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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Suç ile öfke, þiddet ve aile tutumu arasýnda iliþki
olduðu belirtilmektedir. Kadýn suçluluðu konusunda az
sayýdaki araþtýrmada ise daha çok demografik veriler,
kadýný suça iten sosyokültürel ve ekonomik faktörler
üzerinde durulmaktadýr. Psikiyatri pratiðinde kadýn suçluluðu konusunda eksiklik nedeniyle, bu çalýþmada suç
iþlemiþ kadýnlarýn sosyodemografik özellikleri, anne-baba
tutumlarý ve öfke ifade biçimlerinin araþtýrýlmasý
amaçlanmýþtýr. Yöntem: Çalýþmaya Ýstanbul Bakýrköy
Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda bulunan 176 kadýn
hükümlünün 102'si dahil edilmiþtir. Kontrol grubu ise
saðlýklý, daha önce cezaevi yaþantýsý olmayan 77 kadýndan oluþmaktadýr. Kiþiler çalýþma hakkýnda bilgilendirilmiþ ve çalýþmaya katýlmayý kabul edenlere "veri
formu", "çok boyutlu öfke ölçeði" ve "anne-baba tutum
ölçeði" uygulanmýþtýr. Bulgular: Suç iþlemiþ kadýnlarda
eðitim düzeyi ve gelir seviyesi düþüktü. Boþanmýþ ve evli
kadýnlarda suç oraný daha yüksek tespit edildi. Hükümlü
kadýnlarda, alkol, madde kullanýmý oraný belirgin olarak
yüksekti. Öfke ölçeði deðerlendirmesinde ise "öfkeye yol
açan etmenler" dýþýndaki tüm parametrelerde anlamlý
derecede farklýlýk görülmüþtür. Anne-baba tutumlarý
deðerlendirildiðinde her iki grupta da otoriter aile yapýsý
dikkat çekmektedir. Sonuç: Kadýnlarýn suç oranýnýn
düþük olmasý nedeniyle hükümlü kadýnlarda öfke ve öfke
kontrolü göz ardý edilmektedir; bu konu kadýn cezaevlerinde rehabilitasyonun bir amacý olmalýdýr.

Objectives: It is suggested that anger, violence and parent's attitude have a relation with crime. Mostly, demographic features, sociocultural and economic factors
that lead women for the criminal act are emphasized in
a few studies about women criminality. Due to the lack
of data about female delinquency in psychiatric practice,
we aimed to investigate socio-demographic characteristics, parental attitude and anger expression manners
among female offenders. Method: Of the 176 incarcerated women in Istanbul Bakirkoy Women Jail, 102
women were participated in the study. Control group
was composed of 77 healthy women who had never a
prison life. All individuals were informed about the study
and "data form", "multidimensional anger inventory" and
"parental attitude scale" were applied for whom accepted to participate. Results: The educational and income
levels were lower in female offenders. Divorced and married women were obtained to have higher crime rate.
Alcohol and substance abuse rates were significantly
higher in incarcerated women. In anger inventory, significant difference was obtained in all the parameters
except "factors that cause anger". Authoritarian family
structure has drawn attention in parental attitude scale
in both of the groups. Conclusion: Anger and anger
control are ignored in incarcerated women due to low
frequency of crime in women; this matter should be one
of the aim of rehabilitation in women jail.

Anahtar Sözcükler: Kadýn suçluluðu, öfke ifadesi, annebaba tutumu.

Key Words: Women criminality, anger expression,
parental attitude.
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GÝRÝÞ
Son yýllarda ekonomik ve sosyal yapýdaki hýzlý
deðiþimler kadýnlarýn toplum içindeki rollerinin
farklýlaþmasýna
neden
olmuþtur.
Kadýnýn
ekonomik, sosyal ve siyasal yaþamda artan þekilde
yer almaya baþlamasýyla birlikte "kadýn suçluluðu"
üzerindeki ilgi artmýþsa da yeterli deðildir.

tedir. Erkekler kadýnlara kýyasla öfke duygularýný
daha doðrudan ifade ederken kadýnlarýn ifade biçimi daha dolaylý olmaktadýr (Balkaya ve Þahin 2003,
Sharkin 1993).

Erkeklerle karþýlaþtýrýldýðýnda kadýnlarýn çok daha
az suç iþlediði bilinmektedir. Ülkemizde kadýn
suçlu sayýsýnýn tüm suçlu sayýsýna oranýnýn %2.5-3.5
olduðu belirtilmektedir (Cansunar ve ark. 1997).
Suç ve suçluluk konusundaki çalýþmalar suçun yaþ,
cinsiyet, medeni hal, eðitim durumu, meslek, yerleþim yeri, siyasal ve ekonomik dalgalanmalar,
coðrafi koþullar gibi birçok faktöre baðlý deðiþiklikler gösterdiðini kanýtlamýþtýr (Ýçli ve Öðün 1988).

Kadýn suçluluðu incelendiðinde, kadýnlarýn özellikle adam öldürme ve adam yaralama gibi suçlarý
büyük çoðunlukla kendilerini korumak için iþledikleri görülmektedir. Bu tür suçlarýn genelde kötü
muamele gören, dayak yiyen kadýnlarda aniden
görülen þiddetli tepki sonucu ortaya çýktýðý ve önceden planlanmadýðý belirtilmektedir (Ortaköylü ve
ark. 2004). Kadýnýn saldýrgan davranýþlara maruz
kalmasýna raðmen yaþadýðý iliþkiyi devam ettirme
eðiliminde olmasýnýn nedeninin yaþadýðý öfkeyi ve
þiddeti inkar etmesi olabileceði ileri sürülmektedir
(Wodarski 1987).

