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AMAÇ: Psikiyatrik hastal ıklar ile suç ilişkisi son y ı llarda üzerinde önemle durulan bir konu olmakla birlikte, ülkemizde adli olgularla ilgili yeterli araştı rma ve yay ının olmadığı gözlenmektedir. Bu çal ışmada, tıbbi bilirkişilik ve
adli olguları n zorunlu tedavisi ile ilgili önemli bir birikime sahip olan hastanemize, ilgili mahkemeler taraf ından
tıbbi gözlem amac ıyla sevkedilen olgulardaki psikiyatrik bozukluklar ın tanı dağılım ı ve tanı ile suç arasındaki bağlantıların araştırılması hedeflenmektedir.
YÖNTEM: 1989 ile 1995 y ılları arasında, toplam 7 yıllı k bir dönem içerisinde, Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları
Hastanesine çeş itli mahkemeler tarafindan TCK 46. maddesi gere ği ceza ehliyetlerinin saptanması amacıyla gönderilen ve hakk ında rapor düzenlenen 1831 olgunun raporları geriye dönük olarak incelenmiş, olguların psikiyatrik tan ıları DSM-III-R tan ı sistamine göre değerlendirilmiş tir.
SONUÇ: Ceza ehliyeti d ışında başka değerlendirmeler istenen 17 olgu dışlandı . Geri kalan olguların % 48,9'unun
(n=895) TCK 46. maddesi kapsam ında değerlendirilerek ceza ehliyetlerinin olmadığı , % 6.7'sinin (n=123) ise TCK
47. maddesi kapsam ında değ erlendirilerek ceza ehliyetlerinin kısıtlandığı ve geri kalan 796 (% 43.5) olgunun ise
ceza ehliyetlerinin tam oldu ğu saptanmıştı r. Ceza ehliyeti olmayan olguların 1. eksendeki psikiyatrik tan ı dağıhmlarma bakıldığında olguların % 32.8'inde (n=294) şizofreni, % 26.4'ine (n=236) mizaç bozukluklar ı, % 14.3'üne
(n=128) sanrı sal bozukluk, % 9.9'una (n=89) BTA psikoz, % 5.5'ine (n=49) organik ak ıl bozuklu ğu, % 2.5'ine
(n=22) madde kullanım ına bağlı psikotik bozukluk ve % 2.5'ine (n=22) ise di ğer psikiyatrik tanıların kondu ğu saptanmıştı r. Kronik ve progresif seyirli psikotik bozukluklar ın daha çok şiddet suçları işledikleri, bu suçların genellikle organize olmadığı saptanmıştır.
Anahtar kelimeler: Ceza ehliyeti, suç, ş iddet, psikotik bozukluklar, adli gözlem
Düşünen Adam; 2000, 13(3): 132-137

SUMMARY

OBJECT: Although the relationship of psychiatric diseases and crime is getting more and more attention in recent
years, research and literature on forensic cases are inadequate in our country. We investigated the psychiatric diagnosis of cases and the relationship between diagnosis and crime in patients referred to Bakırköy State Hospital
for Psychiatric and Neurological Diseases, which, as a hospital represents an important accumilation of experience on medical expert witness duty and compulsory treatment of forensic cases.
METHOD: Medical charts of 1831 cases, referred by courts for assesment of criminal responsibility according to
Act 46 of Turkish Penalty Law (TPL) and were giyen a final report by the medical board of experts, were investigated retrospectively and psychiatric diagnosis were cathegorized according to DSM-III-R.
CONCLUSION: 48.9 of the cases (n=895) were considered as not having criminal responsibility according to Act
46 ofTPL, 6.7 % (n=123) were considered as having only partial criminal responsibility according to Act 47, and
the remaining cases (43.5 %, n=796) were considered as possessing full criminal responsibility. When cases not
possessing criminal responsibility were assesed by their axis 1 of their psychiatric diagnosis, 32.8 % (n=294) were
diagnosed as having schizophrenia, 26.4 (n=236) mood disorders, 14.3 % (n=128) delusional disorders, 9.9 %
(n=89) PD NOS (psychotic disorder not otherwise specified] , 5.5 % (n=49) mental disorders due to a general medical condition, 2.5 % (n=22) psychotic disorder due to substance abuse and 2.5 % (n=22) other psychiatric diagnosis. Chronic and progressive psychotic disorders were found to be involved in more violent crimes and often
these crimes were found not to be organized.
Key words: Criminal responsibility, offense, violence, psychotic disorders, forensic observation
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GİRİŞ VE AMAÇ
Tarih boyunca akıl hastalığı ile suç ve şiddet davranışları arasında bire bir bağlantı olduğuna inanılmıştır (1). Oysa şiddet ve suç davran ışı sergileyen
bireylerin ço ğunluğunu bir psikiyatrik bozuklu ğu olmayan, diğer bir deyişle psikiyatrik bilirki şi tarafından tedavi edilecek bir hastal ığı olmadığına
karar verilen olgular olu şturmaktadır. Genel inanc ın
aksine, birçok psikiyatri hastas ının da şiddet eylemi
ve suç davranışı göstermedikleri bilinmektedir (2)

