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ÖZET
Amaç: Aleksitimi, sald›rganl›k ve psikopati antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u (ASKB)
bulunan bireylerde s›kl›kla bir arada bulunmaktad›r. Bu çal›ﬂmada ASKB tan›s›
konan genç erkeklerdeki aleksitimik özellikler, sald›rganl›k ve psikopati düzeylerinin belirlenmesi ile aleksitimi, sald›rganl›k ve psikopati aras›ndaki iliﬂkiyi
araﬂt›rmay› amaçlad›k.
Yöntemler: ASKB tan›s› DSM-III-R Eksen-II Bozukluklar› ‹çin Yap›land›r›lm›ﬂ
Klinik Görüﬂme formu (SCID-II) ile konulmuﬂtur. Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u
tan›s› konan 121 erkek olgu ve t›bbi veya psikiyatrik baﬂka bir bozuklu¤u
olmayan 72 erkek olgu “Gözden Geçirilmiﬂ Hare Psikopati Kontrol Listesi”, “20
maddelik Toronto Aleksitimi Ölçe¤i (TAÖ-20)”, “Sald›rganl›k Ölçe¤i” ve kliniksosyodemografik özellikleri sorgulayan “Yar› Yap›land›r›lm›ﬂ Görüﬂme Formu”
kullan›larak karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Bulgular: ASKB grubunda sa¤l›kl› kontrol grubuna göre daha yüksek aleksitimi,
sald›rganl›k ve psikopati puanlar› saptanm›ﬂt›r. Psikopati ile sözel-fiziksel
sald›rganl›k puanlar› ve aleksitimi ile sald›rganl›k puanlar› aras›nda pozitif iliﬂki
bulunmas›na karﬂ›n psikopati ve aleksitimik özellikler aras›nda bir iliﬂki saptanmam›ﬂt›r.
Sonuç: ASKB tan›s› alm›ﬂ bireylerdeki psikopati, aleksitimi ve sald›rganl›k oranlar›n›n sa¤l›kl› kontrollere göre oldukça yüksek olmas› önceki çal›ﬂma
sonuçlar›yla örtüﬂmektedir. Aleksitimi ve psikopati uzun süredir birbiriyle
iliﬂkilendirilmesine karﬂ›n, iki yap› aras›ndaki bu iliﬂkinin belirsizli¤i halen devam
etmektedir. Ayr›ca çal›ﬂma örneklemini oluﬂturan ASKB olan bireylerin konuyla
ilgili ço¤u t›bbi literatürün aksine hapishane populasyonundan oluﬂmamas›
bu çal›ﬂman›n, toplumumuzdaki ASKB’li genç erkeklerin klinik özelliklerini
yans›tan k›smi fakat önemli bir epidemiyolojik de¤eri oldu¤una inanmaktay›z.
(Nöropsikiyatri Arﬂivi 2009; 46: 135-9)
Anahtar kelimeler: Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u, aleksitimi, sald›rganl›k,
psikopati, gözden geçirilmiﬂ psikopati kontrol listesi

