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ÖÖZZEETT  
AAmmaaçç::  Ülkemizde psikiyatri poliklini¤ine baflvuran adli olgular›n tan› da¤›l›m› ve
suç iliflkisi ile ilgili yeterli say›da yay›n bulunmad›¤› gözlenmektedir. Bu çal›flma-
da mahkemeler taraf›ndan hastanemize gönderilen adli psikiyatri olgular›n›n tan›
da¤›l›mlar›, sosyodemografik özellikleri ve bunlar›n suç tipi ile iliflkisinin incelen-
mesi amaçlanm›flt›r. 
YYöönntteemm::  1 Ocak 2004-31 Aral›k 2006 y›llar› aras›nda hastanemize ilgili mahkeme-
ler taraf›ndan gönderilen 314 olgunun t›bbi dosya ve raporlar› geriye dönük olarak
incelenmifltir. Olgular›n geçmiflte DSM-IV tan› ölçütlerine göre konulmufl olan ta-
n›lar› s›n›fland›r›lm›fl ve sosyodemografik veriler ile SPSS 10,0 program›nda ista-
tistiksel olarak de¤erlendirilmifltir.
BBuullgguullaarr::  %74,2’si (n=233) erkek, %25,8’i (n=81) kad›n olmak üzere 314 olgu de¤er-
lendirilmifltir. Olgular›n yafl ortalamas› 36.89±15.85’dir. Olgular›n %52,2’sinin
(n=164) ceza hukuku, %47,8’i (n=150) medeni hukuk kapsam›nda incelenmesi is-
tenen olgulard›. %35,4’ü (n=111) madde kullan›m›n›n iptila düzeyinde olup olmad›-
¤›n›n de¤erlendirilmesi, %14,3’ü (n=45) TCK 32. maddeleri gere¤i ceza ehliyetleri-
nin saptanmas› amac›yla gönderilmifltir.
TTaarrtt››flflmmaa::  2001–2004 y›llar› aras›nda Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi psikiyat-
ri poliklini¤ine civardaki mahkemeler taraf›ndan 100 olgu gönderilmifl iken bu sa-
y›n›n 2004–2006 y›llar› aras›nda 314’e ç›kt›¤› ayr›ca medeni hukuk kapsam›ndaki
olgular›n say›s›n›n da artt›¤› ve olgular›n geçmifl y›llara oranla çeflitlilik gösterdi¤i
dikkati çekmektedir. Psikiyatrik hastal›klar ile suç iliflkisi, neden oldu¤u toplumsal,
ekonomik ve t›bbi sorunlar nedeniyle ciddi bir biçimde araflt›r›lmas› ve önlemeye
yönelik giriflimlerin yap›lmas› gereken bir durumdur. Geliflmifl ülkelerde bu konu-
da çok say›da araflt›rma yap›lmas›na ra¤men bu sorun ülkemizde yeterince ilgi
görmemektedir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 86-90)
AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Gaziantep, medeni hukuk, ceza hukuku

GGiirriiflfl

Adli psikiyatri; bir kiflinin suç olay›ndaki ruhsal durumu kadar
medeni haklar›n› kullanma yetene¤ini de de¤erlendirir. Dolay›s›y-
la ceza hukuku ve medeni hukuk alanlar›nda bilirkiflilik istenebi-
lir. Bilirkiflilik; bir davan›n gidiflinde mahkemece gerekli görülme-
si halinde ilgili alanda uzman olan kifli ya da kiflilerin görüfllerine

baflvurulmas›na verilen isimdir (1). Yasalar önünde kiflinin cezai
sorumluluk tafl›mas› ve medeni haklar›n› kullanabilmesi için ruh-
sal yönden sa¤l›kl› bireyler olmas› koflulu aran›r. 

