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1. GĐRĐŞ 

 

 

 

Bu bölümde, yapılmış olan çalışmanın amacı, önemi, sınırlılıkları, araştırmaya 

kaynak olan depresyon, boyun eğici davranışlar ve intihar davranışı ile ilgili 

literatürde yer alan çalışmalar ve ilgili kuramsal bakış aktarılacaktır. Yanı sıra 

araştırma dâhilinde olan ceza infaz kurumlarında yapılmış hükümlü ve tutuklular 

üzerindeki söz konusu değişkenler (depresyon, boyun eğici davranışlar ve intihar 

davranışı) ile ilgili çalışmalar aktarılacaktır. 

 

 

1.1.Problem 

 

Hangi türden olursa olsun insanoğlu doğduğu andan itibaren toplumsal yaşamda bir 

yer edinme gereksinimi içerisindedir. Sosyalizasyon sürecinde çocuğun davranışları 

önce ailesi ile başlar ve büyüdükçe çevresince şekillenir. Bu süreçte kişinin 

bulunduğu kültüre, aile ve okul yaşantısına, kısaca çevresindeki her şeye göre 

davranışları olumlu şekillenebileceği gibi olumsuz da şekillenebilmektedir. Genel 

olarak kültüre, örf ve adetlere, hukuk kurallarına, normlara uymayan davranışlara 

sapma denir. Sapma davranışının algılanış biçimi toplumdan topluma değişebilir, 

bazı davranışlar bazı toplumlarda sapma olarak algılanırken, aynı davranış diğer bir 

toplumda sapma olarak algılanmayabilir.  

 

Geçmişten günümüze kadar suç-ceza kavramı ve özellikle suçun nedenleri tartılmış 

fakat hiçbir görüş suç –ceza kavramını ve suçun nedenlerini tek başına açıklamada 

yeterli olamamıştır. Bunun üzerinde suç davranışını açıklamada çevresel faktörler, 

kişilik faktörleri, kişinin yetiştiği ailenin sosyo-ekonomik düzeyi, maddi imkânlar, 

kişinin aldığı eğitim, genetik faktörler, kişinin hedefleri ve bu hedefleri 

doğrultusunda ortaya koyduğu davranışlar, kısaca kişi ile ilgili her şeyin suç 

davranışına neden olabileceği gerçeği kabul görmüştür.  
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Bu çalışmanın uygulanması ceza infaz kurumlarında yapıldığı için öncelikle 

suç ve ceza kavramları kısaca açıklanacak ve kuramsal çerçevede 

değerlendirilecektir. Đkinci olarak çalışmanın ana konusu olan depresyon, boyun 

eğici davranışlar ve intihar davranışı kuramsal çerçevede açıklanacak olup, konu ile 

ilgili çalışmalar aktarılacak ve ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve 

tutukluların intihar olasılıklarına, depresyon düzeylerine ve boyun eğici 

davranışlarına bakılacaktır. Son olarak bu 3 ana değişkenin birbirleri ile ilişkisi 

gözden geçirilecektir.  

 

Literatür incelendiğinde ülkemiz dışında, cezaevinde kalanlarla ilgili yapılan 

pek çok çalışmaya rastlanmaktadır. Ülkemizde ise bu alanla ilgili boşluklar 

mevcuttur ve yeni yeni çalışma bulguları elde edilmeye başlanmıştır. Literatür 

incelemelerinden de anlaşıldığı gibi ceza infaz kurumunda depresif semptomların 

ortaya çıkma olasılığı yüksektir. Bulundukları koşullar nedeniyle depresyonun ve 

yanı sıra boyun eğici davranışların şiddetinin artması intihar riskini de beraberinde 

artırabilir ve risk normal popülasyondan daha fazla olabilir. Söz konusu nedenlerle 

bu araştırmada; cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin depresyon düzeyleri, 

boyun eğici davranışları ve intihar olasılıklarının karşılaştırılması hedeflenmektedir. 

Bu karşılaştırmaya ilave olarak, hükümlü ve tutukluların bazı psiko-sosyal 

özelliklerine göre, ilgili ölçek puanları arasında farklar olup olmadığı da 

incelenecektir. Son olarak, hükümlü ve tutukluların depresyon, boyun eğici 

davranışlarla ilgili ölçek puanlarının intihar olasılığı ölçek puanlarını yordayıp 

yordamadığı incelenecektir.  

 

 

1.2.Önem 

 

Đnsanların zaman zaman motivasyonlarının düştüğü, kendilerini adeta boşluktaymış 

gibi hissettikleri ya da mutsuz hissettikleri olur.  Bu gibi dönemlerde kişiler normal 

günlük aktivitelerden haz almama, iştahsızlık, uykusuzluk, psikomotor 

ajitasyon/reterdasyon… gibi belirtiler gösterebilirler, fakat depresif duygu durum 

günlük stres yaratan durumların neden olduğu mutsuzluk durumundan daha farklıdır. 

Kişilerin ceza infaz kurumlarında kalmaları da uzun süreli stres yaratan bir 

durumdur. Kişilerin ailelerinden uzak olmaları, özgürlüklerinin kısıtlanmış olması, 
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dışarıdaki olumlu ya da olumsuz durumlara müdahale edememeleri, var olan 

streslerini arttırmakta ve bu da idareye ya da koğuş arkadaşlarına karşı boyun eğici 

davranışlara, genelde depresif semptomlara neden olabilmektedir. Bu semptomlarla 

baş edemeyen hükümlü ya da tutuklu kendine zarar verme davranışı gösterebilmekte 

hatta daha da ötesi intihar davranışında bulunabilmektedir. 

 

Literatür incelendiğinde depresyon, boyun eğici davranışlar ve intihar 

davranışı ile ilgili birçok çalışmanın yapıldığı görülmekte olup, ceza infaz kurumları 

söz konusu olduğunda depresyon ve intihar davranışının bu alanda daha da önem 

kazandığı ve üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Ancak, çalışmalarda ilgili 

değişkenler tek başına ele alındığından, ceza infaz kurumlarında depresyon ile boyun 

eğici davranışlar ve intihar davranışı arasındaki ilişkiler belirlenememiştir.  

 

Yine literatür incelendiğinde normal popülasyonda depresyon ve boyun eğici 

davranışlar arasındaki ilişki çeşitli gruplarda incelendiyse de ceza infaz kurumlarında 

yapılmış sistematik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ceza infaz kurumlarında 

depresyon ve intihar davranışı ile ilgili çalışmalara rastlanmış olsa da, boyun eğici 

davranışların bu alanda çalışılmamış olduğu görülmektedir. Söz konusu nedenlerle, 

bu çalışmanın, ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların boyun eğici 

davranışlar, depresyon ve intihar davranışlarının bağlantılarının anlaşılması adına 

önem taşıdığı ve aynı zamanda gelecekte bu alanda yapılacak olan çalışmalara ışık 

tutacağı düşünülmektedir. 

 

 

1.3.Varsayımlar 

 

Araştırmada ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların bazı psiko-

sosyal özellikleri ile intihar olasılıkları, depresyon düzeyleri ve boyun eğici 

davranışları arasında ilişki olacağı varsayımı ile yola çıkılmıştır. 
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1.4. Sınırlılıklar 

 

Bu araştırma; 

1. 2007 yılında, 

2. Bitli E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 

Kurumu, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu, Mersin E Tipi 

Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu ve Ümraniye E ve T Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 

Kurumu’ nda  bulunan tutuklu ve hükümlü bireylerle     

3. 18-59 yaşlarında olan 326 sayıdaki bireylerle sınırlıdır. 

 

 

1.5. Suç ve Suçun Tanımı 

 

Asırlardan beri suç, suçluluk davranışı, ceza kavramı, gerek bireylerin gerekse 

toplumların üzerinde durduğu hukuksal bir sorun olmuştur; fakat zaman geçtikçe 

bazı olaylar suç olmaktan çıkmış, bazı suç olarak adlandırılan davranışlar ise ceza 

denen yaptırımlarla karşılaşmaya başlamıştır (Yavuzer, 1981; Yücel, 1986).  Bu 

nedenle günümüze kadar suç ve suçun nedenleri ile ilgili çeşitli bilim dallarında 

çalışmalar yapılmıştır. Đlgili çalışmalar sonucunda suçun sadece ceza hukukunu 

ilgilendiren bir olgu olmadığı, aynı zamanda çeşitli bilim dallarını da ilgilendirdiği 

anlaşılmıştır (Sümer, 1994). Antik çağda Yunan düşünürü Platon “kanunlar” adlı 

yapıtında suçu, ruhun bir tür hastalığı olarak düşünmüş ve bunun üç nedeni olduğunu 

ifade etmiştir. Bunlar; tutkular, haz arama alışkanlığı ve bilgisizlikten ibarettir 

(Yavuzer, 1981). 

 

Suçun ne olduğu üzerine her bilim dalında farklı tanımlar bulunmaktadır. 

Genel geçer bir tanımı olmasa da binlerce yıldır “suç ve suçlu nedir”  sorusuna cevap 

aranmış ve çeşitli otoritelerce suç ile ilgili tanımlar yapılmıştır. Aşağıda bazı 

tanımlara yer verilmiştir. 

 

Dönmezer’ e (1984) göre suç; evrensel bir olaydır. Tarihin en eski 

devirlerinden beri var olmuştur. Đnsanların içindeki ihtirasın yanı sıra toplum 

halindeki çeşitli sosyal sınıfların varlığının gerektirdiği sosyal çelişkiler, 

uyumsuzluklar var oldukça suç da var olacaktır. 
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Ceza hukukuna göre, suç “yasanın cezalandırdığı harekettir” (Yavuzer, 1990) 

ve eylemin suç olarak tanımlanabilmesi için kanun tarafından cezalandırılması yani 

ceza denen yaptırımla karşı karşıya kalması gerekmektedir (Dönmezer, 1975). 

 

Bir Yunan düşünürü olan Aristoteles, suçluları toplum düşmanı olarak görür 

ve suçluların merhametsizce cezalandırılmaları gerektiğini savunur. Aristoteles, suç 

işlemenin nedenlerini fakirlik, devrim gibi sosyal koşullarda bulur. Bu nedenle bazı 

yazarlar, Aristoteles’ i suçun nedenlerini bireyin dışında gören “suç sosyolojisi” nin 

kurucusu ve öncüsü sayarlar (Yavuzer, 1981).  

 

Lombroso’ ya (1876) göre suç, ölüm-doğum gibi doğal bir olaydır. Bir 

davranış, belirli bir ülkenin ve dönemin adet, gelenek ve düşünceleri ile çelişki 

halinde bulunduğu taktirde, o davranış suç niteliği taşır. Bazı insanlar suç işleme 

potansiyeli ile doğarlar, suç kalıtım yoluyla geçer ve bunların tipik fiziksel özellikleri 

vardır. Kafatası ve yüzde asimetri, küçük ve basık bir alın, çenelerin iriliği, alt 

çenenin ileri doğru çıkık oluşu, maymuna benzeyen bir yüz (type simiesque), saçların 

ve dişlerin düzensizliği…  gibi (Kamay, 1949; Đçli, 2004; Yavuzer, 1981). 

 

Enrico Ferri, suçun tetkikine sosyolojik bir yön vermiştir. Lombroso’ nun tek 

taraflı görüşünü genişletmiştir. Ferri’nin Suç Sosyolojisi adlı kitabındaki ana fikir şu 

dört unsurda özetlenebilir. “Suç, sosyal bir olaydır. Suç işleyen bireyi suç işlemeye 

iten doğrudan sosyal ortamdır. Sosyal ortam layık oldukları suçlulara sahiptir. 

Đnsanlar içinde yaşadıkları çevre ve şartlara uygun olarak yaşarlar. Birey suçlu 

doğmaz, fakat sonradan suçlu olur, suç işleyen birey toplumun kurbanıdır (Kamay, 

1949). Buna karşın Ferri’ ye göre toplumun korunmaya ihtiyacı vardır ve bu nedenle 

yasaların toplumun zarar görmesini önlemek amacıyla düzenlenmesi gerektiğini 

kabul eder (Đçli, 2004). 

 

Adler’ e göre suç, sosyal normları sarsan ve hukukçular tarafından kabul 

edilen bir davranıştır. Suç sadece herkes tarafından tartışılabilen duygusal bir durum 

değil, oldukça teknik bir olaydır. Hukukçular tarafından yasal süreçler geliştirilir, 

sosyal ve davranışsal bilimlerce de incelenir (Menokan, 1996). 
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Çağdaş kriminoloji yaklaşımı içindeki bazı kriminologlara göre suç 3 şekilde 

tanımlanabilir. Yasal bakış açısından suç; ceza yasalarını ihlal eden insan 

davranışlarıdır. Sosyolojik bakış açısı ile suç, tabiatta var olan toplumsal sistemin 

korunması için, baskılanması gereken veya gerekli varsayılan bir antisosyal davranış 

olarak görülür. Psikolojik bakış açısından suç; sosyal olarak kötü uyumun bir 

şeklidir. Özellikle ceza yasasına karşı olan ve genel olarak kabul edilebilir bir sosyal 

düzen çerçevesinde sıkıntılara neden olan insan faaliyetidir (Đçli, 2004). 

 

Yine suçun nedenleri günümüze kadar bilim insanlarının kafasını karıştıran 

ve keşfedilmesi gereken bir olgu olmuştur. Kriminologlar, antropologlar, psikologlar 

ve diğerleri suç ve suçun nedeni üzerine birçok çalışma yapmışlar ve nedenlerini 

açıklamaya çalışmışlardır. Suçun nedenleri ile ilgili görüşler kriminolojide oldukça 

tartışılan bir konudur. Bu konudaki görüşlerde suçun nedenlerinin psikolojik 

boyutunun mu yoksa sosyolojik boyutunun mu baskın olduğu konusunda çeşitli fikir 

ayrılıkları olsa da, biyolojik ve sağlık nedenlerinin suç unsuru olabileceği kabul 

görmektedir:  

 

Kısaca suç, ceza ve suçluluk olgusunu tanımladık. Bu bölümden sonra 

çalışmaya konu olan ve suçlularda sık görülen depresyon, boyun eğici davranışlar ve 

intihar davranışı ile ilgili literatür bilgisi aktarılacaktır. 

 

 

I.6. Depresyon 

 

Hayatta hemen herkesin stres verici durumlar yaşaması olasıdır, fakat stres 

kaynağının kestirilebilirliği, stresli olan olayın süresini denetleyebilme ve stres veren 

olay hakkındaki bilişsel değerlendirmeler, yani stres yaratan durumun nasıl 

algılandığı, tehdidin derecesinin değerlendirilmesi gibi etmenler nedeniyle stresin 

şiddeti kişiden kişiye değişmektedir. Depresyon ise yaşadığımız birçok stresli olaya 

karşı duyduğumuz bir tepkidir (Atkinson & Atkinson & Hılgard, 1995). 

 

Dünya Sağlık Örgütü’ ne göre depresyon fiziksel, duygusal, toplumsal ve 

ekonomik sorunlara yol açan hastalıklar arasında dördüncü sırada yer almaktadır. 

Sıklığı ve süresi yaşla beraber artan bu bozukluk yineleyici bir hastalıktır ve uzun 
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süreli tedavi gerektirir (Göktaş & Özkan, 2006). Günlük kullanışta depresyon, sürekli 

devam eden mutsuz duygu durumu ifade etmektedir. Bu mutsuzluk ve hoşnutsuzluk 

durumu klinik açıdan depresyonun tanımlanmasında merkez olarak alınmaktadır. 

Depresyonla birlikte duygusal, bilişsel, davranışsal ve biyolojik reterdasyon görülür.  

 

Motivasyonel olarak kişi daha önce hoşlandığı aktivitelere karşı ilgisini 

(anhedoni), enerjisini ve pozitif duygularını kaybeder. Genellikle sinirlilik, 

boşluktaymış hissi, mutluluğun kaybı, kendisi ile ilgili negatif düşüncelerde artış, 

sosyal geri çekilme, konsantrasyon bozukluğu, okul başarısındaki zayıflık, biyolojik 

işlevselliklerin kaybı (uyku ve yeme problemleri), psiko-motor ajitasyon ya da 

reterdasyon, cinselliğe ilgide zayıflama ve somatik şikayetler görülmektedir. Aynı 

zamanda biyolojik anlamda seratonin, noradrenalin ve stres hormonlarında önemli 

derecede farklılaşma gözlenir (Gilbert, 2007; Sattler, 1992).  

 

Depresyonun temel özelliği umutsuzluk, bunaltı ve karamsarlık halidir. Kişi, 

kendisini üzgün ve boşluktaymış gibi hisseder ve bu durum kişinin çevresindekilerce 

de rahatlıkla gözlenebilir. Gelecekten bir beklentisi olmadığı gibi geçmişini de 

sürekli sorgular ve kendisini suçlar (DSM-IV, 1994;Yüksel, 2000). Depresif duygu 

durum neredeyse her gün kişinin öznel olarak rapor ettiği (üzüntü, boşluk hissi) ya da 

çevresindekilerin bireyde gözlemlediği (ağlamaklı görünüyor olması) şeklinde de 

tanımlanabilir (Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003). 

 

Depresyon genel olarak yetişkinlerde gözlense de çocuklarda da depresif 

semptomların görülmesi olasıdır. Fakat çocukluk depresyonu maskelenmiş olarak 

kendini gösterir. Çocuklarda tipik depresif semptomlardan ziyade depresyon 

kendisini kişiler arası ilişkilerde iletişim problemleri, davranış bozuklukları, somatik 

şikayetler ya da okulda başarısızlık şeklinde gösterir (Gotlib & Hammen, 1992). 

 

 

1.6.1. Depresyona Kuramsal Bakış 

 

Depresyon ile ilgili çeşitli kuram ve kuramcıların açıklamaları bulunmaktadır. Kimi 

kuramlar depresyonun nedeni olarak yanlış inançlar, bilişler ve şemaların neden 

olduğunu savunurken, kimi kuramlar ise depresyona neden olan asıl faktörün yanlış 
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öğrenmeler olduğu üzerinde durmaktadır. Bu kuramlar depresyona neden olan 

etmenleri tek başına açıklayamasalar da her biri depresyonu anlamada farklı bakış 

açısı sağlamışlardır. Bu bölümde depresyonu açıklamaya çalışan çeşitli kuram ve 

kuramcılardan kısaca bahsedilecektir.  

 

Depresyon üzerinde bilişsel ve psikodinamik yaklaşımlar, depresif hastaların 

kendileri ile ilgili kaygıları olduğu üzerinde durur (O’ Connor & Berry & Weiss & 

Gilbert, 2002). Psikanalitik ekole göre, ergenlik dönemine kadar süperego gelişimi 

tamamlanmadığı taktirde depresyon görülür (Gotlig & Hammen, 1992). Depresyonu, 

kayba tepki olarak yorumlayan bu ekol, kaybın niteliği ne olursa olsun sevilen birinin 

kaybı, statü kaybı… vb. durumlarda depresif kişi, bu duruma şiddetle tepki gösterir. 

Bu durum çocuklukta meydana gelen daha önceki kaybın tüm korku hislerini geri 

getirir. Daha sonraki yaşamda oluşan kayıp, bireyin ilk kaybının meydana getirdiği 

çaresiz, bağımlı hale gerilemesine neden olur. Dolayısıyla depresif kişinin 

davranışlarının bir kısmı sevgi yakarışı, çaresizlik göstergesi, sevecenlik ve güven 

çağrısını temsil eder (Atkinson & Atkinson & Hilgard, 1995). 

 

Freud (1917) “Matem ve Melankoli” adlı yazısında depresyonu açıklamaya 

çalışmıştır.  Depresif vakaların görünümü altında yatan ruhsal durumu ve koşulları 

incelemiş ve depresyonu sevilen birinin kaybına, bu kaybın içselleştirilmesine ve 

kayba duyulan öfkenin benliğe yönelmesi olarak görmüştür. Depresyona neden 

olarak, egonun diğer parçasından koparak ayrılmış bir ego parçasını yol açtığını ve 

bu parçanın yas tutan kişiyi cezalandırdığını ifade etmektedir (Gotlib & Hammen, 

1992; Köknel, 1989; Muckenhoupt, 2008). Ona göre psikolojik problemlerin birçoğu 

çocukluğa geri dönüştür. Duygusal çöküntü, bireyin iki ya da üç yaşına geri 

dönüşünün sonucu olarak ortaya çıkar, birey çocuklukta anneyi ya da annenin 

sevgisini kaybetmesi sonucunda bu kaybı kendisine yansıtmayı öğrenir. Erken 

çocuklukta öğrenilen bu durum ilerideki kayıpların depresyona neden olmasına 

sebeptir. Bu yaşlarda ana-babasından yeteri kadar ilgi görmemiştir. Bu kişiler 

yetişkin olduklarında başkalarından sevgi görmediği zaman duyulan öfke benliğe 

yönelir. Kısaca kişi oral döneme takılmıştır ve depresyon kendine yönelen öfkenin 

ifade edilişidir (Blatt, 2002; Cüceloğlu, 1999; Gotlib & Hammen, 1992). 
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Klasik yaklaşımın önde gelen temsilcilerinden Abraham (1911), önceleri 

depresyonun psikoseksüel gelişimin anal sadistik döneme saplanmanın neden olduğu 

üzerinde durur. 1924’ deki çalışmasında Abraham, depresyonun anal değil, oral 

döneme saplanmanın neden olduğu görüşünü benimsemiştir. Depresyonun 

açıklanmasında Freud’ un melankoli üzerindeki görüşünü açan Abraham, 

depresyonun psiko-seksüel gelişimin oral dönemine bir gerileme olduğunu ve sevgi 

nesnesinin yitiminin depresyona neden olacağı üzerinde durmuştur. (Blatt, 2002; 

Aksu, 1998). 

 

Rado’ ya (1928) göre depresyonun temelinde kişinin kendini değerlendirmesi 

yatar. Kişi, ailesinin ve çevresinin kendisine aşırı ilgisi ve sevgisi nedeniyle kendine 

aşırı değer verir, özdeğeri çok geniş boyutlara gelir. Böyle bir durumda kişi 

çevresinde de aşırı beğenilmek ister, bu durum gerçekleşmediği zaman kişi düş 

kırıklığı ve engelleme duygusu yaşar. (Köknel, 1989). Diğerlerine bu bağımlılık 

nedeniyle depresif kişiler depresif olmayanlara göre daha fazla düş kırıklığı yaşarlar. 

Eğer depresif kişi beklediği ilgi ve sevgiyi tekrar kazanamazsa kişinin depresif 

semptomlarının artacağı gibi suçluluk duygusu, pişmanlık ve hatta kendine zarar 

verme davranışı da gösterebilir  (Gotlib & Hammen, 1992). 

 

Klein (1934) depresyonu erken travmatik olaylardan ve kayba duyulan 

öfkenin benliğe yönelmesinden ziyade ilk bir yıldaki anne-.çocuk ili şkisinin 

kalitesinin önemini vurgulamıştır. Klein’ e göre, depresyon, anne-çocuk arasındaki 

ili şki, sevgi ve ilgi üzerine kurulu değilse kişinin depresif semptomlar yaşaması 

diğerlerine göre daha olasıdır (Gotlib & Hammen, 1992). 

 

Depresyonu açıklayan öğrenme kuramları daha çok pekiştirme yaklaşımı 

üzerinde durmuşlardır. Depresyonu ödüllendirmenin ve pekiştirmenin olmaması ya 

da azalmasından kaynaklandığı görüşündedirler. Buna benzer olarak stresli yaşam 

koşulları nedeniyle kişinin yalnız kalmasına neden olur ve depresif epizodlar görülür. 

Depresyona yol açan olayların birçoğu alışmış pekiştirmenin azalmasını içermektedir 

(Leahy & Holland, 2000; Özdemir, 1999). Skinner (1953) ise depresyonun nedeni 

olarak sosyal çevrenin zayıf davranışı sürekli pekiştirmesi sonucu kişinin 

davranışında bir geriye gidiş olduğunu iddia eder (Gotlib & Hammen, 1992). 



 10 

Seligman (1975) ise, depresyonu “öğrenilmiş çaresizlik” kuramı ile açıklamıştır 

(Leahy & Holland, 2000). 

 

 Bili şsel yaklaşım, davranışsal yaklaşımın aksine depresyonu açık 

davranışlardan ziyade tutum, kendilik algısı, imajlar… gibi gizil bilişsel süreçlere 

bağlar. Bu yaklaşıma göre, bireyin kendisi ile ilgili negatif bilişi, zarar verici kişilik 

durumları ve pesimist davranışları söz konusu ise depresyon meydana gelmektedir 

(O’ Connor & Berry & Weiss & Gilbert, 2002). Beck (1961)’ e göre kişinin dünyayı 

algılaması ve anlamlandırmasına yarayan bazı şemalar vardır, ancak bazı kişilerde bu 

şemalar son derece katı ve değişmezdir. Đşte depresyona yatkın olan insanların 

bilişsel düzeylerinde, zihinlerinde çarpıtılmış, gerçek dışı davranış kalıpları, şemalar 

bulunur. Bu çarpıtılmış şemaların depresyona neden olduğu üzerinde durur.  Özetle 

bilişsel yaklaşım, bilişsel işlev bozukluklarının depresyonun çekirdeğini 

oluşturduğunu ifade eder (Köknel, 1989; Gotlib & Hammen, 1992).  

 

Gelişim psikologları depresyonu, kişinin kendilik algısının yitimi ya da 

çekiciliğin kaybı olarak nitelendirirler ve psikolojik mekanizmaları pasif davranışlar, 

güven kaybı ve düşük benlik saygısı ile açıklarlar. Depresif kişiler kendilerini ikincil 

olarak algılarlar ve zor durumlarda boyun eğici davranma eğilimindedirler (Allan & 

Gilbert, 1994, 1997). 

 

Lewinsohn’ a (1974) göre depresyon yine pasif, tekrarlayan 

ödüllendirilmeyen davranışlar sonucu meydana gelir. Örneğin kişi uzun zaman 

televizyon karşısında kalır ve çevresindeki olumlu durumları kaçırır.  Bu durum 

kişinin yalnız kalması ve umutsuzluğa düşmesi ile sonuçlanır (Leahy & Holland, 

2000). 

 

 

1.6.2. Depresyonun Sınıflandırılması 

 

Amerikan Psikiyatri Birliği’ ne göre depresyon duygu-durum bozuklukları içerisinde 

ele alınmaktadır.  Bu gruptaki hastalıklar kategorik olarak normalden ayrılma 

düzeyine, farklı doğal öykülerine, ailesel prevelans, seyir, prognoz ve tedaviye yanıt 

yönünden alt gruplara ayrılmaktadır (Yücel,1995). 
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DSM-IV’ e göre duygu durum bozuklukları şunlardır: 

 

I.  Depresif Bozukluklar 

a. Major Bozukluk 

b. Distimik Bozukluk 

c. Başka Türlü Adlandırılamayan Depresif Bozukluk 

II.  Bipolar Bozukluk 

a. Bipolar I Bozukluğu 

b. Bipolar II Bozukluğu 

c. Siklotimik Bozukluk 

d. Başka Türlü Adlandırılamayan Bipolar Bozukluk 

 

III.  Genel Tıbbi Duruma, Madde Kullanımına Bağlı Duygu-Durum 

Bozuklukları 

IV.  Başka Türlü Adlandırılamayan Duygu Durum Bozuklukları (DSM-

IV, 1996). 

 

Depresyonun sınıflandırılması için ayrıntılı bilgiyi DSM-IV’ de bulmak mümkündür.   

 

 

I.6.3. Depresyon Risk Faktörleri 

 

Depresyona neden olan birçok etmen vardır. Örneğin, herhangi bir hastalıktan 

muzdarip olmak, ailesel ve akranlarla ilgili sorunlar ya da zorlamalar, çocuklarda 

hasarlı bilişsel gelişim… gibi durumlar risk faktörleri arasında sayılabilir. Son 

zamanlarda yapılan bazı çalışmalarda ekonomik sıkıntıların da depresyona neden 

olabileceği üzerinde durulmaktadır. Yine yapılan tıbbi çalışmalara baktığımızda 

depresyona neden olan bir takım kronik hastalıkların da olduğu görülmektedir 

(Goldman & Nancy & Champion, 1999). Bazı kaynaklar depresyonun nedenleri 

arasında yalnız yaşamayı ya da kırsal bir çevrede yalnız yaşamayı gösterirler. Bu 

bireylerin ailelerinde intihar hikâyesinin, alkol problemlerinin, depresyon hikâyesinin 

olması ya da yetersiz sosyal desteğin olması kişide depresyon için zemin hazırladığı 

ifade edilmektedir (Leahy & Holland, 2000).  Depresyon risk faktörlerinden bazıları 

aşağıda verilmiştir.  
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1.6.3.1.Genetik Faktör ve Depresyon 

 

Depresyonun oluşmasına neden olan faktörlerden birinin de genetik faktörler olduğu 

ifade edilmektedir. Aileden geçiş, ikizler ve evlat edinme çalışma verilerine göre 

genetik geçişin depresyon üzerinde güçlü etkisi olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca ailede 

depresyon hikayesi olanların olmayanlara göre depresif semptomlar geçirmeleri 2-6 

kat daha fazladır  (Harvey & Zieve, 2007). Geçiş uyumu monozigotlar için % 50 

iken, dizigotlar için % 35’ dir (Leahy & Holland, 2000). Kendler ve arkadaşları 

(1993), 680 bayan ikiz üzerinde yaptıkları bir çalışmada major depresyonda genetik 

faktörün etkisinin % 60 iken, çevresel faktörlerin etkisinin (stresli yaşam koşulları, 

nörotizmn, kişide daha önce depresyon hikayesinin olması, travma… gibi) % 40 

olduğunu belirlemişlerdir. 

 

 

1.6.3.2.Madde Kullanımı ve Depresyon 

 

Depresif semptomlar ile madde kullanımı arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya 

koyan birçok çalışma vardır. Harder ve arkadaşları (2006), mariuana kullanımın 

gelecekti depresyonu tahmin etmede ölçüt olup olmadığını karlılaştırmak amacıyla, 

12.686 mariuana kullanan ve kullanmayan katılımcıları karşılaştırmışlardır. 

Çalışmanın sonuçlarına göre mariuna kullanımı ve depresyon arasında güçlü bir 

ili şki.olduğu sonucuna varmışlardır. Mariuana kullanımının gelecekteki depresyonun 

tahmininde etken olmasa da, mariuana kullanan bireylerin depresif semptomlar 

geliştirmesi kullanmayanlara göre 1.4 kat daha fazla çıkmıştır. 

 

 Yine Bavasso, depresyon semptomları için esrar kullanımın risk olup 

olmadığını 1920 katılımcı üzerinde denemiştir. Sonuçta esrar kullanan bireylerin 

depresif semptomlar geliştirme riskinin kullanmayanlara oranla 4 kat daha fazla 

olduğu gözlenmiştir (Bavasso, 2001).  

 

Yine bazı çalışmalar sigara ve depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğunu 

ortaya koymaktadır. Fakat kişilerin depresif semptomları elimine ettiği için mi sigara 

içtikleri yoksa sigara içme davranışının depresif semptomlara mı neden olduğu net 

olarak bilinmemektedir (Ritt-Olson & Unger & Valentene ve diğerleri, 2005).  
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Lom ve arkadaşları (2004), sigara içme davranışı ve depresif semptomlar 

arasında ilişki olup olmadığını 65 yaş üstü 56 167 kişide bakmışlardır. Çalışmanın 

sonucuna göre, sigara içen ve sigarayı bırakan gruptaki bireylerde depresif 

semptomlar görülme sıklığı sigarayı hiç içmeyen gruptaki bireylere göre daha fazla 

olduğu gözlenmiştir. 

 

 

1.6.3.3. Çevresel Faktörler ve Depresyon 

 

Bazı açıklamalara göre depresyona neden olan en önemli faktörlerden bir tanesi de 

çevresel faktörlerdir. Depresyonun nedenin çevresel faktör olduğu inancı da depresif 

hastalar tarafından desteklenmektedir. Budd ve ark. (2008), 164 hastaya depresyona 

neden olabilecek faktörleri sormuşlardır. Sonuçlara göre depresyona neden olan en 

önemli faktörün kişilerin yakınını kaybetmesi olduğu ifade edilmiştir. Yine 

depresyona neden olan faktörler arasında sırayla beyindeki sorunlar, çocukluktaki 

cinsel suistimal, cinsel kötüye kullanım, yaşanılan yerden başka bir yere taşınma 

olduğu belirlenmiştir. 

 

 

1.6.4. Eşlik Eden Rahatsızlıklar 

 

Depresif bozukluklarda kişi eş rahatsızlıklar da yaşamaktadır. Bu rahatsızlıklar 

arasında panik bozukluk, sosyal fobi, post-travmatik stres bozukluğu, madde 

kullanımı sayılabilir (Leahy & Holland, 2000). 

