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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,
Psikoloji, yaşamımızın hemen her yönüyle ilgilidir. Toplumsal yapı ve insan ilişkileri
karmaşıklaştıkça insana ilişkin sorunları çözmede psikoloji daha önemli bir rol
üstlenmektedir.
Kriminoloji konusunu iyi anlayabilmek için hükümlü ve tutukluya suç unsurları
hakkında, hükümlü ve tutukluyu suça iten nedenler hakkında, yetişkin hükümlü ve
tutuklunun kriminolojik özellikleri hakkında bilgi edinmek gerekir.
Yetişkin hükümlü ve tutukluların suç işlediklerinde nasıl bir psikolojik ve sosyolojik
ruh hâlinde olduklarını anlayabilmemiz için, viktimoloji (mağdur) kavramı, suçun
önlenmesinde toplumsal kabul ve desteğin önemi, öfke ve engellenme konularında bilgi
edinmemiz gerekir.
Bu bireysel öğrenme materyali ile kriminoloji kavramının, suç kavramının çıkışı ve
gelişmesi, suçun nedenleri ve suç teorileri, sosyo – psikolojik teoriler, klinik kriminoloji
konuları hakkında ve viktimoloji (mağdur) kavramını, suçun önlenmesinde toplumsal kabul
ve desteğin önemini, öfke ve engellenme konularını kavrayarak bunları iş yaşamınıza
uygulayabileceksiniz.

1

2

ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda hükümlü ve
tutukluya suç unsurları hakkında açıklamak yaparak yeni suçların işlenmemesi için gerekli
tedbirleri alabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Kriminoloji ve viktimoloji kavramını kitap, dergi, internet ve kütüphanelerden
araştırarak inceleyiniz.



Suç kavramının ortaya çıkışını ve gelişmesini kitap, dergi ve kütüphanelerden
araştırınız.



Suçun nedenlerini ve suç teorilerini kitap, dergi ve kütüphanelerden araştırarak
inceleyiniz.



Viktimolojinin, kriminoloji ve diğer bilim dalları ile ilişkisini kitap, dergi ve
kütüphanelerden araştırarak inceleyiniz.



Mağdur tipleri hakkında kitap, dergi ve kütüphanelerden araştırarak inceleyiniz.

1. HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN SUÇ UNSURLARI
HAKKINDA GÖZLEM YAPMA
1.1. Kriminoloji
Hükümlü ve tutukluların suç unsurlarını anlayabilmek için kriminoloji kavramı ve
tarihçesi; suç kavramının ortaya çıkışını ve gelişmesini; suçun nedenlerini ve suç teorilerini
incelemek gerekir.

Fotoğraf 1.1: Kriminoloji (suç bilimi)
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Kriminoloji sözcüğü ilk olarak Topianard adındaki bir Fransız hekim tarafından
kullanılmış ve bu ismi taşıyan ilk eser, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Garofalo
tarafından yayınlanmıştır.
Kriminolojinin Türkçe karşılığı Suç Bilimi’dir. Kriminoloji diğer bilimlere göre çok
yeni bir bilim dalıdır. Bundan dolayı zengin bir bilgi kaynağına sahip değiliz. Kriminolojinin
tanımı üzerinde çeşitli görüş ve çekişmeler vardır.
Kriminoloji; suç olgusunun incelenmesi, suç olgusuna ilişkin bilim, suç bilimi gibi
şekillerde tanımlanmaktadır. Ancak kriminoloji kavramının farklı algılanmasından ve
kriminolojinin kapsamının dar veya geniş olarak yorumlanmasından dolayı içeriği
belirlemeye yönelik tanımlamalarda birlik sağlanamamaktadır.
Bir başka görüşe göre kriminoloji; bütün yönleriyle suç olayını inceleyen bir bilimdir.
Suçun niteliği, suçun nedenleri, ceza hukukunun ve adaletinin gelişimi ve suçun sosyal
değişime etkilerini inceler. Kriminoloji suç sayılan eylemlerin temelini oluşturan sosyal ve
kişisel alandaki faktörlerin belirlenmesi açısından hukuk ve tıp arasındaki bağlantıyı kurduğu
için adalet psikolojisi alanından çok daha geniştir ve kriminalistik ile de bağlantılıdır.
Kriminolojinin tanımı kadar özerk bir bilim dalı veya farklı bilim dallarını bünyesinde
barındıran bir bilimler demeti olduğu konusunda da farklı görüşler vardır.
Sabatini’ye göre kriminoloji, deneysel metotlar ile suçlunun kişiliğini inceleyerek suç
olayının doğal kaynağını ve mekanizmasını, sosyolojik ve biyolojik etmenlerini araştıran
suçluluğa ait genel bir bilimdir. Durkheim, toplum içinde bazı insanlar tarafından
gerçekleştirilen birtakım fiillerin ceza adı verilen bir tepki ile karşılandığını, cezalandırılan
tüm fiillerin suç olduğunu ve suçu inceleyen bilim dalının kriminoloji olduğunu belirtmiştir.
Constant’a göre ise kriminoloji, teorik ve uygulamalı olarak iki büyük gruba ayrılır.


Teorik kriminoloji bünyesinde yer alan konular şunlardır:








Suç antropolojisi: Suçlu incelenirken kalıtım, biyolojik, anatomik ve
kültürel bağlamı içinde geçmişten gelen etkenlerle birlikte ele alan
çalışma alanıdır.
Suç psikolojisi: Suça yol açan veya gelişmesine etki eden yaş, cinsiyet,
karakter gibi ölçütleri inceler.
Suç sosyolojisi: Suçu sosyal bir olay olarak görür ve sosyal yaşam, çevre,
alkol ve din gibi faktörlerin etkisini araştırır.
Suç psikiyatrisi: Anormal davranışları ve akıl hastası suçluları inceler.
Penoloji: Cezaların ve emniyet tedbirlerinin içeriklerini, gelişmesini ve
ne derece etkili olduklarını inceler.

Uygulamalı kriminolojide ise şu alanlarda çalışmalar yapılır:


Suç siyaseti: Suçları önlemek ve suçla mücadele etmek için devletin
yerine getirmesi gereken yükümlülüklerden bahseder.
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Suç profilaksisi: Tıbbi ve sosyal yaklaşımlarla suçluluğa yol açan
faktörleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için gereken yöntemleri
araştırır.
Kriminalistik (bilimsel polislik): Suçluların belirlenmesi için kullanılan
çeşitli bilimsel verileri araştırır ve uygular.

Tüm bu tanımları birleştirerek kriminoloji; suç denilen insan eylemlerini, suçun
varlığını kanıtlayacak deliller bulunmasını, suçun sebep ve faktörlerini ve suça karşı
korunmayı içeren birçok disiplini kapsayan bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla
bu görüş suçta maddi delillerin bulunması ve değerlendirilmesi anlamına gelen
“Kriminalistik”i de içine alır.
Kriminolojiyi daha dar bir alanda tanımlayan görüş ise kriminalistik grubunu
kriminolojinin kapsamı dışında tutar. Buna göre kriminalistik, olayların maddiyetinin ortaya
çıkarılması ve suça ait delillerin belirlenmesi ile ilgilenir ve bu açıdan da suçun bilimsel
incelenmesi ile ilgisi yoktur.

1.2. Kriminolojinin Çalışma Alanları
Genel olarak suç bilimi olarak tanımladığımız kriminoloji bilimi, suçla ilişkili olan
hemen her konuyla ilgilenen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kriminoloji
biliminin temel olarak altı farklı çalışma alanı vardır:







Kanunların yapılış ve uygulanışları,
Zaman ve mekâna göre şekillenen suç işleme kalıpları,
Suçun ve suçluluğun nedenleri,
Suça karşı gösterilen toplumsal tepkiler,
Ceza adalet yönetimi,
Suçluların gözaltına alınmalarından başlayarak soruşturma, kovuşturma,
cezalandırma ve ıslah aşamalarına kadar geçen süreçlerin tamamı.

