgi say ı sı  normal erkek 
kontrol grubuna göre daha az görülmü ş tür. 

Sunulan çal ış mada ayrıca, hı rsızlık suçu iş leyen ol-
guların el parmak uçlannda radial ilmek az, ya-
ralama suçu i ş leyen olgularda dü ğüm tipleri fazla, 
ulnar ilmek tipi az bulunmu ş tur. Dermatoglifıklerin 
kalıtsal olduğu (11)  ve suçun kökeninde genetik fak-
törlerin rolü olduğu ileri sürülmü ş tür (14) . 

Sonuç olarak sunulan çal ış mada davranış  bozulduğu 
gösteren olgular suçluluk çe ş itlerine göre s ınıflandı -
nlmış  ve kontrollerde s ık görülmeyen dermatoglifik 
bulgular saptanm ış tır. 

- Te şekkür: Çal ış mamızda ilgi ve yardımlarını  esirgemeyen 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş  Ş ube Müdürlüğü ve 
Teknik Büro çalış anlarına te şekkür ederiz. 
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