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ABS TRACT

ıntroduction: The aim of this study was to determine the relationship of suicide 
probability with submissive behaviors and the levels of depression in male 
arrestees and convicts staying in penal institutions. 

Met hods: The study consisted of 326 male participants from five different 
prisons. A personal information form was used to collect the socio-demographic 
data, The Suicide Probability Scale (SPS), Beck Depression Inventory (BDI) and 
the Submissive Acts Scale (SAS) were used to determine the related psychological 
characteristics. 

re sults: According to the findings, depression was determined in 69% of the 
inmates (convicts and arrestees), while the suicide probability rate was found 
to be in the proportion of 88% which is higher than in the normal population. 
Regarding the examination in terms of crime types, it was found that the suicide 
ideation rate of sex offenders or sex offender arrestees (x=18.33; ss=7.28) and 
the hostility rate of robbery offenders (x=16.63; ss=4.75) were much higher than 
that of the other types of offenders. According to the findings of the Hierarchical 
Regression Analysis conducted in order to define the variables predicting the 
subscale rates of SPS, while previous suicide attempt(s) and depression predict 
hopelessness rate; self-attempted suicide, witnessing suicide attempts, self-harm 
and depression predict suicide ideation rate. Furthermore, education status and 
depression symptoms predict negative self-evaluation rate, and lastly education 
level, witnessing suicide attempts, self-harm and depression symptoms predict 
hostility subscale rate.

conc lu si on:  Factors such as social isolation, mislearning, etc. were considered to 
cause increased feelings of hopelessness, suicide ideation, negative sense of self 
and feelings of hostility in convicts and arrestees staying indoors. (Arc hi ves of  
Neu ropsy chi atry 2014; 51: 40-45) 
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ÖZET 

giriş:  Bu çalışmada ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların intihar 
olasılıkları ile boyun eğici davranışları ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yön tem : Araştırma beş farklı cezaevinde bulunan toplam 326 erkek katılımcı 
ile yürütülmüştür. Sosyo-demografik özellikleri toplayabilmek için Kişisel Bilgi 
Formu, ilgili psikolojik özellikleri belirlemek için de İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), 
Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği (BEDÖ) 
kullanılmıştır. 

Bul gu lar: Sonuçlara göre mahpusların (hükümlü ve tutukluların) %69’unda 
depresyon olduğu belirlenmiş, intihar olasılığının ise %88 oranla normal 
popülasyonun üstünde olduğu bulunmuştur. Suç türleri açısından incelendiğinde, 
cinsel suç işlemiş ya da bu suçla tutuklanmış olanların intihar düşüncelerinin  
(x=18,33; ss=7,28) ve hırsızlık suçu işlemiş olanların düşmanlık puanlarının  
(x=16,63; ss=4,75) diğer suç türlerine göre daha fazla olduğu belirlenmiştir. İOÖ 
alt ölçek puanlarını yordayan değişkenleri belirlemek üzere yapılan regresyon 
analizi sonuçlarına göre, kişinin daha önce intihar girişiminde bulunmuş olması 
ve depresyonun varlığı umutsuzluk puanını yordarken, kendisinde ve çevresinde 
intihar girişiminin olması ile kendine zarar verme davranışı ve depresyonun, 
intihar düşünceleri puanını yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrenim durumu ve 
depresyon semptomlarının, kendini olumsuz değerlendirme puanını ve son olarak 
öğrenim düzeyi, çevresinde intihar girişimi olması, kendine zarar verme davranışı 
ve depresyon semptomlarının düşmanlık alt ölçek puanını yordadığı bulunmuştur.  

So nuç: Hükümlü ve tutukluların kapalı ortamda kalmaları, sosyal 
izolasyon, yanlış öğrenmeler gibi faktörlerin umutsuzluk duygularına, 
intihar düşüncelerine, olumsuz benlik algısına ve düşmanlık 
duygularında artışa neden olduğu düşünülmektedir. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2014; 51: 40-45)

Anah tar ke li me ler: Hükümlü ve tutuklular, boyun eğici davranışlar, depresyon, 
intihar olasılığı  

çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar 
çatışması bildirmemişlerdir.
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(Nö rop si ki yat ri  Ar fli vi 2014; 51: 40-45) 