 

Uyku bozukluklarının depresif hastalarda oldukça yaygın olduğu 

bilinmektedir ve depresif hastalarda sık sık uyku problemlerinden şikayetçidirler 

(Wade, 2006). Hastaların yaklaşık %90’ ına uyku bozukluğu eşlik etmektedir (Antai-

Otong, 2004). Simon ve Vonkoff (1997), yaptıkları bir çalışmada depresif hastaların 

%50-%95’ nin uyku bozukluklarından şikayet ettiklerini rapor etmiştir. Yine Julia ve 

ark. (2008), 176 katılımcı ile yaptıkları bir çalışmada, depresyon ve uyku 

bozuklukları arasında ilişkiye bakmış ve depresyon ile insomnia arasında güçlü bir 

ili şki bulmuşlardır. 
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Bunların yanı sıra depresyona eşlik eden en bilindik bozukluk genel anksiyete 

bozukluğudur. Yapılan çalışmalar bu tezi destekler niteliktedir. Ülkemizde Özdemir’ 

in 150 hükümlü ve tutuklu üzerinde yaptığı çalışmada, hükümlü ve tutuklularda 

anksiyete ve depresyon arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre 

anksiyete ve depresyon puanları arasında pozitif yönde yüksek bir korelasyon olduğu 

gözlenmiştir (Özdemir, 1999). 

 

Depresyona sıklıkla fiziksel semptomlar da eşlik eder. Depresif hastalar sık 

sık aşırı yorgunluktan bahsederler. Kişi uzun zaman boyunca hatta günlerce yatakta 

kalabilir (Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003). Glaser ve arkadaşlarının 

(2005), somatik şikayetleri (imsomnia, aşırı yorgunluk, kilo alımı) olan ve olmayan 

83 erkek mahkuma Millon Adolesan Klinik Envanteri (MACI) uyguladıkları 

çalışmada, somatik şikayetleri olan suçlularda daha fazla depresyon semptomları 

olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

 

1.6.5. Depresyonun Sıklığı ve Seyri 

 

Depresyon, ayakta tedavi gören hastalarda, en sık görülen sorunlar arasında yer 

almaktadır. Bu sorun hastaların yaklaşık 1/3’ ünü etkilemektedir (Feldman, 1996). 

Depresyon, prevelansı, nasıl tanı koyulduğu ve tanımlandığı konusunda gözle 

görülür şekilde değişiklik gösterir. Ek olarak, kesin tahminler yapmayı zorlaştıran 

gelişimsel etmenler de vardır. Bu noktada benzer şekilde değişik yaşlardaki gençleri 

değerlendirme konusunda da zorluklar vardır (Sattler, 1992). Ayrıca psikiyatrik 

hastalıkların stigmaları nedeniyle bazı hastalar yaşadıkları sıkıntı verici olayları 

anlatmakta gönülsüz olabilmektedirler. Bu gibi davranışlar ailelerin zorlaması ya da 

kültürel inançlar nedeniyle olabilmektedir. Bu nedenle hastalar semptomlarını inkar 

edebilir ya da minimize edebilirler (Goldman & Nancy & Champion, 1999). 

Depresyonun toplum içinde görülme sıklığı % 4,8’den, % 8,6’ ya kadar değişiklik 

göstermektedir. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülmektedir. Hayat boyu risk 

erkeklerde %2.6- %6.2 iken bu oran kadınlarda %10- %26’ dır (Yüksel, 2000). 
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I.6.6. Mahpuslarda Depresyon   

 

Cezaevi sistemi içerisinde uzmanların psiko-sosyal yardım çalışmaları, eğitim 

olanakları ve sosyal faaliyetler olsa dahi, kişinin özgürlüğünün kısıtlanması stresin 

artmasına engel olmamaktadır. Bu nedenle, mahpusların depresif semptomlar 

geliştirmeleri olasıdır. Ayrıca mahpuslarca tipik depresif semptomlar rapor edilmiştir 

(Boothby & Durham, 1999). Ceza infaz kurumlarında kalanlarda depresif 

bozukluklar ve depresif semptomlar yaygındır. Sosyal anlamda dezavantajda olma ya 

da bazı spesifik olaylar mahpusları depresyona hazırlıyor ve hapsedilmiş olmanın 

verdiği stresle de depresif semptomları şiddetleniyor olabilir (Palmer & Connelly, 

2005). Banner’ e göre bu tür stres verici olaylar başka problemlerle örn.,kişilik 

bozuklukları, sosyal izolasyon, daha önce bir intihar girişiminin olması, alkol-madde 

kötüye kullanımı gibi ve problem çözme becerilerindeki sorunlarla birleşince, kişi, 

baş etme stratejilerini kullanamaz hale gelir ve zaman geçtikçe kişinin umutsuzluk 

duygularında artış olur (Akt, Yılmaz, 1997).  

 

Martin, Sigda ve Kupersmidt’in (1998) cezaevinde olan 178 çocuk üzerinde 

yaptıkları bir çalışmada, çocukların %70’ inden fazlasında klinik depresif 

semptomlar olduğu belirlenmiştir.  

 

Kanada’ da 1900 mahpus üzerinde yapılan bir çalışmada yaşam boyu 

depresyonun görülme sıklığının %21.5 ile %29.8 arasında değiştiği belirlenmiştir 

(Motiuk & Porporino, 1992). Bir başka çalışmada ise normal popülasyona göre 

mahpuslarda depresif semptomların görülme sıklığının daha fazla olduğu ortaya 

konmuştur (Boothby & Durham, 1999).  

 

 

1.7. Boyun Eğici Davranışlar (Submissive Behaviour) 

 

Depresyon durumunda kişinin kendini çaresiz, yalnız ve umutsuz hissetmesi 

nedeniyle bu hastalarda boyun eğici davranışlar gözlenebilmektedir. Yapılan birçok 

çalışma bu tezi destekler niteliktedir. Bu bölümde çalışmamıza konu olan ve 

depresyona eşlik edebilen boyun eğici davranışlar aktarılacaktır. 
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Đnsanoğlunun soysal grup içerisinde ilişkilerini ve statüsünü sürdürebilmek 

adına bazı temel davranış örüntülerine sahip olduğu kabul edilmektedir. Bunlar 

arasında; boyun eğicilik, kabul görme, kibarca gülümseme ve baş sallama 

davranışları sayılabilir. Bazı sosyal kaygısı (social anxiety-sosyal ortamda tedirginlik 

duygusu) olan insanlar, gruptan dışlanmamak adına gereğinden fazla özür dileme 

yoluna gidebilirler. Yine bazıları isteklerine ya da girişimlere direnmek ve 

kendilerini kontrol edebilmek adına boyun eğici davranabilir ya da boyun eğici 

davranışı bir savunma mekanizması olarak kullanabilmektedirler (Gilbert, 2001; 

Odabaşı, 2007). 

 

Boyun eğici davranışlar diğer bir deyişle itaat (submissive acts), kişinin 

içinde olduğu durumda pes etmeyi tercih ettiği, genel olarak yükselmiş uyarılmışlığın 

ve yükselmiş tansiyonun da söz konusu olduğu zorlanma durumlarında tercih edilen 

bir davranıştır. (Gilbert & Allan, 1994). Sosyal Sıralama Kuramı (Social Ranking 

Theory) çerçevesinde değerlendirilen boyun eğicilik kavramında, birey kendisini 

sosyal destek sistemi içerisinde yer alan kimselerden daha aşağıda, ikinci sırada 

olarak algılamaktadır (Yıldırım & Ergene, 2003). Buss ve Craik (1986) yaptığı 

çalışmalarda, bireylerin “boyun eğici” olarak sınıflandırılabileceklerini ifade etmişler 

ve boyun eğici davranış kriterlerini ürettikleri 18 maddelik bir formla 

sınıflandırmışlardır. Bu formda “öyle olmadığımı bilsem dahi yanlış olduğuna 

katılırım.”,” küçük hatalar yüzünden bile durmadan özür dilerim” gibi sorular yer 

almaktadır. Bu maddeler, depresif durumlardan ziyade sosyal davranışlar üzerine 

odaklanmıştır (Gilbert & Allan, 1994). 

 

Boyun eğici davranışlar kültürden etkilenmektedir. Doğu kültüründe, 

başkalarını dikkate alma, güçlü ilişkilerin olması, kişinin kendisini başka insanlara 

adapte etmesi sadece kişinin değerleri değildir, bunlar aynı zamanda toplum 

tarafından istenen davranışlardır. Yakınlık, desteklenmek ve bağımlılık gibi 

davranışlar doğu kültüründe kabul görürken bu davranışlar batı kültüründe sağlıksız 

bir durum olarak algılanmaktadır (Türküm, 2005). Türkiye gibi Doğu kültürünün 

baskın olduğu ülkelerde saygı ve itaat kavramı eşleştirilmektedir. Saygının egemen 

olduğu kültürlerde kişiden alternatifler üretmesi, bağımsız düşünmesi, kendi başına 

yaşayabilmesi, bağımsız ve özgür olması beklenirken, itaatin egemen olduğu 

ülkelerde ya da kişilerarası ilişkilerde, bu vasıflar daha değersiz görülmektedir. Kişi 
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özgür, bağımsız, yaratıcı ve üretici değildir. Kendinden beklenenlere uymak 

zorundadır (Yıldırım & Ergene, 2003). Kişi bu noktada kendisini değersiz görmekte 

aynı zamanda boğun eğici davranmak zorunda kaldığı noktada kendisini kötü 

hissetmektedir, bu sonuç pek çok araştırmada da gösterilmiştir.  

 

Sosyal Başatlık Kuramı (Social Dominance Theory) çerçevesinde de 

değerlendirilen boyun eğici davranışların depresyonla ilişkili olduğunu gösteren 

çalışmalar vardır. Batı’ da yapılan çalışmaların sonuçlarına göre depresyon, sosyal 

fobi gibi psikolojik bozukluklar ile boyun eğici davranışlar arasında bir ilişki olduğu 

ortaya konmuştur (Ceyhan & Ceyhan & Kurtyılmaz, 2005; Gilbert & Allan, 1997; 

O’ Connor, Berry, Weiss, Gilbert, 2002). Boyun eğici davranışların akademik başarı 

ile ilgili olduğunu gösteren çalışmalar da vardır bu çalışmalardan biri ülkemizde 

yapılmıştır. Lise son sınıf öğrencileri ile yapılan bir çalışmada algılanan desteğin ve 

boyun eğici davranışların akademik başarı üzerine etkisine bakılmış, lise son sınıf 

öğrencilerinin ailelerinden aldıkları destek ve boyun eğici davranış değişkenlerinin, 

öğrencilerin akademik başarılarını anlamlı olarak yordadığı gözlenmiştir (Türküm, 

2005; Yıldırım & Ergene, 2003). 

 

 

1.7.1. Boyun Eğici Davranışlar ve Psikopatoloji 

 

Kendine güven güçlüğü çeken bireylerin psikolojik problemler yaşamaları olasıdır. 

Yapılan çalışmalarda, kendine güvenin yetersiz olması ile depresyon, sosyal 

anksiyete, utangaçlık, nörotizm ve içedönüklük gibi kişilik faktörleri ile ili şkili 

olduğu ortaya konmuştur (GĐlbert & Allan, 1994).  Linchan  & Egan (1979), kişinin 

etkileyiciliği ve doğrularının arkasında durması, büyük ölçüde kendine güvenin 

boyutu ile yakından ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. Yine yüksek/ düşük kendine 

güven puanı, boyun eğici davranışlar ile dominant davranışlar ile yakından ilişkilidir 

(Akt. Gilbert Allan, 1997). Boyun eğici davranışların kişinin kendine güveni ile 

ili şkili olduğu bir gerçektir ve çeşitli psikolojik problemlerle de ilişkili olduğu ifade 

edilmektedir.  

 

Horowitz ve arkadaşları (1988) boyun eğici davranışlar ile depresyon ve 

sosyal kaygı (social anxiety) gibi çeşitli psikolojik problemlerin ilişkili olduğunu 
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göstermişlerdir. Gilbert ve ark. (1996) bir grup kız öğrenci üzerinde yaptıkları 

çalışma sonucunda, boyun eğici davranışlar ile depresyona eğilim gibi bir takım 

kişilerarası problemlerin ilişkili olduğunu ortaya konmuştur (Akt. Gilbert & Allan, 

1997). Yine Gilbert ve arkadaşlarının (1997) 177 üniversitesi öğrencisi ve 66 klinik 

hastaya Kısa Semptom Envanteri (SCL-90) ve boyun eğici davranışlar ölçeği 

(BEDÖ) uyguladıkları çalışmada, boyun eğici davranışların psikopatolojide önemli 

bir faktör olduğu gözlenmiştir. Ayrıca boyun eğici davranışlar ile paranoid 

düşünceler arasında yüksek bir ilişki olduğu da görülmüş ve aynı çalışmada boyun 

eğici davranışlar ile SCL-90’ ın “düşmanlık” alt ölçeğinin ili şkili olduğu da 

belirlenmiştir (Allan & Gilbert, 1997).  

 

Boyun eğici davranışlar ve sosyal karşılaştırma arasında ilişki vardır. Boyun 

eğici davranışlar sergileyen kişilerin kendi becerilerini, görüş ve inançlarını başkaları 

ile kıyaslayarak kendisi hakkında bilgi edinmeye çalıştığı ifade edilmektir. Bu görüşü 

destekleyen bir çalışma O’ Connor ve ark. (2002) tarafından gösterilmiştir. Bu 

çalışmada depresyon, boyun eğici davranışlar ve sosyal karşılaştırma arasında bir 

ili şki bulunmuştur (O’ Connor & Berry & Weiss & Gilbert, 2002).  

 

Buna benzer olarak ülkemizde Türküm (2005) tarafından 376 kişi üzerinde 

yapılan çalışmada kişilerin refah durumu yükseldikçe optimist davranışlar gösterme 

sıklıklarının arttığı, boyun eğici davranışların azaldığı görülmüştür. Yine aynı 

çalışmada psikolojik semptom puanları ile boyun eğici davranış puanları arasında 

pozitif yönde yüksek korelasyon bulunmuştur.  

 

 

1.7.2. Boyun Eğici Davranışlar ve Depresyon  

 

Boyun eğici davranışlarla ilgili olarak literatürde sınırlı sayıda çalışma vardır. Birçok 

araştırma depresyon ve boyun eğici davranışlar arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. 

Örneğin, O’ Connor ve arkadaşlarına (2002) göre depresyon nedeniyle hastanede 

yatan hastalarda boyun eğici davranışlar görülmektedir. Gilbert ve ark. (2003) 

yaptıkları bir çalışmada boyun eğici davranışların korkuya dayandığını ve bireyin 

atılganlığını engellediğini vurgulamışlar ve boyun eğici davranışların depresyonu 

anlamlı şekilde yordadığını vurgulamışlardır. Yine Mackinnon, Henderson ve 
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Andrewes (1992) ebeveynlerin çocuklarına gerektiği kadar yakın davranmaması, 

gerektiğinden fazla kontrol etmesinin (itaatkar), çocuğu depresyona itebileceğini 

vurgulamaktadır (Yıldırım & Ergene, 2003). Gilbert ve ve Alan (1997) 60 depresif 

hastaya Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği 

(BEDÖ)uygulamışlardır. Çalışmada BDE ve BEDÖ arasında pozitif yönde güçlü 

korelasyon olduğu gözlenmiştir. Çalışmada boyun eğici davranışların sadece 

depresyonla ilişkili olmadığı aynı zamanda çeşitli psikolojik problemlerle de ilişkili 

olduğu görülmüştür (Gilbert & Allan, 1997). Ülkemizde Ceylan ve arkadaşları 

(2005) 293 üniversite öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmada, boyun eğici 

davranışlar ve depresyon arasındaki ilişkiye BDE ve BEDÖ kullanılarak bakılmış ve 

boyun eğici davranışların depresyon arasında pozitif bir ilişki ortaya konmuştur 

(Ceyhan & Ceyhan & Kurtyılmaz, 2005). 

 

Literatür bilgilerine dayanarak yapılacak olan çalışmada depresyon puanları 

ve boyun eğici davranış puanları arasında bir ilişki olması beklenmektedir.  

 

 

I.8. Đntihar  

 

Đntihar risk faktörlerine baktığımızda en göze çarpan faktörün depresyon olduğu 

görülmektedir. Yapılan çalışmalar, intihar davranışı ile depresyon arasında güçlü bir 

ili şki olduğunu göstermektedir. Bu bölümde intihar davranışı üzerinde durulacaktır.  

 

Đntihar ve intihar girişimi psikolojik ve sosyolojik açıdan tartışılan konulardır. 

Özellikle 20. yüzyılın son yarısından itibaren gelişmiş ülkelerde intihar vakalarının 

artması ile birlikte bu alanda yapılan çalışmalar hız kazanmıştır. Bu durum 

istatistiklerce de gösterilmektedir.  Dünya Sağlık Örgütü’ nün (WHO) 2000 yılındaki 

istatistiklerine göre, 814000 kişinin intihar nedeniyle öldüğü ayrıca son 45 yıl içinde 

intihar vakalarının % 60 oranında arttığı bulgulanmıştır (Bertlote & Fleischmann & 

De Leo & Wasserman, 2003).  Özellikle ekonomik, sosyal, psikolojik, mental 

problemler, fiziksel rahatsızlıklar gibi nedenleri yüzünden gerçekleşen intihar 

vakaları üzerinde yapılan çalışmalar günümüzde de önemini devam ettirmektedir.   
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Đntihar davranışı, kişinin istemli olarak hayatına son vermesi olarak 

tanımlanır. Başka bir ifadeyle, kişinin bilerek ve isteyerek yaşamak ile ölmek 

arasındaki seçimi ölümden yana kullanmasıdır. Đntihar davranışı, kişinin kendisine 

yönelik bir saldırganlık halidir. Toplumun yaşlı ve genç kesimlerinde görülmesi 

nedeniyle, diğer birçok şiddet türünün aksine yaş ile sınırlı değildir (Demirel, 2004; 

Polat, 2000, Sayıl, 2000).  

 

Sayıl’ a (1987) göre, yaşam koşullarının ağırlaşması nedeniyle kişi, 

kaldıramayacağı kadar ağır bir yükün altına girdiğini düşünür. Bu güçleşen yaşam 

koşullarına karşı tepki veren normal kişilerden ağır ruhsal hastalara kadar olan 

kesimde intihar davranışına rastlanabilir. Bu davranış kişinin istemli olarak hayatına 

son vermesini ifade eder. Başka bir ifadeyle intihar, kişinin öz benliğine bir 

saldırganlık halidir. 

 

Đntihar davranışı psikiyatri ve krize müdahale alanında hem aciliyeti hem de 

yaşamı tehdit edici olması nedeniyle önemli bir yer tutmaktadır. Đntihar normal 

popülasyondan, ruhsal bozukluğu olan hastalara kadar geniş bir popülasyonda 

görülmektedir. Đntihar girişiminde bulunan kişi ölmek arzusunda olabileceği gibi söz 

konusu olan davranış manipülatif bir eylem de olabilir. Kişi bu yolla acısını, 

çaresizliğini ve umutsuzluğunu dile getirmeye çalışıyor olabilir (Sayıl, 2000).  

 

Đntihar davranışı tamamlanmış intiharlar, intihar girişimi ve intihar eğilimi 

veya düşünceleri şeklinde görülür. Bireysel ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya 

çıkan bu davranış her olguda kendini farklı şekilde gösterir (Demirel, 2004). Ayrıca 

intihar davranışları dört kategoride ele alınabilir. Đlki, kişinin daha önceki intihar 

düşünceleri ve intihar davranışı ile ilgili intihar planı, ikincisi kişinin, son bir yıl 

içerisinde kendisini öldürüp öldürmemeye dair intihar düşünceleri ile ilgilidir. 

Üçüncüsü, kişinin çevresindekileri intihar edeceğine dair tehdit etmesi ile ilgilidir ve 

son olarak intihar davranışının tekrar edilebilirliği ile ilgili olup, kişinin gelecekte 

yaşamına son verme düşüncesine nasıl baktığı ile ilgilidir (Bayam & Dilbaz & Bitlis 

& Holat & Tüzer, 1995). Đntihar sonucu kişi ölmüş ise bu gruba giren olgular 

tamamlanmış intiharlar, ölümle sonuçlanmadan durdurulan olgulara intihar girişimi 

denilmektedir (Polat, 2000). 
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1.8.1. Đntihar Davranı şına Kuramsal Bakış 

 

Đntihar davranışının nedenlerini anlamak için intihar davranışı ile ilgili kuram ve 

kuramcıların bakış açılarını değerlendirmekte yarar vardır. Đntihar davranışının 

nedenlerini açıklayan çeşitli kuramlar vardır. Her biri intihar davranışının 

nedenlerini anlamada önemli katkıları olmuştur. Bazı kuramcılar intiharın nedeni 

psikolojik olduğunu iddia ederken, diğer yandan bazı kuramcılar ise intihara 

neden olarak sosyolojik etkenleri neden göstermektedirler. Bu bölümde çeşitli 

kuramcıların intihara bakış açıları değerlendirilecektir.  

 

Freud (1918) intiharı şu şekilde tanımlar; kişi sevdiği fakat aynı zamanda 

nefret ettiği bir insanı kaybettiği zaman, ona karşı duyduğu öfke, düşmanlık gibi 

duygularını içine atar ve inkar eder. Bu görüşe göre bir insan kendini öldürmüşse 

mutlaka başka birini öldürmek istemiştir (Sayıl, 1987).  

 

Adler (1937) intihar davranışını kişinin başkalarını incitmek adına kendisine 

zarar vermesi olarak tanımlar. Freud’ un aksine intihar davranışının tamamen bilinçte 

olduğunu savunur. Ona göre intihar davranışının sebebi şunlardır: a) Başkalarınca 

desteklenmeye ihtiyacı olan kişinin yeteri kadar ilgi ve destek görmemesi sonucu 

intihar etmesi b) kişide aşağılık duygularının olması ve kendilik algısının zayıf 

olması c) örtülü agresyon: başkalarını incitmek adına kişinin kendisine zarar vermesi 

(Farberow & Shneidman, 1965; Gibbs, 1968).  

 

Jung’ a göre intihar egonun reddedilmesidir. Birey ve dünya arasındaki 

dengeyi sağlayan kendilik, kişili ğin merkezi olur. Hayatın anlamlı sayılması için 

kendilik ve ego arasında minimal düzeyde de olsa bir bağ olması gerekmektedir, eğer 

bu bağ koparsa hayat kişi için anlamsız görülmeye başlanır ve intihar davranışı 

görülebilir. Đntihar davranışı, kendilikle bağı koparan egonun ölümü olarak görülür. 

Đntihar davranışı, kişi hayatı anlamsız bulmaya başladığında görülebileceği gibi, 

egonun çeşitli zorluklarla karşılaşması sonucu da görülebilmektedir (Farberow & 

Shneidman, 1965).  

 

Sosyolojik kuramlara göre, intihar davranışının nedeni sosyal olgulardır. 

Đntihar davranışının biyolojik, ekolojik, psikolojik nedenlerini aramaktansa, 
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nedenlerin kişinin sosyal çevresi, sosyal statüsü, siyasal durum, gelenek ve 

görenekler, ekonomi, aile yaşantısı… gibi olgularda aranması gerektiğini savunur. 

 

Durkheim (1897), intiharın ana nedeni olarak sosyal olayları gösterir.  

Đntiharın ekolojik denge, biyolojik etkenler ve hatta ruhsal sorunlarla 

açıklanamayacağını, sadece dinsel bağlılık, evlilik, aile yaşantısı, siyasi ve ulusal 

öğeler gibi toplumsal etkenlerle açıklanabileceğini iddia eder. Durkheim, sosyal grup 

üyelerindeki sosyal ilişki zayıf ve durağan ise sosyal entegrasyonun artacağını, 

sosyal entegrasyonun yoğun olduğu sosyal grupta ise intihar vakalarının artacağını 

ifade eder. O’ na göre kırsal bölgelerde, dini gruplarda, akrabalık ilişkileri içinde 

yaşayanlarda intihar davranışına çok rastlanmazken, endüstrileşmiş, sosyal ilişkilerin 

zayıf ve bireyselliğin yoğun olması durumunda intihar davranışı artmaktadır. O’ na 

göre kişi kendisini ölüme götüreceğini bile bile böyle bir olumsuz eyleme girişir. 

(Durkeim, 2002; Dede, 1999; Lester & Lester, 1971 ).  

 

Henry ve Short (1954) intihar davranışını engellenme-saldırganlık kuramı ile 

açıklar ve kuram sosyo-psikolojik temellidir. Bu teoriye göre, agresif davranışlar, 

içsel dürtülerle gelişmez, sosyal memnuniyete ihtiyaç duyar; fakat kişinin hedefleri 

sosyal çevresi tarafından engellendiği zaman saldırganca davranışlar sergilerler. Đşte 

intihar bu saldırganca davranışın benliğe yönelmesidir. Onlara göre, engellenme 

sonucu ortaya çıkan saldırganca davranışlar yüksek statülü kişilerde intihar davranışı 

olarak ortaya çıkarken, düşük statülü kişilerde suç davranışı olarak ortaya 

çıkmaktadır (Lester & Lester, 1971 ).  

 

 

1.8.2. Đntihar Risk Faktörleri 

 

Kişinin yaşamına neden son verdiği ve bunun altında yatan nedenler sorunu 

günümüze kadar merak konusu olmuştur. Đntihar nedenleri ya da intihar risk 

faktörleri hakkında birçok yaklaşım ortaya atılmıştır ve bu yaklaşımlar ayrı ayrı test 

edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda intiharın tek bir risk faktörü ile 

açıklanamayacağı anlaşılmıştır. Đntihar oldukça komplike bir davranıştır ve bu 

nedenle kişinin intiharına neden olabilecek bir çok risk faktörü aynı anda kişide 

bulunabilir.  
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Araştırmaların ortaya koyduğu risk faktörleri arasında; yaş, medeni durum, 

travma ve taciz, kişinin daha önce intihar girişimin olması sosyal faktörler, sosyal 

izolasyon, mental bozukluklar, akol-madde kötüye kullanımı, fiziksel-cinsel kötüye 

kullanım ve depresyon sayılabilir (Glowski ve ark., 2001; Sommers-Flanagan & 

Sommers-Flanagan, 2003; Statham ve ark., 1998; Tossani ve ark., 2005). Bu nedenle 

intiharın açıklanmasında önem teşkil eden intihar risk faktörlerinden bahsetmek 

yararlı olacaktır.  

 

 

1.8.2.1. Đntihar Davranı şında Aileden Geçiş ve Genetik Faktör 

 

Đntihar davranışının açıklanmasında bazı çalışmacılar aile öyküsü ve genetik faktörün 

etkisi olup olmadığını araştırmışlardır. Yapılan çalışmalar genel olarak ikiz 

çalışmaları, aile çalışmaları ve evlat edinme üzerinedir. Đntihar davranışını genetik ve 

aileden geçiş tek başına açıklayıcı olmasa da, intihar davranışı ile ilişkili olduğu da 

bulgulanmıştır. Bu çalışmalar açıkça intihar davranışında etkili olan bazı genetik 

öğelerin olduğuna ve bu genetik faktörlerin intihar davranışı üzerinde ciddi etkisi 

olduğuna işaret etmektedir (Joiner & Brown &  Wingate, 2003; Turecki, 2002). 

 

Glowski ve arkadaşlarının (2001) intihar davranışında kalıtımın etkisini 

araştırdıkları çalışmada; 3401 erkek ikizden intihar girişimi olmuş tek ve çift 

yumurta ikizlerinin uyumuna bakmışlardır. Çalışma sonuçlarına göre, ikizler 

üzerindeki genetik etkinin % 48, tek başına çevresel faktörlerin % 44 ve ortak 

çevresel faktörlerin etkisinin % 8 olduğu ortaya konmuştur. Psikopatolojik faktörleri 

kontrol ettiklerinde, major depresyonun, çocuklukta yaşanmış fiziksel kötüye 

kullanımın ve alkol bağımlılığın intihar girişimi için belirleyici olduğu gözlenmiştir. 

 

Yine benzer bir çalışma Statham ve arkadaşları (1998) tarafından yapılmıştır.  

5995 ikiz üzerinde yaptıkları çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma 3 

kategoride ele alınmıştır: a) intihar düşüncesinin olmaması b) intihar düşüncesinin, 

intihar planının ya da intihar girişiminin olması c) ciddi intihar girişiminin olması. 

Tüm kategorilerde tek yumurta ikizlerindeki uyum, çift yumurta ikizlerine göre daha 

yüksek çıkmıştır. Her iki cinsiyet için psikopatolojik öğeler kontrol edildiğinde, 

kişilerin geçmişindeki major depresyon hikayesinin olması, alkol bağımlılığı, panik 
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bozukluk gibi faktörlerin eşlik etmesinin tüm kategoriler için intihar girişimi riskini 

arttırdığı gözlenmiştir. Yine kadınlarda major depresyon hikayesi, panik bozukluk, 

sosyal fobi, çocuklukta cinsel kötüye kullanım olması ciddi intihar girişimi riskini 

arttırdığı görülmüştür.   

 

Đntiharda çocuk-ebeveyn aktarımının araştırıldığı çalışmalarda yine intihar 

girişimcileri ile çalışılmaktadır. Brent ve ark. (2003) intihar davranışının ailesel 

aktarımını 3 grubu karşılaştırarak araştırmışlardır. Bu gruplar şu şekildedir a) intihar 

girişimi olmuş çocuk ve ebeveyn (N=19), b) çocuklarında intihar girişimi olmamış, 

intihar girişimi olan ebeveyn (N=73), c) ne ebeveynde ne de çocukta intihar 

girişiminin olmaması (N=73). Bu çalışmada ebeveynlerden birinde intihar girişimi 

olmuş çocuklarda intihar girişimi riski, olmamışlara göre 6 kat daha fazla çıkmıştır. 

Aynı çalışmada intihar girişimi olmuş çocukların % 82’ sinde duygu durum 

bozukluğu olduğu, ve ebeveynin ve çocuğun geçmişinde cinsel kötüye kullanım 

hikayesinin bulunmasının intihar riskini arttırdığı ortaya konmuştur.  

 

 Evlat edinilmiş ailelerin çocuklarına bakıldığında, birinci derecede 

akrabalarda intihar girişimi ve tamamlanmış intihar vakası olanlarda, intihar riskinin 

olmayanlara göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Brent ve ark, 2003).  

 

 

1.8.2.2. Đntihar Davranı şında Cinsiyet Faktörü  

 

 Đntihar ile ilgili yapılan birçok araştırmada erkeklerde tamamlanmış intiharların 

kadınlara oranla dört kat daha fazla, kadınlarda ise intihar girişimlerinin erkeklere 

oranla üç kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir (Sommers-Flanagan & Sommers-

Flanagan, 2003). Ülkemizde de durum aynı şekildedir. Devlet Đstatistik Raporlarına 

göre, 1980 yılında 750 erkeğin intihar etmesine karşın 322 kadın intihar etmiştir. Bu 

oran 1985’ de 732 erkek, 455 kadın, 1990 yılında 865 erkek, 492 kadın, son olarak 

2000 yılında 1114 erkek, 688 kadındır (Đçli, 2004). Yine aynı şekilde intihar oranı 

kırsal alanlarda kentlere oranla daha düşüktür. 
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1.8.2.3. Đntihar Davranı şında Yaş Faktörü 

 

Đntiharların 30 yaşına kadar artarak yükseldiği bilinmektedir. Bu yaştan sonra intihar 

vakaları kademeli olarak azalır; fakat yaşlılıkta intihar vakaları ender değildir (Erem, 

1997). Ülkemizde intihar davranışı istatistiklerini baktığımızda 1978 yılında intihar 

edenlerin %56’ sı, 1986 yılında %54,3’ ü, 1996 yılında %61,1’ inin 30 yaş ve altı 

grup olduğu görülmektedir (Güçlü, 2001).  Đntihar davranışı yine 70 yaş ve üstünde 

artmaktadır (Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003). 

 

Đntihar davranışında en riskli grubun 15-24 yaş arası bireylerin olduğu 

bulgulanmıştır. Bu dönem özellikle erkek için “ergenlik dönemi” devresidir. Bu 

devrede sinir sistemi ve organizma hızlı ve oldukça zayıftır. Bu devrede kişi 

problemlere karşı oldukça hassasken, tecrübeleri oldukça zayıf ve muhakeme 

yeteneği henüz gelişmemiştir. Bu yaşlarda kişiler, problem çözme konusunda 

kendilerini daha yetersiz algılamakta, daha dürtüsel davranmakta ve stres yaratan 

durumda çözüm yolu olarak intiharı daha kolay seçmektedirler. Ayrıca bu dönemde 

bir “melankoli” durumu gözlenir ve bu sebeple intihar fikri zemin oluşturabilir 

(Erem, 1997; Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003; Batıgün & Şahin, 

2003).   

 

Amerika’ da yapılan bir çalışmada 1950 yılında 15-24 yaş arası intihar oranı 

1000 000’ de 4.5 iken, 1980’ de bu oran 100 000’ de 12,5’ e yükseldiği gözlenmiştir 

(Polat, 2000). 15-24 yaş arasında intihar nedeniyle ölüm üçüncü. sırada yer 

almaktadır (Polat, 2000; Bertlote & Fleischmann & De Leo & Wasserman, 2003). 