1.3. Suç ve Sapma Kavramının Çıkışı ve Gelişmesi
Kriminolojinin temel ilgi alanını oluşturan iki olgu olan suç ve sapma, her ne kadar
birbirleriyle ilişkili olsalar da esasen birbirlerinden farklı kavramlardır. İlişkilidirler; zira bu
iki kavramın düzenlemeye çalıştığı sosyal alan büyük oranda ortaktır. Farklıdırlar; zira bu iki
kavramın üzerinde yükseldiği referans noktaları farklıdır. Bu çerçevede; suçu kanunlarda
açıkça yasaklanan ve karşılığında bir ceza ön görülen her türlü eylem olarak tanımlarken;
sapmayı ise toplumsal normlar çerçevesinde öngörülen kabul edebilirlik sınırları dışına taşan
her türlü davranış olarak tanımlayabiliriz.
Suç, kişinin toplum içindeki iradi davranışlarından biridir. Kişinin bazı davranışları
toplum içinde normal kabul edilir. Bazı davranışları kınanır. Çünkü başkalarının değer
yargılarına ve güdülerine uygun olmayan bir harekettir.
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Hukukçu için suç ve suç faili terimlerinin açık, seçik ve kesin anlamı vardır ancak
kriminolojide aynı terimlerde bu derecede kesinlik söz konusu değildir. Kriminolojinin esas
konusu suç oluşturan yani normlardan sapıcı insan eylemlerini izah etmektir.
İnsanın sapıcı eylemlerinin hepsi teknik anlamda suç teşkil etmez. Nezaket, muaşeret,
terbiye kurallarına, örf ve âdetlere ve bir kısım ahlaka aykırı sapıcı eylem ve davranışlar
vardır ki bunlar teknik ve hukuki anlamda suç değildir.
Toplumsal sözleşme kavramı gereği, yani daha çok sayıdaki insan özgürlük ve
güvenliğinin sağlanması için bireylerin özgürlüklerinden fedakârlık etmeleri gerektiği
zamanla anlaşılmıştır.
Günümüzde sosyokültürel bilimler, suç teşkil eden insan davranışını toplumda
yürürlükte olan sosyal normlardan bir nevi sapış, sapıcı eylem olarak tanımlamaktadır.
Suçlu, içinde yaşadığı toplumun normları ile kişisel kuvvetleri arasında bir denge kuramamış
olan kişidir.
Bununla beraber suç teşkil eden eylem ile genel olarak sapıcı eylem arasında bir ayrım
yapmak gerekir. Zira sapma kişilik yapısına bağlı olduğu hâlde objektif olarak ceza normuna
göre suç teşkil eden davranış ve tutum tarihi güçlerin, kuvvetlerin eseridir ve kendisini
kanunlarda gösterir.
Suç, sosyal bakımdan zararlı olduğuna, kanaat ve düşüncelerini uygulama gücüne
sahip bulunan bir grup tarafından inanılan hareketlerdir. Bu grup, bazen söz konusu
hareketlerin insanlardaki merhamet ve doğruluk duygularını ihlal ettiği için zararlı olduğuna
inanır fakat çoğunlukta diğer birtakım sebepler egemen olur. İşin doğrusu şudur ki grup, söz
konusu hareketlerin zarar vericiliğinden korkmaktadır ve egemen olan grubun sosyal
standartlarını ihlal eden suça karşı sosyal himaye ihtiyacı duyulmaktadır. Bu doğrultuda
düşünülürse suçun unsurları fiil ve hareketin sosyal bakımdan zararlı olduğu hakkında inanç
ve bu inancın bazı cezalar koymak suretiyle onu uygulama imkânına sahip bulunan grupta
var olmasıdır.
İnancın ne gibi sebeplerden meydana geldiği genel bir prensiple açıklanamaz. İnanç;
içgüdülerden, örf, âdet, gelenek, tabu, ideallerden, bir millet veya ırkın geçirmiş olduğu
tecrübelerden çıkabilir. İnançlar, kısmen sosyal tecrübelerin sonucu olduğu ve birer sosyal
kontrol aracını da oluşturduklarına göre bu tarif sosyolojik nitelikte sayılabilir. Ayrıca şu
noktaya da işaret etmek gerekir ki fiilin zararlı olduğu hakkındaki inanç yanlış da olabilir.
Suçlu davranışı farklı temellere dayandıran pek çok teori olmasına rağmen bunların
hepsi de yandaş bulabilmiştir. Bunun nedeni basittir. Bunların hepsi bir bakıma doğrudur ve
hepsi gerçeklere dayanan bazı bulguları ortaya koymaktadır. Bu teorilerin tümü suçlu
davranışı açıklamaya, suçun nedenlerini ortaya koymaya yöneliktir. Suçun önlenmesi ve
kontrolü konuları ise ihmal edilmiştir. Bu alanda yapılan en önemli çalışma, suçun
önlenmesi ve suçluların ıslahı konularında somut ilkelerin ortaya konulması olmalıdır.

6

Fotoğraf 1.2: Parmak izi ve DNA yoluyla suçlunun tespiti

Suç kavramı insanların toplum hâlinde yaşaması ile başlamıştır. Küçük insan
topluluklarının yerleşik hâle geçmesi ve toplumun gelişmesiyle o toplum içinde insan
davranışlarına bir takım sonuçlar bağlanmıştır.
İnsanların bir arada yaşamalarından doğan toplumsal olaylar ve olgular da insan
ilişkilerinden meydana gelir. Sosyal olaylar, az veya çok sayıda kişinin katılımıyla meydana
geldiklerinden olaya katılanların davranışlarının, saiklerinin, güdülerinin neden sebeple
belirlediğini anlamak için psikolojinin verilerine başvurmak gerekebilir. Psikoloji, insan
davranışlarını ve kişilik sistemlerini inceler. Bir kişinin çeşitli etkinlikleri ve eylemleri
arasındaki ilişkilerle de uğraşır.
Toplumsal yaşamın ilkel devirlerinde insanlar tabiat olaylarında olduğu gibi toplumsal
yaşamın kurallarını da dinsel temele dayandırmışlardır. Suçu dinî esaslarla tanımlamışlar,
topluma zarar veren fiil ve hareketlerin aynı zamanda birer günah teşkil ettiği fikri
benimsenmiştir. Zamanla ve yüzyıllar içinde suç fikri, kişi ile toplum arasındaki ilişkiler
boyutuna indirgenmiştir.
Hukuki anlamda suçu ceza normu belirler. Eğer norm yoksa suç da yoktur. Kanunsuz
suç ve ceza olmayacağı ceza hukukunun temel ilkelerindendir. Geniş anlamda suç, ceza
tehdidi altında kanunun yapılmasını yasakladığı olumlu ve olumsuz hareketlerdir.
Suçlu ise kanunun suç olarak tarif ettiği fiili gerçekleştirendir.

1.4. Suçun Nedenleri ve Suç Teorileri
Suçun açıklanmasında, nedenlerinin ortaya konulmasında subjektif ve objektif
nitelikte bazı yaklaşımlar vardır. Suç teorileri neredeyse suç kadar eskidir. İlk suç teorisi;
mağarasına hırsız giren, en değerli sopası çalınan insanca ortaya atılmıştır. “Niçin, Neden
ben?” diye sormuştur. Suçun daha bilimsel açıklaması dinler tarafından yapılmıştır. Tanrının
kanunlarının ihlali üzerinde durulmuş ve suç ile günah aynı anlamı ifade etmiştir.
1700 ve 1800’lerde insanlar arası ilişkilerin üstünde duran Voltaire ve Rousseau gibi
sosyal felsefecilere göre suç, ahlaki bir konuydu. Özgür irade, özgür seçim ve hedonizm
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kavramları bu dönemde ortaya çıktı. Toplumsal sözleşme kavramı, yani çok sayıdaki insanın
özgürlüğünün korunabilmesi için bireylerin özgürlüklerinden fedakârlık etmeleri gerektiği
ortaya atıldı. Buna klasik okul da denilmiştir.
Buna karşın 18. yüzyılda determinizm (gerekircilik) kavramını ortaya atan pozitivist
okul çıktı. Lombroso, Garofalo ve Ferri’nin önderliğini yaptığı bu okul, daha sonra “Chicago
Okulu” suçlu davranışı açıklayan çağdaş teorilerden pek çoğunu değişik şekillerde
etkilemiştir.
Suçun nedenlerini açıklayan suç teorileri dört genel kategori altında incelenecektir.
Bunlar: Biyolojik, psikolojik, sosyolojik, sosyopsikolojik teorilerdir.

1.4.1.Biyolojik Teoriler
Bu teoriler, suçluların biyolojik ve genetik bakımdan genel nüfusa oranla daha aşağı
durumda olduklarını savunmaktadır. Çok basit oldukları için çok yandaş bulabilmişlerdir.
Suçlu kişilerin farklı “kumaştan” yapılmış olduklarını, genetik, fizyolojik ve yapısal
farklılıkları nedeniyle suç işlemeye yatkın olduklarını ileri sürmüşlerdir. İlk pozivitistler,
özellikle Lomboroso, suçlunun biyolojik bakımdan anormal, doğuştan dejenere olduğunu ve
ilkelliğe, vahşi insana bir dönüş (atavizm) gösterdiğini iddia etmekteydiler ve biyolojik
görüşün ilk taraftarları idiler.

1.4.2.Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Görüşler (NeoLombrosian Teoriler)
Daha antik çağlarda çirkin ve deforme kişilerin bela ve kötülüğün belirtisi oldukları
sanılır ve bunlardan uzak durulmaya çalışılırdı. Orta Çağ’da Batı toplumları ise sapıcı
davranışların şeytanın egemenliği altına girilmesinden ya da ahlak bozukluğundan
kaynaklandığına inanılırdı. Suça bedendeki kan, sümük, sarı ve siyah safranın
dengesizliğinin neden olduğu, bu dört eleman arasındaki dengeyi ise kötü huy ve ahlaka
aykırı yaşam biçiminin bozduğu sanılırdı.
Her beden tipinin ayrı mizacı bulunduğu ve işledikleri suçlarda bu beden yapılarının
etkili olduğu savunulmuştur.