Þiddet ve suç dendiðinde kuþkusuz en önemli faktörlerden biri de bireyin aile yapýsýdýr. Anne-baba
tutumu baþlýðý altýnda; demokratik, baskýcý ve
otoriter, reddedici, aþýrý koruyucu, tutarsýz tutumlar tanýmlanmaktadýr (Aslan 2005). Ergenlerde
yapýlan araþtýrmalar, ebeveynlerin çocuk yetiþtirme
tutumlarýnýn ergenin þiddet davranýþý gösterme ve
suç iþleme durumu ile yakýndan iliþkili olduðunu
ortaya koymuþtur ve aile içi iliþkilerde ilgisizlik,
ihmal, reddedilme yaþantýlarý olan çocuklarýn antisosyal ve saldýrgan davranýþlar için büyük bir risk
taþýdýðýný göstermektedir (Loeber 1990, Dahlenberg 1998, Kýzmaz 2006, Tolan ve ark. 1997, Avcý
2006, Balcýoðlu ve ark. 2000). Ebeveynin katý fiziksel ceza kullanýmýnýn, gençlerdeki þiddet ve suç
iþlemeyi arttýrdýðý gözlenmiþtir (Moeller 2001). Bu
tip ailelerde yetiþen gençlerin, karar verme ve
düþüncelerini ifade etmede güçlükler yaþadýðý ve
öfke düzeylerinin yüksek olduðu saptanmýþtýr
(Garbarino 1991).

Tüm bu bilgiler ýþýðýnda öfke, þiddet, suç ve aile
tutumu arasýnda yoðun bir iliþkinin olduðu
görülmektedir. Kadýn suçluluðu konusunda yapýlan
araþtýrmalarda ise daha çok demografik veriler,
kadýný suça iten sosyokültürel ve ekonomik faktörler üzerinde durulmaktadýr. Kadýn suçluluðu ve
kadýný suça iten faktörler psikiyatri gündeminde
kapsamlý ve her boyutu ile incelenmesi gereken
konulardýr; böylece yeni psikiyatrik yaklaþýmlar ve
gerekli rehabilitasyon programlarý ortaya koyulabilir. Fakat belki de kadýnlarýn suç oranýnýn düþük
olmasý veya kadýnýn birey olarak toplumda geri
planda olmasý nedeniyle hükümlü kadýnlarda öfke
ve öfke kontrolü göz ardý edilmektedir. Biz literatürde suç iþlemiþ kadýnýn anne-baba tutumu ve öfke
ifade biçimi hakkýnda herhangi bir çalýþmaya rastlayamadýk. Bu alandaki eksiklik nedeniyle, bu çalýþma ile suç iþlemiþ kadýnlarýn sosyodemografik özellikleri, anne-baba tutumlarý ve öfke ifade biçimlerinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.

Öfke duygusu farklý þekillerde yaþanmasýna raðmen, þiddetle sonuçlandýðýnda yýkýcý ve kiþi için
problem oluþturabilen bir duygu haline gelebilmektedir. Þiddet, saldýrganlýk ve suç iþleme davranýþlarý
ile öfke arasýndaki iliþkileri inceleyen araþtýrmalar,
öfkenin otomatik bir þekilde saldýrganlýk ve þiddetle birlikte ortaya çýkmasa da çoðu kez saldýrgan
davranýþýn baþlatýcýsý durumunda olduðunu ortaya
koymaktadýr (Nuglet ve Campling 1997, Rupp ve
Vodanovich 1997). Ayrýca araþtýrmalar öfke duygusunun cinsiyete göre deðiþkenliðine iþaret etmekKlinik Psikiyatri 2011;14:218-229

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalýþmanýn yapýldýðý sýrada Ýstanbul Bakýrköy
Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'nda 669 tutuklu,
244 hükümlü kadýn bulunmaktaydý. Katýlýmcýlarýn
en az ilkokul mezunu olmasý þartý arandý ve dýþlama
kriteri olarak genel saðlýk durumunu önemli
düzeyde etkileyebilecek fiziksel ve nörolojik bir
hastalýðýnýn olmasý, terör suçundan ve/veya organize suçlardan hüküm giymiþ olmasý ve yabancý
uyruklu olmasý olarak belirlendi. Ýlkokul mezunu
219

Ersen H, Ýlnem CM, Havle N, Yener F, Karamustafalýoðlu N, Ýpekçioðlu D.