(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2014; 51: 40-45)
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  Giriş

İnsanlar yaşamları boyunca birtakım zorlayıcı deneyimlerle 
karşılaşmaktadırlar. Bu deneyimlerin birey tarafından nasıl 
algılandığı, zorlayıcı deneyime maruz kalma süresi ve bu 
deneyimleri denetleyebilme yetisi, bireyin olumlu ya da 
olumsuz tepkilerini belirleyen faktörler arasındadır. Bu 
bağlamda intihar davranışı da, zorlayıcı deneyimler karşısında 
verilen olumsuz bir tepki olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireyin 
kendisine yönelik bir saldırganlık hali olan intihar davranışı, 
birçok şiddet davranışının aksine her yaştan kişiyi etkilemekte 
olup, bireyin bilerek ve isteyerek hayatına son vermesi olarak 
tanımlanmaktadır (1,2,3). Yapılan çalışmalar sonucunda, 
intiharın oldukça karmaşık bir davranış olduğu ve tek bir 
risk faktörü ile açıklanamayacağı anlaşılmıştır. Çalışmaların 
ortaya koyduğu risk faktörleri arasında yaş, medeni durum, 
travma ya da taciz yaşantısı, daha önce intihar girişiminde 
bulunulması, madde kullanımı, kişilik bozuklukları, umutsuzluk 
ve depresyon gösterilmektedir (4,5,6,7,8). 

İlgili çalışmalar depresyonun, özellikle de major 
depresyonun, intihar risk faktörleri arasında en göze çarpan 
faktör olduğunu göstermiştir. Ayrıca, umutsuzluk, çaresizlik 
ve yalnızlık hissi nedeniyle boyun eğici davranışların, diğer 
bir deyişle itaat örüntülerinin, benimsenmesi de depresyona 
eşlik edebilmektedir (9,10,11,12,13).

Şüphesizki cezaevi yaşantısı, en stresli yaşantılardan 
biridir. Normal popülasyona göre 10-14 kat daha fazla 
olduğu belirtilen cezaevi intiharlarının nedenleri çeşitlidir. 
Cezaevi intiharlarının nedenleri arasında; cezaevine ilk kez 
girmek, tek kişilik küçük hücrede kalabalık içinde yaşamak, 
bu gibi yerlerde uzun süre kalmak ve bu gibi durumların 
neden olduğu psikiyatrik sorunlar yer almaktadır (14,15). 
Ayrıca, cezaevlerinde intihar eden mahpusların %50’sinin 
geçmişinde de bir intihar davranışı olduğu bildirilmiştir (16).

Söz konusu nedenler dikkate alındığında, bu çalışmada, 
cezaevlerinde kalan tutuklu ve hükümlü erkeklerin suç 
türlerine ilişkin depresyon, boyun eğici davranışlar ve 
intihar olasılığı ile ilgili puan ortalamaları arasında fark olup 
olmadığını ve yine aynı grubun sosyodemografik özellikleri, 
depresyon ve boyun eğici davranışları ile intihar olasılığı 
arasındaki ilişkileri belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem 

Örneklem
Bu çalışmada Bitlis E Tipi, Erzurum E Tipi, Kahramanmaraş 

E Tipi, Mersin E Tipi ve Ümraniye E ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumları’nda bulunan tesadüfi seçilmiş toplam 162 tutuklu ve 
164 hükümlü olmak üzere toplam 326 gönüllü erkek katılımcı 
ile çalışılmıştır. Genel olarak 326 hükümlü ve tutuklunun daha 
çok 24-29 yaş aralığında (%29,9), ilkokul mezunu (%38), işsiz 
(%47,5) ve bekar (%58,3) oldukları görülmüştür. 

Ceza infaz kurumlarına göre dağılıma baktığımızda; 
%19’unun K.Maraş E Tipi, %21,5’inin Mersin E Tipi, 
%21,2’sinin Erzurum E Tipi, %18,7’sinin Bitlis E Tipi ve 
%19,6’sının İstanbul E ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 
kaldığı görülmektedir (Tablo 1). 

Ayrıca örneklemi oluşturan hükümlü ve tutukluların 
%14,4’ü hırsızlık, %25,8’i adam öldürme, %22,1’i gasp, 
%17,5’i cinsel suç ve %20,2’si ise yaralama suçlarından 
cezaevlerinde bulunmaktadırlar (Tablo 2).

