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11.10.2018 

ADLİ TIP 

DERS 1 

Ders hocası :Prof. Dr. Mehmet Çakıcı  

Önerilen kitap: Klinik Adli Tıp – Oğuz Polat  

Sınav tarzı: 5 klasik soru 

Adli tıp, tıp ile hukukun birleşimidir. Dolayısıyla biz bu derste hem tıp hem de hukuk 

kaynaklı örneklerden bahsedeceğiniz. Daha çok bu dersi pratik olarak işleyeceğiz. Mesela 

istismar, kadına yönelik şiddet vs konularını bu derste konuşacağız. 

 Bu ders için önerilen kitap Oğuz Polat’ın adli tıp ders kitabıdır. Sınavda beş tane klasik soru 

sorulacaktır. Herhangi bir test soru sorulmayacaktır. Kolay sorular sorulur. Bu derste 

yoklama alınır bu yoklamanın amacı katılan kişileri ödüllendirmektir. Yani bir iki ders 

dışında sürekli derse katılan bir insana ekstra final sınavında on puan eklenecektir. 

Gelmeyenin notundan herhangi bir şey eksilmeyecektir. Final %70 vize ise %30 etkilidir. 

Notu da bol bol veririz. Amacınız bu derste bir şeyler öğrenmek olsun. 

Ölüm 

Ölüm nedir? 

Canlılık aktivitesinin sonlanmasıdır. Basit olarak ölüm bu şekilde tanımlanır. Bunun dışında 

hücre ölümü, doku ölümü, beyin ölümü gibi değişik tanımları da vardır. Her hücre aynı 

vakitte ölmez. Mesela el dokusu serttir. Bu nedenden dolayı bunun ölümü saatler alır. Ancak 

vücuttaki bazı dokular örneğin beyin hücresi gibi hücrelerin ölümü birkaç dakika sürer. Ya da 

göz altındaki dokular çok hassastır ve yumuşaktır. Bu dokuların ölüm süresi de çok kısadır. 

Bizi burada ilgilendiren kısım beyin ölümüdür. Burada tüm beynin ölümü ve beyin sapının 

ölümü söz konusudur. Beyin sinirler sayesinde tüm vücudu idare eder yani beyinden aşağıya 
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doğru akan sinirler sayesinde insan beyinden mesaj yollar ve çeşitli hareketlerde bulunur. 

Beyin, ponz ve medulla diye ikiye ayrılır. 

 

Beyin sapı ise vücutta ki nabız, tansiyon, nefes, kalp atışı gibi bölgelerin merkezidir. Hassas 

yerlerdeki kılcal damarlar nedeniyle mesela bazen patlaması sonucu ani bir ölüm gerçekleşir. 

Mesela şeker hastalarında ani ölüm söz konusu olur. Eğer ki hemen müdahale edilmezse kişi 

hayatını kaybedebilir. Hemen müdahale edildiği takdirde makineye bağlı olarak kişi hayatta 

kalabilir. İşte kişinin burada hayatta kalması ponzve medullanın hala ölmemiş olmalarıdır. 

Yani beyin sapı öldüğü için ve nabız burada sona erdiği için kişinin artık makinaya bağlı olarak 

hayatta kalması söz konusu olur. Eğer ki kişinin ponz ve medulla kısımlarında ki beyin tarafı 

ölürse bu durumda yüksek beyin ölümü gerçekleşir. Bu durumda nabız atar ancak beyin 

ölümü gerçekleşir ve kişi yatağa bağlı olarak yaşar. 

Doktor bir kişinin öldüğünü tespit edebilmesi ve karar verebilmesi için öncelikle şu sırayı 

izleyerek kişinin öldüğüne karar verir: 

1. Öncelikle kalbine bakar kalbi çalışıyor mu diye bakar. Bunu el ile veya kulak ile test 

edebilir.   

2. Solunuma yani nefes alıyor mu almıyor mu diye bakacak? Mesela ağzına bir ayna 

koyabilir bu şekilde kişi, nefes aldığında buharı aynaya temas ediyorsa bu durumda kişi hala 

yaşıyordur. 

3. Dolaşım sistemine bakılır. Yani nabza bakılır. Örneğin el bileğindeki nabza bakılır ya da 

başka yerlerdeki kişinin nabız noktalarına bakılır eğer ki atıyorsa kişi yaşıyordur. 

4. Kişinin refleksleri durdu mu diye bakılır. Mesela gözde hemen kurumaya başlar. Eğer ki 

göz refleksifolarak açılıp kapanmazsa bu durumda kişinin gözü kurur ve göz altında 

kahverengi bir plak oluşur. Göz gibi başka refleksif noktalara da bakılabilir. 

 Doktor tüm bu bunların hepsini bir bir değerlendirir ve ondan sonra kişinin öldüğüne karar 

verir. Bunlara bakılmazsa kişi yaşadığı halde ölmüş kararı verilebilir. Mesela bazen bir kişi 

ölmemiş ancak ölüm kararı veriliyor daha sonra kişiyi gidip morgdan çıkarıyorlar. 

 



3 
 

Ölüm sonrası değişiklikler (postmortem)  

Kişi de kısa vadede değişiklikler meydana gelebilir.  

Derinin canlı görüntüsünün kaybedilmesi Mesela, gözün altındaki o beyaz rengin kahverengi 

olması gibi bir durumda deri canlı görüntüsünü kaybeder. Bunun dışında, mesela kişinin 

normalde vücut sıcaklığı 36° ile 38° arasında değişir. Ancak kişi öldüğünde vücut ısısı 

düşmeye başlıyorsa bu da kişinin öldüğüne bir delildir. Yani kişinin bir iki saat içinde vücut 

ısısı düşerse bu durum da kişinin ölmüş olma ihtimali yüksektir. Buradaki kişinin vücut ısısının 

düşmesi kişinin yaşlı veya çocuk olmasına göre değişiklik gösterebilir ya da bulunduğu 

ortama göre değişebilir. 

Bunun dışında bir diğer değişiklik ölüm sonrası lekelerdir. Kırmızı, mor renklerde lekeler 

kişinin vücudunda ortaya çıkar. Mesela ekimoz, yani kişinin darbe alması durumudur. Ekimoz 

durumunda vücutta leke oluşabilir. Ancak bizim burada bahsettiğimiz vücudun darbe 

almadan renk almasıdır. Bunun sebebi vücut yatma pozisyonunda iken kan ve sıvı 

yerçekimine bağlı olarak aşağıya çekilmeye başlar. Mesela kişi oturuyor halde ise kişinin alt 

tarafına yani oturduğu yere doğru sıvılar akmaya başlar. Burada kana kırmızı rengini veren 

molekül damarın dışına çıkar ve çevre dokuyu o boya maddesi ile boyar. Yani kişinin bası 

yerlerinin çevresini boyar. Çünkü bir yere kişinin vücudu basılı ise onun çevresine boya gider. 

Örneğin bir kimse kendini astığında ipin dediği yer beyaz ancak onun çevresi kızarmaya 

morarmaya başlar. İp kanın veya boya maddesinin aşağıya inmesini engeller ve ipin etrafında 

ölüm lekeleri meydana gelir. Dolayısıyla Ekimoz bir vücuda alınan darbe iken ölüm lekesi 

kişinin öldüğünde kana kırmızı rengini veren molekülün damardan çıkması ve bası yerlerinin 

etrafını boyamasıdır. 

 

                             ADLİ TIP – 2                             17.10.2018                  

Ölü lekeleri doğal bir sonuçla oluşur. Ekimoz ise fiziksel bir güçle oluşur. Mesela bir 

kimse yumrukla gözüne vurduğunda ekimoz olayı meydana gelmiş olur. Göz orada 

şişer yani gözün etrafındaki kılcal damarların patlamasıyla göz şişer. Parçalanan 

damarda çıkan kanın çevre dokuyu boyanmasıyla ekimoz meydana gelir. Ekimoz 

dışında ölüm lekeleri vardır. Ölüm lekesi ise ölüm sonrası meydana gelir. Makine gibi 
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olan vücuttaki kalp durduğunda insanın kanları ve sıvısı yerçekimine bağlı olarak 

insan yatış pozisyonunda ise alt tabakasına akar. Eğer ki asılı bir haldeyse bu sefer 

ayaklarına doğru akar. Normalde kana kırmızı rengini veren HM molekülü kanın 

dışına çıkmaz. Damar bu kanın dışarı çıkmasına engel olur. Kişi öldüğünde bu 

molekül dışarıya çıkar ve çevre dokuyu boyar. Yani bası yerlerinin etrafını boyar. 

Eğer ki bası yoksa o noktayı komple boyar.  

Bu ölü lekelerinin rengi ve büyüklüğü de farklı olabilir. Mesela aynı bölgede aynı 

büyüklükte iki farklı ekimoz yapıldıysa bunların rengi farklı olur. Küçük ile büyük 

ekimoz birbiriyle kıyas etmek doğru değildir. Ancak aynı boyutta ki ekimozu kıyas 

etmek doğrudur. Biri kırmızı iken diğeri yeşil ise bu da farklı zamanlarda meydana 

geldiğini gösterir. 