Piknik tipler: Orta boylu, yuvarlak hatlı, yumuşak, geniş yüzlü, kısa ve kalın
boyun ve yumuşak ellere sahip kişilerdir. Piknik tipler, orta yaşlarda kafa,
göğüs ve göbeğin kuvvetli enine gelişimi ve gövdenin yağlanma eğilimiyle
kendini gösterirler. Bunlar orta boylu, yuvarlak vücutlu, yağlı, el ve ayakları
küçük, vücut kılları az olan kişilerdir. Ortalama piknik erkeklerde, uzunluk
167,8 cm’dir. Açık yağlı yapı ortaya çıkar ve ağırlıkları 68 kiloyu aşar. Belirli
yaşam dönemlerinde nadiren 100 kg üzerinde ağırlıklar ortaya çıkar.
İncelenenler arasında 1.71 cm uzunluğunda ve 107 kg ağırlığında birisi vardı.
Bununla birlikte, yaşlı kişilerde, kuvvetli karışıklığın sonucu olarak önemli
aşağı ağırlıklarda vardır. Orta yaşlardaki piknik dış görüntüsünde, mani depresif
vakaların sıklıkla görülmesi önemlidir.
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Atletik tipler: Bu tiplerin erkekleri, iskelet ve adale yapısının ve cildin kuvvetli
gelişimi vasıtasıyla tanınırlar. Omuzları geniş, beli ince ve kaslı olup, vücut
uzunluğu ortalamanın üzerindedir; 1.80 cm üzerindeki uzunluk nadir değildir.
Çalışmalardaki en uzun örnek 1.86 cm boyunda idi. Kadınların atletik tipleri de,
şüphesiz belirli karakteristik sapmalarla erkeklere uyar. Her şeyden önce
yağlanma gelişimi sıklıkla engellenemez.



Astenik tipler (leptosom): İnce yüz, sivri burun ve ince uzun şekille
belirlenirler. Vücut ağırlığı, vücut uzunluğu karşısında geri kalmış olup;
ortalama ölçü, 50,5 kg-168,4 cm’dir. Leptosom tipin yüzü, daha 19’uncu yaşta
karakteristik şeklini kazanır ve ileri yaşlarda zayıflamayla daha da
keskinleşebilir. Bu tiplerde omuz ve gövde dar, göğüs basık, kol ve bacaklar
uzun, el ve ayaklar ince uzun kemiklidirler. Asteniklerin bir kısmındaki
biyolojik stigma, vaktinden önce yaşlanmadır.

Resim 1.1:Beden yapıları

Bu beden tiplerinin genel karakter özelliklerine gelince;




Piknik tip: Dışa dönük, şen, rahat ve candandır. Komplike bir tabiata sahip
değildir, uyum yeteneğine sahiptir.
Leptosom tip: Toplum dışıdır, çekingen yaşar ve derinde yapılanan sığ bir
sudur.
Atletik tip: Ağır, canlı veya saldırgandır.

Üç ana yapı ve onların mizaçları ideal tiplerdir. Gerçekte biz karışık ve kesişmelerde
buluşuyoruz. Yapı tipleri ve suçlu davranışları arasındaki ilişkiler kriminolojinin ilgisini
çabuk harekete geçirdi. Gerçekten de piknik tipin mani depresif denilen hastalığı geliştirdiği;
astenik ve atletik tipin şizofren hastalığına tutulduğu ileri sürülmüştür. Mani depresif
psikozda hasta; taşkın bir iyimserlik, neşe ve girişkenlik halinde bulunur; ya da derin bir
üzüntü ve kötümserlik içine düşer.
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Suçluluk ve günahkârlık duyguları ile acı çeker. Bu iki hastalıklı ruh hali içinde gidip
gelen çeşitleri vardır. Şizofrende ise, hasta duygu kütlüğü ve gerçeklere karşı ilgisizlik
gelişir, hayalindeki bir dünyada yaşar ve çeşitli saldırganlıklar gösterir.

1.4.3. Genetik Teoriler
Suçlu davranışın soya çekimle yakın ilgisi olduğu savunulmuştur. Rosenthal (1970),
soya çekime bağlı suçluluğun adaylarını dört grupta toplanmaktadır:


Bedensel yapı bakımından suça yatkınlık gösterenler: Adaleli ve atletik
gençler diğerlerine oranla suça daha yatkındırlar.



Beyin anormallikleri olanlar: Mahkûmların EEG (Elektroensefalografi -beyin
çizgesi yöntemi- beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesini
ölçen yöntemdir. Hastaya elektrik akımı verilmediğinden ağrı ya da acı
hissedilmez. Elektroensefalografla elde edilen kayıt da, elektroensefalogram
(EEG) diye adlandırılır.)’leri çekilmiş ve bunlarda EEG düzensizlikleri,
dürtülerini kontrolde ve karar vermede bozukluklar belirlenmiştir. Belirli tip
suçları işleyenlerin EEG’lerinde bozukluğa daha çok rastlandığı ortaya
çıkmıştır.



Akıl zayıflığı olanlar: Zekâ geriliği suçların %50’sinin belirgin bir özelliğidir.



Genetik anormallikleri bulunanlar: Son araştırmalar, soya çekimin suçluluğa
etkisinin pek az olduğunu ortaya koymaktadır. Ailenin psikolojik, kültürel ve
sosyal etkileri ile soya çekim karıştırılmaktadır.

Tek yumurta ikizleri birbirinden ayrı çevrelerde yetiştikleri takdirde davranış
benzerliklerinin az olduğu ortaya çıkmıştır. Sapıcı davranış çok şekiller göstermektedir.
Hırsızlık, sahtekârlık, adam öldürme, vergi kaçırma gibi suçlar da ancak iyi özellikler kadar
soya çekim yolu ile geçer.

Resim 1.2: Mutasyona uğramış DNA
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Psikiyatri ve psikoloji organik akıl hastalarının suçlu davranışa etkili olduğunu
belirtmektedir. Örnek olarak frenginin merkezî sinir sisteminde yarattığı bozukluklar ve
yaşlılık nedeniyle bunama, verilebilir. Genç suçlularda ise epileptik (sara) bazı bozukluklar
görülmektedir. Menenjit de çocukların davranışlarında önemli değişikliklere yol
açabilmektedir.

1.4.4. Psikanalitik Teoriler
Bu görüş yanlılarına göre suç, iç kontrol (denetim) mekanizmalarının id’in ilkel,
saldırgan ve anti-sosyal güdülerini sınırlayamadığı bir kişilik bozukluğunun ortaya
çıkmasıdır. Suçlu bireyin yaşamı incelenirse kusurlu bir süper egoyu oluşturacak koşulların
var olduğu görülecektir. Suç, ruhsal dengenin sağlanabilmesi için bir araç olarak ortaya
çıkmaktadır.

Resim 1.3: İd- ego- süperego çatışması

Bu teorinin en başta gelen savunucusu Sigmund Freud, suçu aynen nevrozlar gibi
açıklamaktadır. Suçluda şuuraltına itilmiş suçluluk ve günahkârlık duygularını teskin
etmeye, hafifletmeye yönelik ceza görme isteği ağır basar. Suçlu bu duygulardan
arınabilmek için yakalanıp cezalandırmak ister ve suç işler. Suçluluk duygusu onda suçtan
önce vardır ve bu duygu nedeniyle suç işlemiştir. Şuuraltındaki bu suçluluk duygusunun
gerçek bir suça yol açması onu sanki rahatlatır.
Franz Alexander ise suçluyu gelecekte daha büyük ödüller elde edebilmek için şimdiki
zevk ve hazlardan vazgeçemeyen kişi olarak tanımlamaktadır. Alexander, çevre faktörlerini
ve sosyal faktörleri de gözden uzak tutmamaktadır. Genetik ve çocuklukta edinilen
eğilimlerin yanında ailenin ve diğer sosyal güçlerin de suçluluğun ortaya çıkmasında
katkıları olduğunu kabul etmektedir. Diğer bazı psikanalistler sevgi, beslenme ve özen
gibi çekirdek aile içinde tatmin edilmesi gereken ihtiyaçların yokluğunu telafi için suç
işlendiğini ileri sürmektedirler. Özellikle anne ve babadan yoksunluğun suça etkisi üzerinde
durulmaktadır. Gerçekten de temel gereksinimlerini aile içinde karşılayamayan çocukların
strese düştükleri ve suç işledikleri gözlenmiştir.

11

Yeni psikanalitik görüşlere göre ise antisosyal davranış (suç) anne ve babanın
müsaadeci tavırlarından kaynaklanmaktadır. Çocuğun işlemiş olduğu suç, anne ve babanın
“id”ini tatmin etmekte ve onlarca onaylanmaktadır. Bu durum ise süper egonun tam olarak
gelişememesine yol açmakta ve onun, toplumun yasakladığı hareketleri kontrol altına
alabilme yeteneğini azaltmaktadır.
Psikanalitik görüşler çok etkileyici ve çok yandaş bulmuş görüşler olmakla birlikte,
çok kişi tarafından yetersiz olduğu nedeni ile eleştirilmiştir. Özellikle Freud’un ceza
görebilmek için suç işlendiği görüşü hiç de gerçeklere uygun görülmemektedir. Aksine
suçluların büyük bölümü yakalanmamak ve cezalandırılmamak çabası içindedir. Ayrıca pek
çok suç, dürtü ve içgüdüler nedeni ile değil düşünülerek ve planlanarak işlenmiştir.