Ölçekler
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan 

kişisel bilgi formunda; yaş, cinsiyet, medeni durum gibi 
soruların yanı sıra suç ve intihar ile ilgili bilgi toplayıcı 
maddeler de yer almıştır. 

İntihar olasılığı Ölçeği (İoÖ): İOÖ, otuz altı maddeden 
oluşan kendini değerlendirme türünde Likert tipi bir ölçektir. 
Ölçeğin Umutsuzluk (UÖ), İntihar Düşünceleri (İDÖ), Kendini 
Olumsuz Değerlendirme (KODÖ) ve Düşmanlık (DÖ) olmak 
üzere toplam dört alt ölçeği vardır. Geçerlik ve güvenirlik 
çalışması Tuğcu tarafından yapılan ölçeğin iç tutarlık katsayısı 
,87, test-tekrar test güvenirliği ,98 olarak bulunmuştur (17). 
Ölçeğin orijinal geçerlik çalışmaları normal popülasyon, 
psikiyatrik grup ve intihar girişimi olanlar üzerinde yapılmıştır. 
Ölçek geçmişte ve o sırada psikiyatrik tedavi görmeyen 
bireylere uygulanmış ve normal popülasyon için ortalama 
puan 52,28 olarak belirlenmiştir (18,19). 

Beck depresyon envanteri (Bde)-1978 Formu: Yirmi 
bir maddeden oluşan BDE, çeşitli depresif semptomların 
derecesini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Her madde 
0-3 puan arasında puanlanmaktadır. 0-13 puan minimal 
depresyon, 14-19 arası hafif düzeyde depresyon, 20-28 orta 
derecede depresyon ve 29-63 puan arası şiddetli depresyon 

Tablo 1. Katılımcıların bulundukları ceza infaz 
kurumlarına (CİK) göre dağılımları

ceza İnfaz Kurumları  n  %

K. Maraş E Tipi Kapalı CİK  62 19,0

Mersin E Tipi Kapalı CİK  70 21,5

Erzurum E Tipi Kapalı CİK  69 21,2

Bitlis E Tipi Kapalı CİK  61 18,7

İstanbul E ve T Tipi Kapalı CİK  64 19,6

Toplam 326 100

Tablo 2. 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
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olarak sınıflandırılmıştır (20). 1961 tarihli formu Tegin (1980) 
tarafından, 1978 tarihli formu ise Hisli (1987) tarafından 
Türkçe’ye adapte edilmiştir. BDE’nin iki yarım güvenirlik 
katsayısı, 74’dür. Geçerlik çalışmalarında, farklı ölçeklerle 
korelasyonunda farklı sonuçlar elde edilmiştir (21).

Boyun eğici davranışlar Ölçeği (BedÖ): Depresyonla 
ilişkili boyun eğici sosyal davranışları ölçen BEDÖ Gilbert ve 
Allan (1994) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 16 maddeden 
oluşmakta ve 1-5 puan arasında değerlendirilmektedir. Ölçeğin 
orijinal formunun Cronbach Alfa değeri klinik popülasyon için 
,92 iken, öğrenci popülasyonu için ,85 olarak bulunmuştur 
(22,23). Ölçeğin Türkçe uyarlaması Şahin ve ark. tarafından 
yapılmıştır. Buna göre test-tekrar test güvenirliği ,84, BDE ile 
korelasyonu ise ,65 olarak bulunmuştur (21). 

İstatistiksel Analiz
Bu çalışmada, analizlerden önce ilgili değişkenlerin 

çok değişkenli istatistiğin temel sayıltılarını karşılayıp 
karşılamadığı incelenmiştir. Puanlar z puana çevrilerek 
±3,29 değerinin üzerinde ve altında yer alan uç değerler 
çıkartılmıştır. Veriler SPSS 15 paket programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Hükümlü ve tutukluların, ölçek toplam 
puan ortalamaları arasındaki fark t testi ile belirlenmiş, suç 
türlerine ilişkin ölçek toplam puan ortalamaları arasında 
fark ise ANOVA ile analiz edilmiştir. Çalışmanın diğer 
amacı doğrultusunda İOÖ’nün, Umutsuzluk (UÖ), İntihar 
Düşünceleri (İDÖ), Kendini Olumsuz Değerlendirme (KODÖ) 
ve Düşmanlık (DÖ)  alt ölçek puanlarını yordayan değişkenleri 
belirleyebilmek için hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. 
Regresyon denklemine girecek değişkenleri saptamak için 
öncelikle Pearson Korelasyon Analizi ve Nokta Çift Serili 
Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır. Verilerin analizinde 
en az ,05 anlamlılık düzeyi benimsenmiştir.