Geçen haftaki vücudun soğuması, parlaklığını kaybetmesi gibi sonuçların yanında bir 

de kısa süreli olarak ölü katılaşması meydana gelir. Ölü katılaşması ise şudur: Ölüm 

sonrası kişinin vücudu öncelikle yumuşar. Sonra sertleşmeye başlar. Bu sertleşme 

sonrası tekrar yumuşar. Ölü katılaşması vücuttaki ATP dediğimiz enerji miktarına 

bağlıdır. Örneğin sporcularda enerji azalmasına bağlı olarak ayaklarına kramp 

girmesi buna örnek verilebilir. Eğer katılaşarak kırılırsa tekrar meydana gelmez. 

Katılaşma küçük kaslarda daha hızlıdır. Bu katılaşma aşırı soğuk ya da aşırı sıcak 

veyahut ta yüksekten düşme durumlarında meydana gelebilir. İşte bu birkaç günde 

meydana gelen değişikliklere erken dönem ölüm sonrası değişiklikler denir. 

2. Orta vadeli ölüm sonrası değişiklikler 

Buda birkaç hafta içinde meydana gelen değişikliklerdir. Bunlardan en meşhuru 

kokuşmadır. Yani bir ölü de birkaç haftaya yakın bir zamanda kokuşma meydana 

gelir, kokmaya başlar. Bu kokuşma şu şekilde meydana gelir: Hücrelerin içinde bizi 

savunan Lizozom denen yapı vardır. Bunun içinde enzimler vardır bu enzimler 

normalde mikropları yer. Ölüm sonrası bu lizozomlar vücudu koruyamaz hale gelirler. 

Bu durumda bakteriler çoğalmaya başlar. Ve bu bakteriler vücudu kemirmeye başlar 

kemiren bakteriler üç şey meydana getirirler: 

1. Sıvı meydana gelir, 

2.Renk değişimi, 
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3.Gaz üretimi 

Yaparlar. Mesela çöplerden bakterilerin olduğu yerlerde o çöpler böyle gitgide siyah 

rengini almaya başlar. Vücutta bunun gibi böyle gitgide renk değişimi yapmaya başlar 

gaz üretir hem de sıvı meydana gelir. 

Ayrıca Paleoantropoloji denilen bir bilimle böceklerin analizine bakılır ya da etraftaki 

çimlere vs. bakılarak ölümle ilgili sonuçlara varılır.  

3. Uzun vadeli değişiklikler 

Burada mumyalama söz konusu olur. Mesela bir çok kral kendini mumyalamıştır. 

Vücut sıvı kaybettikten sonra mumyalaşma meydana gelir. Kağıt gibi olur ve dökülür. 

Vücudun içindeki sıvılar ortadan kalkmaya başlar. Salamuralaşma olur. Bu tür uzun 

vadeli değişiklikler de görülür. Bu yıllara dayanır. 

Bu ölüm hadiseleri sonrasında otopsi yapılır. İki çeşit otopsi vardır:  Biri adli otopsi 

diğeri özel otopsidir. Adli otopsi eğer suçla ilgili bir otopsi ise yani adli bulgulara 

dayanan bir ölüm var ise ya da ani ve beklenmeyen bir ölüm gerçekleşmiş ise bu adli 

mercilerin kontrolünde yapılan otopsiye adli otopsi denir. Özel otopsi ise mesela 

deneysel amaçlı ya da üniversitelerde eğitim amaçlı olabilir. Bunlara da özel otopsi 

denir.  

Otopsiyi savcı huzurun da adli tıp uzmanı ve nöroloji uzmanı yapar. Eğer bunlardan 

biri yoksa mesela uzak bir yer de ise bu durum da hekim otopsiyi yapar. Otopsi de 

baş, göğüs ve karın boşluğu açılır. Ve otopsi yapılır. Her bir yerden numune alınır. Ve 

ilgili yere gönderilerek üzerine araştırma yapılır.  

Not: Ayın 24 ündeki ders iptal olmuştur. 
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                                         ADLİ TIP – 3                                    31.11.2018 

 

Ceza ehliyeti 

Kişinin ceza ehliyetini değerlendirirken, yaptığı eylemi biliyor olması yani yanlış bir 

davranış yaptığını kişinin biliyor olması gerekir. Bunun yanında sonuçlarınI da 

kavrayabiliyor olması gerekir. Bunlar özellikle çocuklar için geçerlidir. Yani bir çocuk 

yaptığı eylemin sonuçlarını kavrayamıyor olabilir. 

Sonuçlarını kavrayamıyor olması demek, mesela yaptığı fiilin başkalarına zarar 

verdiğini veya bunun sonucu başkalarının üzüleceğini ve uzun bir süre hapis 

atacağını anlayamıyor olması demektir. 

Bu kişinin yaptığı eylemin yanlış olması ve sonucunu kavrayamaması bazen ikisi 

beraber, bazense sadece bir tanesi insanların ruhsal yapısıyla ilişkilidir. Mesela bir 

insanın ruhsal yapısı bu neticeleri anlamasına engel oluyor olabilir. 

Kişi yaptığı bir davranışın bilmeyebilir ama yaptığı davranışın farkında olsa bile 

sonuçlarını anlayamayacak bir değişim geçirdi ise bu değişim kişiyi ruhsal bir 

sıkıntıya sokacaktır. Ve bu ruhsal sıkıntıda kişinin ceza ehliyetini ortadan 

kaldıracaktır. Yani öyle bir ruhsal değişim meydana gelecektir ki, kişi hem yanlışın 

farkında olacak hem sonuçlarını kavrayabilecek bir durumdan anlayamayacak hale 

gelmesinde değişen şey nedir, diye bakacağız. 

Bizim ceza ehliyetimiz iki nokta da söz konusu olur:  

Birincisi, akıl sağlığıdır,  

İkincisi ise, yaştır. 

Mesela çocuk olmak ceza ehliyetini ortadan kaldırır. Ya da kişinin ayırttım gücünün 

olmamasını gerektiren bir akıl sağlığı probleminin olması yine ceza ehliyetini ortadan 

kaldırır. 

Bu akıl hastalığı olmasa bu adam suç işlemeyecekti diye bilmemiz gerekir. 
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Kişide bir hastalık çıkıyor Ve o hastalığın bazı belirtileri çıkıyor ortaya. Ve bu belirtiler 

de bir kimseye suç işletiyor. Bu suçu işletilen ise kişinin akıl sağlığındaki değişikliktir. 

Öncelikle düşünce de belli başlı değişiklikler olması gerekir. Bu konuda psikolojide ki 

en temel ayrım piskoz ile nevroz dur.  Piskozu akıl hastalıklarına diyoruz. Nevruz ise 

ruhsal bozukluklardır. Yani akıl hastalığı sayamadığımız ancak insanda ruhsal olarak 

bozukluk görüldüğü durumdur. 

Burada kişinin gerçekle olan ilişkisinin bozulmasına psikoz denir. Yani gerçeği 

değerlendirme yetisindeki bozukluktur. Nevruzda ise ruhsal hastalıklar olur. Ama 

kişinin gerçeği değerlendirme yetisi bozulmaz. Yani gerçi değerlendirebiliyor ancak 

ruhsal sıkıntısı varsa buna nevroz denir. 

Beynin akıl melekeleri düşüncelerde duygularda, algılar da bozulur. İnsan 

düşünürken gerçekle ilişkisi bozulabilir. 

Mesela bir kimse diyor ki ben mehdiyim. Kişi burada buna inandığı için ısrar eder ve 

o adamın yaşından beklenmedik bir hareketi gerçekleştirir. Bu kültürde de 

görülmeyen bir şeydir. Ve kişi kendini bu yanlışa kaptırmıştır. 

Bunun yanında mesela bir kimse kahve falı bakıyor ve üç vakte kadar bir kısmet 

çıkacağını söylüyor. Burada yanlış bir inanış vardır. Bu yanlış inanış ısrarlı bir şekilde 

devam eder. Bu kültürde olmayan bir şeydir. Kişi bu düşünceye inanır ama bu önceki 

örnekteki gibi bir hezeyan değildir. Kişi buna inandığı için gidip bir olay çıkartabilir 

veya gidip kıyafetini değiştirebilir. 

Mesela ben mehdi olduğunu iddia ettiğimde burada birtakım gerçeklikle ilgili bağlantı 

kopar. Sizlerin öğrencim olduğunuzu ve size ders öğrettiğimi unutuyorum ve kendimi 

mehdi sanıp sizi de mürid olarak görüyorum. 

Akıl hastalığının belirtilerinden en birincisi hezeyandır.  Bununda yanında çok çeşitleri 

vardır. 

Mesela kişi, mesela ben siyahi ajanlar tarafından takip ediliyorum burada kötülük 

görme hezeyanı vardır. Ya da mesela alınma hezeyanı vardır. Mesela bazen bazı 

kimseler bu şarkı bana yazıldı der. Mesela bu kişiler beni takip ediyor bunu düşünür. 

Bunun dışında, mesela bazen insan kendini mehdi ilan eder. Bunun dışında büyüklük 

hezeyanı söz konusu olabilir. Mesela derki ben dünyanın en güçlüsüyüm. Bunun 



8 
 

dışında böyle çok da hezeyan var mesela kişi hamile olmadığı halde ben hamileyim 

der. Ya da kıskançlık hezeyanı söz konusu olabilir. Mesela kim bir kimsenin 

battaniyesi karışık olduğu için eşim beni başkasıyla aldatıyor gibisinden bir hezeyana 

kapılabilir. Bu da kıskançlık hezeyanına örnektir. 