Ceza ehliyeti ceza hukukunca suça elveriflli olmak veya ceza-
ya yeterlilik olarak tan›mlan›r ki, bu yeterlilik olmadan ehliyet, eh-
liyet olmadan suç, suç olmadan da cezay› gerektirir eylem ola-
maz (2). Kiflinin ceza alabilmesi için isteme ve yapma iradesinin

SSUUMMMMAARRYY
OObbjjeeccttiivvee::  There are few studies evaluating the relationship between the crime
and psychiatric diagnosis of the forensic cases, referred to psychiatry outpatient
units in our country. In this research, diagnostic distributions, sociodemographic
characteristics of civil law and criminal law cases, referred via courts to our cli-
nic and relations of crime type  are aimed to be  evaluated.
MMeetthhoodd::  Between 1 January 2004 - 31 December 2006, 314 cases' medical files
and reports, having been referred via the courts to our hospital, were evaluated
retrospectively. Diagnosis that were made according to the criteria of DSM IV
are classified and the other sociodemographic data are evaluated statistically via
SPSS 10.0 program.
RReessuullttss::  Of 314 cases, the mean of age  was 36.89±15.85, %74.2’ (n=233) were ma-
le and % 25.8 (n=81) were female.  %52.2 (n=164) were civil law and %47.8 (n=150)
were criminal law cases. Of the cases, %35.4 (n=111) were sent in order to be
evaluated whether they were substance dependant or not, %14.3 (n=45) were
sent to us in order to be examined according to T.C.L  item 32 whether they had
criminal liability or not.
CCoonncclluussiioonn::  While 100 cases were referred to our clinic via courts in 2001, the
number of cases increased in between 2004-2006, reaching up to 314 with an inc-
rease of civil law cases as well.   The relationship between psychiatric disorder
and crime is an important issue which needs to be investigated for both social,
economical and medical problems which it causes and for interventions in order
to prevent. The research on this topic has not received much attention in Turkey,
although there are numerous studies in developed countries. 
(Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 86-90)
KKeeyy  wwoorrddss:: Gaziantep,  civil law, criminal law 



olmas› gerekmektedir. ‹rade, birbirine karfl›t seçenekler aras›nda
bir de¤erlendirme yap›p birini seçme veya bunlar›n hepsini red-
detme yetene¤i olarak kabul edilmektedir (3). Ceza ehliyeti ile il-
gili olarak 1 Haziran 2005’ te yürürlü¤e giren 5237 say›l› yeni Türk
Ceza Kanunu’na göre (TCK) 32. maddesinin 1. f›kras›na göre; -es-
ki yasan›n 46. maddesinde yer alan- ak›l hastal›¤› nedeniyle iflle-
di¤i fiilin hukuku anlam ve sonuçlar›n› alg›lamayan ve bu fiille il-
gili davran›fllar›n› yönlendirme yetene¤i azalm›fl olan kiflilere ce-
zai ehliyetinin olmamas› yönünde karar verilip güvenlik tedbiri
uygulan›r. TCK 32. maddenin 2. f›kras›na göre ise; -eski yasan›n
47. maddesinde yer alan- ak›l hastal›¤› ya da zay›fl›¤› nedeniyle
fluur ve hareket serbestîsini tümüyle de¤il de önemli ölçüde orta-
dan kald›ran durumlarda ise, ceza indirimi uygulan›r (4).

Medeni ehliyet, kiflinin hukuki eylem ve ifllemlere yeterlili¤ini
ifade eder. Medeni hukuk yönüyle ehliyet, "makul surette hareket
etme iktidar›" diye tan›mlan›r. Bu iktidar, eylemleri ve sonuçlar›n›
do¤ru olarak anlamak ve buna göre hareket etmek, davran›fllar›-
n›n ulaflaca¤› sonuçlar› muhakeme edebilme yetene¤idir (1). 
Psikiyatrik yönden kiflinin bilincinin aç›k, iradesinin serbest olma-
s›, iyiyi kötüden ay›rt edebilmesi, kendisi ve çevresinde olup bi-
tenlerden haberdar olmas›, günlük mallar›n sürüm de¤erlerini bil-
mesi beklenir (5). K›s›tlanman›n en a¤›r flekli vesayettir. Medeni
Kanun’un (MK) 355. maddesine göre ak›l hastal›¤› veya ak›l zay›f-
l›¤› nedeniyle ifllerini göremeyecek kadar aciz veya sürekli bak›m
ve kontrolü gereken ya da baflkas›n›n emniyetini tehdit eden her
reflit için bir vasi tayin olunur (6).

Evlenme ile ilgili yasal soruna gelince, yasaya göre kar› koca-
dan biri evlilik an›nda bir ak›l hastal›¤› nedeniyle mümeyyiz de¤il-
se evlenme geçersizdir (butlan) (MK 112. madde). Boflanma, me-
deni hukukun bir baflka alan›d›r. Yasa, üç y›ldan beri süregelen,
müflterek hayat› çekilmez hale koyan ve flifa bulmaz oldu¤u dok-
tor raporu ile belirlenen ak›l hastal›¤›n›n varl›¤›n› di¤er efl için hak-
l› bir boflanma nedeni olarak kabul etmifltir (MK 133. madde) (7).