1.4.5.Suçu Psikopatiye Dayandıran Görüşler
Psikopat kişilik genç suçlularda önemli bir suç etkeni olarak görülmektedir, özellikle
itiyadı suçlarda daha belirgindir. Psikopatlık kavramı çok eskiye dayanmaktadır ve
antisosyal kişilik olarak tanımlanmaktadır. Sosyalleşmemiş ve davranışları kendilerini
toplumla sürekli çatışma hâlinde getiren bireylere, gruplara, topluma sadakat ve vefa
duygularından yoksun, bencil, duygusuz, sorumsuz, dürtüleri ile hareket eden,
deneyimlerden öğrenme, cezadan ders alma ve suçluluk gibi duygulardan yoksun kişidir.
Hep başkalarını suçlar ve kendi davranışlarına haklı özürler bulur.
Ulman ve Krashner “Anormal Davranışa Psikolojik Yaklaşım” adlı eserinde
psikopatların özelliklerini şöyle belirtmektedirler:











Toplum kurallarına uygun davranmamak
Sahte bir sevimlilik ve olgunluk
Hukuka aykırı ve alışılmamış biçimde davranma güdüsü
Ufak hileli suçları tekrar tekrar işlemek
Kronik vefasızlık
Yapılmış olan kötü davranışlar nedeniyle bir sıkıntının veya suçluluk
duygusunun olmaması
Geçmiş deneyimlerden ders almamak
Yetkililerle sürekli çatışma
Yakın ve anlamlı insanlar arası ilişkileri sürdürememe
Zevk almayı ertelemeyi istememe

Duygusal uyarılara karşı daha az duyarsız oldukları için psikopatlara normal
insanlardan daha fazla uyarı gerekmektedir. Bu nedenle de bunların normal insanlara kıyasla,
heyecan verici olayları daha fazla arzuladıkları görülmüştür.
Pek çok yazar, anne ve babanın olmayışının ya da anne baba tarafından istenmeyişin
psikopatlığa yol açtığını iddia etmektedir. Bunlardan Buss, iki tür ailenin psikopatlığı
doğurduğunu belirtmektedir.
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Bunlar:



Tutarsız anne ve baba. Yani ne zaman ödüllendireceği, ne zaman
cezalandıracağı belli olmayan anne ve baba.
Soğuk, mesafeli anne ve babadır.

Hukuksal açıdan akıl sağlığı ve akıl zayıflığı ile ilgili hukuksal sorumluluğun
aşağıdaki yasalar açısından özel düzenlemelerle ele alındığını görüyoruz: Ceza Kanunu,
Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza
İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük.
Ceza sorumluluğunu kaldıran halleri şu başlık altında sıralayabiliriz:







Ağır zekâ geriliği
Şizofreni
Psikotik akıl hastalıkları
Psikotik duygulanım bozuklukları
Nöropsikiyatrik sendromlar
Psikiyatrik ataklar

Ayrıca ceza sorumluluğunu azaltan halleri de şu şekilde sıralayabiliriz:






Orta derecedeki zekâ geriliği
Kişilik bozuklukları
Hipomanik dönemdeki bipolar duygulanım boşlukları (bipolar bozukluk, bu
dönemde birey hem coşkulu hem de çöküntülü günler geçirmektedir. Coşku
devresi haftalarca, aylarca sürdükten sonra bu devreyi normal bir süre izler,
daha sonra uzunca bir süre devam edecek olan çöküntü devresi başlar. Bu
devreler düzenli olmamakla birlikte, devrelerin ne zaman başlayacağı ve ne
zaman biteceği belli değildir. Mani sonrasında birey kendisini devamlı olarak
coşkulu görmekte, geçmiş yaşantılar ya da gelecek projeler hakkında ayrıntılı
fikirler geliştirip, saniyede 200 kelime gibi bir hızla konuşabilmektedir.
Konuşurken konudan konuya atlar ve kendisini yargılayan bir tutum geliştirir.
Hiçbir şeyin yolunda gitmediğine inanan kişi, kendi görüşüne önem vermez,
iştahı azalır ve normal yaşantıya karşı ilgisi de kalmaz.)
Bunama

1.4.6.Özel Düşünme Modeli Görüşü
Yochelson ve Samenov, “Suçlu Kişilik” (CriminalPersonality) adlı eserinde,
suçluların kendilerine özgü özel bir “düşünme model”leri (criminalthinkingpatterns)
olduğunu, bunun kendi içinde tutarlı olmasına rağmen yanlış olduğunu yazmaktadır.
Sorumluluk sahibi kişi, yükümlülüklerini bilir, bunları yerine getirir, başkalarını düşünür ve
çalışkandır. Diğer uçta bulunan sorumsuz kişi ise sorumluluktan kaçar, başkalarını
düşünmez, işten kaçar, toplumun koyduğu yasal sınırlamalara uymaya gerek duymaz.
Suçluların da özel düşünme modelleri vardır ve küçük yaşta oluşmuştur. Sorumsuz kişilik
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ile birleşince bu kişinin suç işlemesi kaçınılmazdır. Düşünme modeli tamamen silinmedikçe
bu kişi zorunlu olarak suç işleyecektir. Suç, bunlar için alkolizm gibidir. Tedavisi için uzun
süre suçtan uzak kalınmalıdır.
Yolchelson ve Samenov, sorumsuz, suçlu modeli üzerinde durmakta; fakat bunun
nereden kaynaklandığını, sebeplerini izah edememektedirler. Aslında burada psikopat
kavramından çok da farklı bir şey ortaya konulmamaktadır.
Yapmış oldukları araştırmada metot açısından da oldukça yetersizdirler. Sayıca çok az
suçlu ile görüşmüşlerdir. Bunların büyük çoğunluğu cezaevlerinde bulunan, yetişkin, ısrarlı
erkek suçlulardır. Herhangi bir kontrol grubu bulunmamaktadır. Bu nedenle de ortaya çıkan
bilgilerin tüm suçluları kapsadığının kabulü yanlış sonuçlara götürür.

Fotoğraf 1.3: Sosyal sınıflar

1.4.7. Sosyolojik Teoriler
Sosyal sınıf, politik, coğrafi ve çevresel yapıların suçluluğu nasıl etkilediğini
açıklarlar. Sosyolojik teorilerin pek çoğunda bireysel farklılık değişkenleri üzerinde
durulmaz, yalnızca dış faktörlere ağırlık verilir. Bireylerin tümünün suç riski olan nüfus
grubu içinde değerlendirmesi yapılır, zira sosyal ve kültürel koşullar birleşip de bazı
grupların hukuk normlarını ve yasakları onaylaması azalınca riskli gruplar ortaya çıkar.
Sosyolojik teoriler iki bölümde incelenebilir: Yapısal Teoriler ve Alt Kültür Teorileri


Yapısal Teoriler

Bu teoriler: Aykırı Fırsatlar Teorisi, Tepki Teorisi, Çatışma Teorisi ve Alt Kültür
Teorileri’dir.


Aykırı Fırsatlar Teorisi

Tanınmış Fransız sosyoloğu Emile Durkheim’e göre ahlaki yükümlülükler ve sosyal
kurallar olmazsa yaşam çekilmez hâle gelir ve anomi ile sonuçlanır. Anomi bir kuralsızlık ve
normsuzluk duygusu olup intihar ve suç gibi yıkıcı davranışları sonuç verir.
Sınırlandırılmamış istekler ve davranışlar, önemli sosyal normlardan sapmaya neden olur.
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Çağdaş sosyologlar, Durkheim’in anomi teorisine daha sınırlı anlam vermektedirler.
Toplum birbiri ile çatışan istekleri olan bireylerle doludur. Bunların sınırlı araçlarıyla bu
sayıca çok amaçlara ulaşmaya çalışmaları anomiye yol açar. Toplumun marazi bir durumu
olan anomi, standartların yokluğu, apati (kayıtsızlık), kargaşa, düş kırıklığı, yabancılaşma ve
ümitsizlik gibi belirtilerle kendini gösterir.
Parsons, anominin kurumsallaşmanın antitezi olduğunu belirtmekte ve bunu karşılıklı
etkileşim (enteraksiyon) sürecinin yapısal bütünlüğünün yokluğu ya da diğer bir ifade ile
normatif düzenin tamamen çöküşü olarak tanımlamaktadır.
Bazı davranış bilimciler ise anomiyi bunalım, yabancılaşma, yeis, endişe ve kültür
yalnızlığı olarak belirtmektedirler.
Merton ise gerçekleştirilemeyen istek ve arzular kişilerde sapıcı davranışa ve topluma
hâkim olan ahlakın reddine, anomiye yol açar demektedir. Gerçekten de yasal fırsatlara
ulaşabilmek için çok sayıda engel bulunmaktadır, mesela alt sınıfların amaçlarına
ulaşabilmeleri, üst sınıflara doğru hareket edebilmeleri için kültür farklılıkları, ekonomik
terslikler, kaynakların sınırlı olması gibi engeller vardır. Merton, Durkheim’in anomi
teorisinden hareket etmekle birlikte sosyal yapının zengin ve mal sahibi olma arzuları gibi
bazı istek ve tutkuları tahrik ettiğini ve aynı zamanda bunları elde edebilmek için
kullanılacak araçları da yine sosyal yapının sınırlandırdığını belirtmektedir. Kültür değerleri
sistemi, özellikle başarı göstergesi olan bazı amaçları yüceltirse ve aynı zamanda sosyal
yapı, bu amaçlara giden yasal yolları toplumun büyük bir bölümü için sınırlıyorsa veya
kapatıyorsa sapıcı davranış geniş ölçüde görülür. Yasal fırsatlara çok sayıda engel
bulunmaktadır. Bu teori düşük gelir sınıflarının karşılaştığı engellere ağırlık vermektedir.
Bunlar kültür farklılıkları, ekonomik güçlükler ve yukarıya doğru hareket edebilmek için
gerekli olan kaynakların sınırlı olması gibi engellerdir. Eğitim olanaklarının elde
edilebilmesinde sınıflar arasında fırsat farkları bulunmaktadır. Belirli bir eğitimi
ulaşabilmek, pek çok sosyal başarıya götürebilecek bir yoldur. Bunu sağlamak, özellikle
düşük gelir gruplarına mensup gençler için güçtür. Anomi teorisinden kaynaklanmış olan
Cloward ve Ohlin’in Aykırı Fırsatlar Teorisi, özellikle çocuk suçluluğunu açıklamak için
kullanılmıştır. Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi Cloward ve Ohlin suçlu davranışı,
Sutherland’ın ortaya atmış olduğu aykırılıkların birleşmesi (differentialassociation) kavramı
ile açıklamaktadırlar. Belirli fırsatlara ulaşabilmek için yasal ve yasal olmayan yollar
bulunmaktadır. Yasal fırsatlar engellendiği zaman, yasal olmayan fırsatlardan yaralanma
yoluna gidilir, bu da suçu doğurur. Bu görüş suçu fonksiyonel ve yararlı olarak
nitelendirmektedir, çünkü yasal amaçlara ulaşabilmek için işlenmektedir.
Fırsatların aykırılığı görüşünün özellikle çocuk suçluluğunun yasal fırsatların
artırılması yolu ile önlenmesi görüşünde olan kişiler arasında çok taraftar bulduğunu
belirtmeliyiz. Popüler bir teori olmakla beraber bazı eksiklikleri vardır.


