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Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Adli Psikiyatri Birimine
Gönderilen Olgular›n ‹ncelenmesi
Evaulation of Cases, Referred to Forensic Psychiatry Unit in Gaziantep University
Aysun KALENDERO⁄LU, Mehmet YUMRU, Salih SELEK, Haluk A. SAVAﬁ
Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal›, Gaziantep, Türkiye

ÖZET
Amaç: 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›ﬂmada mahkemeler taraf›ndan hastanemize gönderilen adli psikiyatri olgular›n›n tan›
da¤›l›mlar›, sosyodemografik özellikleri ve bunlar›n suç tipi ile iliﬂkisinin incelenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Yöntem: 1 Ocak 2004-31 Aral›k 2006 y›llar› aras›nda hastanemize ilgili mahkemeler taraf›ndan gönderilen 314 olgunun t›bbi dosya ve raporlar› geriye dönük olarak
incelenmiﬂtir. Olgular›n geçmiﬂte DSM-IV tan› ölçütlerine göre konulmuﬂ olan tan›lar› s›n›fland›r›lm›ﬂ ve sosyodemografik veriler ile SPSS 10,0 program›nda istatistiksel olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: %74,2’si (n=233) erkek, %25,8’i (n=81) kad›n olmak üzere 314 olgu de¤erlendirilmiﬂtir. 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 istenen 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 ehliyetlerinin saptanmas› amac›yla gönderilmiﬂtir.
Tart›ﬂma: 2001–2004 y›llar› aras›nda Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi psikiyatri poliklini¤ine civardaki mahkemeler taraf›ndan 100 olgu gönderilmiﬂ iken bu say›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 konuda çok say›da araﬂt›rma yap›lmas›na ra¤men bu sorun ülkemizde yeterince ilgi
görmemektedir. (Nöropsikiyatri Arﬂivi 2007; 44: 86-90)
Anahtar Kelimeler: Gaziantep, medeni hukuk, ceza hukuku

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

SUMMARY
Objective: 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 clinic and relations of crime type are aimed to be evaluated.
Method: 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.
Results: Of 314 cases, the mean of age was 36.89±15.85, %74.2’ (n=233) were male 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.
Conclusion: 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 increase 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)
Key words: Gaziantep, civil law, criminal law

baﬂvurulmas›na verilen isimdir (1). Yasalar önünde kiﬂinin cezai
sorumluluk taﬂ›mas› ve medeni haklar›n› kullanabilmesi için ruhsal yönden sa¤l›kl› bireyler olmas› koﬂulu aran›r.
Ceza ehliyeti ceza hukukunca suça elveriﬂli olmak veya cezaya yeterlilik olarak tan›mlan›r ki, bu yeterlilik olmadan ehliyet, ehliyet olmadan suç, suç olmadan da cezay› gerektirir eylem olamaz (2). Kiﬂinin ceza alabilmesi için isteme ve yapma iradesinin
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olmas› gerekmektedir. ‹rade, birbirine karﬂ›t seçenekler aras›nda
bir de¤erlendirme yap›p birini seçme veya bunlar›n hepsini reddetme yetene¤i olarak kabul edilmektedir (3). Ceza ehliyeti ile ilgili 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; -eski yasan›n 46. maddesinde yer alan- ak›l hastal›¤› nedeniyle iﬂledi¤i fiilin hukuku anlam ve sonuçlar›n› alg›lamayan ve bu fiille ilgili davran›ﬂlar›n› yönlendirme yetene¤i azalm›ﬂ olan kiﬂilere cezai 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 ortadan 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 olmas›, iyiyi kötüden ay›rt edebilmesi, kendisi ve çevresinde olup bitenlerden haberdar olmas›, günlük mallar›n sürüm de¤erlerini bilmesi 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›fl›¤› 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› kocadan biri evlilik an›nda bir ak›l hastal›¤› nedeniyle mümeyyiz de¤ilse evlenme geçersizdir (butlan) (MK 112. madde). Boﬂanma, medeni hukukun bir baﬂka alan›d›r. Yasa, üç y›ldan beri süregelen,
müﬂterek hayat› çekilmez hale koyan ve ﬂifa bulmaz oldu¤u doktor raporu ile belirlenen ak›l hastal›¤›n›n varl›¤›n› di¤er eﬂ için hakl› bir boﬂanma nedeni olarak kabul etmiﬂtir (MK 133. madde) (7).
Yumru ve arkadaﬂlar›n›n 2005 tarihinde yapm›ﬂ olduklar› çal›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 inceleme talebinin öncelikle madde ba¤›ml›l›¤› olup olmad›¤› yönünde 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¤erlendirilirken ceza hukuku ve medeni hukuku kapsam›nda yer alan olgular›n sosyodemografik özellikleri, klinik tan›lar› ve suç-tan› iliﬂkisi ayr› baﬂl›klar alt›nda de¤erlendirilmiﬂtir.