 

 Genç gruptaki intihar sebepleri arasında ailevi problemler, okul ile ilgili 

problemler ve iletişimle ilgili problemler gösterilmektedir. Đngiltere’nin genç 

nüfusuyla ilgili istatistikleri, görüşmeler sonucunda 16-24 yaş aralığındaki gençlerin 

%17’ sinin intihar düşünceleri olduğu, %5’ inin ise daha önce bir kez intihar 

girişiminde bulunduğu bulgulanmıştır (Bostik & Everall, 2007).  Yaşlı popülasyonda 

da intihar oranı özellikle sosyal izolasyon nedeni ile yükselmektedir. Đntihar 

edenlerin % 40’ ı 60 yaşın üzerinde olan kişilerdir (Sonneck & Gool & Herzog & 

Klejna & Kuess & Probsting & Rossiwall & Till & Ziegelbauer, 2000). 
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1.8.2.4. Đntihar Davranı şında Medeni Durum Faktörü 

 

Ayrılmış, dul boşanmış kişilerin evli bireylere oranla intihar riski daha yüksektir 

(Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003).  Đçli (1983) “Türkiye’ de 

Đntiharların Bölgesel Dağılımı” adlı araştırması bu durumu doğrular niteliktedir. 13 

bölgede yapılmış çalışmanın sonuçlarına göre, evlilerde ve kadınlarda intihar oranı 

düşük bulunmuştur. Eşi ölmüş ve boşanmış kişilerin intihar oranının yüksek olduğu 

bölgelerde, intihar oranının ileri yaşlarda daha yüksek olduğu ortaya konmuştur (Đçli, 

2004).  

 

 

1.8.2.5. Đntihar Davranı şında Madde Kullanımı Faktörü 

 

Yine alkol ve madde kullanması ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003).  

 

Mann ve ark (2008) Manitoba’ da 1976 ve 1997 yılları arasında intihar 

nedeniyle ölüm oranı ile alkol kullanımı arasındaki ili şkiye bakmışlardır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre alkollü içecekler, bira ve şarap tüketiminin intihar davranışı ile 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  Yine aynı çalışmada her iki cinsiyette 

de işsizlik ile intihar davranışı arasında pozitif yönde ilişki olduğu gözlenmiştir 

(Mann & Zalcman & Rush & Smart & Rhodes 2008). 

 

 Matt (2001) 14 Avrupa ülkesinde alkol ve intihar davranışı arasındaki 

ili şkiye baktığı çalışmada, alkol tüketimi ve intihar davranışı arasında anlamlı bir 

ili şki bulmuştur. Aynı çalışmada, genç popülasyonda alkol ve intihar davranışı 

arasındaki ilişki yaşlı popülasyona göre daha fazla olduğu belirlenmiştir (Mats, 

2001). 

 

1.8.2.6. Đntihar Davranı şında Kişilik Bozuklu ğu Faktörü 

 

Bazı çalışmalar kişilik bozukluklarının özellikle borderline kişilik bozukluğunun 

intihar davranışı ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır (Joinner & Borwn 

& Wingate, 2005). 



 27 

Diğer yandan tamamlanmış intiharlar histrionik, antisosyal, borderline kişilik 

tipleri ve çeşitli parafililerle (anormal cinsel aktivite) düşük düzeyde ilişkilidir, buna 

rağmen intihar girişimi bu gruplar için yaygındır (Sommers-Flanagan & Sommers-

Flanagan, 2003). Bu kişilerde intihar davranışı birebir ilişkili olmasa da eşlik eden 

rahatsızlıklar nedeniyle intihara yönelmektedirler. 

 

Frieidman ve ark (1983), depresyona eşlik eden kişilik bozukluğu olan 

kişilerde intihar davranışı, depresif olmayan fakat kişilik bozukluğu tanısı almış 

kişilere göre daha fazla olabileceğini düşünmüşlerdir.  Bu hipotezi desteklemek adına 

53 depresif kişilik bozukluğu tanısı almış hasta ve 46 kişilik bozukluğu tanısı almış 

hastalarda (borderline kişilik bozukluğu) intihar davranışına bakmışlar ve kişilik 

bozukluklarına depresyonun eşlik eden vakalarda intihar davranışının daha fazla 

olduğu bulunmuştur (Friedman & Aronoff & Clarkin & Corn & Hurt, 1983).   

 

Yine Links ve ark (2003) Đngiliz literatüründe son 12 yılda yapılan çalışmaları 

inceledikleri çalışmada, antisosyal kişilik bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve 

borderline kişilik bozukluğu ile intihar davranışı arasındaki epidemiyolojik sonuçları 

incelemişlerdir. Çalışmanın sonuçlarına göre; antisosyal ve borderline kişilik 

bozukluğu tanısı almış hastalarda major depresif bozukluk ya da alkol-madde 

kullanımı bozukluğu gibi hastalıkların eşlik ettiği durumlarda, son zamanlarda 

negatif durumlar tecrübe ettiklerinde ya da çocuklukta cinsel istismara maruz 

kaldıklarında intihar riskinin ciddi düzeyde arttığı gözlenmiştir. Yine antisosyal 

kişilik bozukluğu tanısı almış hastalarda şiddete eğilimin intihar davranışını ya da 

kendine zarar verme davranışı riskini arttırdığı, narsistik kişilik bozukluğu tanısı 

almış hastalar için, klinik depresyonda olmadıkları durumlarda dahi intihar riskinin 

oldukça yüksek olduğu ortaya konmuştur (Links & Gould & Ratnayake, 2003). 

 

 

1.8.2.7. Đntihar Davranı şında Geçmişte Travma ve Taciz Olması Faktörü 

 

 Son yıllarda yapılan çalışmalarda, çocukluk seksüel tacizi ve travma ile intihar 

davranışı arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur (Sommers-Flanagan & Sommers-

Flanagan, 2003). Spesifik olarak 200 ayakta hastanın dosyasının incelendiği bir 

derlemede intiharda çocukluktaki tacizin, depresyona göre daha iyi bir yordayıcı 
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değişken olduğu ortaya konmuştur. Molnar ve ark. (N=5,877) çocukluğunda cinsel 

taciz yaşamış kadınların yaşamayanlara göre intiharın 2-4 kat daha fazla olduğunu, 

aynı zamanda 4-11 kat daha fazla intihar girişiminde bulunduklarını 

gözlemlemişlerdir. Yine şimdiki fiziksel ve seksüel taciz durumları da intihar 

girişimlerine neden olmaktadır (Molnar & Berkman & Buka, 2001). 

 

 

1.8.2.8. Đntihar Davranı şında Daha Önce Đntihar Giri şiminin Olması Faktörü 

 

Kişinin daha önceden intihar girişiminin olması, tamamlanmış intiharlar için oldukça 

ciddi bir risk faktörüdür. Daha önce intihar girişimi olan bireyin tekrar intihar etme 

riski %10-20 arasında artmaktadır (Oquendo & Currier & Mann, 2006). Yine 

çalışmalar özellikle depresif hastalarda daha önce intihar girişimi olmasının, 

tamamlanmış intihar riskini arttırmakta olduğunu göstermiştir (Angst & Stassen & 

Clayton & Angst, 2002; Fawcett  & Scheftner & Fogg, 1990; Schneider & Philipp & 

Muller, 2001).  Merike ve ark. (2008) 469 intihar girişimi olmuş birey üzerinde 

yaptıkları çalışmada kişinin umutsuz olmasının, kişide depresif semptomları 

varlığının ve kişinin duygusal anlamda kendini olumsuz hissetmesinin intihar 

girişimi ile ili şkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

 

 

1.8.2.9. Đntihar Davranı şında Umutsuzluğun Önemi 

 

Bazı çalışmalar intihar risk faktörleri arasında umutsuzluğun depresyondan daha 

önemli olduğunu ifade etmektedir. Beck ve ark. (1993) 1794 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmada, umutsuzluk ve depresyonun intihar düşünceleri üzerindeki 

etkisine bakmışlardır. 1794 hastanın % 74’ i major depresyon tanısı alan, % 27,3’ ü 

ise depresyon tanısı almayan hastalardır. Yapılan regresyon analizi sonucu, 

umutsuzluğun intihar düşüncelerini, depresyondan 1.3 kat daha fazla açıkladığı 

belirlenmiştir. Yine Wetzel’ in 154 intihar girişimi olmuş hastada yaptığı çalışmanın 

sonuçlarına göre, umutsuzluk ve depresyonun intihar düşünceleri için en iyi iki 

değişken olduğu, umutsuzluğun ise intihar düşünceleri arasındaki ilişkinin daha 

anlamlı olduğu belirlenmiştir. 
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1.8.2.10.  Đntihar Davranı şında Depresyonun Önemi 

 

Đntihar risk faktörleri incelendiğinde en göze çarpan risk faktörünün “depresyon” 

olduğu görülmektedir. Depresif bozukluk, intihar ve ölüm düşüncesi ile yakından 

ili şkilidir (Tossani & Cassano & Fava, 2005) ve intiharların % 30’ unun depresif 

hastalar tarafından gerçekleştirildi ği unutulmamalıdır (Sonneck ve ark., 2000).  

Đntihar davranışı ve psikolojik bozukluklar arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çok 

çalışma, özellikle major depresif bozukluğun intihar davranışını en iyi açıklayan 

bozukluk olduğunu ortaya koymaktadır (Asnis ve ark., 1993). Depresyon, intihar 

riski en yüksek olan bozukluk tablosudur (Driessen ve ark., 1998; Tossani & 

Cassano & Fava, 2005). 

 

Depresif bireylerde ölüm düşünceleri depresif olmayanlara göre erkeklerde % 

3, kadınlarda ise %1.7 daha fazladır. Duygu durum bozukluğu olan bireylerin 

yaklaşık %15’ i intihar etmekte olup, intiharların % 50’ si depresyon ile 

açıklanmaktadır. Depresif hastaların %5 ile %10’ unun intihar ettiği tahmin 

edilmektedir. Ayrıca, depresif hastaların üçte ikisi intihar etmeyi düşünürken,  %15’ i 

ise intihar girişiminde bulunmaktadır (Hollon & Thase & Markowitz, 2002; 

Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003; Özdemir, 1999). 

 

Garlow ve ark. (2008) 729 üniversite öğrencisi ile yaptıkları çalışmada intihar 

düşünceleri ve depresyon arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Çalışmada, şu anda intihar 

düşüncesinin olması, geçmişteki intihar girişiminin olması ve kendine zarar verme 

davranışı ele alınmıştır. Öğrencilerin % 11,1’i (son 4 hafta) intihar düşüncelerinin 

olduğunu, % 16’sı hayatları boyunca kendine zarar verme davranışı ya da intihar 

girişiminde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Çalışma sonuçlarına göre depresif 

semptomlar ile intihar düşünceleri arasında güçlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Yine, şu anda intihar düşüncesinin olduğunu ifade eden öğrencilerin depresif 

semptomlar göstermeleri olasılığının, böyle bir düşüncesi olmayanlara göre anlamlı 

şekilde daha yüksek olduğu gözlenmiştir (Garlow ve ark., 2008). 

 

Driessen ve ark. (1998), eşzamanlı hastalıkların intihar düşünceleri üzerindeki 

etkisini araştırmışlardır. 250 hastanın % 29,2’ sinin geçmişte intihar girişimi olduğu, 

% 14,1’ inin intihar düşünceleri olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonucuna göre 
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depresyon ve anksiyete bozukluğunun intihar düşüncelerini en çok açıklayan 

hastalıklar olduğu belirlenmiştir (Driessen & Veltrup & Weber & John & Wetterling 

& Dilling, 1998). 

 

Bethell ve ark. (2007) 15 yaş ve üstü 36 984 Kanadalı hasta üzerinde, önceki 

yıllar major depresif kriterleri göstermeyen fakat intihar düşüncelerinden bahseden 

ya da intihar girişimi olmuş hastaların hala hafif depresyon gösterip 

göstermediklerine bakmışlardır. Hastalar 4 grupta ele alınmıştır a) 1 hafta önce 

hastada Major depresyon epizod (MDE) olması b) bir ay önce değil fakat 1 yıl önce 

hastada MDE olması c) bir yıl önce MDE olmadan intihar davranışının olması d) bir 

yıl önce ne MDE ne de intihar davranışının olması. Sonuçlar tahmin edildiği gibi 

bulgulanmıştır. Depresif duygu durum, en çok bir hafta önce hastada Major 

depresyon epizod (MDE) belirlenmiş olan kategoride ifade edilmiştir.  Bir yıl önce 

MDE deneyimi olan hastaların %61’i şu an depresif semptomlar gösterdiklerini ifade 

etmişlerdir. Diğer gruplarla kıyaslandığında en az bir yıl önce MDE olmadan intihar 

davranışı olan gruptaki hastalar zaman zaman depresif duygu durumdan muzdarip 

olduklarını ifade etmişlerdir. En çok depresif semptomlardan şikayet eden hastalar, 

hala depresif epozitlar yaşadıklarını iddia edenler olduğu gözlenmiştir (Bethell & 

Rhodes, 2007). 

 

Ülkemizde Özgüven ve arkadaşlarının (2003) yaptığı bir çalışmada intihar 

davranışı ve depresyon arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çalışmaya son bir hafta 

içerisinde intihar girişimi olmuş 83 kriz vakası (intihar grubu), akut kriz tablosu 

içinde olan fakat intihar girişimi olmamış 64 vaka (kriz grubu), ve herhangi bir 

psikolojik yakınması olmayan 70 kişi (normal kontrol grubu) alınmıştır. Çalışmanın 

sonuçlarına göre 3 grup arasındaki fark anlamlı çıkmıştır. Karşılaştırmalara göre, 

intihar girişimi olan grubun depresif belirtileri diğer gruplara göre anlamlı olarak 

fazla çıkmıştır. Yine intihar grubunda algılanan sosyal desteğin diğer gruplara göre 

daha az olduğu gözlenmiştir (Özgüven & Soykan & Haran & Gençöz, 2003). 

Yukarıda anlatılan risk faktörlerini toparladığımızda; 

 

- Kişide bir kişilik bozukluğunun olması, özellikle zayıf impulsif kontrol 

durumları, 

- Problemlerden kaçmak adına alkol-madde kullanımının olması, 
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- Genç, erkek ve işsiz olması, 

- Daha önce kendine zarar verme davranışının olması, 

- Yalnız yaşama ve sosyal izolasyon, 

- Kronik bir rahatsızlığının olması, 

- Kayıplara karşı zayıf bir kişili ğinin olması, 

- Aniden ayrılık durumlarının olması (işten ayrılma, eşten ayrılma… vs) 

- Ailede intihar davranışının olması durumunda kişinin intihar etme riskinin 

yüksek olduğu ifade edilebilir (Gilbert, 2002). 

 

 

1.8.3. Mahpuslarda Đntihar Davranı şı 

 

Cezaevlerinde intihar davranışı oldukça yaygındır ve bu nedenle araştırmacılar için 

üzerinde durulan bir konudur (Lekka & Argyriou & Beratis, 2006). Cezaevi 

yaşantısının en stresli yaşamlardan biri olduğu açıktır. Mahpusların kapalı ortamda 

yaşamaları, diğer bir deyişle hapsedilmiş olmaları, dışarı ile bağlantılarının zayıf 

olması, aileleri ile istedikleri zaman görüşememeleri ve sosyal izolasyon nedeni ile 

stresleri daha da artmaktadır (Yılmaz, 1997).  

 

 Cezaevlerinde intiharlar normal popülasyona göre 10-14 kat daha fazladır ve 

intiharın nedenleri çeşitli olmaktadır. Genellikle mental problemlerden muzdarip 

olmak, depresyon, anksiyete ve umutsuzluk neden olarak gösterilmektedir. 

Cezaevine ilk kez girmek intihar davranışı için yüksek risk taşımaktadır, diğer bir 

risk içeren faktör ise kişinin tekrar cezaevine gönderilmesi aşamasıdır. Ayrıca kişinin 

psikiyatrik hikayesi, daha önce intihar davranışının olması, tek kişilik hücrelerde 

izole edilmesi, küçük bir hücrede kalabalık içinde yaşaması intihar davranışı için 

yüksek risk faktörleri olarak gösterilmektedir (Lekka & Argyriou & Beratis, 2006).  

Bland’in (1990) tutukluları altı ay boyunca incelediği araştırmasında, tutuklu 

bireylerin intihar etme riskinin normal popülasyona göre 7 kat daha fazla olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca, intihar edenlerde etmeyenlere oranla depresyon, somatoform 

bozukluğu ve anksiyetenin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Bland & Newman & 

Dyck & Orn, 1990).  
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Yine cezaevlerinde intihar girişimleri oldukça yaygındır. Đntihar girişiminde 

bulunanların genel olarak 25 yaşından genç, daha önce intihar girişimi olan, 

geçmişlerinde psikiyatrik tedavi görmüş ve genellikle bağımlılık yapıcı madde 

kullanan kişiler oldukları belirlenmiştir. Đntihar girişimcileri genellikle şimdiki 

durumundan memnun olmayan ancak ölmeyi hedeflemeyen kişilerdir. Genellikle 

kadınlar erkeklere göre intihar girişimi için daha riskli grubu oluşturmaktadırlar. 

Yine daha önceki intihar girişimi, intihar davranışının tekrarlanma riskini 

arttırmaktadır (Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 2003).  

 

Markus ve Alcabes’ in (1993) çalışmalarına göre, cezaevlerinde intihar eden 

mahpusların yaklaşık %50’ sinin geçmişinde daha önce bir intihar girişimi olduğu 

belirlenmiş ve % 77’ si bir çok kez intihar girişiminde bulunmuştur. Đntihar etmiş 

olan 48 mahpustan 30’ unun geçmişlerinde intihar girişimi söz konusudur. Palmer ve 

arkadaşlarına (2005) göre, kişinin daha önce intihar davranışının ya da intihar 

düşüncesinin olması ve kişinin kendisine zarar vermesi, şu anki intihar davranışı ve 

intihar girişimi için risk oluşturmaktadır.  

 

Kanada’ da yapılan bir çalışmada daha önce intihar girişimi olmuş 731 

mahpus ve daha önce intihar girişimi olmamış 731 mahpusunu demografik bilgileri 

karşılaştırılmıştır. Sonuçlara göre, intihar girişimi olmuş mahkumların, intihar 

girişimi olmamış mahkumlara göre daha genç oldukları ve bekâr oldukları 

saptanmıştır. Ayrıca intihar girişimi olmuş mahpusların 10 yıldan fazladır cezaevinde 

oldukları ve hırsızlık, soygun ve cinayet suçları nedeniyle cezaevinde bulundukları 

ortaya konmuştur (Mills & Kroner, 2005). 

 

Lekka ve ark (2006) Yunanistan’ da yüksek güvenlikli cezaevinde kalan 

mahpuslarda intihar düşünceleri ve intihar davranışı için risk faktörlerini 

araştırmışlardır. Katılımcılar 12 hafta boyunca izlenmiş ve olası intihar davranışı ya 

da kendine zarar verme davranışları kaydedilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 

intihar düşüncesi olan mahpuslarda, ailede intihar davranışının olması, psikiyatrik 

nedenlerle hastanede bulunma hikayesi, aksiyete ve depresyon semptomlarının 

bulunması mahpuslarda intihar düşünceleri için risk faktörleri olarak belirlenmiştir. 

Mahpuslarda intihar düşüncesinin olması kendine zarar verme davranışı için ciddi 

risk faktörü oluşturmaktadır (Lekka & Argyriou & Beratis, 2006).   
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Way ve ark (2003) New York Cezaevinde intihar girişimi olmuş 76 mahpus 

ile yaptıkları çalışmada, %95’ nin madde kullanımı hikayesinin olduğu, %70’ inin 

intihar girişimi öncesi anksiyete ve ajitasyon semptomları gösterdikleri, %48’ inde 

davranışsal bozukluğu olduğunu belirlenmiştir. Aynı zamanda %65’ inin aile ve 

arkadaşları ile sorunlar yaşadıkları, %40’ ının korkuları olduğu, %42’ sinin fiziksel 

sorunlar yaşadığı ve %41’ inin intihar girişimi olmadan üç gün içerisinde psikiyatrik 

yardım aldıkları gözlenmiştir.  

 

 

1.9. Amaç 

 

Görüldüğü gibi literatür incelendiğinde, cezaevinde kalanlarla ilgili ülkemiz dışında 

yapılan pek çok çalışmaya rastlanmaktadır, ancak ülkemizde bu alanla ilgili 

boşluklar mevcut olup, yeni yeni çalışma bulguları elde edilmeye başlanmıştır. Söz 

konusu nedenlerle araştırmanın genel amacı, hükümlü ve tutukluların suç 

davranışları, depresyon, boyun eğici davranışlar ve intihar davranışları arasındaki 

ili şkileri incelemektir. Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt 

aranacaktır. 

 

1. Ceza Đnfaz Kurumlarına Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Bireylerin Beck 

Depresyon Envanteri (BDE), Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ), 

Đntihar Olasılığı Ölçeği (ĐOÖ) ve ĐOÖ alt ölçekleri: Umutsuzluk Ölçeği 

(UÖ), Đntihar Düşünceleri Ölçeği (ĐDÖ), Kendini Olumsuz 

Değerlendirme Ölçeği (KODÖ) ve Düşmanlık Ölçeği (DÖ)  toplam 

puanları ortalamaları arasında fark var mıdır?  

2. Mahpusların psiko-sosyal özelliklerine göre ilgili ölçek toplam 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır? 

3. Psiko-sosyal değişkenler ile depresyon ve boyun eğici davranışların 

intihar olasılığını yordama güçleri nedir?  
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

 

 

Bu bölümde araştırma kapsamındaki araştırma grubu, veri toplama araçları, izlenen 

işlem yolu ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.  

 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 

Bu araştırma, ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutukluların psiko-sosyal 

özellikleri (intihar girişimi olması, kendisine fiziksel zarar verme durumu, çevrede 

intihar edip ölen olması, çevrede intihar girişiminin olması, ceza infaz kurumuna 

girmeden önce madde kullanımının olması, şiddete maruz kalma durumu, psikolojik 

sorunu olması, fizyolojik sorunları olması, düzenli ilaç kullanımı olması, ailede suç 

işleme durumunun olması, aile bağının olması, suç türü, medeni durum, eğitim 

durumu, ceza infaz kurumuna girme sayısı) ile intihar düşünceleri, depresyon 

düzeyleri ve boyun eğici davranışları arasındaki ilişkiyi incelemekte ve yanı sıra söz 

konusu değişkenlerden hangilerinin intihar düşüncelerini yordadığını belirleyen 

betimsel bir çalışmadır. 

 

 

2.1.1. Araştırma Grubu 

 

Araştırma grubunu, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda, Erzurum E Tipi 

Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ 

nda, Mersin E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda ve Ümraniye E ve T Tipi Kapalı 

Ceza Đnfaz Kurumu’ nda bulunan hükümlü ve tutuklular oluşturmaktadır. 

Araştırmada suç gruplarına göre tesadüfi seçilmiş toplam 326 tutuklu ve hükümlü ile 

çalışılmıştır.  

 

 Katılımcılar, ceza infaz kurumunda farklı konumda ve durumda bulunan 

kişilerden, yani tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlülerden oluşmaktadır. Tutuklu, 
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hükümlü ve hükmen tutuklu kavramlarını açıklamakta yarar vardır: Tutuklu, suçlu 

oldukları düşünülen fakat suç işleyip işlemedikleri henüz kanıtlanmamış kişilerdir ve 

yargılanma süreçleri devam eder.  Hükümlüler, suç işleme davranışı kesinleşmiş ve 

ceza almış kişilerdir. Hükmen tutuklular ise suç işleme davranışı Mahkemece 

kesinlik kazanmış olmasına rağmen haklarında verilen cezaya itiraz edilmiş ve 

Yargıtayca verilen cezanın değerlendirilmesini bekleyen kişiler olarak tanımlanabilir. 

Bu nedenle bu çalışmada hükmen tutuklular tutuklu statüsünde alınmışlardır. 

 

E ve T Tipi ceza infaz kurumları hükümlü, tutuklu ve hükmen tutuklu 

bireylerin kaldığı kurumlardır. Bu kurumlarda organize ve terör suçluları gibi yüksek 

güvenlik gerektiren suçlu mahpusların kalmadığı kurumlardır. Bu nedenle çalışma, 

mala ve cana karşı suç gruplarının bulunduğu ceza infaz kurumlarında 

yürütülmüştür.  

 

2.1.2. Araştırma Grubunun Demografik Özellikleri 

 

Çizelge 2.1. Katılımcıların Bulundukları Ceza Đnfaz Kurumlarına (CĐK) Göre        
                  Dağılımları 

 

Ceza Đnfaz Kurumları 

 

N % 

K. Mara ş E Tipi Kapalı 

CĐK 

62 19,0 

Mersin E Tipi Kapalı 

CĐK 

70 21,5 

Erzurum E Tipi Kapalı 

CĐK 

69 21,2 

Bitlis E Tipi Kapalı C ĐK 61 18,7 

Đstanbul E ve T Tipi 

Kapalı CĐK 

64 19,6 

Toplam 326 100,0 
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Araştırmaya katılan mahpusların % 19,00’ unun Kahramanmaraş E Tipi 

Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ ndan, % 21,5’ inin Mersin E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 

Kurumu’ ndan, % 21,2’ sinin Erzurum E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ ndan, % 

18,7’ sinin Bitlis E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ ndan,  19,6’ sının Đstanbul E ve 

T Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ ndan katıldığı görülmektedir. 

 

Çizelge2.2. Katılımcıların Đnfaz Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Đnfaz Durumu N % 

Tutuklu 162 49,7 

Hükümlü 164 50,3 

Toplam 326 100,0 

 

Araştırmaya katılan mahpusların % 49,7’ sinin tutuklu ve % 50,3’ ünün 

hükümlü olduğu görülmektedir. 

 

Çizelge 2.3. Katılımcıların Suç Türlerine Göre Dağılımları 

 

Suç Türü N % 

Hırsızlık 47 14,4 

Adam öldürme 84 25,8 

Gasp 72 22,1 

Cinsel suç 57 17,5 

Yaralama 66 20,2 

Toplam 326 100,0 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların % 25,8 ile en fazla adam öldürme suçu ile 

ceza aldıkları, % 14,4  ile en az hırsızlık suçundan ceza aldıkları görülmektedir.  
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Çizelge 2.4. Katılımcıların Yaşlarına Göre Dağılımları 

 

Yaş N % 

18-23 86 27,7 

24-29 93 29,9 

30-35 71 22,8 

36-41 29 9,3 

42-47 18 5,8 

48-53 7 2,3 

54-59 7 2,3 

Toplam 311 100 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların % 29,9 ile en fazla 24-29 yaş aralığında 

oldukları, ardından % 27,7 ile 18-23 yaş grubundaki bireylerin ceza infaz kurumunda 

bulundukları görülmektedir. % 2,3 ile en az 48-53 ve 54-59 yaş grubu bireylerin ceza 

infaz kurumunda daha azınlıkta oldukları görülmektedir.  

 

Çizelge 2.5. Katılımcıların öğrenim durumlarına göre dağılımları 

 

Öğrenim Durumu N % 

Okur-yazar değil 2 0,6 

Okur-yazar 41 12,6 

Đlkokul mezunu 124 38,0 

Ortaokul mezunu 86 26,4 

Lise mezunu 63 19,3 

Üniversite mezunu 10 3,1 

Toplam 326 100 

 

Araştırmaya katılan katılımcıların % 38 ile en fazla ilkokul mezunu bireylerin 

bulunduğu görülmektedir. Đlkokul mezunlarını % 26,4 ile ortaokul mezunları takip 

etmektedir. Ceza infaz kurumlarındaki bireylerin en az % 0,6 ile en az okur-yazar 

olmayan grubun oluşturduğu görülmektedir. 
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Çizelge 2.6. Katılımcıların mesleklerine göre dağılımları 

 

Meslek N % 

Memur 8 2,5 

Đşçi 28 8,6 

Vasıflı Meslek 52 16,0 

Serbest Meslek 50 15,3 

Đşsiz/Vasifsız meslek 155 47,5 

Esnaf 33 10,1 

Toplam 326 100,0 

 

 Araştırmaya katılan katılımcıları % 47,5 ile en fazla işsiz grubun oluşturduğu 

görülmekte olup % 2,5 ile en az memur grup oluşturmaktadır. 

 

Çizelge 2.7. Katılımcıların Medeni Durumlarına Göre Dağılımları 

 

Medeni Durum N % 

Bekar 190 58,3 

Boşanmış-Cezaevine 

girmeden önce ayrı-Dul 
36 11,0 

Evli 100 30,7 

Toplam 326 100,0 

                 

           Araştırmaya katılan katılımcıların yoğun olarak % 58,3 ile bekar bireylerin 

oluşturduğu, onları % 30,7 ile evli grubun takip ettiği, en az % 11,0 bireyin ise 

boşanmış yada dul bireylerden oluştuğu görülmektedir.  
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 Çizelge 2.8. Katılımcıların Doğdukları Bölgelere Göre Dağılımları 

 

Doğum Bölgesi 

 

N % 

Akdeniz 96 29,4 

Karadeniz 15 4,6 

Marmara 19 5,8 

Ege 3 0,9 

Doğu Anadolu 111 34,0 

Güney Doğu Anadolu 55 16,9 

Đç Anadolu 12 3,7 

Yurt Dı şı 3 0,9 

Toplam 314 96,3 

 

       Araştırmaya katılan bireylerin en çok % 34,0 ile Doğu Anadolu Bölgesi’ nde 

doğdukları, en az ise % 0,9 ile Ege Bölgesi doğumlu oldukları bulgulanmıştır. 

 

       2.1.3. Đşlem 

 

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Yetişkin Đyileştirme 

Şubesinden Sorumlu Tetkik Hakimliği’ nden araştırma yapılmasına ilişkin Resmi 

izin 06/11/2007 tarihinde alınmış ve çalışmanın Bitlis E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 

Kurumu, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı 

Ceza Đnfaz Kurumu, Mersin E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu ve Ümraniye E ve T 

Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda uygulanabilmesi için Kasım 2007-Haziran 2007 

tarihleri uygun bulunmuştur. Đlgili kurumdan izin aldıktan sonraki aşamada çalışma 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulu’ ndan geçmiştir. 

 

 Uygulama, ilgili ceza infaz kurumlarına resmi izin yazısı gönderilerek 

belirtilen tarihler arasında yapılmıştır. Uygulamaya başlamadan önce hükümlü ve 

tutuklulara çalışmanın Ankara Üniversitesi’ nde okuyan bir öğrencinin yüksek lisans 

tez çalışması olduğu ve çalışmada gönüllülüğün esas olduğu belirtilmiştir. Aynı 

zamanda çalışmanın hiçbir hukuki ya da tanı ve tedavi amacı gütmediği, sadece ceza 
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infaz kurumlarında kalan bireylerin psikolojik gereksinimleri saptamak ve çıkan 

sonuçlar neticesinde çeşitli çözüm önerileri getirmek olduğu ifade edilmiştir.  

 

 Hükümlü ve tutuklular çalışmaya 5’ er kişilik gruplar halinde alınmış ve 

uygulama tek oturumda, araştırmacının kontrolünde gerçekleştirilmi ştir. Araştırmada 

kullanılmış olan Kişisel Bilgi Formu ve ilgili ölçekler bizzat hükümlü ve tutukluların 

kendileri tarafından doldurulmuş, okuma ve görme güçlüğü çeken ya da yardım 

isteyenlerin ölçekleri, hükümlü ve tutuklunun cevaplaması koşuluyla,  araştırmacı 

tarafından doldurulmuştur. Kişisel Bilgi Formu’ nda yer alan psikolojik, fiziksel 

sorunlarının olup olmadığı ve düzenli ilaç kullanıp kullanmadıkları sorularına doktor 

tarafından teşhis koyulması ve ilaç yazılmış olması şartı gerektiği araştırmacı 

tarafından katılımcılara sözel olarak belirtilmiştir. 

 

 Araştırmada uygulamaların değerlendirilmesi araştırmacı tarafından 

yapılmıştır. 

 

  

2.1.4. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada, hükümlü ve tutukluların çeşitli demografik ve psiko-sosyal özellikleri 

hakkında bilgi toplayabilmek için Kişisel Bilgi Formu, intihar olasılıklarını ölçmek 

için Đntihar Olasılığı Ölçeği (ĐOÖ), depresyon düzeylerini ölçmek için Beck 

Depresyon Envanteri (BDE) ve boyun eğici davranışlarının düzeylerini 

belirleyebilmek için Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) kullanılmıştır.  

 

 

2.1.4.1. Kişisel Bilgi Formu 

 

Araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi toplama formunda hükümlü ve tutukluların 

demografik ve psiko-sosyal özellikleri, suç ve intihar davranışı ile ilgili bilgileri 

toplamak için sorular yer almıştır. 
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2.1.4.2. Đntihar Olasılığı Ölçeği  (Suicide Probability Scala –ĐOÖ-) 

 

Đntihar Olasılığı Ölçeği (Suicide Probability Scale –SPS), John G. Cull ve Wayne S. 