Tepki Teorisi

Bu teoriyi “Suçlu Çocuklar” (Delinguent Boys) adlı kitabında Albert Cohen ortaya
atmıştır. Cohen’e göre suç, sosyal sınıf farklarından ve bunun sosyal statüye olan
etkilerinden ortaya çıkmıştır. Düşük gelir sınıfına mensup gençler hep orta sınıf cetveli ile
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ölçülmektedir. Orta sınıfın yönettiği okullarda bu geçlere orta sınıfın değer ve standartları
kabul ettirilmeye çalışılmakta ve bu sınıfın ortaya koyduğu amaçlara ulaşmaları
önerilmektedir. Hâlbuki düşük gelir sınıfına mensup genç orta sınıf amaçlarına erişebilmek
için yeterli sosyalleşme deneyimlerine ve geçerli bir sosyal statüye sahip değildir. Bu durum;
bunalım, tatminsizlik ve kendine olan saygısında azalmaya yol açar. Orta sınıf standartlarına
tepki olarak suç işler.
Bu tepki, görünüşte bir ret olup aslında suçlu, bu reddettiklerini içten içe
arzulamaktadır. İşledikleri suçlar bir amaca yönelik değildir. Bunlar genellikle yarar
gütmeyen olumsuz nitelikte ve haince işlenmiş suçlardır. Sırf orta sınıfın değerlerine karşı
çıkmak için suç işlemektedirler. Başkalarını rahatsız etmek amacı güderler.
Bu teori bilineni tekrar etmektedir. Gerçekten de insanların adil olmayan ve keyfi
olarak nitelendirdikleri sınırlamalar karşısında düşmanca davranışlar sergilediklerini inkâr
etmek mümkün değildir. Ancak aykırı fırsatlar teorisinde belirttiğimiz gibi tepki teorisini de
destekleyecek yeterli araştırma yapılmamıştır. Örneğin, düşük gelir sınıfına mensup
gençlerin orta sınıf değerlerine uyum sağlayamamaları ve bundan dolayı tepki göstermeleri
tüm düşük gelir sınıfı açısından söz konusu değildir. Öte yandan yarar gütmeyen, olumsuz ve
haince işlenmiş suçlar da yalnızca bu sınıfa mensup gençlere özgü değildir. Örneğin,
Vandalizm suçları orta sınıfa mensup gençlerce de çok miktarda işlenmektedir. Bu teori
Vandalizm ve bir nedeni olmayan “nası ızrar” gibi suçları açıklamakla birlikte ekonomik
nedenlerle işlenen suçları açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Cohen daha sonra Short ile
yazdığı eserinde ekonomik nedenlerle yapılan hırsızlıkları ve uyuşturucu bağımlılığı ile
bağlantılı suçları da bu kapsamda açıklamaya çalışılmıştır. Ancak bu suçlar yarar gütmeyen
suçlar olarak nitelendirilemez, zira bunlar belirli bir amaca yönelik işlenmektedir.


Çatışma (Uyuşmazlık) Teorileri

Yapısal nitelikteki teoriler, değerler üzerinde uzlaşmış toplum modellerinden yola
çıkmaktadır. Her toplumda, sosyal sistemlerin tümünde, değerler üzerinde uzlaşma vardır.
Bu uzlaşma modeline karşın bir uyuşmazlık modeli ileri sürülmüştür. Bu uyuşmazlık
modeline göre yapılanmış toplumda dört özellik bulunmaktadır:
o
o
o
o

Her toplum her zaman değişikliğe maruzdur. Sosyal değişim
kaçınılmazdır.
Her toplumda her zaman sosyal çatışma bulunmaktadır. Bu
kaçınılmazdır.
Her toplumun her kesimi bu değişime katkıda bulunur.
Her toplum bazı üyelerinin diğerlerini sınırlaması ilkesi üzerine
kurulmuştur.

George Vold suçun sosyal çatışmanın bir ürünü, politik ve sosyal eşitsizliğin bir
yansıması olduğunu ileri süren ilk kriminologdur. Vold’a göre toplum gruplardan
oluşmaktadır. Bu grupların çıkarları ve amaçları birbiri ile çatışır, yarışır veya aynı
doğrultuda olursa gruplar arasında uyuşmazlık başlar.
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Alt Kültür Teorileri

Sosyal bir sistem içinde, özellikle iş bölümünün aşırı bir şekilde belirgin olduğu
toplumlarda kültür eşit olarak yaygın değildir. Bundan dolayı sosyologlar, toplumun alt
toplumlardan oluştuğunu belirtmektedirler. Tüm toplum içinde yer alan bazı alt toplumlarda
kültür farklılıklarının oluştuğu görülür. Belirli meslekler ve sosyal kategoriler içinde ortaya
çıkan bu farklı kültürler tüm kültürün içinde yer alan alt kültürler olarak adlandırılmaktadır.
Alt kültür kısaca, toplumdaki belirli bir gruba özgü anlamlar, değerler ve davranış
biçimleri olarak tanımlanabilir.
Köyden şehre göç, aile bağlarının kopması, işsizlik, özellikle kış aylarında cezaevinin
cazibesini artırmakta, kışı cezaevinde geçirmek isteyen kimseler hafif suçlar işlemektedirler.
Kişinin cezaevine girmesi, ailesi ve çocukları için utanç nedeni olmakta, suçlu belalı
ve damgalı biri olarak vasıflandırılmakta, sosyal ilişkileri bozulmaktadır. Özellikle anne
veya babası içerde olan çocukta kompleks yaratmaktadır. Suçlunun cezaevine girmesi,
toplum tarafından dışlanması giderek anormal suçlu davranışları kaynağı olmaktadır.

1.4.8. Sosyopsikolojik Teoriler
Bu bölümde suçu öğrenilmiş bir davranış olarak gören teoriler incelenecektir. Bunlar
sosyal etkileşim (enteraksiyon) süreci nedeniyle belirli suç biçimlerinin öğrenildiğini ileri
sürmektedirler. Ne sosyolojik teoriler gibi soyut bir çevreyi suça neden olarak görmekte, ne
de biyolojik ve psikolojik teoriler gibi suça sırf bireysel nedenlere bağlamaktadırlar.
Suçun toplumda pek sık rastlanan hukuka aykırı davranışların taklidi olduğunu ilk
olarak Munsterberg ileri sürmüştür. Daha sonra Fransız yargıç Gabriel Tarde, suçun taklit
yolu ile öğrenildiğini belirtmiştir.
Sosyopsikolojik teoriler, kontrol teorileri ve doğrudan doğruya öğrenme teorileri ve
toplumsal damgalama kuramı olmak üzere üç grupta incelenecektir.

1.4.9. Kontrol Teorileri
Bu teorilere göre insanlar aksi öğretilmedikçe sık sık antisosyal bir şekilde davranırlar.
Bu yüzden toplum kurallarına uymanın kendisi için de faydalı olduğu öğretilmeli ve onda
vicdanın oluşmasını sağlamaya yönelik eğitim verilmelidir.

1.4.10. Doğrudan Doğruya Öğrenme Teorileri
Bu kurama göre suçluluğu öğrenme küçük ve yakın guruplarda gerçekleşir. Kurama
göre bireyin suçu öğrenmesi için suçlularla bir araya gelmesi gerekir.
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1.4.11. Toplumsal Damgalama Kuramı
Toplum kurallarından bir kez sapan kişinin toplumca izlenmesi sonucu birey
damgalanır ve bu nedenle yeniden suç işler.