İşte bu hezeyanlar bir kimse de başlar ve bunlar bir akıl hastalığının belirtisidir. Bu 

davranış artık kişinin normal davranışı olmaktan çıkar. Bir hezeyan ortaya çıkar. 

Normalde bu hezeyan olmasaydı kişi o suçu işlemeyecekti. Ancak bu hezeyan 

sonucu kişi bu suçu işledi. Dolayısıyla burada artık bir akıl hastalığının başlangıcı 

olduğunu bize gösterir. 

Hezeyanın çok çeşitli biçimleri vardır. Mesela bazı kişiler hep hasta olduğunu 

düşünüyor. Veya etkilenme hezeyanları vardır. Mesela biri benim duygularımı alıyor 

ve başkasına aşık olmamı sağlıyor. Ya da uydudan beni kontrol ediyorlar gibi bir 

düşünce yine hezeyan örnektir. 

Bu yazının dışında bir de algı söz konusudur. Bu algılardaki bozulmaya halüsilasyon 

denir. Bunda beş duyu organımızı kast ederiz. Halüsilasyon, olmayan şeyleri 

görmektir. Olmayan sesleri duymaktır, olmayan kokuları koklamaktır. Türkçesi, var 

saymaktır. Kişi aslında olmayan şeyleri duyar görür koklar. 

Cezai ehliyet nasıl kalkıyor diye baktığımızda, kişide bir ruhsal hastalık ortaya çıkar. 

Bu ruhsal hastalıkların öyle bir belirtisi olacak ki bu işlediği suçla, hastalığın belirtisi 

arasında bir ilişki olacaktır. Mesela bir kimse suçu, hastalığı doğrultusunda gidip 

işliyor mesela bu hastalık olmasaydı bu belirtiler olmayacaktı bu belirtiler olmadığı 

için de bu adam bu suçu işlemeyecekti. Ona bu suçu işletilen bu hastalıktır. İşte kişi 

burada gerçeği ayırt edemiyor. 

Mesela, diyelim ki bir kimse banka soydu ve suçu ile hastalıklarının belirgisi arasında 

bir ilişki olması lazım. Bunun dışında akıl hastalığının en temel bilgisi ve bu ortaya 

çıktığında ceza ehliyeti ortadan kalkar. Birincisi hezeyan ikincisi ise 

halüsinasyonlardır. Mesela kişi hezeyana kapılıp annem beni öldürecekti ben onu 

öldürdüm diyebilir. Ya da kıskançlık hezeyanı söz konusu olabilir. Mesela, bu çocuk 

benden değildir beni aldattın diyerek eşini öldürebilir. Bunun bir üçüncüsü ise 

konuşma bozukluğudur. Yani akıl hastalığının en temel belirgilerinden üçüncüsü 

budur. Yani bu noktada artık düşüncelere doğru gelmez özne yüklem bunlar belli 
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değildir. Mesela bir kimse yoldayım geçerken almış taşlı ve kafasına vurup adamı 

öldürmüş.  

Dördüncü olarak davranış hastalıkları olabilir. Ve beşinci olarak negatif belirtiler 

mesela kişinin yıkanması vs. gibi durumları yapmaması, yani yıkanmaması söz 

konusu olabilir. 

Ancak bunlardan en çok suçla ilgili olan halüsinasyonlar ve hezeyanlardır. İlk olarak 

suç esnasında kişinin ruhsal durumuna bakacağız. Bir yıl bile sonra değerlendirsek 

yine o anki ruhsal durumuna bakacağız. Mesela kişi bazen cinnet geçirdim der bu 

cümle yeterli olmaz. Kişinin bu az önce saydığımız hastalıklar doğrultusunda bir suç 

işlemesi gerekir. 

Halüsinasyon illüzyondan ayrıldı. İllüzyon da olan bir şey bize farklı algılatılır ancak 

halüsinasyon da olmayan bir şey görülür. 

Bunun dışında akıl hastalarının bir diğer belirtisi konuşmanın bozulmasıdır. Burada 

ise kişi ne yaptığını bilmez. Ne söylediği anlaşılır ne de konuştuğu şey anlaşılır. 

Mesela gider birisini öldürür ne yaptığını bilemeden bu iş yapar. Bunun dördüncüsü 

ise kendi kendine konuşma, dağılmış davranış söz konusudur. Beşincisi ise negatif 

belirtilerdir. Mesela kişi gidiyor eve kapanıyor duş almıyor vs. 

Bu grup belirtilerinden herhangi birisi varsa bu kişi akıl hastasıdır. 

 

            

                         ADLİ TIP – 4                                    07.12.2018 

 

İnsanın belli başlı gerçekle doğruyu ayırt etme yetisini ortadan kaldıran bazı beyin 

fonksiyonlar vardır. 

Gerçekle yalanı, sınırlı bir düşünce ile sanrılı olmayan bir düşünceye bakarken 

kriterlere göre bakıp karar veriyoruz. Bunun için acayip bir yanlış ve o kişinin halinden 

beklenmedik bir yanlış olacak ve o kültüre özgü de olmayacak. Mesela kişi ısrarla 

diyor ki ben geleceği görüyorum. Ancak bu kişiye bakıldığında böyle bir durumunun 
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olabilmesinin imkanı yoktur. Kişi buna rağmen ben geleceği görebiliyorum diyor. Bu 

hezeyan değildir aşırı değerlendirilmiş bir durumdur. Ancak bir kimsenin kendini 

mehdi ilan etmesi hezeyandır. Hezeyanlar da kendi içinde çok çeşitlidirler. 

Akıl hastalığının beş tane ana belirtisi vardır demiştik geçen hafta. Hezeyan, 

halüsinasyon mesela olmayan sesler duymak, olmayan görüntüler görmek, olmayan 

kokular duymadık mesela bir kimse ne söylediğini ne konuştuğunu bilmez biz buna 

konuşmada dağılma diyoruz bu kişi yoldan geçen birinin kafasına taşı vurup o kişiyi 

öldürebilir. Bunun dışında dördüncü olarak davranış bozukluğu söz konusu olabilir. 

Mesela herkesin ortasında kişi soyunuyor ya da değişik hareketlerde bulunuyorsa 

burada davranış bozukluğu söz konusu olur. Beşinci olarak ise duygular da gerileme 

söz konusu olabilir. 

Akıl hastalığının belirtileri doğrultusunda akıl hastası suç işler. Mesela bir hezeyan 

varsa kişi diyor ki bunlar beni takip ediyor ve gidiyor siyah giyen birisini öldürüyorsa 

burada hezeyan sonucu bir kişinin ölümü meydana gelmiştir. Dolayısıyla bu 

hastalığından dolayı kişinin suç işlemesi kişinin ceza ehliyetini ortadan kaldıracak 

suçları ortaya çıkarabilir. 

Suçun işlendiği an hastanın ruhsal durumu açısından önemlidir. Çünkü ruhsal 

hastalıklar mahkeme sürecinde ortaya çıkabilir. Akıl hastalıklarına psikotik 

bozukluklar denir. Bunlarında en ağırları şizofreni nedir.. Bu şizofreni ömür boyu 

sürer üçte biri ilaçla geçer üçte biri kısmi iyi geçer %20 lik kısmına ise hiçbir şey 

yapılamaz Bunlarda akıl hastanesindeki kişilerdir. Ancak şizofreninin bir kısmı ilaç 

tedavisi ile düzenlenebilir. Şizofreni dışında başka akıl hastalıkları da vardır mesela 

kısa psikotik bozukluk, mesela iki haftalık bir akıl hastalığı söz konusu olabilir. 

Bunlarda mesela bir haftalık kişinin akıl hastalığı olur ve kişi gider suç işler ve daha 

sonra düzelmiş olur. Ya da suçtan sonrada kişi hasta olabilir. Bunun gibi iki üç ay 

süren akıl hastalıkları da vardır. Başka bir psikotik bozukluk, paron ayak 

bozukluğudur. Hezeyan bozukluğu da denir. Mesela bu adam beni kötülemek ister 

diyip o kişiye takabilir. Halbuki bu adamın onunla hiçbir ilgisi yoktur. Burada sadece 

kıskançlık hezeyanı söz konusu olabilir. Mesela karım beni anlatıyor diyebilir. Ve 

gidip bir başkasını öldürebilir. 

Kişinin ruhsal bir hastalığı bulunsa bile bunun ceza ehliyetiyle bir alakası yoktur. 

Dolayısıyla bir ruhsal hastalığın bulunması önemli değildir. Bu hastalığın ceza 
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ehliyetini ortadan kaldıracak bir hastalığı olması ve bu hastalığının suç ile doğrudan 

ilişkisinin olması gerekir. 

Mizaç bozuklukları (manik depresifler) 

Manyak kelimesi buradan geliyor. 

İnsanın algısı gözü hastalanabildiği gibi duyguları da hastalanabilir. 

Karamsarlık isteksizlik gibi hayattan zevk almama gibi durumlar . Bunun belli bir 

süreden fazla olması durumunda depresyon gündeme gelir. 

Bir de bunun iki uçlusu vardır. Burada depresyon yerine dengesizlik vardır.  