Gill (1990) tarafından geliştirilmi ştir. Ölçek, “insanlardan koptuğumu hissediyorum” 

gibi 36 maddeden oluşan kendini değerlendirme türünde likert tipi bir ölçektir. 

Ölçek, kişilerin bu durumu ne sıklıkla (hiçbir zaman, çoğu zaman, bazen, her zaman) 

hissettikleri üzerine temellendirilmiştir (Eltz & Evans & Celio & Dyl & Hunt & 

Armstrong & Sprito, 2007) ve yetişkinlerde ve ergenlerde intihar riskini 

değerlendirmek üzere geliştirilmi ştir. ĐOÖ’ nin 4 alt ölçeği vardır. Bunlar sırayla; 

“Umutsuzluk” 12 madde ( 5, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 36), “Đntihar 

düşüncesi” 8 madde (4, 7, 20, 21, 24, 25, 30, 32), “Kendini olumsuz değerlendirme” 

9 madde (2, 6, 10, 11, 18, 22, 26,27, 35, 4), “Düşmanlık” 7 (1, 3, 8, 9, 13,16, 34) 

maddedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 146, en düşük puan ise 30’ dur. 

Ölçekten alınan puan yükseldikçe intihar olasılığının yükseldiği kabul edilir. 

  

Ölçeğin Türkçe uyarlamasını, geçerlik ve güvenirlik çalışması Tuğcu (1996) 

tarafından yapılmıştır. ĐOÖ yüksek güvenirliği ve geçerliği olan bir ölçektir.  Cull ve 

Gill (1990) tarafından geliştirilen orijinal ĐOÖ' nün iç tutarlılık katsayısı ise, "toplam 

puan için" .93, test-tekrar-test güvenirliği .92, benzer ölçekler geçerliği .70 olarak 

saptanmıştır ayrıca Eskin (1992) ölçeğin Đsveç versiyonu ile yaptığı bir çalışmada 

test - tekrar test güvenirliğini .89 bulmuştur (Demirel, 2004; Tuğcu & Özhan, 1998; 

Ceyhun & Ceyhun, 2003). Alt ölçeklerin test tekrar test güvenirliği ise Umutsuzluk 

(.84), Kendini Olumsuz Değerlendirme (.42), Đntihar Düşünceleri (.70) ve Düşmanlık 

(.70)’ dır (Tuğcu, 2006). 

 

Tuğcu (2006) 100 depresif hasta ve  psikiyatrik tanı almamış 100 

katılımcıdan oluşan kontrol grubu ile yaptığı çalışmada, ailede intihar girişimi olmuş 

kontrol grubun ĐOÖ ortalama puanı 70,67 iken, bu oran depresif grupta 80,38 

çıkmıştır. Yine ailede intihar girişimi olmamış katılımcıların ĐOÖ ortalama puanları 

kontrol grubu için 52,28 iken, depresif grupta 77,49 çıkmıştır. 

 

Yine Tuğcu ve arkadaşlarının (1997) yaptıkları başka bir çalışmada ĐOÖ için 

ortalama puan kadınlar için 55,54, erkekler için 53,1, depresif grupta kadınlar için 

59,75, erkekler için 76,16 olarak belirlenmiştir. 
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2.1.4.3. Beck Depresyon Envanteri (Beck Depression Inventory) 

 

21 maddeden oluşan Beck Depresyon Envanteri, çeşitli depresif semptomların 

derecesini değerlendirmek için geliştirilmi ş ve somatik, bilişsel ve motivasyona 

dayalı belirtileri ölçer. Epidemiyolojik araştırmalarda ve tedavilerin 

değerlendirilmesinde sıklıkla kullanılan bir testtir. Maddeler depresif semptomlar ve 

davranışlarla alakalı olup, her madde 0-3 puan arasında puanlanmaktadır. Envanterin 

ilk formu 1961 yılında geliştirilmi ş, 1978 yılında ise revize edilmiştir. Her iki form 

arasında yüksek korelasyon vardır. Tegin (1980) ve Hisli (1987) tarafından Türkçeye 

adapte edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı α=.92’ dir (Eiden & Sheehy & O’ 

Sullivan & McLeavey, 2002; Özgüven, 2003; 2005; Savaşır & Şahin, 1997; Akt, 

Palmer ve ark., Weeks ve ark., 2008).  

 

0-13 puan arası minimal düzeyde depresyon, 14-19 arası hafif depresyon, 20-

28 puan arası orta derecede depresyon, 29-63 puan arası ise şiddetli depresyon olarak 

sınıflandırılır (Akt, Palmer ve ark., 2005; Savaşır & Şahin, 1997). Ölçeğin alt 

grupları şunlardır: depresif duygu durum, karamsarlık, başarısızlık duygusu, 

neşesizlik, suçluluk duyguları, kendini beğenmeme, kendini suçlama, intihar isteği, 

ağlama nöbetleri, sinirlilik, sosyal geri çekilme, karamsarlık, beden imgesinin 

çarpıtılması, çalışmama, uyku bozukluğu, yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, somatik 

yakınmalar, libido kaybı ve cezalandırmadır (Özdemir, 1999)  

 

 

2.1.4.4. Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (Submissive Acts Scale –SAS-) 

 

Gilbert & Allan (1994) tarafından geliştirilen Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği, 

bireylere tipik boyun eğici davranışları betimlemek için sorular soran Buss ve Ceaik’ 

in (1986) çalışmaları üzerine geliştirilmi ştir (Gilbert & Allan & Brough & Melley & 

Miles, 2002). Depresyonla ilişkili boyun eğici sosyal davranışları ölçen, bireyin 

kendi kendine uygulayabileceği kendini değerlendirme türünde bir ölçektir. Ölçek 16 

maddeden oluşmakta,, ergen ve yetişkinlere uygulanmaktadır.  Her maddede sözü 

edilen davranışların kişiyi ne kadar iyi tanımladığı sorulmaktadır.  Maddeler 1-5 

arasında, 5’li Likert tipi puanlama esasına göre değerlendirilir. Ölçekten alınabilecek 

en yüksek puan 80, en düşük puan ise 11’ dir.  Yüksek puanlar daha fazla boyun 
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eğici davranışa işaret etmektedir  (Gilbert & Allan & Brough & Melley & Miles, 

2002 & Gilbert & Allan, 1994).  

 

Yapılan çalışmalarda ölçeğin iç güvenirlik ve test-tekrar-test güvenirlikleri 

oldukça yüksek bulunmuştur. Gilbert ve Allan (2002) yaptıkları bir çalışmada 

ölçeğin Cronbach Alfa değeri klinik populasyon için .92 iken, öğrenci 

populasyonunda ise Cronbach Alfa değeri .85 olarak bulunmuştur. 

 

Türkçeye uyarlanması Şahin & Şahin (1992) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin 

Cronbach Alfa değeri .84 olarak bulunmuştur. Beck Depresyon Envanteri ile 

korelasyonu ise .66’ dır (Savaşır & Şahin, 1997). 

 

 

2.2. Verilerin Çözümlenmesi 

 

Araştırmada analizler SPSS.15 (Sosyal Bilimler icin Istatistik Paketi) ile yapılmıştır.  

 

 Bazı değişkenlere göre ayrılan grupların ĐOÖ, BDE, BEDÖ ve ĐOÖ alt 

ölçekleri toplam puan ortalamaları arasında farkın olup olmadığını test etmek için 

ANOVA (Çift Yönlü Varyans Analizi) ve T-Testi (Bağımsız Đki Örnek T-Test) 

yapılmıştır. Depresif semptomların ve boyun eğici davranışların intihar olasılığını 

yordayıp yordamadığını bulabilmek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 

 

 Ortalamalar arasındaki farkların önem kontrolü için anlamlılık düzeyi 

olarak.05 benimsenmiştir. 
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3. BULGULAR 

 

 

 

Bu bölümde araştırmada incelenen değişkenlerle ilgili olarak toplanan verilerin 

istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

 Araştırmanın amaçları doğrultusunda yapılacak analizlerden önce, 

araştırmaya katılan 332 katılımcıya ilişkin veriler kontrol edilmiştir. Bu aşamadan 

sonra, puanlar z puana çevrilerek, ±3.29 değerinin üzerindeki puanlar tek yönlü aşırı 

değer olarak kabul edilmiş ve dağılımın normalliği varsayımı doğrultusuna uymayan 

değerleri taşıyan 6 kişi çalışmanın dışında tutulmuştur. Değişkenlerin normal dağılım 

gösterdikleri gözlenmiş ve analizler 326 katılımcı üzerinden yapılmıştır.   

 

 Bulgulara araştırmanın amaçları doğrultusunda yer verilmiştir. 

 

 Çizelge 3.1. Katılımcıların Depresyon Puanlarına Göre Dağılımları 

 

Depresyon Derecesi N % 

Yok 101 31,0 

Hafif Depresyon 59 18,1 

OrtaDerecede Depresyon 94 28,8 

Şiddetli Depresyon 72 22,1 

Toplam 326 100 

 

           Tabloda da görüldüğü gibi ceza infaz kurumlarında kalan bireylerin %31’ inde 

depresif semptomlar görülmezken, % 18,1’ inde hafif düzeyde depresyon, % 28,8’ 

inde orta derecede depresyon ve % 22,1’ inde şiddetli depresyon olduğu 

görülmektedir. 
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 Çizelge 3.2. Katılımcıların Đntihar Olasılığı Puanlarına Göre Dağılımları 

 

Đntihar Olasılığı Derecesi N % 

30-53 39 12,0 

54 – 140 287 88,0 

Toplam 326 100 

 

      Araştırmaya katılan bireylerin % 39’ unun intihar olasılığı puanları 

normal popülasyonun ĐOÖ ortalamasının (Tuğcu ve ark, 1997) altında olduğu, % 

88,0’ inin intihar olasılığı puanlarının normal popülasyonun ĐOÖ ortalamasının 

üstünde olduğu belirlenmiştir. 
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3.3. Tutuklu ve Hükümlülerin Ölçek Toplam Puanlarına Göre Ortalama 

Farkları   

Amaç 1: Ceza Đnfaz Kurumlarına Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Bireylerin 

Beck Depresyon Envanteri (BDE), Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ), Đntihar 

Olasılığı Ölçeği (ĐOÖ) (ĐOÖ alt ölçekleri: Umutsuzluk Ölçeği (UÖ), Đntihar 

Düşünceleri Ölçeği (ĐDÖ), Kendini Olumsuz Değerlendirme Ölçeği (KODÖ)) ve 

Düşmanlık Ölçeği (DÖ) ) toplam puanları ortalamaları arasında fark var mıdır? 

 

Çizelge 3.3.1. Tutuklu ve Hükümlülerin Ölçek Toplam Puanlarının Ortalama 
ve Standart Sapmaları  
 

Ölçekler 

 

Đnfaz 

Durumu 

N X SS T 

Tutuklu 162 71,81 16,61 ĐOÖ 

Hükümlü 164 72,45 16,50 
,34 

Tutuklu 162 20,79 10,00 BDE 

Hükümlü 164 19,86 11,40 
,78 

Tutuklu 162 44,38 10,94 BEDÖ 

Hükümlü 164 42,76 12,11 
1,26 

Tutuklu 162 24,91 5,84 UÖ 

Hükümlü 164 24,77 6,18 
,20 

Tutuklu 162 15,64 6,91 ĐDÖ 

Hükümlü 164 15,71 6,73 
,10 

Tutuklu 162 16,95 3,61 KODÖ 

Hükümlü 164 17,01 3,28 
,15 

Tutuklu 162 15,22 4,64 DÖ 

Hükümlü 164 15,66 4,86 
      ,83 

P*<.05 

 

Tutuklu ve hükümlüler arasında ölçek toplam puanları ortalamaları arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucu iki grup arasında ĐOÖ, 

BDE, BEDÖ, UÖ, ĐDÖ, KODÖ ve DÖ toplam puanları ortalamaları arasında anlamlı 

bir fark olmadığı bulunmuştur. Söz konusu nedenle iki grubun verilerinin 
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birleştirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiş ve analizlere 326 mahpus üzerinden 

devam edilmiştir. 

3.4. Psiko-Sosyal Özelliklere göre Ölçeklerin Toplam Puan Ortalama 

Farkları 

 

 Amaç 2: Mahpusların psiko-sosyal özelliklerine göre ilgili ölçek toplam 

puanları arasında anlamlı bir fark var mıdır?  

 

Çizelge 3.4.1. Mahpusların intihar girişimlerinin olup olmamasına ilişkin 
ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 

Ölçekler Đntihar 

giri şiminin olup 

olmaması 

N X SS T 

Oldu 67 86,04 15,29 ĐOÖ 

 Olmadı 258 68,51 14,90 

8,40* 

Oldu 67 26,89 10,68 BDE 

 Olmadı 258 18,66 10,07 

5,68* 

Oldu 67 43,62 11,79 BEDÖ 

 Olmadı 258 43,62 11,46 

,00 

Oldu 67 27,94 5,91  

UÖ Olmadı 258 24,04 5,78 

4,82* 

Oldu 67 22,20 6,43  

ĐDÖ Olmadı 258 13,97 5,83 

9,5* 

Oldu 67 18,02 3,59  

KODÖ Olmadı 258 16,70 3,36 

2,72* 

Oldu 67 17,95 4,66  

DÖ Olmadı 258 14,80 4,57 

4,95* 

P*<.05 

 

Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların 

Đntihar Olasılığı Ölçeği’ nden (ĐOÖ) aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi 

ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 
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belirlenmiştir (t=8,40; p<.05). Buna göre intihar girişimi olmuş mahpusların ĐOÖ’ 

den aldıkları puan ortalaması (x=86,04; ss15,29), intihar girişimi olmamış 

mahpuslardan (x=68,51; ss14,90) daha fazladır. 

 

Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların 

Beck Depresyon Envanteri’ nden (BDE) aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-

testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark 

olduğu belirlenmiştir (t=5,68; p<.05). Buna göre intihar girişimi olmuş mahpusların 

BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=26,89; ss10,68), intihar girişimi olmamış 

mahpuslardan (x=18,66; ss10,07) daha fazladır. 

 

Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların 

Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği’ nden (BDEÖ) aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark yine t-testi ile analiz edilmiş ve iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan Umutsuzluk Ölçeği (UÖ)’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark yine t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (t=4,82; p<.05). Buna göre intihar 

girişimi olmuş mahpusların UÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=27,94; ss5,91), 

intihar girişimi olmamış mahpuslardan (x=24,04; ss5,78) daha fazladır. 

 

            Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan Đntihar Düşünceleri Ölçeği’ nden (ĐDÖ) aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=4,82; p<.05). Buna göre intihar 

girişimi olmuş mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=22,20; ss,43), 

intihar girişimi olmamış mahpuslardan (x=13,97; ss5,83) daha fazladır. 

               

           Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan Kendini Olumsuz Değerlendirme Ölçeği’ nden (KODÖ) 

aldıkları toplam puanlar  arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiş ve iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,72; p<.05). Buna göre intihar girişimi 
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olmuş mahpusların KODÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=18,02;ss3,59), intihar 

girişimi olmamış mahpuslardan (x=16,70; ss3,36) daha fazladır. 

 

Đntihar girişimi olmuş mahpuslar ile intihar girişimi olmayan mahpusların, 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan Düşmanlık Ölçeği’ nden (DÖ) aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=4,95; p<.05). Buna göre intihar girişimi 

olmuş mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,95;ss4,66), intihar 

girişimi olmamış mahpuslardan (x=14,80; ss4,57) daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.2. Mahpusların intihar etmeyi düşünüp düşünmemesine ilişkin 
ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 
  

Ölçekler Đntihar etmeyi 

düşünüp düşünmesi 

N X SS T 

Düşündü 99 83,01 16,09 ĐOÖ 

Düşünmedi 226 67,35 14,39 

8,32* 

Düşündü 99 26,20 10,07 BDE 

 Düşünmedi 226 17,80 9,98 

6,93* 

Düşündü 99 43,16 11,05 BEDÖ 

 Düşünmedi 226 43,83 11,72 

 ,49 

Düşündü 99 27,61 5,69  

UÖ Düşünmedi 226 23,63 5,74 

5,78* 

Düşündü 99 20,85 6,76  

ĐDÖ Düşünmedi 226 13,40 5,48 

9,67* 

Düşündü 99 17,76 3,51  

KODÖ Düşünmedi 226 16,62 3,37 

2,72* 

Düşündü 99 17,22 4,75  

DÖ Düşünmedi 226 14,67 4,56 

4,49* 

P*<.05 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile intihar etmeyi düşünmemiş 

mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 
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belirlenmiştir (t=8,32; p<.05). Buna göre intihar etmeyi düşünmüş mahpusların ĐOÖ’ 

den aldıkları puan ortalaması (x=83,01; ss16,09), intihar etmeyi düşünmemiş olan 

mahpuslardan (x=67,35; ss14,39) daha fazladır. 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile intihar etmeyi düşünmemiş 

mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=6,93; p<.05). Buna göre intihar etmeyi düşünmüş mahpusların 

BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=26,20; ss10,07), intihar etmeyi düşünmemiş 

olan mahpuslardan (x=17,80; ss9,98) daha fazladır. 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile intihar etmeyi düşünmemiş 

mahpusların BDEÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı 

gözlenmiştir. 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile düşünmemiş mahpusların ĐOÖ alt 

ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiş ve iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (t=5,78; p<.05). 

Buna göre intihar etmeyi düşünmüş olan mahpusların UÖ’ den aldıkları puan 

ortalaması (x=27,61; ss5,69), intiharı düşünmemiş olan mahpuslardan (x=23,63; 

ss5,74) daha fazladır. 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile intihar etmeyi düşünmemiş 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu  belirlenmiştir (t=9,67; p<.05). Buna göre intihar etmeyi düşünmüş olan 

mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=20,85; ss6,76), intiharı 

düşünmemiş olan mahpuslardan (x=13,40; ss=,48) daha fazladır. 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile intihar etmeyi düşünmemiş 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,72; p<.05). Buna göre intihar etmeyi 
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düşünmüş olan mahpusların KODÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,76; 

ss=3,51), intiharı düşünmemiş olan mahpuslardan (x=16,62; ss=3,37) daha fazladır. 

 

Đntihar etmeyi düşünmüş mahpuslar ile intihar etmeyi düşünmemiş 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark yine t-testi ile analiz edilmiş ve iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=4,49; p<.05). Buna göre intihar etmeyi düşünmüş olan mahpusların 

DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,22; ss=4,75), intiharı düşünmemiş olan 

mahpuslardan (x=14,67; ss=4,56) daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.3. Mahpusların kendilerine fiziksel zarar verip vermemelerine 
ili şkin ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 
  

Ölçekler Kendisine 

fiziksel zarar 

verme durumu 

N X SS T 

Oldu 129 79,31 16,02 ĐOÖ 

Olmadı 197 67,43 15,15 

6,68* 

Oldu 129 23,19 10,88 BDE 

 Olmadı 197 18,44 10,21 

3,94* 

Oldu 129 42,72 11,53 BEDÖ 

 Olmadı 197 44,10 11,56 

1,05 

Oldu 129 26,14 5,64 UÖ 

 Olmadı 197 23,97 6,09 

3,28* 

Oldu 129 18,74 7,11 ĐDÖ 

 Olmadı 197 13,66 5,80 

,76* 

Oldu 129 17,37 3,38 KODÖ 

 Olmadı 197 16,71 3,47 

1,71 

Oldu 129 17,62 4,57 DÖ 

 Olmadı 197 14,01 4,31 

7,13* 

P*<.05 

 

Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine fiziksel zarar 

vermemiş olan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi 
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ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=6,68; p<.05). Buna göre kendisine fiziksel zarar vermiş olan 

mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=79,31; ss=16,02), kendisine 

fiziksel zarar vermemiş olan mahpuslardan (x=67,43; ss=15,15) daha fazladır. 

 

 Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine fiziksel zarar 

vermemiş olan mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi 

ile analiz edilmiş ve sonuçlara göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=3,94; p<.05). Buna göre kendisine fiziksel zarar vermiş olan 

mahpusların BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=23,19; ss=10,88), kendisine 

fiziksel zarar vermemiş olan mahpuslardan (x=18,44; ss=10,21) daha fazladır. 

 

            Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine fiziksel zarar 

vermemiş olan mahpusların BEDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-

testi ile analiz edilmiş, ancak iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı 

belirlenmiştir. 

 

    Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine zarar 

vermemiş olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiş ve iki grup arasında anlamlı bir fark 

olduğu belirlenmiştir (t=2,72; p<.05). Buna göre kendisine zarar vermiş olan 

mahpusların UÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=26,14; ss=5,64), kendisine fiziksel 

zarar vermemiş olan mahpuslardan (x=23,97; ss=6,09) daha fazladır. 

 

    Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine zarar 

vermemiş olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (t=6,76; p<.05). Buna göre kendisine 

zarar vermiş olan mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=18,74; 

ss=7,11), zarar vermemiş olan mahpuslardan (x=13,66; ss=5,80) daha fazladır. 

 

             Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine zarar vermemiş 

olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar 
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arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

           Kendisine fiziksel zarar vermiş olan mahpuslar ile kendisine zarar vermemiş 

olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=7,13; p<.05). Buna göre kendisine zarar 

vermiş olan mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,62; ss=4,57), 

kendisine zarar vermemiş olan mahpuslardan (x=14,01; ss=4,31) daha fazladır.          

 

              Çizelge 3.4.4. Çevrelerinde intihar edip ölen olup olmamasına ilişkin ölçek 
toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 
  

Ölçekler Çevrelerinde 

intihar ederek 

ölen 

N X SS T 

Oldu 50 78,02 16,16 ĐOÖ 

Olmadı 273 71,02 16,36 

2,80* 

Oldu 50 22,66 9,96 BDE 

 Olmadı 273 19,88 10,73 

1,79 

Oldu 50 43,58 11,34 BEDÖ 

 Olmadı 273 43,61 11,54 

,01 

Oldu 50 26,80 5,13  

UÖ Olmadı 273 24,50 6,11 

2,82* 

Oldu 50 18,06 6,89  

ĐDÖ Olmadı 273 15,19 6,66 

2,71* 

Oldu 50 17,14 3,01  

KODÖ Olmadı 273 16,93 3,53 

,42 

Oldu 50 16,82 4,95  

DÖ Olmadı 273 15,20 4,67 

2,13* 

P*<.05 

Çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakınları olan mahpuslar ile çevrelerinde 

intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar 
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arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,80; p<.05). Buna göre çevrelerinde intihar 

ederek ölen yakını olan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=78,02; 

ss=16,16), çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpuslardan 

(x=71,02; ss=16,36) daha fazladır. 

 

Çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakınları olan mahpuslar ile çevrelerinde 

intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpusların BDE’ den ve BEDÖ’den aldıkları 

toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki 

grup arasında anlamlı  farklar yoktur. 

 

Çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakınları olan mahpuslar ile çevrelerinde 

intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ 

den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,82; 

p<.05). Buna göre çevrelerinde intihar ederek ölen yakını olan mahpusların UÖ’ den 

aldıkları puan ortalaması (x=26,80; ss=5,13), diğerlerinden (x=24,50; ss=6,11) biraz 

daha fazladır. 

 

Çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakınları olan mahpuslar ile çevrelerinde 

intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ 

den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,71; 

p<.05). Buna göre çevrelerinde intihar ederek ölen yakını olan mahpusların ĐDÖ’ den 

aldıkları puan ortalaması (x=18,06; ss=6,89), diğerlerinden (x=15,19; ss=6,66) daha 

fazladır. 

 

 Çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakınları olan mahpuslar ile çevrelerinde 

intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan 

KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiş ve iki 

grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Çevrelerinde intihar ederek ölmüş yakınları olan mahpuslar ile çevrelerinde 

intihar ederek ölmüş yakını olmayan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ 
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den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,13; 

p<.05). Buna göre çevrelerinde intihar ederek ölen yakını olan mahpusların DÖ’ den 

aldıkları puan ortalaması (x=16,82; ss=4,95), diğer grubun puanlarından  (x=15,20; 

ss=4,67) biraz daha fazladır. 

 
Çizelge 3.4.5. Mahpusların çevrelerinde intihar girişiminin olup olmamasına 

ili şkin ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 
  

Ölçekler Çevrelerinde 

intihar giri şimi   

N X SS T 

Oldu 59 80,74 16,93 ĐOÖ 

Olmadı 265 70,16 15,90 

4,38* 

Oldu 59 23,89 11,49 BDE 

 Olmadı 265 19,56 10,41 

2,66* 

Oldu 59 42,50 12,22 BEDÖ 

 Olmadı 265 43,85 11,37 

,77 

Oldu 59 27,42 5,65 UÖ 

 Olmadı 265 24,27 5,96 

3,83* 

Oldu 59 18,93 7,41 ĐDÖ 

 Olmadı 265 14,93 6,48 

3,83* 

Oldu 59 17,23 3,15 KODÖ 

 Olmadı 265 16,92 3,52 

,68 

Oldu 59 17,86 4,53 DÖ 

 Olmadı 265 14,91 4,65 

4,49* 

P*<.05 

 

Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-

testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark 

olduğu belirlenmiştir (t=4,38; p<.05). Buna göre çevrelerinde intihar girişimi olmuş 

olan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=80,74; ss=16,93), 

çevrelerinde intihar girişimi olmamış mahpuslardan (x=70,16; ss=15,90) daha 

fazladır. 
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Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-

testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark 

olduğu görülmüştür (t=2,66; p<.05). Buna göre çevrelerinde intihar girişimi olmuş 

olan mahpusların BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=23,89; ss=11,49), 

çevrelerinde intihar girişimi olmamış mahpuslardan (x=19,56; ss=10,41) daha 

fazladır. 

 

Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların BEDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-

testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark 

yoktur. 

 

Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=3,83; p<.05). Buna göre 

çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpusların UÖ’ den aldıkları puan 

ortalaması (x=27,42; ss=5,65), diğer gruptan (x=24,27; ss=5,96) daha fazladır. 

 

Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ ’ den aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=3,83; p<.05). Buna göre 

çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan 

ortalaması (x=18,93; ss=7,41), çevrelerinde intihar girişimi olmamış mahpuslardan 

(x=14,93; ss=6,48) daha fazladır. 

 

Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları 

toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiş ve sonuçlara göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. 
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Çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpuslar ile çevrelerinde intihar 

girişimi olmamış mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=4,49; p<.05). Buna göre 

çevrelerinde intihar girişimi olmuş olan mahpusların DÖ’ den aldıkları puan 

ortalaması (x=17,86; ss=4,53), çevrelerinde intihar girişimi olmamış mahpuslardan 

(x=14,91; ss=4,65) daha fazladır. 

 
Çizelge 3.4.6. Mahpusların cezaevine girmeden önce madde kullanıp 

kullanmamasına ilişkin ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 
  

Ölçekler Madde 

kullanımı   

N X SS T 

Oldu 137 76,37 16,86 ĐOÖ 

Olmadı 187 69,16 15,67 

3,92* 

Oldu 137 22,40 10,51 BDE 

 Olmadı 187 18,88 10,68 

2,95* 

Oldu 137 42,67 10,96 BEDÖ 

 Olmadı 187 44,13 11,97 

1,13 

Oldu 137 25,29 5,845  

UÖ Olmadı 187 24,52 6,14 

1,14 

Oldu 137 17,41 6,93  

ĐDÖ Olmadı 187 14,47 6,46 

3,88* 

Oldu 137 17,27 3,53  

KODÖ Olmadı 187 16,77 3,37 

1,30 

Oldu 137 17,02 4,76  

DÖ Olmadı 187 14,30 4,44 

5,21* 

P*<.05 

 

Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=3,92; p<.05). Buna göre madde kullanım 

öyküsü olmuş olan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=76,37; 
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ss=16,86), madde kullanımı öyküsü olmamış olan mahpuslardan (x=69,16; ss=15,67) 

daha fazladır. 

 

Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,95; p<.05). Buna göre madde kullanım 

öyküsü olmuş olan mahpusların BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=22,40; 

ss=10,51), madde kullanımı öyküsü olmamış olan mahpuslardan (x=18,88; ss=10,68) 

daha fazladır. 

 

Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların BEDÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den 

aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den 

aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=3,88; 

p<.05). Buna göre madde kullanım öyküsü olmuş olan mahpusların ĐDÖ’ den 

aldıkları puan ortalaması (x=17,41; ss=6,93), madde kullanımı öyküsü olmamış olan 

mahpuslardan (x=14,47; ss=6,46) daha fazladır. 

 

Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den  

aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur. 
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Ceza infaz kuruma girmeden önce madde kullanımı olmuş olan mahpuslar ile 

madde kullanımı olmamış olan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den 

aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiş ve iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=5,21; p<.05). Buna göre madde kullanım 

öyküsü olmuş olan mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,02; 

ss=4,76), madde kullanımı öyküsü olmamış olan mahpuslardan (x=14,30; ss=4,44) 

daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.7. Mahpusların şiddete maruz kalmış olmaları ya da 
olmamalarına ilişkin ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 

Ölçekler Şiddete maruz 

kalma durumu   

N X SS T 

Oldu 76 81,57 16,01 ĐOÖ 

Olmadı 250 69,26 15,62 

5,90* 

Oldu 76 25,10 11,46 BDE 

 Olmadı 250 18,86 10,07 

4,26* 

Oldu 76 42,50 9,59 BEDÖ 

 Olmadı 250 43,88 12,09 

1,032 

Oldu 76 27,05 5,20 UÖ 

 Olmadı 250 24,16 6,08 

4,06* 

Oldu 76 19,13 7,63 ĐDÖ 

 Olmadı 250 14,62 6,18 

4,69* 

Oldu 76 18,09 3,10 KODÖ 

 Olmadı 250 16,64 3,48 

3,46* 

Oldu 76 18,11 4,91 DÖ 

 Olmadı 250 14,62 4,40 

5,54* 

P*<.05 

 

Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

bulgulanmıştır (t=5,90; p<.05). Buna göre şiddete maruz kalmış olan mahpusların 
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ĐOÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=81,57; ss=16,01), şiddete maruz kalmamış 

olan mahpuslardan (x=69,26; s=15,62) daha fazladır. 

 

Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=4,26; p<.05). Buna göre şiddete maruz kalmış olan mahpusların 

BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=25,10; ss=11,46), şiddete maruz kalmamış 

olan mahpuslardan (x=18,86; ss=10,07) daha fazladır. 

 

Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların BEDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=4,06; p<.05). Buna göre şiddete maruz kalmış olan 

mahpusların UÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=27,05; ss=5,20), şiddete maruz 

kalmamış olan mahpuslardan (x=24,16; ss=6,08) daha fazladır. 

 

Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=4,69; p<.05). Buna göre şiddete maruz kalmış olan 

mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=19,13; ss=7,63), şiddete maruz 

kalmamış olan mahpuslardan (x=14,62; ss=6,18) daha fazladır. 

 

Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=3,46; p<.05). Buna göre şiddete maruz 

kalmış olan mahpusların KODÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=18,09; ss=3,10), 

şiddete maruz kalmamış olan mahpuslardan (x=16,64; ss=3,48) daha fazladır. 
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Şiddete maruz kalmış olan mahpuslar ile şiddet maruz kalmamış olan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu gözlenmiştir (t=5,54; p<.05). Buna göre şiddete maruz kalmış olan 

mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=18,11; ss=4,91), şiddete maruz 

kalmamış olan mahpuslardan (x=14,62; ss=4,40) daha fazladır 

 

Çizelge 3.4.8. Mahpusların psikolojik sorunlarının var olup olmamasına 
ili şkin ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 

Ölçekler Psikoloik 

sorun   

N X SS T 

Var 89 82,01 17,01 ĐOÖ 

Yok 236 68,45 14,79 

6,63* 

Var 89 26,07 10,61 BDE 

 Yok 236 18,19 9,96 

6,07* 

Var 89 42,69 11,21 BEDÖ 

 Yok 236 43,82 11,60 

,801 

Var 89 27,04 6,19 UÖ 

 Yok 236 24,00 5,74 

4,01* 

Var 89 19,87 7,63 ĐDÖ 

 Yok 236 14,12 5,74 

6,45* 

Var 89 17,92 3,35 KODÖ 

 Yok 236 16,61 3,42 

3,12* 

Var 89 18,04 4,70 DÖ 

 Yok 236 14,46 4,41 

6,21* 

P*<.05 

 

Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik problemi olmayan 

mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=6,63; p<.05). Buna göre psikolojik problemi olan mahpusların ĐOÖ’ 
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den aldıkları puan ortalaması (x=82,01; ss=17,01), psikolojik problemi olmayan 

mahpuslardan (x=68,45; ss=14,79) daha fazladır. 

 

Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik problemi olmayan 

mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir r (t=6,07; p<.05). Buna göre psikolojik problemi olan mahpusların 

BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=26,07; ss=10,61), psikolojik problemi 

olmayan mahpuslardan (x=18,19; ss=9,96) daha fazladır. 