Yumru ve arkadafllar›n›n 2005 tarihinde yapm›fl olduklar› ça-
l›flmada Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Klini¤i’ne
gönderilen adli olgular geriye dönük incelendi¤inde, alkol-madde
kullan›m oranlar› yüksek bulunmufl olup ayr›ca mahkemelerin in-
celeme talebinin öncelikle madde ba¤›ml›l›¤› olup olmad›¤› yö-
nünde oldu¤u anlafl›lm›flt›r (8). Bizim araflt›rmam›z bu çal›flman›n
devam› niteli¤ini tafl›maktad›r. Bu çal›flmadaki olgular de¤erlen-
dirilirken ceza hukuku ve medeni hukuku kapsam›nda yer alan ol-
gular›n sosyodemografik özellikleri, klinik tan›lar› ve suç-tan› ilifl-
kisi ayr› bafll›klar alt›nda de¤erlendirilmifltir.

YYöönntteemm

1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda Gaziantep Üni-
versitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Poliklini¤i’ne civardaki mahke-
meler taraf›ndan gönderilen ve incelenmifl bulunan toplam 314
olgunun t›bbi dosyalar› ve raporlar› geriye dönük olarak incelen-
mifltir. Medeni hukuk ve ceza hukuku ile ilgili vakalar ayr› bafll›k-
lar alt›nda de¤erlendirilerek, sosyodemografik verilerin dökümü,
klinik tan›lar›, suç ve tan› ba¤lant›s› incelenmifltir. Olgular›n DSM-
IV ölçütlerine göre konulmufl olan tan›lar›, kulland›klar› maddeler,
geçmiflte iflledikleri suçlar›n (kendi verdikleri öyküye göre) say›

ve türü, sosyodemografik verileri adli psikiyatri dosya kay›tlar›n-
dan geriye dönük olarak incelenmifltir. Veriler SPSS (10.0) prog-
ram›nda de¤erlendirilerek basit da¤›l›m (say› ve yüzde olarak)
olarak verilmifl ve ki-kare çözümlemesi yap›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr

‹ncelemeye al›nan 314 olgunun yafl ortalamas› 36.89±15.85
olup %74,2’si (n=233) erkek, %25,8’i (n=81) kad›nd›. De¤erlendir-
meye al›nan tüm olgular›n sosyodemografik özellikleri incelen-
di¤inde; %51’i (n=160) evli, %40,4’ü (n=127) bekâr, %8,6’s› (n=27)
boflanm›flt›. E¤itim düzeylerine bak›ld›¤›nda; %35,4’ünün (n=111)
okuryazar olmad›¤›, % 52,5’inin (n=165) ilkokul mezunu,
%3,8’inin (n=12) ortaokul, %4,5’inin (n=14) lise, %3,8’inin (n=12)
yüksekokul mezunu oldu¤u tespit edildi (Tablo 1). Olgular›n
%52,2’si (n=164) ceza hukuku, %47,8’i (n=150) medeni hukuk
kapsam›nda incelenmesi istenen olgulard›. Ceza hukuku kapsa-
m›nda yer alan olgular›n yafl ortalamas› 33,34±12,18 olup,
%94,5’i (n=155) erkeklerden oluflmaktayd›. %63,4’ü (n=104) evli,
%32,3’ü (n=53) bekâr idi. %79,9’u (n=131) ilkokul mezunu,
%10,4’ü (n=17) okuryazar olmad›¤› tespit edildi. Medeni hukuk
kapsam›nda yer alan olgular›n yafl ortalamas›na bak›ld›¤›nda
40,76±18,35 oldu¤u, %52’sinin (n=78) erkek oldu¤u, %49,3’ünün
(n=74) bekâr, %37,3’ünün (n=56) evli oldu¤u tespit edildi (Tablo 2).
Ceza hukuku ile ilgili olarak baflvurmufl vakalar›n %35,4’ü
(n=111) madde ba¤›ml›l›¤›n›n olup olmad›¤›, %14,3’ü (n=45) TCK
32. maddeye göre ceza ehliyetinin saptanmas›, % 2,2’si (n=7)
maruz kald›¤› cinsel suçu anlama ve karfl› koyma yetisi, %0,3’ü
(n=1) farik mümeyyiz olup olmad›¤›n›n de¤erlendirilmesi ama-
c›yla gönderilmiflti. Ceza hukuku kapsam›nda incelen olgular›n
tan›sal da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda; %38,4’ü (n=63) madde kötüye
kullan›m›, %25’i (n=41) madde ba¤›ml›l›¤›, %8,5’i (n=14) flizofreni
ve daha az oranlarda di¤er tan›lar› ald›klar› tespit edildi (Tablo 3).
Medeni hukuk kapsam›nda baflvuran olgular›n %37,6’s› (n=118)
vesayet, %9,9’u (n=31) fiil ehliyeti, %0,3’ü (n=1) evlili¤in iptali
(butlan) vakalar›ndan oluflmaktayd›. Medeni hukuk kapsam›nda