İşlem
Çalışmaya başlamadan önce Adalet Bakanlığı CTE Genel 

Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’ndan gerekli 
izinler alınmıştır. Hükümlü ve tutuklular çalışmaya beşer kişilik 
gruplar halinde alınmış ve uygulama tek oturumda, birinci 
araştırmacının kontrolünde gerçekleştirilmiştir. Çalışmadan 
önce hükümlü ve tutuklulara bilgilendirilmiş onam formu 
verilmiştir. Araştırmada kullanılmış olan Kişisel Bilgi Formu 
ve ilgili ölçekler hükümlü ve tutukluların kendileri tarafından 
doldurulmuş, ancak okuma ve görme güçlüğü çeken ya 
da yardım isteyenlerin ölçekleri, hükümlü ve tutuklunun 
cevapları, araştırmacı tarafından kaydedilmiştir. Kişisel Bilgi 
Formu’ nda yer alan psikolojik, fiziksel sorunlarının olup 
olmadığı ve düzenli ilaç kullanıp kullanmadıkları sorularına 
“evet” yanıtını vermek için hekim tarafından teşhis konulması 
ve reçete yazılmış olması şartı gerektiği araştırmacı tarafından 
katılımcılara sözel olarak belirtilmiştir.

Bulgular

Araştırmada öncelikle hükümlü ve tutukluların ölçek 
toplam puan ortalamaları arasındaki farklar t testi ile analiz 
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda iki grup arasında BEDÖ,  
BDE, İOÖ/UÖ, İDÖ, KODÖ ve DÖ alt ölçek toplam puan 

ortalamaları açısından anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu 
nedenle iki grubun verileri birleştirilmiş ve analizlere toplam 
326 hükümlü ve tutuklu üzerinden devam edilmiştir. 

Değerlendirmeler sonucunda, BDE puanlarına göre 
katılımcıların %31’inde depresif semptomlar görülmezken, 
%18’inde hafif düzeyde depresyon, %29’unda orta derecede 
depresyon ve %22’sinde şiddetli depresyon olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca Tuğcu’nun (1996) belirttiği İOÖ normal 
popülasyon ortalama değeri (x=52,8) temel alınarak yapılan 
analiz sonucuna göre, hükümlü ve tutukluların %88’inin 
intihar olasılığı puanlarının, normal popülasyon ortalama 
değerinin üstünde olduğu bulunmuştur. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda, hükümlü ve 
tutukluların suç türlerine ilişkin ölçek toplam puan 
ortalamaları (BDE, BEDÖ, UÖ, İDÖ, KODÖ, DÖ) arasında fark 
olup olmadığını test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizleri 
(ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların İDÖ 
puanlarının (F(4-321)=3,70; p<,05) ve DÖ puanlarının  (F(4-
321)=2,72; p<,05)  suç türlerine göre farklılaştığı belirlenmiştir 
(Tablo 3). 

Tukey testi ile yapılan gruplar arası karşılaştırma 
sonuçlarına göre, cinsel suç işlemiş kişilerin intihar 
düşünceleri puan ortalaması (x=18,33; ss=7,28) ve hırsızlık 
suçu işlemiş kişilerin düşmanlık puanı ortalaması (x=16,63; 
ss=4,75) diğer suç türlerine göre anlamlı düzeyde daha 
yüksektir (p<,05).  

