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Öz 
Amaç: Ülkemizde ve dünyada ergenlerle ilgili adli davalar gün geçtikçe artmakta, çocuk psikiyatristleri ve adli tıp 
hekimleri adli ve mesleki anlamda daha çok bilgi ve tecrübe gereksinimi duymaktadır. Erkek çocuk ve ergenlerde, 
saldırgan davranışlar ve suça sürüklenmenin daha sık olduğu farklı çalışmalarda gösterilmiştir. Çalışmamızın amacı; 
adli makamlarca Türk Ceza Kanunu (TCK) 31 ve 32 maddeleri gereğince çocuk psikiyatrisi polikliniğine getirilen 
çocukların psikiyatrik muayenelerini yaparak tanı, sosyodemografik veriler, suçun niteliği ve suça iten riskleri 
belirlemektir. Ek olarak hazırlanan raporların incelenmesi de amaçlanmaktadır. 

Yöntemler: Araştırma, hastanemiz etik kurulundan onay alındıktan sonra, Haziran 2017- Kasım 2018 tarihleri 
arasında Çocuk psikiyatrisi polikliniğine adli psikiyatrik muayene amacıyla getirilen, işlendiği iddia edilen suçun 
hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin gelişip gelişmediği veya akıl hastalığı 
sorulan suça sürüklenen 107 çocuğun geriye dönük dosyaları incelenerek düzenlenmiştir.  

Bulgular: Çalışmaya alınan çocuklarda erkek cinsiyet, okulu bırakma oranları, madde kullanımı, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış bozukluğu varlığının ve sosyoekonomik düzeyin düşüklüğününyüksek 
olduğu tespit edildi. En sık işlenen suç hırsızlıktı (% 37,3), bunları sırasıyla terör (%25,2), yaralama (%17,8), cinsel 
istismar (%15) ve uyuşturucu (%4,7) suçları izliyordu. 107 çocuktan 27’sinde (%31,8) işledikleri fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, 20 
(%23,5) çocukta işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin geliştiği, 38 (%44,7) çocukta işledikleri iddia edilen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algıladığı ancak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği tıbbi kanaatine varıldı. 6 çocukta akıl 
hastalığı mevcudiyeti nedeniyle TCK 32. madde gereğince fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, yine 6 çocukta ise akıl hastalığının mevcut olmadığı tıbbi kanaatine 
varıldı. 
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Sonuç: Suça sürüklenen çocukların genel özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik 
ihtiyaçlarının karşılanması sonuç olarak bu davranışların önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda 
bulunabilmesi açısından önem arz etmektedir. 

Anahtar kelimeler: suça sürüklenen çocuklar, sosyodemografik özellikler, psikiyatrik değerlendirme, risk faktörleri, 
suç davranışları. 

Children Drawn to Crime Assessed in Children's Psychiatry Outpatient Clinic of a University 
Hospital 

Abstract 

Objective: Judicial cases related to adolescents in Turkey and the world are increasing day by day, and child 
psychiatrists and forensic physicians need more knowledge and experience in forensic and professional terms. It has 
been shown in different studies that aggressive behavior and crime is more frequent in boys and adolescents. The aim 
of this study is to determine the diagnosis, sociodemographic data, the nature of the crime and the risks that push 
against the crime by making the psychiatric examinations of the children brought to the child psychiatry outpatient 
clinic according to Turkish Criminal Law (TCL) 31 and 32 by the judicial authorities. It is also aimed to examine the 
reports prepared in addition. 

Method: The study was designed to examine the retrospective files of 107 children who were admitted to Child and 
Adolescent Mental Health and Diseases Outpatient Clinic between 2017-June and November 2018 under the scope of 
TCK 31 and 32 for forensic psychiatric examination after the approval of the ethics committee of our hospital. 

Results: Male gender, dropout rates of school, substance use, attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD), 
presence of behavior disorder and low socioeconomic status were found in the children included in the study. The 
most common crime was theft (37.3%), followed by terror (25.2%), wounding (17.8%), sexual abuse (15%) and drug 
(4.7%) crimes respectively. It has been determined that the ability to perceive the legal meaning and the 
consequences of the crime, which is claimed to be committed and to direct the behaviors related to this act, has not 
developed sufficiently in 77% of the cases. 

Conclusion: Knowing the general characteristics and risk factors of the children who are involved in crime and 
meeting their social, cultural and economic needs are important in order to prevent these behaviors and contribute to 
taking necessary measures. 

Keywords: Children dragged into crime, sociodemographic characteristics, psychiatric assessment, risk factors, 
criminal behavior. 

