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G  İ  R  İ  Ş 

 

 Maslow’un ünlü İhtiyaçlar Piramidi’nde, insanlar için fizyolojik 

ihtiyaçlardan (yeme, içme, uyuma, cinsellik (neslin devamı), boşaltım gibi insanın 

yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan biyolojik ihtiyaçlar) sonra ihtiyacı 

hissedilen ikinci basamak ihtiyaç güvenlik olmaktadır. İnsanlar, en temel ihtiyaçları 

olan yaşamsal biyolojik ihtiyaçları giderildikten sonra, güvenli bir barınak, düzen, iş 

ve sosyal güvenlik sistemi ihtiyacının karşılanması çabasına girişirler. Burada da 

tabii ki öncelik, barınaklarının güvenliğidir. İnsanların barınaklarına yönelik 

güvenlik ihtiyacı, hukuk literatüründe ve yasalarda konut dokunulmazlığı hakkı 

kavramıyla yerini almıştır. İnsanların özel hayatlarına, örneğin barınaklarına rızaları 

dışında bir müdahaleye (örneğin hırsızlık) maruz kalmaları, onların en temel 

ihtiyaçlarından birisi olan güvenlik gereksinimi konusunda bir zedelenmeye yol 

açacaktır. Toplumsal bir gerçeklik ve bir sorun olan bu tür konuların anlaşılması, 

incelenmesi bilimsel bir görev olarak ortaya çıkar. Bunun için birtakım verilere 

ihtiyaç duyulacağı açık olup, öncelikle toplumsal düzen, sapma ve suçun 

çözümlemesi yapılarak sorunun çözümü konusunda ileri sürülebilecek faaliyetlerin 

ortaya konulması gerekmektedir. 

 

 Bu bağlamda, öncelikle toplumsal yapının incelenmesi, normal olanın tespiti 

ile bundan sapmaların belirlenmesi gerekmektedir. İnsanoğlu toplu yaşam kurmuş ve 

bir bakıma da bu yaşam biçimine mecbur olması sebebiyle, birtakım normları 

oluşturma ve bunlara uyma zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Toplumsal yaşamı ve 

devamını mümkün kılan en önemli kural ise “düzen”dir. Birtakım sınırlamalar 

olacak ve bu konudaki düzenlemeler devam ettirilecek ki toplumsal yaşam mümkün 

olabilsin. Yaygın deyişle; insanların özgürlüğü, diğer insanların özgürlüklerinin 

başladığı noktada bitecek,  herkes dilediği gibi davranamayacaktır. Aksi halde 

insanları sınırlayan kuralların bulunmadığı bir toplumda sosyal barış ve yaşamdan 

söz edilemez, toplumsal yaşamın devamı beklenemez.  

 

İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren, toplumsal yaşamın sürekliliğini, 

düzenini, insanların can, mal ve namuslarını korumak amacıyla bazı kurallar, 
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normlar ortaya konulmuştur. Bunlar; örf, adet, gelenek, görenek gibi kültürel 

unsurlar şeklinde olduğu gibi, yaptırımı devlet eliyle icra edilen hukuk kuralları 

şeklinde de somutlaşmaktadır.  

 

Toplum yaşamının normal olanı, toplum tarafından genel kabul görmüş 

olan bu ortalama kurallara uyulmasıdır. Ancak görülen odur ki, toplumsal 

normlara hiçbir zaman tam anlamıyla uyulmamakta, az da olsa ihlaller 

görülmektedir. Bu norm dışı davranışlar ise bilimsel anlamda “sapma” olarak 

adlandırılmaktadır. Ancak her sapmayı kötü olarak değerlendirmek mümkün 

değildir. Çünkü sapma olarak değerlendirilen davranış, toplum ortalamasını aşan bir 

iyilik de olabilmektedir. Örneğin kanaat önderleri de denilen insanların, toplumda 

saygı gören ve takdirle karşılanan fedakâr davranışları da aslında normal insan 

davranışının üzerindedir, yani bir sapma davranıştır. Çalışmamızın konusunun suçlu 

kişilik oluşumu olması hasebiyle, üzerinde duracağımız “sapma davranışı”, 

toplumda hoş karşılanmayan, bireyler ya da hukuki sistem nezdinde bir 

yaptırımı olan davranışlar, dolayısıyla da suç olarak adlandırılan anormallikler 

olacaktır.  

 

Suç, her halükarda toplum tarafından hoş karşılanmayan, toplum ve/veya 

hukuki sistem tarafından bir yaptırım uygulanan sapma davranışıdır. Suç bir yandan 

cezai yaptırımla karşılanırken, bir yandan da çözümlemesi yapılarak anlaşılmaya 

çalışılır, engellenmesi veya en azından asgari düzeye indirilmesinin yolları araştırılır.  

 

Suç olgusunun önemli özelliklerinden birisi de evrensel oluşudur. Her 

toplumda normlar ve sapmalar görülür. Ancak bunun ilginç yönü, suçun (ya da 

sapmanın) toplumdan topluma, hatta aynı toplum içinde tarihi akışta, daha da ilginci 

aynı zaman dilimi içerisinde, toplumun altkültür grupları arasında bile değişiklikler 

gösterebilmesidir. Örneğin “bekâret” bizim toplumumuzda çok önem verilen bir 

konu iken, kimi toplumlarda “tecrübesizlik” olarak kabul edilmektedir. Yine örneğin 

hırsızlık ve kapkaç suçları toplum genelinde kabul gören bir davranış şekli olmazken, 

bunu meslek edinmiş altkültür gruplarında meşru bir geçim kaynağı olarak kabul 

edilmektedir. Cinayet (adam öldürme) hem toplumsal hem de hukuki sistem 
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tarafından yaptırımla karşılanan bir eylem olduğu halde, yine ölümle sonuçlanmasına 

rağmen, adam öldürme eyleminin meşru müdafaa zorunluluğuyla işlenmiş olması ya 

da örneğin cellât tarafından idam hükmünün ifası veya yasal görevini yapan bir 

polise silahlı direniş sonucu polisin yasal sınırlar içerisinde görevini yaparken ortaya 

çıkan öldürme olayının ortaya çıkması halinde toplumsal ve hukuki yaptırımı farklı 

olmaktadır. Töre cinayeti, katilin ailesi tarafından “ailenin namusunu kurtaran” bir 

eylem olarak takdirle karşılanabilmektedir. Buna benzer örnekleri çoğaltmak 

mümkündür. Burada önemli olan, eylemlerin nasıl değerlendirildiği ve tepkilerin 

hangi ölçütlere göre verildiğidir.   

 

Sosyal problemler arasında suç, karmaşıklığı ile de dikkat çekmektedir. 

Suçun nedenlerini açıklamaya çalışan çok sayıda çalışma bulunmakta olup, 

bunlardan bir kısmı biyolojik, bir kısmı psikolojik, bir kısmı da ekolojik ve istatistik 

gibi verilerde yoğunlaşmıştır. Ancak suç konusunda bilimsel temellere dayanan en 

açıklayıcı teoriler, sosyolojik çözümlemelerle getirilmiştir. Sosyolojik çözümlemeler 

toplumsal yapı, yapıyı oluşturan kurum ve kuralların anlaşılması, elde edilen 

verilerin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmeler ışığında toplumsal yönelimleri 

anlama esasına dayandığından, suç ile ilgili de alan araştırmaları gerekmektedir. Bu 

aşamada ise, İçli’nin de belirttiği gibi “suçun çok nedenli karmaşık bir olgu olması 

bu konuda mikro düzeyde araştırmalar yapılması gereğini” ortaya çıkarmaktadır.1 

Tez konumuz da, İçli’nin vurguladığı mikro düzeyde bir araştırma temeline 

dayanmakta olup suçlu kişiliğin oluşumuna yakın çevrenin etkisi araştırılmaktadır. 

Burada yakın çevreden kasıt, suçlu bireyin ana, baba, kardeş, kuzen gibi akraba 

çevresi ile semt, mahalle, sokak, aynı bina gibi ikamet olarak yakınında bulunan ve 

bireyin suçlu bir kişiliğe dönüşmesi sürecinde davranışlarını etkileyebileceği 

düşünülen ikamet açısından komşu sayılabilecek kişiler arasında suçluların bulunup 

bulunmadığının araştırılmasıdır.  

 

Bu bağlamda çalışmamızda, öncelikle sapma ve suç kavramları üzerinde 

durulmuş, sonra da suçu açıklamaya çalışan teoriler genel hatlarıyla incelendikten 

                                                 
1 Tülin Günşen İçli, Türkiye’de Suçlular, Sosyal Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Ankara, 1993, 
s.XXI. 
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sonra, suçlu kişilik oluşumunu ortaya koymada açıklayıcı olduğu değerlendirilen 

Sosyal Öğrenme, Sosyal Ekoloji ve Altkültür kuramlarının; Ankara Emniyet 

Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün arşiv kayıtlarından faydalanarak 2008 yılı 

içinde ev, işyeri ve otolardan hırsızlık yapan ve yakalanarak adli makamlara 

sevkedilen şahısların ifade tutanaklarından elde edilen veriler çerçevesinde 

değerlendirmesi yapılarak, söz konusu kuramların açıklayıcılığı ve doğruluğu test 

edilecek, suçlu kişiliklerin toplum nezdindeki tahribatlarının engellenmesi ya da 

asgari düzeylere indirilebilmesi amacıyla rehabilite edilip tekrar topluma 

kazandırılabilmesi için sosyal alanda faaliyet gösteren kurumlarla koordineli olarak 

yapılabilecek çalışmalar tartışılacaktır.  

 

 Suç türü olarak hırsızlığın seçilmesinin özel bir nedeni bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalarda, suçluluğun genellikle hırsızlıkla başladığı, suça devam eden 

kişilerde gasp, yaralama ve nihayetinde de cinayet suçunun işlendiği anlaşılmıştır. 

Hırsızlık, suçlu kişiliğe bir başlangıç noktası olmakta ve kriminal vaka haline gelen 

kişilerin ileriki aşamalarda en ağır suçlu türlerine geçiş yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu 

itibarla, hırsızlık suçunu işleyenler baz alınarak suçlu kişilik oluşumunu tespit 

çalışması yapılması, araştırmalara uygun bir yol olarak gözükmektedir.  

 

Bu çerçevede, çalışmanın birinci bölümünde araştırma konusunun kuramsal 

çerçevesi, ikinci bölümünde araştırmanın metodolojisi, üçüncü bölümünde 

araştırmanın bulguları ve değerlendirme kısmı yer alacaktır. 
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I. BÖLÜM – KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

1.1. SAPMA VE SUÇ OLGULARI 

 

1.1.1. Toplumsal Düzen ve Sapma Davranışı 

 

Giriş kısmında da belirtildiği gibi, insan bir topluluk içerisinde hayata 

gözlerini açar, yaşamına devam eder ve ölür. Toplumsal yaşam belirli kurallara göre 

işler ve bu kuralların öğrenilmesi de aileden başlar, sokakta, eğitim kurumlarında, 

çalışma ortamında, çeşitli altkültür gruplarında ve nihayet yaşamın diğer alanlarında 

devam eder. Yeni Gine’nin kuzeydoğusundaki Trobriand Takımadaları’nda yaşayan 

ilkel Melanezya topluluğunu inceleyen Malinowski araştırma sonucunu şöyle ilan 

eder: “Geleneksel kuralların, gerçek yaşamda işledikleri biçimiyle dolaysız olarak 

gözlemlenmesi yoluyla inceleme yapmak gereklidir, diyoruz. Böyle bir inceleme, 

yasa ve geleneklerin buyruklarının birbirinden soyutlanmış olmadığını, aralarında 

organik bağlar bulunduğunu; bu yasa ve geleneklerin doğası gereği pek çok duyarlı 

nokta içerdiklerini, bu duyarlı ince noktalarınsa toplumsal yaşamın işleyişi içine 

salındığını; kuralların yalnızca toplumsal işlemler zinciri içinde varolduğunu ve bu 

zincirin bir halkasından başka bir şey olmadığını ortaya koyacaktır.” 2 Görüldüğü 

gibi, ilkel toplumlar da dâhil olmak üzere bu öğrenme, başka bir deyişle 

toplumsallaşma süreci ile birey toplum yaşamına hazırlanır ve süreç yaşam boyunca 

devam eder.  

 

İnsan davranışlarının büyük bir çoğunluğu öğrenilmiş davranışlardır.3 

İnsanoğlu çocukluğunda, ileride üstleneceği toplumsal rol ve statüsünü, bunların 

gerektirdiği davranış kalıplarını, örf ve adetleri, toplumca onaylanan davranışları 

öğrenir. Toplumsallaşma bu bağlamda iki süreci ifade eder:  

- Kişilik gelişimi, 

- Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımı. 

                                                 
2 Malinowski, Bronislaw, Yabanıl Toplumda Suç Ve Gelenek,  İstanbul, 2009: 138. 
3 Enver Özkalp, Sosyolojiye Giriş, Eskişehir, 2001, s.109.  
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Guy Rocher’e göre de toplumsallaşma: “insanın, tecrübelerinin ışığında 

kişiliğinin doğal yapısı ile yaşadığı toplumun sosyo-kültürel ögelerini yaşamı 

sırasında içselleştirdiği ve insani kişiliğinin farkına vardığı, bunun yanı sıra anlamlı 

toplumsal görevlerle yaşamak zorunda olduğu toplumsal çevreye uyumunu sağlayan 

süreçtir”4   

 

 Çocuğun ilk karşılaştığı toplumsal kurum olan aile, aynı zamanda ilk ahlaki 

normlar ve değer yargıları ile gelenek ve göreneklerin öğrenildiği yerdir. Bu 

fonksiyonu ile aile, toplumsallaşma sürecinde yeri doldurulamayacak bir kurumdur. 

Araştırmalar insan kişiliğinin 5-7 yaşları arasında (12 yaşa kadar olduğunu ileri süren 

görüşler de vardır) oluştuğunu göstermektedir ki, bu bilgi de ailenin önemi hakkında 

fikir vermeye yeterlidir. Bu dönem çocuğun henüz akıl yürütme ve davranışların 

nedenini öğrenmeden iyi-kötü, güzel-çirkin gibi ahlaki normları, zevk, hoşlanma, acı, 

kin gibi duyguları öğrendiği dönemdir. Yaşamın ileriki yıllarına ait temeller bu 

dönemde atılmaktadır.  

 

 Toplumsallaşmanın aileden sonraki ortamları ise; sokak, eğitim kurumları, 

altkültür grupları, iş çevresi, sosyal,  kültürel ve siyasi ortamlar şeklinde devam 

etmektedir. Hızlı toplumsal dönüşüm sayesinde bu ortamlara “kitle iletişim araçları” 

da etkin bir şekilde eklenmiştir. Kabul gören deyimiyle “medya”nın etkisi, 

günümüzde diğerlerine göre daha derin ve süreklilik arzetmektedir. Son yıllarda 

geleneksel toplumsallaştırma ortamlarının (aile, sokak, eğitim kurumları, iş ortamı) 

etkisi azalırken medyanın etkisini artırdığı gözlenmektedir. 

 

 Birey, içinde yetiştiği toplumun değer ve normlarını toplumsallaşma süreci 

boyunca öğrenir ve içselleştirir. Bu sayede kendine özgü bir kimlik ve benlik 

kazanırken aynı zamanda içinde bulunduğu topluma da süreklilik kazandırır. 

Toplum, bu değer ve normlara uyulduğu sürece ayakta durur. İçli’ye göre de 

“toplumda kültürün belirlediği örf, adet, gelenek-görenek ve hukuk kurallarına 

                                                 
4 Rocher’den aktaran İsmail Doğan, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Ankara, 2004, s. 65. 
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uymayan davranışlar sapmış davranışlar olarak nitelendirilirler.”5 Burada 

belirtilmesi gereken bir konu da, bütün sapma davranışlarının toplumda aynı tepkiye 

neden olmamasıdır. Şöyle ki; kumar, çevreye rahatsızlık verecek derecede gürültü 

herkeste aynı tepkiye neden olmamakta, buna karşılık bir cinayet yaygın bir 

toplumsal tepkiye ve hukuki yaptırıma maruz kalmakta, yere tükürmek ise birçok 

kimse tarafından tepkisizlikle karşılanmaktadır.  

  

Toplumsal düzenin devamı için sosyal gruplar üyelerine baskı uygularlar, 

bunda büyük oranda da başarılı olurlar. Ancak her zaman, toplumsal kurallara tam 

bir uyum söz konusu olmaz. Uyma davranışı kadar “sapma” da doğaldır ve toplumsal 

yaşamın realiteleri arasındadır. Bu aşamada, sapma ve suçun araştırılması, 

incelenmesi gerekmektedir. Çünkü sapma incelenerek insanların kurallara neden 

uyduğu anlaşılabilecektir. Bu inceleme sonucu, toplumun işleyişi anlaşılacak ve 

sosyal problemlerin çözümü için gerekli olan sosyal politikaların geliştirilmesi 

sağlanacaktır. Dolayısıyla sapma davranışı, toplumsal düzenin nasıl sağlandığı 

konusuna da açıklık getirme potansiyeline sahip bir olgu olarak ortaya çıkmaktadır.  

 

Sapma her zaman olumsuz, toplum yapısına zararlı yönde olmayabilir. 

Filozoflar, azizler, evliyalar, bilginler de üyesi oldukları toplumların ortalama 

normları dışında davranışlara sahip insanlardır ve ortalama toplum normlarının 

üstündeki davranışları tepkiyle değil takdir ve hayranlıkla karşılanırlar. Bu nedenle 

sapmayı olumlu ve olumsuz olarak iki boyutlu olarak incelemek gerekir. 

 

 Sapmanın bir diğer özelliği de toplumdan topluma, aynı toplum içinde farklı 

zaman aralıklarında farklı değerlendirmelere tabi olmasıdır. Hatta aynı zaman dilimi 

içerisinde toplumun farklı alt grupları arasında da farklı kabuller ortaya çıkabilir. Bu 

değerlendirme farklılığına kapalı alanlarda sigara içimini örnek olarak verebiliriz. 

Birkaç yıl öncesine kadar kapalı alanlarda ve şehirlerarası otobüslerde sigara içilmesi 

konusunda herhangi bir düzenleme bulunmamakta, tiryakiler otobüslerde ve kapalı 

alanlarda rahatça sigara içmekteydiler. Bizim toplumumuzda bu serbestiyet sürerken 

                                                 
5 Tülin Günşen İçli, Kriminoloji, Ankara, 1994, s.1. 
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batılı toplumlarda bu durum çoktan yasal olarak yasaklanmıştı. Bizde ise rahatsız 

olanlar ile tiryakiler arasında tartışmalar sürüp gitmekteydi. Yakın zamanlarda 

yapılan yasal düzenleme ile kapalı alanlar ile şehirlerarası otobüslerde sigara 

yasaklandı ve büyük bir toplumsal kabulle karşılandı. Ancak yasağa rağmen yine de 

az da olsa sigara içimine göz yumulan kapalı ortamlar olduğu görülmektedir. Aynı 

konudaki kısa zaman aralığı içinde farklı tutumlar ile aynı zaman dilimi içerisinde 

farklı alt gruplar içerisinde farklı tepkilere örnek olması açısından kapalı alanlardaki 

sigara içimi ve buna gösterilen farklı tepkiler konunun güncel ve ilginç bir örneğini 

oluşturmaktadır. 

 

 İçli’ye göre, “Toplumlar karmaşıklaştıkça normların uygulanması 

informaldan formal süreçler şekline dönüşür. Belirli normlar yasalarda temsil 

edilirler ve devlet suçun belirlenmesi ve cezanın tespiti sorumluluğunu yüklenir. 

Böylece sapma kavramı her tür norm ihlaline, suç ise sadece yasalarda yasaklanmış 

olan davranışlara uygulanır.”6 Toplum yapısı karmaşıklaştıkça işbölümü gelişir, 

mekanik dayanışma yerini organik dayanışmaya bırakır. Bu gelişmelerin sonucu 

olarak da baskılayıcı yaptırımlar, yerini geri verdirici yaptırımlara bırakırlar. 

Günümüz toplumlarında suç, yasal düzenlemelerle tanımlanır, ceza kanunlarında 

yazılı karşılığı yaptırım olarak karşımıza çıkar. 

 

 Sapma konusunu ele alan teorisyenler, toplumda çoğulcu değerler sisteminin 

bulunduğunu ileri sürerler. Buna göre, bir davranışın sapmış olarak 

nitelendirilebilmesi için; bir grup veya bireyin belli bir şekilde davranması ve farklı 

değerlere sahip diğer grup veya bireyin faaliyetini ise sapma olarak etiketlemesi 

gerekir. Dolayısıyla toplumun büyük çoğunluğu tarafından kabul görmüş normlar 

sapma ya da suç olarak görülmeyecektir.  

 

 Sapma, ortaya çıkardığı sosyal problemler yoluyla toplumsal yapının 

işleyişini bozma potansiyeline sahiptir. Ancak her sapma sosyal problem değildir. 