Çalışmanın diğer amacı doğrultusunda İOÖ’nün, 
Umutsuzluk (UÖ), İntihar Düşünceleri (İDÖ), Kendini Olumsuz 
Değerlendirme (KODÖ) ve Düşmanlık (DÖ)  alt ölçek puanlarını 
yordayan değişkenleri belirleyebilmek için hiyerarşik regresyon 
analizi yapılmıştır. Regresyon denklemine girecek değişkenleri 
saptamak için öncelikle Pearson Korelasyon Analizi ve Nokta 
Çift Serili Korelasyon Analizinden yararlanılmıştır. Buna göre 
sosyodemografik değişkenler (yaş, eğitim, cezaevinde kalma 
süresi, aile bağı, intihar girişimi, madde kullanımı, düzenli 
ilaç kullanımı, çevresinde intihar girişimi olması, psikolojik 
bir problemin varlığı, fiziksel bir hastalığın varlığı, kendine 

Tablo 3. Hükümlü ve tutukluların suç türlerine ilişkin 
ölçek toplam puan ortalamaları ve ANOVA sonuçları

Ölçekler Suç türü  n
   x

Ss     F

İDÖ

Hırsızlık 47 16,76 6,60  

  3,70*Adam Öldürme 84 14,50 6,07

Gasp 72 15,19 7,01

Cinsel Suç 57 18,33 7,28

Yaralama 66 14,62 6,66

DÖ

Hırsızlık 47 16,63 4,75

  2,72*

Adam Öldürme 84 14,40 4,48

Gasp 72 16,25 5,41

Cinsel Suç 57 15,75 3,54

Yaralama 66 14,75 4,99

*p<,05
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zarar verme davranışı), boyun eğici davranışlar, depresyon 
puanları ile İOÖ alt ölçek puanları arasındaki korelasyon 
katsayı değerleri anlamlıdır ve değerler (r=,12 ile ,86 arasında 
değişmektedir, p<,05).   

Hiyerarşik Regresyon Analizlerinde sosyodemografik 
değişkenlerin tümü ilk blokta denkleme girilmiş, ikinci 
blokta ise depresyon ve boyun eğici davranış puanları 
analizlere dahil edilmiştir (Tablo 4). UÖ puanlarının yordayıcı 
değişkenlerini bulmak için yapılan hiyerarşik regresyon analiz 
sonucuna göre, çevresinde intihar girişiminin olması (t=2,3; 
p<,05) ve depresyon (t=1,4 p<,05), umutsuzluğun yordayıcı 
değişkenleridir. 

İDÖ puanlarının yordayıcı değişkenlerini bulmak 
için yapılan hiyerarşik regresyon analizi sonucunda ise 
sosyodemografik değişkenlerden sonra depresyon ve boyun 
eğici davranışlar analize dahil edildiğinde, açıklanan toplam 
varyans %14 oranında yükselmiştir ve sonuç anlamlıdır (F(14-
236)=17,44; p<,05). Buna göre, kişinin intihar girişiminin 
olması (t=6,02; p<,05), çevresinde intihar girişimi olması 
(t=2,20; p<,05), kendine zarar vermesi (t=2,12; p<,05) ve 
depresyonun (t=7,78; p<,05) intihar düşüncelerini  en iyi 
yordayan değişkenler olduğu bulunmuştur (Tablo 4). 

KODÖ puanlarının yordayıcılarına baktığımızda, 
sosyodemografik değişkenler ardından, depresyon ve boyun 
eğici davranışlar denkleme dahil edildiğinde açıklanan 
varyansın %6 yükseldiği ve sonucun anlamlı olduğu (F(14-
236)=2,69; p<,05) görülmüştür. Analiz sonucuna göre,  
öğrenim durumu (t=2,42; p<,05) ve depresyon (t=3,86; 
p<,05), kendini olumsuz değerlendirmeyle ilgili puanların 
yordayıcı değişkenleridir (Tablo 4).

Son olarak Tablo 4’de görüldüğü gibi, DÖ puanının 
yordayıcılarını belirlemek için yapılan regresyon analizinde, 
sosyodemografik değişkenlerden sonra, depresyon ve boyun 
eğici davranışlar denkleme dahil edildiğinde açıklanan 
toplam varyans %6 yükselmiş ve sonuç anlamlı çıkmıştır 
(F(14-236)=8,17; p<,05). Analiz sonucuna göre düşmanlığın 
en iyi yordayıcı değişkenleri öğrenim durumu (t=2,28; p<,05), 
çevresinde intihar girişimi olması (t=3,11; p<,05), kendine 
zarar verme (t=2,41; p<,05) ve depresyondur (t=4,36; p<,05). 