Depresyonda kişi durgunlaşırken manik, söz konusu olduğunda kişi daha çok 

konuşmaya başlar. Depresyondaki sakinleşirken burada aşırı sinirlenme olur. Burada 

kişi aşırı coşkuludur. Buna manik atak denir. Bu kişi insanlarla kavga edebilir 

köprüden atlayabilir. Çünkü aşırı bir coşku vardır. Manik atak hastaneye yatmayı 

gerektirecek düzeydedir. 

İki uçlu denmesinin sebebi hem çeker hem de yükselir. Bazen ard arda da olabilir. 

Kişi mesela depresyona girer ardından hareketlenmeye başlar. Tanı koymak için 

kişinin en az bir hafta on gün böyle olması gerekir. 

Manik atak esnasında bir kimse suç işliyorsa kişi yeni hastalık bilgisi doğrultusunda 

bir suç işliyor demektir. 

 Bazı hastalıklar mesela guatır gibi akıl hastalığına doğrudan olmasa da dolaylı bir 

şekilde etki edebilir. 

Anti depresif kişiler için psikiyatristlerin kullandığı üç çeşit ilaç vardır. Biri yatıştırıcı 

sakinleştirici ilaçtır. Bunlar kısa dönem kullanlır. Antidepresan moral ilaçlarıdır ve 

bağımlılık yapmaz. Kullananlar bunları rahatlıkla bırakabilir. Bu sakinleştirici ilaçlar 

destek olarak psikiyatristler verir. Ancak suiistimale açık ilaçlardır. Mesela uyku 

ilaçlarını birçok şey alır. Ancak bağımlılık da yapabilir. Ama genel olarak psikiyatri 

ilaçları bağımlılık yapan ilaçlar değildir.  
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Bir kimse alkol aldığını psikoz başlayabilir. Ve bu durumda suç işleyebilir. Dolayısıyla 

bu kişi bilerek aldığı için suç işlediğinde ceza ehliyeti ortadan kalkmamış olur. Ancak 

kişi bilmeden içiyorsa bu durumda ceza ehliyetinin bahsedilmez. 

 

 

 

ADLİ TIP – 5        14.12.2018 

Kişi hastalık doğrultusunda suç işlerse ceza ehliyeti ortadan kalkmış olur. Bu 

hezeyan, halüsinasyon hemen meydana gelmez. Belli bir zaman sonra meydana 

gelir. Akıl hastası normal insandan daha az tehlikelidir. Çünkü akıl hastası olan kişi 

görür ve ona göre tedbirinizi alırsınız ancak normal insan bazen daha zararlı 

olabiliyor. Örneğin kişi ben bunu öldüreceğim diyebilir ve bunu herkese söyler ancak 

bunu yaparken gizliden sesler duyduğunu ve bu seslerin ona bir kişiyi öldürmesi 

gerektiğini söyleyebilir. İşte burada bir hezeyan söz konusu olur. Hezeyanda acayip 

bir inanış ve o kültürün yapısından kaynaklanamayacak ve o kişinin yaşından 

beklenmeyecek ve de o kültürde öyle bir durum olmaması gerektiği halde kişinin bu 

ondan beklenmeyen hareketi yapması durumunda hezeyan söz konusu olacaktır. 

Hezeyanını kişi söyler hatta yapacağımder  ve bu yapacağın şeyi ispatlamaya çalışır, 

mesela uyduda sinyal aldığını ve bu yüzden onu öldürmesi gerektiğini söyler. Ve 

bunu etrafındakilere söyler ancak normal bir insan da böyle bir durum yoktur. 

Psikolojik otopsi 

 Kişinin durumunun analizi yapılıyor. Kişinin ne zamandan beri bunu düşündüğünü ne 

planladığını ve nasıl hareket edeceği gibi konulara bakarak kişinin durumu analiz 

edilir. Örneğin kişi eşimi öldüreceğim diyor. İşte bunun gibi kişinin davranışı hezeyan 

veya halüsinasyona dayanır. Örneğin namus durumundan dolayı bir kimsenin sonucu 

doğan çocuğunu öldürmesi ayrıdır ve çocuğu kurban etmeliyim diye 2-3 tane çocuğu 

gırtlağından kesmesi suçu ise ayrıdır. Burada birincisi suç iken ikincisi hezeyan 

olabilir. Dolayısıyla bu gibi durumlarda böyle analiz yapılır. Ceza ehliyetini ortadan 

kaldıran nedenlerin başında akıl hastalığı gelir. 
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Kişi suç esnasında hasta ve mahkeme zamanında ise iyi olabilir. Burada bunun tersi 

de söz konusu olabilir. Mesela kişiyi suç esnasında iyidir ancak mahkemede akıl 

sağlığını kaybetmiş olabilir. Burada hastalık anında suç işlemesine bakılır yani suç 

esnasındaki ruh sağlığı önemlidir. 

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı yani zeka geriliği aynı şey değildir. 

Kişi yirmili yaşlara kadar gayet iyidir ve zekası da yerindedir. Yirmili yaşlarda akıl 

hastalığı başlayabilir. yirmi den önce kişi çok başarılı bir insan olabilir. Yirmisinden 

sonra zeka geriliği başladıysa bu kişinin ceza ehliyetini etkileyebilir. Zeka hızı 

düşünme muhakeme vs. gibi durumları da ortaya çıkar. Hezeyan da düşünme 

bozulması söz konusu olur. Mesela kişi okul birincisidir. Daha sonra kişi kendini 

mehdi ilan edebilir. Burada bir hezeyan söz konusudur. Normalde yapmayacağı bir 

şeyi artık yapmaya başlar. Kişiyi burada işlediği suçu hastalığı doğrultusunda 

işlenmişse yani hastalığı ile yaptığı suç arasında ilişki kurulursa bu durumda ceza 

ehliyeti yoktur. 

 

IQ seviyesi, zeka geriliğinin derecesini belirler.   

80-120 arası ise ceza ehliyeti tamdır. 

 60-80 arasında zeka geriliği vardır ve indirimli ceza verilir.  

60 ve aşağısında ise orta düzey söz konusu olur ve burada artık ceza ehliyeti yoktur. 

60 ve 80 arasında kişi daha çok bekçi gibi beyine dayanmayan işler yapar. Yani 

hayatını normal zekalı olarak geçirir ve dolayısıyla böyle çok akla dayanan işleri 

yapamaz. 

Kişinin 0-12 yaş arası ceza ehliyeti yoktur. 

12-15 yaş arası duruma göre değerlendirir.  

15-18 ceza alır ancak indirim söz konusudur.  

12-15 yaş grubunda, kişiler sebep ve sonucunu anlamasın gerekir ki ceza ehliyeti 

olsun.  
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Ceza ehliyetini değerlendirirken: 

1. Yaş 

2. Mental durumuna bakılır. 

Buradamental durum da, akıl hastalığı, zeka gerisi veya dışarıdan madde mi 

aldırılıyor(uyuşturucu vs.) bunlara bakılır. 

Manik depresif 

İnsanların duyguları hastalanabilir. Bu durum da kişi ya çöker ya da yükselebilir. 

Burada iki uç söz konusudur. Çökme ucunda kişi durgunlaşır konuşmak istemez vs. 

diğer uçta ise kişi normalin üstünde yükselir. Çok hareketli vs. olmaya başlar. Bunun 

adı: manik depresiftir. Yani iki uçlu mizaç bozukluğu söz konusudur. 

Manik atak ise, kişi çok hareketlidir yerin de duramaz insan o kişiyi hemen anlar.  

Böyle bir duruma girip suç işlerse ceza ehliyeti yoktur. Manik depresifler kolay 

düzelirler. Suçu işlediği an burada bizim için önemlidir.  

 

ADLİ TIP – 6          21.12.2018 

 

Uyuşturucu bağımlılığı 

Eroin, afyon bitkisinden türeyen bir maddedir. Eroinin ameliyat ve kanser 

hastalıklarına kullanımları da vardır.Bu uyuşturucunun ilk bağımlısı da bir Romalı 

oluyor. Romalı bir imparator ilk olarak hastalandığı için hekimden eroin diye bir ilaç 

alır ve daha sonra bağımsız olur. 

Balkan yolu eskiden beri uyuşturucu, silah kaçakçılığı gibi amaçlarla kullanmış ve 

günümüzde halen daha kullanılmaya devam eder.  

Son yıllarda uyuşturucu kullanımı üç dört kat daha artmıştır. 

En sık liselerde kullanımı var iken; ilkokulda  veüniversitelerde de uyuşturucu 

kullanımı söz konusudur. 
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Bunları önlemek için eğitim programları hazırlanıyor ilkokul, ortaokul ve liselerde 

çeşitli eğitim programları ve üniversitelerde çeşitli kampanyalar ile bunlar önlenilmeye 

çalışılıyor.  

Eğitim tedaviye göre çok daha kolaydır ve çok daha az masraflıdır. 

Maddeler 

Bu maddellerin hepsine psikoaktif maddeler denir. Bazı psikoaktifmaddeler 

uyarıcı,bazıları uyuşturucu bazıları ise uçucudur. 

Uyuşturan maddeler, beyin ve sinir sistemini ve nabız ile tansiyonu azaltarak 

uyuşturan maddelere uyuşturucu maddeler denir. Onlara örnek olarak alkol, esrar, 

eroin ve yatıştırıcı, sakinleştirici ilaçlar bunlardandırlar. 

