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ÖZET

Amaç: Antisosyal kişilik bozukluğu (AKB) olan bireylerde işitsel ve gör-
sel dikkat testlerinde sağ hemisfer avantajıyla belirli bir asimetri azalma-
sı olduğu gösterilmiştir. Dikkat asimetrisinin klinik belirtilerle ilişkisi 
ise açık değildir. Bu çalışmanın amacı AKB olan bireylerde iki yarı uza-
ya ait görsel dikkatin çeşitli öfke boyutlarıyla ilişkisinin araştırılmasıdır. 

Yöntem: Elli iki erkek AKB olgusu ve AKB’si olmayan 34 sağlıklı erkek 
gönüllüye görsel uzaysal dikkati sağ ve sol yarı uzaylarda ayrı ayrı değer-
lendiren Çizgi Bölme Testi’nin bilgisayar formu uygulanmıştır. Ayrıca, 
her iki grup, öfkenin çeşitli boyutlarının derecesi bakımından Çok Bo-
yutlu Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ) ile karşılaştırılmıştır. 

Bulgular: AKB grubunda sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat perfor-
mansının kontrol grubundan daha düşük olduğu bulunmuştur. AKB 
grubu ÇBÖÖ’nün tüm boyutlarında kontrol grubundan daha yüksek 
puan almıştır. AKB grubunda sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat bozuk-
luğunun öfke belirtilerini ve öfkeye ilişkin düşünceleri yordadığı gözlen-
miştir. Kontrol grubunda ise dikkat performansıyla öfke boyutları ara-
sında böyle bir ilişki saptanmamıştır. 

Sonuç: Bulgularımız AKB’de sol hemisfer odaklı bir nöro-patolojiye ya 
da hemisferler arası bir bağlantı kusuruna işaret etmektedir. Antisos-
yal kişilik bozukluğunda, sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat bozukluğu, 
nöro-patoloji ile öfkenin bedensel ve sürekli bileşenleri arasındaki ilişki-
ye aracılık ediyor olabilir.  

Anahtar Sözcükler: Antisosyal kişilik bozukluğu, dikkat, öfke, 
serebral asimetri

 SUMMARY
The Relationship between Right Hemi-Space Visuospatial 
Attention Disturbance and Anger in Antisocial Individuals

Objective: Evidence suggests that individuals with antisocial personality 
disorder (APD) exhibit a less asymmetric pattern than healthy controls 
during auditory and visuospatial attention tasks characterized by a right 
hemispheric advantage; however, the association between attention 
asymmetry and symptomatology is not clear. The present study aimed 
to examine the relationship between visuospatial attention in the right 
and left hemi-spaces, and various dimensions of anger in individuals 
with APD. 

Materials and Methods: We compared visuospatial attention 
performance in the right and left hemi-spaces during a computerized 
Line Bisection Test (LBT) in individuals with APD (n = 52) and healthy 
controls (n = 34). We also administered the Multi-Dimensional Anger 
Scale (MDAS) to both groups. 

Results: Subjects in the APD group made larger bisection errors than 
healthy controls only during the right hemi-space condition and had 
higher scores than those in the control group on all MDAS dimensions 
of anger. The severity of anger symptoms and thoughts were predicted 
by right hemi-space visuospatial attention disturbance in the APD 
group, whereas no such association was observed in the control group. 

Conclusion: The present findings either suggest a left hemisphere 
neuropathology or a disturbance in inter-hemispheric transmission in 
the APD group. Right hemi-space-specific visual attention disturbance 
may mediate the relationship between neuropathology, and somatic and 
trait dimensions of anger in APD.

Key Words: Antisocial personality disorder, attention, anger, cerebral 
asymmetry
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GİRİŞ

Antisosyal Kişilik Bozukluğu (AKB), 15 yaşından beri sürege-
len, başkalarının haklarını saymama ve başkalarının haklarına 
saldırma örüntüsü ve bunlara bağlı gelişen davranışlarla ken-
dini gösteren bir B kümesi kişilik bozukluğudur (Amerikan 
Psikiyatri Birliği 2000). Suç işleme davranışıyla AKB arasında 
yakın ilişki bulunur. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
hapishane mahkûmları arasında sıklığının %50–80 arasında 
değiştiği gösterilmiştir (Hare 2003). Bu nedenle AKB’nin eti-
yopatogenezine yönelik araştırmalar bu kişileri suç işlemeye 
yönelten mekanizmaları anlamak ve tedavi seçenekleri oluş-
turmak bakımından önem taşır.  

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile AKB arasında or-
tak etiyolojik mekanizmalar ve yüksek eş tanı hızı olduğu bi-
linir (Retz ve Rössler 2009). Buna karşın, antisosyal bireyler-
de dikkat ve benzeri bilişsel işlevlerde genellikle belirgin bir 
bozulma gözlenmez. Cleckley (1976) dışarıdan ve psikomet-
rik incelemelerle normal gibi gözüken bu bireyleri ‘makullük 
maskesi takmış’ olarak betimlemiş ve sonraki yıllarda, antisos-
yal bireylerde özellikle dikkat işlevinde hafif bozulmalar ol-
duğu gösterilmiştir (Hiatt ve ark. 2004). Bu kişilerin dikkat 
odağını ikincil ya da periferik uyaranlara kaydırmada güçlük 
yaşadığı öne sürülmüş ve buna bağlı olarak dikkatlerini ör-
tük durumda olan ceza düzeneklerine yönlendirmede sorun 
yaşıyor olabilecekleri varsayılmıştır (Newman ve ark. 1997, 
Newman 1998). Fakat antisosyal davranışla dikkat bozuklu-
ğu arasında bir bağlantı olduğu konusunda teoride fikir birli-
ği olmasına karşın, bu bireylerdeki dikkat bozukluğunun do-
ğasını anlamak için yapılan araştırmalar sistematik olamamış 
ve yetersiz kalmıştır (Hiatt ve ark. 2004).