ABSTRACT
Objective: Alexithymic characteristics, aggression and psychopathy are a
particular problem commonly observed in subjects with antisocial personality
disorder (APD). We investigated the proportions of alexithymic features,
aggression levels and psychopaty scores, and the connection between
alexithymia, aggression and psychopathy scores in young adult male subjects
diagnosed with APD.
Methods: APD diagnosis was established by APD section of the Structured
Clinical Interview for DSM-III-R Axis II Disorders. Subjects diagnosed with APD
(n=121) and normal (healthy) subjects (n=72) with no known medical or
psychiatric disorder were compared using the Hare Psychopathy ChecklistRevised, the Toronto Alexithymia Scale (TAS)-20 items, Aggression
Questionnaire and a semi-structured questionnaire.
Results: The APD group displayed significantly higher scores on alexithymia,
aggression and psychopathy than healthy control group. Although there was a
positive correlation between psychopathy and verbal-physical aggression, and
between alexithymia and aggression scores, no correlation was detected
between psychopathy and alexithymia scores.
Conclusion: As compared to healthy controls, a considerably higher rates of
psychopathy, alexithymia and aggression in subjects diagnosed with APD are
in agreement with previous studies. Though alexithymia and psychopathy have
long been linked, the relationship between the two constructs remains unclear.
Unlike previous literature, our sample was comprised of non-prisoners. Therefore, we believe that this paper has a partial but significant epidemiologic value,
reflecting the overall condition in our young adult male subjects with APD.
(Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 135-9)
Key words: Alexithymia, antisocial personality disorder, aggression, psychopathy,
psychopathy checklist-revised
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Giriﬂ
Psikopati, davran›ﬂ alan›ndaki bozukluklar, kiﬂiler aras› iliﬂkilerde sorunlar ve duygudurum sorunlar› ile karakterize bir kiﬂilik
bozuklu¤udur. Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤unun (ASKB) klini¤ine
daha çok davran›ﬂ bozukluklar› hakimken psikopatide ise kiﬂiler
aras› iliﬂkilerde bozulma ve duygudurum sorunlar› dikkati çekmektedir. Psikopati, ASKB’nin a¤›r bir ﬂekli olarak da ifade edilebilir. Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u tan›s› konan kiﬂiler her zaman
psikopati tan›s›n› karﬂ›layacak özellikte olmamalar›na karﬂ›n psikopati tan›s› konanlar›n hemen tamam› ASKB tan›s›n› karﬂ›layabilmektedirler (1).
Sald›rganl›k, özellikle ASKB’de görülmekle birlikte (2) pek çok
psikiyatrik bozuklukta ortak bir davran›ﬂ örüntüsü olarak ortaya
ç›kmaktad›r (3-5). Sald›rganl›k ve sinirlilik belirtilerinin yol açt›¤›
ﬂiddet davran›ﬂlar› gibi belirtiler ASKB’nin DSM- IV-TR’de tan›mlanan tan› ölçütleri aras›nda “tekrarlayan davran›ﬂ örüntüleri”
olarak yer alm›ﬂt›r (6). Psikopatinin sald›rganl›¤a ve ﬂiddete yatk›nl›¤›n önemli bir ölçütü olmas›n›n yan›nda (7), sald›rganl›¤›n ﬂiddetiyle ve patolojik formlar›yla da iliﬂkili oldu¤u düﬂünülmektedir
(8,9). Psikopati ve sald›rganl›k aras›ndaki pozitif iliﬂki adli ve psikiyatrik olgularda deneysel olarak gösterilmiﬂtir (10,11). Benzer olarak laboratuar bulgular›yla desteklenmiﬂ bir araﬂt›rmada da psikopatik özelliklerin sald›rganl›kla iliﬂkili oldu¤u belirtilmiﬂtir (12).
ASKB olan bireylerin ayn› zamanda yüksek aleksitimik özelliklere sahip olduklar› da bildirilmiﬂtir (13). Aleksitimi; kiﬂinin duygular›n› bedensel duyumlar›ndan ay›rt etmesinde ve duygu paylaﬂ›m›nda yetersizli¤in, çevreden etkilenen düﬂünme biçiminin ve s›n›rl› fantastik yaﬂam›n hakim oldu¤u çok yönlü bir kiﬂilik yap›s›d›r.
Aleksitiminin birçok psikiyatrik bozuklu¤a yatk›nl›k oluﬂturan bir
risk etkeni oldu¤u düﬂünülmekte olup (14) baz› çal›ﬂmalar; kötü bir
prognostik etken oldu¤una da dikkati çekmektedir (15). Bu yüzden, psikopatili veya psikopatisiz ASKB tan›s› konan bireylerin tedavisi ve prognozlar› aleksitimik kiﬂilik özelliklerine sahip olup olmamalar›na göre farkl›l›k göstermektedir. Bilgilerimize göre ASKB
tan›s› konan erkeklerin aleksitimik özellikleri, sald›rganl›k düzeyleri ve psikopati puanlar› aras›ndaki iliﬂki bugüne kadar araﬂt›r›lmam›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada, ASKB tan›s› alan, hapishane ortam›nda bulunmayan genç erkek olgularda aleksitimik özelliklerin, sald›rganl›k düzeylerinin ve psikopati puanlar›n›n ﬂiddeti ve birbirleriyle
olan iliﬂkisini araﬂt›rmay› amaçlad›k.