Burada tekrar sapma ve suç kavramlarını birbirinden ayırt etme zarureti ortaya 

                                                 
6 İçli, 1994:2. 
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çıkmaktadır. Sapma davranışı, topluma yabancılık ve anomiyi ifade eder. Aynı 

zamanda toplumsal normların sınırlarını da belirler. Bu yönüyle bir gereklilik olduğu 

bile öne sürülebilir. Suçta ise yasal olarak tanımlanma ve yaptırım söz konusudur. 

Ancak bu konuda da görecelilik mevcuttur. Örneğin; adam öldürme yasal olarak suç 

olduğu halde, polisin bir operasyon esnasında kendisi ile silahlı çatışmaya giren 

zanlıyı öldürmesi ya da herhangi bir kimsenin nefsi müdafaa sınırları içinde kalan 

öldürmesi suç olarak kabul edilmez. Bu nedenle suçun bütün unsurları ile 

tanımlanarak ortaya konulması gerekir. 

 

 

1.1.2. Suç Olgusu 

 

Suç, doğuştan ya da sonradan kazanılan özelliklere göre değil, içinde 

bulunulan toplumun değer yargıları ve normlarına göre tanımlanan faaliyetlerdir. 

Sosyal problemler arasında en çok ilgi çeken olgulardan birisidir. Suçun nedenleri, 

artma ya da azalmaları, işleniş biçimleri, analizi yapılması gereken konulardır. Bazen 

suç ile suç olarak algılanmayan faaliyet birbirinin aynıdır, ancak uygulanan bir 

prosedür, davranışı suç olmaktan çıkarır. Örneğin evlilik de cinsel bir faaliyet 

içerdiği halde, onu zinadan ayıran şey toplumsal kabul görmüş olan bir nikâh ile 

meşru statü kazanmasındadır. Yine yukarıda verilen örnekte olduğu gibi adam 

öldürme suç olduğu halde belirli şartlarda bir polis tarafından icrası suç olarak 

görülmez. Bu açıdan bakıldığında, Titus Reid’in tanımı konuyu izah etmeye 

yetmektedir. Ona göre “suç, tümüyle tanımsal bir faaliyettir.” 7  

 

 Suç, tanımlanma boyutu ile toplumdan topluma, hatta aynı toplumda zamanla 

algılama değişiklikleri gösterebilir. Aynı zamanlarda toplumun farklı alt gruplarında 

da algılama farklılıkları ortaya çıkabilir. Sosyal değişim sürecine bağlı olarak yeni 

suç tanımlamalarının da ortaya çıkması mümkündür. Çünkü kültür 

farklılıkları/değişimleri toplumsal değer ve norm farklılıklarına da neden olmakta, 

bunun doğal sonucu olarak da tanımlama farklılıkları ortaya çıkmaktadır. 

                                                 
7 Reid’den aktaran İçli, 1994:3. 
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 Bir fiilin suç olarak kabullenilmesi için, toplum vicdanında bir rahatsızlık, bir 

zedelenme oluşturması gerekir. Bu rahatsızlık ya da zedelenme kınama ve ayıplama 

ile geçiştirilebilecek türden bir incinme değil, bir yaptırım uygulanmadan 

yatışmayacak bir toplumsal tepki oluşturmalıdır. Örneğin; sürekli olarak eve sarhoş 

olarak gelip aile üyelerine kötü davranan bir baba çevresinde tepki çeker, vicdanlarda 

incinme ve ayıplamaya neden olur. Ancak tepkiler bu seviyede kalır, fiil adli boyuta 

gelmedikçe yasal bir yaptırım uygulanmaz. Toplumsal kabul görmüş değer ve 

normlar çerçevesinde bir ayıplama ve acıma duygusu ifade edilir. Ancak kötü 

davranış eyleme dönüşür, beden bütünlüğüne zarar verme boyutuna ulaşırsa, burada 

hukuki normlar devreye girer. Artık fiil, yasal olarak tanımlanmış, suç olarak kabul 

edilmiş bir şekle dönüşmüştür. Bir güvenlik görevlisinin ise görevinin gereğini 

yerine getirirken kendisine direnen bir şahsa karşı benzer bir fiili müdahalesi ise suç 

olarak değerlendirilmez. Sonuçları itibariyle her iki fiil de kişilere bedenen zarar 

vermektedir. Ancak birisi suç olarak tanımlanırken, diğeri görev olarak kabul 

edilmektedir. Özetle söyleyecek olursak; suç, eylemin özünden kaynaklanmamakta, 

ona atfedilen anlama göre suç olarak kabul edilmekte ya da edilmemektedir. Yine 

kan davası cinayetlerinin bazı bölgelerimizde “namus kurtarma” gibi 

değerlendirilmesi de toplumun alt gruplarına göre değer farklılığına, dolayısıyla da 

suç algısındaki farklılığa örnektir.  

 

     

       1.1.3. Suçun Tanımı, Unsurları ve Sınıflandırmaları  

  

 En genel tanımıyla suç, toplumda geçerli değer yargıları ve normlardan 

sapmadır. Ancak onu nispeten daha yumuşak tepkilerle geçiştirilebilen sapmadan 

ayıran en önemli yanı, yasalarla bir yaptırıma maruz kalmasıdır. Yukarıda da 

vurgulandığı gibi, toplumların gelişim ve değişim süreci içerisinde suç sayılan 

eylemler de değişiklik gösterir. Örneğin “beyaz yakalı suçları” olarak nitelendirilen 

suçlar, toplumların modernleşmesi sonucu ortaya çıkan ve masabaşı işleri yapan 

kesim tarafından işlenebilecek suç türüdür. Bu suçun ortaya çıkması ya da suç türü 

olarak kabul görmesi için beyaz yakalı denilen sınıfın ortaya çıkması gerekmiştir. 
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Yine internet üzerinden dolandırıcılık da ancak iletişim teknolojisinin gelişimi ile 

ortaya çıkmış olan bir suç türüdür. 

 

 Suçu tanımlayan taraf da zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Georges 

Picca, bazı antik toplumlarda, ailenin çıkarı söz konusu olduğunda adam öldürmenin 

meşru sayıldığını ileri sürmüştür.8 Yavuzer’e göre ise daha sonraları suç, dini 

esaslara göre tanımlanmış, topluma zarar veren hareketlerin aynı zamanda bir günah 

teşkil ettiği ve Allah’ın iradesine karşı olduğu kabul edilmiştir.9 Günümüzde ise suç 

tanımını yapma inisiyatifi devlete geçmiştir. Devlet de bunu ceza yasaları yoluyla 

yapar.  

 

 Suç, düşünürlerce çok değişik unsurlarıyla tanımlanmıştır. Yunan düşünürü 

Platon, suçu ruhun bir tür hastalığı olarak düşünmüş ve bunun üç nedeni olduğunu 

öne sürmüştür. Bunlar: tutkular, haz arama alışkanlığı ve bilgisizliktir. Yine bir başka 

Yunan düşünürü olan Aristoteles de suçluların toplum düşmanı olduğunu, onların 

acımasızca cezalandırılması gerektiğini savunur. Lovvrey’e göre suçluluk, bireyle 

çevresi arasındaki karşılıklı etki ve tepkilerin sonucunda oluşur. Engleisch suçluluğu, 

hukuki ya da ahlaki kuralların bozulması olarak tanımlar. Seligman ve Dohnson ise, 

küçük ya da büyük bir sosyal grubun üyeleri tarafından iyi ve yararlı olarak kabul 

edilmiş bulunan inançların, geleneklerin, adet ve törelerin, kurumların dayandıkları 

kurallara aykırı olarak işlenmiş bulunan anti-sosyal davranışa suç adını 

vermektedirler.10  

 

 Suçun tanımına hukuki açıdan bakıldığında ise, toplumsal düzenin korunması 

amacıyla konulmuş olan hukuk kurallarının ihlalinin suç olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Dönmezer’e göre “suç, topluma zarar verdiği, tehlikeli olduğu kanun 

koyucu tarafından kabul edilen ve belirtilen eylem, davranış ve harekettir.” 11 

Hukuki açıdan en kapsamlı tanım ise Alacakaptan’nın tanımıdır. Ona göre: “isnat 

yeteneğine sahip bir kişinin kusurlu iradesinin yarattığı icrai veya ihmali bir 
                                                 
8 Georges Picca, Kriminoloji, çev. Ebru Erbaş, İstanbul, 1992, s.13. 
9 Haluk Yavuzer, Çocuk ve Suç, İstanbul, 1993, s.26. 
10 Yavuzer, 1993: 27. 
11 Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, İstanbul, 1984, s.62. 
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hareketinin meydana getirdiği, yasada yazılı tipe uygun, yaptırım olarak bir cezanın 

uygulanmasını gerektiren bir eylemdir.12 Tanımı irdeleyecek olursak, bir suçtan söz 

edilebilmesi için:1- Kendisine suç isnat edilebilecek bir kişi (herhangi bir kısıtlılığı 

olmayan bir birey), 2- Kasıtla yapılmış ya da ihmal edilmiş kusurlu bir davranış, 3- 

Yasada yazılı tipe uygunluk (hukuki deyimiyle tipiklik), 4- Bir yaptırım 

uygulanmasını gerektiren eylem ya da eylemsizlikten oluşan dört unsurun bir arada 

olması gerekir. Suçun tanımı sapma ile benzerlik göstermekte ise de, en önemli ayırt 

edici özellik, suçun yasal düzenlemeler ile tanımlanıp hukuki yaptırımlara 

bağlanmasıdır. Sapmada da toplumun değer ve normlarına karşı bir zedeleyicilik var 

ise de, yaptırımı ayıplama, dışlama vb. şekillerde ortaya çıkar, yasalarla belirlenen 

hukuki yaptırım boyutuna ulaşmaz.  

 

 Suç olgusu, insan toplumlarıyla birlikte var olagelmiş bir fenomendir. İlkel 

toplumlarda son derece katı kurallar geçerlidir. Yine Dönmezer’in tespitine göre, 

kötülük yapanların ve kötülük yapanları cezalandırmayanların şiddetle 

cezalandırılacaklarına, felakete uğratılacaklarına inanılmıştır. Bazı hallerde ilahların, 

tabuları ihlal edenleri hemen cezalandırmadığının görülmesi üzerine toplumca 

kuralları ihlal edenlerin cezalandırılması zorunlu sayılmış, böylece toplumun 

felaketlerden ve kıtlıklardan korunacağına inanılmıştır.13 Toplumsal yapının zamanla 

değişmesi, ilişkilerin informalden formel süreçlere dönüşmesi ile suç hakkındaki 

görüşler de değişmiştir. Suça mistik anlamlar yüklemek yerine, suçlu davranış 

gösteren kişi ile zarar verdiği toplum arasında bir ilişki olarak görülmeye 

başlanmıştır.  

 

 Özel mülkiyet anlayışının gelişmesi, toplumların modernleşmesi, 

bireyselleşmenin önem kazanması, ekonomik değerin kavram olarak ortaya çıkışı, 

suç açısından da yeni anlayışların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmelere 

paralel olarak hileli yollarla yapılabilen yeni suç türleri ortaya çıkmış, bunların 

hukuki sistem içerisindeki karşılıkları da yerlerini almıştır. Örneğin bir beyaz yakalı 

suçu olarak vergi kaçırma, anılan bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

                                                 
12 Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları, Ankara, 1970, s.10. 
13 Dönmezer, 1984:71. 
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gelişmedir. Yine tüketici olarak bizler tarafından alışverişlerimiz sonucu aldığımız 

mal ya da hizmetin fişini (ya da faturasını) almamamız, karşı tarafın da kendiliğinden 

bu fiş (ya da faturayı) vermemesi ile aslında bir katma değer vergisi kaçakçılığı 

ortaya çıkmaktadır.  

 

 Özel mülkiyet anlayışının önem kazanması ile bir diğer gelişme de mala karşı 

işlenen suçlar kategorisinin ortaya çıkışıdır. Hırsızlık, gasp, yankesicilik gibi suçlar 

modernleşme ve kentleşme ile ortaya çıkan suçlardır. Bireyselleşme de bu 

kategorideki suç olgusunun artmasına katalizör görevi görmüştür. 

 

 Suç şekilleri, onlara yüklenen anlamlar ve tanımlamalar zamanla değişse de 

değişmeyen tek şey, suçun, toplumsal kuralların, değerlerin çiğnenilmesi olduğudur. 

Suç ve suçluluk olgusu, toplumsal ilişki sisteminin bütünlüğünden soyutlanamaz. 

Toplumsal değerler ve normlar ise mevcut yapının bir ürünüdür. Dolayısıyla 

toplumsal düzen ne kadar normal ise, suç ve suçluluk olgusu da o kadar doğal ve 

toplumsal yapının bir parçasıdır. Hatta toplumsal norm ve değerlerin sınırlarının 

çizilmesine ve pekiştirilmesine de ortam hazırladığını söyleyebiliriz. Bu bağlamda 

yine Dönmezer’e göre, “Suç evrensel, genel bir olaydır. Tarihin en eski 

devirlerinden beri var olmuştur. İnsanların içinde ihtiraslarla birlikte toplum halinde 

çeşitli sosyal sınıfların varlığının gerektirdiği sosyal çelişkiler, uyumsuzluklar 

bulundukça suç var olacaktır. Suç, bazı kişilerin davranışları ve tutumları ile 

bunların içinde yaşadıkları grubun örnek davranışları arasındaki bir çelişkiden 

ibaret bulunduğundan ve bu çelişki her zaman ve her yerde zorunlu olarak var 

olacağından, suç, genel ve evrensel bir olay teşkil eder.” 14  

 

    Hukuk sistemimizde suçlar, cürüm ve kabahat olarak iki kategoriye 

ayrılmıştır. Alacakaptan’a göre, “cürümler bireylerin ve toplumun güvenliğine saldırı 

niteliği taşıyan eylemlerdir. Kabahatler ise, kamunun iyiliğini ve gelişmesini 

sağlamaya yönelik kanunları ihlal eden, başka bir deyişle yasak edildikleri için suç 

                                                 
14 Dönmezer, 1984:62. 
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sayılan eylemlerdir.” 15  Buna göre cürümler daha ağır sayılan ve yaptırımı da ağır 

olan suçlardır. Çünkü cürümde kişiye ya da topluma yönelik bir saldırı niteliği 

taşıyan eylem vardır. Buna karşın kabahatte kabul ve tanımlama vardır. Nicelik ve 

niteliklerinde zamanla değişmeler görülse de, sosyal ya da hukuki anlamda suç adını 

alan olay; yasal unsur, hukuka aykırılık unsuru, maddi unsur ve manevi unsur olmak 

üzere dört unsurdan oluşur. 

  

 Bir eylemin suç sayılabilmesi için ceza yasalarındaki belli bir tanıma uygun 

olması gerekir. Buna suçun kanunilik ya da tipiklik unsuru adı verilir. Yine 

Alacakaptan’a göre; “Eğer işlenen eylem ile yasadaki hüküm arasında bu şekilde bir 

uygunluk yoksa, bu eylem medeni hukuk bakımından belli bir haksız eylem 

sayılabilirse de, kanunilik unsuru olmadığından suç sayılmayacaktır.” 16  

 

 Hukuka aykırılık unsuru ise, ceza yasasının herhangi bir maddesinde yer alan 

ve suç olarak nitelendirilen bir eylemin, aynı yasa veya hukuk düzeni içerisinde 

başka bir madde tarafından meşru sayılmamış olmasıdır. Görünüş itibariyle suç 

sayılabilecek bir davranış ya da eylemin işlenmesi toplumun herhangi bir üyesine 

görev olarak yükleniyorsa, şeklen suç gibi görünen ancak özü itibariyle suç olmayan 

bir eylem ya da davranış söz konusudur. Örneğin, adam öldürme suçtur. Bir idam 

hükümlüsünün infazını gerçekleştiren cellât da şeklen adam öldürmüş olur. Ancak, 

aslında yasak olan bu eylem, yasanın başka bir maddesi tarafından uygun görüldüğü 

için hukuka aykırı olma niteliğini kaybeder ve hukuka uygun hale gelir.17  

 

 Suçun maddi unsurunun oluşabilmesi için, icrai ya da ihmali bir hareketin 

varlığı gerekir. Ancak icrai ya da ihmali hareket tek başına suçun maddi unsuru 

olarak yeterli değildir. İcrai ya da ihmali hareket dış âlemde bir sonuç yaratmış 

olmalıdır. Ayrıca suçun maddi unsurunun tamamlanabilmesi için hareket ile sonuç 

                                                 
15 Alacakaptan, 1970: 23. 
16 Alacakaptan, 1970: 8. 
17 Alacakaptan, 1970: 8. 
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arasında bir bağ olmalıdır ki buna da doktrinde illiyet rabıtası ya da nedensellik bağı 

adı verilir.18  

 

 Bir eylem ya da davranışın suç oluşturabilmesi gereken unsurlardan 

sonuncusu da manevi unsurdur. Manevi unsuru kusurlu irade şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Yasal anlamda bir kusurlu iradeden söz edebilmek için, suç anında 

anlama ve isteme yeteneğine sahip bir kişi iradesi olmalıdır. Suçun işlendiği anda 

anlama ve isteme yeteneğine sahip olmayan kimseye ceza verilemez. Suç işleyen akıl 

hastalarının cezalandırılmamalarının nedeni budur.19  

 

 Suçlar faillerinin amaçlarına, toplum tarafından gösterilen tepkiye, suç 

saiklerine göre de sınıflandırılmışlardır. Faillerinin amacına göre yapılan 

sınıflandırma örneğini William Bonger verir. Bonger’e göre faillerinin amacına göre 

suçlar: ekonomik suçlar, cinsi suçlar, siyasi suçlar ve sair suçlardır. Ancak bu 

sınıflama çok yetersiz kalmaktadır. Suçun görünüşteki şekli ile failin amacı arasında 

amaç farklılığı olabilir. Dönmezer’in Bonger’den aktardığına göre, “Bu nedenle 

hiçbir suç bir tek saike bağlanamaz. Mesela, cinsi bir suçun şehevi saik yerine öç 

alma saikiyle işlenmesi pekâlâ mümkündür. Görülüyor ki sırf tek bir saikle yapılan 

bir sınıflandırma tatmin edici olmaktan uzaktır.” Benzer bir sınıflamayı da Gillin 

yapmıştır. Gillin suçu sınıflandırırken “çeşitli tipteki suçların işlenmesine neden 

olan faktörler aynı mıdır? Yoksa bir tipe ait nedensellik süreci farklı mıdır?” 

sorusuna bağlı olarak suçları şu kategorilere ayırmıştır: 1- Ekonomik suçlar 

(hırsızlık, yağma, rüşvet, zimmete para geçirme, hileli iflas, kazanç için adam 

öldürme vs.), 2- Cinsi suçlar (fuhuş, zina, ırza tasaddi ve ırza tecavüz gibi suçlar), 3- 

Cebir ve Şiddet suçları (müessir fiil, adam öldürme, yaralama vs.), 4- Siyasi suçlar 

(devlet adamları ve politikacıların suçları, hükümetçe idareye veya memurlara karşı 

işlenen suçlar). 20 Böylece suçlar işleniş şekilleri ve nedenleri açısından dört 

kategoriye ayrılmıştır.   

 

                                                 
18 Alacakaptan, 1970: 9. 
19 Alacakaptan, 1970: 9. 
20 Dönmezer, 1984:68. 
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 Suç sınıflamalarının toplumun gösterdiği tepkinin şiddetine göre yapılması 

gerektiği de ileri sürülmüştür. Dönmezer’in aktardığına göre, bu sınıflamanın 

örneğini Sellin vermektedir. Sellin sosyolojik görüntüden hareketle, sınıflama 

bakımından toplum tarafından suça karşı gösterilen tepkinin şiddetini ölçü olarak 

almaktadır. Bu tepki ise kamu tarafından cezanın şiddeti ile birlikte gösterildiğinden, 

ceza sınıflamasının esasını vermelidir.21  

 

 Topçuoğlu’nun aktardığına göre de, Durkheim bütün toplumlarda görülen 

suçları iki kategoriye ayırır: 

- Kolektif şeylere karşı işlenen suçlar: “Dini suçlar”, 

- Fertlere, ferdi ve özel menfaatlere karşı işlenen suçlar: “Beşeri suçlar”  

Kollektif şeylerin en önemlileri, kamu otoritesi ve yeni temsilcileri, örfler, gelenekler 

ve dindir. Söz konusu olan suçlar bunlara yöneliktir. Bunlara “dini suçluluk” 

denilebilir. Çünkü din aleyhine tecavüzler bunların en önemlilerini oluşturur ve 

geleneklere, devlet şefine karşı işlenmiş suçlar daima az veya çok dini karakter taşır. 

İkinci kategori suçlar ise; adam öldürme, hırsızlık, her türlü cebir ve hile suçlarıdır. 