hastanın suç kayıtlarını incelediği çalışmasında şiddet suçları nedeniyle genel popülasyona oranla be ş
kat daha fazla tutukland ıklarını; Torrey ise, psikotik
hastalarda sald ırganlığı ile alan çe şitli araştırmaları
gözden geçirme yaz ısında ağır akıl hastalarının
genel popülasyondan daha tehlikeli olmad ıklarını
ancak bu grubun içinde tehlikeli bir alt grubun olduğunu saptamış ve bu grubun geçmiş suç öyküsü,
alkol-madde kullanımı ve tedaviye uyumsuzluk gibi
belirleyici özellikleri oldu ğunu bildirmiştir (9-11)
.

.

Akıl hastalarının kurumlarda uzun süreyle tutuldukları 1940'11 yıllarda yapılan çalışmaların sonuçları
akıl hastalarının toplumun geneline göre daha az tutuklandıklan şeklindedir (3) Kurumsuzlaştırmanın
akıl sağlığı politikasına egemen oldu ğu daha sonraki
dönemdeki çalışmaların sonuçları ise birbiriyle çelişmektedir ancak genel kan ı "akıl hastalarında şiddet ve suç davran ışı giderek artmaktadır" şeklindedir.
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Suç-tanı bağlantısı incelendiğinde ise Eronen, adam
öldüren 53 şizofren olguyu inceledi ği çalışmasında,
her iki cinste de adam öldürme riskinin 10 kat daha
fazla olduğu ve alkolizmin varl ığının erkeklerde bu
riski 17 kat arttırdığını bildirmiştir (12) Tiihonen ise,
1966 yılında doğan çocuklara (12058) yönelik 26
yıllık kapsamlı izleme çalışması sonucunda birçok
özgül zihinsel geli şim bozukluğunun şiddet ve suç
davranışı ile bağlantılı olduğunu, erkeklerin % 7'sinin psikotik olduğunu, alkolizm ve alkole ba ğlı psikotik bozuklu ğun hafif şiddet ve mala yönelik suçlar
açısından risk taşıdığını, alkol kullanımı olan şizofren hastalarda suç davran ışının daha fazla olduğunu belirlemiştir (13)

Zitrin, akıl hastalarında tutuklanma oran ının yüksek
olduğunu; Durbin, 286 erkek ve 175 kadın psikiyatri
hastasını incelediği çalışmasında kadın hastalardaki
oranın toplum ile benzerlik gösterdi ğini, erkek hastaların ise toplum genelindeki erkeklerden daha fazla tutuklandıklarını ancak tedavi ile bu oramn azalMartel, evsiz akıl hastaladığını bildirmiştir (3
rının barınma sorunu olmayan hastalardan daha
fazla tutukland ıklarını bildirmektedir (5) Valdissani,
akıl hastalığının tutuklanma oranını arttırdığını, cezaevlerindeki kişilerin % 5.5'inde akıl hastalığı saptandığını ancak bu durumun daha çok önemsiz suçlar nedeniyle oldu ğunu, şiddet içermeyen suçlar ın
psikotik grupta dört kat daha fazla oldu ğunu bildirmiştir (6) Hawing'in 393 akıl hastasını incelediği
çalışması akıl hastalarının şiddet içermeyen suçlar
nedeniyle genel popülasyondan daha az ancak şiddet
suçları nedeniyle 1.33 kez daha fazla tutukland ıklannı göstermektedir (7) . Bu araştırmalardaki sonuçların aksine Teplin, polis kayıtlarını incelediği
2122 olguluk çalışmasında akıl hastalarında suç oranının toplum geneli ile aynı olduğu sonucuna varmıştır (8)
' 4) .