Yöntemler
Olgular
Çal›ﬂmaya kat›lan olgular GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi Psikiyatri Poliklini¤ine 2008 y›l›nda baﬂvuran genç erkeklerden
oluﬂmaktad›r. Ülkemizde çeﬂitli bölgelerden genç erkekler askerli¤e al›nmadan önce tam bir fiziksel ve psikiyatrik muayeneye tabi tutulmaktad›rlar. Herhangi bir psikiyatrik bozukluklu¤a sahip oldu¤u düﬂünülen asker adaylar›n›n bir k›sm› daha ileri de¤erlendirme için GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi Psikiyatri Poliklini¤ine sevk edilirler. Bu çal›ﬂmada poliklini¤e baﬂvuran hasta grubu
içerisinde, DSM-III-R’a göre ASKB tan› ölçütlerini karﬂ›layan olgular de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r.
Aﬂa¤›daki ölçütleri karﬂ›layan olgular çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r:
1) Madde kullan›m bozukluklar› d›ﬂ›nda baﬂka psikiyatrik bozukluk
tan›s› almayanlar, 2) Okur yazar olanlar, 3) Madde kullan›m› ile ilgili zehirlenme veya yoksunluk bulgusu bulunmayanlar. Bu yüzden çal›ﬂmaya kat›lan tüm olgular en az dört hafta ilaçs›z olarak
takip edilmiﬂtir. Ayr›ca psikiyatrik belirtilere neden olabilecek or-
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ganik bir hastal›¤› olanlar ve 18 yaﬂ›n alt›ndaki olgular çal›ﬂmadan
ç›kar›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma için de¤erlendirmeye al›nan toplam 143 olgudan okur yazar olmayan 7 olgu ve fiziksel hastal›¤› olan 4 olgu
çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya devam etmek istememeleri
nedeniyle 11 olgu çal›ﬂmay› tamamlayamam›ﬂt›r. Sonuç olarak
ASKB olan 121 erkek olgu çal›ﬂmay› tamamlam›ﬂt›r. Kontrol grubu
olarak ise; bilinen t›bbi veya psikiyatrik hastal›¤› olmayan 72 rastgele seçilmiﬂ erkek olgu (ortalama yaﬂ=21.94±2.09, yaﬂ aral›¤›=20-24)
çal›ﬂmaya al›nm›ﬂt›r. Çal›ﬂmaya kat›lan olgulara çal›ﬂma protokolü ile ilgili aç›klamalar yap›lm›ﬂ ve çal›ﬂma öncesinde olgulardan
yaz›l› onam formu ve yerel etik kurulu onay› al›nm›ﬂt›r.
Ölçümler
Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u tan›s›, klinik muayene ve
DSM- III-R Eksen II Bozukluklar ‹çin Yap›land›r›lm›ﬂ Klinik Görüﬂme formu (SCID-II, ASKB bölümü), Türkçe versiyonu (16) ile konulmuﬂtur. Olgular e¤itim, ekonomik durum, aile deste¤i, kendine
zarar verme davran›ﬂ› (KZD=Self Mutilasyon), intihar giriﬂimleri,
alkol-madde kullan›m› ile birlikte di¤er klinik ve sosyodemografik
özellikleri sorgulayan “Yar› Yap›land›r›lm›ﬂ Görüﬂme Formu” kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
Olgular psikopati tan›s›nda yayg›n olarak kullan›lan “Gözden
Geçirilmiﬂ Hare Psikopati Kontrol Listesi (PKL)” kullan›larak psikopati yönünden de¤erlendirilmiﬂtir. Bu ölçek, görüﬂmeleri ve bir tak›m tamamlay›c› bilgileri (örn., mahkeme kararlar›n›, polis raporlar›n›, psikiyatrik de¤erlendirmeleri, etkilenen kurban›n ifadelerini,
kendi bildirimlerini vs) kullanarak psikopati ile iliﬂkili durumlar› 20
kategoride ve 40 puan üzerinden de¤erlendiren bir ölçektir. Her
kategori özgün bir niteli¤i yans›tmaktad›r ve s›f›r ile iki aras›nda
derecelendirilmektedir. S›f›r puan bireyin bu özelli¤i hiç göstermedi¤ine iﬂaret etmektedir. Bir puan onun bu özelli¤i bir miktar, iki
puan ise aç›kça gösterdi¤ini belirtmektedir. Psikopatiyi tan›mlamak için 30 puanl›k kesme de¤eri kullan›lmaktad›r (17).
Aleksitimi, 20 maddelik Toronto Aleksitimi Ölçe¤i (TAÖ-20) kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir (18). Toronto Aleksitimi Ölçe¤i-20’nin