GİRİŞ 

Ergenler, ciddi suç davranışlarının önemli bir 
kısmını oluşturur ve ergen suçluluğu, çoğu 
modern toplumlar için zorlayıcı bir faktördür1. 
Ülkemizde ve dünyada ergenlerle ilgili adli 
davalar gün geçtikçe artmakta, çocuk 
psikiyatristleri ve adli tıp hekimleri adli ve 
mesleki anlamda daha çok bilgi ve tecrübe 
gereksinimi duymaktadır. Kanunlarda suç 
sayılan fiili işlediği iddiasıyla hakkında 
soruşturma ya da kovuşturma yapılan veya 
işlediği fiil sonucunda hakkında güvenlik 
tedbiri alınmasına karar verilen şahıslar suça 
sürüklenen çocuklar olarak 
adlandırılmaktadır2. Türk hukuk sistemine göre 

‘suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk 
vardır’ ilkesi benimsenmiş, çocukların suç 
işlerken irade dışı faktörlerin etkisi olduğu 
düşünülmüştür3.  Bir çalışmada suça 
karışmanın ülkemizde 14-15 yaş grubu ergen 
popülasyonda daha fazla olduğu, en sık 
karşılaşılan suçun ise hırsızlık olduğu 
bildirilmiştir4. Çocukluk çağındaki yıkıcı 
davranışlar, daha sonraki antisosyal ve cezai 
davranışlarla ilişkilendirilmiştir. Yıkıcı 
davranışı olan 92 çocukla yapılan bir çalışmada 
yıkıcı davranışın şiddeti emosyonel bozukluğun 
yoğunluğunu  öngörmüştür5. 

Suça sürüklenen çocukların adli işlemleri 
sırasında çocuk psikiyatristlerine en sık sorulan 
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sorulardan bir tanesi çocuğun işlediği iddia 
edilen suçun hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılayıp-algılamadığı ve davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin gelişip-gelişmediği 
hakkında görüş istenmesidir. Türk Ceza 
Kanunun (TCK)’nın 31/1 maddesi gereğince 
fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan 
çocukların ceza sorumluluğu yoktur. TCK’nın 
31/2 maddesi gereğince fiili işlediği sırada 12 
yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını 
doldurmamış olanların işlediği fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmemiş olması halinde ceza 
sorumluluğu yoktur.  

Adli psikiyatrik muayene sırasında çocuğun, 
biyopsikososyal gelişimi göz önüne alınarak 
fiilin kanunla belirlenen bir suç olduğunu 
algılama ve davranışlarını yönlendirme 
yeteneğinin gelişip-gelişmediği6 çocuğun içinde 
büyüdüğü çevre ile birlikte, sosyal, zihinsel, 
fiziksel, ahlaki ve ruhsal gelişimleri beraber 
değerlendirilir. Yani çocukta herhangi bir 
psikiyatrik bozukluğun bulunmaması ceza 
sorumluluğunun olduğunun kesin bir 
göstergesi değildir7. 

Araştırmalar, çocuklarda cezai suç işlemenin 
statik ve dinamik risk faktörleri ile ilişkili 
olduğunu göstermiştir. Statik risk faktörleri 
değiştirilemezken, dinamik risk faktörleri 
müdahaleden etkilenebilir8. 

Çalışmamızın amacı; adli makamlarca TCK 31 
ve TCK 32 maddeleri gereğince çocuk 
psikiyatrisi polikliniğine getirilen çocukların 
psikiyatrik muayenelerini yaparak psikiyatrik 
tanı, sosyodemografik veriler, suçun niteliği ve 
suça iten riskleri belirlemektir. Ek olarak 
hazırlanan raporların incelenmesi de 
amaçlanmaktadır. Bu çocukların genel 
özelliklerinin ve risk faktörlerinin bilinmesi, 
sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarının 
karşılanması sonuç olarak bu davranışların 
önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına 
katkıda bulunabilir9. 

YÖNTEMLER 

Araştırmamız, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
etik kurulu tarafından (Tarih:21.01.2019 No: 
73)onay alınarak, Haziran 2017- Kasım 2018
tarihleri arasında Dicle Üniversitesi  Çocuk ve
Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine
adli psikiyatrik muayene amacıyla getirilen ve
TCK 31/2 ve 32 kapsamında değerlendirilen
107 çocuğun geriye dönük dosyaları
incelenerek düzenlenmiştir. Ayrıntılı anamnezi
alınan ve psikiyatrik muayenesi yapılan
çocuklara klinisyen tarafından
sosyodemografik veri formu doldurulmuştur.