Uyarıcı maddeler, beyinde nabız da hızı arttıran maddedir. Bunu örnek kokain, bazı 

haplar örnek verilebilir. Bonzai bunların arasında en meşhurlardandır. Bu maddeler 

hem akıl hastalığı meydana getirir hem uyarır hem yatıştırır gibi şeyler meydana gelir. 

Uçucu maddeler, tiner, bali, benzin gibi maddelerden türeyen maddeler uçucu 

maddelerdir. 

Maddelerin bazıları bulunamadığında kişiyi krize girer. Krize girince halüsinasyon, 

terleme, vücut ağrıları gibi sıkıntılar ortaya çıkar. Buna yoksunluk krizi denir. 

Bu krizi bir hafta on gün kadar yaşar. Alkolün krizi kadar tehlikeli bir kriz yoktur. Beş 

kişiden biri bu alkol krizi ile ölme riski geçirir. 

 

 

İki çeşit bağımlılık vardır: 

Birincisi psikolojik bağımlılıktır. Mesela kumar bağımlılığı gibi. Bir de fiziksel bağımlılık 

vardır. Oda mesela eroin olmadığı zaman mesela 6 saatte 1 eroin olmadığı zaman 

kişi ya eczaneyi basar ya eroin satar ya da başka bir şekilde eroin bulup kullanmak 

zorunda kalır. Bu da kişinin fiziksel olarak bağımlıdır.  
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Not: denetimli  serbestlik yasasından sınavdan bir tane soru gelecektir. Bu hastalığın 

yolu cezaevi değildir. Tedavi ve rehabilitasyondur. Bu denetimi serbestlik yasası bir 

mekanizmadır. Bu insanları bu hastalıktan kurtarabileceğimiz bir yoldur. bunun 

devamı haftaya gelecektir. 

 

ADLİ TIP – 7       26.12.2018 

 

Sınav hakkında: 5 klasik soru sorulacaktır. Sınavı merak etmeyin diğer derslere 

çalışın, denildi.  

Denetimli serbestlik  

Politik olarak balkan yolu ve güneyde de Kıbrıs, uyuşturucu için kullanılan bir yoldur. 

Dolayısıyla hangi ülke bu yolların üzerinde ise onlarda bu madde kullanımı bulaşır. 

1950 yıllarda eğitim programları da başlamıştır. Ne bu programlar ve ne insanlara 

zararının anlatılmasının hiçbiri etkisi olamıyor. En son doksanlı yıllarda yaşam-beceri 

programları yaparak okullarda eğitim verilmeye başlandı.  

 

 

Uyuşturucular dört sınıfa ayrılır:  

- Beyni baskılayan maddeler  

- Uyarıcı olanlar 

- Halüsinasyon yapanlar  

- Uçucu olanlar 

Bastıranlar: Alkol, esrar, eroindir. Eroinin kardeşleri morfin ve afyondur. 

Uyarıcı maddeler:Kokain, amfetamin gibi maddeler uyarıcı olduğu için kişinin uyanık 

kalmasını sağlar. Kafein, çayda uyarıcı içerdiği için insanı uyanık tutar 

Dünyada en çok kullanılan uyuşturucu madde esrardır. Asya’da eroindir.  
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Kıbrıs’ta acayip bir şekilde bonzai kullanımı vardır. Bonzai, esrarın kimyasallaşmış 

halidir. 

Esrar zararsızdır. Ancak beyne kimyasal bir eksi vardır ve kafa yapar. Yan tesir 

yapabilir. Ancak kansere iyi geldiği söylenir. Yani esrarın bir çeşidi kafa yapar, eğer ki 

içinden yağını alırsak bu kansere iyi gelir. 

Eroin krizi, 6 saatte bir gelebilir.Üç dört kullanımdan sonra bağımlık yapabilir.  

Kokain birkaç kullanım sonra bağımlılık yapar. Satıcıların birçoğu da bağımlı olduğu 

için bu işi yapar. 

Bağımlılık fizyolojik ve psikolojikolmak üzere ikiye ayrılır. 

Psikolojik bağımlılığın örneği kumar bağımlılığıdır. Aslında bağımlık bir davranış 

sendromudur. Bu yüzden insan her şeye bağımlı olabilir. Mesela iş bağımlısı olabilir. 

Ya da internet bağımlısı olabilir. 

Eğer kişi maddeyi bıraktığında kusma oluyorsa bu durumda fizyolojik bağımlılık da 

eklenir. Eğer krize girmiyorsa bağımlı olmadığı anlamına gelmez. 

Mesela sürekli alkol kullanıyor, alkolü çok kullanınca kendisine psikolojik zarar 

veriyor, vücuduna zarar veriyor ve daha önceki yıllara göre alkolün miktarını 

arttırıyorsa biz buna psikolojik bağımlı teşhisi koyarız. Bırakınca krize giriyorsa bu 

durumda fiziksel bağ vardır, deriz. 

Kusma, bulantı, gözyaşı bunlar krize girince gerçekleşir. Hatta kişi bazen kendini bile 

unutabilir. 

Bağımlılığın kriteri titremesi değildir,  istediğinde bırakamama olması gibi nedenlerdir. 

Tedavisi ise, psikolojik bağımlık yapanlara psikolojik tedavi yapılır. Fiziksel bağımlılığı 

olanlara detoks verilir. Yani temizleme ve arındırma tedavisi yapılır. Bunlardan en 

tehlikelisi alkoldür. En tehlikeli madde alkoldür. Ölümcül riski vardır. Bunun 

keserseniz acayip bir krize girer. 

Tedavi de temizleme yoluna gidilir. Bu temizleme yaklaşık bir hafta on gün sürer. 

Eroin, bir hafta on gün içinde temizlenir. 
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Kişinin vücudu temizlendikten sonra bu sefer psikolojik olarak tedaviye alınır. Üç ay, 

beş ay, belki iki yıl tedavi edilir. 

Alkol ve eroin fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapar.  

Eroin krizi çok ağırdır. 

Uyuşturucu kullanımları denetimli serbestlik yasası kapsamına alınmıştır. Satıcı 

olmayanlara cezaevi yerine tedavi ve rehabilitasyon şansı veriliyor. Çünkü, bu 

yapılmazsa kişi hapiste de satıcıların arasına düşer ve bu şekilde kullanımı daha da 

artar. 

İnsanları hapse atmanın hiçbir faydası olmadığı için denetimli serbestlik yasası 

çıkarılmıştır. 

Kullanıcının tedavi ihtiyacı varsa ve rapor getiriyorsa, bu durumda o kişi için, bir 

yıldan üç yıla kadar hakimin takdirine bağlı olarak tedavi ve rehabilitasyona dair karar 

verilir. Kişi bu tedaviye girer ve burada en az 15 günde bir kontrole alınır. Avukat 

bunu talep eder. Hakimdi rehabilitasyon kararı verince; 

Kişi 15 günde bir doktora gidecek, 15 günde bir de sosyal hizmetler bu kişiye 

bakacak, ayda bir eğitim görür, haftada bir ise polise gider. Özetle kişi hem eğitilecek 

hem doktor görecek hem tahlil yapacak hem sosyal hizmetler 15 günde bir ona 

bakacak ve haftada bir gün polise gidip suç işlemediğini bildirecektir. 

Bunu yaptığında denetimli serbestlik dairesi takip eder  ve her şey iyi giderse kişinin 

cezası iptal edilir. Eğer bu tedavilere gitmiyorsa tekrar kullanıyorsa verilen hüküm 

uygulanır ve ek bir ceza eklenir. Bu ikinci ceza ile birlikte süreç başlar. 

Eğer ki başarılı olursa ceza almaz ve bundan sonra tekrar kullanırsa bu durumda üç 

yıl sonra bir daha denetimi serbestlikten yararlanabilir. Özetle denetimli serbestlik 

doktor ve rehabilitasyon denetiminde bir tedavi programıdır. Kişiyi tekrar topluma 

kazandırmak amaçtır. 

İthal varsa yani kişi hem kullanır hem de yurtdışına getirirse kendi kullanımı için 

burada gram sınırı vardır. Bu da yine mahkemenin takdirine kalır. 

*** Denetimli serbestlik yasası çok önemlidir. 
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Asistan tarafından değinilen kısım: 

Bazı maddelere kişi birkaç kullanımda bağımlı olabilirken bazı maddelerde bu süre 

daha uzundur. 

Bonzai en fazla psikolojik sorunlara yol açan psikoaktif maddedir. 

Her madde bağımlısı, bizim için ceza vermemiz gereken kişi değildir. 

Kişi satıcıysa bu durumda ceza alır. Sadece kullanıcı ise, tedavi gerekir. 

Kişi maddeyi kendisi mi üretiyor ya da ithal olarak mı getiriyorvs, denetimi serbestlik 

için esas alınan koşullardır. 

Maddeler temelde ikiye ayrılır bunlar uyuşturucu ve uyarıcı maddelerdir. Uyuşturucu 

maddeler, kişiyi sakinleştiren maddelerdir. Uyarıcı maddeler ise kişiyi hareketli kılar. 

Denetimli serbestlik için 15 günde bir doktora gidilir ve kanda herhangi bir madde var 

mı yok mu diye tespiti yapılır vesair kontroller yapılır. 
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ADLİ TIP 1         13.03.2019 

 

Not: Sınav için önemli bir konudur. Sınavda çıkabilir. Bu dersimizde pek bir konu 

işlenmemiştir.Dersin hocası aşağıda belirttiğim şekilde sınıfa soru yöneltmiştir ve 

farklı öğrencilerden cevaplar alarak münazara yapılarak konu işlenmiştir. 

