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ÖZET 

Çalış ma, ş izofreni tan ıs ına varı lm ış , suç iş lemiş  ve iş lememiş  hastaların demografik özelliklerini kar şı laş -
t ırmak, suç cinslerini ve ş iddet derecelerini belirlemek amacı  ile planlanmış tır. Gruplar arası nda bir fark-
l ı lık bulunmam ış tı r. 
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SUMMARY 

In this article, delinquent and non-delinquent schizophrenics are compared for demographic varibles (age, 
sex, marital status, education, occupational status etc.) and it was found that they did not diller signifi-
cantly. The crime profile of delinquent schizophrenics are also discussed. 
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Gİ RİŞ  

Suç, hukuki bir zarar yaratan; ki ş i veya toplum 
güvenliğ ini sarsan; kamu düzenini bozup, geli ş imini 
engelleyen sonuçlar doğ uran ve cezaland ırılmas ı  ge-
reken davran ış tır.Suçlar, çok değ iş ik aç ılardan s ını f-
landırmakla beraber Türk Ceza Kanunda esasen cü-
rümler ve kabahatler olarak iki gruba aynlm ış lardır. 
Aradaki fark nitelik yönünden de ğ il önem yönünden-
dir. Cürümler toplum düzenini daha derinden etkile-
yen önem taşı yan suçlard ır. Kabahatler ise toplumsal 
tehlike bakımından daha az önem ta şı rlar. Suçlar ay-
rıca, kiş iye, mala yada genel kamu düzenine kar şı  iş -
lenmiş  oluş lanna göre de ayr ılabilir. 

Ş izofrenik homisidlerin çoğ unu önceden tahmin 
etmek güçtür. Çünkü rahat, gev şemiş  hatta ilgisiz gö-
rünürken ayn ı  gün birisini öldürebilirler (3). Hangi 
tip ş izofren olursa olsun dikkatli bir de ğ erlendirme, 
yeterli bir takip ve tedavi ile potansiyel suç önlenme-
ye çalışı lır. 

Kanada'da 42 suç i ş lemiş  ş izofrenden olu şan bir 
hasta grubu ile yap ılan çalış mada, grubun ya ş  ortala-
ması  34.8 olarak bildirilmiş , ayrıca İsveç'te yap ı lan 
ba şka bir çal ış mada ise hastalar ın 20-40 yaş  grubun-
da yer ald ıkları  bulunmu ş tur (1,4). 

Literatürde suç i ş lemiş  ş izofrenlerin öğ renim dü- 

zeylerine ili şkin farkl ı  veriler yer almaktad ır. Chuang 
ve arkadaş ları  (1), çali şmalarındaki suç işlemiş  ş izof-
renlerin ortalama ö ğ renim sürelerinin 11 y ıl civarın-
da olduğunu; Hodgins ve Hebert (1984) ise 8 y ıl ci-
varında olduğunu bildirmiş lerdir (2). Chuang ve ar-
kadaş ları  (1987) aynı  çalış malarında hiç evlenme-
miş lerin oran ı nın %76 olduğunu; Robertson (1988) 
ise %83 olduğ unu bildirmi ş lerdir. (1,5) 

Literatürde ş izofrenlerin i ş ledikleri suçlarla ilgili 
çalış malara bakı ldığı nda, 61 suç i ş lemiş  ş izofrenin 
yer ald ığı  bir incelemede i ş ledikleri suçlar ı n 
%34'ünün kazanca yönelik, %3'ünün cinsel suç, 
%32'sinin minör ş iddet unsuru içeren, %17'sinin ma-
jör ş iddet unsuru içeren suç ve %13'ünün homicide 
olduğ u bildirilmiş tir. Ayn ı  çalış mada ş izofrenlerin 
kurbanları nın %39'unun aile üyesi ya da yak ını  oldu-
ğ u belirtilmi ştir (5). %74'ü ş izofren olan bir muhafa-
za ve tedavi populasyonunda yap ı lan başka bir çalış -
mada ise kurbanlar ın %40'ın ın yakın, %40' ı n ın ise 
yabanc ı  olduğu, tüm suçlar arasında cinayet oran ının 
%29.6 olduğ u bildirilmiş tir (2). 

