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KILINÇ, Betül, Yüksek Lisans, İstanbul, 2018 

 

Hükümlü ve Tutukluların Suç Türüne Göre Çocukluk Çağı Travması, Kişilik İnancı ve 

Dürtüsellik Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

ÖZET 

Bu araştırma tutuklu ve hükümlülerin suç türüne göre, çocukluk çağı travmaları, 

dürtüsellik düzeyleri ve kişilik inançları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla 

gerçekleşmiştir.  

Araştırmanın örneklemini 2017-2018 öğretim yılında Bakırköy Kadın Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumu ve Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan adam 

öldürme (n:32), uyuşturucu suçları (n:103), cinsel suçlar (n:50) ve diğer suçlar 

gurubunda bulunan fuhuş, hırsızlık, yağma, gasp, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, 

kundaklama ve hürriyeti yoksun kılma suçlarıyla (n:17) yargılanan yaşları 20 ile 63 

arasında değişen 78 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplamda 202 tutuklu ve 

hükümlüler oluşturmaktadır. 

Araştırmada yer alan katılımcılardan veri elde etmek için Sosyo-demografik 

Bilgiler Formu, Kişilik İnancı Kısa Formu, Barratt Dürtüsellik Ölçeği ve Çocukluk Çağı 

Travmaları Ölçeği kullanılmıştır.  

İstatistik analizler IBM SPSS 21.0 paket programı aracılığıyla Kolmogorov 

Smirnov testi, t testi, Mann Whitney U testi, tek yönlü varyans analizi, Kruskal Wallis 

testi, Pearson Ki-kare testi ve Spearman korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. 

İstatistiksel anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. 

Çalışmanın sonucunda tutuklu ve hükümlülerin; kişilik örüntü puanları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05), 

hükümlülerde obsesif-kompulsif, tutuklularda ise paranoid örüntü en yüksek 

ortalamalara sahiptir. Çocukluk çağı travma alt ölçekleri ile suç ilişkisine bakıldığında 

fiziksel ihmale maruz kalanlarda uyuşturucu ile ilgili suç işleyenler en yüksek 

ortalamayı oluşturmaktadır. Toplam dürtüsellik puanlarına bakıldığında ise en yüksek 

ortalamayı uyuşturucu ile ilgili suçlar oluşturmaktadır 

Anahtar Kelimeler: çocukluk çağı travması, kişilik örüntüsü, cinsel suç, 

uyuşturucu suçu, adam öldürme suçu 
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KILINÇ, Betül, Master Degree, İstanbul, 2018 

 

In Terms of The Crime Types by The Arrested and The Sentenced: Comparison of 

Childhood Trauma, Personality Belief and Impulsivity 

 

SUMMARY 

This research is conducted with the aim of investigating the relation among 

childhood traumas, impulsivity levels and personality beliefs in terms of the types of 

crimes that are committed by the arrested and the sentenced. 

The samples of this study consist of 202 arrested and sentenced people including 

78 females and 124 males, whose ages range from 20 to 63 and who resided in 

Bakırköy Women Closed Penitentiary Institution and Ümraniye T Type Closed 

Penitentiary Institution in 2017-2018 educational year; stood trial for homicide (n:32), 

narcotic crimes (n:103), sex crimes (n:50) and crimes in other categories such as 

prostitution, robbery, pillaging,  usurpation, human trafficking, smuggling of migrants, 

arson and deprivation of liberty (n:17). 

Sociodemographic Information Questionnaire, Personality Belief Short 

Questionnaire, Barratt Impulsivity Scale and Childhood Trauma Scale are resorted in 

order to gather data from the participants in the research. 

Statistical analyses are evaluated using Kolmogorov Smirnov test, t test, Mann 

Whitney U test, one-way analysis of varience, Kruskal Wallis test, Pearson chi-squared 

test and Spearman correlation test via IBM SPSS 21.0 software package. p<0,05 value 

is accepted for the statistical significance degree. 

No statistically significant difference is found at the end of the research between 

the groups of the arrested and the sentenced when their personality pattern points are 

compared (p> 0,05); obsessive-compulsive pattern has the highest mean among the 

sentenced while paranoid pattern has the highest mean among the arrested. People 

committing narcotic crimes has the highest mean among the physically-neglegted when 

the childhood trauma subscales and crime relations are considered. When the total 

impulsivity points are considered, on the other hand, the highest mean belongs to the 

narcotic crimes. 

Key words: childhood trauma, personality pattern, sex crime, narcotic crime, 

homicide 
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GİRİŞ 

İnsanlığın var olduğundan beridir süregelen ve devam edecek olan suç; kanuni 

ve hukuki bağlamda ele alındığında kişinin ceza alıp almamasını öngören eylemlerdir 

(Ş. Durak ve M. Durak; 2017). Suç kavramına sosyolojik bakış açısıyla bakanlar, 

yaşamdaki toplumsal işleyişin korunması için, baskılanması gereken antisosyal davranış 

şekli olarak görmektedirler (Solak, 2015). Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı 

sözlüğünde ise; ‘törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış, yasalara aykırı davranış, 

cürüm’ şeklinde belirtilmiştir(Web1).  

Suç üzerinde evrensel bir tanım ya da ayırt edilebilen bir özellik yoktur. 

Kapsamı toplumdan topluma, bazen de kültürlere göre de değişebilen göreceli bir fiildir 

(Yavuzer, 2013; İçli, 2016). Yani bir toplumda suç kabul edilen bir davranış ya da 

söylem, bir başka kültürde suç kapsamında değerlendirilemeyebilir (Ş. Durak ve M. 

Durak, 2017; İçli; 2016). Bu demek oluyor ki bir eylemi suç yapan kanun koyucu 

tarafından suç olarak tanımlanmasıdır (Balcıoğlu ve Sözer, 2016).    

İnsan doğumuyla birlikte başlayan sosyalleşme süreciyle kişinin üstleneceği 

statü, rol ve kabul gören davranış kalıpları belirlenir. Kültür çerçevesinde belirlenen örf, 

adet, gelenek ve hukuk kurallarına ters düşen ve çoğunluk tarafından kabul gören 

davranışlar sapma olarak nitelendirilir (İçli, 2016). Hukuk kurallarına uymayan 

davranışlar yasalarla yazılı hale getirilmişken, örf, adet, gelenek ve göreneklerdeki 

sapmalar yazılı hale getirilmeyip değişken ve görecelidir.  Kanunu ihlal etmek suretiyle 

gerçekleşen suç kavramından daha geniştir. Buda suç ile sapmanın birbirinden farklı 

kavramlar olduğunu göstermektedir (Demirtaş, 2016; İçli, 2016).  

Yaptırımları anayasa, yönetmelik, kanun gibi yazılı kaynaklarda belirtilen ve 

toplumsal yaşamda meydana gelen, hak ihlali gibi kurallara uymayan ve sapıcı 

davranışlar sergileyen ve bu süreç sonunda hukuksal ve vicdani yaptırımlara maruz 

kalan kişilere suçlu denilmektedir (Yaman ve Acar, 2016).  

Suç ve ceza, suçlu, suçlunun yeniden topluma kazandırılması, suçun 

engellenmesi ve sapma gibi konular ile (Yavuzer, 2013) ilgilenen multidisipliner bir 

alan olan (Polat, 2017) kriminoloji (suç bilimi), insani ve sosyal bir bilimdir (Demirbaş, 

2015). Türkiye’de kriminolojinin kurucusu olan Dönmezer (1994) kriminolojiyi 
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“insanın sapıcı davranış ve eylemleri arasında suçu doğuran, yapan ve suçu kontrol 

etme amacını güden süreçleri açıklayan ve suçun sebep ve etmenlerini tespit maksadıyla 

insana ve suç işleyen insana ilişkin bilgilerin bütününün sentezini oluşturan bir bilgi 

dalıdır” ifadesiyle tanımlamıştır.  

Sosyal ve kriminolojik çerçevede ele alınacak bu çalışmada 5237sayılı Türk 

Ceza Kanunu (TCK)’na göre yapılan suç sınıflamasında aşağıda bir kısmı verilen suç 

türlerine göre tutuklu ve hükümlü kişilerin, çocukluk çağı travmaları, kişilik inancı ve 

dürtüsellik düzeyleri karşılaştırılacaktır.  

1. İnsanlığa karşı işlenen suçlar/ insan ticareti (m. 80) 

2. Kişilere karşı işlenen suçlar: 

a. Hayata karşı suçlar- kasten öldürme (m.81-82), 

b. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (m. 102-103-104-105) 

c. Hürriyete karşı suçlar- kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaz (m.109) 

d. Malvarlığına karşı suçlar- hırsızlık (m.141), mala zarar verme (m.141), 

yağma, (m.146). 

3. Topluma karşı suçlar/ kamunun sağlığına karşı suçlar: uyuşturucu ve uyarıcı 

madde imal ve ticareti (m.188), kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı 

madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak (m. 191) (TCK, 2004). 

Bu suç türleri düşünülerek hakkında mahkumiyet hükmü kesinleşmiş olan hükümlülerin 

ve isnat edilen suçtan tutuklama kararı verilen tutuklular ile yapılacak olan bu çalışmada 

çocuklukta yaşanan travma ile suç türü arasında bir ilişki olup olmadığına ve dürtüsellik 

düzeyi ile kişilik örüntüsünün suç bazında farklılaşıp farklılaşmadığına bakılacaktır.  

 

 

 

 



3 

 

 

1. BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. KİŞİLİK  

Kişilik üzerine birçok tanım yapılmış olsa da genel bir tanım bulmada birtakım 

zorluklar yaşanmaktadır. En genel tanımı ile kişilik, bireyin diğer insanların yanında 

gösterdiği davranış özelliğidir (Morgan, 2011).  

Burger (2006)’e göre ise kişilik, bireyin kendisinden kaynaklanan tutarlı 

davranış ve kişilik içi süreçleri ele alan yani nasıl davranmamız gerektiğini ve nasıl 

hissedeceğimizi etkileyen, içimizden gelen emosyonel, zihinsel ve güdüsel süreçleri 

kapsar. Bir başka tanımlamada ise bizi başkalarından ayırt eden özelliklerimiz şeklinde 

tanımlanmıştır (Öztürk ve Uluşahin, 2014). 

1.2. KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

Psikiyatrik tanı konulurken, kişilik bozukluğunun bir tanımlamasını yapmak 

süregelen tartışmalar arasındadır (Öztürk ve Uluşahin, 2014). Amerikan Psikiyatri 

Birliği’nin ruhsal bozukluklar için tanı kitabı olan DSM-III (Diagnostical and Statistical 

of Mental Disorders / Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabi)’den 

beridir tanımlanan kişilik bozukluğu (Morrıson, 2016); kişiyi ve çevresini sıkıntıya 

sokan, işlevsel bozukluk meydana getiren uyum sorunları olarak tanımlanabilir 

(Türkçapar ve Taymur, 2012). Belirtileri yaygın ve sürekli olan kişilik bozukluğu, 

bireylerin kimlikleriyle ve yaşamlarının birçok alanındaki ilişkileriyle sıkıntı 

yaşamasıdır (Kring et al., 2015).   

DSM-V’de ise kişilik bozukluğu, bireylerin içinde bulunduğu kültürün 

beklentilerinden görülür bir şekilde sapan, kişiyi bilişsel, emosyonel, kişilerarası 

işlevsellikte klinik açıdan belirgin sıkıntıların içine alan ve dürtü denetimi noktasında 

olumsuzluklarla süregiden, uzun süreli ve başka bir ruhsal bozukluğun görünümü ve 

sonucu olarak açıklanamayan, bir madde veya ilaç kullanımından bağımsız gerçekleşen 

içsel yaşantı ve davranış örüntüsü şeklinde betimlenmiştir (DSM-V, 2014). Ayrıca 

kişilik bozukluğu tanısı koyabilmek için uzun süren bu davranışların ergenlik 
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dönemiyle başlayan ve toplumsal işlevsellikte gözle görülür bir kayba yol açıyor olması 

gerekmektedir (Göka ve Beyazyüz, 2015) 

1.3. KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE SUÇ 

Psikiyatrideki güncelliğini koruyan, ruhsal hastalığı olanların çevrelerine zarar 

verme olasılıkları süregelen tartışmalar arasındadır.    20. yüzyıldan sonra yapılan 

araştırmalar, ruhsal rahatsızlıkları olan hastalarda tutuklanma oranının yüksek olduğunu 

göstermektedir (Maner et al., 1991).  

Şiddetin türü, sıklığı çevresel etmenlere ve bozukluğun özelliklerine göre 

farklılık göstermektedir. Suç işleyenlerdeki psikiyatrik bozukluklara bakıldığında, 

mental gerilik, patlayıcı bozukluk, sanrısal bozukluk ve kişilik bozukluğu bu ruhsal 

bozuklukların bir kısmını içermektedir.  (E.Durak ve M. Durak, 2017).  

Hotgins ve Cote (1993) birçok çalışmada zihinsel rahatsızlığı olan kişilerin 

şiddet ve suç işleme açısından artmış bir risk altında olabileceğini gösteren çalışmaların 

mevcut olduğunu belirtirken, Durak ve Durak (2017)’ ise antisosyal kişilik 

bozukluğunda şuç öyküsünün daha yaygın olduğunu belirtmiştir. Kişilik bozuklukları 

biçim ve şiddet açısından farklılık gösteren davranış sorunlarını kapsamaktadır.  

Avustralya’daki Victoria cezaevinde mahkumlar arasında yapılan bir çalışmada 

ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems/Dünya Sağlık Örgütünün Uluslararası Hstalık Sınıflaması) sınıflamasına göre 

deneklerde birçok psikiyatrik rahatsızlığın yanında %43 oranında kişilik bozukluğu 

olduğu saptanmıştır (Tye and Mullen, 2006). Suç işlemiş 840 erkek, psikiyatrik hastalar 

üzerinde yapılan çalışmada, kişilik bozukluğu tanısı almış kişilerin %34.8 oranında 

hırsızlık suçu, %22, 3 oranında dolandırıcılık, %18.1 oranında hakaret ve tehdit suçu 

işlediklerini saptamıştır (Maner et al., 1991).  

Çocukluk döneminde başlayan ve genç yetişkinlik dönemine kadar devam eden, 

kişinin genel karakteristik özelliklerini, problem çözme biçimlerini ve toplumsal çevre 

ile etkileşimlerini belirleyen kişilik örüntüleri, zamanla oturmaya başlar. Bu örüntülerde 

kendi içerisinde farklı davranış kümeleri oluşturur (Butcher et al., 2013). DSM-V bu 

kişilik örüntülerini 3 küme şeklinde kategorilere ayırmıştır. Bu örüntüler ve suç işleme-

suç türü ile ilişkisi aşağıdaki gibidir.  
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1.3.1. A KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

Bu küme içerisinde Paranoid Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu ve 

Şizotipal Kişilik Bozukluğu bulunmaktadır. A kümesi bozukluğu taşıyanlar tuhaf ya da 

eksantrik görünümdedirler (Öztürk ve Uluşahin, 2014; Morrison, 2016; Göka ve 

Beyazyüz, 2015). A kümesinin genel özellikleri içekapanık, şüpheci, güvensiz, sıra dışı 

davranışlar sergileyen kişiler olmasıdır (Butcher et al., 2013).  

1.3.1.1. Paranoid Kişilik Bozuklu ve Suç 

Bir kişinin paranoid kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e 

göre aşağıdaki kriterlerin dört ya da daha fazlasını, erken erişkinlikte başlayan ve farklı 

bağlamlarda ortaya çıkan, diğer insanların davranışlarını kötü niyetle yorumlayarak 

güvensiz ve kuşkucu kişiliğin davranış ve tutumlarını göstermesi gerekmektedir.  

• Yeterli dayanağı olmadan, başkalarının kendisini kullandığını, kendisine 

kötülük yaptığını ya da kandırıldığını düşünerek bu yönde kuşkucu 

davranmak, 

• Çevresindeki kişiler ile olan bağlılığı ya da güvenirlikleri konusunda 

kuşkulara kapılmak, 

• Söylediklerinin kendisine karşı kullanılacağı kuşkusuyla ilişkilerde 

paylaşımcı olmama,  

• Söylenenlerden kendince yorum çıkartıp, aşağılanıp ya da korkutulmaya 

çalışıldığını düşünme, 

• Kin besleme, önemsiz ayrıntılardan doğan sorunları affetmeme,  

• Bir sebep yokken, diğer insanların davranışlarını kişiliğine yapılmış bir 

saldırı olarak algılayıp öfkeyle, saldırganca tepkiler verme, 

• Partnerinin kendisine bağlılığı ve sadakati konusunda bir temele 

dayanmayan yersiz kuşkulara kapılma.  
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Paranoid kişilikler psikotik değildir ve gerçeklik algıları çoğu zaman kaybolmaz. 

Kendi hataları için sürekli başkalarını suçlar ve sürekli tetikte davranırlar (Butcher et al., 

2013).  

Paranoid KB’nun etyolojisine bakıldığı zaman, çocukluk döneminde yaşanan 

istismar, psikolojik kötüye kullanım ve şiddete maruz kalmış olmanın bu bozukluk da 

rol oynadığı düşünülmektedir (Butcher et al., 2013; Öztürk ve Uluşahin, 2014). Güleç 

ve ark. (2012) ise çocukluğunda kötü muameleye maruz kalmış kişilerin duygularını 

bastırma, inkar gibi davranışların yanında paranoid yanlış anlamayı da bir davranış 

haline getirebileceklerinden bahsetmiştir.  

Tye & Mullen tarafından 2006 yılında Avustralya da yapılan bir çalışmada 

kişilik bozukluğu kriterlerini taşıyan mahkumların %33 oranında paranoid kişilik 

bozukluğu olduğu saptanmıştır. 

Çöpür ve Güzelhan (2002)’de inceledikleri olgu çalışması sonucunda paranoid 

kişilik yapısında olanların zaman zaman ortaya çıkan sanrıları yüzünden tehlikeli 

olabileceklerini ve suç işlemede risk gruplarını oluşturduklarını belirtmiştir. Özellikle 

sadakatsizlikten kuşku duyarlar ve patolojik kıskançlık şiddeti artar. Bunun sonucunda 

da homoside (adam öldürme) iten bir durumun gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu 

belirtilmiştir.   

Kring ve ark. (2015) ise ketum olan bu kişilerin düzenbazlık ve kötüye kullanım 

gibi davranışları düşmanca ve sık sergileyebileceklerini, öfkeli yapılarından dolayı risk 

grubu olduklarını belirtmiştir. 

Antisosyal kişilik bozukluğundan sonra riskli davranışlar sergilemede ikinci 

sırada olan paranoid kişilik bozukluğunda öldürme, hakaret ve yaralama suçu sıkça 

karşılaşılan bir durumdur (Özdeş vd, 2014).  Maner ve ark. (1988)’de 142 kişi üzerinde 

yaptığı araştırmada paranoid kişilikte olan katılımcıların %15.8’inin öldürme suçu 

işlediğini, % 16.4’ünün öldürmeye teşebbüs ve yaralama suçlarını işlediğini belirtmiştir.  



7 

 

1.3.1.2. Şizoid Kişilik Bozukluğu ve Suç 

Bir kişinin şizoid kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e göre 

aşağıdaki kriterlerin dört ya da daha fazlasını, erken erişkinlikte başlayan ve farklı 

bağlamlarda ortaya çıkan, ilişkilerde kopma ve sınırlı duygu aktarması gerekmektedir.  

• Yakın ilişkilerde ailesi de dahil olmak üzere samimi iletişimden 

kaçınırlar ve bu tür ortamlardan hoşlanmazlar. 

• İnsanlar ile birlikte olmaktansa yalnız kalmayı tercih ederler.  

• Cinsel yakınlaşmaya karşı ilgileri sınırlıdır. 

• Etkinliklerden zevk alma seviyesi çok düşüktür.  

• Samimi arkadaşları, sırdaşları yoktur. Konuştukları hep ilk halkadan 

kişilerdir. 

• Diğer insanların kendisini methetmesini ya da eleştirmesini 

önemsemezler 

• Duygusal olarak sıcak bir ilişki kurmazlar, duygularda monoton ve 

kopukturlar.  

Toplumdaki diğer insanlara karşı ilgisiz ve kısır bir duyguyla yaklaşan bu kişiler 

kendilerini toplumdan izole eden, duygusal anlamda uzun ilişkiler kuramayan, soğuk ve 

asosyal kişilerdir. Etrafındaki insanlar bu kişi için bir risk altında değildir (Morrison, 

2016).  

Almanya’da 116 cinsel katil üzerinde yapılan bir çalışmada %78 oranında kişilik 

bozukluğu görülmüş ve bu oran içerisinde % 16 oranında şizoid kişilik bozukluğu 

olduğu saptanmıştır (akt: Polat, 2017).  

1.3.1.3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu ve Suç 

Bir kişinin şizotipal kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e 

göre aşağıdaki kriterlerin dört ya da daha fazlasını erken erişkinlikte başlayan ve farklı 

bağlamlarda ortaya çıkan, ilişkilerinde birden rahatsızlık duyma, ilişkisel eksikliklerin 

yanı sıra zihinsel ve algısal çarpıtmalar ile gerçekleşen durumları içermelidir. 
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• Sanrı şeklinde olmaksızın artmış alınma davranışları vardır. 

• Kültürel olarak pek kabul görmeyen sıra dışı inançları vardır. 

• Olağan dışı algısal yaşantıları vardır. 

• Aykırı düşünce ve konuşma şekilleri vardır. 

• Şüpheci, kuşkucu ve referans düşünceleri vardır. 

• Uygunsuz ve kısıtlı duygulanımları vardır,  

• Olağandışı giyinimleri ve davranışları vardır, bu da onlara tuhaf bir 

görüntü vermektedir. 

• Birinci halka hariç samimi ilişkileri ve sırdaşları yoktur. Bunda sosyal 

kaygıları çok etkilidir.  