 

Soru: Bir çocuğun velayeti kime verilir, anneye mi ya da babaya mı? Anne ya 

da babaya verilirken hangi kriterlere bakılır?  

Çocuğun bakıcısı, onu yetiştiren, yediren içiren ona bakan kişidir. Bu bazen anne olur 

bazen baba olur bazen ise bir kurum olur. Çoğunlukla annelerdir. Bazen ise 

çoğunlukla babadır. O yüzden çocuğa sormak burada pek mantıklı olmaz çünkü o 

başkasının etkisi altında kalmış olabilir. Çocuğun bakıcıdan ayrılmaması gerekir. 

Dolayısıyla çocuğu bakıcıya vermek daha mantıklıdır. Çocuğun bakıcıdan ayrılması 

durumunda çocuk çok zarar görür. Dolayısıyla bakıcı anneyse çocuğun velayetinin 

anneye verilmesi gerekir.  

Bazen anne ya da baba ceza olsun diye diğer eşe çocuğun verilmesini istemez. 

Hatta onu görüştürmez bile.  Dolayısıyla bakıcı dışında, ikinci kuralımız annesiyle ya 

da babasıyla velayete göre görüşebilmesidir. 

Çocuğun psikolojik sosyal ve cinsel gelişimi bakıcı değil de bir başkasına verildiğinde 

çocuk bu durumda olumsuz yönde etkilenir. 

6, 7 yaşındaki bir çocuk kendi kararını veremez. Çocuk, sağlıklı değerlendirme 

yapamaz. 

Özetle,  

Çocuk öncelikle bakıcıya verilmelidir. İkinci olarak diğer ebeveynin de biraz zaman 

geçirmelidir. Çünkü anne baba ayrıldığında çocuk boşanmanın ne olduğunu bilmediği 

için bunun yorumlayamaz.  
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Böyle bir çocuk, savaş ortamında bulunan bir insanın yaşadığı durumun aynısını 

yaşar.  

Çocuğun durumunu kendi durumunuza göre değil, şartlara göre hareket ederek 

değerlendirmemiz gerekir.  

Esas olarak bakıcı anne olduğu için çocuk anne de kalır. Ancak babada maddi olarak 

yardım eder. Bakıcı bu çocuk için akla gelen her türlü ihtiyacı, bakımı vs. kapsar.  

Bakıcı bazen anneanne de olabilir, teyze de olabilir. Bazen de bir kurum olabilir. 

Eşlerden birinin mesela annenin bir başkası ile ilişkisi varsa bu durumda velayeti 

hangi tarafa verirsiniz? 

Öğrenci 1 cevabı: Anneden alır babaya veririm. Çünkü ortada ahlaksız bir durum 

vardır. 

Öğrenci 2 cevabı: Eğer annenin ilişkisi çocuğu etkilemiyorsa anne de kalabilir.  

Hocanın cevabı: Çocuğun bakıcısı kimse ona vermek gerekir. Onun dışında velayet 

verilmeyen diğer tarafla çocuğun görüştürülmesi gerekir. Ve birkaç gün onda 

kalmalıdır. Zaten 7 8 yaşına geldiğinde artık arkadaşlarıyla vakit geçirecektir. Ama 

tüm bunların dışında mesela kadın eş, hayat kadını ise, çocuğun psikolojisi vs. bu 

durumdan etkileneceği için bizim çocuğu babaya vermemiz gerekecektir. Esasında 

bizim çocuğu bakıcıya vermememiz için çok mühim bir sebep olmalıdır ki, çocuğu 

bakıcıya vermeyelim.  
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ADLİ TIP DERS 2 20.03.2019 

 

Bakıcı, genelde çocuğun annesidir. Ancak bazen baba gibi diğer kişilerde bakıcı 

olabilir. Çocuğun velayeti için uzmanlarla da konuşmak gerekir. Karar verilirken 

çocuğun bakıcısına verilmesi esastır. Ancak en az diğer ebeveynden de çocuk bir 

gece kalmalıdır. Çocuğun yaşı da burada önemlidir. Eğer çocuğa babası bakabilecek 

ise bu durumda babaya da verilme ihtimali vardır. Ebeveyn arasında sorun varsa 

buna dayanarak çocuğu vermemek gibi bir durum mahkemenin işi olamaz. Anne 

hayat kadını olsa bile yine de anne tercihtir. Ne zaman çocuğun durumu 

etkilenecekse o zaman uzman görüşü alınarak çocuğun psiko sosyal gelişim dikkate 

alınır ve diğer ebeveyne çocuk verilir. Şiddet uygulama varsa çocuğun sosyal, cinsel 

gelişimini etkilemesi durumuna bakılır. Özetle, çocuk esas olarak bakıcı da kalır diğer 

ebeveynin de de en az bir gece kalır. 

 

 

Çocuk istismarı 

 

Çocuk istismarı tanısını koyduğumuzda çocuğu aileden almamız gerekebilir. Çocuğa 

yönelik şiddet ve çocuk istismarı birbirinden farklıdır. Çocuk istismarı için bir 

sürekliliğin olması gerekir. 

 

 

İstismar dörde ayrılır: 

 

- Fiziksel, 

 

- Cinsel, 

 

- Psikolojik, 

 

- İhmal. 
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Fiziksel istismar 

 

0-18 yaş arasındaki bir bireye bakıcıları tarafından o çocuğun fiziksel cinsel ve sosyal 

gelişimini etkileyecek kaza dışı davranışlara maruz kalmasıdır. Yani öyle bir davranış 

olacak ki, bunu bakıcı yapacak, bunu bilerek ve isteyerek yapacak ve çocuğun 

psikolojik gelişimi bundan etkilenecektir. Buna ek nokta olarak her birey kendi 

kültürünün değeri ile değerlendirilecektir. Örneğin çocuğa terlik atmak vs. ya da 

örneğin sünnet bizde yapılırken Amerika’da istismar olarak değerlendirilir. Dolayısıyla 

bizde sünnet istismar olamaz. 

 

Çocuğa bir tokat atılması onun fiziksel ve kişisel gelişimini etkilemeyebilir. Çocuk 

bundan etkilenmeyebilir. Çocuğun gelişimini etkilemediği için şiddet çocuk istismarı 

tanımına girmez. 

 

Cinsel istismar 

 

Burada kişiye cinsel içerikli hareket yapıldığında cinsel istismar meydana gelir. Bir 

kere veya birkaç kere yapılması durumunda meydana gelir. Örneğin, çocuğu odaya 

kapatmak gibi bir davranış olabilir. 

Psikolojik istismar 

 

Örneğin çocuğa küfür etmek ve başkalarıyla sürekli onu karşılaştırmak psikolojik 

istismara girer. 

 

 

İhmal 

 

Örneğin çocukla ilgilenmemek veya çocuğa harçlık vermemek. Şiddet sonradan 

öğrenilen bir davranıştır. Not genelde sınavda bunlar sorulur 

 

Kısa dönem etkisi, çocuk dayak yerse ciddi ruhsal sorunları 18’i yaşlarda ortaya 

çıkar. Biz de bu yüzden hasta çocuk yoktur hasta aile vardır, deriz. Çocuk döneminde 

istismar kendini gösterir. Mesela okul başarısızlığı, hastalık gibi durumlarla gösterir. 
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Uzun dönem etkisi ise, tüm hastalıkların temelinde çocuk küçükken ki yapılan o 

istismar yatar. Çocuk burada bunalır, agresif olur. Çocuk büyüdüğünde de kendini 

uyuşturmak için, kendini uyarmak isteyecek. Örneğin uyarıcı alınca kendimi iyi 

hissediyorum, diyecektir. İktidarsızlık, içine kapanıklık, kendine güvensizlik gibi ruhsal 

hastalıkların temelinde istismar yatar. 

 

Birleşmiş milletler çocuk hasta hakları sözleşmesi, çocuk hakları konusunu işler. 

 

Çocuk istismar olunca hemen müdahale edilmeli ve uzmanlardan yardım alınmalıdır. 

 

Not: Sınavda sorarım!!! 

 

 

 

ADLİ TIP 

Ders 3  10.04.2019 

 

 

 

Cinsel istismar 

 

Bir davranışın uzmanın değerlendirmesine göre istismar kapsamına girip girmediği 

belirlenir. Cinsel istismarın bir kere bile yapılması yeterlidir. Örneğin bir annenin 

dokunmadan bir çocukla konuşması bile istismar kapsamına girebilir. Anne babanın 

çocuğa vurması suçtur. Anne babalık çocuğa vurma hakkını vermez. 

 

Çocuk istismarı teşhisi önemlidir. Bu durumda çocuk anne babadan alınır ve 

koruyucu bir aileye verilir. 
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Henüz 18 yaşını doldurmamış bir bireye bakıcıları tarafından o çocuğun fiziksel 

sosyal ve psikolojik yönden gelişimine etki eden davranışlara maruz bırakılması 

çocuk istismarını oluşturur. 