.

.

Saldırganlık-şiddet ve tanı ilişkisi açısından bakıldığında; Taylor, 2713 tutukluyu incelediği çalışmasında şizofrenik erkek hastalar ın daha fazla şiddet
davranışı gösterdiklerini; Modestin, 282 şizofrenik

Akıl hastalığı-saldırganlık-suç davranışı ilişkisinde
üzerinde durulmas ı gereken önemli bir özellik de suçun psikotik semptomlarla olan ili şkisidir (14) Hemen her tip psikotik bozuklu ğun akut dönemlerinde
şiddet ve suç davranışı sık görülmektedir. Şiddet
davranışının sıklığı, psikotik belirtilerin şiddeti ile
Alkol ve madde kullan ımı
doğru orantılıdır (15
başta olmak üzere zeka gerili ği ve epilepsi gibi ek
tanıların şiddet ve suç davran ışının ortaya çıkışında
önemli olduğunu vurgulayan bir çok çal ışma yapılmıştır. Tedaviye uyum ile şiddet ve suç davranışının azalmasının doğru orantılı olduğu bildirilmiştir (11,16-19)
.

' 16) .

Psikiyatrik hastal ıklar ile suç ilişkisi son yıllarda
üzerinde önemle durulan bir konu olmakla birlikte,
ülkemizde adli olgularla ilgili yeterli ara ştırma ve
yayının olmadığı gözlenmektedir. Bu çal ışmada,
tıbbi bilirkişilik ve adli olguların zorunlu tedavisi ile
ilgili önemli bir birikime sahip olan hastanemize,
mahkemeler tarafından tıbbi gözlem amac ıyla
sevkedilen olgulardaki psikiyatrik bozukluklar ın tanı
dağılımı ve tanı ile suç aras ındaki bağlanulann araş133
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Tablo 1. Sosyodemografik özellikler.
Özellikler

cıyla rapor düzenlenen 1814 olgu tan ı-suç bağlantısı
açısından incelenmi ştir. Bu inceleme, raporlardaki
bilgilerin yarı yapılandınlmış ve 86 sorudan olu şan
bir forma geçirilmesi yoluyla yap ıldı. Olguların psikiyatrik tamlan DSM-III-R tan ı sistemine göre değerlendirilmiş, istatistik hesaplar ı Sosyal Bilimler istatistik Paketi (SPSS) kullan ılarak yapılmıştır.

N

Cinsiyet

♦ Kadın
♦Erkek

138
1693

7.5
92.5

928
567
87
162
87

50.6

Medeni durum

♦ Bekar
♦ Evli
♦ Dul
♦ Boşanmış
♦Diğer

31.0

4.8
8.8
4.8

BULGULAR

1831 olgunun % 7.5'i (n=138) kadın, % 92.5
(n=1693) ise erkekti. Erkek olgular ın yaş ortalamas ı
33 (SD:11), kadın olguların yaş ortalaması ise 32
(SD:12) olarak saptanm ıştır. 1831 olgunun sosyodemografik özellikleri Tablo l'de verilmi ştir. Olguların
% 50.7'sinin (n=928) bekar, % 13.6's ının (n=249)
ise boşanmış ya da dul olduğu dikkat çekmektedir.
Eğitim durumu incelendi ğinde ise olguların yarısının
(% 51) ilkokul mezunu oldu ğu gözlenmektedir.