Sağlıklı insan beyninin asimetrik bir yapı gösterdiği Paul 
Broca’nın çalışmalarından beri bilinmektedir ve bilişsel iş-
levlerin sağlıklı bir biçimde çalışması ancak böyle bir yapı-
sal özgülleşme ile mümkün olmuştur (Nadeau 2010). İşlevsel 
asimetri ve yapısal asimetri birbirinin sonucu ve göstergesi-
dir (Nadeau 2010) ve bu asimetrinin azalması psikopatolojiy-
le ilişkilendirilmiştir (Oerthel-Knöchel ve Linden 2011). Bu 
çalışmada olduğu gibi, hastalık belirtileriyle işlevsel asimetri-
nin ilişkisinin araştırılması özellikle önemlidir, çünkü böyle 
bir ilişki, saptandığı takdirde hastalık belirtilerine neden olan 
asıl nöropatolojik yolaklara ışık tutar. 

Hare (1998) psikopatinin davranışı denetleyen bilişsel veri iş-
lemede hemisferler arası ve hemisfer içi bir bilgi işleme bo-
zukluğuna bağlı olarak geliştiğini öne sürmüş olsa da, takip 
eden yıllarda, antisosyal bireylerde serebral asimetriyi değer-
lendiren az sayıda araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar ge-
nellikle el tercihi ve işitsel dikkat asimetrisine odaklanmış ve 
bulgular azalmış serebral lateralizasyona işaret etmiştir. Mayer 
ve Kosson (2000) antisosyal bireylerde sağ el tercihinde azal-
ma ile kendini gösteren bir serebral asimetri azalması olduğu-
nu göstermiştir. Jutai ve Hare (1983) ise antisosyal bireylerde, 

ikili (dikotik) dinleme testinde sıra dışı bir serebral laterali-
zasyona (sağ hemisfer avantajıyla kendini gösteren bir asimet-
ri kaybına) işaret edecek bulgular saptamıştır. İşitsel dikkat-
te saptanan bu asimetri kaybının elektrofizyolojik kanıtları da 
vardır. Örneğin Kiehl ve arkadaşları (1999) antisosyal denek-
lerde işitsel P300 genliğinde yine sağ hemisfer avantajı/sol he-
misfer işlev bozukluğuna işaret eden asimetri azalması oldu-
ğunu göstermiştir.

Görsel uzaysal dikkat asimetrisine odaklanan araştırma sa-
yısı ise daha azdır. Kosson (1998) antisosyal bireylerden bö-
lünmüş bir görsel alanda hedef uyaranları (harfler ve rakam-
lar) sınıflamalarını istemiş ve bu bireylerin sol hemisferi akti-
ve eden koşulda (sağ yarı uzayda) daha fazla sınıflama hatası 
yaptığını göstermiştir. Bir diğer çalışmada Llanes ve Kosson 
(2006) bu sefer harf ve rakam dışında uyaranlar (renkler) kul-
lanarak yine bu bireylerde sol hemisfer aktivasyon bozukluğu-
na işaret eden bir asimetri azalması olduğunu saptamışlardır. 
Yukarıda söz edilen araştırmalarda her ne kadar antisosyal bi-
reylerde dikkat işlevine özgü serebral asimetri azalması oldu-
ğu tutarlı bir biçimde gösterilmiş olsa da, bu asimetri bozuk-
luğunun klinik bakımdan ne anlama geldiği konusunda bilgi-
miz dâhilinde bir çalışma yapılmamıştır.

AKB’nin DSM-IV tanı ölçütleri saldırgan davranışa odak-
lı maddelerden oluşur ve aslında bu ölçütler ‘fazla davranış 
odaklı’ olmaları nedeniyle eleştirilmiştir (Ogloff 2006). Öfke 
ve saldırganlık aynı anlama gelmeyen ama yakından ilişkili 
olan kavramlardır (Spielberger ve ark. 1995). Öfke, Biaggio 
(1989) tarafından, gerçek ya da var sanılan bir engellenme, 
tehdit ya da haksızlık karşısında oluşan, bilişlerle ilgili olan ve 
kişiyi rahatsız edici uyarıcıları ortadan kaldırmaya yönelten 
güçlü bir duygu olarak tanımlanır. Öfkeyle ilgili tanımlar, bu 
duygunun plansız ama hedefe yönelik olduğu yönündedir ve 
öfkenin ifade biçimlerinden birisi –belki de en önemlisi- sal-
dırganlık olarak görülmektedir (Balkaya ve Şahin 2003). Öte 
yandan, öfke durumunda çevresel uyaranların tehditkâr ola-
rak algılanmasına neden olan sürecin aslında bir dikkat yan-
lılığı olabileceği pek çok yazar tarafından öne sürülmüştür 
(Bushman 2002, Smith ve Waterman 2003). Biz de, antisos-
yal bireylerde öfkeyi, tam da bu özellikleri nedeniyle, yani (i) 
hedefe yönelik olduğu, (ii) saldırganlıkla ilişkili olduğu ve (iii) 
daha önce dikkatle ilişkilendirildiği için görsel dikkatle ilişki-
si bakımından değerlendirmeyi uygun bulduk.    