olmayan 37 kadýn, terör suçundan hüküm giymiþ 12
kadýn, organize suçlardan hüküm giymiþ 1 kadýn ve
yabancý uyruklu 18 kadýn çalýþma kriterlerine
uygun olmadýðýndan çalýþma dýþý býrakýlmýþ ve 176
kadýn hükümlüye ulaþýlmýþtýr. Çalýþmanýn amacý ve
içeriði ayrýntýlý bir þekilde her katýlýmcýya sözlü
olarak anlatýlmýþ ve çalýþmaya katýlmayý kabul
edenlere "veri formu", "çok boyutlu öfke ölçeði" ve
"anne-baba tutum ölçeði" verilmiþtir. Her katýlýmcý,
kendisine verilen form ve ölçekleri yalnýz olarak
ayrý bir bölümde ve araþtýrmacýnýn gözetimi altýnda
doldurarak ayný gün araþtýrmacýya teslim
etmiþlerdir. Araþtýrma deðiþik günlerde farklý
hükümlü grubundaki kadýnlara uygulanmýþtýr.
Çalýþmaya katýlmak istemeyen, ölçekler daðýtýldýðý
halde doldurmayan ve ölçekleri hatalý dolduran 74
kadýn deðerlendirme dýþý býrakýlmýþtýr. Çalýþmaya
cezaevinde bulunan toplam 102 hükümlü kadýn
alýnmýþtýr. T.C. Adalet Bakanlýðý Ceza ve Tevkif
Evleri Genel Müdürlüðü'nden çalýþma için gerekli
yasal izinler alýnmýþtýr.
Kontrol grubu ise; saðlýklý, daha önce herhangi bir
suçtan dolayý cezaevi yaþantýsý olmayan; çalýþma
grubuna, yaþ, eðitim, sosyoekonomik düzey, gelir
daðýlýmý ve medeni hal açýsýndan benzeyen, Ýstanbul'da farklý bölgelerde yaþayan en az ilkokul
mezunu rastgele seçilmiþ 77 gönüllü kadýndan oluþmaktadýr. Kiþiler çalýþma hakkýnda bilgilendirilmiþ
ve çalýþmaya katýlmayý kabul edenlere yazýlý onamlarý alýnarak "veri formu", "çok boyutlu öfke ölçeði"
ve "anne-baba tutum ölçeði" uygulanmýþtýr.
Gruplar, sosyoekonomik özelliklerini ortaya koyan
veri formu uygulanarak eþleþtirilmiþtir. Bakýrköy
Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Saðlýðý ve Sinir
Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden
etik kurul onayý alýnmýþtýr.
GEREÇLER
Veri formu: Katýlýmcýlarýn sosyodemografik özelliklerini deðerlendirmek amacýyla araþtýrmacý tarafýndan geliþtirilen; yaþ, medeni hal, eðitim, çalýþma
yaþamý, sosyoekonomik durum, yaþam öyküsü,
madde kullaným öyküsü, daha önce psikiyatrik
baþvuru olup olmadýðý, aile öyküsü gibi bilgilerin
araþtýrýldýðý formdur.
Çok Boyutlu Öfke Ölçeði (ÇBÖÖ): Balkaya ve Þahin
(2003) tarafýndan geliþtirilen ve kiþilerin öfke
220

konusundaki duygu, düþünce ve tutumlarýný belirlemeyi amaçlayan ve beþ bölümden oluþan bir
ölçektir. Ýlk bölümde "Öfkelendiðinizde aþaðýdaki
belirtiler sizde ne sýklýkla ortaya çýkar" sorusu
sorulmakta ve toplam 14 madde verilerek, öfkenin
fiziksel belirtileri belirlenmeye çalýþýlmaktadýr. Bu
bölüme "Öfkeye Ýliþkin Belirtiler" adý verilmektedir. "Öfkeye Yol Açan Etmenler" adý verilen ikinci
bölümde, öfkenin oluþmasýna neden olan toplam
41 ifade sýralanmakta ve bu ifadelerin ne kadar
öfke uyandýrdýðý sorulmaktadýr. Üçüncü bölüme
"Öfke Ýle Ýliþkili Düþünceler" adý verilmektedir.
Otuz maddeden oluþan bu bölümde "Aþaðýdaki
düþünceler aklýnýzdan ne sýklýkla geçer" sorusu
sorulmaktadýr. "Kiþiler Arasý Öfke Tepkileri" adý
verilen dördüncü bölüm 47 sorudan oluþmakta ve
"Sizi öfkelendiren bir insan karþýsýnda aþaðýdaki
davranýþlarý ne sýklýkla gösterirsiniz" sorusuna
cevap aranmaktadýr. Beþinci bölüm ise "Öfke ile
Ýliþkili Davranýþlar" olarak adlandýrýlmaktadýr. "Sizi
öfkelendiren bir durumda kaldýðýnýzda aþaðýdaki
davranýþlarý ne sýklýkla gösterirsiniz" sorusu altýnda
toplam 26 ifade yer almaktadýr.
Anne-Baba Tutum Ölçeði: Likert tipinde 50 soru
içeren bir ölçektir. Maddeler ifadeye tamamen
katýlmaktan hiç katýlmamaya kadar uzanan beþ
kategoriye ayrýlýr. Bazýlarý olumlu bazýlarý olumsuz
olarak ifade edilmiþtir. Otoriter ve demokratik
maddeler karýþýk olarak düzenlenmiþtir. Böylece
"evet" ya da "hayýr" deme eðilimi nedeniyle ortaya
çýkabilecek sistematik hatalardan kaçýnýldýðý
düþünülmektedir. Kiþiler her soruyu anne ve
babalarý için ayrý ayrý puanlamaktadýr. Düþük puan
otoriter, yüksek puan demokrat tutumu yansýtmaktadýr. Bu ayrým için annede kesim puaný 185, babada 183 olarak bildirilmektedir. Ölçeðin geçerlilik ve
güvenilirlilik çalýþmasý Kuzgun (1973), Bilal (1984)
tarafýndan yapýlmýþtýr.
Ýstatistiksel Deðerlendirme
Çalýþmada SPSS for Windows version 15 istatistik
programý kullanýlmýþtýr. Elde edilen bulgular
deðerlendirilirken, istatistiksel analizler için NCSS
(Number
Cruncher
Statistical
System),
2007&PASS (Power Analysis and Sample Size),
2008 Statistical Software (Utah, USA) programý
kullanýldý. Çalýþma verileri deðerlendirilirken
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Þekil 1. Öfke belirtileri puanýnýn gruplara göre
daðýlýmý.