Öğrenim durumu

♦Okur yazar değil
♦ Okur yazar
♦ ilkokul
♦Ortaokul
♦Lise
♦ Yüksekokul
♦ Diğer

223
184
935
208
179
48
54

12.2
10.0
51.0
11.4
9.8
2.6
3.0

900
919
12

49.2
50.2
0.7

Suç öncesi çal ışma yaşam ı
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♦ Var
♦ Yok
♦ Bilinmiyor

Kriminal özgeçmi ş

♦Var
♦ Yok

632
1199

34.5
65.5

tınlması hedeflenmektedir.
YÖNTEM

1989 ile 1995 yılları arasında, toplam 7 yıllık bir dönem içerisinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları
Hastanesine çe şitli mahkemeler tarafından gönderilen 1831 olgunun raporlar geriye dönük olarak
incelenmiştir. Bunlar aras ından seçilen ve TCK 46.
maddesi gere ği ceza ehliyetlerinin saptanmas ı ama-

Ceza ehliyeti dışındaki diğer 17 rapor dışlanarak geriye kalan 1814 rapor incelemeye tabi tutulmu ştur.
1814 olgunun sağlık kumlu kararlarının dağılımına
bakıldığında, olguların % 48.9'unun (n=895) TCK
46. maddesi kapsamında değerlendirilerek ceza ehliyetlerinin olmadığını, % 6.7'sinin (n=123) ise TCK
47. maddesi kapsam ında değerlendirilerek ceza ehliyetlerinin kısıtlandığı geri kalan 796 (% 43.5) olgunun ise ceza ehliyetlerinin tam olduğuna karar verildiği saptanmıştır.
Yaş ortalamaları karşılaştırıldığında, ceza ehliyeti
tam olan olguların istatistiksel açıdan anlamlı ölçüde
(p>001) daha genç oldukları (30, SD: 12'ye 35, SD:11)
gözlenmektedir. Olguların sağlık kurulu kararıyla iş-

Tablo 2. Sağl ık kurulu karar ı ile suç niteliklerinin karşılaştı rı lması .
Sağl ı k Kurulu Karar ı

Suç

sl,

Ceza Ehliyeti Yok

Ceza Ehliyeti K ısı tlanm ış

Ceza Eh iyeti Tam

N

%

N

%

N

%

Ki-Kare

..* Öldürme ya da yaralama
..) Tehdit ve hakaret
.* Bina yakma/yang ın
•<> Eşyaya-mala zarar
•* Hırsızlık-dolandırıcı lık
•.* Cinsel suçlar
..* Gasp
•*- Diğer

359
170
43
32
96
51
14
130

40.1
19.0
4.7
3.6
10.7
5.7
1.6
14.5

39
13
3
2
33
20
13

31.7
10.6
2.4
1.6
26.8
16.3
10.6

302
56
12
5
220
58
51
92

37.9
7.0
1.5
0.6
27.6
7.3
6.4

302.81

Toplam

895

100

796

100

134

123

100

11.6
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Tablo 3. Sa ğl ık kurulu karar ı ile suç aletlerinin kar şı aştı rı lması .

Sağlı k Kurulu Karar ı -->

Ceza Ehliyeti Yok

Ceza Ehliyeti K ısıtlanm ış

Ceza Ehliyeti Tam

I,

N

%

N

%

N

%

Ki-Kare

.4> Suç aleti yok
.0 Ate şli silah
.04Kesici-delici aletler
.> Taş-sopa
.04 Di ğer

466
70
249
80
30

47.7
7.8
27.8
8.9
3.4

76
6
28
11
2

61.8
4.9
22.8
8.9
1.6

435
119
185
33
24

54.6
14.9
23.2
4.1
3.0

46.140

Toplam

895

100

796

100

Suç Aleti

100

123

(n=22) ise diğer psikiyatrik tanıların konduğu saptanmıştır. Olguların suç hedeflerinin dağılımı Tablo
4'de verilmiştir. 2. eksen psikiyatrik tan ılar açısından
en dikkat çekici sonuç, "antisosyal ki şilik bozulduğunun" ceza ehliyeti tam olan grupta anlaml ı ölçüde
daha yüksek oranda saptanmas ıdır (p>001).
Dikkat çekici bir başka olgu da, olguların % 34'ünün
geçmişte en az bir kez daha suç i şlemiş olduğudur.
Geçmişte işlenilen suç sayısı ortalaması 1831 olguda
2.2 (SD: 2.1) olarak saptanm ıştır. Gruplar karşılaştırıldığında, ceza ehliyeti olmayan grubun önceki
suç sayısı ortalaması nm ceza ehliyeti tam olan gruba
oranla daha düşük olduğu (1.7'ye 2.9) (p>001) saptanmış olup, önceki suç say ısının akıl hastalığından
çok başka etkenlerle ilgili oldu ğu ortaya çıkmıştır.
Buna göre önceki suç sayısı ortalaması, antisosyal
kişilik bozukluğ u olanlarda olmayanlara oranla
(3.8'e 1.9) (p>001), self-destrüktif davran ışları olanlarda olmayanlara oranla (3.1'e 2.2) (p>0.5), alkol
(3.3'e 2.0) (p>001) ve uyu şturucu madde (4.2'ye 2.1)