• Yaşadıkları toplumsal kaygıdan dolayı kendisiyle ilgili eleştirel 

tutumlardan kuşku ve korku duyarlar.  

Şüpheci ve batıl inançları olan bu kişiler telepati, altıncı his gibi sıra dışı iletişim 

kanalları olduğuna inanabiliyorlar (Marrison, 2016). 

Araştırmacı tarafından yapılan literatür taramasında şizotipal kişilik bozukluğu 

ile suç işleme ve suç türü arasındaki ilişkiyi gösteren bir bulguya rastlanılmamıştır.  

1.3.2. B KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

Bu küme içerisinde Antisosyal (Toplumdışı) Kişilik Bozukluğu, Borderline 

(Sınırda) Kişilik Bozukluğu, Histriyonik Kişilik Bozukluğu ve Narsistik (Özsever) 

Kişilik Bozukluğu bulunmaktadır. B kümesi bozukluğu taşıyanlar genelde değişken, 

yüzeysel, duygusal, dramatik ve dikkat çekmeye çalışan kişiler arası çatışmalar yaşayan 

kişilerdir (Öztürk ve Uluşahin, 2014; Göka ve Beyazyüz,2015;Morrison, 2016). 

1.3.2.1. Antisosyal Kişilik Bozukluğu ve Suç 

Bir kişinin antisosyal kişilik bozuklu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e göre 

aşağıdaki kriterlerin üç ya da daha fazlasını 15 yaşından başlayıp süregiden ve 

başkalarının haklarını umursamayan ve ezen şekillerde ortaya çıkması gerekmektedir.  
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• Tutukluluk sürecine girmesine yol açacak ve cezai yaptırımı gerektiren 

davranışlarda bulunmak, 

• Sahtekarlık, dolandırma gibi edimlerde bulunma ve yalan söyleme, 

• Geleceğe yönelik planlamalar yapmama, dürtüsel davranma, 

• Şiddet içeren ve saldırganca davranışlarda bulunma, başkalarının hakkını 

gasp etme ve sinirlilik hali, 

• Kişisel güvenliğini ve çevre güvenliğini önemsememe, 

• Bir gerekçe olmadan işlerini ve parasal sorumluluklarını yerine 

getirmeme, 

• Kötü davranma, başkasını incitme davranışlarında bulunma ve 

yaptıklarından pişmanlık duymama. 

Bir kişinin antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için en az 18 yaşında 

olması gerekmektedir. Ve 15 yaşından önceki edimleri davranım bozukluğu olarak 

adlandırılmaktadır (DSM-5, 2014).  

Belirgin bir şekilde ayırt edici özellikleri ise, saldırgan, dürtüsel ve şefkatsiz 

özellikler taşımalarıdır (Kring et al., 2015). Bu kişilerde çoğunlukla okulu asma, evden 

kaçma, hırsızlık, yalan söyleme, kundaklama, eşyayı tahrip etme, yasalara aykırı 

davranma, fiziksel şiddeti kullanma, borçlu olma gibi davranışlar gözlemlenmektedir 

(Kring et al., 2015).  

DSM-5’de de belirttiği gibi tutuklanmaya sebebiyet verecek davranışları 

fazlasıyla sergiledikleri için toplumsal davranışlara ayak uydurmada çok fazla direnirler, 

saldırganlık ve bundan haz alma da yüksek bir uyaran eşiğine sahiptirler (Göka ve 

Beyazyüz, 2015). Bu özellikleriyle suç ve şiddet için risk oluşturan antisosyal kişilik 

bozukluğu her dönem araştırmacıların yoğun ilgisini çekmiştir. (E. Durak ve M. Durak, 

2015) 

Geçmişte, birbirinden farklı kavramlar olan (Kring et al., 2015) ‘psikopat’, 

‘sosyopat’ ve ‘karakter bozukluğu’ olarak değerlendirilen bu kriterler, ‘antisosyal 

kişilik’ olarak güncelleşmiş bir şekilde DSM-2’de literatüre girmiştir ve daha sonra 
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‘antisosyal kişilik bozukluğu’ olarak DSM-3’de son şeklini almıştır ve birçok 

psikiyatrist tarafında kriminal vaka olarak nitelendirilmiştir (Geçtan, 2015; Demirbaş, 

2016).  

Bu bozuklukta genel popülasyona bakıldığında hapishanedeki mahkumların 

yaklaşık üçte birinde antisosyal bozukluk olduğu saptanmıştır (Marrisoni 2016). 

Mahkumlar arasında yaygınlığı diğer kişilik bozukluklarına göre daha fazladır (Artuk ve 

Alşahin, 2017; Dolu, 2015). Dutton (2012) ise “hapiste yatanlar arasında antisosyal 

kişilik bozukluğu soğuk algınlığı gibi bir şey “diyerek sıklığını belirtiyor ve Robert 

Hare’nin çalışmasında ise bu oranın %80-85 civarı olduğunu vurguluyor.  

Tye & Mullen ise (2006)’da Avustralyada yapılan bir çalışmada kişilik 

bozukluğu kriterlerini taşıyan mahkumların %30 oranında antisosyal kişilik bozukluğu 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca ABD’de ceza infaz kurumlarında bu oranın %50 ile %75 

arasında olduğu belirtilmektedir (Uygur, 2014).  

Bolu ve ark. (2014) adli müşahadeye gönderilen hastalar arasında antisosyal 

kişilik bozukluğunun sık görülmesinin şaşırtıcı bir durum olmadığını, yaygınlığının 

fazla olduğunu ve incelediği 1482 adli olgunun % 30.2’ sinde anti sosyal kişilik 

bozukluğu olduğu saptanmıştır. Yapılan alan taramalarında antisosyal kişilik bozukluğu 

tanısı almış kişilerin daha çok homosidal davranış gösterdiklerini belirtmiştir (Algül vd., 

2007). Ayrıca başkalarının canına ve malına yönelik yoğun şiddetin antisosyal kişilikler 

tarafından sıklıkla işlendiği gözlenmiştir (Algül vd., 2007).  

Çöpür ve ark. (2010) tarafından yapılan antisosyal kişilik bozukluğu tanısı 

konulan 40 olgu üzerindeki araştırmada, uyuşturucu madde kullanımı %18.0, yaralama 

suçu %16.0, hırsızlık suçu %10.0, cinayet suçu %8.0 oranında olduğu saptanıştır.  

Yapılan bir dizi araştırmalar sonucunda aynı zamanda seri cinayet, sadistik 

cinsel davranış ve cinsel suç işleyen kişilerde de antisosyal kişilik bozukluğu özellikleri 

olduğu bilinmektedir (Cantürk, G. ve Cantürk N. 2004; Kılıç ve Balcıoğlu, 2012). 

Kaplan (2014) cinayet suçu işleyebileceklerde bazı risk faktörleri olduğunu belirtmiştir 
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ve bu risk faktörleri arasına çocukluğunda şiddet öyküsü olan ve anti sosyal davranış 

sergileyen kişileri de dahil etmiştir (akt: Polat, 2017) 

Ayrıca antisosyal kişilik bozukluğu ile travma geçmişine bakıldığı zaman bu 

kişilerin çocukluklarında bakımından sorumlu kişiler tarafından ihmal edilmiş ve kötü 

davranışlarına maruz kalmış oldukları bilinmektedir (Geçtan, 2015).  

1.3.2.2. Borderline Kişilik Bozukluğu ve Suç 

Bir kişinin borderline kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e 

göre aşağıdaki kriterlerden beş ya da daha fazlasını erken erişkinlikte başlayan ve farklı 

bağlamlarda gerçekleşen, ilişkilerde tutarsızlık ve dürtüsellik ile gerçekleşmesi 

gerekmektedir. 

• Terk edilmek ve yalnız bırakılmaktan kaçınmak için çok fazla çaba sarf 

etmek, 

• İlişkileri iki uçlu yaşayıp, ya en üst seviyeye çıkartıp büyütmek ya da en 

alt seviyeye indirip yerin dibine sokup tutarsız davranışlar sergilemek, 

• Kimlik karmaşası yaşamak, 

• Kendine zarar verecek cinsellik, maddiyat, madde kullanımı gibi en az 

iki alanda dürtüsel davranma, 

• Suisid (kendine zarar verme, intihar) düşünceleri ve girişimleri, 

• Birkaç saat ya da ender olarak birkaç gün sürse bile duygularda ani 

değişim ve tutarsızlıklar yaşama, 

• Devam eden boşluk hissi, 

• Öfke kontrolünde zorluk yaşama, sürekli yoğun bir şekilde kızgın, sinirli 

ve öfkeli olma, 

• Zorlama ile ilişkili şüpheli düşünceler. 

Ayrıca bu kişilerin hayatında değişmeyen durum hayal kırıklarıdır. Sürekli 

çevresindeki insanların kendisini anlamamalarından şikayetçi olur ve onlara karşı bir 

suçlamada bulunurlar (Göka ve Beyazyüz, 2015).  
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Diğer insanlara güçlü bir şekilde bağlanan bu kişiler dürtüsel bir biçimde suisid 

düşüncelere sahiptirler ve kendini kesme davranışları sıkça gözlemlenmektedir 

(Marrison, 2016). Aynı şekilde Kring ve ark. (2015)’e göre de yalnızlığa tahammülü 

olmayan, kronik depresyon ve duygusal boşluk yaşama ihtimalleri yüksek olan bu 

kişilerin riskli davranışlar içerinde en çok kendilerine zarar verdiklerini bilinmektedir. 

Tye & Mullen (2006)’da Avustralyada yapılan bir çalışmada kişilik bozukluğu 

kriterlerini taşıyan mahkumların %26 oranında borderline kişilik bozukluğu olduğu 

saptanmıştır. Almanya’da 116 cinsel katil üzerinde yapılan bir çalışmada %78 oranında 

kişilik bozukluğu görülmüş ve bu oran içerisinde % 19 oranında borderline kişilik 

bozukluğu olduğu saptanmıştır (akt: Polat, 2017).  

Sansone ve ark. (2012)’nın çalışmasına göre borderline kişilik bozukluğu 

özelliklerini taşıyan genç erkeklerin işledikleri suç türleri ile bozukluğun ilişkili 

olduğunu saptamış, basit ve nitelikli saldırı suçları, uyuşturucu kötüye kullanımı ile 

uyuşturucu suiistimali, kamuya açık alanlarda sarhoşluk gibi toplumsal nitelikteli suçlar, 

ahlaka aykırı suçlar işlemede potansiyel risk grubunu oluşturduğunu belirtmiştir.  

Ayrıca travma geçmiş ile kişilik bozukluğu arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman 

çocukluk çağından yaşanmış cinsel istismar öyküsü olan kişilerde borderline kişilik 

bozukluğu olabileceği öne sürülmüştür (akt: Güleç vd. 2012).  

1.3.2.3. Histriyonik Kişilik Bozukluğu ve Suç  

Bir kişinin histriyonik kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e 

göre aşağıdaki kriterlerden beşi ya da daha fazlasının erken erişkinlikte başlayan ve 

farklı bağlamlarda ortaya çıkan ilgi odağı olma ve aşırı duygusallık ile gerçekleşmesi 

gerekmektedir. 

• İlgi merkezi olmadığı anlardan huzursuzluk duyma. 

• Diğer insanlara olan ilişkilerinde cinsel cazibe, kışkırtıcı ve uygunsuz 

davranışlar belirgindir. 

• Aniden değişen yüzeysel duygular 

• Fiziksel görünümünü ilgi çekmek için aktif olarak değiştirirler. 
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• Ayrıntıları önemsemeyen, etkilemeye yönelik konuşmaları vardır. 

• Abartılı duygular, gösterişli ve yapmacık davranışlar sergilerler. 

• Başkalarının etkisinde kolay kalabilir, önerilere açık olurlar. 

• İlişkilerde yakınlığın olması gerektiğini savunurlar. 

Sadece davranışlarda değil konuşmalarda da dikkatleri kendi üzerine almak 

isteyen histerik kişiler, genelde diğer insanların onayına ihtiyaç duyacak kadar 

güvensizdirler (Morrisoni 2016).  

Tye & Mullen (2006)’da Avustralyada yapılan bir çalışmada kişilik bozukluğu 

kriterlerini taşıyan mahkumların %6 oranında histrionik kişilik bozukluğu olduğu 

saptanmıştır 

1.3.2.4. Narsistik Kişilik Bozukluğu ve Suç  

Bir kişinin narsistik kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5(2014)’e göre 

aşağıdaki kriterlerin en az beşi ya da daha fazlasını erken erişkinlikte başlayan ve farklı 

bağlamlarda ortaya çıkan, büyüklenme, beğenilme gibi davranışlarla süregiden bir süreç 

olması gerekmektedir.  

• Başarı ve yeteneklerini olduğundan fazla abartır ve büyüklenir. 

• Kendi oluşturdukları düşlemde, güç, zeka, başarı, güzellik hep ondadır. 

• Özel biri olduğunu ve ancak kendisi gibi zeki insanların onu 

anlayabileceğini düşünürler. 

• Beğenilmek en çok arzuladıkları durumdur. 

• Ayrıcalıkları hak ettiklerini düşünürler. 

• Kendi çıkarları söz konusu olduğunda her davranış doğrudur.  

• Başkalarının duygularını ve ihtiyaçlarını önemsemezler 

• Başkalarıyla güç savaşına girer ve kıskanıldığını düşünürler. Başka 

başarıları da sıklıkla kıskanırlar.   
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• Sadece kendini önemseyen davranış ve tutumlarda bulunurlar. 

Sürekli üstünlük ve taktir görme çabası içinde olan bu kişiler, başkalarının 

kendileri hakkındaki düşüncelerine karşı çok hassaslardır ama eleştirildiklerinde ise çok 

soğuk ve ilgisizdirler (Morrison, 2016). 

Sürekli en başarılı ve taktir edilmesi gereken kişinin kendisi olduğunu düşünen 

bu kişiler sahip olmak istediklerini başkasında görmeye tahammül edemezler ve güç 

savaşına çokça girerler, kronik ve yoğun bir şekilde haset duyguları vardır bu yolda 

ilerlerken de başkasına iftira atmaktan hiç çekinmezler (Geçtan, 2015). Bu şekilde karşı 

tarafı ezebileceğini düşünürler ve çoğu zaman kişisel ilişkiler sınırlı kalır (Göka ve 

Beyazyüz, 2015). 

Tye & Mullen (2006)’da Avustralyada yapılan bir çalışmada kişilik bozukluğu 

kriterlerini taşıyan mahkumların %12 oranında narsistik kişilik bozukluğu olduğu 

saptanmıştır 

1.3.3. C KÜMESİ KİŞİLİK BOZUKLUĞU 

Bu küme içerisinde Çekingen Kişilik Bozukluğu, Bağımlı Kişilik Bozukluğu ve 

Obsesif- Kompulsif Kişilik Bozukluğu bulunmaktadır. C kümesi bozukluğu genel 

olarak anksiyetesi yüksek, gergin ve kontrolcüdürler (Öztürk ve Uluşahin, 2014; Göka 

ve Beyazyüz, 2015; Morrison, 2016). 

1.3.3.1. Çekingen Kişilik Bozukluğu ve Suç 

Bir kişinin çekingen kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e 

göre aşağıdaki kriterlerin en az beş ya da daha fazlasını, erken erişkinlikte başlayan ve 

farklı bağlamlarda ortaya çıkan, yetersizlik duyguları ile belirgin bir şekilde ortaya 

çıkan durumları içermesi gerekmektedir.  

• Eleştirilme, kabul görmeme veya dışlanma kaygısı ile toplumsal ve 

kişisel ilişkiler kurmaktan kaçınma.  

• Sevileceğini garantilemedikçe insanlarla ilişkiye girmek istememe. 

• Alay edilmekten ve rezil edilmekten korktukları için yakın ilişkilerde 

donuk davranırlar. 
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• Eleştirilme ve onay görmeme endişesiyle fazlasıyla vakit kaybederler. 

• Kendilerini yeterli hissetmedikleri için farklı ve yeni insanlarla, yeni bir 

ortamda bulunmakta biraz çekimser davranırlar.  

• Kendilerini toplumsal açıdan yetersiz, kişisel açıdan çekici olmayan ve 

daha aşağı görürler. 

• Küçük düşürüleceği düşüncesiyle farklı etkinliklere katılmada çekimser 

davranırlar.  

Cinsel istismar üzerine üzerine yapılan alan çalışmalarında, çocuğa yönelik cinsel 

istismarda bulunan kişilerin şizoid ve narsistik kişilik bozukluğunun yanında yüksek 

oranda çekingen kişilik bozukluğu tanı kriterlerini taşıdığı gözlenmiştir (akt: Erdoğan, 

2010).  

1.3.3.2. Bağımlı Kişilik Bozukluğu ve Suç 

Bir kişinin bağımlı kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 (2014)’e göre 

aşağıdaki kriterlerin en az beş ya da daha fazlasını, erken erişkinlikte başlayan ve farklı 

bağlamlarda ortaya çıkan ilgilenilme ve boyun eğici gibi davranışları içermesi 

gerekmektedir.  

• Başkalarından onay almadıkça ve işlerini garantilemedikçe karar 

veremezler. 

• Hayatının kritik noktalarında kendisi adına başkalarının sorumluluk 

almasını isterler. 

• Onay alamamak ya da destek görememe endişesiyle başkalarıyla farklı 

görüşte olduklarını dile getirmekte sıkıntı çekerler. 

• Yalnız başına bir sorumluluğu almakta çekimser davranırlar. 

• Diğer insanların onaylarını almak için istemedikleri, hoş olmayan ya da 

riskli işleri yaparlar. 

• Tek başına kaldıklarında çaresiz ve yetersiz hissederler. 
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• Yalnızlık dayanılmaz bir durumdur ve bir ilişki bittiğinde başka birine 

hemen ihtiyaç duyarlar. 

• Kendiyle yalnız kalmak korkutucu gelir ve gerçekçi olmayan 

davranışlarda bulunur. 

Başkalarının verdiği kararları her zaman onaylayan, kendi kararlarını yetersiz 

gören bu kişiler, bağımlı olduğu kişinin isteklerini yerini getirmede sınır tanımazlar, 

toplumda onaylanmayan davranışları, fiziksel şiddet içerse dahi gerçekleştirebilirler 

(Göka ve Beyazyüz, 2015).  

Araştırmacı tarafından Bağımlı K.B ve suç ilişkisine dair literatür 

bulunmamıştır.  

1.3.3.3. Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu (OKKB) ve Suç 

Bir kişinin obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu tanısı alabilmesi için DSM-5 

(2014)’e göre aşağıdaki kriterlerin en az dört ya da daha fazlasını, erken erişkinlikte 

başlayan ve farklı bağlamlarda ortaya çıkan, sınırlı esnekliği olan, düzen ve titizlik 

noktasında çok hassas olan eksiksiz ve denetim altında tutulan davranışları içermesi 

gerekmektedir. 

• Çalışmalarının amacını unutacak kadar düzen, derin ayrıntı, sıralama ve 

kurallara gömülürler. 

• İşlerini tamamlamasını zorlaştıracak kadar eksiksiz tamamlama çabası 

içindedirler.  

• Boş vakitlerini kendilerini dışlayacak kadar işlerine yoğunlaşarak 

geçirirler. 

• Ahlak ve değerler konusunda esneklik göstermezler. Vicdanlıdırlar. 

• Özel bir anlam taşımasa bile eski ve yıpranmış eşyaları elden 

çıkartmazlar. 

• İş birliği, görev dağılımı noktasında çok takıntılıdırlar, çünkü kendisi gibi 

disiplinli yapılacağına çok zor ikna olurlar. 
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• Maddi konularda eli sıkıdırlar (cimri). Parayı zor durumlar için 

biriktirirler. 

• Esnek değillerdir ve inatçıdırlar. 

Araştırmacı tarafından OKKB ve suç ilişkisine dair literatür bulunamamıştır.  

1.3.4. PASİF-AGRESİF KİŞİLİK BOZUKLUĞU VE SUÇ 

DSM-II pasif-agresif kişilik için üç ayrı kişilik özelliği vermiştir ve bu 

kişiliklerin birbiriyle ilişkili olduğunu, aynı kişide bulunabileceğini belirtmiştir. Bunlar; 

pasif-bağımlı tip, pasif-agresif tip ve agresif tiptir (akt: Kaçar, 2014).  

Pasif-bağımlı tipler bağımlılık ve pasiflik gösteren kişilerdir. Karar verememe, 

başkalarından destek alma, acizlik gibi özellikleri vardır. Kendi başlarına sorumluluk 

alma ve sonuçlarını kabullenme konusunda sıkıntı yaşamaktadırlar. Bağımlıdırlar ve 

kendilerine destek olabilecek kişilere yönelirler (akt: Kaçar, 2014). 

Pasif-agresif tiplerde agresyon ile birlikte pasiflikte vardır. Sorumluluklarını 

erteleme, çözülmemiş narsistik fiksasyonlar ile birlikte inatçılık vardır (akt: Kaçar, 

2014).  

Agresif tipler ise antisosyal kişilik yapısı ile benzerlik göstermektedir. Saldırgan, 

yıkıcı davranışları bulunan, etrafına zarar veren, intikam duyguları olan kişilerdir (akt: 

Kaçar, 2014). 

Pasif-agresif kişilerin genel görünümleri, somurtkan, alaycı ve tartışmacıdır. 

Kendisi için yapılan eleştirileri kabul etmez ve mantıksız bulurlar, kasıtlı verimsizlik 

vardır ve çoğu zaman olumsuz tutumlar sergileyen kişilerdir (Akman, 2006).  