Bu ikinci tür suçlara “beşeri suçlar” denilebilir.22  

 

 İçli de Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçları şöyle sınıflamıştır:  

 

1- Vatana İhanet Suçları (devletin şahsiyetine karşı suçlar, devlet güçlerine karşı 

suçlar, devletin ülkesine ve egemenliğine karşı suçlar), 

2- Hürriyete Karşı Suçlar (siyasi haklara karşı suçlar, kişi hürriyetinden yoksun 

kılma -tehdit, cebir- suçu), 

3- Devlet Yönetimine Karşı Suçlar (zimmet ve ihtilas, irtikâp, rüşvet, resmi 

sıfata sahip olanlara karşı işlenen suçlar), 

4- Adliyeye Karşı İşlenen Suçlar (kanunen yerine getirilmesi gereken bir 

hizmetten kaçınmak, suç uydurma, iftira, yalan yere yemin etme, 

kendiliğinden hak alma), 

                                                 
21 Dönmezer, 1984:69. 
22 Hamide Topçuoğlu, Hukuk Sosyolojisi Dersleri, II, Ankara, 1984, s.74. 
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5- Kamu Düzenine Karşı Suçlar (suç işlemeye tahrik, suç işlemek için örgüt 

kurmak), 

6- Kamu Güvenine Karşı Suçlar (umumi sahtecilik, resmi evrakta sahtekârlık, 

özel evrakta sahtecilik, sahte evrak kullanma, evrakı yok etmek), 

7- Kamu Esenliğine Karşı Suçlar (uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde elde 

etme suçları, uyuşturucu madde kullanma suçları), 

8- Genel Ahlaka ve Aile düzenine Karşı İşlenen Suçlar (ırza geçmek-ırza 

tasaddi, kaçırmak-alıkoymak, zina), 

9- Kişiye Karşı Suçlar (kasıtlı adam öldürme, kastı aşan adam öldürme, intihara 

katılmak, taksirli adam öldürme, müessir fiil, hakaret-sövme, özel tahrik, 

karşılıklı tahrik, kişiye karşı şiddet kullanılması) 

10- Mala Karşı Suçlar (başkasının malına zarar verme, dolandırıcılık, emniyeti 

suiistimal, hırsızlık, yağma-menkul mal yağması-senet gaspı-adam 

kaldırmak)23  

 

 

 

 1.2. SUÇLU DAVRANIŞ KURAMLARI   

 

 1.2.1. Suç Etimolojisi 

 

 Eskiden beri, insanların, toplumun tepkisine, ağır cezalar alacaklarını 

bilmelerine rağmen neden suç işleyebildikleri sorusu kriminologların zihnini meşgul 

etmiştir. İnsanların suçluluk davranışlarının bireysel ya da toplumsal bir nedeninin 

olup olmadığına cevap bulunmaya çalışılmıştır. Suçun psikolojik, biyolojik, sosyal 

ve ekonomik bir fenomen olup olmadığı tartışılmıştır. 

 

 Suçun nedenleri ile ilgili olarak farklı teoriler ortaya atılmıştır. İçli’ye göre, 

psikoloji öğrenimi görenler, suçu kişiliği, gelişmenin, sosyal öğrenmenin veya 

zekânın bir fonksiyonu olarak görürler. Biyolojik kökeni olan kriminologlar, suçun 

                                                 
23 İçli, 1994:5-8. 
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biyokimyasal, genetik ve nörolojik bağlantıları ile ilgilenirler. Sosyoloji öğrenimi 

görmüş olanlar ise, suçlu davranışı üreten sosyal güçlere bakarlar. 24  

 

 Siegel’e göre bütün çalışmalara rağmen, suçun nedenlerinin öğrenilmesi hala 

güç bir problemdir. Kriminologlar, halen benzer koşullarda yaşayan bireylerden 

neden bazılarının suç işlerken diğerlerinin kurallara uyduğu sorusunu 

cevaplayamamışlardır.25  Suçu açıklamaya yönelik çabalar üç ana başlık altında 

toplanır. Bunlar: 1- Biyolojik Kuramlar, 2- Psikolojik Kuramlar, 3- Sosyolojik 

Kuramlardır. 

 

 

 1.2.2. Biyolojik Kuramlar 

 

 Suçu açıklamaya yönelik ilk çabalarda, insanın alnı, çenesi, kafatasının şekli 

gibi fiziksel özellikleri ile suç arasında bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. Bu 

kuramcılar çoğu suçlunun biyolojik bakımdan kusurlu ya da bozuk olduğunu 

düşünmekteydiler. Bu gruba dâhil İtalyan Kriminolog Cesare Lambroso, kafatası ve 

alın biçimi, çene büyüklüğü ve kol uzunluğu gibi suçluların görünüşleri ile fiziksel 

özelliklerini incelemiş ve bunların insan evriminin önceki aşamalarından kalan 

özellikler sergilediği sonucuna varmıştı.26  Bu görüş pek ciddiye alınmasa da benzer 

görüş ileri sürenler daha sonraları da ortaya çıkmıştır. 1940’lı yıllarda William A. 

Sheldon biyolojik yapı ile suçluluk bağlantısını araştırarak üç tip insan tanımlamıştır. 

Sheldon özellikle mezomorf tip olarak tanımladığı güçlü, adaleli yapının suçla ilgili 

olduğunu savunmuş, bu tipleri saldırgan olarak nitelemiştir. Zayıf, çelimsiz olan 

ektomorf yapı ile şişman, kısa kemikli tip olarak tanımlanan endomorf tiplerde ise 

suça eğilimin daha zayıf olduğunu savunmuştur.27 Sheldon 1949 yılında yaptığı 

araştırmalarla kuramını destekler nitelikte sonuçlar bulmuş ise de biyolojik tip ile 

suçun açıklanması gerçekle bağdaşmamaktadır.  

 
                                                 
24 İçli, 1994:17. 
25 Siegel’den aktaran İçli, 1994:17. 
26 Anthony Giddens, Sosyoloji, Hazırlayan: Cemal Güzel, Ankara,2006, s.205. 
27 Özkalp, 2001: 451. 
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 Burada suçu coğrafi koşullara bağlayan Kartografik Ekol’den de söz etmek 

gerekir. Bu ekole Ekolojik Okul da denilmekte olup, suçu sosyal koşulların etkisi 

olarak görürler. Bu ekole göre iklim, topoğrafi, doğal kaynaklar ve yerleşim yeri 

suçlu davranış üzerinde etkili olur. Dönmezer’in aktardığına göre, bazı yazarlar 

yağmur, toprak ve diğer coğrafi faktörlerin insan davranışları üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir. Örneğin Montesquieu, ekvatora yaklaştıkça suçların, kutuplara 

yaklaştıkça sarhoşluğun artacağını iddia etmiştir.28  

  

 

1.2.3. Psikolojik Kuramlar 

 

 Suçu açıklamaya çalışan biyolojik kuramlar gibi psikolojik kuramlar da 

suçluluğu topluma değil bireyin kendisine dayandırırlar. Biyolojik kuramcılar 

bireylerin fiziksel özelliklerine odaklanırken, psikolojik kuramcılar kişilik tipleri 

üzerine yoğunlaşmışlardır. İlk kriminolojik araştırmalar çoğunlukla hapishane ve akıl 

hastanelerinde yapıldığından bu ortamdaki psikiyatrik bulgular bu kuramda etkili 

olmuştur. Bu ortamlarda suçluların eblehliği (aptallığı) ve ahlaki düşkünlüğü ön 

plana çıkıyordu. Zaman zaman da fevri davranışlar gösteren, nadiren suçluluk 

duygusu içine giren, duygusuz ve şiddetten zevk alan psikopat kişilik biçimlerine de 

rastlanıyordu. Bu araştırmacılardan Hans Eysenck, olağandışı zihinsel durumların 

kalıtımla geçtiği görüşünü ileri sürmüştür. Eysenck’e göre “bu durumlar ya bir 

bireyi suça iter, ya da toplumsallaşma sürecinde sorunlar yaratır.” 29  

 

 Bu kuramın önemli temsilcilerinden birisi de Viyana’lı bir doktor olan 

Sigmund Freud’dur. Freud’a göre insan zihni üç fonksiyonu yerine getirir. Bunlar;  

 1- Açlık, susuzluk, ağrı gibi farkında olunan bilinç,  

 2- Farkında olunmayan ama herhangi bir zamanda geri getirilebilen anı ve 

deneyimi içeren bilinçötesi,  

 3- Baskılanan ve bilinçaltında tutulan biyolojik arzu ve dürtüleri (cinsellik, 

düşmanlık gibi) içinde barındıran bilinçsiz zihin. 

                                                 
28 Dönmezer, 1984:98. 
29 Giddens, 2006: 206. 
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Freud kişiliğin de üç parçalı yapıya sahip olduğunu ileri sürer. Bunlar; id, ego ve 

süperegodur. İd, insanın zihinsel yaradılışının en ilkel kısmıdır ve doğuştan gelir. 

Cinsellik, yeme ve yaşamın devamı için gerekli olan diğer biyolojik dürtüleri temsil 

eder. İd, zevk prensibini takip eder, başkalarının haklarını dikkate almaksızın anında 

tatmin gerektirir.30   

 

 Ego, insanın yaşamının ilk yıllarında her arzusunun anında tatmin 

edilmeyeceğini yaşayarak öğrenmesiyle gelişmeye başlar. Ego, insanlara 

faaliyetlerinin gelenek ve görenek sınırları içinde kalması konusunda 

yönlendirilmesine yardım ederek, id’in isteklerini karşılar. Ego, gerçeklik prensibi 

tarafından yönlendirilir. Toplumsal standartların neyi uygun, neyi pratik olarak kabul 

ettiğini dikkate alır.31  

 

 Süperego ise, bireyin ailesinin ve toplumunun ahlaki değer ve standartlarını 

içselleştirmesi ile gelişir. İnsan kişiliğinin ahlaki yönüdür. Freud’a göre, “süperego 

bir tür sansürdür, bir kontrol aracıdır.”32 Kişiliğin her üç parçası da davranışı 

kontrol etme işlevi görür. İd bazı ilkel duyguları tatmin etmek ister, süperego kişiyi 

bu arzuları nedeniyle suçlar, ego uzlaştırıcı bir yol bulur. Yine Freud’a göre insanın 

en temel içgüdüsü doğumda mevcut olan eros’tur. Bu içgüdü yaşamın değişik 

aşamalarında değişik şekillerde ortaya çıkar. Eğer bu aşamalardan herhangi birisinde 

bir çatışma yaşanırsa bireyde o aşamaya karşı bir saplantı görülebilir. Örneğin, 

yaşamın ilk yılında oral dönemde emme duygusunu tatmin etmemiş bir çocuk, 

yetişkinlik döneminde sigara tiryakisi, alkolik veya ilaç bağımlısı olabilir ya da 

bağımlı bir kişilik sergileyebilir.33  

 

 Suçluluk hakkındaki biyolojik ve psikolojik kuramlar sapkınlığın toplumda 

değil bireyde yanlış olan bir şeylerden kaynaklandığını ileri sürerler. Bu kuramcılara 

göre suçluluğun nedeni, insanın zihnindeki ya da bedenindeki etkenlerdir. Bu 

yönüyle hem biyolojik hem de psikolojik kuram pozitivisttir. Bilimsel yöntemlerin 
                                                 
30 İçli, 1994:49. 
31 Sıegel’den aktaran İçli, 1994:49. 
32 Dönmezer, 1984:185. 
33 Sıegel’den aktaran İçli, 1994:49. 
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toplumsal yapıya uygulanarak temel doğruların ortaya çıkarılabileceğini savunurlar. 

Ancak, bu yöntemle suçun nedenlerini kesin ve net bir şekilde belirlemek şimdiye 

kadar mümkün olmamıştır. 

  

  

 1.2.4. Sosyolojik Kuramlar 

 

 Suçluluğun nedenleri ile ilgili en sistematik açıklamalar sosyolojik kuramlarla 

getirilmiştir. Suçun kalıtımla geçtiği tezini sert bir biçimde eleştiren sosyologlar, 

davranışların öğrenildiğini ve sosyal ortam tarafından şekillendirildiğini ileri sürerler. 

Sosyolojik bakış açısına göre suçlu davranış, sosyal ortamın ürünüdür. İçli, 

sosyolojik bakış açısıyla incelenecek olan kuramları üç ana grupta toplamıştır.34 

Bunlar:  

• Sosyal Yapı Kuramları, 

• Sosyal Süreç Kuramları, 

• Sosyal Çatışma Kuramlarıdır.     

 

Ayrıca her bir grup kuram da kendi içerisinde alt gruplara ayrılabilir. Buna göre; 

 Sosyal Yapı Kuramları; 

1. Fonksiyonalist kuramlar, 

2. Gerilim kuramları, 

3. Sosyal ekoloji kuramları, 

4. Altkültür kuramları, 

Sosyal Süreç Kuramları; 

1. Sosyal öğrenme ve davranış kuramları, 

2. Kontrol kuramları, 

3. Etiketleme kuramı, 

Çatışma Kuramları; 

      Marksist kriminoloji olarak gruplandırılabilir.  

 

                                                 
34 İçli, 1994: 67. 
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 Çağdaş sosyologlar suça iki açıdan yaklaşmışlardır: Yapı ve süreç. 

Yapısalcılar suçun sosyal yapı ya da sosyal organizasyon ile ilişkisini inceleyerek 

suçun ortaya çıktığı yapının özellikleri ile yapıdaki değişmelerin suç oranını etkileyip 

etkilemediğini araştırır. Süreç yaklaşımında ise, aynı ortamda bulunan bireylerden 

yasalara uyanlar ile suç işleyenleri ortaya çıkaran süreçle ilgilenilir. Burada da 

bireysel bir yaklaşım söz konusu değildir. Her iki grupta da “neden bazı insanlar suç 

işlemezken diğerleri işler?” sorusuna cevap aranır. Marksist temele dayanan çatışma 

teorisi ise sapmayı kapitalist toplumların kalıtsal bir öğesi olarak görür. Bu bakış 

açısına göre, sapma, ekonomik açıdan güçsüz olanların kendilerine yönelik sömürü 

ve yoksullukla başa çıkma mücadelesidir. Sorun ancak ekonomik alt yapının tümüyle 

imha edilmesiyle çözülebilir.  

 

  

1.2.4.1. Sosyal Yapı Kuramları  

 

 Sosyologlar, insan ve grup davranışlarını etkileyen değerler, normlar ile 

kurumsal yapıların endüstrileşme süreci ile uğradığı değişim, örneğin ailenin 

etkisinin azalması ile bireyselleşme, geleneksel ilişkilerin bozulması ve çatışmalar 

sonucu suçluluğun ortaya çıkmasını sürpriz olarak görmezler. 

 

 

 1.2.4.1.1. Fonksiyonalist Kuramlar 

 

 Fonksiyonalist (işlevselci) kuramcılar suç ve sapkınlığı, yapısal gerilimlere ve 

toplumdaki ahlaki düzenleme eksikliğine dayandırır. Bu düşünürlere göre, “eğer 

toplumdaki bireyler ve grupların hedefleri eldeki ödüllerle çakışmıyorsa, istekler ve 

gerçekleşenler arasındaki bu uyumsuzluk, kimi üyelerin kendilerini sapkın 

güdülenmeler içinde hissetmelerine yol açacaktır.” 35 İşlevsel kurama en önemli 

katkıyı sağlayan düşünür, aynı zamanda sosyolojinin kurucularından birisi olan 

Emile Durkheim’dir. Durkheim’in en belirgin katkısı, suçun ‘normal’ ve sosyal 

                                                 
35 Giddens, 2006:207. 
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davranış için gerekli olduğunu ileri sürmesidir. Suç ona göre, her yaşta, hem 

yoksullukta hem de zenginlikte var olduğuna göre insan tabiatının bir parçası olarak 

görülmektedir. Bu grup düşünürler insanın kötü davranışlarının temelini bireyde 

değil grup ve organizasyonlarda ararlar. Onlara göre “yanlış”, doğruya anlam 

kazandırmak için gereklidir. İçli’de bu görüşü savunan grupta yer alır. Ona göre de, 

“suç bazen yararlı da olabilir, hatta toplumun sağlık işaretidir. Suçun varlığı sosyal 

değişme yolunun açık olduğunu, sosyal yapının katı olmadığını gösterir. Bir başka 

ifade ile suçun var olmaması, toplumda herkesin aynı şekilde davranması, doğru ve 

yanlış üzerinde aynı fikirde olması demektir. Bu da yaratıcılık ve bağımsız 

düşünmeyi yok eder.” 36 Suç oranlarının artışı, toplumdaki bazı sosyal değişim 

ihtiyaçlarını da işaret edebilir ki bu yönüyle de yarar sağladığı söylenebilir. 

 

 Durkheim’e göre bütün insanların aynı moral bilinç ve değerlere sahip olması 

imkânsızdır. Yaşanılan çevre, kalıtım ve sosyal etkiler bireylere göre değişiklikler 

gösterir. Ona göre, her zaman kolektif tipten sapanlar olacağına göre, bu ayrılıkların 

suçlu kariyerlerini de içermesi kaçınılmazdır. Bu o kişilerin davranışlarının içgüdüsel 

karakterde olmasından değil, birlikteliğin onların davranışlarını suçlu olarak 

tanımlamasındandır.37 Bu anlatımıyla, suçun toplum kültürünün bir parçası, evrensel 

ve her toplumda her zaman var olduğunu ileri sürer. 

 

 Durkheim’in kriminolojiye en büyük katkılarından birisi de “anomi” 

kavramıdır. Endüstrileşmiş toplumlarda, geleneksel norm ve standartların yerine 

yenisi konulmadan aşınması ile anominin oluştuğunu ileri sürmüştür. “Anomi, toplum 

yaşamının belirli bir alanındaki davranışları düzenleyen hiçbir açık ölçünün 

bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar. Böyle durumlarda, Durkheim’e göre, insanlar 

kendilerini yollarını yitirmiş ve kaygılı olarak duyumsarlar; anomi dolayısıyla, 

intihar eğilimleri üzerinde etkili olan toplumsal etkenlerden birisidir.” 38  

 

  

                                                 
36 İçli, 1994:70. 
37 Reid’den aktaran İçli, 1994:69. 
38 Giddens, 2006:207. 
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1.2.4.1.2. Gerilim Kuramları 

 

 Fonksiyonalist yaklaşımın bir başka önemli temsilcisi Amerikalı sosyolog 

Robert K. Merton, Durkheim’in ‘anomi’ kavramını Amerikan toplumuna 

uygulayarak, suçun kaynağını toplumun kendi yapısında arayan etkili bir kuram 

geliştirmiştir. Giddens’in aktardığına göre, Merton anomi kavramını, kabul edilmiş 

normlar toplumsal gerçeklikle çatıştığı durumda bireyin davranışı üzerindeki 

gerilime göndermede bulunacak biçimde değiştirmiştir. Merton’a göre; “Amerikan 

toplumunda -ve bir ölçüye kadar öteki sanayi toplumlarında- genel olarak 

benimsenen değerler maddi başarıyı vurgulamaktadır ve başarıya ulaşma 

araçlarının disiplin ve çok çalışma olduğu varsayılır. Dolayısıyla, gerçekten de çok 

çalışan insanlar, yaşama hangi noktada başlamış olurlarsa olsunlar başarıya 

ulaşırlar. Bu düşünce gerçekte doğru değildir, çünkü üstünlükleri olmayanların 

çoğunluğu, geleneksel ilerleme fırsatlarını ya yalnızca sınırlı ölçüde elde edebilirler 

ya da böyle fırsatlar ellerine hiç geçmez. Yine de başarılı olamayanların çoğunluğu 

kendilerini, maddi ilerleme sağlamaktaki apaçık olan yeteneksizlikleriyle lanetlenmiş 

olarak görürler. Bu durumda, ister yasal isterse de yasadışı olsun, her tür yola 

başvurarak ileri gitme yönünde büyük bir baskı vardır. Merton’a göre, dolayısıyla, 

sapkınlık ekonomik eşitsizliklerin bir yan ürünüdür.”39 Toplumda genel refah 

artışının suç oranlarını azaltmamasını ise kalıcı eşitsizliğe dayanan “göreli 

yoksullaşmaya” bağlar. 

        

  

1.2.4.1.3. Sosyal Ekoloji Kuramları 

 

 Ekoloji, canlıların yaşadıkları ortamı ve birbirleri ile olan ilişkilerini inceler. 