 

Çocukluk dönemindeki şiddet olayları çocuk istismarını gündeme getirir. Şiddetsiz fiil 

olduğu için bu fiil söz ya da eylemsel olabilir. İstismar şiddetin daha yoğun halidir. 

Örneğin bir kişiye terlik atmanız şiddetli şiddet taşıyabilir fakat bunun istismar haline 

gelmesi için genellikle tekrarlanması gerekir ancak tekrarlanmazsa dahi bazı şeyler 

istismar kapsamına girer. Mesela sünnet bizim kültürümüzde ve dini adetlerimizde 

olan güzel bir davranmadır. Ancak bu bir seferlik sünnet etme batı ülkelerinde 

istismar olarak algılanabilir. 

 

İstismarı önlemenin yolu eğitimdir. 

 

Çocuk sendromu 1962’de ilk defa gündeme getirmiştir ve ondan sonra çocuk 

istismarı olarak devam etmiştir. Çocuk bakıcısının çocuğu ihmal etmesi örneğin 

hastalandığında onu doktora götürmemesi de istismar kapsamındadır. Çocuk 

normalde bakıcı da kalmalıdır. Bu bakıcı bazen babada olabilir. Eğer bakıcının parası 

yoksa diğer taraflara nafaka verme yükümlülüğü getirilecektir. Çocuk bir gece bile 

olsa bu haftada veya ayda ya da iki üç günde bir olabilir karşı tarafta yani diğer 

ebeveyinde kalmalıdır. Çocuk çok küçükse bir ebeveyn çocuğa bakamayacak 

durumda ise 3/4 yaşına kadar çocuk bakıcı ebeveynde kalmalıdır. Ebeveynler arası 

anlaşmazlık yüzünden çocuk olumsuz etkilenirse bu durumda çocuğu başka bir yere 

verebiliriz. Çocuğun kavgalı bir ortamda olması çocuk istismarı kapsamına girer. 

Burada mesele çocuğa bakma esas meseledir. Bir kişi uyuşturucu kullandı diye 

hemen çocuğu bakıcıdan alamayız. Annede iken çocuk etkileniyorsa bakıcı ona kötü 

örnek oluyorsa bu durumda çocuk ondan alınır. 

 

Çocuk öldürme 

 

- İlk gün çocuk öldürme, 

- İlk ay çocuk öldürmeye, 

 

- İlk ay ile 18 yaş aralığında ki bir çocuğu öldürme diye ayrımlar yapılır. 
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Çocuk öldürmeyle ilgili beş tür motivasyon vardır. 

 

1. Acımak dolayısıyla öldürmek, örneğin kişi çok karamsardır ben öleceğim 

çocuğuma yazık olmasın diye çocuğu öldürebilir. 

2. Gayrimeşru çocuk, örneğin istenmeyen bir çocuk doğduğunda aile öğrenmesi 

diye öldürülebilir. 

3. İstenmeyen çocuk, mesela çocuğa duyulan nefretten dolayı çocuk 

öldürülebilir. 

4. Çocuk istismarına bağlı öldürme, örneğin çocuğu döverken yanlışlıkla çocuğu 

öldürebilir. 

5. Akıl hastalığından dolayı öldürme, örneğin çocuğu Allah’a kurban edeceğim 

diyerek gırtlağını kesmek söz konusu olabilir. 

 

 

Burada artık ceza tartışılır. Bunu planlayarak ya da hezeyanla öldürebilir. Dört 

maddede ceza ehliyeti tamdır ancak beşincisinde ceza ehliyeti yoktur. 

 

Bunun dışında anne öldürme de gündeme gelebilir. Burada genelde akıl hastası bir 

kimsenin annesini öldürmesi gündeme gelir. 

 

 

 

İntihar 

 

Çoğu zaman kaza ile ölüm gerçekleşir. Örneğin boğaz köprüsüne çıkar kendimi 

atacağım, der ancak yanlışlıkla oradan düşebilir. Bunun dışında bir de planlı olan 

intiharlar vardır. Bunların önlenme ihtimali daha yüksektir. Çeşitli ruhsal hastalıklar 

intiharlara sebep olabilir. Örneğin şizofreni akıl hastaları intihar teşebbüsünde 

bulunabilir. Bunların en meşhuru majör depresyondur. Kişi mutsuzdur, parasızdır bu 

sebeplerden dolayı depresyondadır. Bu depresyon hafifte olabilir orta da olabilir ağır 

da olabilir. Ağır depresyonda kişi daha çok intiharı düşünür. 
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İntiharlar, Üçe ayrılır. 

 

 

- Hastalık nedenle intiharlar, 

- Planlı intiharlar, 

 

- Ölsem de kurtulsam gibi ilk intihar düşüncesi gelmesi şeklinde yapılan 

intiharlar. 

 

Bu düşünce kişi de gider gelir ve daha sonra bir dönem sonra ölsem de kurtulsam 

şeklindeki düşünce ile intihar etme kararı kesinleşir. 

 

Bazen kişi intiharı düşününce rahatlar. Etrafındaki insanlara daha güzel davranır, 

onlara mektup verir, onları ziyaret eder ve eşyalarını dağıtır. Bu davranışlar aslında 

intihara karar vermiş olan bir kişinin davranışlarıdır. 

 

Bu intihar kararı depresyondaki kişilerde, akıl hastalarında olur. 

 

Eğer kişi doğru teşhis edilebilirse bu intihar önlenebilir ve tedavi ile düzeltilebilir. Eğer 

tedavi olmazsa kişi intihar edecektir. 

 

İntihar ülkeden ülkeye değişir. Mesela gelişmiş yerlerde daha çok silahla kendini 

öldürme ile intihar edilirken; gelişmemiş ülkelerde bıçak veya tarım aletleri ile intihar 

gündeme gelebiliyor. 

 

İntihar etmek Türkiye’de suç değildir, Kıbrıs’ta suçtur. İntihar ve intihara yardım 

Kıbrıs’ta suçtur. 
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ADLİ TIP 4 17.04.2019 

 

 

 

Mahkemede kiminle karşılaşıyoruz? 

 

Bu ders insanlara bakış açısının nasıl olacağını biraz konuşalım. 

 

Kişinin akıl hastalığı vs. yok ise kişinin karakteri ile karşı karşıyayız. Bir kimse bir ay 

kadar akıl hastalığına tutulursa kısa psikotik bozukluk yaşıyordur. Şizofreni bundan 

daha ağrıdır. Majör depresyon, akıl hastalığı değildir. Bu OKB’dir. Yani vesvese 

gibidir, sürekli el yıkama vs. burada vardır. Dolayısıyla bu bir Nevruzdur ve bundan 

dolayı cezadan indirime gidilmez. Yani geleceği değerlendirme yetisi bozulmadığı için 

cezalar indirime gidilmez. 

 

Bir kimsenin cezalandırılmaması için olayı anlamaması ve sonuçlarını idrak 

edememesi gerekir. Örneğin ben bu tahta parçası ile (karıştırıcı) beni uydudan takip 

ediyorlar dersem gerçeğe aykırı yorumlama yapmış olurum. Fal bakma da ise, 

burada bakacağız hezeyan mı, değil mi? buna göre bir karar vermemiz gerekiyor. 

 

Çocuk yaptığı davranışların kötü olduğunu bilmiyorsa bu durumda ceza verilmez. Akıl 

hastası için yaş, gerçeklikle ilişkisinin bozulmuş olması durumları önem arz eder. Altı 

aydan fazla gerçekle ilişkisi bozulan kişi şizofreni olur. 

 

Kişinin eşi ölür kişinin kendisiyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen kişi kendini suçlu 

hissedebilir. Ancak bazı insan karakterleri ise suç işlemekten zevk alırlar. Dolayısıyla 

bir ucu suç işlemekten zevk alırken diğer uç suçsuz olmasına rağmen acı çekebilir. 

Bu tür değişiklikler ortaya çıkabilir. 

 

Mahkemeye gelip özellikle sizi kandırmak isteyen kişiler olacaktır. İnsanların 

karakterleri çok değişiktir. 
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Aşırı mükemmeliyetçi insanlar olabilir. Bu kişiler titizdir, dakiktir sürekli evinin temiz 

olmasını ister. Bunlar normal bir şeylerdir ancak bunun aşırısı iyi değildir. Kişi her 

zaman her şeyi doğru düzgün bekler ve adeta evi nazi kampına döndürür, bu 

vesvese değildir. 

 

Bir kişinin diğer kişiler ile ilişkisi bozulursa, bu kişinin hastalığını gösterir. 

 

Diğer hastalık şüpheci davranmaktır. Kişi sürekli sorunlarından dolayı kavga eder. 

 

Bunun dışında Narsistlik vardır. Burada ben özelim, der kişi. Başkalarının hakkını 

yemek vs. bu sınıfa girer. Örneğin en önde olacak ve hiç eleştirilmeyecektir. Kişi 

bunu ister. 

 

Diğer hastalık bağımlı kişiliktir. Burada eş, anne vs. den ayrı yaşayamaz hale 

gelinmesidir. Diğer hasta kişilik şizoist’tir. 

  Bir diğeri, borderline’dir. bu iki uçlu bir durum meydana getirir. Bu kişinin akıl hastası 

olup olmadığını anlayamayız. Bazen güler hemen ardından ağlar. Bu bir kişiliktir. 