TTaabblloo  11.. Sosyodemografik özellikler

ÖÖzzeelllliikklleerr NN  %%

CCiinnssiiyyeett
Erkek 233 74,2
Kad›n 81 25,8
Toplam 314 100
MMeeddeennii  dduurruumm
Evli 160 51
Bekar 127 40,4
Dul 27 8,6
Toplam 314 100
EE¤¤iittiimm  dduurruummuu
Okuryazar de¤il 111 35,4
‹lkokul 165 52,5
Ortaokul 12 3,8
Lise 14 4,5
Yüksek okul 12 3,8
Toplam 314 100

Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 86-90
Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 86-90
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yer alan olgular›n tan›sal da¤›l›mlar›na bak›ld›¤›nda; %51,3’ünde
(n=77) zeka gerili¤i, %12,7’sinde (n=19) bunama, %12,7’sinde
(n=19) flizofreni, %8’inde (n=12) duygu-durum bozuklu¤u tan›la-
r›n›n konuldu¤u tespit edildi (Tablo 3). Tüm olgular›n %53’ünün
(n=87) geçmiflte suç öykülerinin de oldu¤u tespit edildi. Anti-
sosyal kiflilik bozuklu¤u aç›s›ndan bak›ld›¤›ndan sadece
%29,3’ünde (n=48) bu kiflilik örüntüsü mevuttu. Bu olgular›n
%6,7’sinde (n=10) geçmiflte suç öykülerinin oldu¤u ancak ASKB
tan›s› alan hastan›n olmad›¤› tespit edildi. Ceza hukuku nede-
niyle incelemeye al›nan vakalarda medeni hukuk olgular›na
oranla erkekler anlaml› düzeyde daha fazlayd›. (χ2=73,96, sd=1,
p<0,001). Madde kullan›m bozuklu¤u ile baflvuranlarda anlaml›
düzeyde erkek cinsiyet oran›n›n anlaml› düzeyde yüksek oldu¤u
tespit edildi (χ2=64,67, sd=1, p<0,001).

TTaarrtt››flflmmaa

Çal›flmam›zda, cezai ehliyet, vesayet, uyuflturucu madde al›fl-
kanl›¤› olup olmad›¤›n›n belirlenmesi, fiil ehliyeti ve daha az ola-
rak da farik ve mümeyyizlik durumunun belirlenmesi ve butlan
(evlili¤in geçersiz say›lmas›) davalar› amac› ile çeflitli mahkeme-
ler taraf›ndan gönderilen olgular›n kay›tlar› de¤erlendirilmifltir. 

Adli psikiyatri klini¤inde de¤erlendirilmesi amac›yla gönderi-
len 314 olgunun geçmifl adli öyküleri ile e¤itim düzeyleri aras›n-
daki iliflki incelendi¤inde, adli öyküsü olan olgular›n %87,9’unun
ilkokul mezunu ve okuma-yazma bilmeyenlerden olufltu¤u göz-
lenmifltir. E¤itim düzeyinin düflük olmas›yla yineleyici suç iflleme
aras›nda güçlü ba¤lant›lar›n oldu¤u bilinmektedir (9-11). Öncü ve
arkadafllar›n›n çal›flmas›nda, yineleyici suç iflleyenlerde ö¤renim
süresinin k›sa oldu¤u bulunmufltur (12). 