Benzer bir yaklaşımla sosyal ekoloji de insan ekolojisini, ya da başka bir anlatımla 

birey ile yaşadığı çevre arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri inceler. Ekoloji-suç 

ilişkisi ile ilgili çalışmalar, 1800’lü yıllara, endüstri devriminden sonra İngiltere’de 

ortaya çıkan şehirleşme ve bunun getirdiği sorunların araştırılmasına dayanır. Bu 

                                                 
39 Giddens, 2006:207-208.  
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konuda çalışmaları olan Allison, Nüfusun Prensipleri adlı kitabında bu konu üzerinde 

durmuştur. Yazara göre, “büyük rastlantılar sonucu gelişen nüfus hareketleri bilimde 

ve sanatta görülen cesaret verici gelişmeler, gerçekleştirilen yeni yatırımlar 

toplumsal durumları etkilemiş ve onlarda da değişiklikler yaratmıştır.” 40  

 

 Ekoloji ile uğraşanlar, suçu, çevrenin değişimi sonucu ortaya çıkan sosyal 

değişmenin bir fonksiyonu olarak görürler. Belli fenomenlerin dağılımını ve 

çevreleriyle ilişkilerini incelerler. Merton’un Sosyal Yapı ve Anomi çalışmasının 

ortaya çıkışından birkaç yıl önce Chicago Üniversitesinde ve çevresindeki bir grup 

sosyolog, mevcut sosyal koşulların sosyolojik eleştirisini yapmaya başladılar ve bu 

şekilde hem politikacılara danışmanlık görevini yerine getirdiler, hem de halkın 

bilinçlenmesinde rol oynadılar. Chicago Üniversitesindeki bilim adamları, 

1920’lerde Polonya’dan Chicago’ya gelen göçmen çiftçiler üzerinde araştırma 

yapmışlar ve yaşlı göçmenlerin yer değiştirmeden fazla etkilenmediğini, fakat ikinci 

kuşak göçmenlerin Polonya çiftçisi olarak değil şehirde ikamet eden Amerikalı 

olarak yetiştiklerini, eski geleneklerin çok azını benimsediklerini ve yeni gelenekleri 

de tam olarak asimile edemediklerini tespit etmişlerdir. Sonuç olarak; stabil, 

homojen, folk (geleneksel) toplumun normlarının belirsiz, maddi şehir toplumuna 

transfer edilemeyeceği düşüncesine ulaşmışlardır.41  

 

 Türkiye’de de Dönmezer tarafından, 1964-68 arasında Ereğli’deki 

sanayileşme süreci ile suç ilişkisi, sosyolojik araştırma konusu yapılmıştır. Araştırma 

sonucu, 1965-66 yıllarında Ereğli’de suç oranının %30 arttığı, ancak daha sonraki iki 

yıl içerisinde tekrar eski oranına döndüğü görülmüştür. Konu ile ilgili çalışmayı 

yapan Dönmezer’e göre suç oranlarındaki artışın nedeni, 1965 yılından itibaren 

bölgeye gelen sanayi işçilerinin nitelikleridir. Ona göre; “örgütsüz, konut sıkıntısı 

içindeki bu insanların önce suçluluğu artırdıkları, fakat daha sonra geçen iki yıllık 

süre içinde topluma uyum sağlayarak potansiyel suçlu olmaktan çıktıkları 

görülmüştür. Bu da suç oranlarında düşüşe neden olmuştur.” Dönmezer bu durumu 

“suçluluğun artma nedeni, sanayileşme ile ortaya çıkan organizasyonsuzluktur. 

                                                 
40 Levin ve Lindesmith’den aktaran İçli, 1994:84. 
41 Adler ve diğerlerinden aktaran İçli, 1994:85. 
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Toplumların kendine özgü normatif düzeni, sosyo-ekonomik şartları bu geçici 

organizasyonsuzluğu etkilemekte ve sosyal yapı çok geniş ölçüde zarar görmeden, 

yeniden bütünleşme ve organizasyon sağlanmaktadır.” ifadesiyle açıklar 42  

 

Sonuç itibariyle, bireyin yaşadığı çevreden çok etkilendiği bir gerçektir. 

Yapılan araştırmalar hem bizim ülkemizde hem de diğer ülkelerde, kentleşmeye 

rağmen kırsal kesim suçu olarak bilinen bazı suç türlerinin kentlerde de arttığını 

göstermektedir. Cezasının ağırlığına rağmen “kan davası” cinayetleri, kırsal kesimde 

kişiye prestij kazandırması ve gurur kaynağı olması yönüyle önemli bir çevresel 

faktördür. Kırsal kesim suçu olarak nitelendirilen bu tür cinayetlere şehirlerde de 

rastlanması yine bozuk çevre ile ilgilidir.  

 

1.2.4.1.4. Altkültür Kuramları 

 

 Altkültür grupları, toplumun temel kültürel değerlerini paylaşmakla birlikte 

kendilerini toplumun diğer kesimlerinden ayıran değer, norm ve yaşam biçimlerine 

sahip gruplar olarak tanımlanabilir. Durkheim ve Merton’un geliştirdiği “anomi” 

kuramı, kendilerinden sonra gelen sosyologlar için suçluluğun altkültür çerçevesini 

oluşturmuştur. Bu sosyologlardan biri olan Albert Cohen de suçun ana nedeni olarak 

Amerikan toplumundaki çelişkileri görmüştür. Ancak Merton, suçu, bireylerin 

değerler ile araçlar arasındaki gerilime gösterilen tepkileri ile açıklarken, Cohen bu 

tepkilerin altkültürler yoluyla toplu olarak gerçekleştirildiğini öne sürmüştür. 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda da, suçların bir altkültür bilinci ve toplumun 

değerlerine karşı işlenmesi yönüne dikkat çekilmiştir. Bu çalışmalardan birisi Saran 

tarafından, İstanbul’daki suçlular üzerinde yapılmış ve araştırma sonucu; 

“Tablolarda görüldüğü gibi bazı problemlerde müştereklik yüzdesi yüksektir. 

Örneğin, hırsızlık suçu ile büroya gelmiş olanların % 58.4’ü bu suçu bir başkası ile 

müşterek işlediklerini söylemişlerdir.” saptaması yapılmıştır. 43 Nirun da sosyal 

bünye analizi yaparken suçlu gruplardan (hırsızlardan) örnek verir ve bu tür grupları 
                                                 
42 Dönmezer, Sulhi, Şehirleşmenin Doğurduğu Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu, Fakülteler   
    Matbaası, İstanbul, 1974:134-145. 
43 Saran, Nephan, İstanbul Şehrinde Polisle İlgisi Olan Onsekiz Yaşından Küçük Çocukların Sosyo-  
    Kültürel Özellikleri Hakkında Bir Araştırma, Taş Matbaası, İstanbul, 1968: 67. 
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informel gruplar arasında sayarak aralarındaki sıkı ve gizli işbirliğine ve baskıya 

dikkat çeker: “... sosyal yapıda irili ufaklı ve çeşitli nitelikte sosyal gruplar yer almış 

olacaktır. ... bir sosyal grup en azından iki ya da üç şahsın sosyal ilişki kurarak 

duygu ve düşüncelerini iradi, bazı hallerde, gayri iradi –örneğin kapalı sosyal 

gruplarda- belirli gayeler etrafında birleştirerek fonksiyonlarını elde etmek 

istedikleri maddi ya da manevi aksiyonlara yöneltmelerinden doğan bir bütündür. ... 

her sosyal grup bir psiko-sosyal dinamik merkezdir. Bu merkezler içinde şahıslar 

özel şahsiyetlerinin psikolojik ve sosyolojik muhtevalarını elde ederler. Bilhassa 

küçük gruplar, yüz yüze ilişkiler ile üyelerinin duygu ve düşüncelerine büyük 

gruplardan daha fazla etki yaparlar ve bunlar fertleri doğumundan itibaren 

kuşatırlar” 44  

 

Cohen 1955’te yayınladığı Suçlu Çocuklar adlı kitabında “işçi sınıfının aşağı 

tabakalarından gelen, kendi konumlarından rahatsız olan erkek çocukların, 

genellikle çeteler gibi suç altkültürlerine katıldıklarını” ileri sürmektedir. Ona göre  

“Bu altkültürler orta sınıf değerleri yadsırlar ve bunların yerine suçluluk ve öteki 

türden uyumsuzluklar gibi karşı çıkmayı kutsayan normları geçirirler.” 45 Cohen’e 

göre çocuğun ailesinin sosyal yapıdaki göreli pozisyonu, onun hayatı boyunca önüne 

çıkacağı problemleri belirler. Örneğin, alt sınıf ebeveynleri çocuklarını orta sınıfa 

girebilecek şekilde sosyalize edemezler. Çete mensubu bu çocuklar orta sınıf 

statüsünü yasal kanallardan elde edemezler, içinde başarılı bir rekabet 

sürdürebilecekleri, alternatif bir statü sistemi kurarlar. Orta sınıfa karşı olan 

düşmanlıkları, onları zıt bir altkültür yaratmaya yönlendirir. Mala yönelik ve şiddet 

suçlarına orta sınıfın şiddetle karşı olduğunu değerlendirirler ve çok çalışma gibi 

geleneksel davranış biçimi de dâhil, orta sınıfın bütün değerlerini lanetlemeye 

yönelirler.46  

 

Kitabına, Jean Genet’in Hırsızın Günlüğü isimli eserinden alıntı ile başlayan 

Hebdige (2004), İspanyol polisinin Genet’in kişisel eşyaları arasında bulduğu bir tüp 
                                                 
44 Nirun, Nihat, Sistematik Sosyoloji Yönünden Sosyal Dinamik Bünye Analizi, Atatürk Kültür, Dil Ve   
    Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını-Sayı: 56, Ankara, 1991: 110-129. 
45 Cohen’den aktaran Giddens, 2006:208. 
46 Ritzer’den aktaran İçli, 1994:78-79.  
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vazelinin onun peşini hiç bırakmadığını belirttikten sonra altkültürle ilgili şu 

saptamayı yapar: “isyanın statü ve anlamı, bir reddiye şekli olarak “tarz” fikri, 

(bizim örneğimizde “suçlar”, sadece çiğnenen kurallar olarak kullanılsa da) suçun 

sanata dönüşmesi... Genet gibi, biz de altkültürlerle ilgilenmekteyiz: bu altgrupların 

anlam dolu biçim ve ritüelleri; teddy boylar, modlar, rockçılar, dazlaklar ve punklar 

gibi bazen sepetlenen, bazen resmen suçlanan, bazen de azizleştirilen; zaman zaman 

toplu düzene tehdit, zaman zaman da zararsız soytarılar olarak görülen insanlar. ... 

O halde, altkültürün tanımı sürekli bir tartışma konusudur ve “tarz” da, bu tartışma 

içerisinde birbiriyle zıt düşen tanımların en şaşırtıcı etkiyle çarpıştığı alandır.” 47  

  

 Alt sınıfa mensup çocuklar, ebeveynlerinin orta sınıf değerlerini bilmemeleri 

nedeniyle, zayıf iletişim becerisi, eğitimi önemsemeyen bir tutum ve tatmini 

ertelemeyi bilmeyen bireyler olarak yetişirler. Eğitim süreci boyunca orta sınıf 

kriterlerine göre değerlendirilirler. Cohen bu çocukların statüleri nedeniyle bir hayal 

kırıklığı ve gerilim yaşayacaklarını ileri sürer. Cohen’in teorisini test eden 

araştırmacılar, toplumda sosyal statü ile çocuk suçluluğu arasında bir ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. Travis Hirschi, California’da 4.000’den fazla öğrenci ile yaptığı 

çalışma sonunda okul başarısı düşük, okulu sevmeyen, otoriteyi reddeden çocukların 

suç işlediklerini saptamıştır. Delbert Elliot ve Harwin Voss da yaptıkları benzer 

araştırma sonucunda aynı sonuçlara ulaşmışlardır. Ek olarak, okulu terk edenlerin 

mezun olanlara oranla daha sık suç işlediklerini, akademik başarı ve okula 

yabancılaşmanın okulu terk etme ile yakından ilişkili olduğunu belirlemişlerdir.48  

  

Hebdige (2004), George Grozs’tan, toplumsal değerlere hiçbir önem 

atfetmeyen ve onlarla çatışmayı ifade eden tipik altkültür grubu felsefesini şu alıntı 

ile aktarır: “Bizim için hiçbir şey kutsal değildi. Hareketimiz ne mistik, ne komünist, 

ne de anarşistti. Bütün bu hareketlerin bir çeşit programı vardı, fakat bizimki 

tamamen nihilistti. Kendimiz de dâhil her şeyi aşağılıyorduk. Sembolümüz hiçbir 

şeylik, boşluk ve beyhudelikti.” (George Grosz, Dada üzerine) 49  

                                                 
47 Hebdige, Dıck, Altkültür, Tarzın Anlamı, Çeviren: Sinan Nişancı, Babil Yay., 2004: 9-10.  
48 Adler ve diğerleri’nden aktaran İçli, 1994:80. 
49 Hebdige, 2004: 100. 
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Cohen’in kuramı, gerilim ve diğer altkültür kuramları ile açıklanamayan 

birçok soruya cevap getirmiştir. Bu kuram ile çocuk suçluluğunun kaynağı, aynı 

mahallede oturan ve aynı okula devam eden çocuklardan neden bazılarının suça 

karıştığını, bazılarının ise suçtan uzak durduğunu açıklamaya çalışmıştır. Cohen ve 

James Short, yaptıkları çalışmalar sonucu suçlu çocuk altkültürü kuramının, orta sınıf 

ve kadın suçluluğunu da açıkladığını ileri sürmüşlerdir. Aynı doğrultuda çalışmalar 

yapan Richard A. Clovard ve Lloyd E. Ohlin, suçlu gençlerin büyük bölümünün işçi 

sınıfının aşağı kesimlerinden geldiği konusunda Cohen’le aynı düşüncededir. Ancak 

bu yazarlar, en fazla “risk” altında olan çocukların, yine de orta sınıf değerlerini 

içselleştirmiş ve yetenekleri temelinde bir orta sınıf geleceğe yönlendirilmiş olanlar 

olduğunu ileri sürmektedir. Böyle çocuklar kendi hedeflerini gerçekleştiremedikleri 

zaman, suç etkinliklerine daha yatkın olmaktadır. Cloward ve Ohlin, erkek 

çocukların kurdukları çeteler üzerine yaptıkları çalışmada, suçlu çetelerinin, 

durumları kötü olan azınlık grupları gibi, başarıya erişme şanslarının düşük olduğu 

“altkültür” topluluklarında ortaya çıktıklarını ileri sürmüşlerdir.50  

 
Altkültürün aslında toplumsal bir gerilimin yansıması olduğu sonucuna 

ulaşan Hebdige de vardığı sonucu şu şekilde ifade eder: “O halde altkültürler, 

dışavurumcu biçimlerdir, fakat son örnekte olduğu gibi dışa vurdukları şey, iktidarda 

olanlar ile tâbi konumlara ve ikinci sınıf yaşamlara mahkûm edilenler arasında 

yaşanan köklü bir gerilimdir.” 51  

 

2003 yılında, birden fazla cezaevine giren suçlular üzerinde araştırma yapan 

Kızmaz, aile dışında ve suçlu akran grubu içerisinde deneyimlenen arkadaşlık 

ilişkileri veya oluşturulan bağlılıkların, bazen gerçek bir aile ortamı hissini verdiğine 

dikkat çeker: “Bir anlamda, oluşturulan bazı grupsal bağlılıkların, aile 

bağlılıklarının yerini alabildiği durumlar olabilmektedir. Sapkın akran veya arkadaş 

grubu ile olan güçlü bağlılıkların devam etmesi ile paralel olarak, bireylerin 

suçluluk yapısı da giderek daha da pekişmektedir. Bu oluşumlar, aynı zamanda 

                                                 
50 Giddens, 2006: 208-209. 
51 Hebdige, 2004: 125. 



 30

düşük bir benlik ve güven sorunu yaşayan bireyler açısından bir kimliklenme işlevini 

görmektedir. Bireyler, suçlu akranlar düzleminde yaşantılanan altkültür etrafında 

sosyalleşerek kendilerini gerçekleştirme çabası içerisine girebilmektedirler.” 52  

 

 Yukarıda da belirtildiği gibi, Cohen, Merton’un gerilim kuramını çocuk 

suçluluğuna uygulamış ve gerilimin hayal kırıklığı ve statü rahatsızlığı oluşturarak 

alt sınıfa mensup çocuğu suça yönelttiğini ileri sürmüştür. Kuramının en can alıcı 

noktası ise, benzer uyum problemleri olan bireyler arasında etkin bir etkileşimin 

varlığının olduğunu ileri sürmesidir.  

 

Chicago Okulu, bir bütün olarak toplumdan daha küçük grupların sembolik 

normatif yapısına dikkat çekmek için altkültür kavramını kullanır. “Bu, böyle küçük 

grupların parçası oldukları hâkim eğilimden, yani daha geniş toplumdan dilleri, 

inanç sistemleri, değerleri, tavırları, davranış örüntüleri ve hayat tarzları gibi 

unsurlarla ayrılış şekillerini ifade eden ve bunlara dikkatimizi çeken mikro bir 

sosyoloji ya da belki de mikrokozmik bir sosyolojidir.” 53  

 

 Burada suçlu çocuklar arasında bir akran etkisinin (suçlu akran altkültürü) 

varlığı ortaya çıkmakta olup birçok araştırmacı bu noktaya dikkat çekmiştir. 

“Kriminal kariyer yönelimli araştırmalar gerçekleştiren Blumstein ve meslektaşları 

(1986) da suçluluğun başlaması ve devam etmesinde etkili olan riskli faktörleri 

sayarken “akran etkisi” üzerinde de durarak suçluluk ile akran etkisi arasında yakın 

bir ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir. ...  Yine Farrington ve Wikstrom (1994:65) da 

... suça ilk katılma veya başlamada akran etkileri, aileden kaynaklanan unsurlar ve 

bireylerin geleneksel gruplarla bütünleşme düzeyi gibi faktörler etkili olmasına 

karşın...” 54  

 
Jenks (2005), Parsons’ın altkültür ile ilgili düşüncesini şu şekilde özetler: 

“Ayrık altkültür. Burada, suç çetesi vakıasının gösterdiği gibi, kendini daha geniş 

                                                 
52 Kızmaz, Zahir, Cezaevi Müdavimleri, İnatçı Suçlular, Orion Yay., Ankara, 2006: 136-137. 
53 Jenks, Chris, Altkültür, Toplumsalın Parçalanışı, Çeviren: Nihal Demirkol, Ayrıntı Yay., 2005: 21. 
 
54 Kızmaz, 2006: 40-44. 
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toplumun değerleri ve ideolojileriyle meşrulaştırma isteğinde belirgin bir eksiklik 

vardır; ortada açık bir “savaş durumu” vardır. Fakat ayrık kolektivite içinde, 

kesinlikle bir değer sistemi ve dolayısıyla bir ideoloji bulunmaktadır. Bu ideoloji, her 

zaman, genel toplum ve onun değer sistemiyle kopuşun temelinin bir tanısını 

içerecektir... “daha geniş toplumda kazanamazsın”, “onlar seni haklamaya 

çalışıyorlar” gibi inançlar olacaktır.” 55   

 

 Cezaevindeki suçlular üzerinde yaptığı araştırma kapsamında, Kızmaz, 

arkadaş çevresi içinde oluşan altkültüre dikkat çekerek “Arkadaş çevresi, suçun 

meşrulaştırılmasının önemli sacayağını oluşturmaktadır. E. A.’ın ‘genelde 

ilişkilerimiz, yine bizim gibi gayri meşru işler gerçekleştirenlerledir’ şeklindeki 

ifadesi, bu meşrulaştırma mekanizmasının bir örneğini oluşturmaktadır. Suçluların 

sosyal çevresi genel olarak suçlu bireylerden oluştuğu için, suçlular kendi 

eylemlerini normal ve sıradan bir eylem olarak algılamaktadırlar ve dahası işlenen 

suç eylemlerinden dolayı birbirlerinin kahramanlıklarına, beceri ve başarılarına 

öykünmektedirler. Burada, suçlu akran çevresinin suçun işlenmesi yönünde bireylere 

güçlü uyarıcılar gönderdiği söylenebilir. .... Bu araştırmada da görüldüğü gibi, 

suçluların büyük bir kısmının, arkadaşlarının da kendileri gibi suçlu insanlar 

oldukları ve suç işlemeyi arkadaşlarından öğrendiklerini belirtmiş olmaları, akran 

veya arkadaş olgusunun suç davranışının önemli bir kaynağını oluşturduğunun 

kanıtı olarak görülebilir.” hükmüne ulaşmıştır. 56 Yine Kızmaz’a göre, “Akran 

grubu, bireylerin suçlu değerler etrafında sosyalleşmelerini sağlayan önemli bir 

unsur görevini görmektedir.” 57      

 

Jenks (2005), altkültür kavramının aynı zamanda toplum bütünlüğünü 

parçalamayı kolaylaştıran ahlâki bir ayrım olduğunu da ileri sürer: “Geçen yüzyılın 

daha büyük toplumsalı, “düzen”, sistemler ve paylaşılan norm ve değerler gibi 

kavramsal aygıtlarla kavramaktan memnunduk. Şimdi, bu aygıtlar görevini iyi 

yaptılar ve sanki bir merkezi, bir çekim gücü ve sert kenarları olan düz bir dünya 

                                                 
55 Jenks, 2005: 118. 
56 Kızmaz, 2006: 137-138. 
57 Kızmaz, 2006: 339. 
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fikri gibi, topluma dair zayıf bir fikri korumamızı sağladılar. Toplumsal kuramcılar, 

düzenli olarak, norma uygun davranış ve norma aykırı davranıştan bahsettiler. 