Bipolar bozukluk ise duyguların hastalanmış olması durumunda meydana gelir. Tek 

duygu hastalığına yunipolar denir. Çift uçlusuna bipolar denir. Kişi bir dönem coşkun 

hale gelir yani manik olur. Bir dönem depresyon bir dönem ise coşkun bir kişilik 

meydana gelir. 

 

Borderline, bu kısa sürelidir. Mesela bir gün ağlar bir gün gülerken, bipolar da daha 

çok haftalık meydana gelir. 

 

Kişinin anne karnında başlar. 15 yaşına kadar kişi karakterini oturtur. 20 sinde tam 

karakterini kendisine yerleştirir. Ve bu karakter kolay kolay değişmez. 

 

Diğer hastalık Histrionik’tir burada kişi kendini göstermek ister mesela bir kadın 

kendini, güzelliği göstermek ister gibi bir kişilik söz konusudur. Diğer kişilik anti sosyal 

kişiliktir. Burada kişinin hayatında hep kavga ve problem vardır. Burada kavga 

mutlaka olur. Bu küçük yaşlarda başlar. Anti sosyal kişilik bozukluğu da varsa kişi 

mafya, hırsız olur. 
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Mahkemede her türlü kişilikle karşılaşabilirsiniz. 

 

Anti sosyaller savaş zamanı geri, barış zamanı öne atılırlar. Bir kimsenin sicili size o 

kişinin durumunu az çok belirler. Mahkeme de kiminle karşılaşacağınızı az çok 

sicilinden bakarak anlayabilirsiniz. Ama teşhis koyamazsınız. Bunun için 

uzmanlardan yardım almanız gerekir. Karakter bozukluğu ceza ehliyetini ortadan 

kaldırmaz. Çünkü kişinin olayı anlaması ve sonuçlarını idrak edebilmesi durumunda 

kişinin ceza ehliyeti vardır. Dolayısıyla gerçeği değerlendirme yetisi bozulmadığı için 

ceza sorumluğu tamdır ve cezadan indirime gidilmez. 

 

 

Diyelim ki bir olay önümüze geldiğinde burada kişinin yaşına bakarsınız. Eğer ki yaşı 

küçük değilse zekasına bakarsınız. IQ seviyesi cezayı gerektiren bir değerde değilse, 

akıl sağlığının yerinde olup olmadığına bakarsınız. Eğer akıl sağlığı da yerinde ise bu 

durumda kişinin ceza ehliyeti vardır ve artık burada kişinin karakterine bakarız. 

Mahkemelerde her bir birey diğerinden farklıdır. 

 

 

ADLİ TIP 5 
08.05.2019 

 

 

 

Bize gelen hastaların %95'i ruhsal hastalıkları hastalar oluyor. Ancak bunlardan 5 

tanesi akıl hastası olur. Dolayısıyla akıl hastalığı olmayan ruhsal bozukluklarda 

vardır. Bu kişiler akıl hastası değildir ama ruhsal tedavi görüyor olabilir. Bizi etkileyen 

yanı ise kişideki ruhsal hastalığın bir suç işlemesine etki etmesidir. 

 

Öyle bir hastalık var ki bu benim dolaylı olarak suç işlememi etkiliyor. Örneğin cinsel 

sapıklıklar bunların çok çeşitleri vardır. Mesela kişi normal bir cinsel ilişkiden zevk 

almaz daha başka başka cinsel arzular vardır. Buna cinsel sapıklık denir. Mesela 

fetişizm, kişi burada kendini bir gömlek veya bir pantolonla tatmin etmeye çalışır. 

 

Bazıları ise kadın elbisesi veya erkek elbisesi giyerek cinsel haz almaya çalışır. 
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Bunun dışında sadizm vardır. Başkasına eziyet çektirmek, bazen dövmek, bazen 

sövmek bu şekilde cinsel haz duyulur. 

 

Bunun bir diğeri mazoşizm bir kişi burada kendine acı çektirmekten zevk alır. 

 

 

Bunların dışında röntgencilik vardır. Yani kişi cinsel olarak kendini başkalarını 

izleyerek tatmin eder, eşiyle tatmin olamaz. Bunu birkaç defa yapıyor olmak bu tanıyı 

koymaya yetmez. 1 ay boyunca sürekli yapılınca artık kişi kendini bu şekilde tatmin 

etmeye başlar. 

 

Bir başkası teşhirciliktir. Yaşı küçük olan çocuklara cinsel organlarını göstermeye 

çalışmaktır. 9, 10, 11 yaşındaki çocuklara cinsel organlarını göstermekten haz alır. 

 

Bir diğeri urofilyas’tır. Burada kişi cinsel ilişki sırasında idrar yapar. Ya da bunun bir 

başka türlü cinsel ilişki sırasında büyük lavabo ihtiyacını gidermesidir. 

 

Bir diğeri mecrofilyas’tır. Burada kişi bir ölüyle cinsel ilişki arzu edilir. 

 

Bir diğeri zoofili, hayvanlarla cinsel ilişkiye girmektir. 

 

Bazıları oksijen azaltarak cinsel haz azaltmaya çalışır. 

 

Bunlar ceza ehliyetini kısmen azaltabilir. 

 

Dürtü kontrol bozuklukları 

 

Bazen kişi kendini kontrol edemez şekilde hareket eder. Mesela gece kalkar ve 

kendini birden sokakta bulur. 
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Bir diğeri bi sosyatik bozukluktur. Burada kişi bir başka kimliğe aniden girer. Mehmet 

Çakıcı iken birden Ahmet filan kes olur. Kibar bir adam iken birden saldırgan bir insan 

olunabilir. En önemlisi budur kişiyi birden çok kişiliğe girebilir. Bunları kısmi ceza 

ehliyeti konusunda ele alırız.  Kreptomal, para ihtiyacından dolayı hırsızlık yapmaz. 

Başka isteklerinden dolayı hırsızlık yapar. 

 

 

 

YARALAR 

 

- Ekimoz 

 

Kılcal damarlarda parçalanma olur ve çevre doku boyanır. Ölü lekelerinden temel 

farkı ölü lekelerinde kılcal parçalanma olmaz. Ekimoz da boya maddesi dışarı çıkar 

ve çevre dokuyu boyar. Buradaki molekül çevre dokuyu boyar ama bazı yerleri 

beyazdır. 

 

Kişi eğer ki asılmışsa, ipin altındaki kısımda ölü lekesi olmaz. Çünkü yer çekimine 

bağlı olarak kan aşağıya iner. 

 

Bu adli patolojinin işidir o bakacaktır. 

 

6. Anfransyon 

 

 

Yani derinin en üst katmanının soyulmasıdır. Kan çıkmıyorsa yüzdürülür. Örneğin 

ayak derisi çok kalınken göz derisi çok hassastır. Şekilli anflasyonlar, genellikle 

buluşma esnasında tırnaklarla çizilme olabilir. 

 

- Rassinasyon 

 

Artık deri yırtılır ve derinin içine girmiş oluruz. 

 

Bir de kül travmalar vardır. Burada bunu kişinin bir yerinin parçalanması şeklinde 

anlayabiliriz. 
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Yaraları ateşsiz ve ateşli silah yaralanmaları olarak ikiye ayırabiliriz. 

 

ATEŞSİZ SİLAH YARALANMALARI 

 

En meşhuru kesici aletlerle yapılan yaralanmalardır. Burada daha çok jilet söz 

konusudur. Şu kadar büyüklükte şu kadar genişlikte ve şu kadar derinlikte bir yaradır 

diye bunu tarif ederiz. Buna Kesici alet yarasıdır, deriz. İkinci olarak delici alet yarası 

vardır. Burada derinlik daha önemlidir. Örneğin bir kişiye şiş sokmak gibi.Üçüncü 

olarak hem kesici hem delici beraber olabilir. 

 

Bazen de bir topuzu bir kişinin başına vurursunuz kemikte kırılabilir yarada açılabilir. 

 

Buna da kün travma denir. 

ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI 

 

İvsiz, setsiz diye silahlar ikiye ayrılır. 

 

Burada silahın üst kısmına set alt kısmına iv denir. Örneğin av tüfekleri. Mesela 45 lik 

silahlara 45'lik denmesinin sebebi iv ve setlerin arasındaki mesafedir. 

 

Saçmalar belli bir mesafeye kadar toplu gider ondan sonra da dağılmaya başlar. 

 

Sınıflandırma yapacak olursak, bir giriş deliği yaraş bir de çıkış deliği yarası şeklinde 

sınıflandırınız. Giriş deliğinin yönünü göstermesi açısından bunların bir önemi vardır. 

Ya da çıkış deliği yön önemlidir. Vücuda bir mermi girdiğinde bir delik açar. Bunun 

yakından mı ya da uzaktan mı ateş edildi diye bakmak gerekir. 

 

 

İlk olarak ateş var mı diye bakarız. İkinci baktığımız şey duman var mıdır? olur. Yara 

çevresinin bir iki santim civarında siyah yanıklar görünür, biraz ilerisinde gri renkli iz 

görünür. Mermi vücuda girdikten sonra bir basınç oluşur. Bu basınç bir vakum 

meydana getirir. 

 



34 
 

Karın bölgesinde atış ettiğinde yanık mermi duman hepsi içeridedir ama altta kilit 

doku varsa duman geri döner. 

 

 

Yaranın çevresindeki halkanın geniş tarafı merminin geldiği yönü gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 