YÖNTEM 
Araş tırma kapsam ına Bak ırköy Ruh ve Sinir 

Hastalıkları  Hastanesinde Ş ubat 1990 ve aral ık 1990 
tarihleri aras ında yatarak tedavi gören 50 suç i ş leme- 

(*) 27. Ulusal Psikiyatri Kongresinde sunulmuş tur. 

(**) Bak ı rköy Ruh ve Sinir Hastal ı klar ı  Hastanesi Adli Psikiyatri Birimi 
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miş  ş izofren ile i ş ledikleri suç nedeniyle TCK'nun 
46. maddesi kapsam ında değ erlendirilip, çal ış ma ya-
pıldığı  sırada muhafaza ve tedavileri sürdürülmekte 
olan 50 suç iş lemiş  ş izofren hasta al ı nm ış t ır. Çalış -
maya alınan hastaların tümü erkek olup, paranoid tip 
ş izofrenlerde suç i ş leme oran ı nın diğ er ş izofreni tip-
lerine göre daha yüksek olduğ u bilindiğ inden (3), de-
ğ iş ik ş izofreni tiplerindeki hastalar ın her iki grupta 
da e ş it say ı da bulunmalarına dikkat edilmi ş tir 
(Tablo 1). 

Hasta ile ilgili bilgilerin toplanmas ında tarafı -
mızdan haz ırlanan bir görü şme formu kullan ı lmış , ta-
nıya var ı l ırken DSM III-R kriterleri esas al ın ıp tüm 
hastalara SCID uygulanm ış tır. 

Suçun ş iddet derecesinin belirlenmesinde ise 
"Ş imdiki suç için ş iddet derecelendirme ölçeğ i" isim-
li ölçekten yararlan ı lm ış tır. 

BULGULAR 
DEMOGRAFİK VERİLER 

YAŞ : 
Suç iş lemiş  ve iş lememiş  ş izofrenler aras ında ya ş  

gruplarına göre dağı lım bakımından önemli bir fark 
yoktur. Suç i ş lemiş  ş izofrenler grubunun ya ş  ortala-
ması  35.7; suç iş lememiş  ş izofrenler grubunun ya ş  
ortalamas ı  3 I'dir (Tablo 2). 

ÖĞRENIM DÜZEYI 
Suç iş lemiş  grubun ortalama ö ğ renim süresi 6.7 

yı l, suç i ş lememiş  grubun 7.9 y ı l olup aralar ında 
önemli bir fark yoktur. Suç i ş lemi ş  ş izofrenlerin 
%16's ı  hiç öğ renim görmemiş tir (Tablo 3). 

MEDENI HAL: 
Çalış ma yap ı ldığı  sırada evli olup olmama bakı -

mından her iki grup aras ında fark olmay ıp, halen ev-
liliğ ini sürdürenlerin oran ı  eş ittir (%20) (Tablo 4). 

DOĞUM YERI ve GÖÇ: 
Doğ um yeri bak ım ından önemli bir fark bulun-

mam ış  olup, suç iş lemiş  ş izofrenlerin %34'ü kentte, 
%66's ı  köyde; suç iş lememiş  ş izofrenlerin ise %50'si 
kentte, %50'si köyde doğ muş tur (Tablo 5). 

Her iki grup aras ında köyden kente göç bak ı mın-
dan da önemli bir fark yoktur (Tablo 6). 

MESLEK ve ÇALIŞ MA DURUMU: 
Herhangi bir meslek edinmi ş  olma bak ı mından 

gruplar aras ında önemli bir fark saptanmam ış tı r 
(Tablo 7). 

Suç iş lemiş  ve iş lememiş  ş izofrenler karşı laş tırıl-
dığı nda hastal ık öncesi dönemde, hastaland ıktan son-
ra ve son bir y ı llık dönemde çal ışı p çal ış mama bakı -
mından iki grup aras ında küçük farklı lıklar gözlen-
mekle birlikte,bu farklar istatistiksel olarak önemli 
bulunmam ış tır (Tablo 8). (Tablo 9). (Tablo 10). 