Bu çalışma, bilgimize göre, antisosyal bireylerde görsel uzay-
sal dikkat asimetrisinin öfke ile ilişkisinin sınandığı ilk çalış-
madır. Yukarıda söz edilen önceki araştırmaların ışığında, var-
sayımımız antisosyal bireylerde görsel uzaysal dikkat asimet-
risi olduğu ve bu asimetrinin derecesinin (sağ hemisfer avan-
tajı/sol hemisfer işlev bozukluğunun) öfke derecesi ile ilişki-
li olduğudur. 
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YÖNTEM

Bu çalışma AKB olan (N=52) ve olmayan (N=34) bireylerde, 
görsel uzaysal dikkat asimetrisinin, öfkenin çeşitli boyutlarıy-
la ilişkisi bakımından karşılaştırıldığı bir vaka kontrol çalışma-
sıdır.

Örneklem

Vaka grubu, birliklerindeki rehberlik danışma merkezleri ta-
rafından, AKB ön tanısıyla, 100 yataklı bir asker hastanesinin 
psikiyatri polikliniğine sevk edilen ardı sıra erkek hastalardan 
oluşturuldu. Bu olgular, askeri rütbesi olmayan bir psikolog ta-
rafından çalışma konusunda bilgilendirildi. Katılmaya sözlü 
olarak olur veren denekler bir psikiyatri uzmanı ve iki psiko-
log tarafından çalışmaya alınma ve çalışma dışı bırakılma ölçüt-
leri bakımından değerlendirildiler. Bu değerlendirmelerde ay-
rıntılı bir psikiyatrik muayenenin yanı sıra, el tercihinin tespi-
ti için Chapman ve Chapman (1987) tarafından geliştirilen ve 
Nalçacı ve arkadaşları (2002) tarafından Türkçe geçerlik ve gü-
venilirliği gösterilmiş olan El Tercihi Anketi (ETA), AKB tanı-
sının doğrulanması için ise DSM-III-R Eksen II Bozuklukları 
için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin (SCID-II) (Spitzer 
ve ark. 1989) Türkçe formundaki (çeviri: Sorias ve ark. 1990, 
Türkçe güvenilirlik çalışması: Coşkunol ve ark. 1994) AKB 
modülü kullanıldı. Vaka grubu için çalışmaya alınma ölçütle-
ri, ETA’ya göre sağlak olmak, daha önce bilgisayar faresi (mo-
use) kullanmış olmak, SCID-II’ye göre AKB tanısının konma-
sı ve deneğin çalışmaya katılmaya yazılı bilgilendirilmiş onay 
vermesiydi. Çalışma dışı bırakılma ölçütleri ise psikiyatrik de-
ğerlendirmede ek bir birinci eksen bozukluğunun saptanması, 
geçmişte kafa travması öyküsü olması, son 1 hafta içinde mad-
de kullanımı öyküsü olması, gözlükle düzeltilmiş kırma kusu-
ru dışında görme keskinliğini bozacak herhangi bir görme bo-
zukluğu olması ve nörolojik ya da genel tıbbi durumu bozacak 
kronik bir hastalığın bulunmasıydı. Çalışmaya vaka alındığı 
süre boyunca AKB ön tanısı ile değerlendirilmek üzere polikli-
niğe gönderilen 94 vakadan, çalışmaya dâhil edilme ölçütlerini 
karşılayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden ardı sıra 52 denek 
vaka grubunu oluşturdu. Kontrol grubu aynı birliklerde, o dö-
nemde askerlik yapmakta olan, geçmişte ya da değerlendirme 
anında ruhsal rahatsızlık ya da tedavi öyküsü olmayan gönüllü 
erkek askerlerden seçildi. Kontrol grubu için çalışmaya alınma 
ölçütleri, ETA’ya göre sağlak olmak, daha önce bilgisayar fare-
si (mouse) kullanmış olmak, SCID-2 ile AKB tanısının olma-
dığının gösterilmesi ve deneğin çalışmaya katılmaya yazılı bil-
gilendirilmiş onam vermesiydi. Çalışma dışı bırakılma ölçütle-
ri vaka grubuyla aynıydı. Kontrol grubu bu ölçütleri karşılayan 
34 sağlıklı gönüllüden oluştu. Çalışma için hem Türk Silahlı 
Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanlığı’nın onayıyla yerel askeri 
etik kuruldan, hem de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik 
Kurulu’ndan onay alındı. Sosyodemografik özellikler bakımın-
dan vaka ve kontrol grupları karşılaştırıldığında arada istatis-
tiksel bakımdan anlamlı bir farkın olmadığı görüldü (Tablo 1).  