Gönderilmifl olan olgular›n %52,2’sinin (n=164) ceza hukuku,
%47,8’i (n=150) medeni hukuk kapsam›nda oldu¤u, ceza hukuku
kapsam›nda yer alan olgular›n yafl ortalamas› 33,34±12,18 olup,
%94,5’i (n=155) erkeklerden olufltu¤u ve vakalar›n %35,4’ü

TTaabblloo  22.. Ceza ve Medeni Hukuk kapsam›ndaki olgular›n›n sosyodemografik
özellikleri

CCEEZZAA  HHUUKKUUKKUU NN  %%

CCiinnssiiyyeett
Erkek 155 94,5
Kad›n 9 5,5
Toplam 164 100
MMeeddeennii  dduurruumm
Evli 104 63,4
Bekar 53 32,3
Dul 7 4,3
Toplam 164 100
EE¤¤iittiimm  dduurruummuu
Okuryazar de¤il 17 10,4
‹lkokul 131 79,8
Ortaokul 7 4,3
Lise 7 4,3
Yüksek okul 2 1,2
Toplam 164 100

MMEEDDEENN‹‹  HHUUKKUUKK NN %%
CCiinnssiiyyeett
Erkek 78 52
Kad›n 72 48
Toplam 150 100
MMeeddeennii  dduurruumm
Evli 56 37,3
Bekar 74 49,3
Dul 20 13,4
Toplam 150 100
EE¤¤iittiimm  dduurruummuu
Okuryazar de¤il 94 62,7
‹lkokul 34 22,7
Ortaokul 5 3,3
Lise 7 4,7
Yüksek okul 10 6,7
Toplam 150 100

TTaabblloo  33.. Ceza ve Medeni Hukuk olgular›n›n tan› da¤›l›m›

TTAANNII  DDAA⁄⁄IILLIIMMII NN  ((%%))

CCEEZZAA  HHUUKKUUKKUU
MMaaddddee  KKuullllaanniimm  BBoozzuukklluu¤¤uu

Madde Kötüye kullan›m› 56 (50,5)
Madde Ba¤›ml›l›¤› 41 (36,9)
Madde kulan›m› yok 14 (12,6)
TTooppllaamm 111111  ((6677,,77))

TTCCKK  3322.. fiizofreni 14 (31,1)
Madde kötüye kullan›m› 7 (15,6)
Zeka Gerili¤i 5 (11,1)
‹kiuçlu bozukluk 4 (8,9)
Anksiyete bozuklu¤u 3 (6,7)
Depresyon 2 (4,4)
Bunama 1 (2,2)
Normal 9 (20,0)
TTooppllaamm 4455  ((2277,,44))

CCiinnsseell  ssuuççaa  kkaarrflfl››  kkooyymmaa  yyeettiissii
Akut stress bozuklu¤u 2 (28,6)
BTA anksiyete bozuklu¤u 4 (57,1)
TSSB 1 (14,3)
TTooppllaamm 77  ((44,,33))

FFaarriikk  MMüümmeeyyyyiizzlliikk Normal 1 (100)
TTooppllaamm 11  ((00,,66))

TTooppllaamm 116644  ((110000))
MMEEDDEENN‹‹  HHUUKKUUKK
VVeessaayyeett Zeka Gerili¤i 71 (60,2)

Bunama 18 (15,3)
fiizofreni 15 (12,7)
‹kiuçlu bozukluk 4 (3,4)
Depresyon 2 (1,7)
Amnestik sendrom 2 (1,7)
Normal 6 (5,1)
TTooppllaamm 111188  ((7788,,77))

FFiiiill  EEhhlliiyyeettii ‹kiuçlu bozukluk 8 (25,8)
Zeka Gerili¤i 6 (19,4)
fiizofreni 4 (12,9)
Depresyon 3 (9,7)
TSSB 1 (3,2)
Bunama 1 (3,2)
Amnestik Sendrom 1 (3,2)
Normal 7 (22,6)
TTooppllaamm 3311  ((2200,,77))

EEvvlliillii¤¤iinn  ‹‹ppttaallii Cinsel ifllev bozuklu¤u 1 (100)
TTooppllaamm 11  ((00,,66))