Þekil 2. Öfke ile iliþkili düþünceler puanlarýnýn gruplara göre daðýlýmý.

tanýmlayýcý istatistiksel metodlarýn (Ortalama
Standart Sapma), bunun yaný sýra niceliksel verilerin karþýlaþtýrýlmasýn-da; normal daðýlým gösteren
parametrelerin gruplar arasý karþýlaþtýrmalarýnda
Oneway Anova testi ve farklýlýða neden çýkan
grubun tespitinde Tukey HDS testi; iki grup
karþýlaþtýrmala-rýnda ise Student t testi kullanýldý.
Niteliksel verilerin karþýlaþtýrýlmasýnda ise Ki-Kare
testi kullanýldý. Anlamlýlýk p<0.05 düzeyinde
deðerlendirildi.

gecekondu bölgesinde, %4.9'u (n=5) kýrsal kesimde ikamet etmektedir. Cezaevine girmeden önce
kadýnlarýn %35.3'ü (n=36) maddi açýdan yoksul,
%61.8'i (n=63) orta halli, %2.9'u (n=3) zengin hissetmektedir. Gruplar arasýnda yaþ, öðrenim durumu, gelir durumu, ikamet edilen yer, çalýþma durumu ve maddi gelir ile ilgili düþünceleri açýsýndan
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk bulunmamaktadýr (p>0.05). Suç iþlemiþ kadýnlarýn ve kontrol
grubunun karþýlaþtýrmalý sosyodemografik özellikleri Tablo 1'de verilmiþtir. Suç iþlemiþ ve kontrol
grubunun diðer tanýmlayýcý özellikleri Tablo 2'de
karþýlaþtýrmalý olarak verilmiþtir:

BULGULAR
Çalýþma 102'si suç iþlemiþ, 77'si kontrol grubu
olmak üzere toplam 179 kadýn ile yapýlmýþtýr. Suç
iþlemiþ kadýnlarýn yaþ ortalamasý 35.8±9.2'dir. Suç
iþlemiþ kadýnlarýn eðitim durumlarý incelendiðinde
%52'sinin (n=53) ilkokul mezunu, %20.6'sýnýn
(n=21) lise mezunu, %17.6'sýnýn (n=18) ortaokul
mezunu, %9.8'inin (n=10) üniversite mezunu
olduðu saptanmýþtýr. Medeni durumlarýna göre suç
iþlemiþ kadýnlarýn %39.2'si (n=40) evli, %27.5'i
(n=28) boþanmýþ, %18.6'sý (n=19) bekar, %8.8'i
(n=9) dul, %5.9'u (n=6) eþinden ayrý yaþamaktadýr. Suç iþlemiþ kadýnlarýn %72.5'i (n=74) çocuk
sahibidir. Cezaevine girmeden önceki toplam aylýk
gelir miktarý incelendiðinde; kadýnlarýn %35.3'ünün (n=36) 500 TL'nin altýnda, %39.2'sinin
(n=40) 500-999 TL, %15.7'sinin (n=16) 1000-1999
TL, %9.8'inin (n=10) 2000 TL ve üzerinde olduðu
görülmektedir. Cezaevine girmeden önce kadýnlarýn, %52.9'u (n=54) gelir getirici bir iþte çalýþmaktadýr. Kadýnlarýn, %67.6'sý (n=69) cezaevine
girmeden önce kent merkezinde, %27.5'i (n=28)
Klinik Psikiyatri 2011;14:218-229

Suç iþlemiþ kadýnlar ile kontrol grubunun öfke
ifade biçimi açýsýndan çok boyutlu öfke ölçeðine
göre karþýlaþtýrýlmasý Tablo 3'de verilmiþtir. Öfkeye
yol açan etmenler arasýnda yer alan ciddiye alýnmama, haksýzlýða uðrama, eleþtirilme puanlarý gruplara göre istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk göstermemektedir (p>0.05).
Ayrýca suçlu kadýnlarýn öfke belirtileri puaný kontrol grubundaki kadýnlardan istatistiksel olarak
anlamlý düzeyde yüksektir (p<0.05) (Þekil 1).
Öfke ile iliþkili düþünceler arasýnda yer alan; "öfkesine yönelik düþünceler", "diðerlerine yönelik
düþünceler", "kendine yönelik düþünceler" ve
"dünyaya yönelik düþünceler"e iliþkin puanlar gruplara göre istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk göstermektedir; suç iþlemiþ kadýnlarýn puaný, kontrol
grubundan anlamlý derecede yüksektir (p<0.05;
p<0.01; p<0.01; p<0.01) (Þekil 2).
Öfke ile iliþkili davranýþlar arasýnda yer alan;
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Tablo 1. Suçlu ve kontrol grubunun yaþ, öðrenim durumu, medeni durum, gelir, çalýþma durumu, ikamet edilen
yer ve maddi kanýya göre karþýlaþtýrýlmasý
Suçlu (n=102)

Kontrol (n=77)

Ort±SD

Ort±SD

+Yaþ

35.84±9.25

34.70±9.33

0.417

Öðrenim durumu

Ýlkokul

53 (%52)

30 (%39)

Ortaokul

18 (%17.6)

9 (%11.7)

Lise

21 (%20.6)

23 (%29.9)

Üniversite

10 (%9.8)

15 (%19.5)

Evli

40 (%39.2)

45 (%58.4)

Bekar

19 (%18.6)

17 (%22.1)

Boþanmýþ

28 (%27.5)

9 (%11.7)

Ayrý yaþamakta

6 (%5.9)

3 (%3.9)