Değerlendirmeler

Her iki gruptaki denekler aynı değerlendirmeye tabi tutul-
du. Öncelikle yazarlar tarafından hazırlanan bir form ile sos-
yodemografik veriler elde edildi. Bunun ardından deneklere 
öfke ile ilgili özelliklerin değerlendirilmesi için Çok Boyutlu 
Öfke Ölçeği (ÇBÖÖ) uygulandı. Daha sonra Çizgi Bölme 
Testi (ÇBT)’nin bilgisayara uyarlanmış formu ile görsel uzay-
sal dikkat asimetrisi ölçüldü.   

Öfke düzeyinin ölçülmesi ve öfkeyle ilgili özelliklerin 
değerlendirilmesi

ÇBÖÖ, Balkaya ve Şahin tarafından 2003 yılında öfkeyi çe-
şitli boyutlarıyla ölçmek amacıyla geliştirilmiş, Türk kültürü-
ne özgü, beşli Likert tipi bir kendini değerlendirme ölçeğidir. 
İlk boyutunda, “Öfkelendiğinizde aşağıdaki belirtiler sizde ne 
sıklıkla ortaya çıkar?” sorusuyla, 14 maddede öfkenin fiziksel 
belirtileri araştırılmaktadır. İkinci boyutta, öfkenin oluşması-
na neden olan durumları tanımlayan toplam 42 madde verile-
rek, bu ifadelerin uyandırdığı öfke yoğunluğu sorulmaktadır. 
Üçüncü boyutta, öfkeyle ilişkili düşünceleri içeren 30 madde 
verilerek, “Aşağıdaki düşünceler aklınızdan ne sıklıkla geçer?” 
sorusu; dördüncü boyutta da 47 madde ile “Sizi öfkelendiren 
bir insan karşısında aşağıdaki davranışları ne sıklıkla gösterir-
siniz?” soruları bulunmaktadır. Beşinci boyutta ise, öfkeyle il-
gili davranışlar araştırılmaktadır. Bu boyutta “Sizi öfkelendi-
ren bir durumda kaldığınızda aşağıdaki davranışları ne sıklık-
la gösterirsiniz?” sorusu altında toplam 26 ifade yer almakta-
dır. Diğer öfke ölçeklerinde bu boyutlardan bir ya da iki ta-
nesi sorgulanırken, ÇBÖÖ bu birbirinden bağımsız ölçekler-
de öfkeye ilişkin olarak ölçülen boyutların her birini kendi 
bünyesine toplamış görünmektedir (Balkaya ve Şahin 2003). 
Alınan puanın artması ölçülen özelliğin şiddetinin arttığı an-
lamına gelmektedir. Klinik olmayan bir örneklemde ölçeğin 
iç tutarlılığının 0,64 ile 0,95 arasında değiştiği gösterilmiştir 
(Balkaya ve Şahin 2003). 

Görsel uzaysal dikkat asimetrisinin değerlendirilmesi

ÇBT görsel uzaysal dikkati ölçer ve paryeto-temporo-oksipital 
bölge lezyonlarıyla ilişkili ihmal fenomenini ve sağlıklı kişiler-
de bulunan yalancı ihmali (pseudoneglect) değerlendirmek 
amacıyla kullanılır. Buna göre sağ hemisferde, ilgili bölgelerde 
lezyonu olan kişilerden kendilerine sunulan çizgileri tam or-
tasından bölmeleri istendiğinde, çizginin solunu ihmal ettik-
leri ve çizgiyi ortanın sağından böldükleri gözlenmiştir. Daha 
sonra ise sağlıklı sağlak bireylerde de görsel dikkatte hafif bir 
fizyolojik asimetrinin olduğu görülmüş ve bu durum yalan-
cı ihmal olarak adlandırılmıştır (Heilman ve Van Del Abel 
1980). 

Bu çalışmada analog ÇBT’nin Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Elektrofizyoloji 
Laboratuarı’nda geliştirilen bilgisayara uyarlanmış formu 
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kullanılmıştır. Bu testin güvenilirliği Güneş ve arkadaşları 
(2002) tarafından gösterilmiştir. Bu testte, beyaz zemin üze-
rinde yatay siyah çizgiler, 17 inçlik bir monitör kullanılarak, 
ekrandan 50 cm. uzakta ve orta hatta oturtulan deneklere su-
nulmaktadır. On ayrı uzunlukta (80, 90,100, 110, 120, 130, 
140, 150, 160, 170 mm.) çizgi, 40 kez ve rastlantısal olarak 
sunulmuştur. Denekler sağ elleri ile yanıt vermişlerdir. Görsel 
uzaysal dikkatin asimetrisinin derecesini değerlendirilebilmek 
için çizgiler rastlantısal olarak ekranın sağından veya solun-
dan gelmektedir. Testin bilgisayar formunun kâğıtta sunulan 
şeklinden en önemli farkı, bir seferde sadece bir çizginin ek-
randa belirmesidir. Denek çizgiyi böldükten 0,5 saniye sonra 
ikinci çizgi ekranda belirmektedir. Diğer önemli bir fark ise, 
deneklerin çizgiyi bölmek için bilgisayar faresini kullanmala-
rıdır. Bu çalışmada programın üç çıktı verisi kullanılmıştır: 
‘Sağ alan mutlak sapma’ (SMS) ekranın sağından gelen çizgi-
leri bölerken yapılan hatayı milimetre cinsinden verir ve de-
recesi arttıkça sağlak bireylerde sol hemisferdeki görsel uzay-
sal dikkate ilişkin devrelerde işlev kaybına işaret eder. Sol alan 
mutlak sapma (SoMS) ekranın solundan gelen çizgileri böler-
ken yapılan hatayı milimetre cinsinden verir ve derecesi art-
tıkça sağlak bireylerde sağ hemisferdeki görsel uzaysal dikka-
te ilişkin devrelerde işlev kaybına işaret eder. Genel mutlak 
sapma (GMS) her iki yarı uzayda yapılan toplam hatayı mili-
metre cinsinden verir ve hemisfer ayrımı gözetmeksizin görsel 
uzaysal dikkatin bir ölçütüdür.

