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ÖZET

Kişinin kendi annesini öldürmesi, üzerinde çok çalışılan 
bir konu olmasına karşın mekanizmaları ve güdülerinin ko
laylıkla tespit edilemediği görülmektedir.

Bu yazıda annesini öldüren, dört kişiyi yaralayan ve aya
ğına ateş ederek parmaklarını kopardıktan sonra götürüldü
ğü hastanede üçüncü kattan atlayarak intihar girişiminde 
bulunan ve DSM IV tanı ölçütlerine göre Paranoid Şizofreni 
tanısı almış bir olgu takdim edilmiştir.

Yapılan matrisid çalışmalarının çoğunda, kişilerin olgu
muzda olduğu gibi, ağır şiddet davranışı gösterdiği, en kü
çük erkek evlat olduğu, annelerini kendi yatak odalarında 
öldürdüğü ve annelerine karşı çift cieğerlikli (ambivalan) bir 
bağlılık içinde bulundukları bildirilmiştir.

Bu makalede, annesini öldürdüğü sırada psikotik bir 
tablo içinde bulunan, annesini hem kendi varlığına karşı bir 
tehdit olarak gören hem de aşırı sevgiye bağlı koruma ve 
kurtarma özellikleri bulunan bir olgu, matrisidal şizofrenik- 
lerin özellikleri bağlamında tartışılmıştır.

Anahtar kelim eler: Matrisid, Şizofreni.

SUMMARY
Although murdering one's mother is a subject that has 

been discussed in many case reports, it is not easy to exp
lain the mechanisms and motivations involved. In this case 
report we present a man diagnosed as paranoid schizoph
renia acording to DSM-IV criteria who murdered his mother, 
injured four people and jumped from the window of the 
third floor after shoting his foot fingers.

Most of the matricidal studies show common characte

ristics of matricidal men. Matricidal men mostly use excessi
ve violence and kill their mothers in their bedrooms. They 
are usually the youngest child and have ambivalant attach
ment to their mothers like in our case.

In this case report characteristics of matricidal schizoph
renics is discussed in the ligth of a psychotic man who not 
only perceived his mother as a threat to his existence but al
so had protection and rescue feelings for her because of ex
cessive love.
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GİRİŞ
Matrisid, annenin çocuğu tarafından öldürülmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Bir kişinin annesini öldür
mesi şiddet suçları arasında en az görülenlerindendir. 
Matrisid olgularının mekanizmalarını ve motivasyonla
rını tespit etmek her zaman çok kolay değildir. Matri
sid ilk olarak Wertham tarafından tanımlanmış ve Oe
dipus kompleksinin anneden nefret etme şeklindeki 
bir derivasyonu olan Orestes kompleksinden türediği
ni ileri sürmüştür. Orestes kompleksi anne ile çift de
ğerlikli (ambivalan) bir bağlanmayı açıklamakla birlik
te, birtakım insanlarda bu durum matrisidal bir şidde
te dönüşebilmektedir (1).

O'Connel B, Me Knight ve arkadaşları, matrisidle- 
rin çoğunlukla şizofrenik, en küçük veya tek erkek 
çocuk olduğunu, aşırı şiddete yöneldiklerini bildirir
ken, Gilbert ve arkadaşları 10 kurbandan sadece üçü
nün bir şizofrenik tarafından öldürülmüş olmasını,
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matrisidal eylemin şizofreni ile bağlantılı olduğunu fa
kat bunun önceki çalışmalardaki kadar açık olmadığı 
şeklinde yorumlamışlardır (4). Champion ve arkadaş
ları 15 matrisdal erkeğin 12'sinin psikotik olduğunu ve 
8'inin şizofreni tanısı aldığını tespit etmiştir (5). Tun- 
cer ve arkadaşları da yaptıkları çalışmada 10 matrisit 
olgusunun tümünün şizofreni tanısı aldığını, bunlar
dan da 8'inin paranoid tip olduğunu bildirmiştir (6).

OLGU
1967, Bursa İnegöl doğumlu, bekar, erkek hasta, 

annesini öldürüp dört kişiyi ve kendisini yaraladıktan 
sonra, tedavi amacıyla götürüldüğü İnegöl Devlet 
Hastanesinin üçüncü katından atlayarak intihar girişi
minde bulunması üzerine, jandarma eşliğinde Bakır
köy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ayaktan Psiki
yatrik Tedavi Ünitesi'ne getirilmiş ve acil olarak yatı
rılmıştır.

Öyküsünde ilk kez 1987 yılında askerden izinli 
geldiği sırada rahatsızlandığı, gittiği psikiyatrist tarafın
dan antipsikotik başlandığı ve askerlik görevini ta
mamlayıp köyüne döndükten sonra, davranış bozuk
luklarının devam ettiği, tırnağının üstündeki beyaz le
kelerden gemileri ve uçakları gördüğünü, Reagan ile 
irtibat halinde olduğunu, Gorbaçov'un kızı ile nişan
landığını söylediği, evde kömür ve ezdiği otlarla du
varlara yazılar yazdığını ve bunu rahatlamak için yap
tığını söylediği öğrenildi. Ayrıca oturdukların ahşap 
evin çatısına delikler açtığı ve bunu nefes alamadığı 
şeklinde açıkladığı, yeni elbiseleri yakarak ve ağaçla
rın kabuklarını soyarak rahatladığı, inek pisliğini suya 
karıştırarak içtiği, tavuk ve kaplumbağaları öldürerek 
kanlarını içtiği, bu durumu da askerde kan verdiği için 
kanı kalmadığını bu şekilde kanı yerine koyduğu biçi
minde açıkladığı, zaman zaman rastgele havaya ateş 
ettiği ve bunu korkusunu dağıtmaya çalışma çabası 
olarak açıkladığı öğrenileli.