Bununla beraber, bu ayrımı yapabilmek önemli, ama zordu; çünkü çoğunlukla, 

ampirik değil ahlaki bir ayrımdı (tıpkı “alt” sıfatının olabileceği gibi). ......  Parçalar 

artık çok kolay bir şekilde karşılıklı ilişki kuramıyorlardı; açık bir uyum veya 

mutabakat yoktu, onun yerine rekabet, farklılık ve ayrılık vardı.” 58   

 

 

 

 1.2.4.2. Sosyal Süreç Kuramları          

  

1.2.4.2.1. Sosyal Öğrenme ve Davranış Kuramları 

 

 Sosyal öğrenme kuramları, sapma davranışı ya da suçun, uyma davranışında 

olduğu gibi insanların birbirleri ile etkileşimi sonucu öğrenildiğini ileri sürer. “... 

bazen de suçluluk ailede öğrenme yoluyla bir kuşaktan diğerine kültürün herhangi 

bir unsurunun geçirilmesi gibi geçirilmektedir. ... Hiçbir çocuğun doğumunda 

ileride suçlu veya yasalara uyan bir birey olacağı tahmin edilemez. Aile çocuğun 

yönlendirilmesinde ilk etkin kurumdur.” 59 Bu gruptaki kuramlar suçun, suçlu 

eylemle ilgili değer, norm ve davranışların öğrenilmesinin bir sonucu olduğunu kabul 

eder. “Sosyal gelişim kuramcılarına göre, suçu meslek edinmeye karşı “aile” hala 

önemli bir kurum görevini görmektedir. Olumlu aile ilişkilerinin varlığı ve eğitimsel 

kurumlara olan bağlılık düzeyi, bireylerin geleneksel değer ve kurumlara olan 

bağlılıklarını artırmada etkili unsurlardır. Bireyin okul ve aile aktivitelerine 

katılamadığı ve aynı şekilde bu kurumlar etrafında bir ödüllendirmenin 

gerçekleşmediği durumlarda, bireyin sapkın akran gruplarıyla ilişki kurmaya 

yönelmesi ve yeni ödül arayışlarını bu çerçevede karşılamaya çalışması büyük bir 

olasılık olarak gözükmektedir.” 60 Sosyal öğrenme kuramının kökü 19. yüzyıl 

sonlarına, Gabriel Tarde’nin “taklit”  kuramına dayanır. Tarde, döneminde popüler 
                                                 
58 Jenks, 2005: 177. 
59 İçli, Tülin Günşen, Türkiye’de Suçlular, Sosyal Kültürel Ve Ekonomik Özellikleri, Atatürk Kültür,   
   Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 71, Ankara, 1993: 31. 
60 Siegel’den aktaran Kızmaz, 2006: 36. 
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olan Lambroso’nun biyolojik anormallik kuramını reddederek suçlu bireylerin de 

diğer insanlar gibi normal olduklarını, suçu da diğer davranışlar gibi öğrendiklerini 

ileri sürmüştür. 

 

 Tarde bireylerin bir elbise modelini kopya eder gibi davranış kalıplarını taklit 

ettiğini ileri sürer. O halde taklidin gerçekleştiği bir kalıp olmalıdır ki Tarde bunları 

“taklidin yasaları” şeklinde formüle eder. Tarde’ye göre; taklidin gerçekleştiği 

kalıplar şunlardır: 

1. Bireyler diğerlerini, onlarla temaslarının yoğunluğu ve sıklığı oranında taklit 

ederler. 

2. Alt düzeyde olanlar üst düzeydekileri taklit ederler, yani eğilim köyden şehre, 

alt sınıftan üst sınıfa doğrudur.    

3. İki davranış çatıştığında biri diğerinin yerini alabilir.61  

 

Suçlu davranışın oluşmasında, aile ilişkileri çerçevesindeki öğrenme, yapılan 

araştırmalarda da ortaya konulmuştur: “... suçluluk açısından aileye ilişkin unsurlar 

oldukça önem arz etmektedir. Söz konusu unsurlar içerisinde suçlulukla ilintili 

değişkenlerin başında, aile bireylerinden veya yakınlardan birinin suçlu bir 

geçmişe sahip olması gelmektedir. Suçlulardan yarısından fazlası (% 62.5) aile 

içinde kendilerinden ayrı olarak ağabey, kardeş, baba ve yakınlarından amca, dayı 

gibi bireylerin daha önceden suç işlediklerini dile getirmişlerdir.” 62 Yine aynı 

araştırmada, suçluluğun akran ve arkadaş çevresinden öğrenilmesi konusunda da 

saptamalar yapılmıştır: “Bu araştırmanın saptadığı önemli bulgulardan biri, 

suçluluğun ve sapkınlığın arkadaş veya akran etkileşimi içerisinde ve bir grupsal 

bağlam içerisinde deneyimlendiği ve gerçekleştiği yönündeki saptamadır. Suçluların 

büyük bir oranı (% 85), arkadaşlarının da kendileri gibi suçlular olduğunu ve suçları 

gerçekleştirmede arkadaşlarından destek aldıklarını belirtmişlerdir (%67.5). Bir 

anlamda sapkın ve suçlu davranış, akran veya arkadaş grubu ile olan güçlü etkileşim 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma, suçlu akran veya arkadaş grubunun 

varlığının, bireylerin hem suç işlemeye başlamalarında, hem de suç işleme 

                                                 
61 Adler ve diğerleri’nden aktaran İçli, 1994: 99. 
62 Kızmaz, 2006: 335. 
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davranışını devam ettirmelerinde güçlü bir gösterge olduğu yönündeki hipotezi 

büyük ölçüde doğrulamaktadır.” 63 İçli de cezaevlerindeki hükümlüler üzerinde 

yaptığı araştırmada, “hırsızlık suçu işleyenlerin ailelerindeki suçluluk ile daha önce 

tutuklanma ve hüküm giyme durumu arasındaki ilişkinin anlamlı ve oldukça 

güçlü bulunduğu” sonucuna ulaşmıştır. 64  

 

 Sosyal öğrenme kuramı açısından biyolojik ve psikolojik etkenler bireyi suça 

eğilimli yapabilir, ancak bunu aktif hale getiren çevresel faktörlerdir. Sosyal 

öğrenme kuramcıları, sapmanın davranış biçimlendirilmesi adı verilen bir süreç 

yoluyla öğrenildiğini ileri sürerler. Bunlardan Siegel’e göre; modern toplumlarda 

saldırgan faaliyetler genellikle üç kaynak tarafından biçimlendirilir: 

1- Saldırgan davranış sergileyen çocukların aile yaşamlarının incelenmesi ile 

ebeveynlerinin de aynı tür davranış kalıplarına sahip oldukları görülmüştür. 

  2- Şiddetin öğrenilmesinde ikinci kaynak, çevresel deneyimlerdir. Yasaların 

ihlalinin günlük davranış biçimi olduğu yerlerde oturan insanların altkültürel 

özelliklerinin, yasalara uygun davranış gösteren kişilere kıyasla şiddet içeren 

davranışta bulunma olasılığı yüksektir. 

3- Üçüncü kaynağı kamuoyu teşkil eder. Şiddetin kabul edilebilir bir davranış 

biçimi, yasaları ihlal edenlerin kahraman ve bu ihlaller sonucunda yasal otorite ile 

hiç yüz yüze gelmeyen insanlar olarak sergilendikleri televizyon programları ve 

filmler, insanların saldırgan, şiddete yönelik davranışları öğrenip benimsemelerine 

neden olur.65  

 Davranış kuramcıları ilk çocukluk dönemi ya da bilinçsiz kişilik özellikleri 

yerine insanların günlük yaşamlarındaki gerçek davranışlarına yönelirler. 

Davranışların yaşam deneyimleri ile sürekli olarak şekillendirildiğini ileri sürerler. 

Suçluluk açısından görüşleri ise, suçun, yaşam durumlarına göre cevap olarak 

öğrenildiği, mutlaka anormal veya ahlaki yönden olgunlaşmamış cevapları temsil 

etmediği şeklindedir. 
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 Suç sosyolojisinin temel temalarından birisi de, suçlu davranışın doğasının 

öğrenilmiş olmasıdır. Bu durumu Kızmaz, “Aile yapısı ile ilintili değişkenler 

içerisinde özellikle ebeveynlerin suçluluk durumları, çocukların suçluluk sürecinde 

son derece önem taşıyan bir faktör olarak gözükmektedir. Bu araştırmada yer alan 

suçluların % 62.5’i, aile bireyleri içerisinde kendilerinden başka suç işleyenlerin 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu oran, suçluluğun bazı ailelerde deneyimlenen bir 

davranış olduğuna işaret etmektedir. Aile bireylerinden veya ebeveynlerden birinin 

suçlu olması, suç eylemlerinin aile bireyleri arasında da taklit edilmesini 

doğurmaktadır. Burada, suçun aile bireyleri arasında yaşantılanması, suçun 

normallik sınırlarında seyreden bir tutum olduğu yönünde bir algılanmaya yardım 

ettiğine hiç kuşku yoktur. Çünkü ailede, babanın veya kardeşlerden birinin suçlu 

olması, suçun sıradanlaşması veya normalleşmesi sürecine çok ciddi bir katkı 

yapmaktadır.” hükmü ile ifade eder. 66  

 

Suçun başkalarıyla etkileşim yoluyla öğrenildiğini ortaya koyan 

kuramcılardan birisi de Edwin H. Sutherland’dır. Sutherland, “suçlu çocukların 

geldikleri aileleri inceleyerek bazı ortak karakteristikler bulmuştur. Bunlar: 1) 

Ailedeki diğer bireyler de suçludur, 2) Ölüm, boşanma veya terk nedeniyle 

ebeveynlerden biri veya her ikisi de yoktur, 3) Ebeveyn kontrolünün ihmal yoluyla 

eksikliği, ailede başka bir bireyin aşırı baskıcı hâkimiyeti, ihmal, aşırı baskı, 

kıskançlık, ailenin kalabalık olması, rahatsız edici akrabalar, 4) Dini ve ırksal 

farklılıklar, bakımevleri veya kimsesizler yurdu gibi yerlerde ortak standartlardaki 

farklılıklar, 5) İşsizlik, yetersiz gelir, annenin dışarıda çalışması gibi ekonomik 

baskılar.” 67   

 

 Sutherland 1949’da, daha sonraki etkileşimci çalışmaların büyük bölümünü 

etkileyecek olan bir kavramı ortaya attı: Sutherland suçu, farklılaşmış birlik dediği 

şeyle ilişkilendirmektedir. Çeşitli altkültürlerin bulunduğu bir toplumda, kimi 

toplumsal çevreler yasadışı etkinlikleri özendirme eğilimi gösterirken, ötekilerinde 

bu eğilim bulunmaz. Kişiler, suç normlarını benimseyen insanlarla birlik olarak suça 
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yönelirler. Sutherland’a göre suç davranışı çoğu kez, birincil gruplar, özellikle de 

gizli gruplar içerisinde öğrenilmektedir. Bu kuram, ruhsal farklılıkların suçluları 

öteki insanlardan ayırdığı görüşüne karşıttır; kuram, suç etkinliklerinin tıpkı yasaya 

uygun davranışlarda olduğu gibi öğrenildiğini ve onlarla aynı gereksinim ve 

değerlere yöneltildiklerini ileri sürmektedir. Hırsızlar, tıpkı geleneksel işlerde 

çalışanlar gibi para kazanmak ister; ne ki bunu gerçekleştirmek için yasadışı yollara 

saparlar.68  

 

 Bu kuram, kültürümüzde de yer etmiş bulunan kötü arkadaş imajının tipik 

bir görüntüsüdür. Birey aslında suça eğilimli değilken, içinde bulunduğu ortam ve 

geçirdiği kötü toplumsallaşma süreci sonunda suça yönelebilir. Davranışları 

etkileyen faktörlerin de bir gruplaması yapılmıştır. Bunlar:  

 1- İletişimin yakınlığı: Sapkın davranışları üstlenen bireyle kurulan 

iletişimin yakınlığı bu davranışların benimsenmesini kolaylaştırmaktadır. Özellikle 

birey çok yakında oturuyor ya da aile bireylerinden biriyse etkileşim daha da 

artmaktadır.     

 2- Yaş: Çocukluk ve ergenlik döneminde bireyin etki altında kalması daha 

kolay olmaktadır.  

 3- İletişimin oranı: Suçlu davranışlar gösteren bireyle olan sık iletişim 

etkilenmeyi de artırmaktadır.69 

 

 Sutherland’ın öğrenme sürecine daha yeterli açıklama getirebilmek için, 

Robert L. Burgess ve Ronald L. Akers “ayırıcı güçlendirme” adını verdikleri kuramı 

geliştirdiler. Bu kurama göre, sosyal davranış başkalarının davranışının model 

alınması ve doğrudan şartlanma yoluyla öğrenilir. Davranış olumlu ödüllerle 

güçlenir, olumsuz tepkilerle zayıflar. İnsanlar davranışları hakkında ne kadar olumlu 

tanıma sahip olurlarsa, davranışları da o oranda pekişir. İnsanlar bu tanımları, 

arkadaş grubundan, aileden öğrenebilecekleri gibi, okuldan, dini kuruluşlardan veya 

diğer gruplardan da öğrenebilirler. Olumlu veya nötr tanımlar olumsuz tanımlardan 

daha baskın olursa tanımlar suça yöneltir. Kişiler bir kez suça ilişkin faaliyetlere 
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başlarlarsa davranışları çeşitli faktörlerden etkilenir. Sapmış davranış taklitten 

kaynaklanır ve sosyal destekle devam eder.70  

  

  

1.2.4.2.2. Kontrol Kuramları 

 

 Diğer kuramlar bireylerin neden suça yöneldiklerine eğilirken, kontrol kuramı 

bireylerin neden toplumsal normlara uyduğu üzerinde durur. Bu kurama göre suçlar, 

toplumsal kontrolün zayıflaması sonucu ortaya çıkar. İnsanların normlara 

uymalarının nedenini sosyal kontrol olarak gören kuram, sosyal kontrol olmadığında 

uyma davranışının da görülmeyeceğini öne sürer. Kuramın ilk çalışmasını 1958’de 

yapan Nye, çocuk suçluluğunun öğrenme süreci sonunda ortaya çıktığını, bunun 

kontrol eksikliğinden de kaynaklanabileceğini ileri sürmüştür. Ona göre sosyal 

kontrol, sosyalizasyon sürecinden kaynaklanır. Bu süreç yoluyla birey kendi doğru-

yanlış bilincini geliştirir. Bu Nye’nin ifadesiyle “içselleştirilmiş kontroldür”. Birey 

dolaylı olarak sevgi, şefkat bağlarının olduğu (ebeveynler gibi) kişiler tarafından da 

kontrol edilir. Bunlara ek olarak, Nye bireyin davranışlarını kontrol eden ve 

uymazlarsa onları cezalandıran doğrudan kontrolden de söz eder.71   

 

 Nye’den sonra kuramın en tanınmış teorisyeni olan Travis Hirshi, sosyal 

kontrol teorisini geliştirmiş ve teorisinin formülasyonunda Durkheim’in ifadelerine 

dönmüştür. Ona göre bireyin topluma bağlılığı zayıfladığı ölçüde suçluluk olasılığı 

artar. Hirshi’ye göre topluma bağlantı da, birbiriyle ilişkili dört unsurdan 

oluşmaktadır. Bunlar: 

1. Bağlılık: Bir kişinin, toplumda diğerlerine, örneğin özellikle ebeveynlerine, 

arkadaşlarına bağlılığı arttıkça, onun toplumun beklentilerine uygun 

davranması olasılığı artar. 

2. Taahhüt: Bir kişi, uzun vadeli amaçlara ulaşmak veya başarı elde etmek için 

yasal faaliyetleri daha fazla keşfettikçe, onun uyum olasılığı artar. 
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3. Katılım: Bir kişinin, yasal faaliyetlere zaman ve enerji harcaması arttıkça 

onun topluma uyum olasılığı artar. 

4. İnanç: Bir kişi, toplumun normlarının ahlaki geçerliliğine bağlandıkça onun 

uyum olasılığı artar.72         

 

            Hirschi’ye göre, aile ve akraba bağı güçlü olan kişilerin yasalara bağlılığının 

da güçlü olması gerekir. Kuram, alt ekonomik düzeydeki topluma bağlılığı zayıf olan 

insanların suçluluğunu açıklayabilirken, üst ekonomik sınıflardaki insanların 

suçluluğunu açıklayamamaktadır. Çünkü yüksek statüdeki insanların topluma 

bağlılığının daha fazla olması gerekmektedir. Bu durumda da bu kesimdeki 

suçluluğu bağlılık kuramı ile açıklamak mümkün gözükmemektedir. 

 

  

1.2.4.2.3. Etiketleme Kuramları 

 

 Etiketleme yaklaşımı, 1930’larda Frank Tannenbaum tarafından 

tanımlanmıştır. Ona göre, kişiyi suçlu yapma süreci, onu etiketleyip dışlamak ve 

yaptığı davranışının pekişmesine neden olarak işlemektedir. Kişi başkaları tarafından 

etiketlenerek davranışları pekiştirilmektedir. Etiketleme teorisyenleri, suçun, sosyal 

etkileşimin ürünü olduğunu göstermeye çalışmışlardır. Onlara göre; insanlar, 

öğretmenler, polis, komşuları, ebeveynleri ve arkadaşları tarafından bu şekilde 

etiketlendikleri için sapmış veya suçlu olurlar. Etiketleme ekolü mensupları “aptal”, 

“zihinsel yönden dengesiz”, “yetişkin suçlu”, “çocuk suçlu” gibi etiketlerin negatif 

olduğunu ve kullanıldığı kişiye zarar verdiğini kabul ederler.73  

 

 1951’de Edwin M. Lemert’in suçlunun etiketlenmesi hakkındaki çalışması ile 

dikkatler bireylerin suçlu olarak etiketlenmesinin etkileri üzerine çevrilmiştir. 

Lemert, ‘birincil’ ve ‘ikincil’ sapma kavramlarını kullanmıştır. Birincil sapma, 

başlangıçtaki norm ihlali veya sapmadır. Birey üzerinde çok az etki yapar ve 

unutulur. İkincil sapma ise bireyin kişiliğini sapma davranışları sonucunda yeniden 

                                                 
72 Hirschi’den aktaran İçli, 1994:111-112. 
73 Siegel’den aktaran İçli, 1994:113. 
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organize etmesiyle ortaya çıkar. Ona göre ‘ikincil sapma’, toplumun bu rolleri 

tanımaya ve yaptırım uygulamaya başlaması ile ortaya çıkar ve sapma çoğalır. 

Suçlular kendilerini toplumun genelinden izole edilmiş ve kendi sapmış rollerine 

sıkıca kilitlenmiş hissederler. Bunlar, sapmış alt kültürler veya gruplar 

oluşturabilmek için kendileri gibi etiketlenmiş başka kişileri ararlar. İkincil sapma 

yeniden sosyalizasyonun bir ürünüdür.74 Bu kuramcılara göre, suçluları yakalayıp 

kontrol ve cezalandırma işlemi, onların ikincil sapmalarını kolaylaştırır. Artık kişi 

için suç normal hale gelir. Çünkü hem başkaları tarafından bu şekilde etiketlenmiş 

hem de kendisi bu durumu kabullenmiştir. Artık bundan sonra normları bilinçli 

olarak ihlal etmekte, kendisi için tanımlanan suçlu kişiliğe uygun davranmaktadır. 

 

 Etiketleme kuramı, neden bazı insanların kendisine yönelik suçlamayı 

kabullenirken diğerlerinin bu nitelendirmeyi kabul etmediklerini açıklayamamıştır. 

Ayrıca, bazı insanların neden ‘birincil sapma’ya katıldığı halde bunu sık sık 

yapmadığını, kendisini etiketlemediğini ve suçlu alt kültür gruplarına kaymadığını 

açıklayamamıştır. 

 

 

 1.2.4.3. Çatışma Kuramları 

 

 Çatışma kuramları Marksist düşünceye dayanır. Marks’a göre, üretim 

araçlarının özel mülkiyeti nedeniyle işçi sınıfı (proleterya), üretim araçlarına sahip 

olanlar (burjuvazi) ve onları kontrol edenlerce sömürülür. Toplumda var olan rekabet 

işçiye minimum ücret ödenmesini gerektirir. Bunun sonucu olarak burjuvazi giderek 

zenginleşirken proleterya ise giderek daha fakir ve daha mutsuz olur. Yoksulluk 

koşulları ve devam eden sömürü ise her türlü sosyal problemi üretir. Marks sapma ve 

suç konusunda çok fazla yazmamış ve bir teori kurmamıştır. Ancak yazdıkları, onu 

takip eden öğrencileri için kaynak teşkil etmiştir. Suçun Marksist teorisini ilk ortaya 

koyanlardan birisi William Bonger’dir. Bonger’in tartışmaları şu önermelerle ifade 

edilebilir: 

                                                 
74 Siegel’den aktaran İçli, 1994:113. 
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1- Ahlak dışı davranış ve suçu neyin inşa ettiği fikri sosyal yapıdaki 

değişmelere bağlıdır, 

2- Ceza yasalarında yasaklanan davranışlar güçlünün menfaatlerine zarar 

verenlerdir.75 

 

 Çatışma yaklaşımı modelleri birbirine benzer olmamakla birlikte hepsinde üç 

ortak tema görülür. Bunlar:  

 1- Suç tanımlarının göreliliği,  

 2- İlgilerin muhafazasında temel sosyal kurumların kontrol rolü,  

 3- Bir güç aracı olarak hukukun rolü. 