TTooppllaamm 150 (100)
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(n=111) madde kullan›m bozukluklar›yla iliflkili oldu¤u tespit edil-
mifltir. Medeni hukuk kapsam›nda yer alan olgular›n ise yafl orta-
lamas› 40,76±18,35 oldu¤u, %52’sinin (n=78) erkek oldu¤u ve ol-
gular›n %37,6’s› (n=118) vesayet davalar›yla ilgili oldu¤u belirlen-
di. Sonuçta incelenmeye al›nan tüm olgular›n sosyodemografik
özelliklerine bak›ld›¤›nda; erkek cinsiyetin daha fazla oldu¤u
[%74,2’si (n=233)] tespit edilmifltir. Özellikle ceza hukuku kapsa-
m›nda yer alan olgular›n daha çok erkek cinsiyete sahip olmas›
baz› çal›flmalar›n verileriyle uyumludur (13). Bu denli büyük bir
fark belirtilen hastal›klar›n kad›n ve erkekteki görülme s›kl›¤› ile
aç›klanamaz. Çünkü madde kullan›m bozukluklar›, flizofreni, ati-
pik psikoz, bipolar affektif bozukluk manik hecme, paranoid bo-
zukluk gibi hastal›klar›n kad›n ve erkeklerde görülme s›kl›¤› bunu
aç›klayacak düzeyde farkl› de¤ildir. Ancak, erkeklerin mevcut
psikotik hastal›ktan ve toplumsal nedenlerden dolay› kad›nlara
göre farkl› düzeyde ve nitelikte etkilenmesi mümkündür. Ayr›ca
normal toplumda da erkeklerin daha çok suç iflledikleri bilinmek-
tedir (14). Bizim çal›flmam›zda madde kullan›m bozukluklar› daha
s›k olmak üzere, ikinci s›kl›kta flizofreni hastalar›n›n suç iflledikle-
ri saptanm›flt›r (Tablo 3). Madde kullan›m› ile fliddet aras›ndaki
iliflki baz› çal›flmalarda gösterilmifltir. Ülkemizde yap›lan bir çal›fl-
mada madde ba¤›ml›lar›n›n yaklafl›k 2/3‘ü suç ifllemifltir (15). Bu
oran AMATEM’deki geriye dönük bir çal›flma ile de desteklen-
mifltir (16). Ancak bu konuyla ilgili Türkiye ‘de yap›lan benzer ça-
l›flmalar çok s›n›rl›d›r (17,18).

Brennan ve arkadafllar› (19), alkol-madde kullananlarda fliddet
davran›fl› s›kl›¤›n›n 12-16 kat daha yüksek oldu¤unu saptam›fllard›r.
Öncü ve arkadafllar› yineleyici suç iflleyenlerde alkol-maddeye
ba¤l› bozukluklar›n ve duygu-durum bozuklu¤unun (manik atak) ar-
t›¤›, %25 oran›nda efl hastal›k oldu¤unu saptam›fllard›r (12). Litera-
türde yineleyici suç ifllemede alkol-madde kullan›m› ya da kiflilik
bozukluklar›n›n önemli bir risk faktörü oldu¤u belirtilmifltir (20-25).
Bizim çal›flmam›z da bu verileri destekler nitelikte olup; ceza huku-
ku kapsam›nda gelen olgular›n, madde kullan›m› ve antisosyal kifli-
lik bozuklu¤u tespit edilen vakalar›n %53’ünde suç öyküsünün oldu-
¤u ayn› zamanda %29,3’ünde de antisosyal kiflilik bozuklu¤u tespit
edilmifltir. Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde, Yumru ve
arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada ve devam› niteli¤inde olan bu
araflt›rmada, adli olgular›n a¤›rl›kl› olarak madde kullan›m› ile ilgili
oldu¤u görülmektedir. 

Çöpür ve arkadafllar›n›n (25) yapt›¤› çal›flmadan elde edilen
verilere göre, suç iflleme s›kl›¤›nda birinci s›ray› %41,6'l›k oranla
flizofreni hastalar› al›rken, bunu %19,4'lük oranla ikiuçlu bozukluk
manik hecme, %17,7'lik oranla paranoid bozukluk, % 14,5'lik
oranla atipik psikoz tan›s› olan hastalar›n izledi¤i belirlenmifl ve
suç iflleyen flizofrenlerin %63,6's›n› paranoid flizofrenilerin olufl-
turdu¤u tespit edilmifltir.

Ülkemizde yap›lan bir baflka çal›flmada da suç iflleyen psiko-
tik hastalarda saptanan en s›k suç iflleme gerekçelerinin, k›s-
kançl›k, kötülük görme ve al›nma gibi sanr›lar do¤rultusunda ya-
p›lan davran›fllarla ilgili oldu¤u bildirilmifltir (26). fiizofreni olgula-
r›ndaki sald›rganl›k oran›n›n %9-45 aras›nda de¤iflkenlik göster-
mekte oldu¤u, psikiyatrik hastal›¤› bulunan bireylerde sald›rgan
davran›fl gösterme oranlar›n›n son y›llarda giderek artmakta ol-
du¤u belirtilmektedir (27-29).