Olgunun olay günü ile ilgili yakınlarından alınan 
bilgi, olaydan birgün önce saçma konuşmaları, kendi 
kendine gülmeleri, evde camları kırması üzerine heki
me götürüldüğü, intramüsküler antipsikotik tedavi 
başlandığı, olay günü sabah saat yedi civarında olgu
nun ahırda iki ineği av tüfeği ile vurarak öldürdüğü, 
ardından eve girip 72 yaşındaki annesini yatak odasın
da kafasından vurarak öldürüp sokağa çıktığı, yolda 
komşusunun köpeğine ateş ettiği, yürüyerek köydeki 
otobüs durağına gittiği, burada servis aracını bekleyen 
kişilere ateş ederek üç işçi ve bir öğrenciyi yaraladığı, 
daha sonra elinde silah ile mutat taşıma araçlarından 
birine binerek İnegöl'e gittiği, kahveye girdiği, tüfeği 
çenesine dayadığı, sonra vazgeçerek ayağına ateş edip 
parmaklarını koparttığı, sonrasında da tedavi amacıy
la götürüldüğü Bursa Devlet Hastanesinin üçüncü ka
tından atladığı, ancak bir aracın üzerine düştüğü için 
önemli bir yaralanmasının olmadığı şeklindeydi.

Olguya annesini neden öldürdüğü sorulduğunda

"3 0 y aşım a geldim  annem  beni evlendirmiyor. Beni is
temiyor, kötülüğümü istiyor diye düşündüm . Am a ben  
on a rahatlam ası için ateş ettim. Zaten d in im izde de  
böyle değil m i ? İn san lar öldükten son rada  yaşarlar. O 
d a  rahatlayacak, b izde rahatlayacağız. İn san lar kan ı 
a k ın ca  rahatlarlar. B ir gün  jilet ile elim i kesmiştim. 
Kanım  ak ın ca  rahatladım . B en de an n em i rahatlat
m ak için ateş ettim. K anı aksın  rahatlasın  istedim ." 
şeklinde yanıtladı.

TARTIŞMA
Olgumuzda, madrisidal eylemin anneye yöneltil

miş hezeyanların doğrudan etkisi sonucunda olduğu 
görülmektedir. Psikotik homisidlerin çoğunda suç es
nasında aktif belirtiler görülmekte ve homisidal davra
nış hezeyan ve varsanılara bağlı olarak gerçekleşmek
tedir (7). Olgumuzun da olay sırasında psikotik bir 
tablo içerisinde olduğu aşikardır. Ayrıca anneye yöne
lik çift değerliliğin işaretleri vardır. Bir yandan annesi
ni kendi varlığına karşı bir tehdit olarak görürken di
ğer yandan annesinin kanını akıtarak rahatlatmaya ça
lışmaktadır.

Singhal, matrisidlerin kendilerini küçük, etkisiz, 
yetersiz, bağımlı, bağımsız olmayı beceremeyen, cin
sel kimliklerinden şüphe duyan ve özgüvenleri yeter
siz olan kişiler olduğunu, kadınları özellikle anneleri 
güçlü, karışan, baskın kişiler olarak gördüklerini ve bu 
düşüncenin bazı kişilerde yıkıcı olabileceğini bildir
miştir (8).

Annenin kendi evinde genellikle yatak odasında 
öldürülmesi ve eylemden sonra özkıyım girişiminde 
bulunması matrisidlerde sık görülen özelliklerdir. An
cak özkıyım girişimleri genellikle başarılı olamamakta
dır (5). Bizim olgumuzda da benzer özellikler söz ko
nusudur. Olgumuz annesini evinde öldürmüş ve son
rasında da önce tüfekle ardından da hastanede üçün
cü kattan atlayarak iki kez başarısız özkıyım eylemin
de bulunmuştur.

Lidz, aileden özellikle anneden ayrılamama ve ba
ğımsız yaşayamamanın matrisidler tarafından karşılıklı 
bir düşmanlık olarak algılandığını, aile fertlerinin de 
bu kişileri evden ayrılmaları konusunda teşvik etme
diklerini, şizofrenlerin bağımsızlıkları için mücadele 
verdiklerini, ancak bunu başaramamalarının öfkeye 
yol açtığını, bunun sonuçta kendini koruma ve çift de- 
ğerlilikli düşmanlık duygulan ile yakınlarına karşı ho
misidal bir eyleme dönüşebileceğini bildirmiştir (9). 
Olgumuzdaki evlenme isteği ve buna izin verilmeme
si bu bağlamda değerlendirilebilir.Bazı çalışmacılar ise 
annenin davranışlarının da, kişiyi annesini öldürmesi 
için bilinç altı bir öldürme isteği ile provake ettikleri
ni belirtmektedirler (10).

Sonuç olarak şizofreniklerde matrisidal eylem an
nesi tarafından fiziksel ve/veya psikolojik yokedilme 
korkusu içerisinde olan bir kişinin fantazisi olarak yo
rumlanabilir.
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Aile içi şiddetin önemli boyutlarından birisi olan 
matrisit olgularının bugüne kadar üzerinde yeterince 
çalışılmamış olması nedeniyle, sebep-sonuç ilişkileri 
ve oluşum mekanizmaları açısından yeterli bilgi bu
lunmamaktadır. Bu olgu bildirimlerinin bundan sonra 
yapılacak matrisitlerle ilgili çalışmaların ön hazırlığı 
olarak değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünce
sindeyiz. Ayrıca, cezaevlerinde annesini öldürdüğü 
için bulunan kişileri de içeren bir çalışmanın, psikotik 
hastaların matrisidal eğilimi ile ilgili bilgi vereceğini 
düşünüyoruz.
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