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ÖZET 

Bu çalış man ın amacı  Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastanesi Alkol ve Madde Ba ğı ml ı ları  Araş tı rma ve Te-
davi Merkezi'ne (AMATEM) yat ırdarak tedavi edilen madde bağı ml ıs ı  2180 olgudaki suç oranların ı  araş tırmak 
ve genel populasyondaki suç oran ı  ile k ıyaslanmaktadı r. 

Anahtar kelimeler: Madde, bağı ml ı lık, suç 

Düşünen Adam; 1995, 8 (2): 16-17 

SUMMARY 

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 ğ lardan beri hemen 
hemen her kültürde keyif verici, yat ış tınc ı , uyuş -
turucu ve ilaç olarak kullan ı la gelmi ş tir. Tarih bo-
yunca dinlerin, toplumlar ın ve ki ş ilerin psikoaktif 
maddelere kar şı  tutumları  çok değ iş ik olmuş tur. 

Baz ı  toplumlar psikoaktif maddeleri çok benimsemi ş  
hatti dini törenlerinin vazgeçilmez bir maddesi 
olmuş  iken, bazı  toplumlar ve dinler psikoaktif mad-
delerin kullan ım ı n ı  tamamen yasaklam ış tır. 

Suç: İçinde yaşanı lan toplumun normlar ının dışı na 
ç ıkan ve topluma zarar verdi ğ i ya da tehlikeli olduğu 
kanun koyucular taraf ı ndan kabul edilen ve be-
lirtilen eylemlere suç denilmektedir. 

AMAÇ 

Toplumdaki suç prevalans ı  ile madde bağı mlı ların-
daki suç oranlann ı  karşı laş tırmak ve madde kul-
lan ımının suça ön eğ ilim verip vermediğ ini araş -
tırmayı  amaçladık. 

YÖNTEM 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları  Hastanesi Alkol 
ve Madde Bağı mlıları  Araş tı rma Merkezi'ne (AMA-
TEM) 15 Mart 1991 ile 15 Mart 1995 tarihleri ara-
sında başvuran DSM-III-R tan ı  kriterlerine göre 
madde bağı mlığı  tan ısı  konularak yat ırılan 2180 
madde bağı mlı sı  çalış maya al ındı . 

Çalış maya alınan olguların iş ledikleri suçlar: 
1. Uyuş turucu madde bulundurmak veya kullanmak 
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2. Yaralama 
3. Cinayet 
4. Kaçakç ılık 
5. Hırsı zlık 
6. Gasp 
7. Diğer 
8. Yukandakilerden en az ikisi olarak gn ıplandınldı . 

BULGULAR 

Araş tırmaya al ınan 2180 olgunun 1678'inin (% 77) 
suç nedeniyle hapse girdiğ i ya da ceza ald ığı  bulundu. 

• 1120 olgunun (% 51) uyu ş turucu madde bulundur-
mak ve kullanmak, 
• 121 olgunun (% 5.5) yaralamak, 
• 6 olgunun (% 0.2) cinayet, 
• 60 olgunun (% 2.8) h ı rs ızlık, 
• 10 olgunun (% 0.4) gasp, 
• 287 olgunun (% 14) di ğ er, 
• 74 olgunun (% 3.5) yukandakilerden en az ikisi 
olarak bulunmu ş tur. 

Diğer olarak de ğerlendirdiğ imiz grupta madde ta-
şı mac ı lığı , madde satıc ı lığ t, muhabbet tellall ığı , do 
landıncı lık gibi suçları  kapsamakta olup madde ba-
ğı mlı larının maddeyi bulmak için yapt ığı  suçlardan 
biridir. 

SONUÇ 

Psikoaktif madde kullan ımı  ile suç davran ışı  ara-
s ında yakın bir ilişki öteden beri bilinmektedir. 
Kanun, tıbbi zorunluluklar d ışı nda uyuş turucu ve ba-
ğı mlı lık yapıc ı  kullan ı lmas ını  suç haline getirmi ş tir. 
Bu nedenle uyu ş turucu maddelerin kullan ı lması , 
imal edilmesi, sağ lanmas ı  ve sat ı lmas ının suç sa-
yı lmas ı  nedeniyle dünyanın her yerinde uyu ş turucu 
maddeler etraf ında suçluluk hali olu şmaktadır. 

Bunun dışı nda bu maddelerin etkileri dolay ısıyla ki- 
ş iler doğ rudan ya da dolayl ı  olarak yeni bir tak ım 
suç iş lemeye yönelmektedir. Ba ğı mlı  olan ki ş i ken- 

disinin toplum tarafından suçlu ve ahlaks ız biri ola-
rak sayilmak suretiyle d ış landığı nı  da bilmektedir. 

Madde kullanımı  nedeniyle i ş  performans ında gi-
derek dü şen ve ekonomik kriz içine giren ki ş i ih-
tiyacı  olan maddeyi temin edebilmek için h ırsı zlık, 
uyuş turucu madde sat ıc ı hğı  ya da kuryeliğ i veya 
fuhuş  gibi suçlar ı  iş lemeye hazır hale gelmektedir. 
Ayncı  baz ı  profesyonel suçların (katil, h ırsızlık vb.) 
ihtiyaç duyduğu aşı rı  cesaretin sağ lanmas ında psi-
koaktif maddeler suç ile ilginin bir halkas ını  oluş -
turmaktad ır. 

Tüm bunların yanı sıra trafik kazalar ına sebebiyet 
verme ve psikoaktif madde kullan ımı  nedeniyle olu-
şan düş ünce ve davran ış  bozukluklar ı  sonucu iş lenen 
suçlar (kavga, yaralama, cinayet vb.) uyu ş turucu 
madde ve suç aras ındaki primer ve sekonder bağ -
ların son derece güçlü oldu ğunun göstergeleridir. 

Ayrıca ABD'de opoid kullananlann % 30-50'sinin 
DSM-III-R tan ı  kriterlerine göre antisosyal ki ş ilik 
tanı sı  konan kiş iler olduğu antisosyal kiş ilerde de 
suç potansiyelininin diğer kiş ilere göre daha yüksek 
olduğu bulunmuş tur. 

Istanbul'da yap ılan suç prevalans ı . incelenmesinde 
100.000 ki ş iye 186.73 iken madde kullan ımı  ne-
deniyle kliniğ imize yatan 2180 hastan ın 1878'in1n 
suç iş lemiş  olmas ı  madde kullan ım ı  ile suç ara-
sındaki korelasyonu göstermektedir. 

KAYNAKLAR 

1. Clayton R: Extend and Consequences of drug abuse, in drug 
abuse and Drug Abuse Research. National Institute on Drug 
Abuse, Department of Health on Human Services. Rock Ville, 
Maryland, 1984. 
2. DSM-III-R. American Psychiatric Sasociation Washington DC, 
1987. 
3.Dönmezer S: Kriminoloji. 5. Bask ı , 1985. 
4. Fishurne PM, Abelson H1, Cisin I: National survey on drug on 
drug abuse main finding: 1979 DHHS publication. No:ADM 80- 
976, Washington DC, US Government Printing Office, 1980. 
5. Nurco DN: Drug addiction and erime, acmoplicated issue. Br J 
Addiction 82, p.7-9, 1987. 
6. Dudular T: Psikoaktif madde kullanan hastalarda temel esaslar 
ve suç, 1991. 

17 

pe
cy

a


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76