 

Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik problemi olmayan 

mahpusların BEDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiş ve sonuçlara göre iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik problemi olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=4,08; p<.05). Buna göre psikolojik problemi olan 

mahpusların UÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=27,04; ss=6,19), psikolojik 

problemi olmayan mahpuslardan (x=24,00; ss=5,74) daha fazladır. 

 

Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik sorunları olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu  belirlenmiştir (t=6,45; p<.05). Buna göre psikolojik sorunları olan 

mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=19,87; ss=7,63), psikolojik 

sorunları olmayan mahpuslardan (x=14,12; ss=5,74) daha fazladır. 

 

Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik sorunları olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=3,12; p<.05). Buna göre psikolojik problemi 

olan mahpusların KODÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,92; ss=3,35), 

psikolojik problemi olmayan mahpuslardan (x=16,61; ss=3,42) daha fazladır. 
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Psikolojik sorunları olan mahpuslar ile psikolojik sorunları olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=6,21; p<.05). Buna göre psikolojik problemi olan 

mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=18,04; ss=4,70), psikolojik 

problemi olmayan mahpuslardan (x=14,46; ss=4,41) daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.9. Mahpusların fizyolojik problemleri olup olmamasına ilişkin 
ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 

Ölçekler Fizylojik 

problem   

N X SS T 

Var 49 79,42 16,73 ĐOÖ 

Yok 276 70,73 16,13 

3,36* 

Var 49 25,32 11,20 BDE 

 Yok 276 19,34 10,31 

3,48* 

Var 49 45,48 11,26 BEDÖ 

 Yok 276 43,22 11,61 

1,29 

Var 49 27,48 5,27  

UÖ Yok 276 24,35 6,02 

3,74* 

Var 49 18,34 8,13  

ĐDÖ Yok 276 15,13 6,37 

2,62* 

Var 49 17,04 3,42  

KODÖ Yok 276 16,95 3,45 

,16 

Var 49 16,44 4,28  

DÖ Yok 276 15,24 4,81 

1,78* 

P*<.05 

 

Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=3,36; p<.05). Buna göre fizyolojik problemi olan mahpusların ĐOÖ’ 
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den aldıkları puan ortalaması (x=79,42; ss=16,73), fizyolojik problemi olmayan 

mahpuslardan (x=70,73; ss=16,13) daha fazladır. 

 

Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t63,27=3,48; p<.05). Buna göre fizyolojik problemi olan mahpusların 

BDE’ den aldıkları puan ortalaması (x=25,32; ss=11,20), fizyolojik problemi 

olmayan mahpuslardan (x=19,34; ss=10,31) daha fazladır. 

 

Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=3,74; p<.05). Buna göre fizyolojik problemi olan 

mahpusların UÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=45,48; ss=11,26), fizyolojik 

problemi olmayan mahpuslardan (x=43,22; ss=11,61) daha fazladır. 

 

Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=2,62; p<.05). Buna göre fizyolojik problemi olan 

mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=18,34; ss=8,13), fizyolojik 

problemi olmayan mahpuslardan (x=15,13; ss=6,37) daha fazladır. 

 

Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 
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Fizyolojik problemleri olan mahpuslar ile fizyolojik problemleri olmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=1,78; p<.05). Buna göre fizyolojik problemi olan 

mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=16,44; ss=4,28), fizyolojik 

problemi olmayan mahpuslardan (x=15,24; ss=4,81) daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.10. Mahpusların düzenli ilaç kullanıp kullanmamasına ilişkin 
ölçek toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 

Ölçekler Düzenli ilaç 

kullanımı   

N X SS T 

Var 44 82,06 17,52 ĐOÖ 

Yok 282 70,58 15,85 

4,09* 

Var 44 27,65 10,93 BDE 

 Yok 282 19,17 10,24 

4,82* 

Var 44 46,27 11,35 BEDÖ 

 Yok 282 43,13 11,55 

1,69 

Var 44 27,79 4,84 UÖ 

 Yok 282 24,37 6,04 

4,19* 

Var 44 19,56 8,40 ĐDÖ 

 Yok 282 15,06 6,33 

3,40* 

Var 44 17,36 3,52 KODÖ 

 Yok 282 16,91 3,43 

,78 

Var 44 17,56 4,89 DÖ 

 Yok 282 15,10 4,65 

3,11* 

P*<.05 

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=4,09; p<.05). Buna göre düzenli ilaç kullanan mahpusların ĐOÖ’ den 

aldıkları puan ortalaması (x=82,06; ss=17,52), ilaç kullanmayan mahpuslardan 

(x=70,58; ss=15,85) daha fazladır. 
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Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların BDE’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t=4,82; p<.05). Buna göre düzenli ilaç kullanan mahpusların BDE’ 

den aldıkları puan ortalaması (x=27,65; ss=10,93), düzenli ilaç kullanmayan 

mahpuslardan (x=19,17; ss=10,24) daha fazladır. 

 

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların BEDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark yoktur. 

 

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=4,19; p<.05). Buna göre düzenli ilaç kullanan 

mahpusların UÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=27,79; ss=4,84), düzenli ilaç 

kullanmayan mahpuslardan (x=24,37; ss=6,04) daha fazladır. 

 

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=3,40; p<.05). Buna göre düzenli ilaç kullanan 

mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=19,56; ss=8,40), düzenli ilaç 

kullanmayan mahpuslardan (x=15,06; ss=6,33) daha fazladır. 

 

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ’ den aldıkları toplam puanlar 

arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında 

anlamlı bir fark yoktur. 

 

Düzenli ilaç kullanmak zorunda olan mahpuslar ile düzenli ilaç kullanmayan 

mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu bulunmuştur (t=3,11; p<.05). Buna göre düzenli ilaç kullanan 
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mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=17,56; ss=4,89), düzenli ilaç 

kullanmayan mahpuslardan (x=15,10; ss=4,65) daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.11. Ailede suç işleme durumu olup olmamasına ilişkin ölçek 
toplam puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 
 

Ölçekler Ailede suç 

işleme   

N X SS T 

Var 68 76,08 18,75 ĐOÖ 

Yok 257 71,12 15,79 

2,02* 

Var 68 21,69 11,81 BDE 

 Yok 257 20,00 10,41 

1,07 

Var 68 41,30 10,06 BEDÖ 

 Yok 257 44,11 11,87 

1,96 

Var 68 25,39 6,27 UÖ 

 Yok 257 24,70 5,94 

,81 

Var 68 17,30 7,63 ĐDÖ 

 Yok 257 15,26 6,53 

2,02* 

Var 68 17,26 3,39 KODÖ 

 Yok 257 16,89 3,46 

,80 

Var 68 17,00 5,21 DÖ 

 Yok 257 15,03 4,55 

2,83* 

P*<.05 

 

Aile fertlerinden suç işlemiş birileri olan mahpuslar ile aile fertlerinde suç 

işlemiş birileri olmayan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki 

fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir 

fark olduğu belirlenmiştir (t=2,02; p<.05). Buna göre aile fertlerinde suç işlemiş 

birileri olan mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları puan ortalaması (x=76,08; ss=18,75), 

aile fertlerinde suç işlemi birileri olmayan mahpuslardan (x=71,12; ss=15,79) daha 

fazladır. 
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Aile fertlerinden suç işlemiş birileri olan mahpuslar ile aile fertlerinde suç 

işlemiş birileri olmayan mahpusların BDE’ den ve BEDÖ’ den aldıkları toplam 

puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup 

arasında anlamlı farklar bulunamamıştır. Yine ĐOÖ alt ölçeklerinden UÖ’ den  ve 

KODÖ’den aldıkları toplam puanlar arasındaki farklar da anlamlı değildir. 

 

Aile fertlerinden suç işlemiş birileri olan mahpuslar ile aile fertlerinde suç 

işlemiş birileri olmayan mahpusların ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları 

toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki 

grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t=2,83; p<.05). Buna göre aile 

fertlerinde suç işlemiş birileri olan mahpusların DÖ’ den aldıkları puan ortalaması 

(x=17,00; ss=5,21), aile fertlerinde suç işlemi birileri olmayan mahpuslardan 

(x=15,03; ss=4,55) daha fazladır. 
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Çizelge 3.4.12. Aile ile görüşüp görüşmeme durumuna ilişkin ölçek toplam 
puan ortalamaları ve t testi sonuçları 

 

Ölçekler Aile ile 

görüşme   

N X SS T 

Var 294 71,30 16,01 ĐOÖ 

Yok 32 79,71 19,41 

-2,36* 

Var 294 19,96 10,53 BDE 

 Yok 32 23,59 12,05 

-1,63 

Var 294 43,56 11,41 BEDÖ 

 Yok 32 43,50 13,02 

,028 

Var 294 24,51 5,76 UÖ 

 Yok 32 27,81 7,32 

-2,46* 

Var 294 15,42 6,70 ĐDÖ 

 Yok 32 18,00 7,41 

-,1,88 

Var 294 16,96 3,49 KODÖ 

 Yok 32 17,09 3,08 

-2,22 

Var 294 15,22 4,69 DÖ 

 Yok 32 17,46 4,91 

-2,46* 

P*<.05 

 

Ailesi ile görüşen mahpuslar ile ailesi ile görüşmeyen mahpusların ĐOÖ’ den 

aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz 

sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t= -2,36; 

p<.05). Buna göre ailesi ile görüşmeyen mahpusların ĐOÖ’ den aldıkları puanlar 

(x=79,71; ss=19,41), ailesi ile görüşen mahpuslardan (x=71,30; ss=16,01) daha 

fazladır. 

 

Ailesi ile görüşen mahpuslar ile ailesi ile görüşmeyen mahpusların BDE’ den 

ve BEDÖ’den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı farklar yoktur. Yine ĐOÖ alt 

ölçeklerinden olan KODÖ’ den alınan toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiş ve sonuçlara göre iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
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Ailesi ile görüşen mahpuslar ile ailesi ile görüşmeyen mahpusların ĐOÖ alt 

ölçeklerinden olan DÖ’ den aldıkları toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz 

edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki grup arasında anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (t= -2,46; p<.05). Buna göre ailesi ile görüşmeyen mahpusların DÖ 

den aldıkları puan ortalaması (x=17,46; ss=4,91), ailesi ile görüşen mahpuslardan 

(x=15,22; ss=4,69) daha fazladır. 

 

Çizelge 3.4.13. Yaş durumuna ilişkin ölçek toplam puan ortalamaları ve t 
testi sonuçları 

 
Ölçekler Yaş N X SS T 

18-29 179 73,05 16,69 ĐOÖ 

30 ve üstü 132 70,51 16,45 

1,33 

18-29 179 21,16 10,41 BDE 
30 ve üstü 132 19,50 11,08 

1,33 

18-29 179 44,30 10,09 BEDÖ 
30 ve üstü 132 42,45 13,16 

1,35* 

18-29 179 24,94 5,60 UÖ 
30 ve üstü 132 24,67 6,57 

,38* 

18-29 179 16,25 7,16 ĐDÖ 
30 ve üstü 132 14,72 6,30 

1,98* 

18-29 179 16,91 3,43 KODÖ 
30 ve üstü 132 17,08 3,56 

,41 

18-29 179 15,84 4,76 DÖ 
30 ve üstü 132 14,68 4,61 

2,17 

 
 

18-23 arası yaşındakiler ile 30 yaş ve üstü mahpusların BEDÖ’ den aldıkları 

toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki 

grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t= 1,35; p<.05). Buna göre 18-

29 yaş aralığındaki mahpusların BEDÖ’den aldıkları puan ortalaması (x=44,30; 

ss=10,09), 30 yaş ve üstü mahpuslardan (x=42,45; ss=13,16) daha fazladır. 

 
 

18-23 arası yaşındakiler ile 30 yaş ve üstü mahpusların UÖ’ den aldıkları 

toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki 

grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t= ,38; p<.05). Buna göre 18-29 
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yaş aralığındaki mahpusların UÖ’den aldıkları puan ortalaması (x=24,94; ss=5,60), 

30 yaş ve üstü mahpuslardan (x=24,67; ss=6,57) daha fazladır. 

 

18-23 arası yaşındakiler ile 30 yaş ve üstü mahpusların ĐDÖ’ den aldıkları 

toplam puanlar arasındaki fark t-testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre iki 

grup arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir (t= 1,98; p<.05). Buna göre 18-

29 yaş aralığındaki mahpusların ĐDÖ’den aldıkları puan ortalaması (x=16,25; 

ss=7,16), 30 yaş ve üstü mahpuslardan (x=14,72; ss=6,30) daha fazladır. 
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Çizelge 3.4.14. Mahpusların suç türlerine ilişkin ölçek toplam puanları 
ortalamaları ve ANOVA sonuçları 

 

Ölçekler Suç 
Türü 

N X SS Kareler 
Toplamı 

Ortalama  
Kare 

F 
 

Hırsızlık 47 75,72 16,03 

Adam 

öldürme 

84 69,73 15,31 

Gasp 72 71,34 18,25 

Cinsel 

suç 

57 77,15 15,15 

 
 
 
 
ĐOÖ 

Yaralama 66 69,13 16,59 

 

 

3164,01 

 

 

791 

 

 

2,962* 

 

Hırsızlık 47 20,12 10,65 

Adam 

öldürme 

84 19,30 10,18 

Gasp 72 19,43 10,38 

Cinsel 

suç 

57 23,82 11,34 

 
 
 
 
BDE 

Yaralama 66 19,69 10,96 

 
 
 
870,157 

 
 
 
217,54 

 
 
 

1,91 

Hırsızlık 47 46,74 9,39 

Adam 

öldürme 

84 4,57 11,44 

Gasp 72 41,43 11,44 

Cinsel 

suç 

57 42,70 13,46 

 
 
 
 
BEDÖ 

Yaralama 66 43,07 11,14 

 
 
 
946,56 

 
 
 
236,64 

 
 
 

1,78 

Hırsızlık 47 25,31 6,44 

Adam 

öldürme 

84 24,52 5,08 

Gasp 72 24,26 6,34 

Cinsel 

suç 

57 26,33 6,87 

 
 
 
 
UÖ 

Yaralama 66 24,22 5,49 

 
 
 
194,56 

 
 
 
48,74 

 
 
 

1,35 

P*<.05 
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               Çizelge 3.4.14. Devam. Mahpusların suç türlerine ilişkin ölçek toplam 
puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 
 
Ölçekler Suç 

Türü 
N X SS Kareler 

Toplamı 
Ortalama  
Kare 

F 
 

Hırsızlık 47 16,76 6,60 

Adam 

öldürme 

84 14,50 6,07 

Gasp 72 15,19 7,01 

Cinsel 

suç 

57 18,33 7,28 

 
 
 
 
ĐDÖ 

Yaralama 66 14,62 6,66 

 

 

 

664,63 

 

 

 

166,158 

 

 

 

3,698*  

Hırsızlık 47 16,43 4,75 

Adam 

öldürme 

84 14,40 4,48 

Gasp 72 16,25 5,41 

Cinsel 

suç 

57 15,75 3,54 

 
 
 
 
 
KODÖ 

Yaralama 66 14,75 4,99 

 
 
 
21,54 

 
 
 
5,38 

 
 
 

0,45 

Hırsızlık 47 16,63 4,75 

Adam 

öldürme 

84 14,40 4,48 

Gasp 72 16,25 5,41 

Cinsel 

suç 

57 15,75 3,54 

 
 
 
 
DÖ 

Yaralama    

 

 

 

241,12 

 

 

 

60,28 

 

 

 

2,722*  

*P<.05 

 

ĐOÖ toplam puanın suç türlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak 

için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların ĐOÖ 

puanlarının suç türlerine göre farklılaştığı belirlenmiştir (F(4-321)=2,962). Tukey testi 

kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre, cinsel suç işlemiş 

katılımcıların intihar olasılıkları puan ortalaması (x=77,15; ss= 15,15), diğer suç 

türlerine göre daha fazla çıkmıştır. 
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ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ toplam puanın suç türlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre katılımcıların ĐDÖ puanlarının suç türlerine göre farklılaştığı 

belirlenmiştir ( F(4-321) =3,698). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar arası 

karşılaştırma sonuçlarına göre, cinsel suç işlemiş katılımcıların intihar düşünceleri 

puan ortalaması (x=18,33; ss= 7,28), adam öldürme ve yaralama suçundan ceza infaz 

kurumunda olan bireylere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır.  

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ toplam puanın suç türlerine göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre katılımcıların DÖ puanlarının suç türlerine göre farklılaştığı 

belirlenmiştir (F (4-321)=2,722). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar arası 

karşılaştırma sonuçlarına göre, hırsızlık suçundan ceza infaz kurumunda olan 

katılımcıların DÖ puan ortalaması (x=18,33; ss= 7,28) diğer suç türlerine göre daha 

fazla olduğu görülmüştür. 

 

Diğer ölçek toplam puanları açısından suç türüne göre farklılaşma olup 

olmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu 

anlamlı farklar elde edilememiştir. 
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 Çizelge 3.4.15. Mahpusların medeni durumlarına ilişkin ölçek toplam 
puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 
 
Ölçekler Medeni 

Durum 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Bekar 190 74,28 17,19 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 72,52 14,13 

 
 
 
ĐOÖ 

Evli 100 67,89  

 

 

2833,98 

 

 

708,49 

 

 

5,039*  

Bekar 190 21,00 10,58 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 22,16 11,23 

 
 
 
BDE 

Evli 100 18,37 10,63 

 
 
 
731,21 

 
 
 
182,83 

 
 

 
2,59 

Bekar 190 43,59 11,31 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 45,02 13,49 

 
 
BEDÖ 

Evli 100 42,97 11,33 

 
 
 
308,9 

 
 
 
77,22 

 
 
 
,42 

Bekar 190 25,3 5,86 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 24,66 6,32 

 
 
 
UÖ 

Evli 100 24,02 6,13 

 
 
 
130,63 

 
 
 
32,65 

 
 
 
1,51 

Bekar 190 16,57 7,12 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 15,16 6,46 

 
 
 
ĐDÖ 

Evli 100 14,14 6,06 

431,12 107,78  
 
 
4,400*  

*P<.05 
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Çizelge 3.4.15 Devam. Mahpusların medeni durumlarına ilişkin ölçek toplam 

puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 

 

Ölçekler Medeni 

Durum 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Bekar 190 17,31 3,47 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 16,97 2,67 

KODÖ 

Evli 100 16,36 3,56 

 
 
 
76 

 
 
 
19 

 
 
 
2,48 

Bekar 190 16,03 4,93 

Boşanmış-

Ayrılmış-

Dul 

36 15,88 4,04 

DÖ 

Evli 100 14,16 4,41 

247,02 61,75 

 

 

5,395*  

*P<.05 

 

ĐOÖ toplam puanın medeni duruma göre farklılaşıp farklılaşmadığını 

anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre 

katılımcıların ĐOÖ puanlarının medeni duruma göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-

323) =5,039). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına 

göre bekar katılımcıların (x=74,28; ss=17,19) intihar olasılıkları puan ortalaması, evli 

katılımcılara  (x=67,89; ss= 15,31) göre daha fazla çıkmıştır. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ toplam puanın medeni duruma göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre katılımcıların ĐDÖ puanlarının medeni duruma göre 

farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-323) =4,400). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar 

arası karşılaştırma sonuçlarına göre bekar katılımcıların (x=16,57; ss=7,12) intihar 

düşünceleri puan ortalaması, evli katılımcılara  (x=14,14; ss= 6,06) göre daha fazla 

çıkmıştır. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ toplam puanın medeni duruma göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 
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sonuçlarına göre katılımcıların DÖ puanlarının medeni duruma göre farklılaştığı 

belirlenmiştir (F (2-323) =5,395). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar arası 

karşılaştırma sonuçlarına göre bekar katılımcıların (x=16,03; ss=4,93) düşmanlık 

puan ortalaması evli katılımcılara  (x=14,16; ss= 4,41) göre daha fazla çıkmıştır. 

 

BDE, BEDÖ ve ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ ve KODÖ toplam puanları ile 

medeni durum arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.  
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Çizelge 3.4.16. Mahpusların öğrenim durumlarına ilişkin ölçek toplam 
puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 

 
Ölçekle

r 

Öğrenim 

Durumu 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Okur-

yazar değil 

2 74,50 7,77 

Okur-

yazar 

41 73,92 15,720 

Đlkokul 

mezunu 

124 74,34 16,28 

Ortaokul 

mezunu 

86 72,98 17,13 

Lise 

mezunu 

63 66,14 16,41 

ĐOÖ 

Üniversite 

mezunu 

10 67,20 12,19 

 

 

 

 

 

3317,65 

 

 

 

 

 

663,53 

 
 
 
 
 
 
 
2,48*  

Okur-

yazar değil 

2 6,00 5,65 

Okur-

yazar 

41 20,29 10,70 

Đlkokul 

mezunu 

124 20,19 11,95 

Ortaokul 

mezunu 

86 20,82 10,76 

Lise 

mezunu 

63 20,14 8,267 

BDE 

Üniversite 

mezunu 

10 21,7 8,49 

 

 

 

 

 

3317,65 

 

 

 

 

 

663,53 

 
 
 
 
 
 
 
2,48*  

*P<.05 
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Çizelge 3.4.16. Devam. Mahpusların öğrenim durumlarına ilişkin ölçek 
toplam puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 
 

Ölçekler Öğrenim 

Durumu 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Okur-

yazar 

değil 

2 52,5 19,09 

Okur-

yazar 

41 46,82 11,34 

Đlkokul 

mezunu 

124 44,29 12,73 

Ortaokul 

mezunu 

86 42,6 10,42 

Lise 

mezunu 

63 41,58 10,57 

BEDÖ 

Üniversite 

mezunu 

10 39,9 8,62 

 
 
 
 
 
 

324,96 

 
 
 
 
 
 

224,65 

 
 
 
 
 
 
1,70 

Okur-

yazar 

değil 

2 27 5,65 

Okur-

yazar 

41 24,58 6,09 

Đlkokul 

mezunu 

124 25,56 6,23 

Ortaokul 

mezunu 

86 25,31 5,70 

Lise 

mezunu 

63 22,95 5,91 

UÖ 

Üniversite 

mezunu 

10 24,2 4,34 

 
 
 
 
 
 
 

1123,28 

 
 
 
 
 
 
 

64,99 

 
 
 
 
 
 
 
1,82 

*P<.05 
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Çizelge 3.4.16. Devam. Mahpusların öğrenim durumlarına ilişkin ölçek 
toplam puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 
 

Ölçekler Öğrenim 

Durumu 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Okur-

yazar 

değil 

2 20 1,41 

Okur-

yazar 

41 16,70 4,87 

Đlkokul 

mezunu 

124 15,58 4,68 

Ortaokul 

mezunu 

86 15,80 5,09 

Lise 

mezunu 

63 13,88 4,23 

DÖ 

Üniversite 

mezunu 

10 14,30 3,16 

 
 
 
 
 
 

285,75 

 
 
 
 
 

57,15 

 
 
 
 
 
2,589*  

*P<.05 

 

ĐOÖ toplam puanın eğitim duruma göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak 

için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların ĐOÖ 

puanlarının eğitim duruma göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (5-320) =2,481). Tukey 

testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ilkokul 

mezunlarının (x=74,34; ss=16,28) intihar olasılıkları, lise mezunlarına  (x=66,14; ss= 

12,19) göre daha fazla çıkmıştır. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden DÖ toplam puanın eğitim duruma göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre katılımcıların DÖ puanlarının eğitim duruma göre farklılaştığı 

belirlenmiştir (F (5-320) =2,589). Tukey testi kullanılarak yapılan gruplar arası 

karşılaştırma sonuçlarına göre okur-yazar olanların  (x=16,70; ss=4,87) düşmanlık 

puan ortalaması lise mezunlarına  (x=13,88; ss= 4,23) göre daha fazla çıkmıştır. 
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BDE, BEDÖ ve ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ, ĐDÖ ve  KODÖ toplam 

puanları ile eğitim durumu arasında anlamlı farklar olmadığı bulunmuştur. 

 

Çizelge 3.4.17. Mahpusların ceza infaz kurumuna girme sayısına ilişkin ölçek 
toplam puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 

 

Ölçekler Girme 

Sayısı 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Đlk girişim 184 67,21 15,05 

Đkinci 

girişim 

44 78,34 18,46 

ĐO
Ö

 

Üçüncü ve 

üzeri 

girişim 

97 78,59 15,31 

10195,8 5097,9  

 

 

20,86*  

Đlk girişim 184 18,56 9,70 

Đkinci 

girişim 

44 23,36 11,75 

B
D

E
 

Üçüncü ve 

üzeri 

girişim 

97 22,24 11,57 

1334,53 667,26  

 

 

5,960*  

Đlk girişim 184 23,57 5,74 

Đkinci 

girişim 

44 26,79 6,45 

U
Ö

 

Üçüncü ve 

üzeri 

girişim 

97 26,35 5,78 

77,15 38,58  

 

 

9,968*  

*p<.05 
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            Çizelge 3.4.17. Devam. Mahpusların ceza infaz kurumuna girme sayısına 

ili şkin ölçek toplam puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 

 

Ölçekler Girme 

Sayısı 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

Đlk 

girişim 
184 14,40 6,30 

Đkinci 

girişim 
44 17,59 7,68 

ĐD
Ö

 

Üçüncü 

ve üzeri 

girişim 

97 17,27 6,86 

683,5 341,75 

 

 

7,954*  

Đlk 

girişim 
184 16,45 3,56 

Đkinci 

girişim 
44 17,61 3,44 

K
O

D
Ö

 

Üçüncü 

ve üzeri 

girişim 

97 17,69 3,08 

708,87 354,43 

 

 

 

5,076*  

Đlk 

girişim 
184 13,71 3,92 

Đkinci 

girişim 
44 17,15 4,80 

D
Ö

 

Üçüncü 

ve üzeri 

girişim 

97 17,84 4,79 

118,13 59,06 

 

 

 

33,184*  

*P<.05 

 

ĐOÖ toplam puanın ceza infaz kurumuna girme sayısına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre katılımcıların ĐOÖ puanlarının ceza infaz kurumuna girme sayısına 

göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-322)=20,86). Tukey testi kullanılarak yapılan 

gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ceza infaz kurumuna üçüncü ve üzeri kez 

giren bireylerin  (x=78,5979; ss=15,31792) intihar olasılıkları puan ortalaması, ceza 
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infaz kurumuna ilk kez giren ve ikinci kez giren bireylere göre daha fazla olduğu 

saptanmıştır. 

 

BDE toplam puanın ceza infaz kurumuna girme sayısına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre katılımcıların BDE puanlarının ceza infaz kurumuna girme sayısına 

göre farklılaştığı belirlenmiştir (F(2-322) =5,960). Tukey testi kullanılarak yapılan 

gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ceza infaz kurumuna ikinci kez giren 

bireylerin  (x=23,3636; ss=11,75939) depresyon puan ortalaması, ceza infaz 

kurumuna ilk kez giren ve üçüncü ve üzeri kez giren bireylere göre daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. 

 

BEDÖ toplam puanın ceza infaz kurumuna girme sayısına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analiz 

sonuçlarına göre gruplar arasında bir fark olmadığı görülmüştür. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ toplam puanın ceza infaz kurumuna girme 

sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların UÖ puanlarının ceza infaz 

kurumuna girme sayısına göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-322) =9,968). Tukey 

testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ceza infaz 

kurumuna ikinci kez giren bireylerin  (x=26,7955; ss=6,45045) umutsuzluk puan 

ortalaması, ceza infaz kurumuna ilk kez giren ve üçüncü ve üzeri kez giren bireylere 

göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan ĐDÖ toplam puanın ceza infaz kurumuna girme 

sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların ĐDÖ puanlarının ceza infaz 

kurumuna girme sayısına göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-322) =7,954). Tukey 

testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ceza infaz 

kurumuna ikinci kez giren bireylerin  (x=17,59; ss=7,68) intihar düşünceleri puan 

ortalaması, ceza infaz kurumuna ilk kez giren ve üçüncü ve üzeri kez giren bireylere 

göre daha fazla olduğu gözlenmiştir. 
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ĐOÖ alt ölçeklerinden olan KODÖ toplam puanın ceza infaz kurumuna girme 

sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların KODÖ puanlarının ceza infaz 

kurumuna girme sayısına göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-322) =5,076). Tukey 

testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ceza infaz 

kurumuna üçüncü kez giren bireylerin  (x=17,69; ss=3,08) kendini olumsuz 

değerlendirme puan ortalaması, ceza infaz kurumuna ilk kez ve ikinci kez giren 

bireylere göre daha fazla olduğu saptanmıştır. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan DÖ toplam puanın ceza infaz kurumuna girme 

sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların DÖ puanlarının ceza infaz 

kurumuna girme sayısına göre farklılaştığı belirlenmiştir (F (2-322) =33,184). Tukey 

testi kullanılarak yapılan gruplar arası karşılaştırma sonuçlarına göre ceza infaz 

kurumuna üçüncü kez giren bireylerin  (x=17,84; ss=4,79) düşmanlık puan 

ortalaması, ceza infaz kurumuna ilk kez ve ikinci kez giren bireylere göre daha fazla 

olduğu saptanmıştır. 
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Çizelge 3.4.18. Mahpusların cezainfaz kurumunda bulunma sürelerine ili şkin 
ölçek toplam puanları ortalamaları ve ANOVA sonuçları 

 
 

Ölçekler Kurumda 
Bulunma 
Süresi 

N X SS Kareler 

Toplamı 

Ortalama 

Kare 

F 

0-1 yıl 118 70,65 16,62 
2-3 yıl 94 70,54 15,82 

ĐOÖ 

4 ve 
üstü yıl 

52 76,05 17,43 

 
1242,72 

 
621,36 

 
2,28 

0-1 yıl 118 20,12 10,13 
2-3 yıl 94 19,47 10,67 

BDE 

4 ve 
üstü yıl 

52 22,53 11,64 

 
326,14 

 
163,07 

 
1,44 

0-1 yıl 118 44,56 12,14 
2-3 yıl 94 42,10 10,86 

BEDÖ 

4 ve 
üstü yıl 

52 43,65 11,36 

 
318,3 

 
159,15 

 
1,19 

0-1 yıl 118 24,12 6,29 
2-3 yıl 94 24,97 5,60 

UÖ 

4 ve 
üstü yıl 

52 25,96 6,17 

 
126,56 

 
63,28 

 
1,73 

0-1 yıl 118 15,44 6,98 
2-3 yıl 94 14,56 6,52 

ĐDÖ 

4 ve 
üstü yıl 

52 17,25 7,59 

 
241,9 

 
120,95 

 
2,5 

0-1 yıl 118 17,04 3,69 
2-3 yıl 94 16,57 3,31 

KODÖ 

4 ve 
üstü yıl 

52 17,42 3,15 

 
25,9 

 
12,95 

 
1,08 

0-1 yıl 118 14,91 4,39 
2-3 yıl 94 15,20 4,90 

DÖ 

4 ve 
üstü yıl 

52 16,46 4,72 

 
88,39 

 
44,19 

 
2,04 

*p<.05 

 

Ölçek toplam puanlarının, ceza infaz kurumunda bulunma süresine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını anlamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre gruplar arasında bir fark olmadığı görülmüştür. 
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3.5. Psiko-Sosyal Değişkenler ve Đlgili Ölçekler Arası Korelasyon Katsayıları 

ve Hiyerarşik Regresyon Analizi  

 

Amaç 3: Psiko-Sosyal değişkenler ile depresyon ve boyun eğici davranışların 

intihar olasılığını yordama güçleri nedir?  

 

Araştırmanın bu bölümünde öncelikle intihar olasılığını yordayabileceği 

düşünülen psiko-sosyal değişkenler (intihar etmeyi düşünmesi, intihar girişiminin 

olması, çevresinde intihar girişiminin olması, çevrede intihar edip ölenin olması, 

madde kullanımı olması, psikolojik sorunun olması, fiziksel bir rahatsızlığının 

olması, düzenli ilaç kullanımı, şiddete maruz kalmış olması ve kendine fiziksel zarar 

vermiş olması) ile ölçek toplam puanları arasındaki korelasyonlara yer verilmiştir.  