İstatistiksel analizler 

Verilerin elektronik ortama aktarılmasını takiben, öncelikle 
iki grup birbiriyle sosyodemografik özellikler, ÇBÖÖ toplam 
ve alt ölçek puanları ve ÇBT-SMS, ÇBT-SoMS ve ÇBT-GMS 
değerleri bakımından karşılaştırıldı. Bu karşılaştırmalarda iki 
uçlu bağımsız örneklemler t-testi kullanıldı. Her iki grupta, 
öfke bileşenleriyle, görsel uzaysal dikkatin ilişkisini araştırmak 
için ÇBÖÖ alt ölçek puanları normal dağılıma uymadığın-
dan, ÇBT değerleriyle aralarında Spearman bağıntı testi ya-
pıldı. Daha sonra, görsel uzaysal dikkatle ilişkili bulunan öfke 
bileşenlerine ait varyansı yordamada, sağ ve sol yarı-uzaya 
ait görsel dikkatin ağırlıklı etkisi ölçüldü. Bu amaçla, ilgili 
ÇBÖÖ alt ölçek puanlarının bağımlı değişken, ÇBT-SMS ve 
ÇBT-SoMS puanlarının bağımsız değişken olarak kabul edil-
diği basamaklı lineer regresyon analizleri yapıldı. 

BULGULAR

ÇBÖÖ toplam puanı bakımından iki grup birbiriyle kar-
şılaştırıldığında, AKB grubunda toplam öfke puanı (390, 
17±78,78) kontrol grubuna göre (304,89±78,22) daha yük-
sekti ve gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı 
(t=4,92, p<0,001). Bu durum ÇBÖÖ’nün her alt ölçeğinden 
alınan puanlar için de böyleydi: AKB grubunda, öfke belirti-
lerinin derecesi, öfkeye yol açan durumlarda hissedilen öfke 

düzeyi, öfkeyle ilişkili düşüncelerin yoğunluğu, kişiler arası 
öfke tepkilerinin derecesi ve öfkeyle ilişkili davranışların şid-
deti sağlıklı kontrollerden daha yüksekti (Tablo 1). 

Görsel uzaysal dikkat düzeyinde azalmanın bir ölçütü olan 
ÇBT-GMS miktarı antisosyal deneklerde (3,74±1,14 mm.) 
sağlıklı kontrollere göre (3,06±0,73 mm.) istatistiksel bakım-
dan anlamlı olarak (t=3,07, p=0,001) daha yüksekti. Diğer 
bir deyişle, antisosyal denekler ÇBT’de sağlıklı kontrollere 
göre daha fazla mutlak hata yaptılar. Sağ yarı uzaydan gelen 
uyaranlar söz konusu olduğunda, antisosyal denekler sağlıklı 
kontrollere göre yine daha fazla hata yaptılar (AKB grubunda 
3,55±1,32 mm.; kontrol grubunda 2,48±1,02 mm.; t=3,98, 
p<0,001). Fakat uyaranlar sol yarı uzaydan geldiğinde, AKB 
grubu ve kontrol grubunun yaptığı hata miktarı birbirinden 
farklı değildi (AKB grubunda 3,95±1,49 mm.; kontrol gru-
bunda 3,65±1,10mm.; t=1,02, p=0,311) (Tablo 1).  

Sağ ve sol yarı uzaya ilişkin görsel uzaysal dikkat asimetrisinin 
öfkeyle ilişkisinin araştırılması için, her iki grupta, ÇBÖÖ-
toplam puanıyla ÇBT-SMS ve ÇBT-SoMS miktarı arasında 
Spearman bağıntı testi ile ilişki arandı. Fakat her iki grupta 
da ÇBÖÖ toplam puanıyla, ÇBT-SMS ve ÇBT-SoMS değer-
leri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir ilişki olmadığı 
gözlendi. Daha sonra, farklı öfke boyutlarıyla, görsel uzaysal 
dikkat asimetrisinin ilişkisinin araştırılması için ÇBÖÖ’nün 
beş alt ölçeğiyle ÇBT-SMS ve ÇBT-SoMS değerleri arasın-
da ilişki olup olmadığı araştırıldı. Buna göre AKB grubunda; 
ÇBT-SMS ile ÇBÖÖ-belirti (r=0,36, p=0,009) ve ÇBÖÖ-
düşünce (r=0,37, p=0,007) puanları arasında bağıntı olduğu 
görüldü; fakat ÇBÖÖ’nün diğer üç alt ölçek puanıyla ÇBT 
puanları arasında anlamlı bir bağıntı yoktu. Sağlıklı kontrol-
lerde ise ÇBÖÖ’nün hiçbir alt ölçeği çizgi bölme performan-
sıyla ilişkili bulunmadı.