Dul

9 (%8.8)

3 (%3.9)

< 500 TL

36 (%35.3)

24 (%31.2)

500-999 TL

40 (%39.2)

29 (%37.7)

1000-1999 TL

16 (%15.7)

20 (%26)

≥ 2000 TL

10 (%9.8)

4 (%5.2)

Evet

54 (%52.9)

38 (%49.4)

Hayýr

48 (%47.1)

39 (%50.6)

Kent merkezi

69 (%67.6)

58 (%75.3)

Gecekondu

28 (%27.5)

13 (%16.9)

Kýrsal

5 (%4.9)

6 (%7.8)

Yoksul hissetme

36 (%35.3)

21 (%27.3)

Orta halli hissetme

63 (%61.8)

55 (%71.4)

Zengin hissetme

3 (%2.9)

1 (%1.3)

Medeni durum

Gelir

Çalýþma durumu

Ýkamet edilen yer

Ekonomik kaný

p

0.068

0.028*

0.290

0.634

0.212

0.361

Ki-Kare test kullanýldý, **p<0.01

"saldýrgan davranýþlar"a iliþkin puanlar gruplara
göre istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk göstermemektedir (p>0.05). "Sakin davranýþlar" ve
"kaygýlý davranýþlar"a iliþkin puanlar gruplara göre
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk göstermektedir
(p<0.01; p<0.01); suç iþlemiþ kadýnlarýn puaný,
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kontrol grubundan anlamlý derecede yüksektir
(Þekil 3).
Kiþiler arasý öfke tepkileri arasýnda yer alan;
"intikam tepkileri"ne iliþkin puanlar gruplara göre
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk göstermemektedir (p>0.05). "Pasif-agresif tepkiler", "içe dönük
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Tablo 2. Suçlu ve kontrol grubunun diðer tanýmlayýcý özelliklerinin deðerlendirilmesi
Suçlu (n=102)

Kontrol (n=77)

Ort±SD

Ort±SD

+Anne ile kalýþ süresi (yýl)

20.90±9.16

21.81±8.04

0.462

+Baba ile kalýþ süresi (yýl)

18.39±9.07

21±8.49

0.045*

n (%)

n (%)

Anne sað

36 (%35.3)

11 (%14.3)

Baba sað

7 (%6.9)

5 (%6.5)

Anne, baba sað

43 (%42.1)

48 (%62.3)

Anne, baba ölü

16 (%15.7)

13 (%16.9)

Eþ ile

32 (%31.4)

41 (%53.2)

Aile ile

50 (%49)

32 (%41.6)

Yalnýz

20 (%19.6)

4 (%5.2)

Var

87 (%85.3)

24 (%31.2)

Yok

15 (%14.7)

53 (%68.8)

Sigara

84 (%82.4)

23 (%29.9)

0.001**

Alkol

16 (%15.7)

1 (%1.3)

0.001**

Uyuþturucu md.

19 (%18.6)

0

0.001**

Yok

81 (%79.4)

62 (%80.5)

0.855

Var

21 (%20.6)

15 (%19.5)

Anne-baba durumu

Birlikte yaþanýlan kiþiler

Alýþkanlýk (sigara vb)

Psikiyatrik baþvuru

P

0.010*

0.002**

0.001**

Ki-Kare test kullanýldý, +Student t test, *p<0.05, **p<0.01

tepkiler" ve "umursamaz tepkiler"e iliþkin puanlar
gruplara göre istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk
göstermektedir; suç iþlemiþ kadýnlarýn puaný, kontrol grubundan anlamlý derecede yüksektir (p<0.01;
p<0.01; p<0.01) (Þekil 4).
Gruplara göre anne-baba tutum puanlarý arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk saptanmamýþtýr
(p>0.05) (Tablo 4). Suç iþlemiþ kadýnlarýn annebaba tutumu ile öfke ifade biçimi arasýndaki
iliþkinin karþýlaþtýrýlmasý Tablo 5 ve Tablo 6'da verilmiþtir: Suç iþlemiþ kadýnlarýn anne tutumu puaný ile
çok boyutlu öfke ölçeðinin alt boyutu olan öfkesine
ve diðerlerine yönelik düþünceler puaný arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý iliþki bulunmakta iken
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(p<0.05); diðer alt boyut puanlarý ile anne tutumu
puaný arasýnda istatistiksel olarak anlamlý iliþki
bulunmamaktadýr (p>0.05). Suç iþlemiþ kadýnlarýn
baba tutumu puaný ile çok boyutlu öfke ölçeðinin
alt boyutu olan öfkesine ve diðerlerine yönelik
düþünceler puaný arasýnda istatistiksel olarak
anlamlý iliþki bulunmakta iken (p<0.05); diðer alt
boyut puanlarý ile baba tutumu puaný arasýnda istatistiksel olarak anlamlý iliþki bulunmamaktadýr
(p>0.05).
TARTIÞMA VE SONUÇ
Suç ile cinsiyet iliþkisi tarih boyunca ilgi odaðý
olmuþ; sosyal, ekonomik, siyasal alanlardaki iler223
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Tablo 3. Çok boyutlu öfke ölçeðinin gruplara göre deðerlendirmesi
Suçlu (n=102)

Kontrol (n=77)