Türk toplumuna uygunlu¤u gösterilmiﬂtir (19). Bu ölçe¤in üç boyutu: (i) duygular› tan›mada zorluk (TAÖ-1), (ii) duygular› ifade etmede zorluk (TAÖ-2), (iii) çevreden etkilenen düﬂünme biçimi (TAÖ-3)
ﬂeklindedir. Her TAÖ-20 maddesi beﬂ puanl› (1-5) likert tipi olarak
de¤erlendirilmektedir. Yüksek puanlar yüksek derecede aleksitimiyi göstermektedir. Köse ve arkadaﬂlar›n›n (19), önerilerine göre
de¤erlendirildi¤inde; 61 ve üzeri bir puan aleksitimiye iﬂaret etmektedir.
Tüm bireylerin sald›rganl›k düzeyleri, Sald›rganl›k Ölçe¤i (SÖ)
(20) ile de¤erlendirilmiﬂtir. Sald›rganl›k Ölçe¤i, Buss-Durkee Sald›rganl›k Ölçe¤inin güncellenmiﬂ bir biçimidir (21). Öfke ve sald›rganl›¤› de¤erlendirmek için Buss ve Warren taraf›ndan geliﬂtirilen, beﬂ alt ölçekten oluﬂan ve likert tipi cevaplar› içeren 34 maddelik bir testtir. Alt ölçekler öfkeyi, fiziksel sald›rganl›¤›, sözel sald›rganl›¤›, dolayl› sald›rganl›¤› ve düﬂmanl›¤› (hostilite) ölçmektedir. Ölçe¤in bir kesme de¤eri yoktur. Türkçe’de geçerlilik ve güvenilirlik çal›ﬂmas› Can (22) taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r.
‹statistiksel Analizler
Kategorik de¤iﬂkenler ki kare analizleri (ki kare veya Fisher’in exact testi) ile karﬂ›laﬂt›r›ld›. T testi düzenli da¤›l›m gösteren gruplar› karﬂ›laﬂt›rmak için kullan›l›rken ASKB grubunda say›sal ölçümlerin korelasyonunu saptamak için Spearman’›n korelasyon testi kullan›ld›. Klinik veriler, oranlar veya ortalama de¤erler “± standart sapma” ﬂeklinde ifade edildi. ‹statistiksel anlaml›l›k 0.05 de¤erinin alt›nda kabul edildi. Tüm istatistiksel analizler Windows için SPSS 13.0 versiyonu kullan›larak yap›ld›.
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Ortalama yaﬂ ASKB olan hastalarda 22.08±2.66 (yaﬂ aral›¤›=
20-25) ve kontrol grubunda 21.94±2.09 (yaﬂ aral›¤›=20-24) olarak
tespit edilmiﬂ olup ASKB grubunun (7.85±2.48) kontrol grubuna
(10.13±3.60) göre daha düﬂük e¤itim düzeyine sahip oldu¤u saptanm›ﬂt›r (t=5.19, p<0.001). Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u grubunun
ekonomik durumu kontrol grubuna göre daha düﬂük bulunmuﬂ
olup (χ2=13.10, df=2, p<0.001) bu grupta “iﬂsizlik” ve “düzensiz bir
iﬂe sahip olma” oran› daha yüksek bulunmuﬂtur (χ2=36.98, df=2,
p<0.001). Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u olan olgular›n aile destekleri sa¤l›kl› kontrollere göre daha kötüydü (p<0.001). Ayr›ca ASKB
grubunun kontrol grubuna göre daha fazla alkol-madde kullan›m
bozukluklar›, intihar giriﬂimleri ve KZD sahip oldu¤u saptand›
(p<0.001). Bireylerin di¤er klinik ve demografik özellikleri Tablo
1’de gösterilmiﬂtir.
Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u olan hastalarda psikopati oran›
%56.2 (n=68) olarak saptand›. Aleksitimik özelliklerin oran› ise
%69.4 (n=84)olarak saptanm›ﬂ olup kontrol grubuna göre
(%6.9, n=5) oldukça fazla bulunmuﬂtur (χ2=70.90, df=1, p<0.001).
Ayr›ca ASKB olgular›n›n sald›rganl›k, aleksitimi alt ölçek puanlar›
ve psikopati ölçümleri kontrol grubuna göre yüksek bulunmuﬂtur
(p<0.001) (Tablo 2).
Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u olgular›nda psikopati ﬂiddeti ve
sözel-fiziksel sald›rganl›k aras›nda (r=0.222, p<0.05), duygular›
tan›mada zorluk (TAÖ-1) ile düﬂmanl›k, öfke ve sözel-fiziksel
sald›rganl›k aras›nda anlaml› derecede pozitif iliﬂki saptanm›ﬂt›r (s›ras›yla r=0.386, 0.381, 0.333, 0.359, p<0.001). Psikopati ve
aleksitimi puanlar› aras›nda ise anlaml› bir iliﬂki saptanmad›.
Psikometrik ölçümlerin di¤er korelasyon verileri Tablo 3’te sunulmuﬂtur.