Tartışma

Araştırma kapsamında ceza infaz kurumlarında kalan 
hükümlü ve tutukluların depresyon düzeyleri incelendiğinde 
%22’sinde şiddetli depresyon olduğu, yine normal 
popülasyona göre %88’inin intihar olasılıklarının daha 
fazla olduğu bulunmuştur. Bu bulgu manidardır, çünkü 
cezaevinde, kapalı bir ortamda kalıyor olmanın getirdiği 
sosyal kısıtlılıklar ve aileleri ile istedikleri zaman görüşemiyor 
olmaları hükümlü ve tutukluların depresif semptomlar 
geliştirmelerini kolaylaştırıyor ve bunun sonucu olarak 
intihar riskleri artıyor olabilir. Benzer şekilde ceza infaz 
kurumlarında kalanlarda depresyonun görülme sıklığının 
ve intihar risklerinin normal popülasyona göre daha fazla 
olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (14,24,25). 
Depresyon dışında, ceza infaz kurumlarında kalanlarda, 
başka psikolojik ve psikiyatrik problemlere rastlamak da 
mümkündür. Örneğin ülkemizde yapılan bir çalışmanın 
sonucuna göre, hükümlü ve tutukluların %67’sinde bir 
psikiyatrik bozukluk, %29’unda ise duygudurum bozukluğu 
vardır (26). İlgili sonuçlar değerlendirildiğinde cezaevlerinde 
bulunan bireylerin psikolojik problemler anlamında riskli 
bir grup olduğu açıktır. Dolayısıyla gözlem ve görüşme 
çalışmalarının sistemli bir şekilde yapılması, bireysel ve grup 
çalışmalarının profesyonel bir ekiple titizlikle yürütülmesi 
gerektiği düşünülmektedir.

Mevcut çalışmada cinsel suç işlemişlerin intihar 
düşüncelerinin ve hırsızlık suçu işlemiş olanların düşmanlık 
duygularının, diğer tür suç işleyenlere göre daha fazla olduğu 
bulunmuştur. Bu bulgu literatürdeki bilgilerle örtüşmektedir 
(27). Cinsel suç işleyen bireylerin ceza infaz sistemi içerisinde 
olan diğer hükümlü ve tutuklularca bulundukları ortamda 
kabul görmemeleri ve olası saldırılara maruz kalmamaları 
adına çeşitli faaliyetlerden uzak tutulmaları ya da sadece 
kendi suç grubundaki bireylerle faaliyetlere alınmaları 
(28), kendilerini yalnız hissetmelerine ve dolayısıyla sosyal 
izolasyona neden oluyor olabilir. Aynı zamanda bu kişilerin 
aile ve çevre desteğinin olmaması (29), intihar düşüncelerine 
ve intihar olasılıklarının artmasına yol açıyor olabilir. Hırsızlık 

Tablo 4. UÖ, İDÖ, KODÖ ve DÖ puanlarını yordayan 
değişkenler (Hiyerarşik regresyon analizi sonuçları)

Yordanan

değ.

Yordayıcı 
değişkenler 
(regresyon 
denklemine giriş 
sırasına göre )