SUÇLARLA İLGİLİ  VERİLER 

SUÇUN CINSI: 
50 hastanın iş lediğ i toplam suç sayı sı  66'dır. Has-

talardan 8'i (%16) mükerrer suçlu olup, iki hastan ı n 
değ iş ik zamanlarda i ş lenmiş  ikiden fazla suçu vardır. 
Kiş iye yönelik suçlar en çok i ş lenen suçlardır (Tablo 
11). 

Sadece ki ş iye yönelik suçlar ele al ı ndığı nda, bi-
rinci s ırada cinayet (%43) ve yaralama (%43) birlikte 
yer almaktad ır. Sonra s ırayla tehdit (%8), cinsel içe-
rikli suçlar (%4) ve yaralanmaya neden olmayan sal-
din (%2) gelmektedir. i ş lenen cinsel içerikli iki su-
çun birisi cinsel amaçlı  saldın, diğeri fiili livatadır. 

Sadece mala yönelik suçlara bak ıldığı nda, birinci 
sırada yang ın çıkarma (%46), ikinci s ırada h ırs ızlık 
(%45) ve üçüncü s ırada e şyaya zarar verme (%9) 
yer almaktad ır. 

Kiş iye yönelik suçların %41'inde kurbanlar hasta 
yakınları , %59'unda yabanc ı lard ır. Ebeveynlerin kur-
ban olarak seçilme oran ı  %27.4'dür (%17.6 baba, 
%9.8 anne) (Tablo 12). 

SUÇUN Ş IDDET DERECESI: 
Söz konusu hastalar ı n çoğ unluğ u (%80), orta de-

recede ciddi ve ciddi ş iddet unsuru içeren suçlar i ş le-
miş lerdir (Tablo 13). 

SUÇ DÖNEMI: 
En çok suç i ş lenen dönem hastalığı nın 2.-5. y ılla-

rı  aras ındaki dönem olup, hastal ık öncesi dönemde 
görülen suçlar ise (%3) mükerrer suçlular taraf ından 
iş lenmiş tir (Tablo 14). 

TARTİŞ MA 
Bu bulgular ışığı nda suç iş lemiş  ve iş lememi ş  ş i-

zofrenler yaş , öğ renim düzeyi, çal ış ma, meslek, me-
deni hal, doğ um yeri ve göç değ işkenleri göz önüne 
al ınarak karşı laş tırıldığı nda aralar ında bir fark bulun-
madığı  sonucuna var ılmış tır. 

Yaş , çalış ma durumu, meslek edinme, do ğ um ye-
ri ve göç ile ilgili veriler giri ş  bölümünde sözü edilen 
çalış maların sonuçlar ı  ile uyumludur. 

Çalış mam ızda yer alan suç i ş lemiş  ş izofrenlerin 
öğ renim düzeyleri, literatürde suç i ş lemiş  ş izofrenler 
için bildirilen öğ renim düzeylerine göre daha dü ş ük 
bulunmuş tur. Bu durumun çal ış maların yap ıldığı  ül-
kelerdeki geli şmiş likle birlikte öğ renim düzeyinin de 
yüksek olu ş una bağ lı  olduğ u düşünülmektedir. Ayrı -
ca, fark çal ış maları n yap ıldığı  ülkelerdeki tedavi, ta-
kip ve rehabilitasyon olanaklar ının daha iyi olmas ı  
nedeniyle hastalar ın öğ renim için yeterli performans ı  
gösterebilmelerine de bağ lı  olabilir. 

Literatürde suç i ş lemiş  ş izofrenler için bildirilen 
bekarl ık oranlar ı , çal ış mam ızda belirlenen bekarl ık 
oranlarına göre daha yüksektir. Bu durumun kültürel 
farkl ı lıklardan kaynakland ığı  dü ş ünülmektedir. Top- 
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lumumuzda, hastaların evlendirilirlerse iyile şecekleri 	Tablo 2: Yaş  gruplarına göre dağı lım 
yolunda yanl ış  bir inanc ın sıklıkla görüldüğ ü bir ger-
çektir. 