1.5. Viktimoloji ve Mağdur Tipleri
Viktimoloji sözcüğü Latince “victima” ve Yunanca “logos” sözcüklerinden
oluşmaktadır. Kriminolojide mağdur veya suç kurbanı, yani başka bir kişinin eyleminden
dolayı zarar görmüş, acı çekmiş ya da ölmüş olan kişi anlamına gelir. Kısaca viktimoloji
mağduru inceleyen bilim dalıdır.
Mağdur, mutlaka bir insan olmak zorunda değildir. İnsan grupları da (azınlıklar,
milletler, tüm olarak halk) mağdur olabilir.
Hans Von Hentig’in 1941’de “Fail ve Mağdur Arasındaki İç İlişki Üzerine
Gözlemler” konulu ilk kriminolojik makalesinde; “Suç mağduru edilgen bir nesne değildir,
tam tersine o suçun işlenmesi yönteminde aktif bir özne olacaktır.” demektedir. “O suçun
işlenmesine ve oluşmasına birlikte etki eder; ceza muhakemesi hukuku, sadece failin insan
haklarıyla değil, aynı zamanda temel olarak suç mağduru ile de ilgilidir.” demektedir.
Mağdur, hukuk düzenince korunan, hakkı ihlâl edilen tabi veya hukuki kişidir;
mağdur, bir suçla tehlikeye sokulan, zarar verilen veya tahrip edilen bir kişi, organizasyon,
topluluk, devlet veya uluslararası düzen olabilir. Öldürülenin veya kişinin aile üyesi de suç
mağduru olabilir; onlar suçtan korunmada veya suçlulukla mücadelede polisin yardımcı
kişisi olarak zarar görmüş olabilirler. Kimin bir suçun somut ve gerçek mağduru olarak
kabul edileceği, toplumsal ve bireysel olarak suçun oluşumu ve suçun önlenmesi yönteminde
önemlidir.
Viktimolojinin amacı, mağduru psikolojik, sosyal ve hukuksal boyutlar arasındaki
ilişkiler kapsamında incelemek ve gerekli şartları ortaya koymaktır. Viktimolojide, suç
mağduru ile ilgilenmekte, mağdur tipolojisi, bunun suç nedenleri ile olan bağlantısı, suç
korkusu, suçu önleme, suçun mağdurlar üzerindeki etkileri, mağdurun suçtaki rolü ve
sorumluluğu, korumaya, desteğe ve giderime ilişkin olarak mağdurun gereksinimleri
özellikle üzerinde durulan konulardır.
Viktimoloji araştırmaları mağdur ve mağdurun sorunlarını değişik referans sistemleri
içinde ele alır. Bunları dört ana başlık altında toplamak mümkündür.


Ampirik viktimolojide mağdurun suç sonrası kişisel ve sosyal boyutlardaki
sorunlarını, mağdur ile fail arasındaki ilişkiyi araştırır ve engellenmesi için
gerekli koşulların ortaya çıkarılmasını hedefler.



Klinik viktimolojide viktimizasyonun mağdur üzerindeki medikopsikolojik
sonuçlarını araştırır. Bunların mağdur üzerindeki etkilerini azaltmak ve ortadan
kaldırmak için gerekli araştırmalar yapar.
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Resim 1.4: Suçun önlenmesinde önceden tespitin önemi



Viktimoloji araştırmalarının diğer bir boyutu da mağdura yardım ve koruma
sisteminin oluşturulması ile ilgilidir. İnsanlık suçu mağdurlarına yardımın yanı
sıra belirli tip mağdurların (örneğin kadın sığınma evleri, kimsesiz çocuklar için
açılan ıslah evleri) korunması için belirli kurumsal yapıların oluşturulması da bu
araştırma ve koruma konusu içine girer.



Viktimoloji araştırmalarının diğer bir boyutu da mağdurun hukuki durumu ile
ilgilidir. Mağdurun hukuk sistemi içindeki yeri, mağdura tanınan haklar,
mağdurun korunmasına yönelik kuralların incelenmesi ve mağdurun bu
haklarından yararlanabilmesi için geliştirilmesi gereken yardım sistemleri
viktimolojinin hukuki boyutunu oluşturur.

1.5.1.Viktimolojinin Tarihçesi
Aile bağlarına ve kabile örgütlenmesine dayanan ilkel toplumlarda ceza adaletini
sağlayan merkezi bir sistem bulunmamaktaydı ve suça ilişkin uyuşmazlıkların
çözümlenmesinde suç mağdurlarına önemli görevler düşmekteydi. Bu toplumlarda
sorunların çözümlenmesi mağdura ve akrabalarına aitti. Çünkü tüm suçlar aileye karşı
işlenmiş olarak kabul edilirdi. Aynı şekilde suçu işleyen kişinin ailesi de o suçun faili
sayılırdı. Suçun kefaretini ödemek aileye ait olduğu gibi, kan davasının gereğini yapmak da
yine ailenin göreviydi. Bu ilkel dönemde ailelerin tüm çabaları ve mücadeleleri güç
sağlamak içindi. Suç zanlısının ya da suç mağdurunun haklarını koruyacak ne bir hukuk
düzeni ne de merkezi bir devlet vardı.
Zaman içinde feodalizm ve tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla öç alma ortadan
kalkmaya başladı. Bunun yerine “kısas” müessesesi ortaya çıkmıştır. Kısas, işlediği suç ile
bir zarara neden olan kimseye, ortaya çıkan zarara denk miktar ve yoğunlukta karşılık
verilmesi şeklinde tanımlanabilir.
Daha sonraları zararın giderilmesi (uyuşma, kefaret) yani wer, wite ve bot sistemleri
ortaya çıktı. Wer ya da wergild, bir ölüm ya da sakatlanma hâlinde mağdurun ailesine
ödenen paraydı. Bot (adam öldürme dışındaki suçlar için) mağdura ödenmesi gereken bir
miktar para, wite ise lorda veya krala ödenen para cezası idi. Böylece insanlar kişisel öçten
kamusal adalete doğru bir adım atmış oldu. Ancak, feodalite güçlendikçe giderim
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ödemelerinde akrabaların yerini lordlar ve piskoposlar aldı. Bunların aldıkları miktarlar o
denli arttı ki, pek çok mağdur pratikte hiçbir şey alamıyordu. Zaten cezalar da o kadar
fazlaydı ki suçluların bunu ödemeye yetecek kadar parası olmadığından, bu kişiler “kanun
dışı” ilan ediliyorlar ya da esir olarak satılıyorlardı.
İslam Hukuku’nda da benzer bir gelişme görülmüştür. Önceleri kısas sistemi
uygulanmış, daha sonra, mağdurun kendisine tanınan af hakkını kullanması ile kısasın
düşmesi ve mağdura diyet adı verilen bir tazminat ödenmesi sistemine geçilmiştir.

1.5.2. Viktimolojinin Amacı ve Görevleri
Viktimolojinin amacı ve görevleri mağduru psikolojik, sosyal ve hukuki yönden
inceleyerek, suçun oluşumunda fail ve mağdur arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.


Viktimolojinin amacı

Viktimolojinin amacı, mağduru psikolojik, sosyal ve hukuki süreçler arasındaki
ilişkiler kapsamında incelemek ve mağdurluğun önlenmesi için gerekli koşulları
belirlemektir. Mağdurların öneminin kavranması yenidir. Kriminolojide, suçun nedenleri
araştırılırken, suçlular üzerinde durulmuş, onların kişilik yapısı araştırılmış ve suçlular
gruplandırılmıştır. Günümüz kriminolojisi, mağdurlar üzerinde inceleme yaparken diğer
yandan suç ve suçluya ilişkin bilgilere ulaşmayı da amaçlamaktadır.
Viktimolojinin amacı bakımından, mağdurun uygun sayılabilecek ölçüde sosyal
kontrol sürecinde, yani ceza adalet mekanizmasında yer alması ve bu şekilde ikinci defa
mağduriyetinin önlenmesi de önem taşımaktadır. Bu bakımdan yargılama sürecinin de uygun
bir sürede sonuçlandırılması gereklidir.

Resim 1.5 Temsili bir mağdur



Viktimolojinin görevleri

Viktimolojinin görevleri çok çeşitli olup öncelikle, suçun oluşmasında, fail ve mağdur
arasındaki ilişkiyi araştırır. Suçun açıklanmasında fail-mağdur ilişkisinin önemi
kriminalistikte yıllardır bilinir. Viktimoloji, suçun önlenmesinde, suç teknikleri üzerine
potansiyel mağdurun bilgilendirilmesi, mağdur eğiliminin ortadan kaldırılması veya
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azaltılması, mağdur yapılarının azaltılması, mağdur zamanları ve yerlerinin analizi ve
mağdur yoğunluğunun ortaya konulması ile de ilgilidir.
Viktimoloji araştırmaları mağdur çerçevesinde şu şekilde yürütülmektedir:










Çeşitli mağdur düzenlemeleri,
Suçun oluşmasında mağdurun rolü,
Nötrleştirme teknikleri, failin kendini hukuka uygun hâle getirirken
kullandığı, mağduru kapsayacak teknikler,
Mağdurun ihbar davranışı,
Mağdur korkusu ve mağdur olma arasındaki ilişkiler,
Cezanın hesaplanmasında mağdur davranışının dikkate alınması,
Mağdur olma riskinin azaltılması imkânları,
Mağdurlaşmanın sonuç ve etkileri (suçluluk korkusu ve kendiliğinden
adaleti gerçekleştirme ihtiyaçlarının ifadesi olarak ceza gereksinimleri),
Mağdura yardım ve tedavi programları.