Çal›ﬂman›n temel bulgular›ndan birincisi; ASKB olan bireylerdeki aleksitimik özellikler, sald›rganl›k ve psikopati derecesinin
sa¤l›kl› kontrollere göre daha yüksek bulunmas›d›r. ‹kincisi; psikopati ﬂiddeti ile sözel-fiziksel sald›rganl›k aras›nda, duygular›n› tan›ma güçlü¤ü ile düﬂmanl›k, öfke, sözel-fiziksel sald›rganl›k aras›nda, duygular›n› tan›mlama güçlü¤ü ile sözel sald›rganl›k aras›nda ve aleksitimi toplam puanlar›yla sald›rganl›¤›n düﬂmanl›k alt
grubu puanlar› aras›ndaki pozitif iliﬂkinin varl›¤›d›r. Üçüncüsü ise;
çal›ﬂma örneklemini oluﬂturan ASKB olan bireylerin konuyla ilgili
ço¤u t›bbi literatürde oldu¤u gibi hapishane populasyonu yerine
ülkemizin tüm co¤rafik bölgelerinden gelen genç erkeklerden
oluﬂmas› ve bu nedenle k›smen de olsa önemli epidemiyolojik de¤eri olmas›d›r.
Bu çal›ﬂmada ASKB olan bireylerdeki sald›rganl›k derecesi ve
psikopati oranlar› kontrol grubuna göre yüksek bulunmuﬂ olup
ASKB grubunda literatürü destekler ﬂekilde psikopatinin ﬂiddeti ve
sözel-fiziksel sald›rganl›k aras›nda anlaml› pozitif iliﬂki saptanm›ﬂt›r
(23-26). Psikopatili ASKB’li bireyler yaﬂam› boyunca psikiyatrik sorunu olmayan akranlar›na göre daha fazla sald›rgand›rlar. Bu nedenle ﬂiddet içeren suçlara sahip olanlar›n daha fazla düﬂmanl›k, fiziksel sald›rganl›k ve psikopatik özellikler göstermeleri beklenir (27).
Hart taraf›ndan belirtildi¤i gibi (28), psikopatili bireylerin önceden
düﬂünülmeden veya planlamadan yap›lan zarar verici hareketler
tarz›nda bir dürtüselliklerinin oldu¤u görülmektedir (29,30). Bunun
yan›nda alkol kullan›m bozuklu¤u (AKB) ve madde kullan›m bozuklu¤unun (MKB) sald›rganl›k, ﬂiddet davran›ﬂ› ve ruhsal hastal›klar
aras›ndaki iliﬂkiyi güçlendirdi¤i iddia edilmiﬂtir (3,31,32). Bu çal›ﬂmada, ASKB olan bireylerde MKB ve AKB yayg›nl›¤›n›n s›ras›yla
%90.1 ve %75.2 gibi yüksek oranlarda saptanmas› da bu bulguyu
destekler niteliktedir. Ayr›ca KZD ve intihar giriﬂimleri sald›rganl›¤›n