Pasif-agresif kişilik bozukluğunun suç ve suç türü ile ilişkisi araştırıldığında 

Deniz (2017) paranoid ve pasif-agresif kişilik bozuklukları genç yetişkinlerde ve 

ergenlik döneminde olan çocuklarda şiddet içerikli suçlar işleme oranlarının yüksek 

olabileceğini belirtmektedir.  
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1.4. ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ 

Çocuk istismarı ve ihmali; çocuğun annesi, babası, kendisinden sorumlu bir 

bakıcısı ya da bir yabancı tarafından duygusal, cinsel ve fiziksel olarak zarara 

uğratılması, gelişimini engelleyen eylemde bulunulmasıdır (Taner ve Gökler, 2004).  

Polat (2017) çocuk istismarını, çocuğun bakımından sorumlu yetişkin kişiler 

tarafından, çocuğun fiziksel, psikososyal ve gelişim süreçlerinde ruh sağlığını olumsuz 

etkileyen davranışlar olarak tanımlamıştır.  

Doğramacı’ya göre ise; çocuk istismarı çocuğun fizyolojik ve psikolojik 

gelişimini belli bir zaman içerisinde engelleyen ve içinde bulunduğu kültür tarafından 

kabul görmeyen her türlü davranıştır (akt: Polat, 2007). 

Çocuk istismarı insan eylemleri sonucu gerçekleşir. Bu yüzden doğal afet gibi 

durumlardan doğan durumlar ya da hastalıklar istismar kapsamında 

değerlendirilmemektedir (Polat, 2007).  

1.4.1. ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMASI VE SUÇ 

Şiddet, travma, istismar, travma sonrası stres bozukluğu çoğunlukla birbirine 

yakın anlamlarda kullanılır fakat travma şiddet, istismar ya da diğer zarar verici 

davranışlara karşı geliştirilen bir tepkidir (Bloom and Covington, 2008 ).  

Yaralanma sözcüğünün karşılığı olan travma, genel olarak ‘gerçek ya da 

algılanan bir ölüm veya yaralanma içeren, kendisinin veya başkasının fiziksel 

bütünlüğüne tehdit oluşturan ruhsal ve duygusal alanda ise, hissetme, düşünme, hafıza 

gibi süreçlerde akut ya da uzun süreli işlev kaybına yol açan, ani ve beklenmedik bir 

anda ortaya çıkan olay veya olaylar yaşaması, buna tanık olması’ şeklinde 

tanımlanmaktadır (Ruppert, 2014; Herbert, 2016; Yüksel ve Çifci, 2017).  

İnsan yaşamının olağan seyrinde bozulmalara ve adaptasyon sorunlarına neden 

olduğu için travmatik yaşantılar olağandışıdır (Herman, 2016;).  

Çocukluk çağında kötüye kullanım, hayatlarının tamamında ya da belli 

döneminde olumsuz etkiler bırakabilir. Yeryüzü üzerinde bulunan tüm coğrafyalarda 

olabilecek ihmal ve istismar, yıllar sonra bile olumsuz etkilerini gösterebilmektedir ve 



19 

 

yaşanan bu örseleyici yaşantının şiddet gibi suç unsuru içeren edimlere yöneltebileceği 

düşülmüştür (Yüksel ve Çifci, 2017).  

Widom (1989) kişinin çocukluğunda örseleyici davranışlara maruz kalmasının 

ileriki yaşlarda da etkisini sürdürebileceğini belirtmiştir. Yapılan araştırmalar 

göstermektedir ki çocukluğunda kötü muameleye maruz kalmış çocukların, yetişkin 

yaşamlarında belli risk etmenleriyle ve riskli davranışlarla karşılaşma ihtimalinin 

olduğunu göstermektedir. Bu riskli davranışlar içerisinde şiddeti devamlı hale getirme, 

riskli cinsel davranışlara yönelme, yıkıcı davranışlarda bulunma, alkol, sigara 

uyuşturucu gibi maddelere yönelme sayılabilir (DSÖ, 2006).  

Becker & Kaplan yetişkinlerde saldırgan, cinsel davranışlara yönelten birtakım 

kriterler belirlemiştir. Bunlar içerisinde kötüye kullanım sıkça belirtilmiştir. Fiziksel ve 

cinsel istismara maruz kalmış olmak, antisosyal geçmiş, dürtü ve öfke kontrolünde 

başarısız girişimler ve aile içinde şiddete tanık olmak saydığı kriterler arasındadır (akt: 

Demirbaş, 2016).  

Glueck & Glueck 1950 yılında, suç işlemiş ve suç işlememiş 500 kişiden oluşan 

genç bir örneklem grubunu uzun yıllar izleyerek yaptıkları çalışmada, suç işlemiş 

gençlerin genellikle aileleri tarafından şiddet gördükleri, reddedildikleri ve düşmanca- 

nefret söylemlerine maruz kaldıklarını ve bu maruz kalınan durumların suç işlemede bir 

motivasyon oluşturduğunu belirtmiştir (akt: Muş, 2016). Ayrıca Currice & Tekin (2006) 

ergenler üzerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda kötü muameleye maruz kalmanın 

suça genel bir etkisi olduğunu ve birçok suç türünü işleme ihtimalini de iki katına 

çıkarttığını belirtmiştir.  

Literatür çalışmalarına bakıldığı zaman şiddet, şiddet döngüsü, mağdur ve 

bunların endişesi ile ilgili birçok alan çalışması yapılmıştır. Fakat faillerin çocuklukta 

yaşamış olduğu travmatik yaşantılar ve travma sonrası stres bozukluğu çok az çalışmaya 

konu olmuştur (Akyüz vd. 2007). Akyüz ve ark. (2007)’nın 101 erkek mahkum 

üzerinde yaptıkları çalışmada   yüksek oranda çocukluk travmasına rastlandığını 

belirterek bu çalışmaların arttırılması gerektiğini dile getirmiştir.   

Çocuklukta gerçekleşen travmatik yaşantıların ilerleyen yaşlarda şiddet davranışı 

gösterme ve mağdur olmada önemli bir belirleyecidir (Gomez, 2011). Günümüzde suç 
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işleme oranı günden güne artmaktadır. Güleç ve ark. (2012) bu gerçeğin cezaevlerinde 

kalan binlerce örneğiyle gözler önünde olduğunu ve bu kişilerin çocukluk çağında 

travmatik yaşantılara maruz kaldıklarını belirtmiştir.  

Çocukluk çağında ihmal edilmiş kişilerin şiddet suçu işleme oranlarının daha 

yüksek olabileceği öne sürülmüştür (akt: Güleç vd., 2012). Yapılan başka bir çalışmada 

cinsiyete göre farklılaşmalara bakılmış, kötü muameleye maruz kalmış kişilerin ileride 

saldırı gibi suç türlerini işlemede ve hüküm giymede erkeklerin daha fazla risk altında 

olduğu görülmüştür (Currie and Tekin, 2006).  Thapa (2017) ise çalışmasında kadınların 

daha fazla olumsuz çocukluk deneyimleri yaşadıklarını belirtmiştir. 

Çocukluk çağı travmasının tanımlanmış fenomeni, ihmal ve istismardır. Bu 

örselenmiş yaşantılar kişilerin hayatında, fiziksel, ruhsal sağlık ve gelişimlerinde ciddi 

hasara uğratan evrensel bir problemdir (Yüksel ve Çifci, 2017). Bu örselenmiş 

yaşantılar aşağıdaki gibidir; 

1.4.1.1. Fiziksel İstismar 

Fiziksel istismar kişinin kasıtlı olarak, bir güç tarafından, çocuğun fiziksel 

gelişimini ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkileyen şiddet içerikli davranışlardır. En 

genel tanımı ile çocuğun kaza dışı yaralanmasıdır. Kademeli ilerleyen fiziksel istismar 

vurma, itme, dayak ile başlayıp zehirleme, yakma, boğma gibi şiddetini arttırmaktadır.  

Bu istismar türünde fiziksel bulguların yanında ruhsal bulgularda gözlenmektedir 

(UNICEF, Dağlı ve İnanıcı, 2011; DSÖ, 2006).  Ayrıca bir eğitim aracı olarak 

kullanılan dayak, fiziksel istismar içerisine dahil edilmektedir (Polat, 2017).  

Fiziksel istismarın en şiddetli şekillerinden birisi de 5 yaşına kadar görülen 

küçük çocuk ve bebeklere uygulanan kafa travması şeklinde klinik uygulamalarda 

görülen bebeğin gövdesinden ve kollarından tutarak sarsma şeklinde gerçekleşen 

‘sarsılmış bebek sendromu’dur(Acehan vd.,2013).  

Çocukluğunda fiziksel istismara maruz kalan kişilerde, travmanın uzun dönem 

etkilerine bakıldığı zaman, bu kişilerde davranış bozukluğu, karşıt gelme bozukluğu ya 

da karşı olma davranışları sıkça görülmektedir. Bu da saldırgan ya da suça yönelik 

eylemleri gerçekleştirmede potansiyel taşıdıklarını göstermektedir (Taner ve Gökler; 

2004).  
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Çocukken ihmal ve istismar edilmiş kişilerin yetişkin suçluluk ile bir bağlantısı 

olabileceği düşünülmüş ve suç bazında da bir ayrışma olduğu belirtilmiştir. Fiziksel 

istismar ve fiziksel ihmal yaşamış kişilerin daha çok cinsel olmayan, şiddet içermeyen 

suçlar işleyebileceği öngörülmüştür (Cuadra et all., 2014).  Amerika’da tutuklu 

tecavüzcüler üzerine yapılan bir çalışmada, örneklem grubunun %34’ünün 

çocukluğunda fiziksel yaralanmalarla sonuçlanan dayak kurbanları oldukları ve çok az 

bir kısmı çocukluğunda cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir (Scully, 2013).  

İstanbul’da yapılan ve içerisinde hükümlülerinde bulunduğu 105 kişi arasında 

yapılan çalışmada kişiler şiddeti daha çok fiziki yönüyle tanımlamışlardır. Psikolojik 

şiddet çok az tanımlanmıştır. Ve bu kişilerin %12.8 i baba tarafından, %9.5 i de aile 

tarafından fiziksel şiddet gördüklerini belirtmiştir (İstanbul Ticaret Odası, 2008).  

Birçok alan yazılarında kadınların maruz kaldıkları fiziksel ve sözel şiddetin, 

adam öldürme suçuna itebileceği bildirilmiştir (Temurçin ve Haydaroğlu, 2017). 

Ayrıca çocuklukta yaşanan ihmal ve istismarın yetişkin yaşamda kişilik 

bozukluğu etkileri yaratabileceği birçok araştırmaya konu olmuştur. Johnson ve ark. 

(1999) çocukluğunda fiziksel istismara maruz kalmış kişilerin yetişkin yaşantılarında 

antisosyal kişilik bozukluğu ve depresif kişilik semptomlarını gösterme ile ilişkili 

olacağını belirtmiştir.  

1.4.1.2. Duygusal İstismar 

Duygusal istismar, çocuk ya da ergenin emosyonel ya da ruhsal sağlığına zarar 

verecek şekilde aşağılanması, küçük düşürülmesi, tehdit edilmesi, değersiz ve yetersiz 

olduğunun vurgulanması, sevilmeyecek birisi olduğu gibi çocuğa duygusal olarak kötü 

muamelede bulunarak ciddi, sarsıcı ve kalıcı izler bırakmaktır (Zoroğlu vd., 2001; 

Sanderson, 2010).  

Davranışlarını kısıtlamak, dışlanmak, reddetmek aidiyet ihtiyacının 

karşılanmaması, suçlama, bağırma küfretme, yalnız bırakma, lakap takma, alaylı 

konuşma, bilgi ve pozisyon gibi özelliklerini kullanarak kişi üzerinde otorite kurmaya 

çalışma da bir çeşit duygusal istismardır (DSÖ, 2006; Tıraşcı ve Gören, 2007, Polat, 

2016). 
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İstanbul Ticaret Odası (2008)’nın hükümlüleri de içeren çalışmasında, bu kişiler 

duygusal şiddeti; sevgisizlik, sahipsizlik, ailesizlik, korku, ego tatmini, hakaret gibi 

kelimelerle ifade ettiği gözlenmiştir. Ve bu kişiler %17.2 aile, %15.4 arkadaş ve %7.7 

oranında da yaşadığı çevre tarafından psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir.  

Kriminolojik çerçevede ele alındığında psikolojik şiddet, suç olarak 

değerlendirilmesi en zor ancak buna karşı yaygınlığı en fazla olan istismar türüdür (akt: 

Sözer ve Balcıoğlu, 2015).  

1.4.1.3. Cinsel İstismar 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) cinsel istismarı “çocuğun, kendisinin tam olarak 

kavrayamadığı, tam onay vermesi mümkün olamayacak veya gelişme düzeyi açısından 

hazır olmadığı, ya da toplumun verili yasalarını veya toplumsal tabularını ihlal eden bir 

cinsel etkinliğe dâhil edilmesi” olarak tanımlamaktadır (DSÖ, 2006).  

TCK 15 yaşın altındaki çocuklara karşı yapılan her türlü cinsel davranışı 

çocuğun cinsel istismarı olarak tanımlamıştır (Sözer ve Balcıoğlu, 2016).  

Polat (2017) ise çocuk cinsel istismarını, çocuktan cinsel haz almak ve 

psikolojik olarak tatmin olmak için sömürülmesi şeklinde tanımlamıştır. Sadece 

bedensel temas ile gerçekleşmez aynı zamanda bir çocuğu yapılan cinsel eylemleri 

izlemeye zorlamak, mahrem bölgelerini göstermeye zorlamak, pornografik materyal 

olarak kullanmak, cinsel içerikli konuşmalara dahil etmek de cinsel istismardır. 

(Uluslararası Kurtarma Komitesi, 2015).  

Çocuk pornografisi, ensest, teşhircilik, röntgencilik, cinsel organları okşama, 

oral-anal-vajinal temaslar cinsel istismarın en genel türleri arasındadır (Tıraşcı ve 

Gören, 2007). 

Cinsel istismar öyküsü gerçekleşen ailelerin profiline bakıldığı zaman, şiddet, 

madde ve alkol kullanımı yaygın patolojiler arasındadır (Tıraşcı ve Gören, 2007).  

Mahkumlar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre çocukluğunda cinsel istismar 

öyküsü olan kişilerin yetişkinlikte cinsel içerikli suçlar işleme arasında pozitif bir 

korelasyon olduğu saptanmıştır (Cuadra and all., 2014). Bunun aksine Scully (2016) ise 

tutuklu erkek tecavüzcüler ile yaptığı çalışma sonucunda tecavüzcülerin %9’u, diğer suç 
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gruplarının %7 çocukluk çağında cinsel olarak kötüye kullanıldıklarını söylerken, 

%92’si cinsel taciz yaşadıklarını reddettiğini belirtmiştir. 

Bir başka çalışmada ise 900’den fazla psikiyatrik hastayla yapılan bir çalışmada 

özkıyım ve çocukluk istismarı öyküsü arasında yakın ilişki var iken homosid ile 

arasında bir ilişki olmadığı gözlenmiştir (akt: Herman, 2016).  Herman (2016) 

çocukluğunda cinsel istismar öyküsü bulunanların kendilerine zarar verme 

ihtimallerinin başkasını mağdur hale getirmekten daha muhtemel olduğunu 

savunmaktadır.  

Johnon ve ark. (1999) çocukluk çağında yaşanan cinsel istismarın kişilik 

bozukluğuyla ilişkili olduğunu ve bu kişilerin daha çok borderline kişilik bozukluğu 

semptomlarını sergileyebileceğini öngörmüştür.   

1.4.1.4. Duygusal ve Fiziksel İhmal 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk 

Hakları Sözleşmesinin 19. maddesi gereğince çocuğun bakımından sorumlu kişi ya da 

vasisi çocuğun her türlü ihmal ve bedene ırza geçme ve diğer istismarlarda dahil olmak 

üzere, kötü muameleden korumakla sorumludur (Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 

UNICEF; 2004). İhmal bir çocuk ya da ergenin kendisinden sorumlu bir kişi tarafından 

ihtiyaçlarını aksatmak, önemsememek ya da karşılamamak şeklinde tanımlanmaktadır 

(Sanderson, 2010).  

Beslenme, giyinme, eğitim, barınma ve sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanmaması 

fiziksel ihmaldir. Sağlık ihtiyacının geç karşılanması, zamanında hastaneye 

götürülmemesi de fiziksel ihmaldir ve doğum öncesinde başlayan ihmal türü de 

mevcuttur. Hamile iken alkol-madde-sigara kullanma, sağlıklı beslenmeme, kontrollerin 

yapılmaması gibi. 

Bir diğer türü ise duygusal ihmaldir. Çocuğun sevgi ihtiyacının karşılanmaması, 

ilgi gösterilmemesi, yalnızlığa terk edilmesi, belli dönemlerde destek ve denetimden 

yoksun bırakılması duygusal ihmal içerisinde değerlendirilebilir (Acehan vd., 2013).  

Yeterli ekonomik imkanlara sahip olup da çocuğun ihtiyaçlarının 

karşılanmaması, ihtiyaç duyduğunda hastane ya da sağlık merkezine götürülmemesi, 
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sağlık ihtiyaçlarının göz ardı edilip, hafife alarak ilgilenilmemesi, tedavi gerektirecek 

bir durumda bakımından sorumlu kişinin bunu karşılamaması ya da tedaviyi kabul 

etmemesi gibi durumlarda tıbbi ihmaldir (Polat, 2017).   

İhmal edilmiş çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmemesi ile birlikte bu 

kişilerin erişkin dönemde suç ve ihmal içeren davranışlarında artış gözlenmiştir (Polat, 

2017). Problem çözme becerisinin gelişmediği çocuklarda suç işlemede risk grubunu 

oluşturdukları gözlenmiştir (Arabacı ve Taş, 2017).  

Ülkemizden alınan bir örneklem grubunda şiddet suçu işlemiş kişilerin 

çocukluğunda ihmal edildikleri, şiddet gördükleri saptanmıştır (Polat, 2016). 

Çocukluğunda travmatik yaşantılara maruz kalan, sözel ya da dokunsal istismar 

edilen ihmal edilen ya da ebeveyn ayrılığı yaşayan kişilerin kişilik bozukluğu tanısı 

almış olmaları çok yüksek bir ihtimaldir. Bu bozukluklar içerisinde sınırda kişilik 

bozukluğu tanısı daha yaygın bir örüntüdür (Kring et al., 2015).  

Bir başka alan taramasında ise travma ile psikiyatrik bulgular arasındaki ilişki 

incelenmiş ve yaşanan istismar ve ihmalin birçok bozuklukta birlikte sınırda kişilik 

bozuklukla ilişkisi görüşmüştür (Yağmur vd., 2008). Johnson ve ark. (1999) çocukluk 

çağında kötüye kullanım ile ilgili yaptığı araştırmasında, özellikle ihmal edilmiş 

çocukların, yetişkin yaşantılarında, ihmal edilmemiş kişilere göre dört kat daha fazla 

kişilik bozukluğu etkilerini yaşayabileceğini öngörmüştür.  

Şiddet tanığı olmak, çocukluğunda istismara maruz kalmış olmak ve taciz 

öyküsünün olması ileride agresyon ve antisosyal davranışlara yol açacağı başka 

araştırmalarda belirtilmiştir (akt: Deniz, 2017). 

 

1.5. DÜRTÜSELLİK VE DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUĞU 

Dürtüsellik düşünce ve davranış dengesini kuramama, düşünmeden hareket etme 

şeklinde tanımlanmaktadır (Güleç vd., 2008). Bir başka tanımlaya göre ise; bulunulan 

ortama uygun olmayan, riskli genellikle kabul görmeyen ve iyi planlanmamış, dikkatsiz 

ve sabırsız davranışları içeren durumlardır (Yazıcı ve Yazıcı, 2010). Dürtüsellik sadece 
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eylemler ile değil, seçim ve kararlar ile de kendini gösterir. Üç boyutu bulunmaktadır ve 

bunlar;  

- Yapacağı davranışın sonucunu düşünmemek ve sonucu görmek ya da tahmin 

etmek için elindeki bilgileri kullanmamak,  

- Bir anlık tatmin için büyük ödüllerden vazgeçme, 

- Güçlü motor tepkileri aşağı çekmede eksiklik (akt: Yazıcı ve Yazıcı, 2010).  

DSM-V’de dürtü kontrol bozukluğu içerisinde; piromani, aralayıcı patlayıcı 

bozukluk, kleptomani, patalojik kumar oynama, trikotillomani dışında kalan 

bozukluklar başka türlü tanımlanamayan dürtü kontrol bozuklukları altında ele 

alınmıştır. Ve genel olarak toplumsal hayatta belli bir alanda işlev bozukluğuna sebep 

olan, dürtü denetimi ve davranım bozukluğunun tam tanı kriterlerini taşımayan 

durumlarda kullanılır (DSM-5, 2014; Tamam, (t-y)). 

Dürtü kontrol bozukluğunun en belirgin özelliği kendisine ya da bir başkasına 

zarar verecek davranışta bulunmaya yönelik dayanılmaz bir istek, buna karşı 

koyamamadır (Özden, 2015). Ayrıca Özden (2015) dürtü kontrol bozukluğu olan 

kişilerde 3 özelliğin bulunduğunu belirtmiştir. Bunlar şu şekildedir;  

1. Kendisine ya da bir başkasına karşı zarar verecek davranışlarda bulunmaya 

yönelik dürtü ve tahrik edilmeye direnememe; bir eylemi planlama ya da 

planlamama, dürtüye direnme ya da direnememe  

2. Eylemi gerçekleştirmeden önce artmış bir gerilim ya da uyarım hissetme 

3. Davranışı gerçekleştirirken haz alma ya da rahatlama hissetme. 

Gerçekleştirilen davranış kişinin o anki bilinçli isteğiyle uyumludur. 

Eylemden sonra kişi suçluluk ya da pişmanlık hissedebilir veya 

hissetmeyebilir.  