Daha sonra bağıntı analizlerinde görsel uzaysal dikkatle ara-
sında ilişki olduğu saptanan öfke belirtileri ve öfke düşün-
celerinin şiddetini yordamada sağ ve sol yarı uzaya ait görsel 
dikkat bozukluklarının ağırlıklı etkileri araştırıldı. Bu amaç-
la her iki grupta, ÇBÖÖ-belirti ve ÇBÖÖ-düşünce puan-
larının bağımlı, ÇBT-SMS ve ÇBT-SoMS miktarlarının ba-
ğımsız değişken olarak analize katıldığı basamaklı lineer reg-
resyon analizleri yapıldı. AKB grubunda öfke düşüncelerinin 
şiddetine ait varyansın  %11’i (R2=0,112, β=5,68, SD=2,26, 
p=0,015), öfke belirtilerinin şiddetine ait varyansın ise %12’si 
(R2=0,123, β=3,03, SD=3,01, p=0,001) sağ yarı uzaya ait 
görsel dikkat bozukluğuyla açıklanabilmekteydi. Sol yarı uza-
ya ait görsel dikkat bozukluğunun ölçütü olan ÇBT-SoMS 
değeri her iki modelden de dışlandı. Sağlıklı kontrollerde ise 
ne öfke belirtilerinin şiddeti ne de öfke düşüncelerinin yo-
ğunluğu sağ ve sol yarı uzaya ilişkin görsel dikkatin derecesiy-
le açıklanamadı.
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Antisosyal bireylerde görsel uzaysal dikkatle ilgili olarak, bu 
bireylerde sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkatte azalma oldu-
ğunu, fakat sol yarı uzaya ilişkin görsel dikkatin kontroller-
den farksız olduğunu gösterdik. Buna bağlı olarak, antisosyal 
bireylerde görsel uzaysal dikkat işlevinde sağlıklı kontroller-
de gözlenen asimetrinin ortadan kalktığını gördük (Tablo 1). 
Bu bulgumuz antisosyal bireylerde dikkat işlevinde asimetri 
azalmasına işaret eden önceki çalışmalarla uyumludur (Hare 
ve Jutai 1988, Kiehl ve ark. 1999, Llanes ve Kosson 2006). 
Önceki yazında, antisosyal deneklere ÇBT’nin uygulandığı 
bir araştırma daha mevcuttur (Wang ve ark. 2003) ve kontrol 
grubuyla arada bir fark saptanmamıştır. Bu çalışmada örnek-
lem sayısı kısıtlıdır (s=16) ve görsel dikkat her iki hemisfer-
den ayrı ayrı gelen uyaranlarla değil, yalnızca orta hattan ge-
len uyaranlarla değerlendirilmiştir. Gruplar arasında bir fark 
bulunmamış olması yöntemsel kısıtlılıklara ve/veya tip-2 ha-
taya bağlı olabilir.

Görsel uzaysal dikkatte asimetri azalması, antisosyal bireyler-
de görsel uzaysal dikkati ilgilendiren beyin devrelerinde genel 
bir bozukluktan çok, bu işlevi temsil eden nöro-anatomik yo-
laklarda sol hemisfere özgü bir bozulmaya ya da hemisferler 
arası bir iletim farklılığına bağlı olabilir. Weber ve arkadaşla-
rı (2008) antisosyal bireylerde yapılan görüntüleme çalışma-
larını derlemişlerdir. Bu araştırmalar incelendiğinde, asimet-
rik olarak sol hemisferi ilgilendiren yapısal değişiklikler olma-
dığı anlaşılmaktadır. Öyleyse, bu araştırmada saptadığımız 

asimetri azalması, hemisferler arası iletimde bir farklılıkla da 
ilişkili olabilir. Nitekim Raine ve arkadaşları (2003) antisosyal 
bireylerde korpus kallozumda beyaz cevher miktarında artış 
olduğunu göstermiş ve bu bulguyu hemisferler arası bağlan-
tılarda artma olabileceği yönünde yorumlamıştır. Bizim çalış-
mamızın bulguları antisosyal davranışın etiyolojisine yönelik 
görüntüleme çalışmalarında sol hemisferde hacim ya da işlev 
kaybına yönelik asimetri analizleri ve korpus kallozuma yöne-
lik analizler yapılmasının gereğini göstermektedir.

AKB’de sağ yarı uzaya ilişkin görsel dikkat bozukluğuyla öfke 
belirtileri ve öfke düşüncelerinin ilişkili olduğu yönündeki 
bulgularımız, bilgimize göre ilk kez saptanmış bulgulardır. 
Literatürde daha önce asimetri değerlendirmeksizin, görsel 
dikkat bozukluğu ile inhibisyon bozukluğu ve dürtüsel davra-
nış arasında ilişki olduğu saptanmıştır (Spieler ve ark. 1996, 
Stern ve Prohaska 1996). Bu çalışmalarda görsel dikkatin öl-
çütü olarak stroop interferansı kullanılmıştır. Bu çalışmada 
kullanılan görsel dikkat testi, stroop testi gibi bilişsel bir çatış-
mayı çözme esasına dayanan (dolaylı) bir dikkat testi değildir. 
Bu nedenle bulgularımız dikkat bozukluğu ile antisosyal dav-
ranış arasındaki ilişkiye inhibisyon bozukluğu ya da çatışma 
çözümleme becerisinde azalma dışında başka etmenlerin ara-
cılık ediyor olabileceğini düşündürmektedir.