Sosyodemografik Veri Formu 

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Polikliniğine getirilen her çocuk için rutin 
doldurulan, yarı yapılandırılmış bir görüşme 
formudur. Olgulara ait yaş, cinsiyet, eğitim 
durumu, anne babalarına ait yaş, eğitim 
durumu, meslek, akraba olup olmadıkları, 
kardeş sayısı, olgunun kaçıncı çocuk olduğu, 
herhangi bir tıbbi hastalık öyküsü, ilaç 
kullanımı, ameliyat olup olmadığını 
içermektedir. 

İstatistiksel Analiz 

Araştırmada elde edilen veriler Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 
programına girilerek istatistiksel 
değerlendirmeleri yapılmıştır. Gruplar arasında 
bazı sosyodemografik özellikler açısından 
karşılaştırmalar yapılırken ki kare testi 
kullanılmıştır.   

Olguların işlemiş oldukları iddia edilen suç 
tipine göre yaş, anne-baba yaşı, kardeş sayısı, 
akrabalık, madde kullanımı, suç, tanı açısından 
değerlendirilmeler yapılırken öncelikle 
Kolmogorov Smirnov testi uygulanmış, normal 
dağılıma uyan ölçümsel verilerin 
karşılaştırılmasında Varyans Analizi (ANOVA) 
testi uygulanmıştır. Normal dağılıma uymayan 
ölçümsel veriler Kruskall Wallis Varyans 
Analizi ile gruplar arasında karşılaştırılmıştır. 
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BULGULAR 

Çalışmaya alınan 107 çocuğun yaş ortalaması 
14,2±1,2 idi. Olguların 103'ü erkek (%96,3), 4’ü 
(%3,7) kızdı. Çocuklardan 47’si Diyarbakır 
ilçelerden, 6 tanesi çevre illerden geliyordu. 
Suça sürüklenen çocukların kardeş sayısı 
ortalaması 5,6’ydı. 53(%49,5) çocukta en az bir 
tane psikiyatrik hastalık mevcuttu. Ruhsal 
Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal Elkitabı 
(DSM-5) tanı ölçütlerine göre 13 kişi hafif-orta 
zeka geriliği, 24 kişi Dikkat Eksikliği ve 
Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 8 kişi 
davranım bozukluğu ve 7 kişi madde kullanım 
bozukluğu tanısı aldılar.  

Çocukların sadece 37 (%34,6)’sı okula devam 
ediyordu. Geri kalanı çeşitli nedenlerle okulu 
bırakmıştı. 30 (%28) çocuğun daha önce suç 
öyküsü, 24 (%22,4) çocuğun ise madde 
kullanım öyküsü mevcuttu. 24 (%22,4) çocuk; 
hal, fırın, inşaat, internet kafe gibi yerlerde 
çalışıyordu. 10 (%10,7)’u daha önce cezaevinde 
kalmıştı. (Tablo 1) 

Tablo 1: Suça sürüklenen çocukların sosyodemografik 
özellikleri. 

Sosyodemografik özellikler 

Yaş (ort) 14,2 

Cinsiyet 
Erkek(%96,3), 
Kız(%3,7) 

Kardeş sayısı(ort) 5,6 

En az bir psikiyatrik hastalık %49,5 

Okula devam %34,6 

Suç öyküsü %28 

Madde kullanım öyküsü %22,4 

Cezaevinde kalma %10,7 

Çocuk işçi %22,4 

En sık işlenen suç hırsızlıktı (%37,3), bunları 
sırasıyla terör (%25,2), yaralama (%17,8), 
cinsel istismar (%15) ve uyuşturucu (%4,7) 
suçları izliyordu (Tablo 2). 

Tablo 2: Suça sürüklenen çocukların suç çeşitleri ve 
bunların oranları. 

Suçlar % 

hırsızlık 37,3 

terör 25,2 

yaralama 17,8 

cinsel istismar 15 

diğer 4,7 

Yapılan psikiyatrik değerlendirmeler 
sonucunda 107 çocuktan 27’sinde (%31,8) 
işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algılama veya bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmediği, 20 (%23,5) çocukta 
işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algıladığı bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin geliştiği, 38 (%44,7) 
çocukta işledikleri iddia edilen fiilin hukuki 
anlam ve sonuçlarını algıladığı ancak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmediği tıbbi kanaatine varıldı. 6 
çocukta akıl hastalığı mevcudiyeti nedeniyle 
TCK 32. madde gereğince fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama ve davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, 
yine 6 çocukta ise akıl hastalığının mevcut 
olmadığı tıbbi kanaatine varıldı. Psikiyatrik tanı 
alan 7 kişiye tedavi başlanarak sağlık tedbiri 
kararı aldırılması talebinde bulunuldu. 