Yöntem
1 Ocak 2004 - 31 Aral›k 2006 tarihleri aras›nda Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Psikiyatri Poliklini¤i’ne civardaki mahkemeler taraf›ndan gönderilen ve incelenmiﬂ bulunan toplam 314
olgunun t›bbi dosyalar› ve raporlar› geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. Medeni hukuk ve ceza hukuku ile ilgili vakalar ayr› baﬂl›klar alt›nda de¤erlendirilerek, sosyodemografik verilerin dökümü,
klinik tan›lar›, suç ve tan› ba¤lant›s› incelenmiﬂtir. Olgular›n DSMIV ölçütlerine göre konulmuﬂ olan tan›lar›, kulland›klar› maddeler,
geçmiﬂte iﬂledikleri suçlar›n (kendi verdikleri öyküye göre) say›
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ve türü, sosyodemografik verileri adli psikiyatri dosya kay›tlar›ndan geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. Veriler SPSS (10.0) program›nda de¤erlendirilerek basit da¤›l›m (say› ve yüzde olarak)
olarak verilmiﬂ ve ki-kare çözümlemesi yap›lm›ﬂt›r.

Bulgular
‹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¤erlendirmeye al›nan tüm olgular›n sosyodemografik özellikleri incelendi¤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 kapsam›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 amac›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
Tablo 1. Sosyodemografik özellikler
Özellikler
Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Toplam
Medeni durum
Evli
Bekar
Dul
Toplam
E¤itim durumu
Okuryazar de¤il
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek okul
Toplam

N

%

233
81
314

74,2
25,8
100

160
127
27
314

51
40,4
8,6
100

111
165
12
14
12
314

35,4
52,5
3,8
4,5
3,8
100
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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›lar›n›n konuldu¤u tespit edildi (Tablo 3). Tüm olgular›n %53’ünün
(n=87) geçmiﬂte suç öykülerinin de oldu¤u tespit edildi. Antisosyal 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 nedeniyle 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).
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Adli psikiyatri klini¤inde de¤erlendirilmesi amac›yla gönderilen 314 olgunun geçmiﬂ adli öyküleri ile e¤itim düzeyleri aras›ndaki iliﬂki incelendi¤inde, adli öyküsü olan olgular›n %87,9’unun
ilkokul mezunu ve okuma-yazma bilmeyenlerden oluﬂtu¤u gözlenmiﬂtir. 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
Tablo 3. Ceza ve Medeni Hukuk olgular›n›n tan› da¤›l›m›
TANI DA⁄ILIMI

Tart›ﬂma

CEZA HUKUKU
Madde Kullanim Bozuklu¤u

Çal›ﬂmam›zda, cezai ehliyet, vesayet, uyuﬂturucu madde al›ﬂkanl›¤› olup olmad›¤›n›n belirlenmesi, fiil ehliyeti ve daha az olarak da farik ve mümeyyizlik durumunun belirlenmesi ve butlan
(evlili¤in geçersiz say›lmas›) davalar› amac› ile çeﬂitli mahkemeler taraf›ndan gönderilen olgular›n kay›tlar› de¤erlendirilmiﬂtir.
Tablo 2. Ceza ve Medeni Hukuk kapsam›ndaki olgular›n›n sosyodemografik
özellikleri
CEZA HUKUKU
Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Toplam
Medeni durum
Evli
Bekar
Dul
Toplam
E¤itim durumu
Okuryazar de¤il
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek okul
Toplam
MEDEN‹ HUKUK
Cinsiyet
Erkek
Kad›n
Toplam
Medeni durum
Evli
Bekar
Dul
Toplam
E¤itim durumu
Okuryazar de¤il
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Yüksek okul
Toplam

N (%)