Dürtüsellik genelde beklenmeyen sonuçlar veren, risk taşıyan ve bulunulan yere 

uygun olmayan çeşitli davranışları içerir. Ayrıca riskli davranışlar sadece kendisini 

değil, etrafındaki kişileride kapsamaktadır (Özdemir vd., 2012).  
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1.5.1. Dürtüsellik ve Suç 

Ani tepkiler ve davranışlar suç ve sapıcı perspektifte güçlü belirleyiciler 

arasındadır. Çünkü kişi yapmak istediği şeyi planlamadan sadece gerçekleştirme 

isteğiyle yapar ve bilişsel değerlendirme süreci kısadır. Ve bu bireylerin psikopatolojik 

kişiliğe sahip oldukları saptanmıştır (Dolu, 2015; Artuk ve Alşahin, 2017).  

Cinsel suçlular üzerine yapılan profilleme çalışmalarında, kişilerin suçu 

işlemeden önce herhangi bir plan yapmadıkları, tamamen dürtüsel davranıp, cinsel 

doyum sağlamaya çalıştıkları birçok çalışmaya konu olmuştur (Tülü ve Erden, 2013). 

Ayrıca Kaplan (2014) ise zayıf dürtü kontrolünün cinayet işlemede etkili olabileceğini 

savunurken (akt; Polat, 2017), Polat (2017) cinayet türlerini kategorize ederek dürtü 

kontrol eksikliği bazında cinayetlerin varlığını belirtmiştir. Dikkat Eksikliği ve 

Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)’nun sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de dürtü 

bazında suç ile ilişkisi sıkça araştırılmış ve daha çok saldırganlık içeren suçlar olmak 

üzere suça yatkınlıkları gözlenmiştir (Soysal, 2015).  

Şenses ve ark. (2014), hırsızlık suçuna itilmiş 30 erkek ergen üzerinde yaptığı 

çalışmada, dürtüsellik ile hırsızlık suçu işleme arasında anlamlı bir fark bulmuştur ve 

bunu kontrol grubu ile teyit etmiştir.  

Dönmezer (1994) cinsel dürtü ve suçluluk arasındaki ilişkiyi inceleyerek, cinsel 

dürtülerini kontrol edemeyen kişilerin uygun bir zaman buldukları taktirde, arzuladıkları 

cinsel eylemi gerçekleştirme noktasında var olan toplumsal kaygılara takılmadıklarını 

belirtmiştir.  

Ayrıca kişilik bozukluğu ile dürtüsellik arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman alan 

yazınında antisosyal kişilik bozukluğu ile sınırda kişilik bozukluğu arasında bir ilişki 

olduğu belirtilmiştir (Özdemir vd., 2012). Barros ve Serafim (2008) yaptıkları çalışma 

sonucunda sınırda kişilik bozukluğu tanısı almış kişilerin suç işlerken patlayıcı- 

dürtüsel, saldırgan davranışlar sergilediğini belirtmiştir (akt: Aydın, 2016).  

1.6. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Psikiyatrideki güncelliğini koruyan, ruhsal hastalığı olanların çevrelerine zarar 

verme olasılıkları süregelen tartışmalar arasındadır.    20. yüzyıldan sonra yapılan 
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araştırmalar, ruhsal rahatsızlıkları olan hastalarda tutuklanma oranının yüksek olduğunu 

göstermektedir (Maner vd., 1991). Psikiyatrik hastalıklar arasında kişilik bozukluğu 

birçok çalışmaya konu olmuştur.  Çocukluk döneminde başlayan ve genç yetişkinlik 

dönemine kadar devam eden, kişinin genel karakteristik özelliklerini, problem çözme 

biçimlerini ve toplumsal çevre ile etkileşimlerini belirleyen kişilik örüntüleri, zamanla 

oturmaya başlar (Butcher et al., 2013). Belirtileri yaygın ve sürekli olan kişilik 

örüntüleri, bireylerin kimlikleriyle ve yaşamlarının birçok alanındaki ilişkileriyle sıkıntı 

yaşamasına sebep olur (Kring et al., 2015).   

 Travmatik geçmişi olan kişilerin yetişkinlikte suç işlemeye yatkın olabileceği 

birçok araştırmaya konu olmuştur. Güleç ve ark., (2012) bu gerçeğin cezaevlerinde 

kalan binlerce örneğiyle gözler önünde olduğunu ve bu kişilerin çocukluk çağında 

travmatik yaşantılara maruz kaldıklarını belirtmiştir. Ayrıca kendisine ve bir başkasına 

karşı zarar verecek davranışlarda bulunurken dürtü kontrolünü sağlamakta zorluk çeken, 

tahrik edilmeye direnemeyen, bir eylemi gerçekleştirmek için plan yapamayan dürtüsel 

davranışlar sergileyen kişilerde (Özden, 2015) birçok kriminolojik çalışmaya konu 

olmuştur.  

Bu araştırmanın amacı çeşitli suç türleri istinadı ile tutuklanmış ya da hüküm 

giymiş kadın ve erkek mahkumların; çocukluk çağı travmaları, kişilik örüntüleri ve 

dürtüsellik düzeyleri açısından incelenmesidir. Bu nedenle önce kişilik bozuklukları, 

semptomları, suç ve suç türü ile ilişkisi; çocukluk çağı travması çerçevesinde, fiziksel 

istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ihmal konuları suç ve suç türü ile 

ilişkilendirilip, yaşanan çocukluk travmalarının kişilik örüntüleriyle bir ilişkisi olup 

olmadığı; en son ise dürtüsellik ve dürtü kontrol bozukluğunun suç ve suç türü ile 

ilişkisi ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amaçlanmıştır.   

İlgili alan taramaları sonucunda cezaevinde bulunan kadın ve erkek 

mahkumların suç türüne göre; çocukluk travmaları, dürtüsellik düzeyleri ve kişilik 

örüntüleri arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda verilen problem 

cümlesi ve alt problemlere cevap aranacaktır.  
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1.5.PROBLEM CÜMLESİ 

Araştırmanın amacı ışığında bu çalışmada ‘Tutuklu ve hükümlülerin suç türüne 

göre; çocukluk çağı travması, kişilik inancı ve dürtüsellik düzeyleri arasında bir ilişki 

var mıdır?’ sorusuna cevap aranmıştır. 

Bu problem cümlesi ile aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır. 

1.5.1. Alt Problemler 

1. Dürtüsellik düzeyi ile suç türleri arasında bir ilişki var mıdır? 

2. Yaşanan çocukluk çağı travması ile suç türü arasında bir ilişki var mıdır? 

3. Suç türü ile kişilik örüntüsü arasında bir ilişki var mıdır?  

4. Mahkumların çocuklukta maruz kaldıkları kötü muamelenin yetişkin 

yaşantılarında oluşan bir kişilik bozukluğu ile ilişkisi var mıdır?  

5. Mahkumların dürtüsel davranışları ile kişilik bozuklukları arasında bir ilişki 

var mıdır?  

6. Mahkumların çocukluklarında kötü muameleye maruz kalmaları ile 

dürtüsellik düzeyi arasında bir ilişki var mıdır? 

1.5.2. Araştırmanın Hipotezi 

Hükümlü ve tutuklu kişilerin suç türüne göre; çocukluk travmaları, kişilik 

örüntüleri ve dürtüsellik düzeyleri birbirinden farklıdır.  

1.6.ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Türkiye’de kriminoloji alanında yapılan çalışmalar sınırlı sayıdadır. Buna ek 

olarak kriminolojik ve psikolojik perspektiften bakıldığı zaman işlenen suçun bazı 

bozukluklar ve travma ile ilişkisi az sayıda çalışmaya konu olmuştur.  

İçinde bulunduğu zamana, topluma ve sosyal duruma göre değişen suç kavramı 

(İçli, 2016) insanlığın var olduğu günden beridir süregelen bir kavramdır (Solak ve 

Solak; 2015). Bir insanı suça iten sebepler bugüne kadar birçok değişkenle incelenmiş 

ve halen güncelliğini koruyan bir konudur.  
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Dönmezer (1994) suç işleyen kişilerde psikolojik anormalliklerin olduğunu ve 

bu anormallikler arasında hezeyanlı bozukluklar, psikozlar, duygularda küntlük, 

uyuşturucu maddelerin varlığıyla birlikte kişiyi yıkıcı davranışlara zorlayan kişilik 

unsurlarının da varlığını dile getirmiştir. Ayrıca ruh sağlığı alanında güncelliğini 

yitirmeyen, ruhsal hastalığı olanların çevrelerine zarar verme olasılıkları süregelen 

tartışmalar arasındadır.    20. yüzyıldan sonra yapılan araştırmalar, ruhsal rahatsızlıkları 

olan hastalarda tutuklanma oranının yüksek olduğunu göstermektedir (Maner vd., 

1991). 

Widom (1989) kişinin çocukluğunda travmatik davranışlara maruz kalmanın 

ileriki yaşlarda da etkisini sürdürebileceğini belirtmiştir. Çocukluk çağı travmasının 

tanımlanmış bir fenomeni, ihmal ve istismardır. Bu örselenmiş yaşantılar kişilerin 

hayatında, fiziksel, ruhsal sağlık ve gelişimlerinde ciddi hasara uğratan evrensel bir 

problemdir (Yüksel ve Çifci, 2017). Ve bu yıkıcı davranışlara maruz kalan kişilerin 

ileride şiddet suçları işleyebileceği birçok araştırmaya konu olmuştur (Gomez, 2011; 

akt: Güleç vd., 2012).  

Ayrıca en genel tanımı ile düşünmeden, ani hareket etmeyle tanımlanan 

dürtüselliğin suç türü ile ilişkisi bilimsel çalışmalar arasında yer edinmiş bir konudur. 

Ayrı ayrı çalışmalara konu olan bu değişkenler bir arada incelenerek adli 

psikoloji alanında önemli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  Bu nedenle çalışmanın 

konusu olan tutuklu ve hükümlülerde suç türüne göre: çocukluk çağı travması, kişilik 

inancı ve dürtüsellik düzeylerinin incelenmesi konusunun literatüre önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

1.7.ARAŞTIRMANIN SAYILTILARI 

Araştırmada kullanılan; Çocukluk Çağı Travması Ölçeği, Barratt Dürtüsellik 

Ölçeği ve Kişilik İnancı Kısa Form Ölçeği geçerlilik ve güvenirliğe sahiptir.  

Araştırmada kullanılan Barratt Dürtüsellik, Kişilik İnancı Kısa Formu ve 

Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeğinde bulunan sorular ölçme amacına hizmet 

etmektedir.   
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Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ve Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 

tutuklu ve hükümlüler soruları gönüllülük esasına dayanarak, içten ve gerçek 

yaşantılarına göre cevapladıkları varsayılmıştır.   

Örneklemin evreni temsil edebilme özelliği bulunmaktadır. 

1.8.ARAŞTIRMANIN SINIRLARI 

20 ile 62 yaş arasındaki tutuklu ve hükümlülerin işledikleri suç türüne göre; 

çocukluk çağı travması, kişilik inancı ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması ile 

sınırlıdır.  

Çocukluk çağı travması ölçeğinde sorular 20 yaşına kadar olan yaşantılar 

düşünülerek cevaplandığı için daha küçük yaş grupları dışlama kriteridir.  

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, araştırmanın örneklemini oluşturan 

Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu’ndan elde edilen verilerle birlikte toplamda 203 kişi ile sınırlıdır.  

Erkek gönüllülerden elde edilen sonuçlar, Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu’nda bulunan sadece cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu 

madde ile ilgili suç türleri ile sınırlıdır.  

Araştırmada kişilik örüntüleri, Kişilik İnancı Ölçeği ile ölçüldüğü için, DSM-

V’de bulunan A-B-C kümelerine dahil olan Borderline ve Şizotipal kişilik bozukluğuna 

yönelik inancı ölçmemektedir. Ayrıca çalışma DSM-II de yer alan ve DSM-III’de C 

kümesi içerisine dahil edilen, DSM-IV ve DSM-V’de bulunmayan Pasif-Agresif kişilik 

örüntüsünü ölçmektedir. 

Taymur ve ark. tarafında geliştiren Kişilik İnancı Formu, MMPI (Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory- Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), SCID-II 

(Structured Clinical Interview-II) gibi testlerin uygulama zorluğundan dolayı alternatif 

olarak geliştirilmiş ve kişilik bozukluğunu kişideki işlevsel olmayan inançları 

değerlendirmeye yöneliktir. Direkt kişilik bozukluğunu ölçen bir materyal değildir.  
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BÖLÜM II: MATERYAL VE YÖNTEM 

Adam öldürme suçu, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar ve diğer suçlar gurubunda 

bulunan fuhuş, hırsızlık, yağma, gasp, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, kundaklama 

ve hürriyeti yoksun kılma suçlarından hüküm giymiş ve tutukluluğu isnat edilen 20- 63 

yaş arası 78 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplamda 202 kişinin gönüllü olarak 

katıldığı çalışmanın bu bölümünde örneklem bilgileri, veri toplama araçları ile 

kullanılan ölçeklerin psikometrik ölçümleri ve verilerin analiz teknikleri hakkındaki 

bilgilere yer verilmiştir.  

2.1.EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın örneklemini 18/12/2017 ile 16/03/2018 tarihleri arasında 

İstanbul’da bulunan T.C Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 

bağlı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki kadın tutuklu ve hükümlüler ile 

Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan, hükümlü erkekler 

oluşturmaktadır. 

Araştırmanın örneklemine Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve 

Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan; adam öldürme (n:32), uyuşturucu 

suçları (n:103), cinsel suçlar (n:50) ve diğer suçlar gurubunda bulunan fuhuş, hırsızlık, 

yağma, gasp, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı, kundaklama ve hürriyeti yoksun kılma 

suçlarıyla (n:17) hüküm giymiş- tutukluluğu isnat edilen yaşları 20 ile 63 arasında 

değişen toplamda n:202 kişi dahil edilmiştir.  

2.2.VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Hükümlü ve tutukluların suç türüne göre; çocukluk çağı travması, kişilik inancı 

ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması adlı çalışmada veri toplanırken, 

Bilgilendirilmiş Onam Formu doldurulduktan sonra, tutuklu ve hükümlülerden, 

Demografik Bilgiler Formu, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Barratt Dürtüsellik 

Ölçeği ve Kişilik İnancı Ölçeği Kısa Form verilerek bilgi toplanmıştır. Form ve 

ölçeklere dair psikometrik ölçümler aşağıdaki gibidir. 
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2.2.1. Bilgilendirilmiş Onam Formu 

Bilgilendirilmiş Onam Formunda katılımcılara araştırmanın amacı, literatüre 

katkısı ve kişisel bilgilerin isim kullanılarak hiçbir kurum kuruluş ve şahıs ile 

paylaşılmayacağına dair bilgiler verilmiştir. Bilimsel çalışmaya katkı sağlamak isteyen 

katılımcılardan çalışmaya katılımlarının gönüllü gerçekleştirdiğine dair beyan 

alınmıştır. 

Bilgilendirilmiş Onam Formu Ek 1’de yer almaktadır.    

2.2.2. Demografik Bilgiler Formu 

Araştırmacı tarafından hazırlanan bu form tutuklu ve hükümlüler ile ilgili bazı 

demografik bilgileri içermektedir. Araştırma için kullanılacak ve hiçbir kurum, kuruluş 

ve şahısla paylaşılmayacak olan bu formda tutuklu ve hükümlülerin; adı, soyadı, 

cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, mesleği, kuruma girmeden önceki 

çalışma durumu, tutuklu/hükümlü olma durumu, hüküm giyme veya tutuklanma sebebi, 

hükümlü ise kaç yıl aldığı bilgileri yer almaktadır.  

Demografik Bilgiler Formu Ek 2’de yer almaktadır.   

2.2.3. Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ) 

Bernstein ve ark. tarafından 1995 yılında geliştirilen ve orijinal adı Childhood 

Trauma Questionnaire olan Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ) çocukluk çağı 

ruhsal travma etkilerini, yaşanan ihmal ve istismarı ölçmek için geliştirilmiştir. Şar ve 

ark. (2012) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçek, 28 soru 

ve 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Duygusal (emosyonel) istismar;3, 8, 14, 18, 25. 

maddeleri, fiziksel istismar; 9, 11, 12, 15, 17. maddeleri, cinsel istismar; 20, 21, 23, 24, 

27. maddeleri, fiziksel ihmal; 1, 4, 6, 2, 26. maddeleri ve duygusal ihmal; 5, 7, 13, 19, 

28. maddeleri içermektedir. Kağıt- kalem testi olan ölçek de hiçbir zaman, nadiren, kimi 

zaman, sık olarak ve çok sık seçenekleriyle 5’li Likert kullanılmıştır. CTQ 

puanlamasında olumlu maddelerden alınan puanlar ters çevrilir (maddelerler: 

2,5,7,13,19,26,28). Toplam puan CTQ’nin alt boyutlarının toplamından oluşan sayıdır. 

Toplamda 25 ile 125 arasında değerlendirilen ölçeğin alt puanları 5 ile 25 arasında 

değer alır. Olumlu maddeler olmasına rağmen 10,16 ve 22. maddeler ters 



33 

 

çevrilmeyecektir. Bu maddeler toplam puanı etkilememektedir. Travmanın inkarını 

ölçen maddelerdir. Cronbach alfa değeri 0.93 olan ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu 

tespit edilmiştir (Şar vd., 2012).  

Çocukluk Çağı Travmalar Ölçeği Ek 3’ de yer almaktadır.  

2.2.4. Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11) 

Barratt tarafından geliştirilen ve orijinal adı Barratt Impulsiveness Scale (BIS-

11) olan ve birçok kez revize edilen Barratt Dürtüsellik Ölçeği (BIS-11) kişilerin 

dürtüsellik düzeylerini ölçmek için 1995 yılında son haline almıştır. Güleç ve ark. 

(2008) tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan ölçek, 30 maddeden 

ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Dikkat eksikliği dürtüselliği; 5, 6, 9, 11, 20, 24, 26 ve 

28. maddeler, motor dürtüselliği; 2, 3, 4, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25 ve 30. maddeleri, 

plan yapamama; 1, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 27 ve 29. maddeleri içermektedir.  Kağıt-

kalem testi olan ölçekde nadiren-hiçbir zaman (1), bazen (2), sıklıkla (3) ve her zaman 

(4) seçenekleriyle 4’lü Likert kullanılmıştır. 3 alt boyuttan alınan puanlar toplanarak 

toplam puan hesaplanır (Güleç, 2013). Ters puanlanan maddelerde hesaplamaya dahil 

edilmiştir. Bunlar; 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 29 ve 30. maddelerdir. BIS-11 puanı ne 

kadar yüksek çıkarsa, dürtüsellik o kadar fazladır. İç tutarlılığın Cronbach alfa 

katsayıları öğrencilerde 0.78, hastalarda 0.81 ve iki ay sonra test tekrar test güvenirliliği 

öğrencilerde 0.83 bulunarak geçerlilik ve güvenirlik düzeyleri tespit edilmiştir (Güleç 

ve ark. 2008).  

Barratt Dürtüsellik Ölçeği Ek 4’ de yer almaktadır.  

2.2.5. PBQ- S Kişilik İnancı Ölçeği Kısa Form  

Beck ve Beck (1991) tarafından geliştirilen ve orijinal adı The Personality Belief 

Questionnaire (PBQ) olan, Kişilik İnancı Ölçeği (PBQ-S) bireyin kendisi, çevresi ve 

dünya ile ilgili düşüncelerini ölçmeye yarayan maddelerden oluşmaktadır. Özgün 

formunda 126 madde olan ölçek de ayırt ediciliği yüksek olan 65 madde ile kısa formu 

oluşturulmuştur. Orijinal form DSM’deki A-B-C kümeleri kişilik bozukluklarına denk 

gelen çekingen, bağımlı, pasif-agresif, obsesif-kompülsif, antisosyal, narsistik, 

histriyonik, şizoid ve paranoid inançlarla ilgilidir. Türkçapar ve ark. (2007) tarafından 

Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılan ölçek, tümüyle inanıyorum, çok fazla 
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inanıyorum, orta derecede inanıyorum, biraz inanıyorum ve hiç inanmıyorum 

seçenekleriyle 5’li Likert kullanılmıştır. Çekingen kişilik; 1, 2, 5, 31, 33, 39 ve 43. 

maddeleri, bağımlı kişilik; 15, 18, 44, 45, 56, 62 ve 63. maddeleri, pasif-agresif kişilik; 

4, 7, 20, 21, 41, 47 ve 51. maddeleri, obsesif-kompülsif kişilik; 6, 9, 11, 19, 30, 40 ve 

57. maddeleri, antisosyal kişilik; 23, 32, 35, 38, 42, 59 ve 61. maddeleri, narsistik 

kişilik; 10, 16, 26, 27, 46, 58 ve 60. maddeleri, histriyonik kişilik; 8, 22, 34, 37, 52, 54 

ve 55. maddaleri, şizoid kişilik; 12, 25, 28, 29, 36, 50 ve 53. maddeleri, paranoid kişilik; 

3, 13, 14, 17, 24, 48 ve 49. maddeleri ve 65. maddeleri içermektedir. Cronbach alfa 

değeri 0,96 olarak saptanarak geçerlik ve güvenirliği tespit edilmiştir.  

Kişilik İnancı Ölçeği Kısa Form Ek 5’de yer almaktadır.  

2.3.VERİ TOPLAMA SÜRECİ 

Bağımlılık ve Adli Bilimler Yüksek lisans tez çalışması; İstanbul ili Ümraniye T 

Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

gerçekleşmiştir. Etik kuruldan onay alındıktan sonra çalışma için Adalet Bakanlığı Ceza 

ve Tefkifevleri Genel Müdürlüğü ile resmi yazışmalar bağlı olunan üniversite tarafından 

10/08/2017 tarihinde 60560713-044-E.2462 sayılı yazı ile gerçekleştirilmiştir. 

Bakanlığın verdiği onay yazısı ile 18/12/2017 ile 16/03/2018 tarihleri arasında 

kurumların belirlediği gün ve saatlerde ölçek çalışmaları tutuklu ve hükümlülere 

uygulandı.  

