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ÖZET

Bu çalışmanın amacı Bakı rköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Alkol ve Madde Ba ğımlıları Araştırma ve Tedavi Merkezi'ne (AMATEM) yat ırdarak tedavi edilen madde bağımlısı 2180 olgudaki suç oranlarını araştırmak
ve genel populasyondaki suç oran ı ile kıyaslanmaktadır.
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SUMMARY
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The aim of this study was to investigate the criminal rates of 2180 in patients who esere drug addicts in Bak ırköy
Neuropsychiatric Hospital Alcohol and Drug Addiction Center (AMATEM) and to compare with criminal rates
of population.
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GİRİŞ

Psikoaktif maddeler çok eski ça ğlardan beri hemen
hemen her kültürde keyif verici, yat ıştıncı, uyuşturucu ve ilaç olarak kullan ıla gelmiştir. Tarih boyunca dinlerin, toplumlar ın ve kiş ilerin psikoaktif
maddelere karşı tutumları çok değişik olmuştur.

AMAÇ

Toplumdaki suç prevalans ı ile madde bağımlılarındaki suç oranlannı karşılaştı rmak ve madde kullanımının suça ön eğ ilim verip vermediğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM

Bazı toplumlar psikoaktif maddeleri çok benimsemi ş
hatti dini törenlerinin vazgeçilmez bir maddesi
olmuş iken, bazı toplumlar ve dinler psikoaktif maddelerin kullanımını tamamen yasaklamıştır.
Suç: İçinde yaşanı lan toplumun normlarının dışına
çıkan ve topluma zarar verdi ği ya da tehlikeli olduğu
kanun koyucular tarafı ndan kabul edilen ve belirtilen eylemlere suç denilmektedir.
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Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Alkol
ve Madde Bağımlıları Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) 15 Mart 1991 ile 15 Mart 1995 tarihleri arasında başvuran DSM-III-R tan ı kriterlerine göre
madde bağımlığı tanısı konularak yatırılan 2180
madde bağımlısı çalışmaya alındı.
Çalışmaya alınan olguların işledikleri suçlar:
1. Uyuş turucu madde bulundurmak veya kullanmak

Alpay, Karamustafaoğlu, Kükürt

Madde BagımIdartnda Suç

2. Yaralama
3. Cinayet
4. Kaçakçılık
5. Hırsızlık
6. Gasp
7. Diğer
8. Yukandakilerden en az ikisi olarak gn ıplandınldı.
BULGULAR

Araştırmaya alınan 2180 olgunun 1678'inin (% 77)
suç nedeniyle hapse girdiği ya da ceza aldığı bulundu.

Madde kullanımı nedeniyle iş performansında giderek düşen ve ekonomik kriz içine giren ki şi ihtiyacı olan maddeyi temin edebilmek için h ırsızlık,
uyuşturucu madde satıcıhğı ya da kuryeliği veya
fuhuş gibi suçları işlemeye hazır hale gelmektedir.
Ayncı bazı profesyonel suçların (katil, hırsızlık vb.)
ihtiyaç duyduğu aşırı cesaretin sağlanmasında psikoaktif maddeler suç ile ilginin bir halkas ını oluşturmaktadır.
Tüm bunların yanısıra trafik kazalar ına sebebiyet
verme ve psikoaktif madde kullan ımı nedeniyle oluşan düşünce ve davran ış bozuklukları sonucu işlenen
suçlar (kavga, yaralama, cinayet vb.) uyu şturucu
madde ve suç aras ındaki primer ve sekonder bağların son derece güçlü oldu ğunun göstergeleridir.
Ayrıca ABD'de opoid kullananlann % 30-50'sinin
DSM-III-R tanı kriterlerine göre antisosyal ki şilik
tanısı konan kişiler olduğu antisosyal kişilerde de
suç potansiyelininin diğer kişilere göre daha yüksek
olduğu bulunmuştur.
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• 1120 olgunun (% 51) uyu şturucu madde bulundurmak ve kullanmak,
• 121 olgunun (% 5.5) yaralamak,
• 6 olgunun (% 0.2) cinayet,
• 60 olgunun (% 2.8) hırsızlık,
• 10 olgunun (% 0.4) gasp,
• 287 olgunun (% 14) di ğer,
• 74 olgunun (% 3.5) yukandakilerden en az ikisi
olarak bulunmuştur.

disinin toplum tarafından suçlu ve ahlaks ız biri olarak sayilmak suretiyle d ışlandığını da bilmektedir.

pe

SONUÇ

cy

Diğer olarak de ğerlendirdiğimiz grupta madde taşımacılığı, madde satıcılığt, muhabbet tellall ığı, do
landıncılık gibi suçları kapsamakta olup madde bağımlılarının maddeyi bulmak için yapt ığı suçlardan
biridir.

Psikoaktif madde kullan ımı ile suç davranışı arasında yakın bir ilişki öteden beri bilinmektedir.
Kanun, tıbbi zorunluluklar dışında uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı kullanılmasını suç haline getirmiştir.
Bu nedenle uyuşturucu maddelerin kullan ılması,
imal edilmesi, sağlanması ve satılmasının suç sayılması nedeniyle dünyanın her yerinde uyu şturucu
maddeler etrafında suçluluk hali oluşmaktadır.
Bunun dışında bu maddelerin etkileri dolay ısıyla kişiler doğrudan ya da dolayl ı olarak yeni bir tak ım
suç işlemeye yönelmektedir. Bağımlı olan kişi ken-

Istanbul'da yap ılan suç prevalans ı. incelenmesinde
100.000 kişiye 186.73 iken madde kullan ımı nedeniyle kliniğimize yatan 2180 hastanın 1878'in1n
suç işlemiş olması madde kullanımı ile suç arasındaki korelasyonu göstermektedir.
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