Çal ış mam ızda yer alan suç i ş lemi ş  ş izofrenlerin, 
iş ledikleri suçlar ın önemli bir bölümü (%77), ki ş iye 
yönelik ve ciddi suçlard ı r. Ancak bu, toplum içindeki 
tüm ş izofrenlerin ciddi suçlar i ş lemeye meyilli ve 
tehlikeli ki ş iler olduklar ı  anlam ına gelmez. Chuang, 
Williams ve Dalby (1), halk ın sezgisinin ve görü ş ü-
nün, mental hastal ığı  olanların davranış ları  önceden 
belirlenemeyen, tehlikeli bir toplulu ğ un üyeleri ol-
duklan şeklinde önyarg ı l ı  olmaya eğ ilimli olduğ unu 
savunarak çal ış malarında kriminal davran ış ları  olan 
ş izofrenlerle, medikal sebeplerle hastanede yatan 
kontrol grubu aras ı nda suç tipi bak ı m ından anlaml ı  

Yaş  grubu 

Suç iş lemiş  
N 	% 

Suç iş lememiş  
N 	% 

Toplam 

N 

17-24 5 10.0 12 24.0 17 
25-34 18 36.0 22 44.0 40 

35-44 20 40.0 11 22.0 31 

45 + 7 14.0 5 10.0 12 

Toplam 50 100 50 100 100 

bir fark bulunmad ığı nı  bildirmiş lerdir. Toplumumuz- 	Tablo 3: Öğ renim sürelerin göre dağı lı m 
daki genel hoşgörü nedeniyle, iş lenen küçük suçlar ın, 
özellikle mala yönelik ya da hafif ş iddet unsuru içe-
ren suçların büyük bölümünün adalet mekanizmas ına 
aksetmediğ i dü şünülmektedir. Bunda, mala yönelik 
suçlarda zarar ın hasta ailesi taraf ından tazmininin ya 
da tahrip edilen mal ın aileye ait olmas ın ın pay ı  da 
olabilir. Say ı lan nedenlerden dolay ı  çalış mam ızda 
yer alan, muhafaza ve tedavi için gönderilmi ş  suç iş -
lemiş  ş izofrenlerin büyük oranda ciddi suçlar i ş lemiş  
ki ş iler olmalar ı  doğ aldır. Çal ış mamızda belirlenen 
mala yönelik suç oran ı nın, Robertson'un (5) çal ış ma-
sındaki mala yönelik suç oran ı na göre daha dü ş ük 

yakınların kurban olarak seçilme oranlar ı  ise litera- 
türle uyumludur. 

Ayrıca, çal ış mam ızda yer alan suç i ş lememi ş  ş i-
zofrenlerin büyük bölümü suç i ş leme için riskli say ı- 
lan dönemlerde bulunmalar ına rağ men suç i ş leme 
miş lerdir. Bu nedenle suç i ş lememi ş lerde, hastal ık 
süresinin suç iş lememe üzerine herhangi bir etkisinin 
bulunmadığı  söylenebilir. 

Çalış mam ızın sonuçlar ı , belli bir zaman dilimin-
de, belli kliniklerde yatmakta olan hastalar ın duru- 
munu yans ı tmaktad ır. Bu konuda daha geni ş  örnek-
leınlerle ve daha ayr ıntı lı  çalış malar yap ılmasının ya-
rarl ı  olacağı  düş ünülmektedir. 

Tablo 1: Gruplara göre ş izofreni tiplerinin dağı lı m ı : 