 

Çizelge 3.5.1. Đlgili Ölçekler Arası Korelasyon Katsayıları 

 

 ĐOÖ 

 

BDE BEDÖ UÖ ĐDÖ KODÖ DÖ 

ĐOÖ 

 

1,000       

BDE ,569** 

 

1,000      

BEDÖ ,163** 0,073 

 

1,000     

UÖ ,792** 

 

,428** 

 

,185** 1,000    

ĐDÖ ,860** ,537** 

 

,113** ,521** 1,000   

KODÖ ,442** ,277** 

 

-0,31 ,192** ,340** 1,000  

DÖ ,776** ,394** 

 

,116** ,538** ,571** ,214** 1,000 

**p<,01,  *p<.05 
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Đlgili ölçek puanları arası ilişki olup olmadığını anlamak için Pearson 

Korelasyon tekniği ile korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucu, ĐOÖ 

toplam puanı ile BDE toplam puanı arasında pozitif yönde bir ilişki (r=,569) olduğu 

gözlenmiştir. Yine ĐOÖ toplam puanı ile BEDÖ toplam puanı arasında pozitif yönde 

bir ili şki olduğu (r=,163) belirlenmiştir, ancak, BDE toplam puanı ile BEDÖ toplam 

puanı arasında bir ilişki olmadığı gözlenmiştir. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden olan UÖ toplam puanı ile ĐOÖ toplam puanı (r=,792), 

BDE toplam puanı (r=,428) ve BEDÖ toplam puanı arasında (r=,185) pozitif yönde 

korelasyon olduğu belirlenmiştir. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden ĐDÖ toplam puanı ile ĐOÖ toplam puanı (r=,860), BDE 

toplam puanı (r=,537), BEDÖ toplam puanı (r=,113) ve UÖ toplam puanı arasında 

(r=,521) pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. 

 

ĐOÖ alt ölçeklerinden KODÖ ile ĐOÖ (r=,442), BDE (r=,227), UÖ (r=,192) 

ve ĐDÖ (r=,340) toplam puanları arasında pozitif yönde bir ili şki olduğu, KODÖ ile 

BEDÖ toplam puanı arasında ise bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.  

 

 ĐOÖ alt ölçeklerinden DÖ toplam puanı ile ĐOÖ toplam puanı (r=,776), BDE 

toplam puanı (r=,394), BEDÖ toplam puanı (r=,116), UÖ toplam puanı (r=,538), 

ĐDÖ toplam puanı (r=,571) ve KODÖ toplam puanı arasında (r=,214) pozitif yönde 

korelasyon olduğu belirlenmiştir. 
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Çizelge 3.5.2. Demografik Değişkenler ile Ölçekler Arası Korelasyon Katsayıları 

 Đntihar 

etm
eyi 

dü
şünm

esi 

Đntihar 

girişim
inin 

olm
ası 

Ç
evrede 

intihar 

girişim
inin 

olm
ası 

Ç
evrede 

Đntihar 

edip ölenin 

olm
ası 

M
adde 

kullanım
ı 

olm
ası 

P
sikolojik 

sorunun 

olm
ası 

F
iziksel 

rahatsızlığı

nın olm
ası 

D
üzenli ilaç 

kullanım
ı 

olm
ası 

Şiddete 

m
aruz 

kalm
ış 

olm
ası 

K
endine 

fiziksel 

zarar 

verm
iş 

olm
ası 

Đntihar 

etmeyi 

düşünmesi 

1          

Đntihar 

giri şiminin 

olması 

,753** 

         

Çevrede 

intihar 

giri şiminin 

olması 

,281** 

,198** 

1        

Çevrede 

Đntihar edip 

ölenin olması 

,239** 

,123** 

,535** 

1       

Madde 

kullanımı 

olması 

,378** 

,361** 

,167** 

,121** 

1      

Psikolojik 

sorunun 

olması 

,477** 

,420** 

,305** 

,160** 

,481** 

1     
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 Đntihar etm
eyi 

dü
şünm

esi 

Đntihar 

girişim
inin 

olm
ası 

Ç
evrede 

intihar 

girişim
inin 

olm
ası 

Ç
evrede 

Đntihar edip 

ölenin olm
ası 

M
adde 

kullanım
ı 

olm
ası 

P
sikolojik 

sorunun olm
ası 

F
iziksel 

rahatsızlığının 

olm
ası 

D
üzenli ilaç 

kullanım
ı 

olm
ası 

Şiddete m
aruz 

kalm
ış olm

ası 

K
endine 

fiziksel zarar 

verm
iş  olm

ası 

Fiziksel 

rahatsızlığının 

olması 

,135* 

,172* 

,135* 

,081 

,024 

,188* 

1    

Düzenli ilaç 

kullanımı 

olması 

,148** 

,154** 

,070 

,109 

,098 

,221** 

,622** 

1   

Ailede suç 

işleme 

davranışının 

olması 

,096 

,063 

,214** 

,124* 

,177** 

,145** 

,040 

,086 

  

Şiddete maruz 

kalmış olması 

,329** 

,276** 

,135** 

,170** 

,337** 

,443** 

,055** 

,122** 

1  

Kendine 

fiziksel zarar 

vermiş olması 

,452** 

,445** 

,260** 

,179** 

,529** 

,376** 

,083** 

,139** 

,414** 

1 
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Đntihar 

etm
eyi 

dü
şünm

esi 

Đntihar 

girişim
inin 

olm
ası 

Ç
evrede 

intihar 

girişim
inin 

olm
ası 

Ç
evrede 

Đntihar edip 

ölenin olm
ası 

M
adde 

kullanım
ı 

olm
ası 

P
sikolojik 

sorunun 

olm
ası 

F
iziksel 

rahatsızlığını

n olm
ası 

D
üzenli ilaç 

kullanım
ı 

olm
ası 

Şiddete 

m
aruz 

kalm
ış 

olm
ası 

K
endine 

fiziksel zarar 

verm
iş 

olm
ası 

 

ĐOÖ 

-,436** 

-,429** 

-,247** 

-,154** 

-,216** 

-,366** 

-,189** 

-,238** 

-,315 

-,352** 

 

BDE 

-,361** 

-,311** 

-,156** 

-,094 

-,162** 

-,328** 

-,201** 

-,271** 

-,246 

-,217** 

 

BEDÖ 

,027 

,000 

,045 

,001 

,062 

,044 

-,070 

-,093 

,051 

,058 

 

UÖ 

-,305** 

-,262** 

-,202 

-,138* 

-,063 

-,225** 

-,187** 

-,195** 

-,204** 

-,177** 

 

ĐDÖ 

-,504** 

-,489** 

-,226** 

-,153** 

-,214** 

-,377** 

-,170** 

-,226** 

-,280** 

-,365** 

 

KODÖ 

-,152** 

-,156** 

-,035 

-,021 

-,073 

-,170** 

-,009 

-,044 

-,178** 

-,094 

 

DÖ 

-,247** 

-,268** 

-,239** 

-,123* 

-,282** 

-,336** 

-,091 

-,177** 

-,311** 

-,373** 

**p<,01,  *p<.05 
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Yapılan Pearson Korelasyon analizi sonucu, ĐOÖ ile kişinin aile bağı durumu  

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu (rpb= ,152) belirlenmiştir.  

 

               ĐOÖ ile kişinin intihar etmeyi düşünmesi (rpb=-,436), intihar girişiminin 

olması (rpb=-,429), çevrede intihar girişiminin olması (rpb= -,247), çevresinde 

intihar edip ölen olması (rpb= -,154), kişinin madde kullanımının olması (rpb= -

,216), kişide psikolojik bir rahatsızlığın olması (rpb= -,336), kişide fiziksel bir 

rahatsızlığın olması (rpb= -,189), kişinin düzenli ilaç kullanımı olması (rpb= -,238), 

kişinin aile fertlerinde suç işleme durumunun olması (rpb= -,126), kişinin geçmişte 

şiddete maruz kalmış olması (rpb= -,313) ve kişinin kendine fiziksel zarar verme 

durumu (rpb= -, 352) arasında negatif yönde anlamlı  korelasyon değerlerinin olduğu 

belirlenmiştir. 

 

               UÖ ile aile bağı arasında (rpb= ,164) pozitif yönde anlamlı bir ilişki varken, 

UÖ ile kişinin intihar etmeyi düşünmüş olması (rpb= -,305), kişinin ), intihar 

girişiminin olması (rpb=-,262), çevresinde intihar edip ölen olması (rpb= -,138), 

kişide psikolojik bir rahatsızlığın olması (rpb= -,225), kişide fiziksel bir rahatsızlığın 

olması (rpb= -,187), kişinin düzenli ilaç kullanımı olması (rpb= -,195), kişinin 

geçmişte şiddete maruz kalmış olması (rpb= -,204) ve kişinin kendine fiziksel zarar 

verme durumu (rpb= -,177) arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon olduğu 

bulgulanmıştır. UÖ ile kişinin çevresinde intihar girişiminin olması, aile fertlerinde 

suç işleme davranışının olması ve yaş değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki 

olmadığı belirlenmiştir. 

 

            ĐDÖ ile aile bağı arasında (rpb=,113) pozitif yönde, ĐDÖ ile kişinin intihar 

etmeyi düşünmesi arasında negatif yönde (rpb=-,504), intihar girişiminin olması 

(rpb=-,489), çevrede intihar girişiminin olması (rpb= -,226), çevresinde intihar edip 

ölen olması (rpb= -,153), kişinin madde kullanımının olması (rpb= -,214), kişide 

psikolojik bir rahatsızlığın olması (rpb= -,377), kişide fiziksel bir rahatsızlığın olması 

(rpb= -,170), kişinin düzenli ilaç kullanımı olması (rpb= -,226), kişinin aile 

fertlerinde suç işleme durumunun olması (rpb= -,128), kişinin geçmişte şiddete 

maruz kalmış olması (rpb= -,280) ve kişinin kendine fiziksel zarar vermesi (rpb= -, 

365) ve yaş arasında (rpb=126)  negatif yönde anlamlı ilişkiler olduğu  belirlenmiştir. 
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            KODÖ ile kişinin intihar etmeyi düşünmüş olması (rpb=-,152), intihar 

girişimin olması (rpb=-,156), psikolojik bir sorununun olması (rpb=-,170), şiddete 

maruz kalma durumunun olması (rpb=-,178) arsınd negatif yönde anlamlı bir ilişki 

olduğu bulgulanmıştır. Diğer değişkenler ile KODÖ arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. 

             DÖ ile kişinin intihar etmeyi düşünmesi (rpb=-,247), intihar girişiminin 

olması (rpb=-,268), çevrede intihar girişiminin olması (rpb= -,239), çevresinde 

intihar edip ölen olması (rpb= -,123), kişinin madde kullanımının olması (rpb= -

,283), kişide psikolojik bir rahatsızlığın olması (rpb= -,336), kişinin düzenli ilaç 

kullanımı olması (rpb= -,177), kişinin aile fertlerinde suç işleme durumunun olması 

(rpb= -,169), kişinin geçmişte şiddete maruz kalmış olması (rpb= -,311 ve kişinin 

kendine fiziksel zarar verme durumu (rpb= -, 373), yaş  (rpb= -,121) arasında negatif 

yönde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. 

 

              Çalışmada ĐOÖ ve alt ölçeklerini (Umutsuzluk, Đntihar Düşünceleri, Kendini 

Olumsuz Değerlendirme ve Düşmanlık Ölçekleri) yordayan değişkenlerin 

belirlenmesi amacıyla hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yordanan 

değişken olarak ĐOÖ toplam puanı ve ĐOÖ alt ölçeklerinden UÖ, ĐDÖ, KODÖ ve DÖ 

toplam puanları kullanılmıştır. Psiko-sosyal değişkenler (intihar etmeyi düşünme, 

intihar girişiminin olması, çevresinde intihar girişiminin olması, çevresinde intihar 

edip ölenin olması, madde kullanımı olması, psikolojik sorunun olması, fiziksel bir 

rahatsızlığının olması, düzenli ilaç kullanımı, şiddete maruz kalması ve kendine 

fiziksel zarar vermiş olması) ile BDE ve BEDÖ toplam puanları ise yordayıcı 

değişken olarak ele alınmıştır. 
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Çizelge 3.5.3. Regresyon Analizinde Değişkenlerin Analize Giriş Sıralaması 

 

        Yordayıcı Değişkenler 

1. Blok: Demografik Değişkenler 

 Đntihar Etmeyi Düşünmüş Olması 

Đntihar Girişiminin Olması 

  Çevresinde Đntihar Girişiminin Olması 

  Çevresinde Đntihar Edip Ölenin Olması 

Madde Kullanımı Olması 

Psikolojik Sorunun Olması 

Fiziksel Rahatsızlığının Olması 

Düzenli Đlaç Kullanımı 

Şiddete maruz kalması 

Kendine Fiziksel Zarar Vermiş Olması  

 

2. Blok 

Depresyon puanı 

            Boyun Eğici Davranışlar puanı 

 

        Yordanan Değişken: Đntihar Olasılığı Ölçeği ve ĐOÖ alt ölçekleri    puanları 
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           Çizelge 3.5.4. Đntihar Olasılığı Toplam Puanını Yordayan Değişkenlere Đlişkin 

Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Denkleme Giriş 

Basamağı  

Ve Değişkenler 

F B β T                    R²              

Đntihar Etmeyi düşünmüş 

Olması 
-2,172 -,06 ,87 

Đntihar Girişiminin Olması -6,66 -,16 2,46**  

Çevresinde Đntihar 

Girişiminin Olması 
-4,68 -,10 2,06*  

Çevresinde Đntihar Edip 

Ölenin Olması 
,98 ,02 ,42 

Madde Kullanımı Olması 1,99 ,06 1,11 

Psikolojik Sorunun 

Olması 
-1,78 -,04 ,85 

Fiziksel Rahatsızlığının 

Olması 
,129 ,00 ,05 

Düzenli Đlaç Kullanımı                                                               -2,11 -,04 ,78 

Şiddete Maruz Kalması 
-3,67 -,09 1,88 

Kendine Fiziksel Zarar 

Vermiş Olması  

12,78 

-3,71 -,11 1,99*  

,29 

Ölçek Puanları 

Depresyon ,62 ,40 8,54**  

Boyun Eğici Davranışlar 

21,37 

,22 ,15 3,60**  

,46 

*p<.05, **p<.01    
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       Psiko-sosyal değişkenler kontrol edildikten sonra ikinci blokta depresyon ve 

boyun eğici davranışlar yordayıcı değişken olarak analize dahil edilmiştir. Böylece 

değişkenlerin açıkladığı toplam varyans % 46’ ye ulaşmıştır ve sonuç anlamlı 

çıkmıştır (F (12-307) = 12,78, p<01). Yapılan analiz sonucu kişinin daha önceden 

intihar girişiminin olması (t=2,46; p<.01), depresyon (t=8,54; p<.01) ve boyun eğici 

davranışlar (t= 3,60; p<.01) intihar olasılığının en iyi yordayıcıları olduğu 

bulgulanmıştır. Aynı zamanda kişinin çevresinde intihar girişiminin olmasının 

(t=2,02; p<.05) ve kişinin kendisine zarar vermesi (t=1,99; p<.05) intihar olasılığı 

için anlamlı bir yordayıcı değişken olduğu belirlenmiştir. 
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               Çizelge 3.5.5. Đntihar Olasılığı Alt Ölçeklerinden Umutsuzluğu Yordayan 
Değişkenlere Đlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 
 

Denkleme Giriş 

Basamağı  

Ve Değişkenler 

F B β  T                   R²              

Đntihar Etmeyi düşünmüş 

Olması 
-1,58 -,12 1,5 

Đntihar Girişiminin Olması -,68 -,04 ,59 

Çevresinde Đntihar 

Girişiminin Olması 
-1,69 -,10 1,75 

Çevresinde Đntihar Edip 

Ölenin Olması 
-,01 -,00 ,01 

Madde Kullanımı Olması 1,32 ,10 1,74 

Psikolojik Sorunun 

Olması 
-,17 -,01 ,19 

Fiziksel Rahatsızlığının 

Olması 
-,77 -,04 ,72 

Düzenli Đlaç Kullanımı                                                             -,56 -,03 ,49 

Şidete Maruz Kalması 
-1,19 -,08 1,44 

Kendine Fiziksel Zarar 

Vermiş Olması  

5,67 

-,30 -,02 ,39 

,16 

Ölçek Puanları 

Depresyon ,17 ,31 5,66**  

Boyun Eğici Davranışlar 

9,26 

,08 ,16 23,31**  

,27 

*p<.05, **p<.01 

     

 Psiko-sosyal değişkenler kontrol edildikten sonra ikinci blokta depresyon ve 

boyun eğici davranışlar yordayıcı değişken olarak analize dahil edilmiştir. Böylece 

değişkenlerin açıkladığı toplam varyans % 27ye ulaşmıştır ve sonuç anlamlı 

çıkmıştır (F (12-307) = 9,26) . 75 

Yapılan analiz sonucu depresyon (t=5,66; p<.01), boyun eğici davranışların (t= 3,31; 
p<.01), umutsuzluk için anlamlı yordayıcı değişkenler olduğu belirlenmiştir. 
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               Çizelge 3.5.6. Đntihar Olasılığı Alt Ölçeklerinden Đntihar Düşüncelerini 
Yordayan Değişkenlere Đlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 
 

Denkleme Giriş 

Basamağı  

Ve Değişkenler 

F B β T                  R²              

Đntihar Etmeyi düşünmüş 

Olması 
-2,25 -,15 2,20**  

Đntihar Girişiminin Olması -3,26 -,19 2,91**  

Çevresinde Đntihar 

Girişiminin Olması 
-1,07 -,06 1,14 

Çevresinde Đntihar Edip 

Ölenin Olması 
,14 ,00 ,14 

Madde Kullanımı Olması 1,23 ,09 1,07 

Psikolojik Sorunun 

Olması 
-1,09 -,07 1,26 

Fiziksel Rahatsızlığının 

Olması 
,39 ,02 ,38 

Düzenli Đlaç Kullanımı                  -,86 -,04 ,78 

Şiddete Maruz Kalması 
-,40 -,02 ,50 

Kendine Fiziksel Zarar 

Vermiş Olması  

15,27 

-1,7 -,12 2,20 

,33 

Ölçek Puanları  

Depresyon ,22 ,34 7,28**  

Boyun Eğici Davranışlar 

20,42 

,06 ,10 2,45**  

,44 

*p<.05, **p<.01   

         

               Psiko-sosyal değişkenler kontrol edildikten sonra ikinci blokta depresyon 

ve boyun eğici davranışlar yordayıcı değişken olarak analize dahil edilmiştir. 

Böylece değişkenlerin açıkladığı toplam varyans % 44’ e ulaşmıştır ve sonuç anlamlı 

çıkmıştır (F (12-307) = 20,42). Yapılan analiz sonucu kişinin intihar etmeyi düşünmesi 

(t=2,20; p<.01), intihar girişiminin olmasının (t=-2,91; p<.01) , kendine fiziksel zarar 

vermiş olması (t=2,20; p<.01),  depresyon (t=7,28; p<.01) ve boyun eğici 
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davranışların (t= 2,45; p<.01)  intihar düşünceleri için anlamlı yordayıcı değişkenler 

olduğu belirlenmiştir. 

 

         Çizelge 3.5.7. Đntihar Olasılığı Alt Ölçeklerinden Kendini Olumsuz 
Değerlendirmeyi Yordayan Değişkenlere Đlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi 
Sonuçları 
 
Denkleme Giriş Basamağı  

Ve Değişkenler 

F B β T                   R²              

Đntihar Etmeyi düşünmüş 

Olması 
,10 ,01 ,15 

Đntihar Girişiminin Olması -,78 -,09 1,07 

Çevresinde Đntihar 

Girişiminin Olması 
,20 ,02 ,33 

Çevresinde Đntihar Edip  

Ölenin Olması 
,08 ,00 ,13 

Madde Kullanımı Olması ,28 ,04 ,59 

Psikolojik Sorunun 

Olması 
-,47 -,06 ,85 

Fiziksel Rahatsızlığının 

Olması 
,48 ,05 ,71 

Düzenli Đlaç Kullanımı                                        ,17 ,01 ,24 

Şiddete Maruz Kalması 
-,81 -,10 1,56 

Kendine Fiziksel Zarar 

Vermiş Olması  

1,74 

,19 ,02 ,39 

,23 

Ölçek Puanları  

Depresyon ,08 ,24 4**  

Boyun Eğici Davranışlar 

2,86 

-,01 -,04 ,75 

,31 

*p<.05, **p<.01 

 

                   Psiko-sosyal değişkenler kontrol edildikten sonra ikinci blokta depresyon 

ve boyun eğici davranışlar yordayıcı değişken olarak analize dahil edilmiştir. 

Böylece değişkenlerin açıkladığı toplam varyans % 31’ e ulaşmıştır ve sonuç anlamlı 
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çıkmıştır (F (12-307) = 2,86). Yapılan analiz sonucu depresyonun (t= 4; p<.01) kendini 

olumsuz değerlendirme için anlamlı bir yordayıcı değişken olduğu belirlenmiştir . 

 

          Çizelge 3.5.8. Đntihar Olasılığı Alt Ölçeklerinden Düşmanlığı Yordayan 

Değişkenlere Đlişkin Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Denkleme Giriş Basamağı  

Ve Değişkenler 

F B β T                   R²              

Đntihar Etmeyi düşünmüş 

Olması 
1,44 ,13 1,78 

Đntihar Girişiminin Olması -1,06 -,08 1,20 

Çevresinde Đntihar 

Girişiminin Olması 
-1,96 -,15 2,63**  

Çevresinde Đntihar Edip 

Ölenin Olması 
,60 ,04 ,80 

Madde Kullanımı Olması -,52 -,05 ,90 

Psikolojik Sorunun 

Olması 
-,92 -,08 1,35 

Fiziksel Rahatsızlığının 

Olması 
,96 ,07 1,17 

Düzenli Đlaç Kullanımı 

 
-,97 -,07 1,11 

Şiddete Maruz Kalması 
-1,23 -,11 1,94**  

Kendine Fiziksel Zarar 

Vermiş Olması  

8,81 

-1,95 -,20 3,26**  

,47 

Ölçek Puanları 

Depresyon ,12 ,26 5,02**  

Boyun Eğici Davranışlar 

10,94 

,05 ,12 2,55**  

,54 

*p<.05, **p<.01  

             

            Psiko-sosyal değişkenler kontrol edildikten sonra ikinci blokta depresyon ve 

boyun eğici davranışlar yordayıcı değişken olarak analize dahil edilmiştir. Böylece 

değişkenlerin açıkladığı toplam varyans % 54’ e ulaşmıştır ve sonuç anlamlı 
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çıkmıştır (F (12-307) = 1094). Yapılan analiz sonucu kişinin çevresinde intihar 

girişiminin olması (t=2,63; p<.01), şiddete maruz kalması (t=1,94; p<.01), kişinin 

kendisine fiziksel zarar vermesinin (t= 3,26; p<.01), depresyon (t=5,02; p<.01) ve 

boyun eğici davranışların (t= 2,55; p<.01) düşmanlık için anlamlı yordayıcı 

değişkenler olduğu belirlenmiştir. 
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4. TARTI ŞMA 

 

 

 

Araştırmanın bu bölümünde, verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular 

araştırmanın amaç kısmında belirtilen sıraya uygun olarak kuramsal açıdan ve 

literatür doğrultusunda tartışılacaktır. 

 

 

4.1. Demografik Bulguların Değerlendirilmesi 

 

Araştırmanın demografik bulgularına bakıldığında, araştırmaya katılan 326 kişinin 

%29,9’ unun 24-29 yaş grubunda yoğunlaştığı görülmektedir. En çok 18-35 (%80,4)  

yaş grubu genç nüfusun suç davranışını gösterdiği bulgulanmıştır. Özdemir’in (1999) 

yaptığı çalışmada da yoğun olarak 21-30 yaş grubunda yer alan genç nüfusun suç 

davranışı gösterdiği belirlenmiştir. 

 

Araştırmaya katılan hükümlü ve tutukluların eğitim durumlarına  

bakıldığında %38’ inin ilkokul mezunu olduğu, okur-yazar olmayan ve üniversite 

mezun sayısının daha az olduğu bulgulanmıştır. Peker (2008), 225 hükümlü ve 

tutuklu ile yaptığı çalışmada, benzer biçimde ilkokul mezunu sayısının yoğunlukta 

olduğu, okur-yazar olmayan ve üniversite mezunu sayısının daha az olduğunu 

saptamıştır.   

 

Hükümlü ve tutukluların meslek türlerine bakıldığında % 47,5 ile işsiz grup 

ilk sırayı almaktadır. Đşsiz grubu % 16 ile vasıflı mesleği olanlar, % 15,3 ile serbest 

mesleği olanlar ve % 8,6 ile işçiler takip etmektedir. Đşsiz olmak ya da kişinin 

mesleğinin olmaması suç davranışı için önemli görülmektedir. Özdemir’in (1999) 

çalışma bulguları ile araştırma bulguları benzer niteliktedir. Hükümlü ve tutuklularda 

yaptığı çalışmaya göre, örneklemin büyük çoğunluğunu işsizler oluşturmaktadır. 

 

Medeni duruma baktığımızda % 58,3’ ünün bekar, % 30,7’ sinin evli ve % 

11’ inin ise boşanmış ya da dul bireylerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu beklenen bir 
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durumdur, günümüzde evlilik yaşı yükselmiştir ve 24-29 yaş aralığındaki 

katılımcıların daha fazla olduğu dikkate alındığında, katılımcıların büyük 

çoğunluğunun bekar olması olasıdır. Yapılan çalışmalarda da (Đçli, 1999; Şenol, 

2003) hükümlü ve tutukluların medeni durumları oranı farklılık göstermektedir. 

 

Ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların depresyon düzeyleri 

incelendiğinde; %31’ inde depresif semptomlar görülmezken, % 18,1’ inde hafif 

düzeyde depresyon, % 28,8’ inde orta derecede depresyon ve % 22,1’ inde şiddetli 

depresyon olduğu görülmektedir. Sosyal anlamda dezavantajda olma, hapsedilmiş 

olma, özgürlüklerinin kısıtlanmış olması, yakın akrabaları ve arkadaşları ile 

istedikleri zaman görüşemiyor olmaları mahpusların depresif semptomlar 

geliştirmelerini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Kanada’ da 1900 mahpus üzerinde 

yapılan bir çalışmada, mahpusların yaşam boyu depresyonun görülme sıklığının 

%21.5 ile %29.8 arasında değiştiği belirlenmiştir (Motiuk & Porporino, 1992). Yine 

Martin, Sigda ve Kupersmidt’in (1998) cezaevinde olan 178 çocuk üzerinde 

yaptıkları bir çalışmada, çocukların %70’ inden fazlasının klinik depresif semptomlar 

gösterdiğini saptamışlardır.  

 

 Araştırmaya katılan hükümlü ve tutukluların % 12’ sinin intihar olasılığı 

puanları normal popülasyonun ortalamasının altında, % 88’ inin ise intihar olasılığı 

puanlarının normal popülasyonun ortalamasının üstünde olduğu gözlenmiştir. Ceza 

infaz kurumunda olmak başlı başına bir risk faktörü olarak görülmektedir. Bu durum 

mahpusların sosyal anlamda yeteri kadar desteklenemiyor olmaları, ekonomik 

sıkıntılar ya da aileleri ile sağlıklı paylaşımlarının olmaması ve olası sorunlara 

müdahale edememenin verdiği sıkıntılardan kaynaklanıyor olabilir. Lekka ve 

arkadaşlarının çalışması bu bulguyu destekler niteliktedir. Onlara göre (2006) ceza 

infaz kurumlarında intihar davranışı normal popülasyona göre 10-14 kat daha 

fazladır. 

 

4.2. Ceza Đnfaz Kurumlarına Bulunan Hükümlü ve Tutuklu Bireyle rin 

Ölçek Toplam Puanları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi 

 

Araştırmaya katılan hükümlü ve tutuklu Bireylerin Beck Depresyon Envanteri 

(BDE), Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ), Đntihar Olasılığı Ölçeği (ĐOÖ) ve 
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ĐOÖ alt ölçekleri: Umutsuzluk Ölçeği (UÖ), Đntihar Düşünceleri Ölçeği (ĐDÖ), 

Kendini Olumsuz Değerlendirme Ölçeği (KODÖ) ve Düşmanlık Ölçeği (DÖ)  

toplam puanları ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.  Özdemir’ in 

(1999) hükümlü ve tutuklulara BDE uyguladığı çalışmasında da iki grup arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Hükümlü ve tutuklular arasında fark çıkmama 

nedeni olarak, yargı sistemimizde tutukluluk süresinin uzaması ve tutuklu bireylerin 

ceza infaz kurumu sistemine alışması ya da benzer biçimde etkilenmiş olmaları 

düşünülebilir.  

 

4.3. Mahpusların Psiko-Sosyal Özelliklerine Göre Đlgili Ölçek Toplam 

Puanları Arasındaki Farkın Değerlendirilmesi 

 

Araştırmamızda intihar giri şimi olmuş mahpusların intihar olasılıkları, depresyon 

düzeyleri, umutsuzluk düzeyleri, intihar düşünceleri, kendini olumsuz 

değerlendirmeleri ve düşmanlık hisleri, intihar girişimi olmayan bireylere göre daha 

fazla bulunmuştur. Yapılan çalışmalar da ilgili bulguları destekler niteliktedir. 

Oquendo ve ark. (2006), kişinin daha önce intihar girişiminin olmasının gelecekteki 

intihar davranışı için ciddi bir risk faktörü olduğunu belirlemişlerdir.  Aynı çalışmada 

kişinin daha önce intihar girişiminin olmasının gelecekte depresif semptomlar 

geliştirme riskini arttırdığı gözlenmiştir. Yine Merike ve ark. (2008), 469 intihar 

girişimi olmuş birey üzerinde yaptıkları çalışmada, kişinin umutsuz olmasının, kişide 

depresif semptomların varlığının ve kişinin duygusal anlamda kendini olumsuz 

hissetmesinin intihar girişimi ile ili şkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca Roland ve 

ark. (1989) 82 psikiyatrik hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, intihar girişimi olmuş 

hastalar ve depresif semptomlar gösteren hastaların düşmanlık puanlarının oldukça 

yüksek olduğunu belirlemişlerdir . Aynı zamanda çalışmamızda intihar girişimi 

olmuş mahpusların, intihar girişimi olmamış olanlara göre kendilerini daha olumsuz 

değerlendirdikleri görülmektedir. Bu bulgu Adler’ in görüşünü desteklemektedir. 

Adler’e göre intiharın nedenlerinden biri de kişide aşağılık duyguları ve kendilik 

algısının zayıf olmasıdır (Farberow & Shneidman, 1965; Gibbs, 1968).  

 

Araştırmada iki grup arasında boyun eğme davranışı açısından anlamlı bir 

fark yoktur. Erkuş (2000) yaptığı bir çalışmada, ölçeğin 1., 5,., 6., 7., 9., 10., 14. 

maddeleri kullanıldığında daha güvenilir sonuçlar elde edilebileceğinden söz 
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etmiştir. Söz konusu nedenle, ilgili yedi maddenin toplam puanına göre de analiz 

tekrarlanmıştır, ancak yine iki grup arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bunun 

nedenleri içinde, hükümlü ve tutukluların düzenli biçimde ceza infaz kurumlarında 

Öfke Kontrolü Programı, Đletişim Becerileri, Grup Baskısı ve Başkalarının Sizin 

Yerinize Düşünmesine Göz Yummanın Olumlu ya da Olumsuz Sonuçları… gibi 

grup çalışmaları ve seminerlere katılmaları olduğu dikkate alınmalıdır. 

Araştırmada intihar etmeyi düşünmüş olan mahpusların intihar olasılıkları, 

depresyon düzeyleri, umutsuzluk düzeyleri, intihar düşünceleri, kendini olumsuz 

değerlendirmeleri ve düşmanlık duyguları intihar etmeyi düşünmemiş olan 

mahpuslara göre daha fazladır. Conner ve ark. (2007) intihar girişimi nedeniyle 

hastaneye yatan 277 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada, intihar niyeti yüksek olan 

hastaların depresyon düzeylerinin, intihar niyeti düşük olan hastalardan anlamlı 

olarak yüksek olduğu belirlemişlerdir. Yine aynı çalışmada intihar niyeti yüksek olan 

hastaların tekrar intihar etme olasılığının, intihar niyeti düşük olanlara göre anlamlı 

olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Simonson (2008) 279 öğrenci ile yaptığı 

çalışmada umutsuzluk ile intihar düşünceleri arasındaki ilişkiyi incelemiş ve intihar 

düşünceleri ile umutsuzluk arasında yüksek bir ilişkinin olduğunu görmüştür.  Đki 

grup arasında boyun eğme davranışı açısından anlamlı bir fark olmasa da, intihar 

etmeyi düşünmüş mahpusların intihar olasılıkları, depresyon düzeyleri, umutsuzluk 

düzeyleri, intihar düşünceleri, kendini olumsuz değerlendirmeleri ve düşmanlık 

duygularının birlikte artış gösteriyor olmasının, alanda çalışan profesyonellerin 

dikkatle bu kişileri izlemesini ve uygun sağaltım yollarına başvurmalarını 

gerektirdiği düşünülmektedir. 