pe
cy
a

ledikleri suçun niteli ğinin karşılaştırılması Tablo
2'de, suç aletlerinin karşılaştırılması ise Tablo 3'te
verilmiştir. Bu dağılımlara bakıldığında, ceza ehliyeti olmayan grubun daha çok fiziksel ya da sözel
şiddet suçları işledikleri, buna karşın ceza ehliyeti
kısmen etkilenen grubun cinsel suçlar ı, ceza ehliyeti
tam olan grubun ise hırsızlık-dolandırıcılık ve gasp
suçlarını daha çok işledikleri ortaya ç ıkmaktadır
(p>001). Suç aletlerinin dağılımı açısından ise, ceza
ehliyeti tam olan grubun çok daha yüksek oranda
ateşli silah kullandığı, ceza ehliyeti olmayan grubun
ise daha çok sopa ya da taş kullandıkları saptanmıştır (p>001).

<001

Ceza ehliyeti olmayan olgular ın 1. eksendeki psikiyatrik tanı dağılımlanna bakıldığında olguların %
32.8'ine (n=294) şizofreni, % 26.4'ine (n=236) mizaç
bozuklukları, % 14.3'üne (n=128) sanrısal bozukluk,
% 9.9'una (n=89) BTA psikoz, % 5.5'ine (n=49) organik akıl bozukluğu, % 2.5'üne (n=22) madde kullanımına bağlı psikotik bozukluk ve % 2.5'ine

Tablo 4. Sağlık kurulu karar ı ile suç hedefinin karşılaştırılması.

Sağlı k Kurulu Karar ı -4

Ceza Ehliyeti Yok

Ceza Ehliyeti K ısıtlanm ış

Ceza Ehliyeti Tam

N

%

N

%

N

%

.4> Suçlu ki şiye karşı değil
.4> I. derece yak ınlar
.0. Eş
4.> Çocuk
.0 Akraba
.04 Arkada ş
..cı- Komşu
.4> Rastgele tan ınmayan ki şi
.4> Di ğer

187
140
77
17
54
34
179
165
42

20.9
15.6
8.6
1.9
6
3.8
20
18.4
4.7

21
7
1
4
8
5
32
39
6

17.1
5.7
0.8
3.3
6.5
4.1
26
31.7
4.9

194
56
52
15
48
72
97
237
25

24.4
7
6.5
1.9
6
9
12.2
29.8
3.1

Toplam

895

100

123

6.8

796

43.9

Suç Hedefi 1,-

Ki-Kare

p

115.72

<001
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(p>001) kullananlarda kullanmayanlara oranla daha
yüksektir.
Ceza ehliyeti olmayan grubun, ceza ehliyeti tam olan
gruba oranla suçtan sonra gözlem amac ıyla daha
kı sa sürede hastaneye sevkedildikleri (10 ay'a SD:14
14 ay SD: 18) (p>001) ve hastanede daha uzun süre
gözlem altında kaldıkları (33 gün'e SD: 36 26 gün
SD: 37) (p>001) ortaya çıkan bir başka sonuçtur.
TARTIŞMA