N

%

155
9
164

94,5
5,5
100

104
53
7
164

63,4
32,3
4,3
100

17
131
7
7
2
164

10,4
79,8
4,3
4,3
1,2
100

N

%

78
72
150

52
48
100

56
74
20
150

37,3
49,3
13,4
100

94
34
5
7
10
150

62,7
22,7
3,3
4,7
6,7
100

Madde Kötüye kullan›m›
Madde Ba¤›ml›l›¤›
Madde kulan›m› yok
Toplam
TCK 32.
ﬁizofreni
Madde kötüye kullan›m›
Zeka Gerili¤i
‹kiuçlu bozukluk
Anksiyete bozuklu¤u
Depresyon
Bunama
Normal
Toplam
Cinsel suça karﬂ› koyma yetisi
Akut stress bozuklu¤u
BTA anksiyete bozuklu¤u
TSSB
Toplam
Farik Mümeyyizlik
Normal
Toplam
Toplam
MEDEN‹ HUKUK
Vesayet
Zeka Gerili¤i
Bunama
ﬁizofreni
‹kiuçlu bozukluk
Depresyon
Amnestik sendrom
Normal
Toplam
Fiil Ehliyeti
‹kiuçlu bozukluk
Zeka Gerili¤i
ﬁizofreni
Depresyon
TSSB
Bunama
Amnestik Sendrom
Normal
Toplam
Evlili¤in ‹ptali
Cinsel iﬂlev bozuklu¤u
Toplam
Toplam

56 (50,5)
41 (36,9)
14 (12,6)
111 (67,7)
14 (31,1)
7 (15,6)
5 (11,1)
4 (8,9)
3 (6,7)
2 (4,4)
1 (2,2)
9 (20,0)
45 (27,4)
2 (28,6)
4 (57,1)
1 (14,3)
7 (4,3)
1 (100)
1 (0,6)
164 (100)
71 (60,2)
18 (15,3)
15 (12,7)
4 (3,4)
2 (1,7)
2 (1,7)
6 (5,1)
118 (78,7)
8 (25,8)
6 (19,4)
4 (12,9)
3 (9,7)
1 (3,2)
1 (3,2)
1 (3,2)
7 (22,6)
31 (20,7)
1 (100)
1 (0,6)
150 (100)
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(n=111) madde kullan›m bozukluklar›yla iliﬂkili oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Medeni hukuk kapsam›nda yer alan olgular›n ise yaﬂ ortalamas› 40,76±18,35 oldu¤u, %52’sinin (n=78) erkek oldu¤u ve olgular›n %37,6’s› (n=118) vesayet davalar›yla ilgili oldu¤u belirlendi. 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 kapsam›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, atipik psikoz, bipolar affektif bozukluk manik hecme, paranoid bozukluk 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 bilinmektedir (14). Bizim çal›ﬂmam›zda madde kullan›m bozukluklar› daha
s›k olmak üzere, ikinci s›kl›kta ﬂizofreni hastalar›n›n suç iﬂledikleri saptanm›ﬂt›r (Tablo 3). Madde kullan›m› ile ﬂiddet aras›ndaki
iliﬂki baz› çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir. Ülkemizde yap›lan bir çal›ﬂmada 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 desteklenmiﬂtir (16). Ancak bu konuyla ilgili Türkiye ‘de yap›lan benzer çal›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) art›¤›, %25 oran›nda eﬂ hastal›k oldu¤unu saptam›ﬂlard›r (12). Literatürde 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 hukuku kapsam›nda gelen olgular›n, madde kullan›m› ve antisosyal kiﬂilik 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 oluﬂturdu¤u tespit edilmiﬂtir.
Ülkemizde yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada da suç iﬂleyen psikotik hastalarda saptanan en s›k suç iﬂleme gerekçelerinin, k›skançl›k, kötülük görme ve al›nma gibi sanr›lar do¤rultusunda yap›lan davran›ﬂlarla ilgili oldu¤u bildirilmiﬂtir (26). ﬁizofreni olgular›ndaki sald›rganl›k oran›n›n %9-45 aras›nda de¤iﬂkenlik göstermekte oldu¤u, psikiyatrik hastal›¤› bulunan bireylerde sald›rgan
davran›ﬂ gösterme oranlar›n›n son y›llarda giderek artmakta oldu¤u belirtilmektedir (27-29).
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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 psikiyatrinin u¤raﬂ› alan›na girer. Bizim çal›ﬂmam›zda; medeni hukuk kapsam›nda baﬂvuran olgular›n %78,7’si vesayet, %20,7’sinin
ise hukuki tasarruf ehliyetinin olup olmad›¤›n›n tespiti için gönderilmiﬂ olduklar› tespit edildi. Vesayet gerektirip gerektirmedi¤i sorulan 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 hayatta hareket serbestîsi, bir ﬂeye sahip olma, kullanma, yararlanma, taﬂ›ma, al›koyma veya reddetme, yapma veya yapt›rma,
borçlu veya alacakl› olma gibi konulard›r. Hukuki ehliyet, hak sahibi olabilme ve borç alt›na girebilme kabiliyetini ifade eder. Hukuki 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 mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makam›na bildirmek zorundad›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 etmekle yükümlüdür. Yaﬂl›lar›n bunama ya da baﬂka psikiyatrik hastal›k nedeniyle fiil ehliyeti ortadan kalkmad›¤› halde, kendi istekleri üzerine, k›s›tlanarak yarg›n›n yasal denetimini ve deste¤ini isteme haklar› vard›r. Bu, vasi tayini ya da dan›ﬂmanl›kla olabilir.
Fiil ehliyetinin tam olarak yoklu¤undan söz edilemeyen durumlar için "yasal dan›ﬂmanl›k" öngörülebilir. K›s›tlanmas› için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunmas› bak›m›ndan fiil ehliyetinin s›n›rlanmas› gerekli görülen ergin bir kiﬂiye görüﬂü al›nmak üzere bir yasal dan›ﬂman atan›r. Kiﬂinin mal varl›¤›n› yönetme 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 toplum için tehlike oluﬂturan her ergin kiﬂi, kiﬂisel korunmas›n›n baﬂka ﬂekilde sa¤lanamamas› halinde, tedavisi, e¤itimi veya ›slah›
için elveriﬂli bir kuruma yerleﬂtirilebilir veya al›konulabilir. Görevlerini 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 ehliyetsizlik için gerekli ancak yeterli de¤ildir. O birey için kapasite yitimini özgül biçimde tan›mlayan bir iﬂlevsel de¤erlendirme de gereklidir. Zihinsel yetersizlik gösteren bir kiﬂi eyleminin do¤as›, niteli¤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 olabilir. Nitekim Keskino¤lu ve arkadaﬂlar›n›n yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada; Yaﬂl›lar›n %1,5 fiziksel, %2,5 finansal örselenme ile karﬂ›laﬂ›lm›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 yaﬂl›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 yönelik sald›rganl›klar›n›n önlenebilmesi ve uygun bir ﬂekilde tedavi
edilebilmeleri için bu hastalardaki ﬂiddet riskinin de¤erlendirilmesi ve öngörücülerinin belirlenmesi büyük önem taﬂ›maktad›r (33).
Cinsel ﬂiddet içeren suçlar di¤er suçlara oranla göreceli olarak 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 eﬂitsizlik, 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 saptama, tedavi ve önleme konular›nda özel öneme sahiptir. Sa¤l›k personelinin duyarl›l›¤›n›n art›r›lmas› en önemli ad›m olacakt›r (35).