TARTIŞMA 

Suça sürüklenen çocuk ve ergenlerin nasıl 
yargılanacakları, bu bireyleri değerlendirirken 
neler yapılması gerektiği ve sosyal hayata 
tekrar nasıl dahil edilmeleri gerektiğini 
belirlemek, suça sürükleyen faktörleri tespit 
etmek ve yapılan davranışları önleyecek 
tedbirler almak önemlidir. 

Biz de çalışmamızda suça sürüklenen 
çocukların sosyodemografik özellikleri, 
işlenmiş olduğu iddia edilen suç tipi, eşlik eden 
psikiyatrik tanılar ve verilen kararları 
retrospektif olarak inceledik. Çalışmaya alınan 
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çocuklarda erkek cinsiyet, okulu bırakma 
oranları, madde kullanımı, dikkat eksikliği ve 
hiperaktivite bozukluğu (DEHB), davranış 
bozukluğu varlığının ve sosyoekonomik 
düzeyin düşüklüğünün yüksek olduğu tespit 
edildi. 

Şiddet ve suça eğilim davranışlarının ortaya 
çıkması biyolojik, sosyal, çevresel ve bireysel 
risk faktörlerinin bir sonucu olduğu ileri 
sürülmektedir. Erkeklerde suç ve şiddetin daha 
fazla olduğu, suç sırasında daha saldırgan 
oldukları gösterilmiş10-12ve polikliniğimizde 
değerlendirilen suça sürüklenen çocukların da 
büyük bir kısmını (%96,3) erkeklerin 
oluşturduğu dikkat çekmiştir.  

Çalışmamızda olguların yaş ortalamaları 14,2 
olup, literatürde en sık suça karışma yaşının 
14-16 olduğu bilinmektedir. Yine suça 
sürüklenen çocukların yaklaşık üçte birinin 
okula gitmediği, kardeş sayısının fazla olduğu 
ve düşük sosyoekonomik düzeylerinin olduğu 
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda suç 
öyküsü olan çocukların alıcı ve ifade edici dil 
becerilerinin ve okuma-yazma becerilerinin 
suça karışmamış yaşıtlarından daha düşük 
olduğu gösterilmiştir13,14. 

Çocukların suça sürüklenmesi multifaktöriyel 
etkenlere bağlanmıştır. Bireysel özelliklerin 
akran-aile ilişkileri, toplum özellikleri ve okul 
ortamı ile etkileşim sonucu ortaya çıktığı 
gösterilmiştir15. Çocukluk çağında öfke ve 
huzursuzluğun bulunması16,kişilere karşı 
acımasız duyguların varlığı17, düşük zeka 
seviyesi18, dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu ve davranış bozukluğunun varlığı17, 
çocukluk çağında istismar ve ihmal19, bakım 
verenlerin sık sık değişmesi ve çocuğa karşı 
tutarsız disiplin yöntemleri kullanılması19, suç 
davranışı açısından risk etkenleridir.  

Birçok çalışma, sabıka kaydı olan çocuk ve 
ergenlerin psikiyatrik bozukluk sıklığını 
araştırmış, suça sürüklenen çocukların %50-
70'inin en az bir psikiyatrik bozukluğu olduğu 
bildirilmiştir20. Suça karışan gençlerin çoğunun, 

özellikle davranış bozuklukları, DEHB ve 
madde bağımlılığı gibi psikiyatrik bir 
bozukluğu olduğu, suçlu gençlerin %10-
20'sinde anksiyete ve depresif bozuklukların 
bulunduğu tespit edilmiştir.   

Özellikle birden fazla bozukluğun varlığı, suç 
davranışının doğası ve ciddiyeti ile ergenin 
işlevsizliği arasında bir bağlantı olduğu 
gösterilmiştir21. Araştırmamızda da suça 
sürüklenen çocuklardan psikiyatrik tanı 
alanların (%49,5) büyük bir kısmını (%73,6); 
DEHB, davranım bozukluğu ve madde kullanım 
bozukluğu oluşturuyordu. 