Tablo 1. ASKB ve kontrol gruplar›nda demografik ve klinik özelliklerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Olgu özellikleri
Yaﬂ
E¤itim (y›l olarak)
Evlilik (n/%)
Bekar/Boﬂanm›ﬂ
Evli
Ekonomik durum (n/%)
Düﬂük
Orta
Yüksek
‹ﬂ durumu (n/%)
‹ﬂsiz
Düzensiz iﬂe sahip
Çal›ﬂan
Yaﬂam alan› (n/%)
K›rsal
Kentsel
Aile deste¤i (n/%)
Kötü
‹yi
KZD (n/%)
‹ntihar giriﬂimleri (n/%)
Alkol kullan›m bozuklu¤u (n/%)
Madde kullan›m bozuklu¤u (n/%)

ASKB (N=121)

Kontrol (N=72)

Analiz

p

22.08±2.66
7.85±2.48

21.94±2.09
10.13±3.60

t=0.37
t=-5.19

0.71
<0.001

104 (85.9)
11 (14.1)

62 (86.1)
10 (13.9)

66 (54.5)
51 (42.1)
4 (3.3)

20 (27.8)
48 (66.7)
4 (5.6)

χ2=13.10
df=2

<0.001

27 (22.3)
72 (59.5)
22 (18.2)

8 (11.1)
20 (27.8)
44 (61.1)

χ2=36.98
df=2

<0.001

82 (67.8)
39 (32.2)

44 (61.1)
28 (38.9)

0.37*

68 (56.2)
53 (43.8)
107 (88.4)
84 (69.4)
91 (75.2)
109 (90.1)

10 (13.9)
62 (86.1)
6 (8.3)
0 (0.0)
8 (11.1)
0 (0.0)

<0.001*

*Fisher’s exact test; χ2 : Chi-square test; t: Student’s t test, ASKB: Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u, KZD: Kendine zarar verme davran›ﬂ›