Ak›l hastal›¤›, zekâ gerili¤i, geçici sebeplere ba¤l› bilinç ve
irade bozuklu¤u, yafll›lar, çocuklar ve dilsizler ile madde ba¤›ml›-
l›¤› olanlar›n cezai ve hukuki sorumluluklar›n› belirlemek adli psi-
kiyatrinin u¤rafl› alan›na girer. Bizim çal›flmam›zda; medeni hu-
kuk kapsam›nda baflvuran olgular›n %78,7’si vesayet, %20,7’sinin
ise hukuki tasarruf ehliyetinin olup olmad›¤›n›n tespiti için gönde-
rilmifl olduklar› tespit edildi. Vesayet gerektirip gerektirmedi¤i so-
rulan hastalar›n, ço¤unlukla zekâ gerili¤i ve bunama tan›s› alm›fl
oldu¤u görüldü. 

Hukuk kiflilere baz› haklar ve yetkiler verir. Bunlar günlük ha-
yatta hareket serbestîsi, bir fleye sahip olma, kullanma, yararlan-
ma, tafl›ma, al›koyma veya reddetme, yapma veya yapt›rma,
borçlu veya alacakl› olma gibi konulard›r. Hukuki ehliyet, hak sa-
hibi olabilme ve borç alt›na girebilme kabiliyetini ifade eder. Hu-
kuki ehliyet “Medeni Kanun”da tan›m bulmaktad›r (30). 

Görevlerini yaparlarken vesayet alt›na al›nmay› gerekli k›lan
bir durumun varl›¤›n› ö¤renen idari makamlar, noterler ve mahke-
meler, bu durumu hemen yetkili vesayet makam›na bildirmek zo-
rundad›rlar. Vasi, vesayet alt›ndaki k›s›tl›n›n kiflili¤i ve malvarl›¤› ile
ilgili bütün ç›karlar›n› korumak ve hukuki ifllemlerde onu temsil et-
mekle yükümlüdür. Yafll›lar›n bunama ya da baflka psikiyatrik has-
tal›k nedeniyle fiil ehliyeti ortadan kalkmad›¤› halde, kendi istekle-
ri üzerine, k›s›tlanarak yarg›n›n yasal denetimini ve deste¤ini iste-
me haklar› vard›r. Bu, vasi tayini ya da dan›flmanl›kla olabilir.

Fiil ehliyetinin tam olarak yoklu¤undan söz edilemeyen du-
rumlar için "yasal dan›flmanl›k" öngörülebilir. K›s›tlanmas› için ye-
terli sebep bulunmamakla beraber korunmas› bak›m›ndan fiil eh-
liyetinin s›n›rlanmas› gerekli görülen ergin bir kifliye görüflü al›n-
mak üzere bir yasal dan›flman atan›r. Kiflinin mal varl›¤›n› yönet-
me yetkisi, gelirlerinde diledi¤i gibi tasarruf hakk› sakl› kalmak
üzere kald›r›labilir (M.K. Madde: 429). Ayr›ca ak›l hastal›¤›, ak›l
zay›fl›¤›, alkol veya uyuflturucu madde ba¤›ml›l›¤›, a¤›r tehlike arz
eden bulafl›c› hastal›k veya serserilik sebeplerinden biriyle top-
lum için tehlike oluflturan her ergin kifli, kiflisel korunmas›n›n bafl-
ka flekilde sa¤lanamamas› halinde, tedavisi, e¤itimi veya ›slah›
için elveriflli bir kuruma yerlefltirilebilir veya al›konulabilir. Görev-
lerini yaparlarken bu sebeplerden birinin varl›¤›n› ö¤renen kamu
görevlileri, bu durumu hemen yetkili vesayet makam›na bildirmek
zorundad›rlar (M.K. Madde: 432) (31). 