Çatışma kuramcılarına göre, suçlu etiketi toplumdaki ilgilere bağlıdır. İlgiler 

değiştikçe sapma ya da suç tanımları da değişir. Hükmetme, herhangi bir ilgi 

grubunun elinde gücün yokluğunun işaretidir. Gücü kazanmanın ve tutmanın en 

güçlü mekanizması sosyal kurumların hâkimiyetidir. Bu, hukuk, din, eğitim, 

hükümet, ekonomi ve bilim yoluyla toplum üyelerinin dünya görüşlerinin kontrolü 

demektir.76  

 

 Çatışma kuramına önemli katkısı olan düşünürlerden birisi de Dahrendorf’tur. 

Ona göre, “fonksiyonalist-fikirbirliği modeli” bir ütopyadan ibarettir, gerçekte 

toplum zorunlu olarak bir araya getirilmiş birliklerin organizasyonudur. Toplumda 

yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki grup vardır. Dahrendorf çatışma teorisine 

katkıda bulunmakla birlikte teori kriminolojiye Vold tarafından uyarlanmıştır. Ona 

göre, yasalar, kendi hak ve menfaatlerinin korunması için hükümetten yardım arayan 

politik gruplar tarafından yaratılmıştır. Vold’a göre yasanın konulması, ihlal edilmesi 

ve uygulanması süreci tümüyle menfaat grupları arasındaki çatışmanın ve onların 

devletin, polis gücünün kontrolü için daha genel mücadelelerinin doğrudan 

yansımasıdır. Vold’a göre suçlu faaliyetler toplumu kontrol etmek isteyen güçler 

arasındaki doğrudan temasın bir sonucudur. Vold’un modeli her tür suçu açıklamada 

kullanılamaz. Onun teorisi menfaat gruplarının sürtüşmesi ile ilgilidir. Vold, grup 

                                                 
75 McCaghy’den aktaran İçli, 1994:119. 
76 İçli, 1994:120. 
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menfaatine bağlı olmayan içgüdüsel, rasyonel olmayan faaliyetleri açıklayamaz.77 

Çatışma kuramına göre yasama ve yürütme faaliyetleri, güçlülerin menfaatlerini 

koruma teşebbüsüdür. Farklılıklar arttıkça bireyler eşitsizlikleri değiştirmek için 

girişimlerde bulunsalar da ekonomik elitler genel durağanlığı sağlamak ve devam 

ettirmek için polisi kullanırlar. Bir grup Marksist çatışma kuramcısı, ceza yasaları ve 

adalet sistemini sadece fakiri kontrol eden araçlar olarak görürler. Onlara göre, 

kapitalist adalet sistemi, güçlü ve zengine hizmet eder ve onların kendi ahlak ve 

davranış standartlarını toplumun tümüne empoze etmelerini sağlar.78  

 

 1973 yılında Taylor, Walton ve Young Yeni Kriminoloji adını verdikleri 

çalışmaları ile Marksist düşünce temelinde, sapkınlığın isteyerek seçilen ve politik 

niteliği olan bir şey olduğunu ileri sürdüler. Düşünürler, suçun; biyolojik etkenler, 

kişilik, anomi, toplumsal düzensizlik ya da etiketlemeden kaynaklandığını kabul 

etmediler. Yazarlar, bunun yerine, bireylerin etkin bir biçimde, kapitalist düzenin 

eşitsizliklerine bir tepki olarak, sapkın davranışlar içine girmeyi seçtiklerini ileri 

sürmüştür. Bu yüzden, “sapkın” diye görülen karşı kültür grubunun üyeleri –Kara 

güç ya da gay kurtuluş hareketlerinin destekleyicileri gibi- toplumsal düzene meydan 

okuyan, ayırdedici ölçüde politik eylemlere girişmekteydi. Yeni Kriminoloji 

kuramcıları suç ve sapkınlık çözümlemelerinin çerçevelerini, toplumun yapısı ve 

egemen sınıflar arasında gücün korunması bakımlarından belirlemişlerdi.79 Aynı 

dönemde, yine Marksist düşünce yapısına sahip başka kriminologlar da, yasaların 

tarafsız ve herkese eşit uygulandığı tezini kabul etmemişler, aksine yönetici sınıf ile 

işçi sınıfı arasındaki eşitsizlikler arttıkça güçlülerin düzeni korumak için 

kullandıkları bir araç olarak görmüşlerdir. Güçlülerin de yasaları çiğnediklerini, 

ancak nadiren yakalandıklarını, bunların yakalanmasının oluşturacağı tepkiden 

çekinen yasa uygulayıcılarının çabalarını güçsüzlerin izlenmesi ve yakalanmasına 

yoğunlaştırdığını ileri sürmüşlerdir. Bu kuramcılar, suçun toplumun bütün 

kesimlerinde işlendiğini, toplumsal gruplar arasındaki eşitsizliklerden 

kaynaklandığını ileri sürerek suç ve sapkınlık hakkındaki tartışmanın toplumsal 

                                                 
77 Siegel’den aktaran İçli, 1994:121. 
78 Siegel’den aktaran İçli, 1994:122. 
79 Giddens, 2006: 211-212. 
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adalet, güç ve politikayı da içerecek biçimde genişlemesinde önemli bir rol 

oynamışlardır. 

 

 1980’li yıllarda yine Marksist düşünceye dayalı “Yeni Sol Gerçeklik” adıyla 

yeni bir bakış açısı ortaya çıktı. Bu düşünürler, toplumda ortaya çıkan suç oranındaki 

artışın önemini çok fazla dikkate almadılar. Onlara göre bu durum, eşitsizliğe karşı 

başkaldırının gizlenmiş bir biçimiydi. Bir de dikkatleri suç mağdurları üzerine 

çektiler. Giddens’in aktardığına göre; Sol gerçekçiler, suç oranlarının ve kurban 

haline gelmenin kenar mahallelerde yoğunlaştığına işaret etmektedir. Toplumda 

durumu kötüleşen gruplar ötekilere kıyasla çok daha yüksek bir suç riskiyle karşı 

karşıyadır. Bu yaklaşım Merton, Cloward, Ohlin ve diğerlerine dayanarak, kent 

içlerinde suç altkültürlerinin ortaya çıktıklarını ileri sürmektedir. Bu tür altkültürler, 

tek başına yoksulluktan değil, topluluğun geneli içinde kendine yer bulamamaktan 

kaynaklanmaktadır. Örneğin, suça yönelen gençlik grupları “saygıdeğer toplum”un 

kıyısında yer almakta ve ona karşı gelmektedirler.80 Bu yaklaşıma karşı çıkanlar, 

kurban üzerinde gereğinden fazla durulduğunu, saldırgan davranış üzerinde de 

durulması, ayrıca, suçun toplum çoğunluğu tarafından algılanışının göz ardı 

edilmemesi gerektiğinin unutulmamasına işaret etmektedirler.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
80 Giddens, 2006: 212-213. 
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II. BÖLÜM – ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

  

 

 2.1. Araştırmanın Konusu 

 

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalanarak 

haklarında hırsızlık suçlaması ile adli makamlara sevkedilen suçluların birbirleri ile 

olan akraba/hısımlık ve mekânsal yakınlıklarının araştırılarak; 

1. Suçun insanların yaşadığı ortam, özellikle hızlı şehirleşme sonucu ortaya 

çıkan sorunlarla ilgili olarak ortaya çıktığını savunan Sosyal Ekoloji 

Kuramları, 

2. İnsanın diğer davranışları gibi suçluluğun da öğrenilen ve taklit edilen bir 

davranış olduğunu ileri süren Sosyal Öğrenme ve Davranış Kuramları, 

3. Sosyal statü ve suçluluk arasında bir ilişki olduğunu, toplumun temel 

değerlerini paylaşmakla birlikte suçlu grupların kendilerini toplumun 

bütünlüğünden ayıran bazı değer, norm ve yaşam biçimlerine sahip olduğunu 

ileri süren Altkültür Kuramları, 

çerçevesinde değerlendirmesini yaparak söz konusu kuramların test edilmesidir. 

 

 

 2.2. Araştırmanın Amacı 

 

 Araştırmaya kaynak teşkil eden kuramlar çerçevesinde bulgular, yani suçlular 

arasında akrabalık/hısımlıklar ve mekânsal olarak yakınlıklar tespit edilebilirse, suçla 

kaynağında mücadele çerçevesinde, suçluların yoğunlaştığı aileler ve semtler 

bazında, suçu önleyici tedbir olarak Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü, Çıraklık Eğitim Merkezleri, Belediyeler ve özel sektör işbirliğiyle 

yapılabilecek sosyal sorumluluk projelerinin belirlenerek gerçekleştirilmesidir. 
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 2.3. Araştırmanın Önemi 

 

 İnsanların yeme, içme, uyuma, boşaltım, cinsel ihtiyaçlar gibi fizyolojik 

ihtiyaçlarından sonra ikinci kademede ihtiyaç duydukları şey güvenliktir. Güvenlik 

ihtiyacı öncelikle insanların kendilerini güven içinde hissettikleri, istirahatlarında ve 

özel hayatlarında içinde rahat ve güvende oldukları barınaklarıdır. Güvenlik 

ihtiyacına çalışılan işteki güvence, sosyal güvenlik gibi konular da girmekte ise de 

öncelikle güvenli bir barınak ihtiyacı anlaşılır. Bu konu konut dokunulmazlığı 

kavramı ile hukuk literatüründe de yerini almıştır. Ancak, araştırmanın başından 

itibaren ortaya konulduğu gibi suç, toplumun bir realitesidir. Yasalarda bile 

dokunulmazlığı korunan konutlarındaki hırsızlık, insanların güvenlik hislerinin 

zedelenmesine ve çoğu zaman da maddi kayıplarına neden olur. Konutlar gibi işyeri 

ve otomobiller de insanların, güvenliğinin sağlanmış olmasını istedikleri mal 

varlıklarıdır. Bunlardaki hırsızlıklar da insanlar açısından aynı şekilde bir güvenlik 

hissi zedelenmesi ve maddi zarar oluşturur. Bu gerçeklik karşısında sosyolojik olarak 

yapılabilecek ise, suçluluğun oluşumunda etkin olan faktörlerin tespiti ile buna karşı 

mücadele stratejileri belirlemektir. Bu çalışmada da, yukarıda anılan kuramsal 

çerçeve bağlamında, suçlu kişilik oluşumuna etki eden yakın akraba/hısım çevresi ve 

mekânsal yakınlık itibariyle etkili olacağı değerlendirilen akran etkisinin aileler ve 

semtler bazında tespit edilerek sorunlu aile ve bölgelere yönelik rehabilite çalışması 

yapılmasının sağlanması amaçlanmıştır.    

 

 

 2.4. Araştırmanın Varsayımları 

 

 Suçun öğrenilen bir davranış şekli olduğunu ileri süren Sosyal Öğrenme Ve 

Davranış Kuramları, suçun belirli ortamlarda ortaya çıktığını ve şehirleşme 

sorunlarının bunda etkili olduğunu ileri süren Sosyal Ekoloji Kuramları ile suçun 

aynı zamanda toplum bütününden ayrı olarak farklı norm, değer ve yaşam 

biçimlerine sahip gruplara özgü bir altkültür davranışı olduğunu ileri süren Altkültür 

Kuramları’nın doğruluğu kabulüyle arşiv araştırması yapılmıştır.   
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 2.5. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

 Araştırmanın evreni, hakkında Emniyet Teşkilatı birimlerince adli işlem 

yapılarak adli makamlara sevkedilen suçlular olup örneklemi hırsızlık suçlamasıyla 

işlem yapılan şahıslardır. 

 

 2.6. Araştırmanın Tanımları 

 

 Emniyet Teşkilatı kayıtlarına göre; 

• Zanlı: Suç şüphesi ile ya da suçüstü yakalanarak hakkında adli evrak tanzim 

edilmek suretiyle adli makamlara sevkedilen şahıs. 

• Evden Hırsızlık: İnsanların barındığı, ikamet olarak kullanılan ve dış etkilere 

kapalı, güvenliği alınmış binalardan yapılan hırsızlık. 

• İşyerinden Hırsızlık: İnsanların ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğü ve 

kazanç sağladığı, güvenliği sağlanmış binalardan yapılan hırsızlık. 

• Otodan Hırsızlık: İnsanların sahibi olduğu ya da kullanımında bulunan her 

türlü araçtan teyp, Cd çalar vs. kıymetli eşyasının çalınması olayı, 

araştırmanın tanımlarını oluşturmaktadır.  

 

 

 2.7. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

 Araştırma; suçlu şahıslar içerisinde hırsızlar, hırsızlar içerisinde de 2008 yılı 

itibariyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Ankara il merkezi 

sınırları içerisinde yakalanarak hakkında hırsızlıktan işlem yapılmak suretiyle adli 

makamlara sevkedilen, yukarıda geçen ev, işyeri ve otodan hırsızlık zanlıları ile 

sınırlandırılmıştır. 
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 2.8. Araştırmanın Yöntemi 

 

 Araştırma, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, 2008 yılı 

içerisinde, Ankara il merkezi sınırları içerisinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 

yakalanarak haklarında hırsızlık suçlaması ile ilgili evrak tanzim edilmek suretiyle 

adli makamlara sevkedilen suçluların, arşiv kayıtlarında bulunan İfade 

Tutanakları’nda geçen bilgilerden faydalanılarak; nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe, 

mahalle/köy, baba adı, doğum tarihi, ikamet ettiği il, ilçe, mahalle/köy bilgilerinden 

hareketle akrabalık/hısımlık ve hemşehrilik tespiti, ikamet yerlerine göre mekânsal 

yakınlıkları, aynı mahallelerde yoğunlaşmaların olup olmadığı, oturdukları semtlerin 

birbirine yakınlığı gibi hususlar, sabıka ve tekerrür ile de suçu bir yaşam tarzı haline 

getirip getirmediklerinin anlaşılması esasına dayanmaktadır.  
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 III. BÖLÜM–ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE DEĞERLENDİRME 

 

 3.1. Araştırmanın Bulguları 

 Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği 

arşivinde yapılan araştırmada; 2008 yılı itibariyle Ankara il merkezinde hırsızlık 

suçu işlediği gerekçesiyle hakkında işlem yapılmak suretiyle adli makamlara 

sevkedilen 364 zanlı tespit edilmiştir. Zanlıların nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve 

köy/mahalle, ikamet ettikleri il ve ilçe ile sabıka ve suç tekerrürü gibi veriler baz 

alınarak veriler değerlendirilmiş ve araştırmanın kuramlarına uygunluğu test 

edilmiştir. 

 

 

 3.1.1. Nüfusa Kayıtlı Olunan Yer Baz Alınarak Elde edilen Bulgular 

 

Tablo-1: Aynı İl, İlçe ve Mah./Köy Nüfusuna Kayıtlı ve Aynı Soyadı Taşıyan Zanlılar 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

364 23 % 6.3 

 

1. Haklarında işlem yapılan zanlılardan ikili ve üçlü gruplar halinde toplam 

olarak 23 şahsın aynı il, ilçe ve köy/mahalle nüfusuna kayıtlı oldukları ve 

aynı soyadı taşıdıkları, diğer bir anlatımla, söz konusu zanlıların % 6.3’ünün 

en azından yakın akraba oldukları tespiti yapılmıştır.  

 

Tablo-2: Aynı İl, İlçe ve Mah./Köy Nüfusuna Kayıtlı Zanlılar 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

364 74 % 20.3 
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2. Zanlıların soyadı dikkate alınmaksızın nüfusa kayıtlı oldukları il, ilçe ve 

mahalle/köy yönüyle yapılan değerlendirmede; ikili, üçlü ya da daha fazla 

sayıda gruplar halinde 74 şahsın aynı il, ilçe ve köy/mahalle nüfusuna kayıtlı 

oldukları, başka bir deyişle, % 20.3 gibi yüksek bir oran ile zanlılar arasında 

yakın hemşehrilik, (belki de hısımlık) olduğu anlaşılmıştır. 

 

 

Tablo-3: Aynı İl, İlçe ve Mah./Köy Nüfusuna Kayıtlı Olup Aynı İl ve İlçede İkamet 

Eden Zanlılar 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

74 56 % 75.6 

 

3. Tablo-2’de yer alan aynı il, ilçe ve mah./köy nüfusuna kayıtlı olan 74 zanlı 

içerisinde ikili, üçlü ya da daha fazla kişiden oluşan gruplar halinde olmak 

üzere 56 zanlının aynı il ve ilçede ikamet ettikleri, hemşehrilik ölçütüne göre 

yüzde hesabı yapıldığında oranın % 75.6 gibi çok yüksek bir orana çıktığı 

görülmüştür. 

 

  
Tablo-4: Aynı İl ve İlçe Nüfusuna Kayıtlı Olan Zanlılar 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

364 232 % 63.7 

 

4. Zanlıların nüfusa kayıtlı oldukları ölçütler biraz daraltılarak sadece nüfusa 

kayıtlı olunan il ve ilçe baz alındığında, 364 zanlıdan 232’sinin ikili, üçlü ya 

da daha fazla sayıdan oluşan gruplar halinde aynı il ve ilçe nüfusuna kayıtlı 

oldukları görülmektedir. Yüzdelik oranı ise yine % 63.7 ile yüksek bir oranı 

bulmaktadır.  
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Tablo-5: Aynı İl ve İlçe Nüfusuna Kayıtlı Olan ve Aynı İl ve İlçede İkamet Eden 

Zanlılar 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

232 147 % 63.3 

 

5. Tablo-4’teki 232 zanlının ikamet ettiği il ve ilçe baz alınarak yapılan 

araştırmada; bu gruptaki toplam 147 zanlının ikili, üçlü, dörtlü vs. gruplar 

halinde aynı il ve ilçede ikamet ettikleri, yüzdesinin ise % 63.3 olduğu ortaya 

çıkmıştır. 

 

Bu sonuçlara göre; suçluların yakın akraba/hısım ve hemşehrilik çevrelerinde 

önemli bir oranda suçlu bulunduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen bulgular; Birinci 

Bölüm’de yer alan ve araştırmanın tezlerinden birisini oluşturan Sosyal Öğrenme ve 

Davranış Kuramı’nda ileri sürüldüğü gibi, suçlu bireylerin yakın çevrelerinin, suçu 

öğrenme konusunda etkili olduğunun bir ispatı olarak ileri sürülebilir. Kuramlarda ve 

yapılan araştırmalarda, insanın diğer davranışları gibi suçun da öğrenildiği ileri 

sürülmekte, elde edilen bulgularla söz konusu tezler desteklenmektedir. Özellikle de 

hırsızlık suçunun iki ya da daha fazla suçludan oluşan bir grup tarafından işlendiği 

hususu da araştırmalardan çıkan sonuçlar arasındadır. Tezimizde elde edilen 

bulgular, bu yönüyle de diğer araştırmalardan elde edilen sonuçlarla örtüşmektedir. 

 

Yine, elde edilen bulgulardan, akraba/hısım ve hemşehrilik çevresinden 

oluşan bu grubun aynı zamanda, hırsızlığı bir yaşam tarzı olarak benimsediği,  daha 

önceden sabıkası olan 98 zanlının işlem yapılan dönem içerisinde toplam olarak 301 

olaya karıştığı, grubun bu yönüyle bir suçlu altkültürü de oluşturduğu, grubun 

davranışlarının, toplumun büyük çoğunluğunun değerleriyle çatışma halini ifade 

ettiği, verilerin kuramsal çerçevede ifade edilen altkültür davranış tarzının, aynı 

zamanda toplumun çoğunluğu karşısında suçluluğu içselleştirmiş bir alt grup ve 

altkültüre ait davranış tarzı olduğu sonucu da çıkarılabilir.  

 



 50

3.1.2. İkamet Yeri Baz Alınarak Elde Edilen Bulgular  

 

Tablo-6: Ankara’da Aynı İlçede İkamet Eden Zanlılar 

 

6. Ankara’da ikamet eden zanlıların ikamet ettikleri ilçe baz alınarak yapılan 

araştırmada; ikili, üçlü, dörtlü vs. gruplar halinde olmak üzere toplam 266 

zanlının aynı ilçede ikamet ettiği, yüzdesinin ise % 73 olduğu anlaşılmıştır. 

 

Tablo-7: Ankara’da Aynı İlçede İkamet Eden Zanlıların İlçelere Göre Dağılımı 

 

7.  Ankara il merkezinde ikamet eden zanlıların, kodlanan (7) merkez ilçeye 

dağılımları incelendiğinde; ilçe1 olarak kodlanan ilçede 77, ilçe2 olarak 

kodlanan ilçede 45, ilçe3 olarak kodlanan ilçede 38, ilçe4 olarak kodlanan 

ilçede 56, ilçe5 olarak kodlanan ilçede 29, ilçe6 olarak kodlanan ilçede 9, 

ilçe7 olarak kodlanan ilçede ise 12 zanlının ikamet ettiği, yüzdelik oranlar 

incelendiğinde ise en yüksek oranın % 29 ile ilçe1 olarak kodlanan ilçenin 

olduğu, yüksek ikamet oranı açısından ilçe4 olarak kodlanan ilçenin 2. sırada, 

ilçe2 olarak kodlanan ilçenin ise %16.9 ile 3. sırada yer aldığı görülmektedir.  