Balkaya ve Şahin (2003) ÇBÖÖ’nün geçerlik ve güvenilir-
liğini sağlıklı toplumda göstermiş ve klinik örneklemler-
de yapılacak araştırmalara gereksinim olduğunu belirtmiş-
tir. Çalışmamızda antisosyal bireyler, ÇBÖÖ’nün her alt 

TABLO 1. Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularının ve Normal Kontrollerin Sosyodemografik Özellikler, Öfke Bileşenleri ve Görsel Uzaysal Dikkat Bakımından 
Karşılaştırılması (Bağımsız Örneklemler t-testi).

Antisosyal grubu
(s=52)

Kontrol grubu
(s=34)

Yaş 20,96±2,33 21,64±2,71 t=-1,24, p=0,22
Eğitim süresi (yıl) 7,96±2,40 8,88±2,69 t= -1,65, p=0,1

ÇBÖÖ–toplam 390,17±78,78 304,89±78,22 t=4,92, p<0,001*

ÇBÖÖ–belirti 32,48±9,71 21,32±10,67 t=5,01, p<0,001*

ÇBÖÖ–durum 117,38±23,90 104,20±23,56 t=2,51, p=0,014*

ÇBÖÖ–düşünce 68,26±22,47 38,52±22,11 t=6,03, p<0,001*

ÇBÖÖ–tepki 111,88±31,56 89,05±30,67 t=3,31, p=0,001*

ÇBÖÖ–davranış 60,15±12,06 51,76±15,09 t=2,85, p=0,005*

ÇBT–GMS (mm.) 3,74±1,14 3,06±0,73 t=3,07, p=0,001*

ÇBT–SMS (mm.) 3,55±1,32 2,48±1,02 t=3,98, p<0,001*

ÇBT–SoMS (mm.) 3,95±1,49 3,65±1,10 t=1,02, p=0,311

Değerler ortalama±standart sapma olarak verilmiştir. ÇBÖÖ= Çok Boyutlu Öfke Ölçeği, ÇBÖÖ-belirti= ÇBÖÖ öfke belirtileri alt ölçek puanı, ÇBÖÖ-durum= ÇBÖÖ öfkeye yol açan 
durumlar alt ölçek puanı, ÇBÖÖ-düşünce= ÇBÖÖ öfkeyle ilişkili düşünceler alt ölçek puanı, ÇBÖÖ-tepki= ÇBÖÖ kişiler arası öfke tepkileri alt ölçek puanı, ÇBÖÖ-davranış= ÇBÖÖ 
öfkeyle ilişkili davranışlar alt ölçek puanı. ÇBT= Çizgi Bölme Testi, ÇBT-GMS= ÇBT Genel mutlak sapma miktarı, ÇBT-SMS=ÇBT sağ alan mutlak sapma miktarı, ÇBT-SoMS= ÇBT 
sol alan mutlak sapma miktarı, mm.=milimetre, *=istatistiksel olarak anlamlı (α=0,05).
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ölçeğinde sağlıklı kontrollerden daha yüksek puan almıştır ve 
bu durum ölçeğin geçerliğine ek kanıt sunmaktadır. 

Antisosyal bireylerde, öfkenin ‘öfke belirtileri’ ve ‘öfkeyle iliş-
kili düşünceler’ boyutları sağ yarı uzay ihmaliyle ilişkili bu-
lunmuştur. ‘Öfke belirtileri’ boyutu öfkenin sempatik sinir 
sisteminin aktivasyonuyla ilişkili yani erken ortaya çıkan du-
rumsal belirtilerini sorgulamaktadır. AKB grubunda bu boyu-
tun sağ yarı uzay görsel dikkat bozukluğuyla yordanabilme-
si, antisosyal bireylerde öfkenin erken belirtilerinin ele alın-
masında görsel dikkat ile ilişkili biyolojik bir sorun olduğu-
nu akla getirmektedir. ‘Öfkeyle ilişkili düşünceler’ boyutu ise 
diğer boyutlardan farklı olarak, yalnız öfkelenince ortaya çı-
kan özellikleri değil, öfkeyle ilişkili olan ve kişide sürekli var 
olan (trait) düşüncelerin (örn; haksızlığa uğrama, patronluk 
taslanması, güvensizlik vb.) şiddetini ölçmektedir. Bu düşün-
celerin görsel dikkat bozukluğu gibi biyolojik bir parametrey-
le ilişkili bulunmaları, niteliklerinin daha sürekli olması ile 
açıklanabilir. Wilkowski ve Robinson (2008) sağlıklı kişiler-
de öfkenin sürekli bileşenlerinin altında yatan bilişsel süreç-
leri incelemiştir. Öfke durumunda, henüz çevredeki uyaran-
ların tehditkârlık derecesi saptanmadan önce dikkatte azalma 
olduğunu saptamışlardır. Bulgularımız antisosyal bireyler için 
de bu görüşü desteklemektedir.  