Ort±SD

Ort±SD

34.51±10.80

30.75±9.57

0.016*

Ciddiye Alýnmama

70.22±18.83

70.56±16.23

0.901

Haksýzlýða Uðrama

69.67±10.97

66.62±11.88

0.078

Eleþtirilme

17.04±4.86

16.71±3.93

0.622

Öfkesine Yönelik

18.22±8.04

16.08±5.16

0.031*

Diðerlerine Yönelik

22.88±7.04

17.83±5.16

0.001**

Kendine Yönelik

16.67±5.87

13.11±4.47

0.001**

Dünyaya Yönelik

15.68±5.98

10.13±4.12

0.001**

Saldýrgan Davranýþlar

24.47±9.79

22.79±8.57

0.244

Sakin Davranýþlar

37.23±6.60

33.78±7.69

0.001**

Kaygýlý Davranýþlar

14.5±3.52

11.65±3.49

0.001**

Ýntikam Tepkileri

49.61±20.26

51.58±18.48

0.503

Pasif-Agresif Tepkiler

34.27±7.54

30.84±8.96

0.006**

Ýçe Dönük Tepkiler

34.63±6.92

30.76±7.65

0.001**

Umursamaz Tepkiler

9.14±3.30

7.14±2.96

0.001**

Öfkeye Ýliþkin Belirtiler

p

Öfkeye Yol Açan Etmenler:

Öfke Ýle Ýliþkili Düþünceler:

Öfke Ýle Ýliþkili Davranýþlar:

Kiþiler Arasý Öfke Tepkileri:

Student t test kullanýldý, *p<0.05, **p<0.01

lemeler ve deðiþimlerin bu iliþkiyi çok yönlü olarak
etkilediði vurgulanmýþtýr. Bununla birlikte "suç
iþlemiþ kadýn" günümüzde halen önemli bir biyopsikososyal sorun olarak görülmesine raðmen, güncel psikiyatride yerini yeterince bulamamýþtýr. Bu
nedenle çalýþmamýzda suç iþlemiþ kadýnlarýn sosyodemografik özellikleri, anne-baba tutumlarý ve
öfke ifade biçimlerinin araþtýrýlmasý amaçlanmýþtýr.
Kiþilerin suça yönelmesinde en büyük faktörlerden
birinin eðitim yetersizliði olduðu vurgulanmaktadýr
(Ortaköylü ve ark. 2004, Ýçli ve Öðün 2000). Ayrýca
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hükümlü kadýnlarýn medeni durumlarý incelendiðinde evli ve boþanmýþ olanlarýn yüksek oranda olduðu ve boþanmýþ kadýnlarda suç oranýnýn
yüksek olduðu görülmektedir (Ýçli ve Öðün 1988).
Araþtýrmamýza katýlan kadýnlarýn %52'sinin ilkokul
mezunu ve evli kadýn oranýnýn %39.2, boþanmýþ
kadýnlarýn oranýnýn da %27.5 olduðu tespit edilmiþtir. Boþanmýþ kadýnlarýn daha fazla ekonomik,
toplumsal, bireysel sorunlarla baþ etmek zorunda
kaldýðý ve bu durumun kadýný suça ittiði
söylenebilir.
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Tablo 4. Anne-baba tutum ölçeði puanlarýnýn gruplara göre deðerlendirmesi
Suçlu (n=102)

Kontrol (n=77)

P

n (%)

n (%)

Anne tutumu (≥185)

18 (%18.0)

12 (%15.6)

0.671

Baba tutumu (≥183)

15 (%16.5)

7 (%9.3)

0.176

Anne için demokratik tutum?185, anne için otoriter tutum<185
Baba için demokratik tutum?183, baba için otoriter tutum<183
(Student t test kullanýldý *p<0.05)

Ort+SD
50

Ort+SD
45

45

40

40
35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10
5

10

0
Sakin Davranýþlar

Kaygýlý Davranýþlar
Suçlu

Kontrol

5
0
Pasif-Agresif Tepkiler

Ýçe Dönük Tepkiler
Suçlu

Umursamaz Tepkiler

Kontrol

Þekil 3. Öfke ile iliþkili davranýþlar puanlarýnýn
gruplara göre daðýlýmý.

Þekil 4. Kiþiler arasý öfke tepkileri puanlarýnýn
gruplara göre daðýlýmý.

Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerle yapýlan bir
çalýþmada, cezaevi öncesi yaþamlarýnda grubun
yarýsýnda alkol, üçte birine yakýnýnda esrar ve üçte
birinden daha fazlasýnda karýþýk madde kullanýmý
öyküsü bildirilmiþtir (Akcan ve ark. 2000, Erbinç ve
ark. 2002, Balcýoðlu ve ark. 2001). Yine ülkemizde
yapýlan diðer bir çalýþmada madde baðýmlýlarýnýn
2/3'ünün suç iþlediði belirlenmiþtir (Çakmak ve ark.
1996). Özellikle birden fazla madde (amfetamin,
esrar gibi) kullanan kadýnlarýn, iki ya da daha fazla
defa cezaevine girdiði ve özellikle de hýrsýzlýk suçu
iþledikleri tespit edilmiþtir (Akcan ve ark. 2000).
Çalýþmamýzda cezaevine girmeden önce alkol ve
uyuþturucu madde kullanýmý oranýnýn literatürle
uyumlu olarak yüksek olduðu bulunmuþtur. Ayrýca
suç iþleyen kadýnlarýn %79.4'ü cezaevine girmeden
önce hiç psikiyatrik baþvuruda bulunmamýþtýr. Bu
durum göz önüne alýndýðýnda psikiyatrik yardým ve
destek ihtiyacýnýn fazla olduðu düþünülebilir. Fakat
suç iþlemiþ kadýnlarýn %35.3'ünün gelir düzeyi