 

  Tablo-8: Ankara Dışında Olup Aynı İlçede İkamet Eden Zanlılar 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

98 37 % 37.7 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

364 266 % 73 

İlçe Kodu İlçe1 İlçe2 İlçe3 İlçe4 İlçe5 İlçe6 İlçe7 Toplamlar 

Örneklem 77 45 38 56 29 9 12 266 

Yüzde % 29 % 16.9 % 14.3 % 21 %10.9 % 3.4 % 4.5 % 100 
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8. İşlem yapılan toplam 364 zanlıdan 266’sının Ankara’da, 98’inin ise Ankara 

dışında ikamet ettikleri anlaşılmıştır. Bunlardan da yine ikişerli, üçerli vs. 

gruplar halinde olmak üzere toplam 37 zanlının aynı il ve ilçede ikamet 

ettikleri, buna göre de Ankara dışında ikamet eden zanlıların % 37.7’sinin 

ikamet açısından yakınlıkları bulunduğu anlaşılmıştır. 

 

 

  Tablo-9: İşlem Yapılan Tüm Zanlıların İkamet Yerlerine Göre Değerlendirilmesi 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

364 303 % 83.2 

 

9. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce hakkında 

hırsızlıktan evrak tanzim edilerek adli makamlara sevkedilen toplam 364 

hırsızlık zanlısından Ankara’da ve Ankara dışında, ikişerli, üçerli ve daha 

fazla sayıdan oluşan gruplar halinde toplam olarak 303 zanlının aynı il ve 

ilçede ikamet ettikleri, toplam hırsızlık zanlıları arasında bu oranın ise % 83.2 

olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Yine tabloda gösterilmeyen diğer verilerin incelenmesinden; İşlem yapılan 

364 zanlıdan 280 zanlının Ankara dışı bir il nüfusuna kayıtlı olduğu ve 200’ünün 

Ankara il sınırları içerisinde ikamet ettiği,  

Ankara dışı bir il nüfusuna kayıtlı ve Ankara dışında ikamet eden 80 zanlıdan 

41 tanesinin ikili, üçlü veya daha fazla sayıdan oluşan gruplar halinde aynı il ve 

ilçede ikamet ettiği, 

Ankara’ya komşu bir il nüfusuna kayıtlı ve bu ilde ikamet eden 17 zanlıdan 

12’sinin ise il merkezinde aynı mahallede ikamet ettikleri bulguları elde edilmiştir.  

  

Elde edilen bu bulguların; kuramsal çerçeve bağlamında tezin ana 

kuramlarından olan Sosyal Ekoloji Kuramı’nda ifadesini bulan, suçun, birey ile 

yaşadığı çevre arasındaki etkileşimin bir sonucu olduğu iddiasını doğrular nitelikte 
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olduğu değerlendirilmektedir. Merton’un sosyal yapı ve anomi çalışmasından önce, 

Chicago üniversitesindeki sosyologların, Polonya’dan ayrılan göçmenlerin 

Chicago’daki sosyal durumları ve asimilasyonları üzerine yaptıkları araştırmada; 

yaşlı göçmenlerin bu yer değiştirmeden fazla etkilenmedikleri, ancak ikinci kuşağın 

Polonya çiftçisi olarak büyümedikleri, şehirde yetişen Amerikalılar olarak 

büyüdükleri, eski kuşağın değerlerinin çok azına sahip oldukları, buna karşın yeni 

değerleri ise henüz tam anlamıyla benimseyemedikleri sonucu elde edilmiştir. 

Araştırmacılar, bu bulgulara göre, sosyal düzensizliğin var olduğu mahallelerde 

geleneksel değerlerin sonraki kuşaklarca benimsenmediğini, bunun yerini suçlu 

değer ve geleneklerin aldığını ve sonraki kuşaklara aktarıldığını ileri sürmüşlerdir.  

 

Durkheim ve Merton’un geliştirdiği anomi kuramı, kendilerinden sonra gelen 

sosyologlar için suçluluğun altkültür çerçevesini oluşturmuş olup bunlardan örneğin 

Cohen, suçluluğun ana nedeni olarak Amerikan toplumundaki çelişkiler olduğunu 

ileri sürmüştür. Ancak Merton’un suçu, bireylerin değerleri ile araçlar arasındaki 

gerilime bağlamasına karşın Cohen, tepkilerin altkültür yoluyla toplu olarak 

gösterildiğini ileri sürmüştür.   

 

Ülkemizde yapılan araştırmalarda da, özellikle şehirleşmenin bir sonucu 

olarak, kırsal kesim değer, yargı ve normlarının, şehre göç eden ikinci nesil 

tarafından benimsenmemesi, yerine de şehir toplumunun değer, yargı ve 

normlarından oluşan orta sınıf değerlerinin konulamaması, çalışma ve emeğin insan 

yaşamındaki öneminin benimsenmemiş olmasının getirdiği bir sonuç olarak suçun 

belirli bir alanda toplanmış olan gruplar tarafından işlendiğini, bu alanın suçu ortaya 

çıkartan bir sosyal ortam işlevi gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Arşiv araştırması 

sonucu örneklem olarak tespit edilen 364 zanlıdan 280’inin Ankara dışı bir il 

nüfusuna kayıtlı ve bunlardan 200’ünün Ankara ilinde ikamet etmesi, araştırmamızın 

bulguları arasında olup, diğer ülkelerde yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlara 

paralel olduğu, ülkemizdeki şehirleşme hareketinin doğurduğu bir sonuç olarak, 

geleneksel değerlerin sonraki kuşak tarafından benimsenmediği, buna karşın yine 

diğer ülkelerdeki bulgulara paralel bir şekilde, şehirli değerlerin de tam olarak 
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özümsenemediği, bu itibarla da zanlıların belirli bölgelerde yoğunlaştığı ve bu 

bölgelerin de suçlu üreten bir ortama dönüştüğü değerlendirilebilir.  

 

 Şehirleşmenin ortaya çıkardığı bir sonuç olarak, kuşaklar arasındaki değer ve 

geleneklerin tam olarak aktarılamaması ve bundan kaynaklanan gerilim, bir yönüyle 

de altkültür grubunun oluşmasının zemini olmaktadır. Kuramsal çerçevede 

belirtildiği üzere, altkültür bir diğer anlamıyla, iktidarda olanlar ile konumlarına razı 

olmayan gruplar arasındaki gerilimi ifade eder. Parsons’a göre, altkültür ayrıktır ve 

ortada açık bir savaş durumu vardır. Altkültürün anlamı, genel toplumdan ve onun 

değerlerinden kopuşu ifade eder ve kesinlikle ayrı bir değer sistemi ve ideolojisi 

vardır. Hebdige de suçluların tarzına dikkat çekerek mensubu bulundukları grubun 

isyanının, reddiyeyi ifade eden ve sanata dönüşmüş tarza bürünen suç olduğunu ileri 

sürer. Araştırmamızın bulguları da, suçluların ikametlerinin belirli semtlerde 

yoğunlaştığını göstermesi açısından, toplum bütünlüğüne aykırı ve toplumsal 

değerlerle çatışma halinde olan bir altkültür grubunun varlığına işaret etmekte olup 

bu yönüyle zanlıların aynı zamanda bir suçlu altkültür grubu oluşturduğu ileri 

sürülebilir. 

 

 

3.1.3. Sabıka Durumu Baz Alınarak Elde Edilen Bulgular 

 

Tablo-10: İşlem Yapılan Tüm Zanlıların Sabıka Durumuna Göre Değerlendirilmesi 

 

Örneklem 
Kritere Göre Tespit 

Edilen Zanlı Sayısı 
Toplam İçerisindeki Yüzde 

364 98 % 26.9 

 

10.  İşlem yapılan toplam zanlılar içerisinde daha önceden sabıkası olanların 

sayısı 98, yüzdesi ise % 26.9 olarak tespit edilmiştir. Tabloda gösterilmeyen 

bir başka bulgu ise, işlem yapılan zanlılardan bir kısmının aynı evrak 

içerisindeki birkaç olaya birden karıştığı ve bu şekilde tespit edilen suç 

tekerrürü sayısının 301 adet olduğudur. Burada kayıtlara geçen rakamlar, 
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ilgili mevzuat gereği zanlıların beyanı doğrultusunda ifade tutanaklarına 

geçirilen bilgilerden elde edilmiştir. Ancak, kısa sayılmayacak mesleki 

tecrübemin verdiği kanaat, bu rakamların gerçekte daha yüksek olduğu 

yönündedir. Bu da zanlıların hırsızlığı bir yaşam tarzı haline getirdiklerinin 

ve yukarıda açıklandığı üzere, toplumsal değerlerle bir çatışma içerisinde 

olduklarının açık bir göstergesidir. Elde edilen bu bulgulardan, zanlıların aynı 

zamanda toplumla gerilim ve çatışmayı da içinde barındıran ayrık bir 

altkültüre sahip oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

 

3.2. Bulguların Değerlendirilmesi  

 

 Suçu açıklamaya çalışan kuramlardan anlaşıldığı üzere, suç toplumsal 

yaşamın bir gerçekliğidir. Tezimizde bu kuramlardan özellikle üçü, Sosyal Öğrenme 

ve Davranış Kuramları, Altkültür Kuramları ve Sosyal Ekoloji Kuramları baz 

alınarak hırsızlık suçunu işleyen zanlıların bu kuramlarda savunulan tezlere uygun 

olarak suçu öğrenip öğrenmediği, suçlu kişilik oluşumunda yakın çevre olarak ifade 

edilen baba, anne, kardeş, kuzen gibi yakın akraba/hısım ve hemşehrilik çevresi ile 

suçluluğun öğrenildiği düşüncesini destekleyecek şekilde suçluların yoğunlaştığı 

bölgelerin bulunup bulunmadığı, bir yoğunlaşma tespit edilebiliyorsa bu ortamların 

suçluluğa etkisinin sayısal verilerle desteklenip desteklenmediği ve suçlu kültürün 

aynı zamanda bir altkültür olarak kabul edilip edilemeyeceği anlaşılmaya 

çalışılmıştır.  

 

 Araştırmanın Bulguları başlığı altındaki tablo ve açıklamalarından görüleceği 

üzere; 

• Nüfusa kayıtlı olunan yer baz alınarak yapılan akrabalık/hısımlık ve 

hemşehrilik araştırmasında, 

• İkamet edilen yer baz alınarak yapılan araştırmada ve, 

• Sabıka ve suç tekerrürü baz alınarak yapılan araştırmada,  
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suçlu kişilik oluşumuna etkili olduğu değerlendirilen sonuçlar elde edilmiştir. 

Araştırmanın bir yıl ile sınırlı olmasının, işlem yapılan ve halen cezaevinde olan ya 

da henüz hırsızlıktan yakalanamayan yakınların bulunduğu düşüncesinden hareketle 

tam olarak sağlıklı bilgiler vermediği değerlendirilmektedir. Araştırmanın birkaç yılı 

kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde, suçlu kişilik üreten semtlerin daha 

açıklıkla görüleceği, özellikle akrabalık/hısımlık ilişkilerinin daha yüksek rakam ve 

yüzdelere ulaşacağı düşünülmektedir.   

 

Yine de elde edilen bulgulara göre; 

• Zanlıların işlediği hırsızlık suçunu, Sosyal Öğrenme Kuramları’nda 

savunulduğu gibi, baba, kardeş, kuzen gibi suçlu olan yakın çevresinden 

öğrendiği, bunda söz konusu yakınları ile olan ilişki ve diyalogunun sıklığının 

etkili olduğu, ikili, üçlü veya daha fazla sayıdan oluşan gruplar halinde aynı 

il, ilçe ve mah./köy nüfusuna kayıtlı zanlıların toplam zanlılar içerisindeki 

oranı olan % 20,3’ün bu kuramı doğrular mahiyette olduğu, özellikle de aynı 

il, ilçe ve mah./köy nüfusuna kayıtlı zanlılardan % 63,3’ünün aynı il ve ilçe 

sınırları içerisinde ikamet etmesinin anlamlı olduğu, 

• İkamet edilen il ve ilçe baz alınarak yapılan araştırmada da anlamlı bulgular 

elde edildiği göz önüne alındığında, araştırmanın tezlerinden birisi olan 

Sosyal Ekoloji Kuramları’nın da doğrulandığı, 

• Akrabalık/hısımlık ve hemşehrilik ile ikamet yeri ve sabıka/tekerrür 

durumları birlikte değerlendirildiğinde; suçluların akrabalık ve ikamet yeri 

olarak bir gruplaşma içerisinde bulundukları, toplumun çoğunluğu tarafından 

benimsenen emeğin yüceliği ve başkasının konut dokunulmazlığına saygı 

gibi değerlerin zanlı grubu nezdinde herhangi bir değer ifade etmediği, adeta 

toplum bütünü ile bir çatışma halinde oldukları, bu yönüyle de, yaşamlarında 

başka insanların emeğinin, konut dokunulmazlığının, değer, yargı ve 

normlarının öneminin olmadığı bir anlayışın hâkim olduğu bir altkültüre 

sahip oldukları sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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Yukarıda da belirtildiği üzere, birkaç yılı kapsayacak bir araştırma yapılması 

halinde, araştırmaya temel teşkil eden kuramların daha farklı rakamlarla büyük 

oranda doğrulanacağı düşünülmektedir.  

 

Bu sonuçlardan sonra, artık yapılabilecek olanlar üzerine düşünmek 

gerekmektedir. Tespiti yapılan sorunlu ortamlarda yapılabilecek çalışmaların 

kaynağını da yine çeşitli kuramlarda bulmak mümkündür. Bunlardan birisi Ellis ve 

Walsh (2000) tarafından ileri sürülen Sosyal Gelişim Modeli’dir. Bu modele göre, 

suçun ortaya çıkmasının engellenmesi sosyal düzene gerçek bir taahhüdün 

oluşması ve toplum yanlısı davranışların güçlendirilmesi ile mümkün olmaktadır. Bu 

kuramsal perspektif açısından bakıldığında, duygusal bir bağlılığın meydana 

gelebilmesi için üç temel koşul önem arz etmektedir: 

1. Çocukların ve ebeveynlerinin, sosyal aktivitelere katılımlarının 

sağlanabilmesi için çok sayıda fırsatın yaratılması, 

2. Çocukların, gerek ebeveynleri ile gerek yerel topluluklar ile anlamlı ilişkileri 

sürdürebilmeleri için gereksinim duyulan zihinsel ve fiziksel becerileri 

kazanmaları, 

3. Çocukların bu ilişkileri muhafaza edebilmeleri için, ebeveynlerinden ve 

toplumun genelinden sıklıkla olumlu pekiştirenler almaları.  

Söz konusu bu faktörlerin üçü de yeterli düzeyde değilse, çocuk yalnızlaşacak veya 

diğer başarısız olan çocuklarla birlikte olmaya başlayacaktır. Bu birliktelik, bireyin 

antisosyal davranışlar sergilemeye başlaması veya suç işleme sürecine sürüklenmesi 

anlamına gelecektir. 81 Modelde, çocuğun suça yönelme sürecinin engellenmesinin 

yolu açıklanmaktadır. Ancak, yaşamın bir realitesi olarak, suça karışmış olan 

zanlılarla suç işlemeye aday potansiyel kitle bir arada bulunmaktadır. Bu durum 

karşısında, bir taraftan suça yönelebilecek potansiyel kitlenin suçluluktan uzak 

tutulması, diğer taraftan da suç işlemiş olanların yaşamlarında yapılacak düzeltici 

müdahalelerle ıslahları söz konusu olmaktadır. Bu çalışmalar da birbirleri ile 

koordineli ve uyumlu olmak zorundadır.  

 

                                                 
81 Ellis ve Walsh (2000)’dan aktaran Kızmaz, 2006: 37. 
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 Suçlu kişiliklerin rehabilitasyonu konusunda da; insanların hayatında önemli 

dönüm noktaları bulunduğu ve olumsuz bir yönde seyreden akışa olumlu 

müdahalelerde bulunularak düzeltici etkilerin ortaya çıkarılabileceği ileri 

sürülmüştür. Bu bağlamda ileri sürülen kuramlardan birisi, Sampson ve Laub (1993) 

tarafından geliştirilen Yaşam Seyri Kuramı’dır. Bu kurama göre insanların 

yaşamlarında önemli dönüm noktaları olarak görülen bazı aşamalar söz konusudur. 

Bunlardan bazıları şunlardır:  

a) bireylerin hangi ilişki sonucu doğdukları (normal evlilik ya da evlilik dışı),  

b) büyüme koşulları (ebeveynlerinin birlikte olduğu ya da parçalanmış aile, sosyo-

ekonomik ve kültürel düzeyi),  

c) çocukların ebeveynleri ile olan ilişkilerinin niteliği/düzeyi,  

d) okulla ilişkili olarak yaşanan deneyimler,  

e) evlilik ve boşanma ile ortaya çıkan gelişmeler,  

f) iş ile ilintili olarak ortaya çıkan sorunlar (iş bulup bulamama, işten ayrılma, iş 

değiştirme vb)  

Bireylerin hayat biçimleri genel olarak bu etkenler etrafında şekillenmektedir. 

 

İnsan gelişiminin tarihsel ve sosyal unsurlardan etkilendiğini belirten Elder 

(1985), gelişimin yaşam boyunca süreklilik arz ettiğini ileri sürmektedir. Ona göre 

yaşam seyirleri birbirleriyle ilintilidir ve bu sebeple de insan gelişiminin olumlu bir 

süreçte akışını sağlamak için düzeltici müdahaleler yapılabilir. Yine Sampson ve 

Laub (1993), bir insanın yaşam sürecinde/yörüngesinde bir dönüm noktası düzeyinde 

etkili olan üç temel geçiş unsurunun olduğunu ileri sürmektedirler: Evlilik, iş sahibi 

olmak ve askerlik görevinde bulunmak. Sampson ve Laub (1993)’a göre bu 

unsurlardan evlilik ve iş sahibi olmak son derece önemlidir. Bu unsurların önemli 

olması, suçu meslek edinen bireylerin suç eylemini sonlandırmasında taşıdığı 

işlevden kaynaklanmaktadır. Adı geçen araştırmacılar, suç işlemeye devam eden 

bireylerin geleneksel değer ve kurumlara olan bağlılıklarının zayıfladığını ileri 

sürmektedirler. Bu bağlamda onlara göre, suçluların suç işlemelerini 

sonlandırmaları için onların yeniden geleneksel değer ve kurumlara olan 
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bağlılıklarının tesis edilmesi ya da güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, 

evlenmek ve istikrarlı bir işe sahip olmak, böyle bir işlevi yerine getirecektir.82  

 

 Kraliçe Victoria devrine özgü bir beyefendi ve üstün yetenekli bir hırsız olan 

ve en yüce ahlak yasaları ile en aşağılık suçlu kurnazlığını bir araya getirmeyi 

başaran bir kişilik olarak tanıtılan “modern zamanların en büyük hırsızı” Worth, 

“kendisini yakalamaya gelen dedektife itirafta bulunurken söz ailesine gelince 

kendine güvenen havası söner. Eski suç ortağının karısını baştan çıkarmasını, 

uyuşturucuya alıştırmasını ve tüm parasına kuruşuna kadar el koyuşunu hüzünle 

anlatır. Otuz yıl boyunca çaldığı paraları nasıl har vurup harman savurduğunu 

anlatır. Ancak bundan sonra eline birkaç yüz bin dolar daha geçerse ondan kimsenin 

beş kuruş bile alamayacağını, bir ev satın alıp çocuklarını büyüteceğini söyler.” 83 

Konunun içinde ve pratikte adli boyutu ile uğraşan uzmanlar da, suç oluşumunu 

önlemede kuvvetli bir aile yapısının koruyuculuğuna dikkat çekmiştir. 84 

  

 Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda da, bazı suçluların, cezaevinden 

tahliye sonrasına ilişkin olarak düzenli bir iş hayatı ve aile düzeni kurmayı 

düşündükleri bulgusu elde edilmiştir. 85 Bu bağlamda, Mükerrer Suçlular üzerine 

araştırması bulunan Kızmaz, “... geçimini sağlayacak bir işe sahip olma durumunda 

suç eylemlerine yönelmeyeceğine kanaat getirilen suçluya, iş olanaklarına sahip 

olması için kredi imkanı tanınması, bireyin yeniden suç işlemesinin engellenmesinde 

etkili olabilir.” tespitinde bulunur. 86  

 

 Bazı araştırmalar da suçun kültürel boyutuna dikkat çeker: “suça her zaman 

bir parça romantizm bulaşmıştır. Kültürlerine yoksullara yardım etmek için 

zenginlerden çalan haydutları veya ahlak kurallarına göre yaşayan hırsızları 

                                                 
82 Sampson ve Laub (1993) ile Elder (1985)’den aktaran Kızmaz, 2006: 48-50. 
83 Macintyre, Ben, Suç Tarihinin Efsane Hırsızı, Türkçesi: Füsun Doruker, Sabah Kitapları: 76,     
    İstanbul,  1998: 198-200.  
84 Kaygısız, Mustafa ve diğerleri, Suç-Suçlu-Kurban Ar(k)asındaki İzler, Ankara, 2005: 19-20. 
85 Kızmaz, 2006: 264-265. 
86 Kızmaz, 2006: 355. 
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 sokanlar sadece İngilizler değil.” 87 Bu bağlamdaki çalışmalarda da yine sportif ve 

kültürel faaliyet niteliği ön plana çıkmakta olup yine ailelere ve gençlere yönelik ve 

onların kolayca ulaşabileceği yakınlıktaki kültürel ve sportif faaliyet alanları büyük 

öneme sahiptir. 