1.5.3. Viktimolojinin, Kriminoloji ve Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi
Belirtmiş olduğumuz gibi viktimoloji, kriminolojinin bir dalı olarak ortaya çıkmış,
ancak bugün bağımsız bir kimlik kazanmıştır. Viktimoloji mağduru, onu etkileyen tüm
toplumsal faktörlerle birlikte inceler. Mağduru tüm toplumsal faktörlerden soyutlayarak
incelemek eksik, hatta yanlış sonuçlara götürecek bir çalışma olacaktır. Aşağıda
viktimolojiye katkısı olacak bilim dallan ve viktimolojinin hukuka etkileri üzerinde
duracağız.


Kriminalistik

Kriminalistik, suçla ve suçun önlenmesi ile ilgili teknik ve taktik verilerden
oluşmaktadır. Bu veriler suçun belirlenmesi, soruşturulması, kovuşturulması ve önlenmesi
çalışmaları sırasında kriminalistlerin yaptıkları çalışmalarla elde edilir. Bu tür çalışmalar,
suçlunun soruşturulması ve kovuşturulması ile bağlantılı olarak yapıldığı hâlde, mağduru da
kapsamlı bir şekilde incelemektedir. Ancak kabul etmek gerekir ki kriminalistik alanında
mağdura yönelik çalışmaların bilimsel yollarla yürütüldüğünü söylemek, istisnalar dışında
henüz mümkün değildir.

Fotoğraf 1.4: Kriminal inceleme
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Sosyoloji

Sosyoloji de suç ve suçlulukla ilgilenen bilim dallarından biridir. Sosyologlar uzun
zamandan beri suçu oluşturan sosyal faktörler üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar.
Sosyoloji de kriminoloji gibi aynı amaçları elde etmeye yönelikse de esas aldığı temel
kriterler ve araştırmalarının kapsamı kriminolojiden daha sınırlıdır. Sosyolojik araştırmalarda
insan unsuru ikinci plandadır ve insana etki eden toplumsal koşullar araştırılır. Bu bakımdan
sosyolojinin elde ettiği bulguların, insan faktörü de dikkate alınarak tamamlanması
gerekmektedir. Diğer yandan, sosyoloji sadece hukuk sistemi içinde suç olarak belirlenmiş
olan eylemlerle değil, daha genel anlamda ortaya çıkan sosyal normlara aykırılıkları da
inceler. Sosyoloji bakımından örf ve adet, kültür, din gibi etkenlerin yarattığı kurallardan
sapmalar da hukuk sistemi normlarına aykırılıklar gibi araştırılır. Bu bakımdan, sosyolojinin
ilgi alanı kriminolojiden daha geniştir.
Sosyologlar da viktimoloji ile ilgilenirler ve mağdurun suça olan etkisini açıklamaya
çalışırlar. İnsan öldürme suçu, cinsel suçlar ve diğer suçlarda mağdurun bazı özeliklerinin,
örneğin yaşı, mesleği ve etnik farklılığının suça ne şekilde bir etkisi olduğu incelenmiştir.
Özellikle toplu mağdurlar, mağdur ve suçlu arasında önceden var olan ilişkiler, mağdurlukta
tekerrür gibi konular, sosyologlar tarafından incelenmektedir. Diğer taraftan, deneysel
viktimoloji araştırmaları da mağduru sosyal çevresi içinde ele alır ve mağdur ve çevresi
arasında suç sonrası ortaya çıkan farklılaşmayı, suç sonrası toplum mağdur etkileşimini
inceler.

Resim1.6: Sosyoloji ve insan



Psikiyatri ve psikoloji

Psikiyatri ve psikoloji de suç faili ile olduğu kadar suç mağduru ile de ilgilenen bilim
dallarıdır. Psikoloji, insanın iç dünyasındaki oluşumları ortaya çıkarmaya çalışır ve
mağdurun iç dünyasının suça olan katkısını araştırırken sosyal etkenleri de inceler. Zira
psikolojinin insanı yalnızca kendi içinde değerlendirmeye çalışmasının ve sosyal etkenler ile
ilgilenilmemesinin yetersizliği psikologlar tarafından fark edilmiş ve sosyal psikoloji ve
sosyal psikiyatri adı altında bir alt disiplinle tamamlanmaya çalışılmıştır.
Psikiyatri de suç mağduruna ilişkin psişik (ruhsal) nedenlerle ilgilenir. Araştırmalar
bazı kişilerde suç mağduru olma eğilimi bulunduğunu kanıtlamaktadır.
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Resim 1.7: Psikoloji bilmenin faydaları



Hukuk

Ceza hukuku yalnızca insanlara belli davranışlardan kaçınmayı emretmekle kalmaz,
bunu yaparken toplumsal yaşamın önemli bazı öğelerini de korumayı amaçlar. Suçta ve
cezada kanunilik ilkesi gereğince suçlar ceza kanunlarında tanımlanır. Bu tanım yapılırken
olası mağdurlar da göz önüne alınmalıdırlar. Ancak hukukçu için mağdurlar üzerinde yapılan
çalışmalar ampirik (deneyimsel) ve disiplinler arası (çok disiplinli) niteliktedir. Özellikle
ceza hukukçuları için belirlilik ve kesinlik söz konusu olduğundan, mağdurlara yönelik
çalışmalar sınırlı ve yetersiz görülmektedir. Mağdur ve suçluların kişiliklerinin sosyal
etkileşimleri nedeniyle hukuk kriminalistiğin ve sosyal ölçütlerin istatistiklerle kontrolünün
ötesine geçemez.
Ancak şunu da önemle vurgulamalıyız; viktimoloji ampirik kriminolojinin mağdura
yönelik bir şubesi olmanın çok ötesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile de çok yakın
bağlantısı olan bir bilim dalıdır.
Ceza hukuku bazen mağdurun sıfatını, içinde bulunduğu durumu ve suçun mağdur
üzerinde oluşan etkilerini dikkate alarak cezaları düzenlemektedir. Örneğin mağdurun çocuk
ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olması, gebe bir kadın
olması, kamu görevlisi olması ya da faille akrabalık ilişkisi olan kişiler olması hâlinde insan
öldürme ve yaralama suçunun cezası ağırlaşmakta (TCK. 82/1-d, e, f, g; 86/3-a, b, c), yine
mağdurun faille olan akrabalık ilişkisi malvarlığına karşı suçlarda ve banka veya kredi
kartının kötüye kullanılması suçunda hafifletici neden ya da cezasızlık nedeni
oluşturabilmektedir (TCK. 167, 245/4). Yaralama suçlarında, gerçekleştirilen eylemin
mağdurlar üzerindeki etkilerine göre faile daha az ceza verilmesinin (TCK. 86/2) yanı sıra,
özellikle daha fazla ceza verilmesi, sistemimizde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir (TCK. 87,
89). Benzer şekilde işkence suçunun mağdur üzerindeki etkileri neticesi sebebiyle
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ayrıca öngörülmüştür (TCK 95).

1.5.4. Mağdur Tipolojisi ve Mağdur Tipleri
Bir mağduriyetin meydana gelebilmesi için dört unsurun varlığı gereklidir:

Olağan dışı bir olayın meydana gelmesi (suç, kaza ve doğal afet gibi)

Meydana gelen olay sonucunda bir zararın oluşması

Zarar ile birlikte hak kaybına uğrayan insanların bulunması

Ortaya çıkan zararın kişiler üzerinde (mağdur) belli bir süre etkili olması
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Mağdur tipolojisi

Mağdurların çeşitli ayrımlar çerçevesinde sınıflandırılması oldukça yeni bir konudur.
Teorik tartışmaları bir tarafa bıraktığımızda mağdurları şu başlıklar altında sınıflandırabiliriz:






Gerçek mağdur,
Potansiyel mağdur,
Kaza mağduru,
Sahte mağdur,
Teşebbüs halinde kalmış suçların mağdurları.
o

Gerçek mağdur: Mağdur psikolojisi açısından gerçek mağdurlar,
suç mağdurlarıdır. Bu başlık altında suçun tipine göre mağdurların
uğradıkları zarar oldukça yoğundur. Bu nedenle özellikle gerçek
mağdurluk halleri üzerinde durulmaktadır. Gerçek mağdurlar
içinde özel olarak cinsel suç mağdurları, aile içi şiddet mağdurları,
çocuk istismarı mağdurları, yaşlı mağdurlar, işsiz mağdurlar ve
bunların aile yakınları üzerinde özel olarak durulur.