0.74*

<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
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bir sonucu olup psikopatik bireyler sald›rganl›klar›n› kendilerine de
yöneltme riskine sahiptirler (33). Bizim toplumumuzdaki ASKB olan
bireylerde KZD oran› (%88.4) di¤er psikiyatrik bozukluklarda ve hapishanelerdeki populasyonlarda bildirilen oranlara göre yüksek olmas›na karﬂ›n (34-36), bu bulgunun ASKB olan Türk erkekleri üzerinde yap›lan baﬂka bir çal›ﬂmadaki (13) elde edilen orana (%92.5)
göre daha düﬂük oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bu sonuçlar, bizim toplumumuzdaki B kümesi kiﬂilik bozukluklar› ve sosyokültürel de¤iﬂkenlerin bir özelli¤ini yans›t›yor olabilir. Türkiye’de de duygusal ve heyecansal ifadeler do¤u kültürlerinde oldu¤u gibi görece daha çok
k›s›tlanmaktad›r. Öfkelerini kendi vücutlar›na yans›tan bireyler bu
tür özellikleri olan toplumlarda daha s›k gözlenebilir.
Bizim çal›ﬂmam›zda aleksitimi, ASKB grubunda (%69.4) sa¤l›kl› kontrol grubuna göre (%6.9) belirgin olarak yüksek bulunmuﬂtur.
Önceki çal›ﬂmada (13), ASKB bulunan Türk erkeklerde benzer sonuçlar bulunmuﬂtur. Türk toplumu Bat› toplumuyla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda k›smen aleksitimik özellikler göstermektedir. Aleksitimi ayn›
zamanda madde kötüye kullan›c›lar›nda a¤r› ve s›k›nt›ya karﬂ› bir
savunma mekanizmas› olarak da kullan›lmakta olup (37) ASKB ve
madde kötüye kullan›m› aras›nda güçlü bir iliﬂki oldu¤u bildirilmiﬂtir (38,39). Bu çal›ﬂmadaki MKB, AKB, KZD ve intihar giriﬂimi oranlar›n›n yüksekli¤i göz önünde tutulursa, duygular›n tan›nmas› ve
ifadesindeki yetersizli¤in, ASKB olan bireylerde alternatif rahatlama yöntemleri aray›ﬂ›na neden olabilece¤i öngörülebilir (13). Ayr›ca aleksitiminin düﬂük sosyoekonomik s›n›flar ve düﬂük e¤itim
düzeylerine sahip bireylerdeki ifade yetersizli¤inin sonucu olabilece¤i de ileri sürülmüﬂtür (13,39-41). Benzer ﬂekilde, bu çal›ﬂman›n sonuçlar› da aleksitiminin düﬂük e¤itim düzeyi ve kötü sosyoekonomik durum ile iliﬂkili oldu¤unu göstermektedir.
Bu çal›ﬂmada ASKB olan bireylerde bir aleksitimik özellik olan
“duygular› tan›mada zorluk” (TAÖ-1) ile “düﬂmanl›k, sözel-fiziksel
sald›rganl›k” ve “öfke” aras›nda pozitif iliﬂki bulunmuﬂtur. Louth ve
arkadaﬂlar› da (24), aleksitiminin kad›n suçlularda ﬂiddet öyküsü ile
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iliﬂkili oldu¤unu saptam›ﬂlard›r. Daha geliﬂmiﬂ biliﬂsel beceriler,
özellikle de sözel yetenekler antisosyal davran›ﬂlar›n geliﬂmesine
karﬂ› koruyucu bulunmuﬂtur. ‹letiﬂim becerileri daha iyi olan küçük
çocuklar›n daha kolay sosyalleﬂebildi¤i ve biliﬂsel yetenekleri daha iyi olan gençlerin antisosyal davran›ﬂlar›n sonuçlar›n› daha iyi
tahmin edebilece¤i belirtilmiﬂtir (42). Bizim çal›ﬂmam›zda ASKB
olan olgular aras›ndaki di¤er bir aleksitimik özellik olan “duygular›
ifade etmedeki güçlük” (TAÖ-2) ile “sözel sald›rganl›k” aras›nda
da pozitif iliﬂki bulunmuﬂtur. Bulgular ASKB olan bireylerdeki artm›ﬂ sald›rganl›¤›n ve sosyalizasyon süreçlerindeki baﬂar›s›zl›¤›n
kendi duygular›n› tan›mak ve ifade etmekteki yetersizlik gibi aleksitimik özelliklerden kaynaklanabilece¤ini göstermektedir.
Psikopati derecesi yüksek ASKB olan bireylerde, duygusal ve
heyecansal cevaplarda eksiklik ve baﬂkalar›n›n duygular›na karﬂ›
ilgisizlik gözlenip; vicdan azab› veya piﬂmanl›k göstermedikleri gibi sevgi veya aﬂk gibi duygular› da yaﬂamazlar (43). Psikopati ve
aleksitimi aras›nda bir çok duygusal ve davran›ﬂsal benzerlikler
görülmesine karﬂ›n, bu iki yap›n›n birlikte bulunuﬂu ile ilgili çok az
çal›ﬂma vard›r. Çal›ﬂmam›zda ASKB bulunan bireylerdeki psikopatik ve aleksitimik özellikler aras›ndaki iliﬂki anlaml› bulunmam›ﬂt›r. Birçok benzerli¤e karﬂ›n, psikopati ve aleksitimi farkl› klinik yap›lar gibi görünmektedir. Louth ve arkadaﬂlar›, psikopati ve aleksitiminin kad›n suçlularda farkl› klinik yap›lar olarak görüldü¤ünü
saptam›ﬂlard›r (24). Aleksitimi ve psikopati uzun süredir birbiriyle
iliﬂkilendirilmesine karﬂ›n (37), iki yap› aras›ndaki bu iliﬂkinin belirsizli¤i halen devam etmektedir.
Bu çal›ﬂman›n temel s›n›rl›l›klar›ndan birisi çal›ﬂmada kullan›lan baz› ölçeklerin öz bildirim tarz›nda olmas› ve baz› sosyodemografik verilerin (sosyoekonomik durum ve aile deste¤i) de¤erlendirilmesinde objektif de¤erlendirmelerin kullan›lmamas›d›r.
‹kincisi; kan ve idrar örnekleri ile MKB tan›s›n›n desteklenmemiﬂ
olmas›d›r. Üçüncüsü; kat›l›mc›lar›n sadece genç erkeklerden
oluﬂmas›, dolay›s› ile genel ASKB populasyonunu tam olarak yan-