 

Araştırmada kendine fiziksel zarar vermiş olan mahpusların intihar 

olasılıkları, depresif semptomlar göstermeleri riski, umutsuzluk içinde olmaları, 

intihar etme düşünceleri ve düşmanlık duyguları, kendine fiziksel zarar vermemiş 

olan mahpuslara göre daha fazladır. McAuliffe ve ark. (2008) Đrlandada 152 hastaya 

Beck Đntihar Niyeti Ölçeği (Suicide Intent Scala), Beck Umutsuzluk Ölçeği (Beck 

Hopelessness Scala) ve Alternatif Düşünce Testi (Obtional Thinking Scala) 

uygulamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre kendine zarar vermiş olan hastaların 

intihar etme riski ve umutsuzluk duyguları kendine zarar vermemiş olan hastalara 

göre daha fazla çıkmıştır. Aynı zamanda kendine zarar vermiş olan hastaların 

problem çözme becerilerinin daha zayıf olduğu ve tekrar kendine zarar verme 
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risklerinin, kendine zarar vermemiş olan hastalara göre daha fazla olduğu 

belirlenmiştir. Ennis ve ark.nın (1989) kendine zarar vermiş olan 71 hastaya Beck 

Depresyon Envanteri uyguladıkları çalışmada, hastaların sadece % 31’ ine major 

depresif bozukluk tanısı koyulmamış olmasına rağmen, % 80’ i BDE’ den yüksek 

puan almışlardır. Yine Brittlebank ve ark. (2007), kendine zarar vermiş 61 hasta 

üzerinde yaptıkları çalışmada, hastaların umutsuzluk ve kendilerine karşı düşmanlık 

puanlarının anlamlı derecede yüksek olduğu saptamışlardır. Aynı zamanda bu 

hastaların kendilerine tekrar zarar verme riskleri oldukça fazladır. Bu durumda 

kişinin kendine zarar vermesinin intihar riskini, depresyon semptomları geliştirme 

riskini arttırmakta olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmada iki grup arasında kendini 

olumsuz değerlendirme ve boyun eğici davranışlar açısından anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Kendine zarar vermiş olan mahpusların daha fazla boyun eğici 

davranışlar gösterdikleri ya da kendilerini daha olumsuz değerlendirdikleri ifade 

edilemez. Yine de iki grup arasında KODÖ puanları arasında anlamlı bir fark 

çıkmamasına rağmen, kendine zarar vermiş olan mahpusların kendini olumsuz 

değerlendirme puanları kendine zarar vermeyenlere göre daha fazladır. Kendine 

zarar veren bireylerin kendilerini, kendine zarar vermemiş olan bireylere göre daha 

olumsuz değerlendirmeleri beklenir çünkü kendine zarar verme davranışı, öfkenin 

benliğe yönelmesidir. Ancak bu kişilere psiko-sosyal servisi tarafından uygulanan 

kişilerin benliklerini geliştirmelerine yönelik grup çalışması programlarının etkili 

olduğu düşünülmektedir. 

 

Çevrede intihar edip ölen ve çevresinde intihar girişimi olmuş 

mahpusların intihar olasılıkları, depresyon düzeyleri, umutsuzluk duyguları, intihar 

düşünceleri ve düşmanlık duyguları böyle bir deneyim yaşamayanlara göre daha 

fazladır. Çevrede intihar girişiminin olması ya da çevrede intihar edip ölenin olması 

kişi için ciddi bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kişilerin söz konusu 

travmatik yaşantılarının depresif semptomlara yol açmasına, çevreye karşı öfkeli ve 

düşmanlık içinde olmalarına neden olabilir. Yapılan çalışmalar da bu bulguları 

desteklemektedir. Brent ve ark. (2003) yaptıkları çalışmaya göre, ebeveynlerden 

birinde intihar girişimi olmuş çocuklarda intihar girişimi riski, olmamışlara göre 6 

kat daha fazla çıkmıştır. Aynı çalışmada intihar girişimi olmuş çocukların % 82’ 

sinde duygu durum bozukluğu olduğu ve çevreye karşı öfkeli oldukları 

belirlenmiştir. Lizardi ve ark. (2009), 190 intihar girişimi olan birey üzerinde 
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yaptıkları çalışmada, ailede intihar davranışının olması ile kişide intihar girişimi 

olması arasındaki ilişkiye bakmış ve ailede intihar davranışı olmasının kişide intihar 

girişimi ve intihar davranışı  görülmesi ile yakından ilişkili olduğunu gözlemiştir. 

 

 Boyun eğici davranışlar ve kendini olumsuz değerlendirme ölçeklerinden 

alınan puanlar iki grup arasında anlamlı bir farklılığa yol açmamaktadır. Yine de 

kendini olumsuz değerlendirme puanı, çevrelerinde intihar girişimi olmuş ya da 

çevrelerinde intihar edip ölen olmuş bireylerde daha fazladır. Bu durum bu kişilerin 

intiharla bağlantılı öfkelerinin, kızgınlık duygularının artmış olmasından 

kaynaklanıyor olabilir. Yapılan çalışmalarda öfke ile olumsuz benlik arasında bir 

ili şki olduğu da vurgulanmaktadır (Peker, 2008). Travmatik yaşantılar bir şekilde 

benliği olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

 

Ceza infaz kurumuna girmeden önce madde kullanan mahpusların, intihar 

olasılıkları, boyun eğici davranışlar göstermeleri, intihar düşünceleri ve düşmanlık 

duyguları madde kullanmayanlara göre daha fazladır. Madde kullanmak, kişilerde 

dürtüsel davranışları arttırdığından dolayı intihar davranışı için bir risk faktörü 

olduğu düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar ilgili bulguyu destekler niteliktedir. 

Matt (2001) 14 Avrupa ülkesinde alkol ve intihar davranışı arasındaki ilişkiye baktığı 

çalışmada, alkol tüketimi ve intihar davranışı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. 

Aynı çalışmada, genç popülasyonda alkol ve intihar davranışı arasındaki ilişki yaşlı 

popülasyona göre daha fazla olduğu bulgulanmıştır. Yine Bavasso, depresyon 

semptomları için esrar kullanımın risk olup olmadığını 1920 katılımcı üzerinde 

denemiştir. Sonuçta esrar kullanan bireylerin depresif semptomlar geliştirme riskinin 

kullanmayanlara oranla 4 kat daha fazla olduğunu görülmüştür (Bavasso, 2001). 

Freud depresyonun nedeni olarak kayba duyulan öfkenin benliğe yönelmesi olarak 

ifade etmiştir (Gotlib & Hammen, 1992; Köknel, 1989; Muckenhoupt, 2008). Öfke 

de düşmanlık duygularını barındıran bir duygu olduğu için, düşmanlık puanlarının 

madde kullanan mahpuslarda fazla çıkması beklenen bir durumdur. Buna göre madde 

kullanmış olan mahpsular, kullanmamış olanlara göre daha öfkelidir ve daha 

depresiftir.  Çalışmada yine iki grup arasında boyun eğici davranışlar ve kendini 

olumsuz değerlendirme ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark çıkmamış olsa da, 

kendini olumsuz değerlendirme puanı madde kullanan bireylerde daha fazladır. Yine 
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Rado’ ya göre depresyonun temelinde kişinin kendisini olumsuz değerlendirmesi 

yatmaktadır. 

 

Şiddete maruz kalan mahpusların intihar riski, depresif semptomlar 

geliştirmesi riski, umutsuzluk duyguları, intihar düşünceleri, düşmanlık duygusu ve 

kendini olumsuz değerlendirmeleri diğer mahpuslara göre daha fazladır. Şiddete 

maruz kalma, kişide kendisine ve çevresine duyduğu öfke düşmanlık duygularını, 

intihar riskini ve depresyon semptomlarını tetiklediği düşünülmektedir. Moses 

(1999)  benzer biçimde şiddete maruz kalan bireylerin depresyon ve düşmanlık 

puanları arasında bir ilişki bulmuştur. Aynı zamanda şiddete maruz kalan bireylerin 

düşmanlık puanları her iki cinsiyette de anlamlı derecede şiddete maruz 

kalmayanlara göre fazla çıkmıştır. Yine çalışmamızda iki grup arasında umutsuzluk 

puanları arasında fark vardır. Depresif semptomların temel özelliği arasında 

umutsuzluk faktörü ilk sırada yer aldığı düşünüldüğünde bu beklenen bir bulgudur. 

Vermeinen (2002), Belçika’ da 1509 adolesan üzerinde yaptığı çalışmada, şiddete 

maruz kalanların depresif semptomlar geliştirme riskinin ve şiddet davranışları 

göstermeleri riskinin oldukça yüksek olduğunu bulmuştur. Şiddet davranışı ile 

düşmanlık duyguları arasında ilişki olduğu bilinmektedir (Peker, 2008), dolayısıyla 

bu çalışmada da şiddete maruz kalmış olan bireylerin depresyon, intihar davranışı ve 

düşmanlık puanlarının daha fazla olması beklenen bir bulgu olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

      Psikolojik problemi olan mahpusların intihar, depresyon umutsuzluk 

duyguları, intihar düşünceleri, kendini olumsuz değerlendirmeleri ve düşmanlık 

duyguları, psikolojik sorunu olmayanlara göre daha fazla bulunmuştur. Affektif 

bozukluğu olan (depresyon ve bipolar bozukluk) ve şizofreni hastaları intihar 

davranışında en yüksek risk grubunu oluştururlar. Ayrıca paranoid deluzyonel sistem 

ya da kişiye kendisini öldürmesi gerektiğini söyleyen işitsel hallüsinasyonlar intihar 

davranışı için risk oluşturmaktadır. Ayrıca psikotik depresif reaksiyonlar intihar 

davranışı için yine ciddi risktir. Psikolojik problemleri olan bireylerin intihar 

düşüncelerinin olduğu ve intihar riskinin yüksek olduğu araştırmacılar tarafından 

gösterilmektedir (Glowski ve ark., 2001; Sommers-Flanagan & Sommers-Flanagan, 

2003; Statham ve ark., 1998; Tossani ve ark., 2005). Philips ve ark (2002), intihar 

edip ölen bireylerin aileleri ile görüştükleri çalışmada intihar risk faktörlerini 
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incelemişlerdir. Çalışmalarına göre yüksek depresyon düzeyi, akut ya da kronik 

stresin varlığı gibi faktörlerin intihar risk faktörleri arasında olduğunu 

göstermişlerdir. Yine Frieidman ve ark (1983), depresyona eşlik eden kişilik 

bozukluğu tanısı almış kişilerde intihar davranışının, depresif olmayan fakat kişilik 

bozukluğu tanısı almış kişilere göre daha fazla olduğunu ortaya koymuşlardır.  

Benzer bir çalışma Links ve ark (2003) tarafından yapılmıştır. Đngiliz literatüründe 

son 12 yılda yapılan çalışmaları inceledikleri araştırmalarında, antisosyal kişilik 

bozukluğu, narsistik kişilik bozukluğu ve borderline kişilik bozukluğu ile intihar 

davranışı arasındaki epidemiyolojik sonuçları incelemişlerdir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre; antisosyal ve borderline kişilik bozukluğu tanısı almış hastalarda 

major depresif bozukluk ya da alkol-madde kullanımı bozukluğu gibi hastalıkların 

eşlik ettiği durumlarda intihar riskinin ciddi düzeyde arttığı ortaya çıkmıştır. Yine 

psikolojik problemlerin varlığının kendilik algısında zayıflık ve düşmanlık 

duygularını beraberinde getirdiği bilinmektedir. Yapılan çalışmalarla, kişinin kendine 

güveninin yetersiz olması ile depresyon, sosyal anksiyete, utangaçlık, nörotizm ve 

içedönüklük gibi kişilik faktörleri ile ili şkili olduğu gösterilmiştir (GĐlbert & Allan, 

1994). Yaptığımız çalışmada da psikolojik problemleri olan mahpusların, psikolojik 

problemleri olmayanlara göre kendilerini daha olumsuz değerlendirdikleri ve 

düşmanlık duygularının daha yoğun olduğu belirlenmiştir.  

 

  Fizyolojik problemi  olan mahpusların intihar olasılıkları, depresyon, 

umutsuzluk duyguları, intihar düşünceleri ve düşmanlık duyguları fizyolojik 

problemi olmayanlara göre daha fazla bulunmuştur. Hastanelerin tıbbi ve araştırma 

bölümlerinde yatan hastalarda da intihar davranışı görülmektedir. Sıklıkla büyük 

cerrahi müdahale, kronik ağrılarla ilişkili depresyon, ölümden korkma, işe yaramaz 

hale gelme, çarpma-darbe, sosyal desteğin kaybı intihar riskini yükseltebilmektedir. 

Hemodiyaliz ve HIV hastaları da risk grubunu oluştururlar (Sommers-Flanagan & 

Sommers-Flanagan, 2003). Yine bu kişilerin hayatta beklentilerinin kalmaması, 

umutlarının tükenmesi ve fizyolojik sorunlarının yarattığı öfke nedeniyle düşmanlık 

duygularında artışın olması kaçınılmazdır. Hirsch (2009) 1801 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmada kronik tıbbi problemlerin intihar düşünceleri ile ilişkili olduğunu 

düşünülmektedir.  
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Đlaç kullanımının etkisine baktığımızda sonuçlar fizyolojik problemleri olan 

mahpuslarla benzer niteliktedir. Düzenli ilaç kullanan bireylerin intihar olasılıkları, 

depresyon düzeyleri, umutsuzluk duyguları ve düşmanlık duyguları düzenli ilaç 

kullanmayanlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu bireylerin hayattan çok 

fazla beklentilerinin olmaması, işe yaramaz hale gelme düşünceleri depresyon 

düzeylerinin artmasına ve intihar düşüncelerine, aynı zamanda yine kronik fizyolojik 

sorunlarının kendilerine yarattığı öfke nedeniyle düşmanlık duygularında artışa 

neden olduğu düşünülmektedir.  

 

Ailede suç işleme durumunun etkisine bakıldığında, aile fertlerinden suç 

işlemiş olan mahpusların, ailesinde suç işlemeyen bireylere göre intihar olasılıkları, 

intihar düşünceleri ve düşmanlık duyguları daha fazladır. Aynı şekilde ailesi ile 

görüşmeyen bireylerin intihar olasılıkları, intihar düşünceleri ve düşmanlık duyguları 

ailesi ile görüşen mahpuslardan daha fazladır. Bu bireylerin aile ile sağlıklı 

iletişimlerinin olmaması, sosyal desteğin zayıf olması, hayata karşı kendilerini zayıf 

hissetmelerine neden olabilir. Bunun da intihar düşüncelerine neden olduğu 

düşünülmektedir. Aynı zamanda ailede suç işleme davranışının olması yanlış model 

almaya yol açmakta ve kişileri şiddet davranışına ve düşmanlık duygularına eğilimli 

olmaya ittiği düşünülmektedir.  

 

Suç türlerine göre yapılan inceleme sonucunda, cinsel suç işlemiş 

mahpusların intihar olasılıkları ve intihar düşüncelerinin diğer suç türlerine göre daha 

fazla olduğu görülmüştür. Bu mahpusların ceza infaz sistemi içerisinde olan diğer 

mahpuslarca sosyal ortamlarda kabul görmemeleri, olası saldırılara maruz 

kalmamaları adına idare tarafında çeşitli faaliyetlerden uzak tutulmamaları ya da 

sadece kendi suç grubundaki mahpuslarca faaliyetlere alınmaları kendilerini yalnız 

hissetmelerine ve sosyal izolasyona neden olabilir. Aynı zamanda bu mahpusların 

aile ve çevre desteğinin olmaması kişilerde intihar düşüncelerine dolayısıyla intihar 

olasılıklarının artmasına neden oluyor olabilir.  Aynı zamanda gasp suçu işlemiş 

bireylerin diğer suç türlerine göre düşmanlık duygusunu daha yoğun yaşadıkları 

görülmektedir. Gasp suçu işleyen mahpuslar hırsızlık ile beraber mağdura 

saldırganca davranışlar sergileyen bireylerdir. Bu mahpusların öfkeye bağlı 

saldırganlık dürtüleri nedeniyle kendilerini değersiz hissediyor ve sistem içinde bu 
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değersizliğin diğerlerince hissettiriliyor olmaları, düşmanlık duygularının artmasına 

neden olduğu düşünülmektedir.   

 

Kişilerin evli olması intihar davranışı için tampon görevi görmektedir. Bu 

kişiler, sosyal desteklerinin olması nedeniyle olası problemler ile daha rahat başa 

çıkmakta ve alternatif çözümleri daha rahat görmektedirler. Çalışmamızda da bu 

görüşü destekleyen bulgular elde edilmiştir. Bekâr bireylerin ilgili ölçek puanları evli 

bireylere göre daha yüksek bulunmuştur. Literatürde de boşanmış ve dul bireylerin 

evli bireylere göre intihar riskinin daha yüksek olduğu belirtilmektedir.  Örneğin, 

Kposova (2000), boşanmış bireylerin evli bireylere göre intihar riskinin iki kat daha 

fazla olduğunu saptamıştır. Ülkemizde de evlilerde intihar oranı düşük bulunmuştur. 

Eşi ölmüş ve boşanmış kişilerin intihar oranının yüksek olduğu bölgelerde, intihar 

oranının ileri yaşlarda daha da yükseldiği gösterilmiştir (Đçli, 2004).  Ceza infaz 

sistemi içerisindeki dul ve boşanmış mahpusların aile desteğinin zayıf olduğu 

düşünülebilir, ancak her şeye rağmen kendilerini hayata bağlayan çocuklarının 

olması intihar olasılığı ve intihar düşünceleri açısından bekar bireylere göre onları 

daha avantajlı duruma getiriyor olabilir, bekar bireyler ise aile destekleri olsa dahi 

kendilerini daha yalnız hissediyor olabilirler. 

 

Eğitim durumlarına  baktığımızda ilkokul mezunlarının intihar 

olasılıklarının lise mezunlarına göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. Yine okur-

yazar grubun düşmanlık duyguları lise mezunlarına göre daha fazladır. Literatürde 

eğitim ve intihar arasındaki ilişkiye bakan çalışmalar genellikle din eğitimi ve laik 

eğitim almanın intihar üzerindeki etkisi üzerinedir. Stack (1998) Amerika’da din 

eğitimi ve intihar oranlarına bakmış ve Afrikan Amerikalılar için eğitimde artan her 

yılın intihar riskini % 8 arttırdığını, beyaz Amerikalılar’ da ise sadece % 2 arttırdığını 

belirlemiştir. Ancak, bizim örneklemimizi mahpuslar oluşturmaktadır ve suç 

davranışının da daha çok alt sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerde görüldüğünü göz 

önünde bulundurmamız gerekmektedir. Đçinde bulunulan çevrenin olumsuz etkileri 

nedeniyle suç davranışının içselleştirilmi ş ve pekiştirilmi ş olduğu düşünülmektedir. 

Eğitim düzeyi düşük olan mahpusların, ekonomik nedenlerle öğrenimlerine devam 

edememiş, meslek sahibi olamamış, dolayısıyla farkındalıklarının artmamış, çeşitli 

baş etme becerilerinin öğrenilememiş olması nedeniyle, düşmanlık ve kızgınlık 

duygularını arttığı söylenebilir. 
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Ölçek puanlarının ceza infaz kurumuna girme sayısına göre farklılaşıp 

farklılaşmadığına bakıldığında, ceza infaz kurumuna birden fazla girenlerin intihar 

olasılıklarının, depresyon düzeylerinin, umutsuzluk duygularının, intihar 

düşüncelerinin, kendini olumsuz değerlendirmelerinin ve düşmanlık duygularının 

ceza infaz kurumuna ilk kez giren mahpuslara göre daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Kişilerin tekrar özgürlüklerinin ellerinden alınması, sosyal desteğin geri çekilmesi ve 

dolayısıyla sosyal izolasyon, kişilerin tekrar suç işlemeleri nedeniyle toplumda 

etiketlenmeleri, tekrar ceza infaz kurumunda bulunmaları nedeniyle gelecekleri ve 

aileleri ile ilgili kaygılarının artması, gelecekten umutlarını kesmeleri… gibi 

nedenlerden dolayı kişilerde intihar olasılıklarının ve depresyon düzeylerini arttırdığı 

düşünülmektedir. Yanı sıra tekrar ceza infaz kurumuna girmiş olmaları nedeniyle, 

çevreye ve kendilerine karşı öfke duydukları ve dolayısıyla düşmanca duygular 

içinde oldukları düşünülmektedir. Düşmanlığın temelinde yatan duygunun öfke 

olduğu ve öfkenin kişinin benlik saygısını etkilediği aynı zamanda depresyon ve 

anksiyete ile ilişkili olduğu araştırmacılar tarafından gösterilmiştir (Balkaya & Hisli, 

1995).  Bu nedenle kişilerin yaşadığı öfke duygularının benlik saygılarını etkilediği 

ve birden fazla ceza infaz kurumuna giren mahpusların, ceza infaz kurumuna ilk kez 

giren bireylere göre kendilerini daha olumsuz değerlendirdikleri düşünülmektedir.  

 

 

 4.4. Đntihar Olasılığını ve ĐOÖ Alt Ölçeklerini Yordayan Değişkenlerin 

Değerlendirilmesi 

 

Öncelikle ölçekler arasındaki korelasyon değerlerine bakıldığında BEDÖ-BDE ve 

BEDÖ-KODÖ hariç tüm ölçekler ve alt ölçekler arasında bir ilişki olduğu 

bulgulanmıştır. Araştırmamızda ĐOÖ ve BDE,, ĐOÖ ve BEDÖ arasında pozitif yönde 

bir ili şki olduğu saptanmıştır. Kişide intihar olasılığı ile depresyon düzeyi ve boyun 

eğici davranışlar arasında ilişki olduğu gözlenmektedir. Bu bulgu araştırmalarla da 

desteklenmektedir.  Garlow ve ark. (2008) 729 üniversite öğrencisi ile yaptıkları 

çalışmada intihar düşünceleri ve depresyon arasındaki ilişkiye bakmış ve şu anda 

intihar düşüncesinin olması, geçmişteki intihar girişiminin olması ve kendine zarar 

verme davranışını ele alınmıştır. Sonuçlara göre öğrencilerin % 11,1’i (son 4 hafta) 

intihar düşüncelerinin olduğunu, % 16’sı hayatları boyunca kendine zarar verme 

davranışı ya da intihar girişiminde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Çalışma 
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sonuçlarına göre depresif semptomlar ile intihar düşünceleri arasında güçlü bir ilişki 

olduğu ortaya konmuştur. Yine, şu anda intihar düşüncesinin olduğunu ifade eden 

öğrencilerin depresif semptomlar göstermeleri olasılığının, böyle bir düşüncesi 

olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ülkemizde 

Özgüven ve arkadaşlarının (2003) yaptığı benzer bir çalışmada son bir hafta 

içerisinde intihar girişimi olmuş 83 kriz vakası (intihar grubu), akut kriz tablosu 

içinde olan fakat intihar girişimi olmamış 64 vaka (kriz grubu), ve herhangi bir 

psikolojik yakınması olmayan 70 kişi (normal kontrol grubu) karşılaştırılmış ve 

intihar girişimi olan grubun depresif belirtileri diğer gruplara göre anlamlı olarak 

fazla çıkmıştır. Yine intihar grubunda algılanan sosyal desteğin diğer gruplara göre 

daha az olduğu belirlenmiştir (Özgüven & Soykan & Haran & Gençöz, 2003).  

 

 Araştırmamızda umutsuzluk ile intihar olasılığı arasındaki ilişkinin 

depresyonla intihar olasılığı arası ilişkiden daha güçlü olduğu belirlenmiştir. 

Bulgumuza paralel olarak Beck ve ark. (1993), umutsuzluk ve depresyonun intihar 

düşünceleri üzerindeki etkisine baktıkları çalışma sonucunda, umutsuzluğun intihar 

düşüncelerini, depresyondan 1.3 kat daha fazla açıkladığı bulunmuştur. 

 

Araştırmamızda BDE ve BEDÖ arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Literatür incelendiğinde iki ölçek arasında ilişki olduğu görülmektedir (Allan & 

Gilbert, 1997; O’ Connor & Berry & Weiss, & Gilbert, 2002). Bu durumun iki 

nedeni olabilir. Đlki; Erkuş’un da (2000) söz ettiği gibi ölçeğin yapısal sorunları 

olabilir. Erkuş, 1., 5,., 6., 7., 9., 10., 14. maddeleri kullanıldığında ölçeğin daha 

güvenilir olduğunu belirtmiştir. Söz konusu nedenle bu maddelerin toplam puanları 

ile de analiz yapılmıştır ancak yine fark bulunamamıştır. Đki ölçek arasında bir fark 

çıkmamasının ikinci nedeni olarak, hükümlü ve tutukluların düzenli olarak ceza infaz 

kurumlarında Öfke Kontrolü Programı, Đletişim Becerileri, Grup Baskısı ve 

Başkalarının Sizin Yerinize Düşünmesine Göz Yummanın Olumlu ya da Olumsuz 

Sonuçları… gibi grup çalışmalarına ve seminerlere katılmaları sonucu mahpusların 

özgüvenlerinin arttığı dolayısıyla boyun eğici davranışları ölçeğini beklenenden 

farklı cevaplamış olabilecekleri düşünülmektedir 

 

Bu çalışmada intihar olasılığını psiko-sosyal değişkenler ile depresyon ve 

boyun eğici davranışların yordayıp yordamadığını araştırmak amacıyla hiyerarşik 
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regresyon analizi yapılmıştır. Psiko-sosyal faktörlerin (intihar etmeyi düşünme, 

intihar girişiminin olması, çevresinde intihar girişiminin olması, çevresinde intihar 

edip ölenin olması, madde kullanımı olması, psikolojik sorunun olması, fiziksel bir 

rahatsızlığının olması, düzenli ilaç kullanımı şiddete maruz kalması, ve kendine 

fiziksel zarar vermiş olması) içinden kişide daha önce intihar girişiminin olmasının, 

kişinin kendisine fiziksel zarar vermesi ve kişinin çevresinde intihar girişiminin 

olmasının, intihar olasılığını en iyi yordayan değişkenler olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma değişkenleri olan depresyon ve boyun eğici davranışlar da intihar 

olasılığını yordamaktadır. Literatürde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bland’in 

(1990) tutukluları altı ay boyunca incelediği araştırmasında, tutuklu bireylerde intihar 

edenlerde etmeyenlere oranla depresyon, somatoform bozukluğu ve anksiyetenin 

daha yüksek olduğu saptanmıştır (Bland & Newman & Dyck & Orn, 1990). Yapılan 

bir çalışmada cezaevlerinde intihar eden mahpusların yaklaşık %50’ sinin 

geçmişinde daha önce bir intihar girişimi olduğu belirlenmiş ve % 77’ si bir çok kez 

intihar girişiminde bulunmuştur. Markus ve Alcabes’ in (1993) çalışmalarına göre, 

intihar etmiş olan 48 mahkpustan 30’ unun geçmişlerinde intihar girişimi söz 

konusudur. Lekka ve ark (2006) Yunanistan’ da yüksek güvenlikli cezaevinde kalan 

mahpuslarda intihar düşünceleri ve intihar davranışı için risk faktörlerini 

araştırmışlardır. Katılımcılar 12 hafta boyunca izlenmiş ve olası intihar davranışı ya 

da kendine zarar verme davranışları kaydedilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre; 

intihar düşüncesi olan mahpuslarda, ailede intihar davranışının olması, aksiyete ve 

depresyon semptomlarının bulunması intihar düşünceleri için risk faktörleri olarak 

bulunmuştur.  

 

ĐOÖ alt ölçeklerini hangi değişkenlerin yordadığını anlamak için yine 

hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Depresyonun, umutsuzluğu en iyi yordayan 

değişken olduğu, depresyondan sonra umutsuzluğu en iyi yordayan değişkenin 

boyun eğici davranışlar olduğu bulgulanmıştır. Umutsuzluk duyguları ile depresyon 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu bilinmektedir, bu durum çeşitli araştırmalarca da 

gösterilmiştir (Mystakidov & Tsilika & Parpa & Pathiaki & Galanos & Vlahas, 

2007). Yanı sıra kişinin kendisini çaresiz, yalnız ve umutsuz hissetmesi nedeniyle bu 

kişilerin boyun eğici davranışlar gösterdiği düşünülmektedir. Kısaca depresyon ve 

boyun eğici davranışlar umutsuzluk duygusunu arttırmaktadır.  
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Kişinin intihar etmeyi düşünmesi, intihar girişiminin olmasının, depresyonun 

ve boyun eğici davranışların mahpuslarda intihar dü şünceleri için anlamlı yordayıcı 

değişkenler olduğu belirlenmiştir. Mahpusun intihar girişiminde bulunması, depresif 

semptomlar göstermesi ya da boyun eğici davranışlar gösteriyor olması intihar 

düşüncelerine neden olduğu düşünülmektedir. Buna göre, psiko-sosyal servisi 

uzmanları mahpuslardaki depresif semptomaları analiz edebilmeli, özellikle daha 

önce intihar girişiminde bulunmuş olan mahpusları dikkatle gözlemleyebilmelidir. 

 

 Yapılan analiz sonucu depresyonun, kendini olumsuz değerlendirme için 

anlamlı bir yordayıcı değişken olduğu saptanmıştır. Buna göre, depresif semptomlar 

gösteren mahpuslar kendini olumsuz değerlendirmektedirler. Sonuçlar Beck’ in 

bilişsel teorisini destekler niteliktedir. O’ na göre kişinin kendisini olumsuz 

değerlendirmesi depresif semptomalarını arttırmaktadır. Depresif semptomların artışı 

ile olumsuz değerlendirmeler daha da artabilir. Evans ve ark. (2005) 12 003 kadın ile 

yaptıkları çalışmada, kendini olumsuz değerlendirme ve depresyon arasında anlamlı 

bir ili şkiye rastlanmıştır, kendi ile olumsuz şemaları olan kadınlarda depresyon 

riskinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. 

 

             Kişinin çevresinde intihar girişiminin olması, şiddete maruz kalması, kişinin 

kendisine fiziksel zarar vermesi, depresyon ve boyun eğici davranışların düşmanlık 

için anlamlı yordayıcı değişkenler olduğu bulgulanmıştır. Buna göre, çevresinde 

intihar girişimi olmuş, şiddete maruz kalmış, kendisine fiziksel zarar vermiş, depresif 

semptomları olan ya da boyun eğici davranışlar gösteren mahpusların düşmanlık 

duygularında artış görülmektedir.  Freud’ a göre depresyon, kişinin duyduğu öfkenin 

kendisine yönelmesi olarak tanımlanmaktadır (Gotlib & Hammen, 1992; Köknel, 

1989; Muckenhoupt, 2008). Dolayısıyla düşmanlık duyguları yoğun olan kişilerin 

öfkelerini, kendilerine fiziksel zarar vererek kendilerine yönelttikleri 

düşünülmektedir. Aynı zamanda kedilerine fiziksel zarar veren kişilerin kendilerini 

olumsuz değerlendirmeleri, kendilik algılarının zayıf olması beklenen bir durumdur. 

Bu çalışmalarca da desteklenmiştir. Bennum’ un (1983) yaptığı bir çalışmada kendini 

sakatlayan insanlarda düşmanlık duygularının ve depresyonun varlığı tespit edilmiş 

olup aynı zamanda depresyon ve düşmanlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Brittlebank ve ark. (2007), kendine zarar vermiş 61 hasta üzerinde 

yaptıkları çalışmada, hastaların umutsuzluk ve düşmanlık puanlarının anlamlı 
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derecede yüksek olduğu gözlenmiştir. Yine Gilbert ve ark. (1997) boyun eğici 

davranışlarım ve düşmanlığın ilişkili olduğunu vurgulamışlardır. 
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5. SONUÇ ve ÖNERĐLER 

 

 

 

Bu bölümde araştırmanın sonuçları ve sonuçlar doğrultusunda sunulacak öneriler 

üzerinde durulmuştur. 

 

Bu araştırmada ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların suç 

davranışları, intihar davranışları, depresyon ve boyun eğici davranışlar arasındaki 

ili şkileri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın Bitlis E Tipi 

Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu, Erzurum E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu, 

Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu, Mersin E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 

Kurumu ve Ümraniye E ve T Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda bulunan toplam 

326 hükümlü ve tutuklunun kişisel bilgi formundan elde edilen bilgiler analiz 

edilmiştir. Mahpusların demografik özelliklerine göre ilgili ölçek toplam puanları 

arasında fark olup olmadığını anlamak için T-Testi ve Varyans Analizi, demografik 

ve psiko-sosyal değişkenler ile depresyon ve boyun eğici davranışların intihar 

olasılığını yordama güçleri anlamak için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır.  