Ayrıca çocuğun okulu bırakma öyküsünün 
varlığı, okula gitme isteğinin az olması17, suça 
eğilimli arkadaşlarının bulunması21, 
sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü22, ciddi 
anne-baba sorunlarının olması17, ailede suç 
öyküsü varlığı ve kötü koşullarda çocuğun 
büyütülmesi19 de çocuğun suça meyilini 
arttıran diğer risk etkenleridir. Araştırmamızda 
çocukların sadece %34,6’sı okula devam 
ediyordu. Geri kalanı çeşitli nedenlerle okulu 
bırakmıştı. Çocukların %28’inin daha önce suç 
öyküsü mevcuttu. Türkiye’de yapılan bir 
çalışmada çocukların %41,9’unun okula düzenli 
gitmediği, %26,6’sının anne-baba ile 
yaşamadığı, annelerin %30,1’inin okuma-
yazma bilmediği, babaların %33,8’inin ilkokulu 
bitirdiği, %38’inin ailesinin göçle geldiği, 
%24,9’unun madde kullanımı olduğu 
belirlenmiştir24.  

En sık işlenen suç hırsızlıktı (%37,3), bunları 
sırasıyla terör suçları (%25,2), kasten yaralama 
(%17,8), cinsel istismar (%15) ve uyuşturucu 
suçları (%4,7)izliyordu. Terör suçlarının 
yazında belirtilen oranlardan11,25daha yüksek 
olması bu bölgede yaşanan terör olayları, düşük 
sosyoekonomik düzey ve ailelerin çocukları 
denetleme düzeylerinin yetersizliği nedeniyle 
olabileceği düşünülmüştür26,27. Suç işleyen 
çocukların yeniden suça karışması beklediğimiz 
bir durumdur. Yaptığımız çalışmada bu 
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çocukların %28’inin daha önce farklı 
nedenlerle dava dosyası mevcuttu. 

Yapılan psikiyatrik değerlendirmeler 
sonucunda TCK 31/2 kapsamında, 27 (%31,8) 
çocuğun işledikleri fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama veya bu fiille ilgili olarak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmediği, 20(%23,5)’sinin 
işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını 
algıladığı, bu fiille ilgili olarak davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin geliştiği, 38 (%44,7) 
çocuğun  ise işledikleri  iddia edilen fiilin 
hukuki anlam ve sonuçlarını algıladığı ancak 
davranışlarını yönlendirme yeteneğinin 
yeterince gelişmediği tıbbi kanaatine 
varılmıştır. Nasıroğlu ve arkadaşlarının 2017 
yılında yaptıkları bir araştırmada bu oranlar 
sırasıyla %58,1; %22,6 ve %19,4 idi (25). İki 
çalışmada da verilen kararların çocukların 
büyük bir kısmını yargılamanın uygun olmadığı 
şeklinde olması dikkat çekti. 

6 çocukta akıl hastalığı mevcudiyeti nedeniyle 
TCK 32. madde gereğince fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama ve davranışlarını 
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmediği, 
yine 6 çocukta ise akıl hastalığının mevcut 
olmadığı tıbbi kanaatine varıldı. Psikiyatrik tanı 
alan 7 kişiye tedavi başlanarak sağlık tedbiri 
kararı aldırılması talebinde bulunuldu. 

Çocuk ve ergen suçları toplumun tüm 
bölümlerini ilgilendiren bir konudur ve bu 
suçları önlemeye çalışmak için risk 
faktörlerinin belirlenmesi önemlidir. Yapılan 
birçok çalışmada aile içi çatışma, aile 
bölünmesi, erkek olma, eğitime devam 
edememe ve çocuğun bireysel patolojileri, 
özellikle davranış bozuklukları ve DEHB’nin 
çocuk suçları için en önemli risk faktörleri 
olduğu tespit edilmiştir. Bu risklerin önceden 
tespit edilmesi, suçun müdahalelerle 
azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Psikiyatrik 
hastalıkların erken tedavisi, okul ve aile içi 
streslere müdahale bunlardan birkaçıdır28. 
Çocukları suçtan uzak tutmak ve onları genel 

topluma yönlendirmek için, suç ve risk 
faktörleri arasındaki ilişki unutulmamalıdır.  

Bir bireyin maruz kaldığı risk faktörlerinin 
sayısı arttıkça, bireyin şiddet içeren 
davranışlarda bulunma olasılığı da artar. 
Paylaşılan belirleyicilerin tanımlanması ve risk 
faktörlerinin belirlenmesini hedefleyen çok 
bileşenli müdahaleler, şiddeti önlemede, tek 
risk faktörlerini hedef alanlardan daha etkili 
olabilir19. 

Çocukların genel özelliklerinin ve risk 
faktörlerinin bilinmesi, sosyal, kültürel ve 
ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması sonuç 
olarak suça sürükleyici davranışların önlenmesi 
ve gerekli tedbirlerin alınmasına katkıda 
bulunabilir. Bu amaçla yapılacak daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır. 
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