Katılımcılar çalışmanın amacı, gerekçesi ve çalışmaya olan katkıları hakkında 

bilgilendirildi, gönüllü katılım için yazılı onay alındı. Okur- yazar olmayanlar için form 

ve ölçekler araştırmacının desteğiyle dolduruldu. Her bir mahkum için form ve ölçekleri 

doldurma süresi 20 ile 25 dakika arasında değişmekteydi ve her mahkum ile tek bir 

görüşme yapılarak gerçekleştirildi. 

Adalet Bakanlığı’ndan alınan onay yazısı Ek 6’ da verilmiş  

2.4. VERİLERİN ANALİZİ 

            İstatistik analizler IBM SPSS versiyon 21.0 (IBM Corp. Released 

2012.  Armonk, NY, USA) paket programı ile verileri eksiksiz olan katılımcılar 

üzerinden yapıldı. Tanımlayıcı istatistikler ortalama, standart sapma, ortanca, en küçük-
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en büyük, frekans, yüzde olarak verildi. Sürekli değişkenlerin normal dağılıma 

uygunluğu Kolmogorov Smirnov testi ile değerlendirildi. Sürekli değişkenlere ait 

gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda t testi, Mann Whitney U testi, tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kruskal Wallis testi kullanıldı. Kesikli değişkenlere 

ait karşılaştırmalar Pearson ki-kare testi ile değerlendirildi. Değişkenler arası doğrusal 

ilişkinin incelenmesi Spearman korelasyon testi ile yapıldı. İstatistiksel önemlilik için 

p<0,05 değeri kabul edildi. 
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BÖLÜM III: BULGULAR VE YORUM 

Çalışmanın bu bölümünde tutuklu ve hükümlülerden toplanan verilerin istatistik 

bulguları ve yorumları yer almaktadır.  

 

3.1.DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN BULGULAR 

Tablo 3.1. 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklere Göre Dağılımı* 

Sosyo-demografik Özellik N (%) 

Cinsiyet 

     Kadın 

     Erkek 

 

             78 

124 

 

 

38,6 

61,4 

Medeni Durum 

     Evli 

     Bekar 

     Dul 

 

80 

102 

20 

 

39,3 

50,7 

10,0 

Eğitim Durumu 

     Yok 

     İlkokul 

     Ortaokul 

     Lise 

     Ön Lisans 

     Üniversite   

 

2 

46 

46 

70 

2 

27 

 

 

5,0 

23,0 

23,0 

35,0 

1,0 

13,0 

 

Çalışma Durumu 

     Çalışıyor 

     Çalışmıyor 

     Öğrenci 

 

146 

48 

6 

 

72,8 

24,2 

3,0 

*Analizler verileri eksiksiz olan katılımcılar üzerinden yapılmıştır. 

           Tablo 3.1.1 ‘de görüldüğü gibi katılımcıların yaş ortalaması 34,310,0 

yıldır (ortanca= 32, en küçük=20, en büyük=63). Kadınların yaş ortalaması 32,59,1, 
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erkeklerin ise 35,710,4 yıl olarak bulunmuştur. Cinsiyetlere ait yaş ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p=0,044). Katılımcılardan hükümlü 

olanların yaş ortalaması 35,310,2, tutukluların ise 29,16,7 yıl olarak bulunmuştur. 

Katılımcıların adli durumlarına göre yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmıştır (p=0,002). Cinsiyete göre erkekler, medeni duruma göre 

bekarlar, eğitim durumlarına lise mezunları, cezaevine girmeden önceki çalışma 

durumuna göre ise çalışanlar en kalabalık gruptur.  

Tablo 3.1. 2. Hükümlü ve Tutuklu Katılımcıların Adli Suçlarına Göre Dağılımı 

Adli Suç 
Hükümlü 

n (%) 

Tutuklu 

n(%) 
    P değeri* 

Adam Öldürme Suçu 

 Cinsel Suçlar 

Uyuşturucu Suçları 

Diğer Suçlar 

19 (11,1) 

50 (29,2) 

89 (52,1) 

13 (7,6) 

 

13 (41,9) 

0 (0,0) 

14 (45,2) 

4 (12,9) 

 

 

<0,001 

*Pearson ki-kare testi 

Tablo 3.1.2’de görüldüğü gibi çalışma grubunun %84,7’si hükümlülerden 

(n=171), %15,3’ü ise tutuklulardan (n=31) oluşmaktadır. Hükümlü grup için bulunan 

ortalama hüküm süresi 16,79,5 yıldır. Hüküm yılı aralığı 0 ile 60 yıl arasında 

değişmektedir.  

İşledikleri adli suçlar incelendiğinde ise her iki grupta da uyuşturucu madde ile 

ilgili suçlar ile en büyük paya sahiptir. Buna ek olarak hükümlülerde cinsel suçlar, 

tutuklularda ise adam öldürme suçu daha büyük paya sahiptir.   
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3.2.KİŞİLİK İNANCI ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

 

Tablo 3.2. 1. Katılımcıların Kişilik İnancı Alt Ölçek Puanları*    

Alt Ölçek Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca  

(En Küçük-En Büyük) 

Çekingen 

Bağımlı 

Pasif Agresif 

Obsesif Kompulsif 

Antisosyal 

Narsistik 

Histriyonik 

Şizoid 

Paranoid 

 

17,35,0 

12,16,5 

16,05,5 

18,15,6 

13,66,7 

12,86,3 

10,26,1 

16,85,5 

15,96,7 

 

17 (4-28) 

12 (0-28) 

16 (1-28) 

18 (4-28) 

13 (0-28) 

12,5 (0-28) 

10 (0-28) 

17 (0-28) 

16 (0-28) 

 

 *Analizler verileri eksiksiz olan katılımcılar üzerinden yapılmıştır. 

Tablo 3.2.1’de görüldüğü gibi hükümlü ve tutukluların kişilik örüntü puanları 

karşılaştırıldığında kişilik örüntüleri arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05). Çalışma grubunun kişilik örüntüleri incelendiğinde obsesif-kompulsif, 

çekingen, şizoid ve pasif agresif ortalamaları diğer örüntülere göre daha büyük 

ortalamalara sahiptir. 

Tablo 3.2. 2. Hükümlülerin Kişilik Örüntü Alt Ölçek Puanları (n=171) 

Alt Ölçek Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Çekingen 

Bağımlı 

Pasif Agresif 

Obsesif Kompulsif 

Antisosyal 

Narsistik 

Histriyonik 

Şizoid 

Paranoid 

17,25,2 

11,96,5 

15,85,5 

18,25,6 

13,46,7 

12,76,4 

10,36,2 

16,85,6 

15,56,9 

17 (4-28) 

11 (0-28) 

16 (1-28) 

18 (4-28) 

13 (0-28) 

12 (0-28) 

10 (0-28) 

16 (0-28) 

15 (0-28) 

 

Tablo 3.2.2’de gösterildiği gibi hükümlülerin kişilik örüntüsü alt puanları 

karşılaştırıldığında alt ölçek puanları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır 
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(p>0,05). Bununla birlikte, obsesif- kompulsif, çekingen, şizoid ve pasif- agresif kişilik 

örüntüleri ortalamaları diğer örüntülere göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. 

Tablo 3.2. 3. Tutukluların Kişilik Örüntü Alt Ölçek Puanları (n=31) 

Alt Ölçek Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Çekingen 

Bağımlı 

Pasif Agresif 

Obsesif Kompulsif 

Antisosyal 

Narsistik 

Histriyonik 

Şizoid 

Paranoid 

17,74,0 

13,56,9 

16,75,2 

17,65,4 

15,06,9 

13,35,7 

9,96,0 

17,14,9 

17,85,4 

18 (11-28) 

12,5 (1-27) 

18 (6-28) 

17 (7-28) 

15 (2-28) 

13 (5-26) 

8 (1-24) 

18 (5-26) 

18 (6-28) 

 

Tablo 3.2.3’de gösterildiği gibi tutukluların kişilik örüntüsü alt puanları 

karşılaştırıldığında, alt ölçek puanları arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır 

(p>0,05). Bununla birlikte, paranoid, çekingen, obsesif- kompulsif ve şizoid kişilik 

örüntüleri ortalamaları diğer örüntülere göre daha yüksek ortalamaya sahiptir.  
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Tablo 3.2. 4. Hükümlülerin Suç Tiplerine Göre Kişilik Örüntü Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

Çekingen Kişilik  

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar(n=13) 

16,26,1 

16,14,6 

17,95,3 

18,14,5 

15 (8-28) 

16 (5-25) 

18 (4-28) 

19 (10-27) 

 

 
0,141 

 

Bağımlı Kişilik 

 Adam Öldürme (n=19) 

Cinsel (n=50) 

Uyuşturucu (n=89) 

Diğer (n=13) 

 

10,86,6 

10,86,3 

12,46,4 

14,57,2 

 

12 (1-24) 

10 (0-27) 

12 (0-28) 

14 (2-28) 

 

 

0,187 

 

Pasif Agresif Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

14,86,1 

14,35,9 

16,65,2 

18,04,0 

 

14 (7-27) 

13,5 (1-28) 

16 (2-28) 

17(13-26) 

 

 

 

0,052 

 

Obsesif Kompulsif K. 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

15,36,4 

18,55,4 

18,65,4 

18,15,8 

 

14 (7-28) 

18 (6-28) 

19 (4-28) 

20 (7-26) 

 

 

 

 

0,171 

 

Antisosyal Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

12,87,4 

11,96,7 

14,26,4 

13,97,1 

 

 

11 (2-25) 

11,5 (0-28) 

14 (0-28) 

12 (5-28) 

 

 

 

 

0,242 

 

Narsistik Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu(n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

12,46,6 

11,26,6 

13,36,3 

14,26,1 

 

 

13 (2-25) 

11,5 (0-26) 

13 (1-28) 

14 (6-24) 

 

 

 

 

0,244 

 

Histriyonik Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

8,56,3 

9,76,0 

10,96,1 

11,27,0 

 

 

5 (1-23) 

9,5 (0-28) 

10 (0-24) 

10 (1-28) 

 

 

 

0,291 

 

Şizoid Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

 

 

16,65,6 

15,15,2 

17,55,8 

 

 

16 (4-25) 

14 (5-25) 

17 (0-28) 

 

 

 

0,060 
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Diğer Suçlar (n=13) 18,75,4 16 (12-28) 

 

Paranoid Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

16,16,5 

14,67,2 

15,46,7 

18,67,1 

 

 

15 (7-26) 

 14 (3-28) 

15 (0-28) 

19 (5-28) 

 

 

 

0,318 

*Kruskal Wallis testi 

Tablo 3.2.4’de görüldüğü gibi obsesif kompulsif ve antisosyal kişilik örüntü 

puanları dışındaki diğer tüm kişilik örüntü puanlarında diğer suçlar grubunda yer alanlar 

en yüksek puanlara sahiptir. Obsesif kompulsif ve antisosyal kişilik örüntü puanları ise 

uyuşturucu suçlularında en yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte suç grupları arasında 

tüm kişilik örüntü puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tablo 3.2. 5. Tutuklularda İsnat Edilen Suç Tiplerine Göre Kişilik Örüntü 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

Çekingen Kişilik  

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

17,13,2 

18,14,9 

18,03,3 

18 (12-21) 

16,5 (11-28) 

 18 (14-22) 

 

 

0,924 

 

Bağımlı Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

11,95,7 

15,18,2 

12,85,0 

 

 

11,5 (4-21) 

14 (1-27) 

14 (6-17) 

 

 

 

0,560 

 

Pasif Agresif Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

16,94,1 

17,16,4 

14,34,0 

 

 

18 (9-22) 

18 (6-28) 

14 (10-19) 

 

 

0,515 

 

Obsesif Kompulsif K. 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

15,34,3 

18,55,8 

 22,04,2 

 

 

15 (7-22) 

17,5 (9-28) 

20,5 (19-28) 

 

 

0,051 

 

Antisosyal Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçları (n=4) 

 

13,16,6 

17,27,5 

13,55,0 

 

 

12 (2-24) 

16 (3-28) 

14 (7-19) 

 

 

 

0,246 

 

Narsistik Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

11,54,3 

15,86,7 

10,83,3 

 

 

11 (5-19) 

16 (5-26) 

10,5 (7-15) 

 

 

 

0,157 

 

Histriyonik Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

8,05,4 

12,16,7 

8,01,4 

 

 

7 (1-20) 

11 (2-24) 

7,5 (7-10) 

 

 

 

 

0,152 

 

Şizoid Kişilik 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

16,95,0 

17,65,3 

16,04,2 

 

 

18 (5-26) 

18 (9-26) 

15,5 (12-21) 

 

 

 

0,918 

Paranoid Kişilik 

Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

17,04,5 

18,66,5 

17,54,7 

 

18 (9-23) 

19 (6-28) 

16,5 (3-24) 

 

 

0,668 

*Kruskal Wallis testi 
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Tablo 3.2.5’de görüldüğü gibi tutuklularda isnat edilen suç tipine göre kişilik 

örüntü puanlarına bakıldığı zaman obsesif kompulsif kişilik örüntü puanları dışındaki 

diğer tüm kişilik örüntü puanlarında uyuşturucu grubunda yer alanlar en yüksek 

puanlara sahiptir. Obsesif kompulsif kişilik örüntü puanları ise diğer suç grubunda en 

yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte suç grupları arasında tüm kişilik örüntü 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05).  

Tablo 3.2. 6.  Hükümlü ve Tutukluların Kişilik Örüntü Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

Çekingen Kişilik  

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 
17,25,2 

17,74,0 

17 (4-28) 

 18 (11-28) 

 

 

0,749 

 

Bağımlı Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

11,96,5 

13,56,9 

11 (0-28) 

12,5 (1-27) 

 

0,221 

 

Pasif Agresif Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

 

15,85,5 

16,75,2 

 

16 (1-28) 

 18 (6-26) 

 

 

0,394 

 

Obsesif Kompulsif K. 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

18,25,6 

17,65,4 

 

18 (4-28) 

17 (7-28) 

 

 

0,493 

 

Antisosyal Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

 

13,46,7 

15,06,9 

 

13 (0-28) 

15 (2-28) 

 

 

0,197 

 

Narsistik Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

12,76,4 

13,35,7 

 

12 (0-28) 

13 (5-26) 

 

 

0,562 

 

Histriyonik Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

 

 

10,36,2 

9,96,0 

 

 

10 (0-28) 

8 (1-24) 

 

 

0,632 

 

Şizoid Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

 

 

16,85,6 

17,14,9 

 

 

16 (0-28) 

18 (5-26) 

 

 

0,734 

 

Paranoid Kişilik 

 Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

 

 

15,56,9 

17,85,4 

 

 

15 (0-28) 

18 (6-28) 

 

 

 

0,101 

* Mann Whitney U testi 
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Tablo 3.2.6’da gösterildiği gibi hükümlü ve tutukluların kişilik örüntüleri 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 3.2. 7.  Uyuşturucu Madde Suçu Olan Hükümlülerde Cinsiyete Göre Kişilik 

Örüntü Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

 

Çekingen Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

17,85,4 

18,65,1 

 

18 (4-28) 

19 (7-26) 

 

 

0,568 

 

Bağımlı Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

11,96,3 

14,86,4 

 

11 (0-28) 

14 (4-24) 

 

 

0,113 

 

Pasif Agresif Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

16,25,1 

18,55,4 

 

 

16 (2-28) 

 19 (10-27) 

 

 

0,166 

 

Obsesif Kompulsif K.  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

18,65,1 

18,77,0 

 

 

18,5 (4-28) 

20 (6-28) 

 

 

 

0,688 

 

Antisosyal Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

13,56,1 

17,77,0 

 

 

13 (0-28) 

18 (8-28) 

 

 

0,045 

 

Narsistik Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

12,66,1 

16,46,5 

 

 

12 (1-28) 

16 (7-27) 

 

 

0,049 

 

Histriyonik Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

10,66,1 

12,36,2 

 

 

10 (0-24) 

11 (2-24) 

 

 

0,331 

 

Şizoid Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

16,95,7 

20,55,2 

 

 

17 (0-28) 

20 (11-28) 

 

 

0,031 

 

Paranoid Kişilik  

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

14,86,5 

18,37,1 

 

 

15 (0-28) 

20 (1-25) 

 

 

 

0,043 

* Mann Whitney U testi 

Tablo 3.2.7’de gösterildiği gibi uyuşturucu madde ile ilgili suç işleyen 

hükümlülerin puanları cinsiyete göre karşılaştırıldığında, kadınların erkeklere göre 
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antisosyal, narsistik ve şizoid kişilik örüntü puanları istatistiksel olarak anlamlı 

yüksektir (p<0,05). Diğer tüm kişilik örüntü puanlarında da kadınlara ait ortalama 

değerleri erkeklerden yüksek olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı farklı 

bulunmamıştır (p>0,05).  

3.3.ÇOCUKLUK ÇAĞI ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Tablo 3.3. 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Çocukluk Çağı 

Travma Ölçeği Toplam Puanlarının Karşılaştırılması 

Sosyodemografik Özellik N 
Ortalama 

Standart Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En 

Büyük) 

P değeri 

Cinsiyet 

     Kadın 

     Erkek 

 

73 

122 

 

50,721,8 

40,114,3 

 

 

45 (25-114) 

36 (25-105) 

 

 

 

 

0,001** 

Medeni Durum 

     Evli 

     Bekar 

     Dul 

 

79 

102 

20 

46,619,0 

41,416,9 

47,921,0 

 

39 (25-114) 

36 (25-106) 

41 (25-87) 

 

 

 

0,053*** 

Eğitim Durumu 

     İlkokul 

     Ortaokul 

     Lise 

     Üniversite 

 

46 

46 

70 

27 

 

 

48,917,9 

43,720,4 

40,714,5 

39,217,0 

 

 

 

45 (25-106) 

36 (25-97) 

36 (25-105) 

32 (25-89) 

 

 

 

0,008*** 

Adli Durumu 

     Hükümlü 

     Tutuklu 

 

171 

31 

 

42,115,9 

54,725,6 

 

37 (25-105) 

49 (25-114) 

 

 

0,022** 

   *Analizler verileri eksiksiz olan katılımcılar üzerinden yapılmıştır. 

   **Mann Whitney U testi  *** Kruskal Wallis testi 

Tablo 3.3.1’de gösterildiği gibi katılımcıların sosyodemografik özelliklerine 

göre Çocukluk Çağı Travma Ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında 

cinsiyet, eğitim durumu ve adli duruma göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Kadınlar erkeklerden, tutuklular hükümlülerden, ilkokul mezunları 

üniversite mezunlarından istatistiksel olarak anlamlı yüksek puanlara sahiptir (p<0,05). 
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Buna karşılık katılımcıların medeni durumuna göre yapılan karşılaştırmalarda 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05).  

Tablo 3.3. 2. Katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Alt Ölçek ve Toplam 

Puanları* 

Alt Ölçek Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Duygusal İstismar 

Fiziksel İstismar 

Fiziksel İhmal 

Duygusal İhmal 

Cinsel İstismar 

Travma Toplam 

8,44,6 

7,75,0 

9,44,0 

11,55,5 

7,24,6 

44,118,3 

6 (5-25) 

5 (5-25) 

9 (5-24) 

10 (5-25) 

5 (5-25) 

38 (25-114) 

 *Analizler verileri eksiksiz olan katılımcılar üzerinden yapılmıştır. 

Tablo 3.3.2’de gösterildiği gibi çalışma grubunun çocukluk çağı travmalarına 

bakıldığında “duygusal ihmale” uğramaları diğer çocukluk çağı travmalarına göre daha 

yüksek puana sahip olduğu görülmüştür. Cinsel istismar puanı ise en düşük ortalamaya 

sahiptir.  

Tablo 3.3. 3. Hükümlülerin Çocukluk Çağı Travma Alt Ölçek ve Toplam Puanları 

(n=171) 

Alt Ölçek Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Duygusal İstismar 

Fiziksel İstismar 

Fiziksel İhmal 

Duygusal İhmal 

Cinsel İstismar 

Travma Toplam 

7,94,1 

7,34,5 

9,13,7 

11,05,2 

7,04,2 

42,115,9 

6 (5-25) 

5 (5-25) 

9 (5-23) 

10 (5-25) 

5 (5-25) 

37 (25-105) 

 

Tablo 3.3.3’de görüldüğü gibi hükümlülerin çocukluk çağı travması alt ölçek 

puanları incelendiğinde duygusal ihmale maruz kalma puanı diğer travma alt ölçeklerine 

oranla daha yüksek ortalama sahiptir.  
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Tablo 3.3. 4. Tutukluların Çocukluk Çağı Travma Alt Ölçek ve Toplam Puanları 

(n=31) 

Alt Ölçek Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Duygusal İstismar 

Fiziksel İstismar 

Fiziksel İhmal 

Duygusal İhmal 

Cinsel İstismar 

Travma Toplam 

11,16,5 

10,16,6 

11,05,0 

13,96,4 

8,66,2 

54,725,6 

9 (5-24) 

6(5-25) 

10 (5-24) 

14 (5-25) 

5 (5-25) 

49 (25-114) 

 

Tablo 3.3.4’de görüldüğü gibi tutukluların çocukluk çağı travması alt ölçek 

puanları incelendiğinde duygusal ihmale maruz kalma puanı diğer travma alt ölçeklerine 

oranla daha yüksek ortalama sahiptir.  
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Tablo 3.3. 5. Hükümlülerin Suç Tiplerine Göre Çocukluk Travma Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En 

Büyük) 

 

P değeri* 

Duygusal İstismar 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları(n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

7,12,7 

7,23,7 

8,14,5 

9,43,8 

 

5 (5-14) 

5 (5-22) 

7 (5-25) 

9 (5-14) 

 

 

 

 

0,097 

 

Fiziksel İstismar 

 Adam Öldürme Suçu(n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar(n=13) 

 

 

6,42,9 

7,04,4 

7,44,8 

9,24,5 

 

5 (5-14) 

5 (5-24) 

5 (5-25) 

9 (5-19) 

 

 

 

 

0,038 

Fiziksel İhmal 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçu (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

7,42,7 

8,74,2 

9,63,6 

9,52,6 

 

6 (5-12) 

5 (5-22) 

9 (5-21) 

9 (5-14) 

 

 

 

 

0,052 

Duygusal İhmal 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

10,75,7 

10,14,7 

11,25,3 

13,45,2 

10 (5-21) 

9 (5-25) 

10 (5-25) 

13 (6-22) 

 

 

 

 

0,149 

Cinsel İstismar 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

6,83,8 

7,03,4 

6,33,5 

11,58,0 

 

5 (5-20) 

5 (5-21) 

5 (5-25) 

8 (5-25) 

 

 

    

        

0,026 

Travma Toplam 

 Adam Öldürme Suçu (n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

 

38,713,4 

40,016,5 

42,415,5 

53,117,3 

 

34 (25-66) 

34 (25-105) 

38 (25-97) 

57 (28-82) 

 

 

 

 

0,024 

*Kruskal Wallis testi 

Tablo 3.3.5’de görüldüğü gibi hükümlülerde suç tiplerine göre duygusal istismar 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,097).  