r2              B β T F

UÖ

Çevresinde intihar 
girişiminin olması

,18 2,07 ,14 2,3* 4,33 

  BDE ,30 ,04 ,82 1,4* 7,16

İDÖ

İntihar 

girişiminin olması

 ,37 5,67 ,33 6,02* 1,73

Çevrede 
intihar girişimi 
olması

1,89 ,11 2,20*

Kendine zarar verme 
davranışının olması

1,80 ,13 2,12*

BDE ,51 ,27 ,40 7,78* 17,44

KODÖ Öğrenim ,08 ,27 ,16 2,42* 1,72

BDE ,14 ,09 ,26 3,86* 2,69

DÖ

Öğrenim ,27 ,30 ,13 2,28* 7,22

Çevrede intihar 
girişimi olması

2,07 ,18 3,11*

Kendine zarar verme 
davranışının olması

1,60 ,17 2,41*

BDE ,33 ,12 ,26 4,36* 8,17

 *p<,05
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suçu diğer suç türleri gibi adli suç grubunda yer almaktadır. 
Kanunda yazdığı şekilde hırsızlık suçu (30) yüz kızartıcı 
bir suç olarak değerlendirilmektedir. Yüz kızartıcı bir suçla 
cezaevinde kalmak kişilerin öfke duygularını arttırmakta ve 
sonuç olarak öfkeyle ilişkili düşmanlık duygularında da artışa 
yol açmakta olabilir. Gelecek çalışmalarda ilgili duyguların 
gelişimi ve suçla ilişkisi üzerine ayrıntılı çalışmaların 
yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Kişinin çevresinde intihar girişiminin olması ve depresyon 
değişkenleri intihar olasılığını belirleyen umutsuzluk 
değişkeninin yordayıcıları olarak bulunmuştur. Depresyon ve 
umutsuzluk arasında güçlü bir ilişkinin olduğu bilinmektedir 
(31). Aynı zamanda kişinin cezaevinde olması, çevresinde 
intihar girişiminin olması,  o kişileri model alması, alternatif 
problem çözme yollarını fark edememesi ve cezaevinde 
kalmanın sonucu olan yalnızlık ve çaresizlik duyguları 
nedeniyle, bu bireylerin umutsuzluk ve depresif duygularının 
arttığı da vurgulanabilir.  

Yine analiz sonuçlarına göre, kişide ve çevresinde 
intihar girişiminin olması, kendine zarar verme davranışı ve 
depresyon puanları intihar düşüncelerinin en iyi yordayıcı 
değişkenleri olarak belirlenmiştir. Literatüre baktığımızda da 
benzer sonuçlara rastlanmaktadır. Kişinin daha önce intihar 
girişiminde bulunmuş olması, kendine zarar verme davranışının 
olması ve depresyon gibi faktörlerin intihar davranışı için en 
önemli risk faktörleri olduğu görülmektedir (14,32). Ayrıca 
intihar davranışı ve depresyon arasındaki güçlü bağlantı (33) 
göz önüne alındığında, hükümlü ve tutuklulardaki depresif 
semptomların varlığının ya da semptomların şiddetinin intihar 
düşüncelerini tetikleme riski profesyonellerce dikkatle ele 
alınmalıdır. Bu nedenle mahpuslarla yapılan ilk görüşmelerde, 
önceden herhangi bir psikiyatrik bozukluğunun olup olmadığı, 
bir intihar girişimi ya da kendine zarar verme davranışının 
bulunup bulunmadığı ayrıntılı değerlendirme teknikleri 
ile belirlenmeye çalışılmalı ve belli aralıklarla izleme ve 
rehabilitasyon çalışmalarına yer verilmelidir. Benzer şekilde 
intihar düşünceleri ve intihar davranışı için, çevrede ve ailede 
intihar davranışının olması büyük bir risk olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Ayrıca bu kişilerin daha depresif olmaya eğilimli 
oldukları da dikkate alınmalıdır (34,35). İntihar davranışı 
konusunda riskli olan bu kişilerin yakın çevrelerinde intihar 
eden birisinin olması  onlara olumsuz bir model oluşturmakta 
ve intihar davranışı konusunda cesaretlendirici, tetikleyici 
bir unsur olabilmektedir. Söz konusu nedenlerle sadece 
cezaevinde değil, mahpusun ailesi içinde gerçekleşen intihar 
girişimleri ya da intihar davranışları da dikkatli bir şekilde ele 
alınmalı ve  krize müdahale yöntemlerine başvurarak gerekli 
sağaltımları sağlanmalıdır. 

Yapılan çalışmada öğrenim düzeyi ile depresyonun, 
kendini olumsuz değerlendirme için en iyi yordayıcı 
değişkenler olduğu bulunmuştur. Buna göre kişinin öğrenim 
düzeyi düştükçe ve depresif semptomları şiddetlendikçe, 
kişinin kendini olumsuz değerlendirmesi artmaktadır. 
Sonuçlar Beck’in Bilişsel Kuramı’ndaki ilkelerle uyumludur. 
Beck’e göre depresyon ile kişinin kendini olumsuz 
değerlendirmesi arasında doğru yönde bir ilişki vardır (36) 
ve yapılan çalışmalar da benzer sonuçları ortaya koymuştur 

(37,38). Öğrenim düzeyi de kendini olumlu ya da olumsuz 
değerlendirme için önemli kriterlerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Kişinin öğrenim düzeyi arttıkça buna paralel 
olarak özgüveninde de artış olmaktadır Bu bağlamda 
ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre, hemşirelerin öğrenim 
düzeyi yükseldikçe kişisel başarı hislerinin çoğaldığı, kendini 
olumsuz değerlendirmelerinin ise azaldığı bulunmuştur (39).               