asgari ücretin altýndadýr. Bu yüzden yoksullukla
mücadele ve saðlýk sigortasý altýna alma önemli bir
sosyal politika olmalýdýr.
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Gruplara göre anne ve baba tutum puanlarý arasýnda
istatistiksel
olarak
anlamlý
farklýlýk
görülmemektedir. Bu sonuca göre Türk aile
yapýsýnýn genelde otoriter bir tutum sergilediði
söylenebilir. "Öfkelendiðinizde aþaðýdaki belirtiler
sizde ne sýklýkla ortaya çýkar?" sorusuyla öfkenin
fiziksel belirtileri araþtýrýlmaktadýr. Araþtýrmamýzda suç iþlemiþ kadýnlarýn öfke belirtileri puaný
kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlý derecede yüksektir. Bu durum yayýnlarda belirtildiði
gibi hostilite ve öfke arasýnda belirgin bir iliþkinin
olduðunu destekler (Berkowitz 1990).
"Öfkeye yol açan etmenler" adý verilen ikinci
bölümün sonuçlarý incelendiðinde de her iki grup
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk saptanmamýþtýr. "Öfkeyle ilgili düþünceler" bölümünde
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Tablo 5. Anne tutumunun öfke puanlarýna etkisi
Çalýþma Grubu

Anne Tutumu p
<185

Öfkeye Ýliþkin Belirtiler

³185

p

32.86±10.37

32.00±10.09

0.677

Ciddiye Alýnmama

68.71±18.04

76.00±21.26

0.137

Haksýzlýða Uðrama

69.36±10.19

70.22±14.61

0.767

Eleþtirilme

16.78±4.69

17.61±5.54

0.513

Öfkesine Yönelik

17.35±7.75

21.94±8.39

0.027*

Diðerlerine Yönelik

22.32±7.38

25.44±5.17

0.041*

Kendine Yönelik

16.35±6.18

17.88±4.40

0.321

Dünyaya Yönelik

15.15±6.10

17.61±5.21

0.117

Saldýrgan Davranýþlar

23.63±9.75

27.72±9.75

0.111

Sakin Davranýþlar

37.25±6.53

36.72±7.25

0.759

Kaygýlý Davranýþlar

14.48±3.61

14.50±3.34

0.990

Ýntikam Tepkileri

47.71±17.81

53.16±21.37

0.260

Pasif-Agresif Tepkiler

34.07±7.06

34.22±9.27

0.949

Ýçe Dönük Tepkiler

34.04±6.82

37.16±7.37

0.087

Umursamaz Tepkiler

9.13±3.36

8.88±2.96

0.776

Öfkeye Yol Açan Etmenler:

Öfke Ýle Ýliþkili Düþünceler:

Öfke Ýle Ýliþkili Davranýþlar:

Kiþiler Arasý Öfke Tepkileri:

Student t test kullanýldý, *p<0.05

kiþinin "öfkesine", "diðerlerine", "kendisine" ve
"dünyaya yönelik" düþünceleri araþtýrýlmaktadýr:
Çalýþmamýzda hükümlü kadýnlarýn tüm alt baþlýklarda kontrol grubuna göre istatistiksel olarak
anlamlý derecede yüksek puan aldýklarý belirlenmiþtir. Suç iþlemiþ kadýnlarýn suç iþleme nedenlerini kendilerine, dýþ dünyadaki olumsuzluklara atfetmeleri veya cezaevi yaþantýsýnýn öfke duygusunu
arttýrmasý bu durumun sebebi olarak öne
sürülebilir.
"Öfke ile iliþkili davranýþlar" adý verilen üçüncü
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bölümde her iki grupta da "saldýrgan davranýþlar"
puaný açýsýndan istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk
saptanmamýþtýr. Biaggio ve Godwin (1987), erkeklerin öfkelendikleri zaman öfkelerini kadýnlara
göre daha çok fiziksel tepkilerle ifade ettikleri,
kadýnlarýn ise öfkelerini daha gizli yollarla ifade
etmeyi tercih ettikleri ileri sürmektedir. Ayrýca
öfke duygusunun kadýnlara yakýþtýrýlmadýðý ve bu
nedenle kadýnlarýn bu duygularýný dýþa vurmayarak
içe attýklarý belirtilmektedir (Balkaya ve Þahin
2003). Sakin ve kaygýlý davranýþlar bastýrýlan ve içe
atýlan öfke biçimleridir. Literatürde içe yönelik
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Tablo 6. Baba tutumunun öfke puanlarýna etkisi
Çalýþma Grubu

Baba Tutumu

p

<183

³ 183

32.88±10.47

31.50±9.97

0.563

Ciddiye Alýnmama

69.02±18.56

75.06±23.27

0.273

Haksýzlýða Uðrama

69.52±10.37

69.00±15.61

0.870

Eleþtirilme

16.86±4.69

18.06±5.47

0.382

Öfkesine Yönelik

17.72±8.14

22.33±8.17

0.048*

Diðerlerine Yönelik

22.01±7.35

26.33±3.86

0.002*

Kendine Yönelik

16.06±6.18

19.40±4.99

0.053

Dünyaya Yönelik

15.07±6.04

18.33±4.62

0.052

Saldýrgan Davranýþlar

23.82±9.80

28.86±11.45

0.080

Sakin Davranýþlar

37.31±6.52

37.00±6.68

0.865

Kaygýlý Davranýþlar

14.57±3.71

13.66±2.79

0.371

Ýntikam Tepkileri

49.17±20.53

57.33±22.20

0.168

Pasif-Agresif Tepkiler

34.75±7.48

32.60±8.50

0.323

Ýçe Dönük Tepkiler

34.51±6.95

36.53±6.86

0.306

Umursamaz Tepkiler

9.27±3.53

8.86±3.09

0.677

Öfkeye Ýliþkin Belirtiler
Öfkeye Yol Açan Etmenler:

Öfke Ýle Ýliþkili Düþünceler:

Öfke Ýle Ýliþkili Davranýþlar:

Kiþiler Arasý Öfke Tepkileri:

Student t test kullanýldý, *p<0.05

öfkenin çoðu zaman bireylerde, depresyon, somatik
hastalýk, intihar giriþimi gibi psikiyatrik sorunlara,
ülser ve kalp hastalýklarý gibi fiziksel hastalýklara
sebep olabileceði belirtilmektedir (Biaggio ve
Godwin 1987, Bridewell ve Chang 1997, Türkçapar
ve ark. 2004, Sayar ve ark. 2000, Batýgün 2002, Fava
ve ark. 1990). Çalýþmamýzda, suç iþlemiþ kadýnlarýn
"sakin" ve "kaygýlý davranýþlar" puanlarýnýn yüksek
olmasý öfkelerini içe attýklarýný göstermektedir. Bu
nedenle cezaevindeki kadýnlarda psikiyatrik ve
fiziksel hastalýklarýn daha fazla geliþebileceði
düþünülebilir.
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"Kiþilerarasý öfke tepkileri" adý verilen dördüncü
bölümde "intikama yönelik tepkiler" alt baþlýðýnda
gruplar arasýnda istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk saptanmamýþtýr. "Pasif-agresif", "içedönük" ve
"umursamaz tepkiler" alt baþlýðýndan beklenildiði
þekilde suç iþlemiþ kadýnlar, kontrol grubuna göre
yüksek puan almýþtýr. Sonuçta suç iþlemiþ kadýnlarýn öfkelerini kontrol etmekte ve uygun þekilde
baþ etmede güçlük çekerek, uygun olmayan biçimlerde ifade ettiklerini söyleyebiliriz.
Anne-baba tutumu puaný ile çok boyutlu öfke
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ölçeðinin "öfke ile ilgili düþünceler" alt boyutundaki "öfkesine" ve "diðerlerine yönelik" düþünceler
puaný arasýnda istatistiksel olarak anlamlý iliþki
bulunmakta iken; "öfkeye iliþkin belirtiler", "öfkeye
yol açan etmenler", "öfke ile iliþkili davranýþlar" ve
"kiþiler arasý öfke tepkileri" alt boyut puanlarý ile
anne-baba tutumu puaný arasýnda istatistiksel
olarak anlamlý iliþki bulunmamaktadýr (Tablo 5-6).
Literatürde, otoriter ailelerde yetiþen gençlerin,
karar verme ve düþüncelerini ifade etmekte güçlükler yaþadýðý ve öfke düzeylerinin yüksek olduðu;
katý fiziksel ceza kullanýmýnýn þiddet ve suç iþlemeyi
arttýrdýðý bildirilmektedir. Ülkemizde yapýlan iki
çalýþmada da ailelerini otoriter olarak algýlayan
ergenlerin saldýrganlýk düzeyleri yüksek bulunmuþtur (Avcý 2006). Çalýþmamýzda literatürden farklý
olarak suç iþlemiþ kadýnlarda, anne-baba tutumu ile
öfke ifadesi arasýnda anlamlý iliþki saptanmamýþtýr.
Suç ile cinsiyet iliþkisi tarih boyunca ilgi odaðý
olmuþ; sosyal, ekonomik, siyasal alanlardaki ilerlemeler ve deðiþimlerin bu iliþkiyi çok yönlü olarak
etkilediði vurgulanmýþtýr. Bununla birlikte "suç
iþlemiþ kadýn" günümüzde halen önemli bir biyopsikososyal sorun olarak görülmesine raðmen, güncel psikiyatride yerini yeterince bulamamýþtýr. Bu
nedenle çalýþmamýzda, suç iþlemiþ kadýnlarýn sos-

yodemografik özellikleri, anne-baba tutumlarý ve
öfke ifade biçimlerini araþtýrdýk. Verilerimiz, suç ve
kiþiyi suça iten faktörlerin çok yönlü araþtýrýlmasý
gereksinimini ortaya koymaktadýr. Türkiye'de suç
iþlemiþ kadýnlarla ilgili çok sýnýrlý sayýda araþtýrma
vardýr; daha kapsamlý çalýþmalarla bu alandaki
eksiklikler her yönüyle tartýþýlmalýdýr. Cezaevleri
ile ilgili bürokratik prosedürler ve kadýnlarýn çalýþmaya katýlma motivasyonlarýnýn az olmasý bu tür
çalýþmalarda karþýmýza ciddi kýsýtlýlýklar getirse de
bu alandaki eksikliklerin giderilmesinin suç iþlemiþ
kadýnlara verilecek destek ve suça yönlendiren faktörlerin psikiyatrik açýdan irdelenmesi açýsýndan
önemli olduðunu düþünüyoruz. Öfke, saldýrganlýk
ve suç arasýnda bir iliþki olduðu yadsýnamaz bir
gerçektir ve dolayýsý ile psikiyatri gündeminde yer
almalýdýr. Kadýnlarýn suç oranýnýn düþük olmasý
nedeniyle hükümlü kadýnlarda öfke ve öfke kontrolü göz ardý edilmektedir; bu konu kadýn cezaevlerinde rehabilitasyonun bir amacý olmalýdýr.
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