Hükümlülerde suç tiplerine göre fiziksel istismar puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,038). Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin 
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cinsel suçları işleyenlerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip olmalarıdır 

(p=0,042). Diğer suç türleri arasındaki karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Hükümlülerde suç tiplerine göre fiziksel ihmal puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,052). Hükümlülerde suç tiplerine göre duygusal 

ihmal puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,149). 

Hükümlülerde suç tiplerine göre cinsel istismar puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,026). Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin 

uyuşturucu suçları işleyenlerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip 

olmalarıdır (p=0,042). Diğer suç türleri arasındaki karşılaştırmalarda istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Hükümlülerde suç tiplerine göre travma toplam puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,024). Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin 

adam öldürme suçu işleyenlerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip 

olmalarıdır (p=0,042). Diğer suç türleri arasındaki karşılaştırmalarda istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 3.3. 6. Tutuklularda İsnat Edilen Suç Tiplerine Göre Çocukluk Travma 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En 

Büyük) 

 

P değeri* 

Duygusal İstismar 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

9,44,4 

11,97,0 

14,010,4 

9 (5-17) 

9 (5-24) 

13,5 (5-24) 

 

 

0,754 

Fiziksel İstismar 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

8,76,2 

10,25,6 

14,010,5 

5 (5-22) 

9 (5-20) 

13 (5-25) 

 

 

0,632 

Fiziksel İhmal 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

9,54,4 

12,34,9 

11,07,1 

 

9 (5-16) 

10,5 (6-24) 

10 (5-19) 

 

 

 

0,457 

Duygusal İhmal 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

12,05,5 

16,16,4 

12,58,6 

10 (5-24) 

17 (6-25) 

10,5 (5-24) 

 

0,186 

Cinsel İstismar 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

8,36,0 

10,07,1 

5,00,0 

5 (5-21) 

5,5 (5-25) 

5 (5-5) 

 

0,216 

Travma Toplam 

Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

47,923,0 

60,425,6 

56,535,2 

44 (26-93) 

60 (28-114) 

57 (25-87) 

 

 

0,386 

*Kruskal Wallis testi 

Tablo 3.3.6’da gösterildiği gibi tutuklularda isnat edilen suç tiplerine göre 

çocukluk travması alt ölçek ve toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05).  
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Tablo 3.3. 7. Hükümlü Ve Tutukluların ve Çocukluk Travma Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

Duygusal İstismar 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

7,94,1 

11,16,5 

6 (5-25) 

9 (5-24) 

 

0,008 

 

Fiziksel İstismar 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

7,34,5 

10,16,6 

 

5 (5-25) 

6 (5-25) 

 

 

0,030 

 

Fiziksel İhmal 

Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

9,13,7 

11,05,0 

 

9 (5-23) 

10 (5-24) 

 

 

0,059 

 

Duygusal İhmal 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

11,05,2 

13,96,4 

 

10 (5-25) 

14 (5-25) 

 

 

0,019 

 

Cinsel İstismar 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

7,04,2 

8,66,2 

 

5 (5-25) 

5 (5-25) 

 

 

0,333 

 

Travma Toplam 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

 

42,115,9 

54,725,6 

 

 

37 (25-105) 

49 (25-114) 

 

 

 

0,022 

* Mann Whitney U testi 

Tablo 3.3.7’de gösterildiği gibi hükümlü ve tutuklular arasında duygusal 

istismar, fiziksel istismar, duygusal ihmal ve travma toplam puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Tutukluların puanları hükümlülerden 

istatistiksel olarak anlamlı yüksektir (p<0,05).  
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Tablo 3.3. 8. Uyuşturucu Madde İle İlgili Suç İşleyen Hükümlülerde Cinsiyete 

Göre Çocukluk Travma Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En 

Büyük) 

 

P değeri* 

Duygusal İstismar 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

7,32,9 

12,57,5 

 

 6 (5-19) 

 11 (5-25) 

 

 

0,016 

 

Fiziksel İstismar 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

6,73,6 

10,78,0 

 

5 (5-24) 

6 (5-25) 

 

 

0,078 

 

Fiziksel İhmal 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

9,13,3 

11,94,3 

 

9 (5-18) 

12 (5-21) 

 

 

0,019 

 

Duygusal İhmal 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

11,25,2 

11,55,8 

 

 

10 (5-25) 

10 (5-24) 

 

 

 

0,880 

 

Cinsel İstismar 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

5,82,1 

9,46,7 

 

5 (5-16) 

6 (5-25) 

 

 

0,006 

 

Travma Toplam 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

 

40,212,7 

54,122,6 

 

 

37 (26-84) 

47 (25-97) 

 

 

 

0,023 

* Mann Whitney U testi  

Tablo 3.3.8’de gösterildiği gibi uyuşturucu madde suçu işleyen hükümlülerde, 

kadınlarda erkeklere göre duygusal istismar puanları istatistiksel olarak anlamlı 

yüksektir (p=0,016).  

Uyuşturucu madde suçu olan hükümlülerde, cinsiyetler arasında fiziksel istismar 

puanları istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmamıştır (p=0,078). Uyuşturucu madde 

suçu olan hükümlülerde, kadınlarda erkeklere göre fiziksel ihmal puanları istatistiksel 

olarak anlamlı yüksektir (p=0,019).  

Uyuşturucu madde suçu olan hükümlülerde, cinsiyetler arasında duygusal ihmal 

puanları istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmamıştır (p=0,880). Uyuşturucu madde 

suçu olan hükümlülerde, kadınlarda erkeklere göre cinsel istismar puanları istatistiksel 

olarak anlamlı yüksektir (p=0,006).  
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Uyuşturucu madde suçu olan hükümlülerde, kadınlarda erkeklere göre travma 

toplam puanları istatistiksel olarak anlamlı yüksektir (p=0,023).  

3.4. BARRATT DÜRTÜSELLİK ÖLÇEĞİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Tablo 3.4. 1. Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine Göre Barratt 

Dürtüsellik Ölçeği Toplam Puanlarının Karşılaştırılması* 

Sosyodemografik Özellik 
N 

OrtalamaStandart 

Sapma 
P değeri 

Cinsiyet 

     Kadın 

     Erkek 

 

 

Medeni Durum 

     Evli 

     Bekar 

     Dul 

75 

124 

 

 

 

 

79 

102 

20 

65,811,4 

58,010,1 

 

61,611,7 

60,511,6 

61,76,4 

 

<0,001** 

 

 

 

 

0,775*** 

 

 

Eğitim Durumu 

     İlkokul 

     Ortaokul 

     Lise 

     Üniversite 

 

 

 

Adli Durumu 

     Hükümlü 

     Tutuklu 

 

 

 

46 

46 

70 

27 

 

 

 

 

171 

31 

 

63,110,7 

60,611,5 

59,110,7 

58,910,5 

 

60,311,1 

65,011,1 

 

 

 

 

 
0,236*** 

 

 

 

 

 

0,033** 

*Analizler verileri eksiksiz olan katılımcılar üzerinden yapılmıştır. 

**Bağımsız gruplarda t testi  *** Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

Tablo 3.4.1’de gösterildiği gibi katılımcıların bazı sosyodemografik özelliklerine 

göre Barrat Dürtüsellik Ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında, cinsiyet ve 

adli duruma göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kadınlar erkeklerden, 

tutuklular hükümlülerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puanlara sahiptir (p<0,05). 

Buna karşılık katılımcıların medeni durum ve eğitim durumlarına göre yapılan 

karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 3.4. 2. Katılımcıların Barratt Dürtüsellik Alt Ölçek ve Toplam Puanları* 

Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Dikkat Eksikliği Dürtüselliği 

Motor Dürtüsellik 

Plan Yapamama Dürtüselliği 

Barrat Toplam  

16,44,2 

20,45,1 

24,25,2 

61,011,2 

16 (8-28) 

20 (12-41) 

24 (12-48) 

60 (35-98) 

 *Analizler verileri eksiksiz olan katılımcılar üzerinden yapılmıştır. 

Tablo 3.4.2’de gösterildiği gibi çalışmaya katılanların Barratt Dürtüsellik 

ortalamalarına bakıldığı zaman plan yapamama dürtüselliği en büyük paya sahiptir.  

Tablo 3.4. 3. Hükümlülerin Barratt Dürtüsellik Alt Ölçek ve Toplam Puanları 

(n=171) 

Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Dikkat Eksikliği Dürtüselliği 

Motor Dürtüsellik 

Plan Yapamama Dürtüselliği 

Barrat Toplam  

15,93,9 

20,35,1 

24,15,1 

60,311,1 

16 (9-28) 

20 (12-41) 

24 (12-48) 

60 (35-98) 

 

Tablo 3.4.3’de gösterildiği gibi hükümlü katılımcıların dürtüsellik alt ölçek 

puanlarına bakıldığında en büyük ortalamayı plan yapamama dürtüselliği 

oluşturmaktadır.  

Tablo 3.4. 4. Tutukluların Barratt Dürtüsellik Alt Ölçek ve Toplam Puanları 

(n=31) 

Puan OrtalamaStandart Sapma 
Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

Dikkat Eksikliği Dürtüselliği 

Motor Dürtüsellik 

Plan Yapamama Dürtüselliği 

Barrat Toplam  

18,74,8 

21,05,2 

25,25,7 

65,011,1 

18 (8-27) 

21 (12-35) 

25 (15-38) 

65,5 (45-94) 
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Tablo 3.4.4’de gösterildiği gibi tutuklu katılımcıların dürtüsellik alt ölçeklerine 

bakıldığı zaman en büyük ortalamayı olan yapamama dürtüselliği oluşturmaktadır.  

Tablo 3.4. 5. Hükümlülerde Suç Tiplerine Göre Dürtüsellik Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

Dikkat Eksikliği 

 Adam Öldürme Suçu 

(n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

16,04,4 

14,53,5 

16,23,7 

19,83,4 

16 (9-26) 

14 (9-24) 

16 (10-28) 

21 (14-26) 

 

 

<0,001 

Motor 

 Adam Öldürme Suçu 

(n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar(n=13) 

 

20,54,5 

18,34,2 

20,54,8 

26,07,0 

20 (13-30) 

18,5 (12-29) 

20 (13-36) 

25 (17-41) 

 

 

<0,001 

Plan Yapamama 

 Adam Öldürme Suçu 

(n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

24,03,9 

22,54,3 

24,45,5 

28,14,3 

 24 (16-30) 

 22 (12-33) 

 24 (15-48) 

 29 (22-36) 

 

 

0,004 

Barrat Toplam 

 Adam Öldürme Suçu 

(n=19) 

Cinsel Suçlar (n=50) 

Uyuşturucu Suçları (n=89) 

Diğer Suçlar (n=13) 

 

59,99,4 

55,310,5 

61,29,8 

73,911,7 

60 (42-75) 

54,5 (35-79) 

61 (40-89) 

74 (59-98) 

 

 

<0,001 

*Kruskal Wallis testi 

Tablo 3.4.5’de gösterildiği gibi hükümlülerde suç türlerine göre dikkat eksikliği 

dürtüsellik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). 

Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin diğer tüm suç gruplarından, uyuşturucu 

suçlularının da cinsel suçlulardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip 

olmalarıdır (p<0,05).  

Hükümlülerde suç tiplerine göre motor dürtüsellik puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin 
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cinsel ve uyuşturucu suçlularından, uyuşturucu suçlularının da cinsel suçlulardan 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip olmalarıdır (p<0,05).  

Hükümlülerde suç tiplerine göre plan yapamama dürtüsellik puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,004). Farkın nedeni diğer suçları 

işleyenlerin cinsel suçlulardan istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip 

olmalarıdır (p<0,05).  

Hükümlülerde suç tiplerine göre Barratt toplam dürtüsellik puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Farkın nedeni diğer suçları 

işleyenlerin diğer tüm suç gruplarından, uyuşturucu suçlularının da cinsel suçlulardan 

istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip olmalarıdır (p<0,05).   

Tablo 3.4. 6. Tutuklularda İsnat Edilen Suç Tiplerine Göre Dürtüsellik 

Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En Büyük) 

 

P değeri* 

Dikkat Eksikliği 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

19,84,4 

18,94,9 

14,54,4 

   20 (11-25) 

   18 (10-27) 

   16,5 (8-17) 

 

 

 

0,184 

Motor 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

 

18,83,2 

24,04,9 

17,36,7 

 

 19 (14-26) 

 22,5 (18-35) 

 15 (12-27) 

 

 

 

0,008 

Plan Yapamama 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar(n=4) 

 

24,85,7 

26,65,8 

21,03,4 

 25 (17-37) 

 28 (15-38) 

 22,5 (16-23) 

 

 

0,187 

Barrat Toplam 

 Adam Öldürme Suçu (n=13) 

Uyuşturucu Suçları (n=14) 

Diğer Suçlar (n=4) 

 

63,98,2 

69,511,8 

52,86,3 

64,5 (46-76) 

70 (50-94) 

53 (45-60) 

 

 

0,025 

*Kruskal Wallis testi 

Tablo 3.4.6’da gösterildiği gibi tutuklularda isnat edilen suç tiplerine göre motor 

ve toplam dürtüsellik puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0,05). Farkın nedeni uyuşturucu suçlularının motor dürtüsellik alt ölçeğinde adam 
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öldüren gruptan, toplam ölçek puanında ise diğer suçlar grubundan istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek puanlara sahip olmasıdır.  

 

Tablo 3.4. 7. Hükümlü ve Tutukluların Dürtüsellik Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En 

Büyük) 

 

P değeri* 

 

Dikkat Eksikliği 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

15,93,9 

18,74,8 

 

16 (9-28) 

18 (8-27)    

 

 

0,001 

 

Motor 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

20,35,1 

21,05,2 

 

 20 (12-41) 

 21 (12-35) 

 

 

0,439 

 

Plan Yapamama 

  Hükümlü (n=171) 

 Tutuklu (n=31) 

 

24,15,1 

25,25,7 

 

 24 (12-48) 

 25 (15-38) 

 

 

0,369 

 

Barrat Toplam 

 Hükümlü (n=171) 

Tutuklu (n=31) 

 

60,311,1 

65,011,1 

 

60 (35-98) 

65,5 (45-94) 

 

 

0,032 

* Mann Whitney U testi  

Tablo 3.4.7’de gösterildiği gibi hükümlü ve tutuklular arasında dikkat eksikliği 

ve dürtüsellik toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

Tutukluların puanları hükümlülerden istatistiksel olarak anlamlı yüksektir (p<0,05).  
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Tablo 3.4. 8. Uyuşturucu Madde Suçu Olan Hükümlülerde Cinsiyete Göre 

Dürtüsellik Puanlarının Karşılaştırılması 

Puan 
OrtalamaStandart 

Sapma 

Ortanca 

(En Küçük-En 

Büyük) 

 

P değeri* 

Dikkat Eksikliği 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

15,83,6 

17,93,7 

16 (10-28) 

18 (13-25) 

 

0,047 

Motor 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

19,74,3 

 24,45,3 

19 (13-36) 

23 (15-34) 

 

0,002 

Plan Yapamama  

Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

24,35,5 

25,45,7 

 24 (15-48) 

 25 (17-38) 

 

0,468 

Barrat Toplam 

 Erkek (n=74) 

Kadın (n=15) 

 

59,99,5 

67,78,7 

59 (40-84) 

 67 (54-89) 

 

 

0,006 

* Mann Whitney U testi  

Tablo 3.4.8’de gösterildiği gibi uyuşturucu madde suçu olan hükümlülerde, 

kadınlarda erkeklere göre motor dürtüsellik puanları(p=0,002) dikkat eksikliği 

dürtüsellik puanları (p=0,047) ve Barratt dürtüsellik toplam puanları (p=0,006).  

istatistiksel olarak anlamlı yüksektir  

Uyuşturucu madde suçu olan hükümlülerde cinsiyetler arasında plan yapamama 

dürtüsellik puanları istatistiksel olarak anlamlı farklı bulunmamıştır (p=0,468).  

3.5.KARŞILAŞTIRMALI BULGULAR  

Tablo 3.5. 1. Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk Çağı Travma Ölçek 

Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

Barrat Dürtüsellik Ölçek Puanı  Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanı 

     rs değeri 

     p değeri 

0,360 

<0,001 

* rs =Spearman korelasyon katsayısı 
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Tablo 3.5.1’de gösterildiği gibi katılımcıların Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk 

Çağı Travma Ölçeği Puanları arasında pozitif yönde, zayıf-orta düzeyde, istatistiksel 

olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur.  

Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanlarına ait 

serpme= korelasyon grafiği Şekil-1’de verilmiştir.  

 

Şekil 1- Barratt Dürtüsellik İle Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanlarına Ait 

Serpme Grafiği 
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Tablo 3.5. 2. Hükümlü ve Tutuklu Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk 

Çağı Travma Ölçek Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

Barratt Dürtüsellik Ölçek Puanı  Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanı 

Hükümlü 

     rs değeri 

     p değeri 

 

0,370 

 < 0,001 

Tutuklu 

     rs değeri 

     p değeri 

 

0,138 

0,468 

* rs =Spearman korelasyon katsayısı 

Tablo 3.5.2’de gösterildiği gibi adli durumlarına göre Barratt Dürtüsellik ve 

Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları arasındaki doğrusal ilişki incelendiğinde 

hükümlülerde pozitif yönde, zayıf-orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Buna karşılık tutuklularda ise pozitif yönde, zayıf, istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan korelasyon saptanmıştır.  

Hükümlülere ait Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları serpme= 

korelasyon grafiği Şekil-2’de verilmiştir.  
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Şekil 2- Hükümlülere Ait Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği 

Puanları  Serpme Grafiği 

 

 

Tutuklulara ait Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları serpme= 

korelasyon grafiği Şekil-3’te verilmiştir. 
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Şekil 3- Tutuklulara Ait Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği 

Puanları Serpme Grafiği 

 

Tablo 3.5. 3. Katılımcıların Suç Durumuna Göre Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk 

Çağı Travma Ölçek Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

Barratt Dürtüsellik Ölçek Puanı  Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanı 

Adam Öldürme 

     rs değeri 

     p değeri 

 

0,184 

 0,330 

Cinsel 

     rs değeri 

     p değeri 

 

0,447 

0,001 

Uyuşturucu Madde 

     rs değeri 

     p değeri 

 

0,308 

0,002 

Diğer 

     rs değeri 

     p değeri 

 

0,062 

0,813 

* rs =Spearman korelasyon katsayısı 
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Buna karşılık Tablo 3.5.3’de gösterildiği gibi adam öldüren ve diğer suçları 

işleyen gruplarda pozitif yönde, zayıf, istatistiksel olarak anlamlı olmayan korelasyon 

saptanmıştır (p>0,05). 

Cinsel suçlulara ait Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği 

Puanları serpme= korelasyon grafiği Şekil-4’te verilmiştir. 

Şekil 4- Cinsel Suçlulara Ait Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği 

Puanları Serpme Grafiği 
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Tablo 3.5. 4. Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk Çağı Travma Alt 

Ölçek Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

Çocukluk Çağı Travma Alt Ölçek Puanı  

 

Barratt Dürtüsellik Ölçek Puanı 

 

Duygusal İstismar 

     rs değeri 

     p değeri 

 

 

0,348 

 <0,001 

 

Fiziksel İstismar 

     rs değeri 

     p değeri 

 

 

0,295 

<0,001 

 

Fiziksel İhmal 

     rs değeri 

     p değeri 

 

 

0,296 

<0,001 

 

Duygusal İhmal 

     rs değeri 

     p değeri 

 

 

0,244 

0,001 

 

Cinsel İstismar 

     rs değeri 

     p değeri 

 

 

0,259 

<0,001 

* rs =Spearman korelasyon katsayısı 

Tablo 3.5.4’de gösterildiği gibi katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk 

Çağı Travma Alt Ölçek Puanları arasındaki doğrusal ilişki incelendiğinde en yükseği 

“duygusal istismar” alt ölçeği olmak üzere tamamında pozitif yönde, zayıf-orta, 

istatistiksel olarak anlamlı korelasyon saptanmıştır.  
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Tablo 3.5. 5. Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Kişilik İnanç Örüntü 

Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

Kişilik İnanç Örüntü Puanı 

Barratt Dürtüsellik Ölçek Puanı 

rs değeri      p değeri 

Çekingen 

Bağımlı 

Pasif Agresif 

Obsesif Kompulsif 

Antisosyal 

Narsistik 

Histriyonik 

Şizoid 

Paranoid 

0,182 

0,317 

0,360 

0,073 

0,279 

0,268 

0,209 

0,352 

0,254 

0,010 

<0,001 

<0,001 

0,305 

<0,001 

<0,001 

0,003 

<0,001 

<0,001 

* rs =Spearman korelasyon katsayısı  

Tablo 3.5.5’de gösterildiği gibi katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Kişilik 

İnanç Örüntü puanları arasında yapılan korelasyon analizinde, sadece obsessif 

kompulsif kişilik örüntü puanı ile istatistiksel olarak anlamlı olmayan korelasyon 

saptanmıştır (p>0,05). Diğer tüm kişilik örüntü puanları Barratt Dürtüsellik ölçeği puanı 

ile pozitif yönde, zayıf veya zayıf orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı doğrusal 

ilişkili bulunmuştur. Korelasyon katsayıları ve p değerleri Tablo-3.5.5’de sunulmuştur.  