Tip Suç iş lemiş  Suç iş lememiş  Toplam 

Paranoid 32 33 65 

Dezorganize 10 10 20 

Tortu 8 7 15 

Toplam 50 50 100 

Öğ renim süresi 

Suç iş lemiş  
N 	% 

Suç iş lememiş  
N 	% 

Toplam 

N 

0-5 27 54 22 44 49 
6-8 10 20 14 28 24 

11 yı l ve üstü 13 26 14 28 27 

Toplam 50 100 50 100 100 

Medeni hal 
Suç iş lemiş  

N 	% 
Suç iş lememiş  

N 	% 
Toplam 

N 

Bekar 33 66 39 78 72 

Evli 10 20 10 20 20 

Boş anmış  5 10 1 2 6 
Dul 2 4 - 2 

Toplam 50 100 50 100 100 

Tablo 5: Doğum yerine göre değ ilim 

Doğ um yeri 

Suç iş lemiş  
N 	% 

Suç iş lememiş  
N 	% 

Toplam 

N 

Meropol 10 20 16 32 26 

Diğer kent 7 14 9 18 16 

Köy 33 66 25 50 58 

Toplam 50 100 50 100 100 

bulunuş unun da aynı  bağ lı  yine nedenlere olduğ unu 	Tablo 4: Medeni hale göre dağı l ım ı  düş ünmekteyiz. Çal ış mam ızda belirlenen cinayet ve 
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Tablo 6: Köyden kente göç durumuna göre da ğı l ım 

Suç iş lemiş  Suç iş lememiş  Toplam 
Göç durumu N % N % N 

Göç edenler 20 60.6 14 56 34 
Göç etmeyenler 13 39.4 11 44 24 

Toplam 33 100 25 100 58 
(Köyde doğanlar) 

Tablo 7: Meslek edinme durumuna göre dağı lı m 

Meslek edinme 
	Suç iş lemiş  Suç iş lememiş  Toplam 

durumu 
	

N % 	N % 	N 

Meslegi olmayanlar 24 	48 	33 	66 	57 
Mesleğ i olanlar 	26 	52 	17 	34 	43 

Toplam 	 50 100 	50 100 	100 

Tablo 8: Hastalık öncesi dönemdeki çal ış ma durumuna 
göre dağı lım 

Hastalık öncesi Suç i
ş lemiş  Suç iş lememiş  Toplam 

çal ış ma durumu N % 	N % 	N 

Çalış anlar 
	

31 	62 	22 	44 	53 
Çahşmayanlar 
	

19 38 	28 	56 	47 

Toplam 
	

50 100 	50 100 	100  

Tablo 10: Son dönemdeki çal ışma durumuna göre dağı lı m 

Suç iş lemiş  Suç iş lememiş  Toplam 

Son dönemde N % N % N 

Çalış anlar 12 24 5 10 17 
Çalış mayanlar 38 76 45 90 83 

Toplam 50 100 50 100 100 

Tablo 11: Suçların dağı lım 

Suç kategorisi Suç say ıs ı  

Kiş iye yönelik 51 77 
Mala yönelik 11 17 
Diğer 4 6 

Toplam 66 100 

Tablo 12: Suçların cinslere göre dağı lı m 

Suç cinsi Suç say ısı  

Cinayet 22 33 
Yaralama 22 33 
Yaralamaya neden 
olmayan sald ırı  1 1 
Cinsel içerikli suçlar 2 3 
Tehdit 4 6 
Hırsızlık 5 7 
Yangın çıkarma 5 7 
Eşyaya zarar verme 1 1 
Diğer 4 6 

Toplam 66 100 

Tablo 9: Hastalık sonrası  çalış may ı  sürdürebilme 
durumuna göre dağı lım 

Hastal ıktan 
	Suç iş lemiş  Suç iş lememiş  Toplam 

sonra 
	 N % 	N % 	N 

Çalış mayı  
sürdürenler 	6 	19 	5 	22 

	
11 

Çalış mayı  
sürdüremeyenler 25 	81 	17 	78 

	
42 

Toplam 	31 100 
	

22 100 	53  

Tablo 13: Suçları n ş iddet derecesine göre dağı lım 

Suçun ş iddet derecesi Hasta say ısı  

Ş iddet unsuru yok 3 6 
Minimal ş iddet 2 4 
Orta derecede şiddet 5 10 
Orta derecede ciddi ş iddet 11 22 
Ciddi şiddet 29 58 

Toplam 50 100 
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Tablo 14: Suçları n hastalı k dönemlerine göre dağı lım  

Suçun iş lendiğ i dönem Suçun say ıs ı  

Hastal ık öncesi 2 3 
Hastalığı n ilk yı lında 3 4 
Hastalığı n 2.-5. y ı lında 25 37.9 
Hastalığı n 6.-10. yıllar aras ı  16 24.3 
Hastalığı n 10. yı lından sonra 20 30.3 

Toplam 66 100 
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