Çalışmamızda ‘öfkeye yol açan durumlar’, ‘öfkeyle ilişkili dav-
ranışlar’ ve ‘kişiler arası öfke’ boyutları görsel uzaysal dikkat-
le ilişkisiz bulunmuştur. ‘Öfkeye yol açan durumlar’ boyutu, 
öfke uyandırması beklenen durumlarda kişinin duyacağı öf-
kenin derecesini ölçmektedir. Herhangi bir durumun öfkeye 
yol açıp açmaması sosyal öğrenme kuramları çerçevesinde de-
neyimle şekillenen bir özellik olduğundan biyolojik paramet-
relerle ilişkisi daha az olabilir. ‘Öfkeyle ilişkili davranışlar’ ve 
‘kişiler arası öfke’ boyutları ise öfkelenilen durum ya da kişi-
lere verilen davranışsal ve zihinsel tepkileri sorgulamaktadır-
lar. Bu boyutlarla görsel uzaysal dikkat arasında bir ilişki sap-
tanmaması ölçülen özelliklerin sempatik sinir sistemi aktivas-
yonuna göre daha geç ortaya çıkan durumsal tepkileri ölçme-
lerine bağlı olabilir. 

Bu çalışmanın çeşitli kısıtlılıkları vardır. Örneğin çalışma yal-
nızca sağlak erkek deneklerde yürütülmüştür ve sonuçlar so-
lak ve/veya kadın antisosyal bireylere genelleştirilemeyebilir. 
Ayrıca, çalışma askeri ortamda yürütülmüştür. Her ne ka-
dar kontrol grubu da bu özelliği taşısa da, askerlik eğitimi 

davranışı kontrol etmeye yönelik bir eğitimdir ve bu neden-
le bu eğitim vaka ve kontrol gruplarında ayrışık bir gözlemsel 
yanlılığa neden olmuş olabilir. Yani antisosyal denekler, nor-
mal deneklere göre askeri eğitim sırasında, özellikle ÇBÖÖ 
uygulaması esnasında, öfke belirtilerini olduğundan daha az 
bir öfke düzeyine işaret edecek biçimde derecelendirmiş ola-
bilirler. Fakat böyle bir yanlılığın tip 2 hataya neden olma-
sı beklenir ve -tezahür etmiş olsa bile- vargılarımızı dışlamak-
tan çok pekiştirir. Çalışmanın diğer bir kısıtlılığı tanı kon-
ması sırasında SCID-II’nin yalnızca AKB modülünün uygu-
lanması ve diğer kişilik bozukluklarının dışlanmamış olma-
sıdır ve diğer kişilik bozukluklarının olası varlığı çalışmanın 
sonuçlarına etki etmiş olabilir. Çalışmanın diğer bir kısıtlılı-
ğı, her ne kadar madde kullanımı bir dışlama ölçütü olsa da, 
bunun deneklerin bildirimiyle sınırlı olması ve madde kulla-
nımını dışlayacak kimyasal bir doğrulama yöntemi kullanıl-
mamış olmasıdır. Fakat çalışma askeri bir eğitim ortamında 
yürütüldüğünden, bu ortamın kısıtlayıcı özelliklerinin, böy-
le bir karıştırıcı etki olasılığını azalttığı söylenebilir. Bu kısıt-
lılıklara karşın çalışmanın çeşitli avantajları da bulunmakta-
dır. Vaka ve kontrol grupları yaş, cinsiyet, yaşam ortamı ve ya-
şam tarzı gibi özellikler bakımından kıyaslanabilirliği son de-
rece yüksek gruplardır. Öfke, kültürel özelliklerle yakından 
ilişkili bir duygu olduğundan, çalışmada Türk kültürüne özgü 
bir öfke ölçeği olan ÇBÖÖ’nün kullanılması çalışmanın bir 
başka avantajıdır. Ayrıca görsel dikkat asimetrisinin ölçümün-
de kullanılan ÇBT’nin, önceki çalışmalarda kullanılan dikkat 
testlerine göre, lisan gibi beyinde zaten asimetrik temsil edi-
len bir işlevden bağımsız olmasının ve çalışma belleği gibi di-
ğer yürütücü işlevlerin etkilerine çok az duyarlı olmasının ça-
lışmanın iç geçerliğini arttırdığı öne sürülebilir. 

Bu çalışma, bildiğimiz kadarıyla antisosyal bireylerde görsel 
uzaysal dikkat asimetrisi ile öfkenin ilişkisinin araştırıldığı ilk 
çalışmadır ve bu bireylerde, sağ yarı uzaya özgü görsel dik-
kat bozukluğunun, öfkenin özellikle bedensel ve sürekli (trait) 
boyutlarıyla ilişkili olduğunu göstermiştir. Bulgularımız an-
tisosyal bireylerde sol hemisfer odaklı bir nöro patolojiye ya 
da hemisferler arası bir bağlantı kusuruna işaret etmektedir. 
Ayrıca antisosyal bireylerde görsel dikkat bozukluğunun, böy-
le bir nöro patolojiyle öfke davranışı arasındaki ilişkiye aracı-
lık edebileceğini ve dolayısıyla tedavi hedefleri arasında yer 
alabileceğini de düşündürmektedir. 
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