Pasif agresif kişilik örüntü ile Barratt dürtüsellik toplam puanlarına ait serpme grafiği 

Şekil-5’te-verilmiştir.  
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Şekil 5- Katılımcıların Pasif Agresif Kişilik Örüntü ile Barrat Dürtüsellik Toplam 

Puanlarına Ait Serpme Grafiği 
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Tablo 3.5. 6. Katılımcıların Çocukluk Çağı Travması ve Kişilik İnanç Örüntü 

Puanlarına Ait Korelasyon Sonuçları 

Kişilik İnanç Örüntü Puanı 

Çocukluk Çağı Travma Ölçek Puanı 

 

rs değeri      p değeri 

Çekingen 

Bağımlı 

Pasif Agresif 

Obsesif Kompulsif 

Antisosyal 

Narsistik 

Histriyonik 

Şizoid 

Paranoid 

0,137 

0,328 

0,171 

0,040 

0,229 

0,176 

0,217 

0,204 

0,278 

 

0,054 

<0,001 

0,017 

0,580 

0,001 

0,013 

0,002 

0,004 

<0,001 

* rs =Spearman korelasyon katsayısı 

Tablo 3.5.6’da gösterildiği gibi katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Toplam 

Ölçek ve Kişilik İnanç Örüntü puanları arasında yapılan korelasyon analizinde, 

“çekingen” ve “obsessif kompulsif kişilik” örüntü puanları pozitif yönde, zayıf, 

istatistiksel olarak anlamlı olmayan korelasyon saptanmıştır (p>0,05). Diğer tüm kişilik 

örüntü puanları Çocukluk Çağı Travma Ölçek puanı ile pozitif yönde, zayıf veya zayıf 

orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişkili bulunmuştur. 
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BÖLÜM IV: SONUÇ VE TARTIŞMA 

Psikiyatride güncelliğini koruyan, ruhsal hastalığı olanların çevrelerine zarar 

verme olasılıkları süregelen tartışmalar arasındadır.    20. yüzyıldan sonra yapılan 

araştırmalar, ruhsal rahatsızlıkları olan hastalarda tutuklanma oranının yüksek olduğunu 

göstermektedir (Maner vd., 1991). Bu psikiyatrik hastalıklar arasında kişilik bozukluğu 

birçok çalışmaya konu olmuştur. Örseleyici yaşantılara maruz kalmış kişilerin de 

yetişkinlikte suç işlemeye yatkın olabileceği birçok araştırmaya konu olmuştur. Güleç 

ve ark., (2012) bu gerçeğin cezaevlerinde kalan binlerce örneğiyle gözler önünde 

olduğunu ve bu kişilerin çocukluk çağında örseleyici yaşantılara maruz kaldıklarını 

belirtmiştir. Ayrıca kendisine ve bir başkasına karşı zarar verecek davranışlarda 

bulunurken dürtü kontrolünü sağlamakta zorluk çeken, bir eylemi gerçekleştirmek için 

plan yapamayan dürtüsel kişiler (Özden, 2015) psikolojide ve kriminolojide merak 

konusu olmuştur. Bu nedenle tutuklu ve hükümlülerin suç türüne göre: çocukluk çağı 

travmaları, kişilik inancı ve dürtüsellik düzeylerinin karşılaştırılması amacı ile yapılan 

bu çalışmada Barrat Dürtüsellik Ölçeği, Kişilik İnancı Formu, Çocukluk Çağı 

Travmaları Ölçeği ve Demografik Bilgiler Formu’nu veri toplama aracı olarak 

kullanılmıştır. Ölçek ve formlara ilişkin bulguların değerlendirilmesi bu bölümde 

tartışılacaktır.  

 

4.1. SOSYO-DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN SONUÇ VE 

TARTIŞMA 

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verileri göre 2016 yılında Ceza İnfaz 

Kurumlarına giriş yapan 192.354 erkek, 8.373 kadın olmak üzere toplamda 200.727 

tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Hükümlüler ile ilgili verilen bilgilere göre; 2.048 

kişi okur yazar değil, 43.854 kişi ilkokul, 57.979 kişi ilköğretim, 22289 kişi ortaokul, 

40.026 kişi lise ve 8.098 kişide yüksek öğrenim mezunudur. Hükümlülerin medeni 

durumuna bakıldığı zaman 94.441 kişi evli, 62.066 kişi bekar ve 30.870 kişide duldur.  

TUİK verilerine göre hükümlüler arasında erkekler, ilköğretim mezunları, çalışanlar ve 

evliler büyük çoğunluğu oluşturmaktadır (2016). Tutuklular ile ilgili istatistik verilere 

rastlanmamıştır. Mevcut çalışmaya ise İstanbul ilinde bulunan Bakırköy Kadın Kapalı 
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Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan 78 (%36,8) kadın ve Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu’nda bulunan 124 (%61,4) erkek dahil edilmiştir. Tablo-1’ de de 

gösterildiği gibi katılımcılar arasında erkekler büyük çoğunluğu oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte katılımcıların yaş ortalaması 34,310,0 yıldır (en küçük=20, en 

büyük=63). Kadınların yaş ortalaması 32,59,1, erkeklerin ise 35,710,4 yıl olarak 

bulunmuştur. Cinsiyetlere ait yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

vardır (p=0,044). Katılımcılardan hükümlü olanların yaş ortalaması 35,310,2, 

tutukluların ise 29,16,7 yıl olarak bulunmuştur. Katılımcıların adli durumlarına göre 

yaş ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,002). 

Cinsiyete göre erkekler (%61,4), medeni duruma göre bekarlar (%50,4), eğitim 

durumlarına lise mezunları (%35,0), cezaevine girmeden önceki çalışma durumuna göre 

ise çalışanlar (%78,2) en kalabalık grubu oluşturmaktadır.  

Çalışma grubunda 171 hükümlü (%84,7), 31 tutuklu (%15,3) bulunmaktadır. 

Hükümlü grubunda 89 kişi (% 52.1) uyuşturucu ile ilgili suç, 50 kişi (%29.2) cinsel suç, 

19 kişi (%11.1) adam öldürme suçu ve 13 kişi (%7.6) diğer suç grubunda bulunan 

suçları işlemiştir. Tutuklu grubunda isnat edilen 14 kişi (% 45,2) uyuşturucu ile ilgili, 

13 kişi (%41.9) adam öldürme suçu ile ilgili ve 4 kişi (%12.9) ise diğer suç grubunda 

bulunan suçlardan dolayı cezaevinde tutulmaktadır. İşledikleri suçlar incelendiğinde ise 

her iki grupta da uyuşturucu madde ile ilgili suçlar en büyük paya sahiptir. Buna ek 

olarak hükümlülerde cinsel suçlar, tutuklularda ise adam öldürme suçu daha büyük paya 

sahiptir. 

 

4.2.KİŞİLİK İNANCINA İLİŞKİN SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kişilik ve kişilik bozukluğu süre gelen zaman içerisinde birçok çalışmaya konu 

olmuş ve hala olmaktadır. Ayrıca kişilik bozukluğunun suç ile ilişkisi araştırmaların 

merak konusu olmuştur. Avustralya’daki Victoria cezaevinde yapılan bir araştırmada 

ICD-10 sınıflamasına göre mahkumların %43’ünde kişilik bozukluğu saptanmıştır (Tye 

and Mullen, 2006). Bu bulgular da cezaevlerinde kişilik bozukluğunun yaygınlığını 

göstermektedir. Özellikle cezaevi popülasyonunda çok yaygın olan kişilik bozuklukları 

ülkemizde çok fazla işlenmiş bir konu değildir. Araştırmada kullanılan ve Taymur ve 
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ark. tarafında geliştiren Kişilik İnancı Formu, MMPI, SCID-II gibi testlerin uygulama 

zorluğundan dolayı alternatif olarak geliştirilmiş ve kişilik bozukluğunu kişideki 

işlevsel olmayan inançları değerlendirmeye yöneliktir (Taymur ve ark., 2011). 

Hükümlü ve tutukluların kişilik örüntü puanları karşılaştırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Tüm katılımcıların kişilik 

inancı ortalamalarına bakıldığı zaman en büyük ortalamayı obsesif-kompulsif 

(18,15,6) kişilik inancı oluşturmaktadır. Bunu devamında çekingen, şizoid ve pasif-

agresif kişilik inanc takip etmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin kişilik inanç puanları 

karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark bulunmasa da 

hükümlülerde obsesif-kompulsif (18,25,6) tutuklularda ise paranoid inanç (17,85,4) 

en yüksek ortalamalara sahiptir. Tutuklularda paranoid inancın yüksek çıkması, 

tutukluluk sürecinin devam etmesinden de kaynaklanan bir süreç olabileceğini 

düşündürmektedir.   

Mevcut çalışmada bir karşılaştırma grubunun olmaması sınırlılıklar arasındadır. 

Fakat literatür incelendiğinde Öztunç, Bilge ve Bilge (2015)’nin 18-60 yaş aralığında 

toplamda 329 toplum örnekleminde yaptığı çalışmada kişilik inancına bakmış en yüksek 

ortalamayı kadınlarda obsesif-kompulsif (12.515.64), erkeklerde şizoid (11.414.68) 

inancın en yüksek ortalamaya sahip olduğunu gözlemlemiştir. Casey (2000) kişilik 

bozukluğunun normal toplumlarda %10 gibi bir yüzdelikte görüldüğünü, hapishane 

popülasyonunda yapılmış çalışmalarda ise %80’lere kadar çıkabileceğini belirtmiştir. 

Mevcut çalışmada da olduğu gibi diğer çalışmalar ile değerlendirildiğinde kişilik inancı 

puanları daha yüksektir. Bu nedenle yapılacak olan yeni çalışmalarda karşılaştırma 

grubunun da dahil edilmesi önerilmektedir.  

Kişilik inancı alt ölçekleri suç türleri ile karşılaştırıldığında hükümlülerde 

obsesif kompulsif ve antisosyal kişilik örüntü puanları dışındaki diğer tüm kişilik örüntü 

puanlarında diğer suçlar grubunda yer alanların en yüksek puanlara sahip olduğu 

görülmüştür. Obsesif kompulsif ve antisosyal kişilik örüntü puanlarında ise uyuşturucu 

suçlularının en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Obsesif-kompulsif kişilik 

bozukluğu suç bazında değerlendirildiğinde cinsel suç işleyenlerin 

ortalamaları(18,55,4) uyuşturucu ile ilgili suç (18,65,4) işleyenler kadar yüksek 

bulunmuştur. Bununla birlikte suç grupları arasında tüm kişilik örüntü puanlarında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Çöpür ve ark. (2010) tarafından 
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yapılan antisosyal kişilik bozukluğu tanısı konulan 40 olgu üzerindeki araştırmada bu 

kişilerin en yüksek ortalama ile en fazla uyuşturucu madde kullanımı (%18.0) ile ilgili 

suçlar işledikleri gözlenmiştir. Tutuklularda ise isnat edilen suç tipine göre kişilik 

örüntü puanlarına bakıldığı zaman obsesif kompulsif kişilik örüntü puanları dışındaki 

diğer tüm kişilik örüntü puanlarında uyuşturucu grubunda yer alanlar en yüksek 

puanlara sahiptir. Obsesif kompulsif kişilik örüntü puanları ise diğer suç grubunda en 

yüksek bulunmuştur. Bununla birlikte suç grupları arasında tüm kişilik örüntü 

puanlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). Literatür 

tarandığında obsesif-kompulsif kişiliğin yaygınlığına dair birçok çalışma mevcut fakat 

bunun bir suç türü, suç işlemede motivasyonu ile ilişkisine dair araştırmalara 

rastlanmamıştır. 

   

4.3. ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARINA İLİŞKİN SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çocukluk döneminde maruz kalınan kötü muamelelerin yarattığı ruhsal etkiler 

uzun dönemleri kapsayacak şekilde etkisini göstermektedir. Bu örselenmiş yaşantıların 

türü, sıklığı ve şiddeti ileriki yaşantılara etkisi konusunda birçok araştırma yapılmıştır. 

Özellikle suça yatkın olmada ya da suç işlemede bir etkisi olup olmadığı birçok 

araştırmaya konu olmuştur. Bu nedenle suç türü ve çocukluk travması düzeylerine 

bakılmıştır. 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre Çocukluk Çağı Travma 

Ölçeği toplam puan ortalamaları karşılaştırıldığında cinsiyet, eğitim durumu ve adli 

duruma göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kadınlar erkeklerden, 

tutuklular hükümlülerden, ilkokul mezunları üniversite mezunlarından istatistiksel 

olarak anlamlı yüksek puanlara sahip olduğu tespit edilmiştir. (p<0,05). Buna karşılık 

katılımcıların medeni durumu ile çocukluk çağı travması puanları arasında karşılaştırma 

yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemiştir. (p>0,05).   

Çalışma grubunun çocukluk çağı toplam travma puanlarına bakıldığı zaman 

duygusal ihmale (11,55,5) uğramaları diğer çocukluk çağı travmalarına göre 

istatistiksel anlamlı fark bulunmuştur. Cinsel istismar (7,24,6) oranı ise en düşük 

ortalamaya sahiptir. Adli duruma göre travma puanları incelendiğinde tutukluların 
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travma puanlarının hükümlülerden daha fazla olduğu görülmüştür. Bununla birlikte her 

iki grupta da duygusal ihmal en yüksek, cinsel istismar ise en düşük ortalamaya sahiptir. 

Bunun devamında hükümlülerde fiziksel istismar, tutuklularda ise duygusal istismar 

daha yüksek ortalamaya sahiptir. Yüksel ve Çifci (2017), 151’i kadın ve 143’ü erkek 

olmak üzere toplamda 294 kişinin katıldığı çalışmada yetişkin hükümlülerin çocukluk 

çağı travmalarına bakmıştır. En yüksek ortalamayı duygusal ihmal (11,145,61) ve en 

düşük ortalamanın ise cinsel istismarda (6,313,49) olduğu görülmüştür. Yine Cosgun 

(2010) suça sürüklenen ergenler üzerinde yaptığı bir çalışmada, katılımcıların en az 

cinsel istismara, en fazla ise duygusal ve fiziksel istismara maruz kaldıklarını 

gözlemlemiştir. Widom (1995) 908 kişi ile yaptığı çalışmada mahkumların %67’sinin 

ihmale, %13.7’sinin cinsel istismara %8.3’ünün fiziksel istismara maruz kaldıklarını 

belirtmiştir. Çeşitli literatür taraması ile desteklenen bilgilerde görüldüğü gibi 

mahkumlar arasında duygusal ihmal-istismar puanları ve ortalamaları daha yüksek 

çıkmaktadır.   

Glueck & Glueck 1950 yılında, suç işlemiş ve suç işlememiş 500 kişiden oluşan 

genç bir örneklem grubunu uzun yıllar izleyerek yaptıkları çalışmada, suç işlemiş 

gençlerin genellikle aileleri tarafından şiddet gördükleri, reddedildikleri ve düşmanca- 

nefret söylemlerine maruz kaldıklarını ve bu maruz kalınan durumların suç işlemede bir 

motivasyon oluşturduğunu belirtmiştir (akt: Muş, 2016) Mevcut çalışmada suç türü ile 

travma düzeyleri de incelenmiştir. Hükümlülerde suç türlerine göre fiziksel istismar 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,038). Farkın nedeni 

diğer suçları işleyenlerin cinsel suçları işleyenlerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek 

puana sahip olmalarıdır. Cinsel istismar puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur (p=0,026). Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin uyuşturucu suçları 

işleyenlerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip olmalarıdır (p=0,042). 

Diğer suç türleri arasındaki karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Son olarak travma toplam puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark bulunmuştur (p=0,024). Farkın nedeni diğer suçları işleyenlerin cinsel 

suçları işleyenlerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puana sahip olmalarıdır 

(p=0,042). Diğer suç türleri arasındaki karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Tutuklularda ise isnat edilen suç türleri ile travma alt ölçek ve 

toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Tüm alt 
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ölçek puanlarında diğer suç grubunda bulunanların ortalamaları daha yüksek iken, 

sadece duygusal ihmal alt ölçeğinde uyuşturucu suçu işleyenlerin daha büyük 

ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Duygusal ihmal etkileri, fiziksel olarak 

görülmeyen fakat kişiyi bir gölge gibi yaşam boyu takip eden travmatik etkilere sahiptir. 

Bu nedenle kişide bıraktığı ruhsal hasarda fazla olmaktadır. Çocuklukta yaşanan 

duygusal ihmal ile uyuşturucu madde ile ilgili suç işleme durumlarına bakıldığı zaman 

çocuklukta yaşanan bu duygusal ihmalin etkilerinden kurtulmak için uyuşturucu madde 

kullanma, temin etme, satma gibi suçları işleyip statü kazanma ve ilgi görme ya da 

travmaları bastırmak için uyuşturucu madde kullanma gibi suçlar işleyebileceklerini 

düşündürmektedir.  

Fiziksel istismar ve fiziksel ihmal yaşamış kişilerin daha çok cinsel olmayan, 

şiddet içermeyen suçlar işleyebileceği öngörülmüştür (Cuadra et all., 2014).  Mevcut 

çalışmada fiziksel istismar ve fiziksel ihmal travma alt ölçek ve suç türü puanlarına 

bakıldığı zaman diğer ve uyuşturucu suçları işleyenlerin daha yüksek ortalamaya sahip 

olduğu görülmüştür. Diğer grupta bulunan suçlar, şiddet içermeyen hırsızlık, gasp, 

kundaklama gibi daha çok mala zarar veren suçlardır. Fiziksel istismara maruz kalmış 

tutuklu ve hükümlü katılımcıların suç türlerine bakıldığı zaman diğer grup ve 

uyuşturucu ile ilgili suçların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmüştür.  

Amerika’da tutuklu tecavüzcüler üzerine yapılan bir çalışmada, örneklem 

grubunun %34’ünün çocukluğunda fiziksel istismara ve çok az bir kısmı çocukluğunda 

cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir (Scully, 2013). Yapılan çalışmada 50 erkek 

cinsel suçluların travma alt ölçek ortalamalarına bakıldığı zaman en fazla duygusal 

ihmale ve en az cinsel istismara maruz kaldıkları görülmüştür. Bunun sebebinin cinsel 

istismara maruz kalanların asıl problemlerinin, öfke ve kızgınlığının kendilerine ve 

kendi bedenlerine yönelik olduğunu aynı yaşantıları bir başkasına yaşatmak 

istemeyeceklerini düşündürmüştür. Widom (1995) çocuklukta cinsel istismara uğramış 

olmanın ileriki yaşantılarda suç işlemede bir risk olduğunu ama bunun bir kesin bir 

gerekçe olmadığını, ayrıca çocukluk yaşantısında cinsel istismara maruz kalmış kişilerin 

ilerleyen yaşlarda bir suç kayıtlarının olmadığını belirtmiştir. Burma (2012) cinsel 

saldırganlar üzerine yaptığı çalışmada aynı şekilde hükümlülerin çocukluk travmalarına 

bakılmıştır ve en fazla duygusal örselenmeye en az ise cinsel istismara maruz 
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kaldıklarını gözlemlemiştir. Yıldız (2009) mahkumlar üzerinde yaptığı çalışmada cinsel 

suç işleyenlerin en fazla ihmale, en az ise cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.    

Hükümlülerin çocuklukta yaşadıkları travma ve suç türü ilişkisine bakıldığı 

zaman tüm travma alt ölçeklerinde diğer suç grupları en yüksek ortalamaya sahipken, 

fiziksel ihmalde uyuşturucu ile ilgili suçlar en yüksek ortalamayı oluşturmaktadır. 

Uyuşturucu ile ilgili işlenen suçlar belli bir sınıflandırmaya tabii tutulmamıştır. 

Uyuşturucu madde kullananda, bunu temin edip ticaretini yapanda çalışmaya dahil 

edilmiştir. Bu nedenle uyuşturucu suçları işleyenleri gruplandırıp travma düzeylerine 

bakılmamıştır. Fakat kişilerin çocuklukta yaşadıkları fiziksel ihmalin travmatik 

etkisinden kurtulmak için uyuşturucu madde kullanımının bir rahatlama aracı ya da 

maddi bir kaynak olarak görüldüğü düşünülebilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 

uyuşturucu madde ile ilgili suçların gruplandırılarak analiz edilmesi daha net sonuçlar 

verecektir.  

Adli duruma göre alt ölçek puanları incelendiğinde hükümlü ve tutuklular 

arasında duygusal istismar, fiziksel istismar, duygusal ihmal ve travma toplam puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Tutukluların puanları 

hükümlülerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05).   

Çalışmada uyuşturucu madde suçu işleyen hükümlülerde, kadınlarda erkeklere 

göre duygusal istismar (p=0,016), fiziksel ihmal (p=0,019), cinsel istismar (p=0,006), 

travma toplam (p=0,023) puanları istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur. 

Yapılan bir çalışmada cinsiyete göre farklılaşmalara bakılmış, kötü muameleye maruz 

kalmış kişilerin ileride saldırı gibi suç türlerini işlemede ve hüküm giymede erkeklerin 

daha fazla risk altında olduğu görülmüştür (Currie and Tekin, 2006).  Thapa (2017) ise 

çalışmasında kadınların daha fazla olumsuz çocukluk deneyimleri yaşadıklarını 

belirtmiştir. Mevcut çalışmada ise kadınların daha fazla travmatik yaşantılara maruz 

kaldığı görülmüştür.  