Bir psikoz, bunama ya da ciddi ak›l hastal›¤› tan›s› yasal ehli-
yetsizlik için gerekli ancak yeterli de¤ildir. O birey için kapasite yi-
timini özgül biçimde tan›mlayan bir ifllevsel de¤erlendirme de ge-
reklidir. Zihinsel yetersizlik gösteren bir kifli eyleminin do¤as›, nite-
li¤i, nedenselli¤i ya da sonuçlar›n› anlama, kavrama, akla uygun
davranma, olas› olumsuz sonuçlarla bafla ç›kma yetilerini yitirmifl
olmal›d›r (31). Ancak özellikle 65 yafl üstü yafll›larda, bunama ya da
biliflsel kay›p olmasa da genel düflkünlük ve fiziksel yeti yitimleri,
telkine yatk›n olmalar› gibi nedenlerle ihmal ve suiistimale aç›k ola-
bilir. Nitekim Keskino¤lu ve arkadafllar›n›n yapm›fl oldu¤u çal›flma-
da; Yafll›lar›n %1,5 fiziksel, %2,5 finansal örselenme ile karfl›lafl›l-
m›fl. %3,5 kesin ihmal bulgusu, %28,9’unda olas› ihmal bulgusu
saptanm›flt›r (32). Olas› ihmal bulgusu olan grupta, yafl ortalamas›-
n›n ihmal olmayan gruba göre, yüksek oldu¤u ve yak›nlar›n›n yafl-
l›lar›n sorunlar› ile daha az ilgilendikleri bulunmufltur. 
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Ruhsal bozukluklar›n tedavisinde günümüzdeki geliflmeler
ruhsal hastal›¤› olan kiflilerin toplum içine daha çok kar›flmalar›na
neden olmufltur. fiizofreni hastalar›n›n çevreye ve kendine yöne-
lik sald›rganl›klar›n›n önlenebilmesi ve uygun bir flekilde tedavi
edilebilmeleri için bu hastalardaki fliddet riskinin de¤erlendirilme-
si ve öngörücülerinin belirlenmesi büyük önem tafl›maktad›r (33).

Cinsel fliddet içeren suçlar di¤er suçlara oranla göreceli ola-
rak daha az oranda görülüyor gibi gözükse de cinsel fliddet oran›-
n›n asl›nda bilinenden daha yüksek oldu¤una inan›lmaktad›r (34).
Kad›nlar “toplumsal cinsiyet” nedeniyle yaflanan yanl›l›k ve eflit-
sizlik, ek olarak aile içi-kad›na yönelik fliddet yükleriyle daha kötü
sa¤l›k koflullar›na maruz kalmaktad›rlar. Adli t›p, halk sa¤l›¤›, acil
t›p ve psikiyatri bilimleri fliddet olgusuna yaklafl›m, fliddeti sapta-
ma, tedavi ve önleme konular›nda özel öneme sahiptir. Sa¤l›k per-
sonelinin duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› en önemli ad›m olacakt›r (35).

SSoonnuuçç  

Bizim çal›flmam›z, daha önce Yumru ve arkadafllar›n›n Güney-
do¤u Anadolu Bölgesi’nde adli psikiyatri birimi taraf›ndan yap›l-
m›fl olan veri dökümünün devam› niteli¤inde olup, hem adli olgu
say›s›n›n hem de bu olgulardaki çeflitlili¤in artmas› nedeniyle dik-
kat çekicidir. 2001-2004 tarihleri aras›nda Gaziantep ve çevre iller-
deki mahkemelerden, ço¤unlukla madde kullan›m› ile ilgili olgular
ve bunlar›n suç ile olan iliflkisinin tespiti istenmifltir. Bu çal›flma-
m›zda ise 1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda baflvuran
adli olgular›n, yaln›z ceza hukuku kapsam›nda olmad›¤›, medeni
hukuk kapsam›ndaki olgular›n da de¤erlendirilmesi amac›yla gön-
derildi¤i tespit edilmifltir. Bizim çal›flmam›zda bir önceki çal›flma-
da oldu¤u gibi yine alkol ve madde kullan›m›n›n yüksek olmas› ve
madde kullanan olgular›n yineleyici suç öykülerinin olmas› aç›s›n-
dan benzerlikler gösterse de, vesayet ve TCK. 32 kapsam›nda de-
¤erlendirilmesi için gönderilmifl vakalar›n daha fazla say›da olma-
s›, hastal›k ve suç iliflkisi ekseninde de¤erlendirildi¤inde, madde
kullan›m bozukluklar› ve flizofreni hastalar›nda yüksek suç öykü-
sünün görülmesi dikkat çekicidir. 
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