 

Araştırmanın sonuçlarına göre psiko-sosyal özellikler ile ölçek toplam 

puanları arasında fark bulunmuştur. Buna göre, intihar girişimi, kendisine fiziksel 

zarar verme durumu, çevrede intihar edip ölen olması, çevrede intihar girişiminin 

olması, ceza infaz kurumuna girmeden önce madde kullanımının olması, şiddete 

maruz kalma durumu, psikolojik sorunu olması, fizyolojik sorunları olması, düzenli 

ilaç kullanımı olması, ailede suç işleme durumunun olması, aile bağının olması, suç 

türü, medeni durum, eğitim durumu, ceza infaz kurumuna girme sayısı ile ölçek 

toplam puanları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Ayrıca sosyodemografik 

değişkenlerden, kişide daha önce intihar girişiminin olmasının, kişinin kendisine 

fiziksel zarar vermesi ve kişinin çevresinde intihar girişiminin olmasının, depresyon, 

boyun eğici davranışların, intihar olasılığını en iyi yordayan değişkenler olduğu 

saptanmıştır.  
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Suç davranışı her toplumda görülen, toplumsal yaşantının getirdiği sosyal bir 

olgudur. Suç işleme nedeni ve suç davranışı ne yönde olursa olsun ceza infaz 

sistemine giren mahpus için topluma kazandırma süreci başlamış demektir. Ceza 

infaz sisteminin amacı, toplumu ve mağduru suçludan korumak ve aynı zamanda 

suçlunun rehabilitasyonudur. Bu nedenle ceza infaz kurumuna giren kişinin kurumda 

bulunduğu süre içinde topluma kazandırılma ve topluma uyum sağlama çalışmaları 

düzenli olarak yapılmalı ve kişiler, bireysel özelliklerine göre özel rehabilitasyon 

çalışmalarına tabii tutulmalıdır.  

 

Ceza infaz sistemi içinde olan mahpusların depresyon düzeyleri ve intihar 

olasılıkları normal populasyona göre daha fazladır. Ceza infaz kurumunda olmak 

depresyon ve intihar davranışı için ciddi bir risk faktörü olarak görülmektedir.  

Yapılmış olan çalışmalar da bu bulguyu desteklemektedir (Bland & Newman & 

Dyck & Orn, 1990; Boothby & Durham, 1999; Martin & Sigda & Kupersmidt, 1998; 

Lekka & Argyriou & Beratis, 2006). Ancak, bu durumun ceza infaz kurumunda 

bulunmuş olmanın verdiği olanaksızlıklardan mı, yoksa suç işlemiş olma ile ilgili 

sosyal ve psikolojik sorunlardan mı kaynaklandığı ya da ortak katkılarının mı olduğu 

kesin olarak tespit edilememiştir. Bu durum çalışmanın sınırlılıkları arasındadır; 

fakat ne olursa olsun,  sosyal anlamda dezavantajda olma ya da bazı spesifik olaylar 

mahkumları depresyona ve intihar davranışına hazırlıyor ve hapsedilmiş olmanın 

verdiği stresle de bu semptomlar şiddetleniyor olabilir. Bu nedenle ceza infaz 

kurumlarında eğitim, bireysel ve grup çalışmalarının sistemli olarak sürdürülmesi ve 

belli bir standart sistemi içinde yapılması gerekmektedir.  

 

Ceza infaz kurumlarında yetişkinlere yönelik psiko-sosyal müdahale 

programları uygulanmaktadır. Bu programlar arasında anne-bebek eğitimi, öfke 

kontrolü eğitimi, madde bağımlılarına yönelik programlar, iletişim becerileri ve 

salıverilme öncesi mahkum gelişimi programı bulunmaktadır. Bu programlar 

kişilerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik bilişsel-davranışçı programlar olmakla 

beraber, programa alınanların bireysel özelliklerinin de dikkate alınması 

gerekmektedir.  Özellikle depresyon ve intihar olasılığı olanlara bireysel ve grup 

çalışmaları sistematik bir şekilde yapılmalıdır. Bu nedenle kurum uzmanlarının 

depresif ve intihar riski olanlarla bireysel görüşme tekniklerini geliştirmek için 

eğitimlere dahil edilmelerinin, bu yönde üniversitelerden, çeşitli sivil toplum 
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kuruluşlardan ve ilgili derneklerden destek alınmasının ceza infaz sisteminin sağlıklı 

işlemesi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 

Bu araştırmada ailesi ile görüşmeyen bireylerin, ailesi ile görüşenlere göre 

intihar olasılıklarının ve depresyon puanlarının daha fazla olduğu saptanmıştır. Bu 

nedenle kurum uzmanları, mahpuslarla bireysel ilgilenmenin yanı sıra, aile 

desteğinin geri çekilmemesi için mahpus aileleri ile de sürekli iletişim içinde 

olmalıdırlar. Mahpusların aileleri ile ilişkilerini sürdürmeleri onlarda belirlenen bazı 

psikolojik semptomların hafiflemesine yardımcı olacaktır.  

 

Kendine zarar vermiş olan bireylerin intihar olasılıkları, depresyon düzeyleri, 

umutsuzluk ve düşmanlık düzeylerinin, kendine zarar vermemiş olanlara göre daha 

fazla olduğu ortaya konmuştur. Ceza infaz sisteminde kendine zarar verme davranışı 

idareyi yönlendirmek için manipülatif olabilmektedir. Buna rağmen kendine zarar 

verme davranışının ne kadar manipülatif olursa olsun dikkate alınması, kişi için 

bireysel görüşmelerin ve gözlem çalışmalarının sıklaştırılması intihar davranışını 

önlemek için ciddi bir önlem olacağı düşünülmektedir.  

 

Yine madde kullanmış olan ve psikolojik sorunu olan mahpusların intihar 

olasılıkları, depresyon düzeyleri, intihar düşünceleri ve düşmanlık düzeylerinin, 

madde kullanmamış ve psikolojik problemi olmayan mahpuslara göre daha fazla 

olduğu saptanmıştır. Madde bağımlılığı, intihar için ciddi bir risk faktörü olarak 

görülmektedir. Madde bağımlılığı sorunu olan mahpusların ilgili sağlık kuruluşlarına 

yönlendirmeleri yapılmalı, sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile 

çalışmalar yoğunlaştırılmalı, tedavi sürecinde bu kişiler izlenmelidir. Ayrıca 

uygulamadaki aksamaları en aza indirgemek adına cezaevi hastaneleri açılmış olsa 

da, yeteri kadar uzmanın olmaması nedeniyle istenilen verim alınamamaktadır. 

Bunun yerine hastanelerdeki psikiyatrik kliniklerinde hükümlü ve tutuklu 

koğuşlarının arttırılması ve bu yerlerin terapi ve tedaviye uygun hale getirilmesinin 

mahpusların tedavisi için daha faydalı olacağı düşünülmektedir.  

 

  Bu çalışmada BEDÖ ve ĐOÖ ve ĐOÖ alt ölçekleri arasında bir ilişki 

bulunmuştur. Literatürde intihar riski ve boyun eğici davranışlar arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan çalışmanın literatüre önemli bir 
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katkı sağladığı düşünülmekte olup, bu konuda daha fazla çalışma yapılması da 

önerilmektedir. Yine literatürün aksine bu çalışmada BDE ve BEDÖ arasında bir 

ili şki bulunamamıştır. Bu sonucun nedeni olarak mahpusların aldığı eğitimler olduğu 

düşünülmektedir. Bu noktada mahpusların çeşitli eğitimlere ve grup çalışmalarına 

dahil edilmesi daha az konformist davranmalarına, kendilik algılarının güçlenmesine 

ve dolayısıyla özgüvenlerinin artmasına yardımcı olacağı düşünülmektedir.  

 

Son olarak ülkemizde intihar üzerinde çalışmalar hız kazanmış olsa normal 

popülasyona göre riskli bir grup olan mahpuslarla yapılmış olan çalışmalar yok 

denecek kadar azdır. Ceza infaz kurumlarında bilimsel çalışmalar arttırılmalı ve bu 

yönde müdahale programlarının geliştirilmesine ve mahpusların rehabilitasyon 

çalışmalarının daha sistematik hale getirilmesine ihtiyaç vardır.  Söz konusu 

çalışmalarla, intihar girişimleri sonucu bu kişilerin sağaltımına harcanan giderlerin 

ortadan kalkacağı ve bu yolla ülke ekonomisine katkı sağlanacağı ve sağlıklı bireyin 

sağlıklı toplum anlamına geldiği unutulmamalıdır.  
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ÖZET 

 

Tutuklu Ve Hükümlü Bireylerin Depresyon Düzeyleri,  Boyun Eğici 

Davranışları ve Đntihar Olasılıklarının Đncelenmesi 

 

Bu araştırmada ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların depresyon, 

boyun eğici davranışlar ve intihar davranışları arasındaki ilişkileri incelemek 

amaçlanmıştır. 

 

Araştırmada hükümlü ve tutukluların çeşitli özellikleri hakkında bilgi 

toplayabilmek için araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu, intihar 

olasılıklarını belirleyebilmek için Đntihar Olasılıkları Ölçeği, depresyon düzeyini 

belirleyebilmek için Beck Depresyon Envanteri ve boyun eğici davranışlarını 

belirleyebilmek için Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği kullanılmıştır.  

 

 Araştırma kapsamında Bitlis E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda, 

Erzurum E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı 

Ceza Đnfaz Kurumu’ nda, Mersin E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda ve 

Ümraniye E ve T Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumu’ nda  bulunan toplam 326 tutuklu, 

hükmen hükümlü ve tutukluya ilgili ölçekler uygulanmıştır. Araştırmada psiko-

sosyal özelliklere (intihar etmeyi düşünmesi, intihar girişiminin olması, çevresinde 

intihar girişiminin olması, çevrede intihar edip ölenin olması, madde kullanımı 

olması, psikolojik sorunun olması, fiziksel bir rahatsızlığının olması, düzenli ilaç 

kullanımı, şiddete maruz kalmış olması ve kendine fiziksel zarar vermiş olması)  

göre ayrılan grupların ilgili ölçek toplam puanları arasındaki farklılığın anlamlı olup 

olmadığını anlamak için T-Testi ve ANOVA, psiko-sosyal değişkenlerin, depresif 

semptomların ve boyun eğici davranışların intihar olasılığını yordayıp yordamadığını 

bulabilmek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 

 

                Araştırmada, Ceza Đnfaz Kurumlarına Bulunan Hükümlü ve Tutuklu 

Bireylerin ilgili ölçek toplam puanları arasında (BDE, ĐÖO, BEDÖ, UÖ, ĐDÖ, 

KODÖ, DÖ) bir fark bulunamamıştır.  Bununla birlikte mahpusların demografik 

özelliklerine göre ilgili ölçek toplam puanları arasında fark olup olmadığını anlamak 

için T-testi ve Anova yapılmıştır ve mahpusların demografik özelliklerine göre ölçek 
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toplam puanları arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Ölçekler arasındaki 

ili şkilere Pearson Korelasyon katsayısı ile bakılmıştır. Sonuçlara göre ĐOÖ ve BDE 

arasında ĐOÖ ve BEDÖ, BEDÖ ve ĐOÖ alt ölçekleri arasında, BDE ve ĐOÖ alt 

ölçekleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulgulanmışken BDE ve BEDÖ 

arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Son olarak çalışmada, ĐOÖ ve alt 

ölçeklerini (Umutsuzluk, Đntihar Düşünceleri, Kendini Olumsuz Değerlendirme ve 

Düşmanlık Ölçekleri) yordayan değişkenlerin belirlenmesi amacıyla hiyerarşik 

regresyon analizinden yararlanılmıştır. Yordanan değişken olarak ĐOÖ toplam puanı 

ve ĐOÖ alt ölçeklerinden UÖ, ĐDÖ, KODÖ ve DÖ toplam puanları kullanılmıştır. 

Demografik değişkenler kontrol edilerek yapılan analiz sonucuna göre; intihar 

olasılığını depresyon, boyun eğici davranışlar, kişinin daha önceden intihar 

girişiminin, kişinin kendisine zarar vermesi ve kişinin çevresinde intihar girişiminin 

olmasının intihar olasılığının en iyi yordayıcıları olduğu bulunmuştur.  

 

Anahtar Sözcükler: Đntihar olasılığı, depresyon, boyun eğici davranışlar, hükümlü, 

tutuklu. 
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SUMMARY 

 

Investigation of The Level of Depression, Submissive Acts Behaviour and 

Suicide Probability in Arrestees and Convicts Population. 

 

The aim of this study is to investigate of the level of depression, submissive acts and 

suicide probability in arrestees and convicts population. 

 

In this study scales that including Personel Information Collection Tool 

which was developed by researchers is used for collecting data about arrestees’ and 

convicts’ various characteristics, Suicide Probability Scale (SPS)  is used for 

determining suicide probability, Beck Depression Inventory (BDI) is used for 

determining depression levels and Submissive Acts Scale (SAS) is used for 

determining submissive acts. 

 

Whithin the context of the study, scales were applied to 326 arrestees and 

convicted people who were in Bitlis E Type Closed Prison, Erzurum E Type Closed 

Prison, Kahramanmaraş E Type Closed Prison, Mersin E Type Closed Prison and 

Umraniye E and T Type Closed Prison. T-Test and Anova were performed to 

compare the differences of avarage scales scores of which are divided according to 

the psycho-social variables (considering suicide, being attepted suicide in 

surroudings, substance use, psychological problems, physiological problems, regular 

use of drugs and self-harm) . Hierarchical regression analysis was used to investigate 

psycho-social variables, depression and submissive acts in prediction of  suicide 

probability.   

 

In the study, there has not been found any difference between the total scores 

of arrestees and convicts population (BDI, SPS, SAS, HP, SĐ, NS, HS) . However,  T-

Test and Anova were performed to understand whether  there is a difference among 

total scores owing to prisoners’ demographic variables and it has been  found out   a 

significantly difference between the total scores of scales. Pearson Correlation 

Coefficent was applied to relation  among scores. According to results; it was found 

out a significantly pozitive corellate between SPS and BDI, between SPS and SAS, 

between subscores of SAS and SPS, between subcores of BDI and SPS; nevertheless, 
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no relation was observed between BDI and SAS. Finally, Hierarchical regression 

analysis was used to determine SPS and subscores     (Hopelessness, Suicide Đdetion, 

Negative Self  and  Hostility scores). As variable, SPS total point and SPS subscores 

“HP, SI, NS and HS” total points were used. Depending on the analysis which was applied 

by checking demographic variables; it has been found out that depression, submissive 

behaviors, attempting suicide or people who attempted suicide around him/her and 

self-harm are the most probable causes for commiting suicide. 

 

Key Words: Suicide probability, depression, submissive behaviour, convicted, 

arrestees. 
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EKLER 

Ek 1- Kişisel Bilgi Formu 

 

        Sayın Katılımcı; 

       Kapalı Ceza Đnfaz Kurumlarında bulunan bireylere yönelik bir çalışma yapmaktayız. 

Đsim vermeniz gerekmemektedir. Sizden istediğimiz, aşağıdaki bilgileri içtenlikle  

doldurmanızdır. VERMĐŞ OLDUĞUNUZ BÜTÜN BĐLGĐLER SADECE BĐLĐMSEL BĐR 

ARAŞTIRMA ĐÇĐN KULLANILACAKTIR.  

            Araştırmamıza  gösterdiğiniz ilgiden ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. 

Psk. Tuğba GÖRGÜLÜ 

 

 

Uygulandığı kurum: 

 

1. Yaşınız: 

2.   Doğum yeri: 

3.   Đnfaz durumunuz: 

1.Tutuklu       (   )                        2.Hükümlü        (   ) 

 

4.   Öğrenim durumu:             

1. Okur yazar değil              (   )              

2. Okur yazar                       (   )       

3. Đlkokul mezunu                (   )            

4. Ortaokul mezunu             (   ) 

5. Lise mezunu                    (   )             

6. Üniversite mezunu           (   ) 

7. Lise mezunu                    (   )            

 

5.  Medeni durumunuz: 

1.  Bekar                                       (   )                       

2. Boşanmış- 

Cezaevine girmeden önce ayrı-    (   )          

Dul 

3. Evli                                           (   )                       
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Çouğunuz var mı? (sayı belirtiniz)   ……………………. 

 

6. Suç Türünüz: 

1.Hırsızlık                           (   )                         2. Adam öldürmek             (   ) 

3. Gasp                                (   )                         4.  Cinsel suç                      (   ) 

5. Yaralama                         (   ) 

 

7. Aileniz ile bağınız (Açık ya da kapalı görüşe gelme, telefon görüşmesi ya da mektup ile 

görüşme şeklinde olabilir):  

   

1. Var                                    (   )                         2. Yok                               (   ) 

 

Bağınız varsa; 

1. Açık görüş                         (   )                         2. Kapalı görüş                 (   ) 

3. Telefon görüşmesi             (   )                         4. Mektup                         (   )  

 

8.  Kapalı Ceza Đnfaz Kurumunda bulunma süreniz: (Ay ve yıl olarak belirtiniz) 

 

9. Kapalı Ceza Đnfaz Kurumuna girme sayınız:  

 

1. Đlk girişim                         (   )                           2. Üçüncü girişim ve üzeri           (   ) 

3. Đkinci girişim                    (   )                            

 

10.  Yaşamınız boyunca hiç intihar etmeyi düşündünüz mü? 

1. Evet  (  )   2. Hayır  (  ) 

 

11. Yaşamınız boyunca hiç intihar girişiminiz oldu mu? 

1. Evet  (  )   2. Hayır  (  ) 

 

12. Eğer olduysa nasıl bir yöntem kullandınız? 

 

13. Ailenizde ya da çevrenizde intihar girişiminde bulunan oldu mu? 

1. Evet  (  )   2. Hayır  (  ) 
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Eğer olduysa lütfen kim olduğunu ve size yakınlık derecesini isim vermeden belirtiniz. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Ailenizde ya da çevrenizde intihar edip ölen  oldu mu? 

1. Evet            (  )  2. Hayır          (  ) 

 

15. Bağımlılık Yapıcı bir madde kullandınız mı? 

1. Evet (  ) 2. Hayır (  ) 

  

16. Herhangi bir psikiyatrik sorununuz var mı? 

1. Evet (  ) 2. Hayır (  ) 

 

Evetse lütfen belirtiniz. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

17. Geçirdiğiniz önemli bir rahatsızlık oldu mu? 

1. Evet 

 (  ) 2. Hayır (  ) 

Evetse lütfen belirtiniz. 

…………………………………………….. 

 

18. Düzenli Olarak Kullandığınız ilaçlar var mı? (Ne için kullandığınızı belirtiniz) 

 

19. Mesleğiniz: 

20. Anne ve babanızın birliktelik durumu: 

              1. Birlikte yaşıyorlar(   ) 

              2. Boşandılar       (    ) 

              3. Boşanmadılar ama ayrı: 

              4. Baba ölü: 

              5. Anne ölü: 

 

21. Ailede suç işleyen biri var mı? (Kim olduğunu isim vermeden belirtiniz )        

1.  Var(   )              2. Yok  (    ) 
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22. Çocukluğunuzda ve ergenlik döneminizde  siddete maruz kaldınız mı? 

1. Evet       (   )              2. Hayır            (   ) 

 

Varsa ne tür ve kim tarafından? ........................ 

 

23. Çocukluğunuzda ve ergenlik döneminizde cinsel istismara/ kullanıma maruz 

kaldınız mı? 

1. Evet                  (   )                  2. Hayır (  )  

 

Varsa kim tarafından? ........................ 

 

24. Kendinize fiziksel zarar verdiğiniz oldu mu? 

1. Evet            (  )                 2. Hayır             (   ) 
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Ek 2- Đntihar Olasılığı Ölçeği 

 

Açıklama: 

Aşağıda kişilerin çeşitli duygu ve davranışlarını anlatmak için kullanabilecekleri bazı 

cümleler verilmiştir. Lütfen sırayla her bir cümleyi okuyun ve okuduğunuz cümlenin sizin 

için hangi sıklıkla doğru olduğunu belirtiniz. Sizden istenen, her cümlenin sağ tarafındaki 

seçeneklerden size uygun olanın kutuya (X) işareti koymanızdır. 

 

ÖRNEK Hiçbir Zaman Bazen Çoğu Zaman Her Zaman 
1. Kaygılı olduğumu hissederim.  (X)   

 

 

 

 Hiçbir 
Zaman Bazen Çoğu 

Zaman 
Her 
Zaman 

1. 
Öfkelendiğim zaman elime geçen her şeyi 
fırlatırım 

              

2. 
Birçok insanın benimle içtenlikle ilgilendiklerini 
hissederim. 

              

3. 
Ani ve kontrolsüz (dürtüsel) davrandığımı 
hissederim. 

                

4. 
Başkaları ile paylaşamayacağım kadar kötü 
şeyler düşünürüm. 

                

5. Çok fazla sorumluluk yüklendiğimi düşünürüm.                 

6. 
Yapabileceğim daha birçok yararlı şey olduğunu 
hissederim. 

               

7. 
Başkalarını cezalandırmak için intihar etmeyi 
düşünürüm. 

              

8. 
Başkalarına karşı düşmanca duygular 
beslediğimi hissederim. 

               

9. Đnsanlardan koptuğumu hissederim.                 

10. 
Đnsanların bana ben olduğum için değer 
verdiklerini hissederim. 

               

11. 
Eğer ölürsem birçok insanın üzüleceğini 
hissederim. 

                

12. 
Öylesine yalnızlık hissederim ki buna 
dayanamam. 

                

13. 
Başkalarının bana karşı düşmanca duygular 
beslediklerini hissederim. 

                

14. 
Eğer hayata yeniden başlayabilsem yaşamımda 
birçok değişiklik yapacağımı hissederim. 
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 Hiçbir 
Zaman 

Bazen Çoğu 
Zaman 

Her 
Zaman 

15. Pek çok şeyi iyi yapamadığımı düşünürüm.                

16. 
Beğendiğim bir işi bulmak ve sürdürmekte 
güçlüğüm vardır. 

                

17. 
Gittiğim zaman hiç kimsenin beni 
özlemeyeceğini düşünürüm. 

                

18. Benim için işler yolunda gidiyor gibi görünür.                 

19. 
Đnsanların benden çok fazla şeyler beklediklerini 
hissederim. 

                

20. 
Düşündüğüm ve yaptığım şeyler için kendimi 
cezalandırmam gerektiğini hissederim. 

                

21. Dünyanın yaşamaya değer olmadığın hissederim.                 

22. 
Gelecek ile ilgili çok titiz bir şekilde plan 
yaparım. 

                

23. 
Kendisine güvenebileceğim kadar çok 
arkadaşımın olmadığını düşünürüm. 

                

24. 
Eğer ölmüş olsaydım insanların daha rahat 
edeceğini hissederim. 

                

25. 
Bu şekilde yaşamaktansa ölmenin daha az acılı 
olacağını hissederim. 

                

26. 
Anneme duygusal açıdan yakın olduğumu 
hissederim/hissederdim. 

                

27. 
Eşime duygusal açıdan yakın olduğumu 
hissederim/hissederdim. 

                

28 
Đşlerin düzeleceğine ilişkin umutsuzluk 
hissederim. 

                

29 
Đnsanların beni ve yaptıklarımı onaylamadıklarını 
hissederim. 

                

30 Kendimi nasıl öldüreceğimi düşündüm.                 

31 Para ile ilgili endişelerim var.                 

32 Đntihar etmeyi düşünürüm.                 

33 
Kendimi yorgun ve birçok şeye ilgisiz 
hissederim. 

                

34 Çok öfkelenince bazı şeyleri kırıp dökerim.                 

35 
Babama duygusal açıdan daha yakın olduğumu 
hissederim/hissederdim. 

                

36 
Nerede olursam olayım mutlu olmadığımı 
hissederim. 
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Ek 3- Beck Depresyon Envanteri 

 

Aşağıda, kişilerin ruh durumlarını ifade ederken kullandıkları bazı cümleler 

verilmiştir.Her maddede o ruh durumunun derecesini belirleyen 4 seçenek vardır.Lütfen bu 

seçenekleri dikkatle okuyunuz.Son bir hafta içindeki ( şu an dahil) kendi ruh 

durumunuzu göz önünde bulundurarak size en uygun olan ifadeyi bulunuz.Daha sonra o 

maddenin yanındaki harfin üzerine (X) işareti koyunuz. 

 

1. (a) Kendimi üzgün hissetmiyorum. 

    (b) Kendimi üzgün hissediyorum. 

    (c) Her zaman için üzgünüm ve kendimi bu duygudan kurtaramıyorum. 

    (d) Öylesine üzgün ve mutsuzum ki dayanamıyorum. 

 

2. (a) Gelecekten umutsuz değilim. 

    (b) Geleceğe biraz umutsuz bakıyorum. 

    (c) Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok. 

    (d) Benim için bir gelecek yok ve bu durum düzelmeyecek. 

 

3.(a) Kendimi başarısız görmüyorum. 

   (b) Çevremdeki birçok kişiden daha fazla başarısızlıklarım oldu sayılır. 

   (c) Geriye dönüp baktığımda, çok fazla başarısızlığımın olduğunu görüyorum. 

  (d) Kendimi tümüyle başarısız bir insan olarak görüyorum. 

 

4. (a) Her şeyden eskisi kadar zevk alabiliyorum. 

    (b) Her şeyden eskisi kadar zevk alamıyorum. 

    (c) Artık hiçbirşeyden gerçek bir zevk alamıyorum. 

    (d) Bana zevk veren hiçbirşey yok.Herşey çok sıkıcı. 

 

5. (a) Kendimi suçlu hissetmiyorum. 

    (b) Arada bir kendimi suçlu hissettiğim oluyor. 

    (c) Kendimi çoğunlukla suçlu hissediyorum. 

    (d) Kendimi her an için suçlu hissediyorum. 
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6. (a) Cezalandırıldığımı düşünmüyorum. 

    (b) Bazı şeyler için cezalandırılabileceğimi hissediyorum. 

    (c) Cezalandırılmayı bekliyorum. 

    (d) Cezalandırıldığımı hissediyorum. 

 

 

7. (a) Kendimden hoşnutum. 

    (b) Kendimden pek hoşnut değilim. 

    (c) Kendimden hiç hoşlanmıyorum. 

    (d) Kendimden nefret ediyorum. 

 

8. (a)  Kendimi diğer insanlardan daha kötü görmüyorum. 

    (b) Kendimi zayıflıklarım ve hatalarım için eleştiriyorum. 

    (c) Kendimi hatalarım için çoğu zaman suçluyorum. 

    (d) Her kötü olayda kendimi suçluyorum. 

 

9. (a) Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok. 

    (b) Bazen kendimi öldürmeyi düşünüyorum, fakat bunu yapmam. 

    (c) Kendimi öldürebilmeyi isterdim. 

    (d) Bir fırsatını bulsam kendimi öldürürdüm. 

 

10. (a) Her zamankinden daha fazla ağladığımı sanmıyorum. 

      (b) Eskisine göre şu sıralarda daha fazla ağlıyorum. 

      (c) Şu sıralarda her an ağlıyorum. 

      (d) Eskiden ağlayabilirdim, ama şu sıralarda istesem de ağlayamıyorum. 

 

11. (a) Her zamankinden daha sinirli değilim. 

      (b) Her zamankinden daha kolayca sinirleniyor ve kızıyorum. 

      (c) Çoğu zaman sinirliyim. 

      (d) Eskiden sinirlendiğim şeylere bile artık sinirlenemiyorum. 
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12. (a) Diğer insanlara karşı ilgimi kaybetmedim. 

      (b) Eskisine göre insanlarla daha az ilgiliyim. 

      (c) Diğer insanlara karşı ilgimin çoğunu kaybettim. 

      (d) Diğer insanlara karşı hiç ilgim kalmadı. 

13. (a) Kararlarımı eskisi kadar kolay ve rahat verebiliyorum. 

      (b) Şu sıralarda kararlarımı vermeyi erteliyorum. 

      (c) Kararlarımı vermekte oldukça güçlük çekiyorum. 

      (d) Artık hiç karar veremiyorum. 

 

14. (a) Dış görünüşümün eskisinden daha kötü olduğunu sanmıyorum. 

      (b) Yaşlandığımı ve çekiciliğimi kaybettiğimi düşünüyor ve üzülüyorum. 

      (c) Dış görünüşümde artık değiştirilmesi mümkün olmayan olumsuz değişiklikler 

olduğunu hissediyorum. 

     (d) Çok çirkin olduğumu düşünüyorum. 

 

15. (a) Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum. 

      (b) Bir işe başlayabilmek için eskisine göre kendimi daha fazla zorlamam gerekiyor. 

      (c)  Hangi iş olursa olsun, yapabilmek için kendimi çok zorluyum. 

      (d) Hiçbir iş yapamıyorum. 

 

16. (a) Eskisi kadar rahat uyuyabiliyorum. 

      (b) Şu sıralarda eskisi kadar rahat uyuyamıyorum. 

      (c) Eskisine göre 1 veya 2 saat erken uyanıyor.ve tekrar uyumakta zorluk çekiyorum. 

      (d) Eskisine göre çok erken uyanıyor  ve tekrar uyuyamıyorum. 

 

 

17. (a) Eskisine kıyasla daha çabuk yorulduğumu sanmıyorum. 

      (b) Eskisinden daha çabuk yoruluyorum. 

      (c) Şu sıralarda neredeyse her şey beni yoruyor. 

      (d) Öyle yorgunum ki hiç bir şey yapamıyorum. 
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18. (a) Đştahım eskisinden pek farklı değil. 

      (b) Đştahım eskisi kadar iyi değil. 

      (c) Şu sıralarda iştahım epey kötü. 

      (d) Artık hiç iştahım yok. 

 

19. (a) Son zamanlarda pek fazla kilo kaybettiğimi sanmıyorum. 

      (b) Son zamanlarda istemediğim halde üç kilodan fazla kaybettim. 

      (c) Son zamanlarda istemediğim halde beş kilodan fazla kaybettim. 

      (d) Son zamanlarda istemediğim halde yedi kilodan fazla kaybettim. 

          Daha az yemeğe çalışarak kilo kaybetmeye çalışıyorum.Evet ( ) Hayır ( ) 

 

20. (a) Sağlığım beni pek endişelendirmiyor. 

      (b) Son zamanlarda ağrı, sızı, mide bozukluğu, kabızlık gibi sorunlarım var. 

      (c) Ağrı, sızı gibi bu sıkıntılarım beni epey endişelendirdiği için başka şeyleri düşünmek 

zor geliyor. 

     (d) Bu tür sıkıntılar beni öylesine endişelendiriyor ki, artık başka hiçbir şey 

düşünemiyorum. 

 

21. (a) Son zamanlarda cinsel yaşantımda dikkatimi çeken bir şey yok. 

      (b) Eskisine oranla cinsel konularla daha az ilgileniyorum. 

      (c) Şu sıralarda cinsellikle pek ilgili değilim. 

      (d) Artık, cinsellikle hiçbir ilgim kalmadı .  
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Ek 4- Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği 

 
Aşağıda, insanların sosyal ortamdayken yaptıkları bazı davranışlar ve yaşadıkları bazı 

duygular verilmiştir. Her cümleyi dikkatle okuyun ve böyle bir davranışın sizin için ne kadar 
geçerli olduğunu, sizi ne kadar tanımladığını aşağıdaki ölçeği dikkate alarak, o cümlenin 
yanındaki bölmede işaretleyin. 
 

1. Hiç tanımlamıyor  4. Đyi tanımlıyor 
2. Biraz tanımlıyor  5. Çok iyi tanımlıyor 
3. Oldukça iyi tanımlıyor 

Sizi ne kadar tanımlıyor? 
 

                                                                                                                    Hiç        Çok iyi 
1. Belirli bir konuda benim hatam olmasa da,hatalı olduğum                       (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    

söyleniyorsa tatsızlık çıkması diye sesimi çıkarmam.  
2. Kendim yapmaktan hoşlanmasam da diğer insanlar                     (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     
             yapıyor diye, bazı davranışlar yaparım. 
3. Paramın üstü eksik verilmiş olsa da, sesimi çıkarmadan,                          (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    
      oradan uzaklaşırım.  
4. Başkalarının beni eleştirmesine va aşağılamasına izin verir,         (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

 kendimi savunmam. 
5. Sevdiğim kişi benden yakınlık istediğinde, o anda içimden                      (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    
   gelmese de yakınlık göstermeye çalışırım. 
6. Konuşmaya çalışırken birisi lafımı ağzımdan alıp                                     (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

 konuşmayı sürdürürse ben susarım. 
 

7. Küçük hatalarım yüzünden sürekli özür dilerim.                                       (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    
 
8. Annem/babam benim hakkımda hoş olmayan şeyler                       (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

söylerken, ben sessizce dinlerim. 
9. Arkadaşlarıma kızdığım zaman, bu kızgınlığımı onlara                   (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    

 söylemem. 
 
10. Arkadaş toplantılarında konuşmaları yönlendirmeyi                     (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

Başkalarına bırakırım.  
11. Đnsanların, benimle konuşurken gözlerimin içine                          (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    

Bakmalarından hoşlanırım. 
 
12. Herhangi biri benim için küçük bir iyilikte bile bulunsa,               (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

 içtenlikle ve tekrar tekrar teşekkür ederim.           
13. Đnsanlarla göz göze gelmekten kaçınırım.                                      (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    
 
14. Arkadaş toplantılarında, konuyu açan kişi hiçbir zaman                (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

 ben olmam. 
15. Đnsanlar ısrarla bana baktıklarında yüzüm kızarır.                         (1)   (2)   (3)   (4)   (5)    
 
16. Birin davetini geri çevirirken mutlaka hastalık gibi                       (1)   (2)   (3)   (4)   (5)     

Önemli bir bahane bulmaa çalışırım. 
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