kesici delici alet gibi organize davran ışı ya da özel
bir çabayı gerektirmeyen, yak ın çevrede her an rahatlıkla bulunulabilecek, edinilmesi kolay suç aletlerini kullanmaları, akıl hastalarının organize suçlardan çok impulsif nitelikte suçlar i şledikleri şeklindeki görüşlerle uyumludur (6 '7). Nitekim, ceza ehliyeti tam olan grubun daha çok h ırsızlık, soygun,
gasp gibi mala yönelik organize suçlar ı işledikleri ve
ateş li silah gibi edinilmesi ve suça yöneltilmesi daha
organize bir davran ışı gerektiren suç aletlerini daha
yüksek oranda kullanabildikleri görülmektedir.
Dikkat çeken bir başka nokta da suç hedeflerinin dağılımıdır. Akıl hastalığı olan grubun daha çok anababa-karde ş gibi 1. derece yak ınlara yönelik suçlar
işlemiş oldukları ancak buna kar şın ceza ehliyeti tam
olarak de ğerlendirilen grubun daha çok arkada şlarına ve yabanc ı kişilere karşı, ceza ehliyeti kısıtlanan
grubun ise komşulanna yönelik suçları daha yüksek
oranda işledilderidir. Bu durum, akıl hastalığı olan
grubun yakın çevrelerinde bulunan ki şilere psikotik
belirtileri doğrultusunda ya da impulsif nitelikte şiddet suçları işledikleri, buna karşın akıl hastalığı bulunmayan grubun maddi ç ıkara yönelik suçları daha
çok arkadaş çevrelerine ya da yabanc ı kişilere karşı
daha çok işlemelerinden kaynakland ığı şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bu konuda daha çok ara ştırmaya gereksinim oldu ğunu düşünmekteyiz.
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Çalışmamızı n sonucu 1989-1995 yı llanndaki 7 yıllık
süre içinde hastaneye başvurmalan sağlanan 1831
olgunun büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğunu, yaş ortalamas ının ise otuzlu yaşlar civarında
olduğunu ortaya koymaktad ır. Grubun sosyodemografik özellikleri incelendi ğinde, literatürle uyumlu
olarak ço ğunluğu düşük öğ renim düzeyinde, bekar
(dul ya da bo şanmış ), suç öncesinde düzenli çalış ma
yaşamı olmayan olguları n *dikta olduğu ortaya
çıkmaktadır.
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Kriminal özgeçmiş açısından değ erlendirme yap ıldığında, olguları n % 34'ünü mükerrer suç i şleyenlerin oluşturduğunun belirlenmesi, suç i şleme öyküsünün daha sonraki suçlulu ğu öngörmede önemli
bir belirleyici olduğu ş eklindeki literatür bilgisi ile
uyumludur (3-6) . Öte yandan, tekrarlayan suç davranışının, akıl hastalığı olanlardan çok ceza ehliyeti
etkilenmeyen, antisosyal ki şilik bozukluğu, alkol,
uyuş turucu madde kullanımı ve self-destrüktif davranışları olanlarda daha s ık rastlanmas ı, tekrarlayıcı
suç davranışların ın ortaya ç ıkmasında akıl hastalığından çok kiş ilik bozuklukları ve bağlantılı davranış paternlerinin risk olu şturduğu şeklinde yorumlanm ıştır.
Olguların suç dağılı mları incelendiğinde, ceza ehliyeti olmayan psikotik grubun adam öldürme ve yaralama gibi ağır şiddet suçlarını daha fazla i şledikleri ancak literatür bilgisinden farkl ı olarak bu
olgularda alkol ve madde kullan ım bozukluğu komorbiditesinin yüksek olmad ığı belirlenmektedir (11-13).
Bu durum ülke genelinde alkol ve uyu şturucu madde
kullanımını n gelişmiş ülkelere oranla daha az olmas ı
ile açıklanabilece ğini düşündük. Akıl hastalığı olan
olgularda ağır şiddet suçlarını n yüksek oranda olmasına rağ men, bu grubun daha çok ta ş-sopa ya da
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Ceza ehliyeti olmayan grubun, suç tarihi ile gözlem
amacıyla hastaneye sevkedildikleri tarih aras ındaki
sürenin istatistiksel aç ıdan anlamlı ölçüde daha kısa
olması, akıl hastalığı olan olguların suç tarihinden
hemen sonra girdikleri cezaevinde ya şadıkları psikiyatrik sorunlar ve semptomatoloji nedeniyle adli
mercilerin daha hızlı ya da acil olarak bu ki şileri psikiyatrik kurumlara sevkederek adli gözlem sürecini
başlatmaları ile açıklanabilir diye düşünüyoruz. Yine, ceza ehliyeti olmayan grubun gözlem süresinin
daha uzun olması da, bu kişilerin tedavi gereksinimleri nedeniyle hastanede daha uzun süre tutulmalarıyla bağlantılı olabilir.
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