Sonuç
Bizim çal›ﬂmam›z, daha önce Yumru ve arkadaﬂlar›n›n Güneydo¤u Anadolu Bölgesi’nde adli psikiyatri birimi taraf›ndan yap›lm›ﬂ olan veri dökümünün devam› niteli¤inde olup, hem adli olgu
say›s›n›n hem de bu olgulardaki çeﬂitlili¤in artmas› nedeniyle dikkat çekicidir. 2001-2004 tarihleri aras›nda Gaziantep ve çevre illerdeki mahkemelerden, ço¤unlukla madde kullan›m› ile ilgili olgular
ve bunlar›n suç ile olan iliﬂkisinin tespiti istenmiﬂtir. Bu çal›ﬂmam›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 gönderildi¤i tespit edilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda bir önceki çal›ﬂmada oldu¤u gibi yine alkol ve madde kullan›m›n›n yüksek olmas› ve
madde kullanan olgular›n yineleyici suç öykülerinin olmas› aç›s›ndan benzerlikler gösterse de, vesayet ve TCK. 32 kapsam›nda de¤erlendirilmesi için gönderilmiﬂ vakalar›n daha fazla say›da olmas›, hastal›k ve suç iliﬂkisi ekseninde de¤erlendirildi¤inde, madde
kullan›m bozukluklar› ve ﬂizofreni hastalar›nda yüksek suç öyküsünün görülmesi dikkat çekicidir.
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