 

 Normal olarak görünen davranışların ardındaki yıkıcılığa dikkat çeken 

çalışmasında Gruen, Silbermann’ın araştırması sonucu, suç oluşumunda yoksulluğun 

belirleyici olmadığını ortaya koyduğunu belirtir. Gruen’in üzerinde önemle durduğu 

şey, insan davranışlarının arka planıdır. Ona göre, insanların uzlaşmaya zorlanması 

sonucu oluşan nefretin potansiyelinin görülmesi gerekir. İnsanlar, otorite her şeyi 

hâkimiyeti altında tuttuğu sürece, açıkça şiddet uygulamaktan engellenirler. Ancak 

bu çerçeve dağıldığında ve insanların uğruna kendilerini iktidara tabi kıldıkları ve 

kendilerine değer verme duygusundan vazgeçtikleri vaatler yerine getirilmediğinde 

nefret ortaya dökülür. 88 Aynı çalışmada, insanın gelişim sürecindeki yanlışlara da 

dikkat çekilir. Kendi iç dünyasındaki gerçeklikle kendisine dayatılan arasındaki 

gerilimi kaldıramadıkları için insanların bir süre sonra “normal” davranış görüntüsü 

arkasına sığındıklarını ve gerçek duygularını kaybettikleri ileri sürülür. Bu aşamadan 

sonra insanların asıl amacı, kendi benlerini ifade etmek değil başkalarını kendilerinin 

davranış, düşünce ve hislerinde tutarlı olduklarına inandırmak olmaktadır. Eğer 

bebeklik döneminde, bebeğin kendi kişiliğini geliştirmesi anne babanın ihtimamına 

yönelik özerk tepkilerle engellenirse, bağımlılığa doğru bir gelişme olacağı, oral, 

anal ve jenital saplantıların taklidinin kendisini ifadenin yegâne imkânı haline 

geleceği tespiti yapılır. İleride çocuk tarafından anne ve babanın, en çok 

korktuklarıyla baş başa bırakılacağı becerisinin gösterileceği, bunun anahtarının da 

çocuğun içgüdüleri değil anne ve babanın korku ve beklentileri olduğu ifade 

edilmektedir. 89 Çalışmada, çocuğun yetişme sürecinde buna benzer birçok örnek 

verilerek, suçluluğun anne-babanın çocuğa iyilik yaptığını düşünürken yapmış 

oldukları yanlışlar temeline dayanan arka planı ortaya konulur. Konu, aile ve 

toplumun yapması gerekenleri ifade etmesi açısından, Çocuk Suçluluğunun 
                                                 
87 Southwell, David, Organize Suç Tarihi, Çeviren: Beril Köseoğlu, Kırmızı Kedi Yayınları, İstanbul,  
    2009:230. 
88 Gruen, Arno, Normalliğin Deliliği, Türkçesi: İlknur İgan, Çitlembik Yay.,2007: 156. 
89 Gruen, 2007: 28-37. 
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Önlenmesi İçin Birleşmiş Milletler Rehber Kuralları arasında “çocuk suçluluğunun 

önlenmesinin başarılı olması, erken dönem çocukluktan başlayarak çocukların 

kişiliklerine saygı gösterilmesi ve kişiliklerinin geliştirilmesiyle, yeni yetmelerin 

uyumlu gelişimini sağlamada toplumun bütününün payına düşen çabaları 

gerektirmektedir.” 90 hükmü ile yerini almıştır. Ancak buradan, ailenin çocuk 

üzerinde sosyal kontrol kurmaması gerektiği sonucu çıkarılmamalıdır. Yapılan 

araştırmalarda, ailenin çocuk üzerindeki sosyal kontrol azlığının, dikkat çekici bir 

şekilde suç sebebi olduğu da tespit edilen konulardandır. Suçluluğu önleyici tedbir 

olarak da ailelerin eğitimi gereği üzerinde durulur. 91 Yukarıda anılan Birleşmiş 

Milletler Rehber Kuralları arasında ayrıca, ailenin ilk sosyalleştirici kurum oluşuna 

dikkat çekilerek ailenin bütünlüğünün korunması amacıyla faaliyet gösterilmesi, 

çocuk gelişimi, ebeveynlere düşen roller ve yükümlülükler, olumlu nitelikteki 

ebeveyn-çocuk ilişkileri, çocukların ve gençlerin sorunlarına karşı ebeveyn 

duyarlılığı ve toplumsal konularda bilgilendirilmeleri ve eğitimi gereği üzerinde 

durulur. 92  

 

Konunun bir başka boyutu ise, içine girilen topluluk tarafından göçebelerin 

kabulüdür. Organize suç örgütlerinin kilit özellikleri anlatılırken: “direniş 

hareketlerinden veya yoksulluk ve ayrımcılık tarafından gettolara itilmiş göçmen 

toplulukları arasından türeme eğilimleri”ne dikkat çekilir. 93  Bu bağlamdaki 

çalışmalar ise kültürel boyutlu çalışmalar olup, Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlıklarının sürece dâhil edilmeleri, geleneksel değer ve normların çağdaş 

formlarda devamının sağlanması gerekmektedir. Yerel ölçekte ise, belediyelerin 

Kültür Merkezleri kurarak, toplumsal değer ve normların, özellikle de kırsal alandan 

göç alan bölgelerde pekiştirilmesi, çağdaşlaştırılması ve göçebelerin içine girilen 

toplumla entegrasyonun sağlanması bağlamında çalışmalar yapması sağlanmalı ve 

teşvik edilmelidir.  

                                                 
90 İçel, Kayıhan (Proje Yöneticisi), Ünver, Yener (Yayına Hazırlayan), Çocuklar Ve Suç-Ceza,  
     Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi: 4, Seçkin Yay., Ankara, 2005: 73. 
91 AÜ, ATAUM, I.Ulusal Çocuk Ve Suç:Nedenler Ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu,Türkiye   
    Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı, Ankara, 2002: 52-74. 
92 İçel, Kayıhan (Proje Yöneticisi), 2005: 76. 
93 Southwell, David, 2009: 6. 
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 Suçlulukla mücadele çerçevesinde, cezaevinden tahliye olan suçlunun içine 

döndüğü toplum tarafından karşılanma şekli, onun topluma uyum sürecinde hayati 

öneme sahiptir. Cezaevi çıkışı insanların toplumla barışamaması suç oluşumunu 

olumsuz etkileyen faktörlerdendir. 94 Özellikle aile bireylerinin sergilediği tutum ve 

davranışların, onların topluma uyumu ya da uyumsuzluğu üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu, yapılan araştırmalardan çıkarılan sonuçlar arasında bulunmaktadır. 

“Mahkûmların, cezaevi sonrası toplumla bütünleşme düzeyleri onların gelecek 

yönelimlerini önemli ölçüde belirlemektedir. Mahkûmların cezaevi sonrasına yönelik 

olarak karşılaşacakları; iş, akran, aile, sosyal hizmet desteği ve kriminal adalet 

denetimine ilişkin gerçekler, onların topluma başarılı veya başarısız olarak giriş 

yapmalarında etkili unsurlar olmaktadır. ... Cezaevinden tahliye olan mahkûmlara 

özellikle, ilk bir ay içinde ailesel temelde sağlanacak duygusal ve geçinmeye ilişkin 

destek, onların toplumla bütünleşmelerinde son derece önem arz etmektedir.” 95 

Araştırmalardan, kritik olarak nitelendirilen tahliye sonrası bir-iki aylık dönem için, 

sağlanacak olan maddi ve duygusal desteğin hayati önemde olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
94 Kaygısız, Mustafa ve diğerleri, 2005: 19-20. 
95 Kızmaz, 2006: 305-307. 
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 SONUÇ 

 

Araştırma sonucu, doğruluğu büyük oranda anlaşılan Sosyal Öğrenme, Sosyal 

Ekoloji ve Altkültür Kuramları çerçevesinde, sorunlu akraba/hısım ve hemşehrilik 

çevreleri ile ikamet yerlerinin tespiti yapılmıştır. Önleyici çalışma çerçevesinde; bir 

taraftan suçluluk ile etiketlenmiş olanların ıslahı, diğer taraftan da aynı ortamda 

bulunan -özellikle de çocuklar- kişilerin bu şahıslardan suçluluğu öğrenmesinin 

engellenmesi gerekmektedir. Bu çalışmalar da birbirleri ile koordineli olmak 

zorundadır. Aksi halde, amaçlanan toplumsal hedeflere ulaşılması mümkün 

görülmemektedir. Çünkü, suçlulara yapılacak düzeltici müdahale veya aynı ortamda 

bulunan suçlu kişiliğe aday potansiyel kitleye yönelik olarak yapılacak çalışmalardan 

birisinin aksaması ya da başarısızlıkla sonuçlanması, hedeflenen toplumsal faydanın 

ortaya çıkmaması sonucunu doğuracaktır. O halde yapılacak çalışmalar birkaç 

boyutlu olmak zorundadır. Bu çalışmalar da; 

1- Cezaevinden tahliye olan suçlulara yönelik çalışmalar, 

2- Suçlu kişiliğe dönüşme potansiyeli bulunan kitleye yönelik çalışmalar, 

3- Ailelere yönelik çalışmalar, 

olarak gruplandırılabilir.  

 

 Cezaevinden tahliye olan suçlular, kendileriyle ilgili olarak gerekli ıslah 

çalışması yapılmaması halinde işledikleri suçlara devam edecekleri varsayımıyla, 

hem toplum açısından bir tehdit unsuru olarak devam edecekler, hem de suçun da 

diğer insan davranışları gibi öğrenilmesi yönüyle yeni suçlu kişiliklerin ortaya 

çıkmasına neden olacaklardır. Bu itibarla, yapılacak çalışmanın bir boyutunu, suçlu 

olarak etiketlenmiş kişilere yönelik toplumsal rehabilitasyon çalışmaları 

oluşturmalıdır.  

 

 Bu noktada şu sorun ortaya çıkmaktadır: suçlu kişiliklerin rehabilite edilmesi, 

dolayısıyla suçtan uzaklaştırılması mümkün müdür? Kuramsal olarak, insanların 

hayatında önemli dönüm noktaları bulunduğu ve olumsuz bir yönde seyreden akışa 

olumlu müdahalelerde bulunularak düzeltici etkilerin ortaya çıkarılabileceği ileri 

sürülmüştür. Pratikte de birçok suçlu, tahliye sonrası düzenli bir iş ve aile hayatı 
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hayalinden söz etmiştir. Buradan, tahliye sonrası hayal ettikleri düzenli bir iş ve aile 

hayatı amaçlarına ulaşamayan suçluların tekrar suça yönelecekleri çıkarımı 

yapılabilir. Bu itibarla, tahliye olmuş suçluların iş ve evlilik hayallerini 

gerçekleştirmelerine yönelik çabalarına yardımcı olacak tedbirlerin alınmasının, 

suçlulukla mücadelede önemli bir unsur olacağı sonucu çıkarılabilir. Çünkü bu 

hayalleri, onları aynı zamanda geleneksel değerlere yeniden bağlayacak, dolayısıyla 

da suçluluğu engelleyecek tarzda bir düşüncedir.  

 

 Cezaevinden tahliye olmuş, dolayısıyla suçlu olarak etiketlenmiş kişilere 

yönelik olarak yapılacak düzeltici müdahaleyi somutlaştırmak adına, onlara öncelikle 

düzenli bir iş olanağının sağlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. İstihdam 

alanlarından birisi kamu sektörü (devlet), diğeri de özel sektördür. Kamuda istihdam 

yönünden herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ayrılan kontenjan oranında istihdam 

sağlanmaktadır. Ancak, kamu sektörünün istihdam kapasitesinin de bir sınırı olduğu 

göz önüne alındığında özel sektörün de mutlaka sürece dahil edilmesi gerekliliği 

ortaya çıkar. Bu noktada, suçlu olarak etiketlenmiş kişilerin özel sektörde istihdam 

edilebilmesi için bir ikna çalışması yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Çünkü özel 

sektör işvereninin, suçlu istihdamına sıcak bakmayacağı da düşünülmektedir.  

 

 Bu itibarla, cezaevinden tahliye olmuş suçluların rehabilitasyon süreci 

çerçevesinde, özel sektörü sürece dahil etmek amacıyla Sosyal Hizmet Uzmanlarının 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimiyle işbirliği yaparak konunun öneminin özel 

sektör işverenlerine anlatılması ve ikna edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu ikna 

süreci başarı ile sonuçlanırsa, etiketlenmiş suçluların tekrar geleneksel değerlere 

bağlılığını sağlayacak olan müdahalede ilk aşamanın başarıya ulaşacağı 

değerlendirilmektedir.  

 

 Bu bağlamda bir diğer konu da, etiketlenmiş ve cezaevinden tahliye olmuş 

suçluların bir mesleklerinin olup olmadığıdır. Herhangi bir mesleği olmayan suçluya 

da bir meslek ya da beceri kazandırmak gerekmektedir. Bu da, halen bu tür 

faaliyetleri (meslek edindirme kursları) olan belediyeler ve Milli Eğitim 

Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren Çıraklık Eğitim Merkezleri’nin sürece 



 64

dâhil edilmesiyle aşılabilecektir. Burada Sanayi ve Ticaret Odaları’nın da 

unutulmaması gerektiği belirtilmelidir. 

 

 Tahliye olmuş suçluların tekrar topluma kazandırılmasına yardımcı olacak 

olan ikinci önemli değişiklik ise onların düzenli bir hayata kavuşmalarını sağlayacak 

olan evlilik kurumudur. İstihdam sorununu çözmüş olan suçluya bu açıdan anlayış 

gösterilmesi için yine Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından uygun tarzda çalışmalar 

yapılmalı, her türlü iletişim imkânları kullanılarak toplumun iknası sağlanmalıdır. 

Çünkü yapılacak çalışmanın olumlu ya da olumsuz sonuçları yine toplumu 

etkileyecektir. Yapılacak çalışmalarda konunun bu yönüne de vurgu yapılmalıdır.

  

 Suçlulukla ilgili olarak yapılacak çalışmaların ikinci boyutu, suçlu kişilik 

oluşumunu engellemeye yönelik çalışmalardır. Suçluluğun da diğer insan 

davranışları gibi öğrenilen davranışlar olduğu dikkate alındığında; araştırma 

kapsamında tespit edilen çevrelere yönelik olarak bir mesleki eğitim ve istihdam 

çalışması yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Meslek edindirme 

kursları ile, suçlu kişilik potansiyeline sahip ve aday kişilerin, yakın çevrelerinde 

bulunan suçlulardan suçu öğrenmesinin önüne geçilebileceği düşünülebilir. Diğer 

açıdan bakıldığında da, bir mesleğinin ve düzenli işi ve gelirinin olmasının kişiyi 

geleneksel değerlere bağlayacağı, dolayısıyla da onu suçtan uzak tutacağı 

düşünülebilir. Bu çalışmanın yapılabilmesi de yine yerel yönetimler olan Belediyeler 

ile Sanayi ve Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri yönetimlerinin sürece 

başarılı bir şekilde dâhil edilebilmeleri ile mümkün olacaktır.  

 

 Çalışmamızda genellikle suçun suçlu kişilerden öğrenilmesi dikkate alınarak 

öneriler getirilmektedir. Ancak suçlu kişilik tamamıyla suçlu çevre ile olan iletişim 

ve etkileşim nedeniyle oluşmamakta, bazen de suçla herhangi bir ilgisi olmayan aile 

içinden de suçlular çıkabilmektedir. Nitekim yapılan araştırmadan elde edilen 

bulgulara göre, yakın çevre olarak nitelendirilen ortamın etkisi % 100 değildir. Bazı 

araştırmalar, çocuğun yetiştirilme sürecindeki yanlış davranışların onların 

bilinçaltında yer edinerek, suç olarak tezahür eden tepkilere neden olduğunu ortaya 

koymuştur. O halde, suçlu kişilik oluşumunu engelleme çalışmalarında konunun bu 
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yönüne de dikkat edilmesi gerekmektedir. Suçlulukla mücadelenin sadece suçun 

görüldüğü yerlerde değil normal görünen yerlerde de yapılması gereği ortaya 

çıkmaktadır. Topluma yeni bireyler kazandırmaya aday olanların, bu bireyleri 

sağlıklı olarak yetiştirebilmeleri büyük önem arzetmekte olup, evlilik sürecine giren 

insanlara yönelik evlilik okulu tarzında kursların açılması ve anne-baba olmanın 

sorumluluklarının öğretilmesi de gerekmektedir.  

 

Sosyologların suçlulukla ilgili yaptıkları önemli bir saptama da, suçun 

şehirleşme süreci ile olan ilişkisidir. Geleneksel (folk) toplum değerlerinin, şehirlere 

gelen ilk kuşak tarafından muhafaza edilmesine karşın ikinci kuşak tarafından tam 

olarak benimsenmemesi ve yerine de şehirli değerlerin benimsenip 

yerleştirilememesi nedeniyle, içine girilen toplumun değerlerine bağlılık ve saygı 

hissinin azalması suçluluk açısından önemli bir etkendir. Bu benimsememe, eski 

yerleşikler ile yeni gelenler arasında bir gerilim nedenidir. Bazı araştırmacılar 

tarafından, çatışmanın temelini oluşturan bir ayrık altkültür olarak adlandırılan bu 

gerilim, suçluluk ortamının yeşermesinin önemli bir bileşenidir. Bu itibarla, 

geleneksel değer ve yargıların, şehirlerde ve çağa uygun formlarda devam 

ettirilmesinin sağlanması büyük öneme sahiptir. İnsanların toplumlarına 

bağlılıklarının devamı, bu değerlere bağlılığı ile paralel olarak ilerleyecektir. 

 

Suçlulukla mücadele çerçevesindeki çalışmaların üçüncü boyutu ise;  

cezaevinden tahliye olan suçluların aileleri ve çevrelerine yönelik olarak yapılacak 

eğitim çalışmalarıdır. Çünkü, cezaevinden tahliye olan suçlunun içine döndüğü 

toplum tarafından karşılanma şekli, onun topluma uyum sürecinde hayati öneme 

sahiptir. Burada yapılması gereken bir faaliyet daha ortaya çıkmaktadır: mahkûmu 

bulunan ailelerin, suçlunun tahliyesi sonrası rehabilitasyon süreci ile ilgili olarak 

bilgilendirilmesi ve sürece dahil edilmesi. Bu çalışmanın yapılabilmesi de; cezaevi 

yönetimi, yerel yönetim ve sosyal hizmet uzmanlarının koordineli çalışması ile 

mümkün olacaktır. Bir diğer konu olan, özellikle tahliye sonrası bir ya da iki aylık 

maddi destek sağlanması konusu da, yönetimi Mülki Amirlerin kontrolünde olan 

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarının sürece dâhil edilmesiyle 

gerçekleştirilebilir. Araştırmalarla, kritik öneme sahip olduğu anlaşılan iki aylık bir 
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süre içinde maddi destek sağlanması ile tahliye olmuş suçluların tekrar geleneksel 

bağlılıklarının sağlanabileceği ve toplumla bütünleşmelerine önemli bir katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 Suçlulukla mücadele kapsamında yapılacak çalışmalar herhangi bir kurumun 

tek başına yapabileceği boyutları aşmakta olup mutlaka birkaç kurumun işbirliği 

içerisinde hareketini gerektirmektedir. Koordine ve aktivitelere başlanacak noktanın 

tespiti, büyük oranda Emniyet Teşkilatı’na ait olan bir görevdir. Diğer sosyal hizmet 

ve eğitim kurumları da bu tespitin yapılmasında yardımcı kurumlardır. Faaliyet 

gerçekleştirilecek alanlar tespit edildikten sonra, özellikle yerel yönetim imkânları ile 

meslek edindirme kursları açılması, bunu takiben de istihdam gündeme gelecektir. 

İstihdam da sanayi ve ticaret odaları ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile 

yapılacak koordineli bir çalışma ile amacına ulaşacaktır. Konunun bir başka boyutu 

olan kültürel faaliyetler ise hem ulusal hem de yerel idarelerin harekete geçirilmesi 

ile sağlanacaktır. Program içeriğinde; suçluların tahliyesi sonrası aile ve toplumun 

onlara yönelik doğru davranış tarzı, şehirleşme sonucu geleneksel değerlerin 

korunması, temel insan hakları, emeğe saygı ve konut dokunulmazlığı gibi konular 

mutlaka bulunmalıdır. Suçluluğun sonlandırılmasında suçlu akran grubunun terk 

edilmesi gerektiği de birçok araştırmadan elde edilen bir bulgu olup araştırma sonucu 

tespit edilecek semtlere, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyet yapabilecekleri 

tesislerin kurulması, onları suçlu kişiliklerle iletişim ve etkileşimden uzak tutacak bir 

yol olarak gözükmektedir.  
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