Düşmanlığın yordayıcılarına baktığımızda, kişinin 
çevresinde intihar girişiminin olması, şiddete maruz 
kalması, kişinin kendisine fiziksel zarar vermesi, öğrenim 
ve depresyonun anlamlı yordayıcı değişkenler olduğu 
bulunmuştur. Buna göre, çevresinde intihar girişimi olmuş, 
şiddete maruz kalmış, kendisine fiziksel zarar vermiş 
ve depresif semptomları olan hükümlü ve tutukluların 
düşmanlık duygularında da artış görülmektedir. Freud’a göre 
depresyon, kişinin duyduğu öfkenin kendisine yönelmesidir 
(40,41). Dolayısıyla düşmanlık duyguları yoğun olan kişilerin 
kendilerine fiziksel zarar vererek öfkelerini, kızgınlıklarını 
benliklerine yönelttikleri düşünülmektedir. Bu bulgu başka 
çalışmalarla da desteklenmiştir. Örneğin, kendini sakatlayan 
insanlarda düşmanlık duygularının ve depresyonun varlığı 
tespit edilmiş olup, depresyon ve düşmanlık arasında anlamlı 
bir ilişki olduğu belirlenmiştir (42). Yine kendine zarar vermiş 
61 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada, diğerlerine göre bu 
hastaların düşmanlık puanlarının anlamlı derecede yüksek 
olduğu bulunmuştur (43). Ayrıca kişinin şiddet davranışına 
maruz kalmasının, şiddet davranışlarının öğrenilmesine 
yol açabileceği, düşmanlık duygularını da tetikleyebileceği 
düşünülmektedir (44). Yine bu çalışmada öğrenim düzeyinin 
düşmanlık duygularını yordadığı bulunmuştur. Öğrenim 
düzeyi düştükçe düşmanlık duyguları artmaktadır. Bu 
durumun kişilerin öfkeyle baş etme konusundaki zayıf 
kontrollerinden ve kendilerini daha olumsuz, değersiz (45) 
değerlendirmelerinden kaynaklanmakta olduğu düşünülebilir. 

Ülkemizde intihar davranışı ve risk faktörleri ile ilgili 
yapılan çalışmalar hız kazanmış olsa da, normal popülasyona 
göre intihar oranı daha yüksek olan hükümlü ve tutuklularla 
yapılmış çalışmalar yok denecek kadar azdır. Üzerinde 
çalışılan örneklem nedeniyle, yapılan bu araştırmanın ilgili 
literatüre önemli bir katkısı olacağı düşülmektedir. Hükümlü 
ve tutuklu popülasyonunun, psikolojik sorunlar anlamında 
riskli bir grup olduğu göz önüne alındığında ceza infaz 
kurumları üzerine yapılacak daha fazla bilimsel araştırmalara 
ihtiyaç olduğu açıktır. Elde edilecek bulgular ışığında söz 
konusu popülasyona yönelik çeşitli psikolojik müdahale 
programlarının geliştirilmesine, kişisel gelişimlerini, sağlıklı 
baş etme yöntemlerini geliştirici eğitimler verilmesine, ve 
mahpusların rehabilitasyon çalışmalarının daha sistematik 
olarak yapılmasına gereksinim olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmada mahpusların depresyon belirtileri ve intihar 
olasılığı riskleri oldukça yüksek bulunmuştur. Ancak bu 
sonucun mahpusların yaşadığı olumsuz cezaevi ortamlarından 
ya da suç davranışının neden olduğu olumsuz sonuçlardan 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı yapılan bu çalışmayla 
belirlenememiştir. Bu durum çalışmanın sınırlılıklarından 
olup, gelecekte bu probleme ışık tutabilecek yeni çalışmalara 
ihtiyaç vardır.
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