Tablo 2. ASKB ve kontrol gruplar›nda aleksitimi, sald›rganl›k ve psikopati puanlar›
Ölçümler

ASKB (N=121)

Kontrol (N=72)

Analiz

p

Psikopati
Düﬂmanl›k
Sözel sald›rganl›k
Öfke-sinirlilik
Fiziksel sald›rganl›k
Dolayl› sald›rganl›k
Aleksitimik olan

29.02±5.65
20.34±7.08
14.92±5.28
23.04±7.17
24.14±7.20
13.35±6.01
%69.4 (n=84)

3.16±3.23
9.98±6.87
9.09±3.98
13.50±4.60
8.63±5.01
7.04±4.17
%6.9 (n=5)

t=35.48
t=9.93
t=8.09
t=10.11
t=16.09
t=7.85
χ2=70.90, df=1

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

TAÖ-20-Total
TAÖ-1
TAÖ-2
TAÖ-3

64.70±13.10
25.84±6.97
16.89±5.18
22.52±6.51

41.20±14.45
12.83±5.23
10.58±4.47
19.72±6.12

t=11.58
t=13.69
t=8.59
t=2.96

<0.001
<0.001
<0.001
<0.001

χ2: Chi-square Test, t: Student’s t test, ASKB: Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u, TAÖ: Toronto Aleksitimi Ölçe¤i

Tablo 3. ASKB grubunda psikometrik ölçümlerin korelasyonlar›
Ölçümler
Düﬂmanl›k
Sözel sald›rganl›k
Öfke-sinirlilik
Fiziksel sald›rganl›k
Dolayl› sald›rganl›k
Psikopati
Spearman’›n korelasyon testi, *p<0.05, **p<0.01

Psikopati

TAÖ-Total

0.169
0.222*
0.169
0.222*
0.019
1.000

0.179*
0.161
0.086
0.110
0.055
0.052

TAÖ-1

TAÖ-2

TAÖ-3

0.386**
0.381**
0.333**
0.359**
0.282
0.136

0.156
0.243**
0.136
0.168
0.056
-0.008

0.047
0.002
0.002
-0.058
-0.008
-0.112
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s›tmamas›d›r. Dördüncüsü ise aleksitimi ölçümünün sosyodemografik de¤iﬂkenlerden etkilenebilmesi ile ASKB olan bireylerin
bu çal›ﬂmada daha az e¤itimli ve daha kötü sosyoekonomik duruma sahip olmalar› nedeniyle ASKB’li bireylerin aleksitimik özellikleri kontrol grubuna göre daha yüksek oranda ölçülmüﬂ olabilir.
Bununla birlikte, verilerimizin gelecekte ASKB olgular›n›n aleksitimi, sald›rganl›k ve psikopati özelliklerini araﬂt›racak daha iyi tasarlanm›ﬂ çal›ﬂmalara yön verebilece¤ini düﬂünmekteyiz.

Sonuç
Bu çal›ﬂma bulgular› ASKB olan genç erkeklerdeki psikopati,
aleksitimi ve sald›rganl›k düzeyleri ve bu klinik özelliklerin birbiri
ile iliﬂkisinin anlaﬂ›labilmesi için önemli kuramsal, klinik ve kültürel vurgulara sahiptir. Ayr›ca bu makalenin, askerlik hizmetinin zorunlu oldu¤u ülkemizde genç erkek ASKB populasyonundaki klinik özellikleri yans›tan k›smen de olsa önemli bir epidemiyolojik
de¤ere sahip oldu¤una inan›yoruz. Sonuçlar›m›z›n kültürel farkl›l›klara m› yoksa daha evrensel bulgulara m› ba¤l› oldu¤unu saptamak için farkl› gruplardaki ASKB olgular›n› da içeren ve daha iyi
eﬂleﬂtirilmiﬂ bir kontrol grubuyla karﬂ›laﬂt›ran yap›land›r›lm›ﬂ klinik
çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
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