 

4.4.DÜRTÜSELLİK DÜZEYİNE İLİŞKİN SONUÇ VE TARTIŞMA 

Düşünme ve davranış arasındaki kontrolü sağlayamama şeklinde tanımlanan 

dürtüsellik birçok çalışmaya konu olmuştur. Özellikle suç işlemede bir etken olarak 
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görülmektedir. Kendisine ya da bir başkasına zarar verme noktasında dayanılmaz bir 

istek duyma ve buna karşı koymada zorluk çekme ile gerçekleşen dürtü kontrol 

bozukluğu özellikle suç türleri ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle mevcut çalışmada 

dürtüsellik seviyelerini ölçmek için Barrat Dürtüsellik Ölçeği kullanılmıştır. Sosyo-

demografik değişkenler ile incelendiğinde Barratt dürtüsellik toplam puan ortalamaları 

cinsiyet ve adli duruma göre istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Kadınlar 

erkeklerden, tutuklular hükümlülerden istatistiksel olarak anlamlı yüksek puanlara 

sahiptir (p<0,05). Buna karşılık katılımcıların medeni durum ve eğitim durumlarına 

göre yapılan karşılaştırmalarda istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamıştır.  

Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ortalamalarına bakıldığı zaman plan 

yapamama (24,25,2) dürtüselliği en büyük paya sahiptir. Bunu yüksek bir ortalama ile 

motor dürtüsellik (20,45,1) takip etmektedir. Tutuklu ve hükümlülerin dürtüsellik 

puanları ayrı ayrı değerlendirildiğinde tutukluların dürtüsellik düzeylerinin yüksek 

olması ile birlikte her iki grupta da plan yapamama dürtüselliği en yüksek ortalamaya 

sahiptir. Tutuklularda dürtüsellik düzeyinin yüksek çıkması, tutukluluk sürecinin devam 

etmesinden de kaynaklanıyor olabileceğini düşündürmektedir.  

Hükümlülerde dürtüsellik ile suç türleri arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman; 

toplam ve alt ölçek puanları ile suç türleri arasında arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur. Diğer suç grubunda bulunanlar, cinsel suç işleyenlere göre daha 

yüksek ortalamaya sahiptir. Tülü ve Erden (2013) cinsel suç işlemiş kişiler üzerinde 

yaptıkları profilleme çalışmalarında, bu kişilerin suç işlemeden önce bir plan 

yapamadıklarını, dürtüsel davranıp, cinsel doyum sağlamaya çalıştıklarını belirtmiştir. 

Mevcut çalışmada da cinsel suç işlemiş hükümlülerin plan yapamama dürtüselliği 

(24,03,9) yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür.  

Tutuklularda dürtüsellik ile isnat edilen suç türleri arasındaki ilişkiye bakıldığı 

zaman; toplam ve alt ölçek puanları ile suç türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

fark bulunmuştur. Dikkat eksikliği dürtüselliği adam öldürme suçlarında diğer suç 

grubuna oranla daha yüksek ortalamaya sahiptir. Motor ve plan yapamama dürtüselliği 

uyuşturucu suçlarında, diğer suç grubuna oranla daha yüksek ortalamaya sahiptir. 

Toplam dürtüsellik puanlarına bakıldığı zaman da en yüksek ortalamayı uyuşturucu ile 

ilgili suçlar oluşturmaktadır.  
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Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) diğer dürtü kontrol 

bozuklukları içerisine dahil edilmektedir ve konu üzerine birçok çalışma yapılmıştır. 

Daha çok çocuklar üzerinde etkisi araştırılmış olsa da yetişkinlerde de yadsınamayacak 

bir yaygınlık göstermektedir. Bu nedenle cezaevindeki popülasyonda dikkat eksikliği 

dürtüselliği incelenmiştir. Çalışmada dürtüsellik düzeylerini ölçmek için kullanılan 

materyal DEHB’yi ölçmemektedir fakat dikkat eksikliği dürtüselliğini ölçmektedir. 

Buna göre hükümlülerde dikkat eksikliği ortalamaları en fazla diğer suç gruplarında 

bulunan kişilerde görülmüştür. Diğer suç grubunun çoğunluğu da hırsızlık suçları 

oluşturmaktadır. Tutuklularda ise adam öldürme suçu ile isnat edilenlerin en fazla 

ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Soysal (2015) DEHB olan kişilerin en fazla 

saldırganlık içeren suçlar işleyebileceğini ve literatürde suç işleme riskini arttıracağını 

aktarmıştır. Dikkatini eksikliği noktasında sorun yaşayan bu kişilerin rehabilite edilmesi 

ile riskin azaltılması öngörülebilir.  

Uyuşturucu madde ile ilgili suç işleyen hükümlülerde cinsiyete göre bir 

karşılaştırılma yapıldığında sadece plan yapamama dürtüsellik puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Dikkat eksikliği, motor ve toplam 

dürtüsellik puanlarında kadınların ortalamaları erkeklere göre daha yüksek ortalamaya 

sahiptir.  

 

4.5.KARŞILAŞTIRMALI ÖLÇEKLERE İLİŞKİN SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ile Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Puanları 

arasında pozitif yönde, zayıf-orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

bulunmuştur. Şekil-1’de de gösterildiği gibi çocuklukta yaşanan travma düzeyleri 

arttıkça dürtüsellik puanları da artmaktadır.  

Adli durumlarına göre Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk Çağı Travma Ölçeği 

puanları arasındaki doğrusal ilişki incelendiğinde hükümlülerde pozitif yönde, zayıf-

orta düzeyde, istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunmuştur. Buna karşılık 

tutuklularda ise pozitif yönde, zayıf, istatistiksel olarak anlamlı olmayan korelasyon 

saptanmıştır. Şekil-2 ve Şekil-3’de tutuklu ve hükümlülere ait dürtüsellik ve çocukluk 

çağı travmaları verilmiştir. Zayıf ve orta düzeyde de olsa çocuklukta yaşanan travma 
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arttıkça dürtüsellik düzeyi artmaktadır. Hükümlülerde bu artış tutuklulara göre daha 

yüksek orandadır.  

Suç türüne göre çocukluk travması ve dürtüsellik düzeylerine bakıldığı zaman 

cinsel suç işleyenlerde pozitif yönde, orta-zayıf düzeyde korelasyon saptanmıştır. Adam 

öldüren veya diğer suçları işleyen gruplarda pozitif yönde-zayıf istatistiksel olarak 

anlamlı olmayan korelasyon saptanmıştır (p>0,05). Cinsel suçlulara ait Şekil-4’de de 

gösterildiği gibi cinsel suçluların çocukluk çağı travmaları arttıkça dürtüsellik puanları 

da artmaktadır.  

Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Çocukluk Çağı Travma Alt Ölçek Puanları 

arasındaki doğrusal ilişki incelendiğinde en yükseği “duygusal istismar” alt ölçeği 

olmak üzere tamamında pozitif yönde, zayıf-orta düzeyde istatistiksel olarak anlamlı 

korelasyon saptanmıştır. Duygusal istismar puanı arttıkça dürtüsellik düzeyleri de 

artmaktadır.  

Katılımcıların Barratt Dürtüsellik ve Kişilik İnanç Örüntü puanları arasında 

yapılan korelasyon analizinde obsesif-kompulsif kişilik örüntüsü hariç tüm kişilik 

örüntü puanları Barratt Dürtüsellik ölçeği puanı ile pozitif yönde, zayıf veya zayıf orta 

düzeyde istatistiksel olarak anlamlı doğrusal ilişkili bulunmuştur. Kişilik örüntüleri ile 

dürtüsellik arasında korelasyon en yüksek pasif-agresif kişilik örüntüsünde verilmiştir. 

Şekil-5’de de görüldüğü gibi dürtüsellik düzeyi arttıkça pasif agresif kişilik örüntü 

düzeyi de artmaktadır. Aynı şekilde antisosyal inanç arttıkça dürtüsellik düzeyide 

artmaktadır. Kişilik bozukluğu ile dürtüsellik arasındaki ilişkiye bakıldığı zaman alan 

yazınında antisosyal kişilik bozukluğu ile sınırda kişilik bozukluğunun dürtüsellik ile 

bir ilişkisi olduğu belirtilmiştir (Özdemir vd., 2012). 

Çocuklukta yaşanmış, duygusal istismar arttıkça dürtüsellik düzeyleri de 

artmaktadır. Johnson ve ark. (1999) çocukluk çağında kötüye kullanım ile ilgili yaptığı 

araştırmasında, özellikle ihmal edilmiş çocukların, yetişkin yaşantılarında ihmal 

edilmemiş kişilere göre dört kat daha fazla kişilik bozukluğu etkilerini yaşayabileceğini 

öngörmüştür. Mevcut çalışmada katılımcıların Çocukluk Çağı Travma Ölçek ve Kişilik 

İnanç Örüntü puanları arasında yapılan korelasyon analizinde, “çekingen” ve “obsessif 

kompulsif kişilik” örüntü puanları hariç tüm kişilik örüntü puanları Çocukluk Çağı 

Travma Ölçek puanı ile pozitif yönde, zayıf veya zayıf orta düzeyde istatistiksel olarak 
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anlamlı doğrusal ilişkili bulunmuştur. Kişilik örüntü puanlarına bakıldığı zaman, 

bağımlı kişilik örüntüsünde çocuklukta yaşanmış travmanın en yüksek düzeyde olduğu 

görülmüştür. Mevcut çalışmada çocuklukta yaşanan travmatik yaşantı ile antisosyal 

inanç arasında zayıf-orta düzeyde ilişki görülmüştür. Literatür incelendiğinde şiddet 

tanığı olan, çocukluğunda istismara maruz kalmış olmak ve taciz öyküsü olan kişilerin 

ileride agresyon ve antisosyal davranışlara daha yatkın olduğu görülmüştür. (akt: Deniz, 

2017). 

İstismar ve ihmal kişide uzun dönemi kapsayacak şekilde travmatik etkiler 

yaşatmaktadır. Uzun dönem etkilerinde özellikle bir kişilik bozukluğu ve dürtüsellik 

düzeyi ile ilişkili olabileceği birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu nedenle maruz 

kalınan kötü muamelerin etkisinden kurtulmak için geniş kapsamlı çalışmalar 

yapılmalıdır. 
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ÖNERİLER 

1. ARAŞTIRMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 

Mevcut çalışma borderline ve şizotipal kişilik inancını ölçmemektedir. Fakat 

alan taramasında borderline kişilik bozukluğu ile suç öyküsü çok fazla araştırılmış ve 

suç işleme ile borderline kişilik bozukluğu arasında bir ilişki olduğu alan taramasında 

görülmüştür. Bundan sonra yapılacak çalışmaların borderline kişilik bozukluğunu da 

ölçmesi çalışma alanını genişletecektir.   

Örneklem grubunun daha geniş olduğu bir araştırma ile çalışma 

zenginleştirilebilir. 

Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ile ilgili suçlar kendi içinde kategorize edilerek 

değerlendirilebilir.  

 

2. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER 

Tutuklu ve hükümlülerde travma düzeylerinin ortalamaları toplum örneklemine 

göre daha fazla olduğu diğer alan taramalarıyla görülmüştür. Bu nedenle Adalet 

Bakanlığı bünyesinde yapılan psikososyal destek çalışmalarında travma çalışmalarına 

ağırlık verilebilir. Aynı şekilde travma konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

bünyesinde ailelere özellikle duygusal ihmal ve istismarın çocuklar üzerindeki 

yıkıcılığından bahsedilmelidir.  
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EKLER 

EK 1: BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU 

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

ÇALIŞMANIN ADI: Hükümlü Ve Tutukluların İşledikleri Suç Türüne Göre: Çocukluk Travması, 

Kişilik İnancı Ve Dürtüsellik Düzeylerinin Karşılaştırılması 

 

Aşağıda bilgileri yer almakta olan bir araştırma çalışmasına katılmanız istenmektedir. 

Çalışmaya katılıp katılmama kararı tamamen size aittir. Katılmak isteyip istemediğinize karar vermeden 

önce araştırmanın neden yapıldığını, bilgilerinizin nasıl kullanılacağını, çalışmanın neleri içerdiğini, 

olası yararları ve risklerini ya da rahatsızlık verebilecek yönlerini anlamanız önemlidir. Lütfen aşağıdaki 

bilgileri dikkatlice okumak için zaman ayırınız. Eğer çalışmaya katılma kararı verirseniz, Çalışmaya 

Katılma Onayı Formu’nu imzalayınız. Çalışmadan herhangi bir zamanda ayrılmakta özgürsünüz. 

Çalışmaya katıldığınız için size herhangi bir ödeme yapılmayacak ya da sizden herhangi bir maddi 

katkı/malzeme katkısı istenmeyecektir.   

ÇALIŞMANIN KONUSU VE AMACI: Bu çalışmada ‘Hükümlü Ve Tutukluların İşledikleri Suç 

Türüne Göre: Çocukluk Travması, Kişilik İnancı Ve Dürtüsellik Düzeylerinin Karşılaştırılması’ konusu 

işlenecektir. Çalışmanın amacı: Kişilik; bireylerin emosyonel özellik ve davranışlarındaki benzerlik ve 

farklılıkları belirleyen sadece içinde bulunulan an ile açıklanamayan biçimde süreklilik gösteren özellikler 

olarak tanımlanmaktadır. Kişilik bozukluğu ise, kişilerin benlikleriyle ve yaşamlarının birçok alanındaki 

ilişkileriyle sıkıntı yaşamalarına ve bu sorunların uzun yılar devam etmesine sebep olur. Özellikle 

çocukluk çağında yaşanmış travmalar gelecekte birçok kişilik bozukluğuna sebep olmaktadır. Aynı 

zamanda suç işleyen kişilerde dürtüsel davranışlar, kişilik bozukluğu ve çocukluk çağı travması sık 

görülmekle birlikte cinsel suç ve cinayet suçlarında bu oran artmaktadır. Bu çalışmada suç işlemiş tutuklu 

ve hükümlülerde çocukluk çağı travması, kişilik bozukluğu ve dürtüsellik arasındaki ilişki suç türüne göre 

incelenecektir 

ÇALIŞMA İŞLEMLERİ: Sizden verilecek olan Demografik Bilgi Formu ve Ölçekleri  (Çocukluk Çağı 

Ölçeği, Barratt Dürtüsellik Ölçeği, Kişilik İnancı Ölçeği) doldurmanız istenmektedir.  

ÇALIŞMAYA KATILMAMIN OLASI YARARLARI NELERDİR? Ülkemizde özellikle adli 

birimlerden elde edilen araştırmalar kısıtlıdır. Bu çalışmaya katılarak literatürümüze katkı sağlamış 

olacaksınız.   

 KİŞİSEL BİLGİLERİM NASIL KULLANILACAK: Kişisel bilgileriniz hiç bir şahıs, kurum ve 

kuruluş ile paylaşılmayacaktır. Demografik Bilgiler Formunda alınan bilgiler literatüre katkı sağlamak 

için isim kullanılmadan değerlendirilecektir. 

SORU VE PROBLEMLER İÇİN BAŞVURULACAK KİŞİLER : 

 

1. Betül KILINÇ 
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Çalışmaya Katılma Onayı  

Yukarıdaki bilgileri ilgili araştırmacı ile ayrıntılı olarak tartıştım ve kendisi bütün 

sorularımı cevapladı. Bu bilgilendirilmiş olur belgesini okudum ve anladım. Bu araştırmaya 

katılmayı kabul ediyor ve bu onay belgesini kendi hür irademle imzalıyorum. Bu onay, ilgili 

hiçbir kanun ve yönetmeliği geçersiz kılmaz. Araştırmacı, saklamam için bu belgenin bir 

kopyasını çalışma sırasında dikkat edeceğim noktaları da içerecek şekilde bana teslim etmiştir.  

Gönüllü Adı Soyadı:  Tarih ve İmza: 

Telefon:  

 

Vasi (var ise ) Adı Soyadı:  Tarih ve İmza: 

Telefon:  

 

 

1: 

Gönüllü

nün bilgilendirilme işlemine başından sonuna dek tanıklık eden kişi 

2:Gönüllüyü araştırma hakkında bilgilendiren kişi 

 

 

 

 

Araştırmacı2 Adı Soyadı:  Tarih ve İmza: 

Adres ve Telefon:  



88 

 

 

 

EK 2: DEMOGRAFİK BİLGİLER FORMU 

 

DEMOGRAFİK BİLGİLER FORMU 

Aşağıda verilen demografik bilgi sorularını cevaplayınız 

1) Adı: 

2) Soyadı: 

3) Cinsiyeti: 

4) Yaşı: 

5) Medeni Durumu: 

6) Eğitim Düzeyi: 

7) Mesleği: 

8) Kuruma girmeden önce çalışma durumu: 

9) Tutuklu:                      Hükümlü: 

10) Hüküm giyme ya da tutuklanma sebebi: 

11) Hükümlü ise kaç yıl verildi: 

 

 

 

 



89 

 

EK:3 ÇOCUKLUK ÇAĞI TRAVMALARI ÖLÇEĞİ 

1:Hiçbir zaman, 2:Nadiren, 3:Kimi zaman, 4:Sık olarak, 5:Çok sık 

Çocukluğumda ya da ilk gençliğimde… 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1. Evde yeterli yemek olmadığından aç kalırdım.      

2. Benim bakımımı ve güvenliğimi üstlenen birinin olduğunu biliyordum. 
     

3. Ailemdekiler bana “salak”, “beceriksiz” ya da “tipsiz” gibi sıfatlarla seslenirlerdi.      

4. Anne ve babam ailelerine bakamayacak kadar sıklıkla sarhoş olur ya da uyuşturucu 
alırlardı. 

     

5. Ailemde önemli ve özel biri olduğum duygusunu hissetmeme yardımcı olan biri vardı.      

6. Yırtık, sökük ya da kirli giysiler içerisinde dolaşmak zorunda kalırdım.      

7. Sevildiğimi hissediyordum.      

8. Anne ve babamın benim doğmuş olmamı istemediklerini düşünüyordum.      

9. Ailemden birisi bana öyle kötü vurmuştu ki doktora ya da hastaneye gitmem gerekmişti.      

10. Ailemde başka türlü olmasını istediğim bir şey yoktu.      

11. Ailemdekiler bana o kadar şiddetle vuruyorlardı ki vücudumda morartı ya da sıyrıklar 

oluyordu. 

     

12. Kayış, sopa, kordon ya da başka sert bir cisimle vurularak cezalandırılıyordum.      

13. Ailemdekiler birbirlerine ilgi gösterirlerdi.      

14. Ailemdekiler bana kırıcı ya da saldırganca sözler söylerlerdi.      

15. Vücutça kötüye kullanılmış olduğuma (dövülme, itilip kakılma vb.) inanıyorum.      

16. Çocukluğum mükemmeldi.      

17. Bana o kadar kötü vuruluyor ya da dövülüyordum ki öğretmen, komşu ya da bir doktorun 
bunu fark ettiği oluyordu. 

     

18. Ailemde birisi benden nefret ederdi.      

19. Ailemdekiler kendilerini birbirlerine yakın hissederlerdi.      

20. Birisi bana cinsel amaçla dokundu ya da kendisine dokunmamı istedi.      

21. Kendisi ile cinsel temas kurmadığım takdirde beni yaralamakla ya da benim hakkımda 
yalanlar söylemekle tehdit eden birisi vardı. 

     

22. Benim ailem dünyanın en iyisiydi.      

23. Birisi beni cinsel şeyler yapmaya ya da cinsel şeylere bakmaya zorladı.      

24. Birisi bana cinsel tacizde bulundu.      

25. Duygusal bakımdan kötüye kullanılmış olduğuma (hakaret, aşağılama vb.) inanıyorum.      

26. İhtiyacım olduğunda beni doktora götürecek birisi vardı.      

27. Cinsel bakımdan kötüye kullanılmış olduğuma inanıyorum.      

28. Ailem benim için bir güç ve destek kaynağı idi.      
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EK 4: BARRATT DÜRTÜSELLİK ÖLÇEĞİ  

 Nadiren 

Hiçbir 

Zaman 

 

Bazen 

 

Sıklıkla 

 

Her zaman 

1. İşlerimi dikkatle planlarım     

2. Düşünmeden iş yaparım     

3. Hızla karar veririm     

4. Hiç bir şeyi dert etmem     

5. Dikkat etmem     

6. Uçuşan düşüncelerim var     

7. Seyahatlerimi çok önceden planlarım     

8. Kendimi kontrol edebilirim.     

9. Kolayca konsantre olurum     

10.Düzenli para biriktirim     

11.Derslerde veya oyunlarda yerimde duramam     

12.Dikkatli düşünen birisiyim     

13.İş güvenliğine dikkat ederim     

14.Düşünmeden bir şeyler söylerim     

15.Karmaşık problemler üzerine düşünmeyi severim     

16.Sık sık iş değiştiririm     

17.Düşünmeden hareket ederim     

18.Zor problemler çözmem gerektiğinde kolayca 

Sıkılırım 

    

19.Aklıma estiği gibi hareket ederim     

20.Düşünerek hareket ederim     

21.Sıklıkla evimi değiştiririm     

22.Düşünmeden alışveriş yaparım.     

23.Aynı anda sadece bir tek şey düşünebilirim     

24.Hobilerimi değiştiririm     

25.Kazandığımdan daha fazla harcarım     

26.Düşünürken sıklıkla 

düşünceler oluşur 

zihnimde konuyla ilgisiz     

27.Şu an ile gelecekten daha fazla ilgilenirim     

28.Derslerde veya sinemada rahat oturamam     

29.Yap-boz / puzzle çözmeyi severim     

30.Geleceğini düşünen birisiyim     
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EK 5: KİŞİLİK İNANCI ÖLÇEĞİ KISA FORMU   
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EK 6: ADALET BAKANLIĞI İZİN YAZISI 
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