o

Potansiyel mağdur: Kendi eylemleri, hali tavrı ve yaşam biçimi
nedeniyle tehlike taşıyan kişilerdir. Örneğin uyuşturucu kullanımı,
göçmenlik, kaçak çalışma ve suç çevresi içinde bulunma halleri yaş
küçüklüğü ya da tedbirsizlikle birleştiğinde potansiyel mağdurluk
ortaya çıkabilir. Ayrıca yaş küçüklüğü ve yaşlılık halleri de
potansiyel mağdurluğu doğurur. İşsizlik ve sosyal açıdan zayıf
olma halleri de potansiyel mağdurlukları yaratır.

o

Kaza mağduru: Kaza mağdurluğu kavramını ise daha geniş
açıdan ele aldığımızda doğal afet ve savaş hallerini de kapsayacak
kadar genişletilebilir. Kaza mağdurluğu önemli ve yaygın örnektir.
Bu mağduriyet, bakma yükümlülüğü bağlantısı ile genişleyen
mağduriyet yaratır. Tedbir olarak destekten yoksun kalma
tazminatı aracılığıyla genişleyen mağduriyetler giderilmeye
çalışılmaktadır. Kaza kurbanının eşi, çocukları ve bakmakla
yükümlü olduğu yakınlarıyla ilgili olarak destekten yoksun kalma
tazminatı söz konusu olmaktadır.

o

Gerçek olmayan mağdur: Mağdursuz suçlar başlığı mantıksal bir
boşluğu içerir görünmekle birlikte suçun konusu ile suçu işleyenin
birleştiği halleri gösterdiği için özel olarak ele almak uygundur.
Kumar oynama, uyuşturucu kullanımı, çocuk düşürme gibi suçlar
bu su grubundadır. Bu tür suçlar özellikle kamu düzenini bozacak
bir hal aldığında takip edilmektedir.

o

Teşebbüs halinde kalan suçların mağdurları: Teşebbüs halinde
kalmış suçların mağdurları, teşebbüs derecesi bağlamında ele
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alınır. Bir suçun hazırlık hareketleri ve icra hareketleri aşamaları
göz önünde tutularak teşebbüs belirlenir. Bazen teşebbüs edilen
suçun tam olarak gerçekleşememesi halleri yeni bir suçu
oluşturabilir. Örneğin, adam öldürmek isteyen kişi bazı nedenlerle
yaralamada bulunmuş olabilir. Bu gibi durumlarda cezalandırma
gerçekleşen suça göre yapılır.


Mağdur tipleri

Mağdur tipleri içinde en dikkat çekenler cinsel suç mağdurları, aile içi şiddet
mağdurları, çocuk istismarı mağdurları, yaşlı mağdurlar, işsiz mağdurlar ve adam öldürme
suçu mağdurları ve bütün bunların yakınlarıdır.


Cinsel suç mağdurları

Cinsel suç mağdurları, mağdurlar arasında en yoğun acı çekenlerdir. Ancak adam
öldürme, yağma ve müessir fiil gibi şiddet içeren diğer suçlara kıyasla daha yüksek oranda
gizli kalmaktadır. Bunun üç nedeni bulunmaktadır.
o

Bazı mağdurlar bu travmanın etkilerinden bir an önce
kurtulabilmek için şikâyette bulunmazlar. Çünkü poliste ve
mahkemede defalarca tartışılması travmanın sürekli olarak
gündemde kalmasına yol açacaktır.

o

Bu tür suçların mağdurları, faili kendilerinin cesaretlendirdikleri
suçlaması ile karşılaşabildikleri için ya da bu olayı başkalarının
öğrenmemesi için şikâyetçi olmazlar.

o

Mağdurun yaşadığı utanma duygusu, resmî makamların
duyarsızlığı ve savunma avukatının etik olmayan taktikleri ile
katmerli olarak artacaktır. Bütün bunlar mağdurun sessizlik içinde
acı çekmesine yol açar.







Aile içi şiddet mağdurları

Aile içi şiddet mağdurlarının pek çoğu bunu kişisel bir sorun olarak nitelendirir,
kimsenin bilmesini istemez, polise gitmez.
Genellikle suçları hep yabancıların işlediği düşünülür. Gerçekte ise öldüren ya da
döven bildik biridir. Şiddet suçlusu uzaktan tanınan bir kişi değildir. Bu kişinin yakın aile
bireylerinden biri ya da çok yakın kişisel ilişki içinde bulunulan biri olması olasılığı çok
fazladır.
Her gün pek çok koca eşine şiddet uygulamaktadır. Bu şiddet özel yaşamda
gerçekleştiği için pek de kimsenin haberi olmaz. Olsa da "Eşler arasına girilmez.", düşüncesi
ile hiç kimse müdahale etmez.
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Ülkemizde aile içi şiddetin özel bir türü de töre cinayetleri olarak adlandırılan ve
önemli bir bölümü kadın olan suç mağdurlarına yönelik olarak işlenen namus nedeniyle
öldürme suçlarıdır.


Çocuk istismarı mağdurları

Özellikle küçük çocuklar suçtan en fazla mağdur olan gruptur. Çocukları mağdur
edenler yabancı değil daha çok kendi anne ve babalarıdır. Bunun en başta gelen nedeni
çocukların anne ve babalarına olan bağımlılıklarıdır. Hazin olan da bu çocukları mağdur
edenlerin daha çok kendi anne babaları ya da diğer yakınları olmasıdır.
Araştırmalar çocukların 2017 yılında TÜİK verilerinde mağdur olarak gelen çocuk
sayısı 155.024 olarak tespit edilmiştir. Çocuk istismarının daha büyük bir bölümünün,
bilinmeyen suçluluk olarak kaldığı ifade edilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü, "çocuğun sağlığını, fizik ve psikososyal gelişimini olumsuz
yönden etkileyen davranışları” çocuk istismarı olarak tanımlamaktadır.
Çocuk istismarı bedensel, cinsel, duygusal, kimyasal, suistimal ya da beslenmede,
tıbbi bakımdan olabilir.


Yaşlı istismarı mağdurları

Yapılan araştırmalar 60 yaş üzerindeki kişilerin suç mağduru olmaları ihtimalinin çok
düşük olduğunu, ancak suç mağduru olmaktan da en çok bu grubun korktuğunu ortaya
koymaktadır.
Bu çelişki şöyle açıklanabilir; yaşlıların fiziksel yeterliği azaldığından saldırıya
uğradıklarında kaçma ya da karşı saldırıya geçme olanakları sınırlıdır. Yaralandıklarında
iyileşmeleri daha uzun bir süre alır. Yaşlıların bir suç sonucunda oluşan maddi kayıplarının
da yerine konulması güçtür. Çalınan ya da tahrip edilen mallarını yeniden satın almalarındaki
güç olması yanında, bu malın yaşlılar için pazar değerinin çok üstünde bir manevi değeri de
bulunmaktadır. Öte yandan yaşlıların özellikle sokak suçlarından korktukları
belirtilmektedir. Bu ise onları daha fazla izolasyona, yani eve kapanmaya ve yalnızlığa
götürmektedir.
Yaşlıların fiziksel yeterliği azaldığından saldırıya uğradıklarında kaçma ya da karşı
saldırıya geçme olanakları sınırlıdır. Öte yandan yaralıların aile içi istismarı da her zaman
mümkündür. Bu tür mağdurlar için sığınma ve huzurevleri oluşturulmalıdır.


İşsiz mağdurlar

İşsiz mağdurlar pek çok dezavantajlarının yanında, kendilerini suçtan korumak için
yeterli toplumsal ve parasal kaynaklardan yoksundurlar. İşsizlerin, belirli bir işyerine düzenli
olarak gitmemeleri, zamanlarının önemli bir bölümünü genel yerlerde geçirmeleri ve toplu
ulaşım araçları ile seyahat etmeleri, onları suç mağduru olmaya daha yatkın hâle getirir. Yine
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işsizler zamanlarını diğer işsizlerle geçirdikleri için, birbirlerine karşı suç işleme olasılıkları
fazladır. İşsiz faillerin en yakınında bulunanlar diğer işsizler oldukları için en kolay mağdur
olanlar da doğal olarak yine işsizlerdir. İşte bütün bu nedenler işsiz kişileri suç mağduru
olmaya en yatkın kişiler hâline getirmiştir.


Adam öldürme suçu mağdurlarının yakınları

Adam öldürme suçunda mağdur artık yaşamamaktadır. Ancak geride kalan
yakınlarının kayıplarının ise yerine konulması mümkün değildir. Özellikle geride kalan kişi
mali bakımdan mağdura bağımlı ise daha büyük sıkıntı içine düşecektir.
Adam öldürme olayından yıllar sonra dahi mağdurun yakınlarının günlük yaşamlarını
sürdürmekte güçlük çektikleri, kendilerine de benzer saldırıların olabileceğinden korktukları
görülmektedir. Ölenin geride kalan anne ve babası genelde diğer çocuklarına karşı aşırı
koruyucu ve kısıtlayıcı bir tutum takınmaları nedeniyle, onların yaşamlarını son derece
çekilmez hâle getirmektedirler.
Mağdur yakınlarında, çok sık görülen bir tepki de intikam duygularının yoğunluğudur.
Bu bazen yargılama sırasında duruşmalarda sanığa gösterilen tepkiler şeklinde, bazen de
cezanın infazında ve tahliyeden sonra faile saldırılar şeklinde görülür.

1.5.5. Suçta Mağdurun Rolü ve Mağdur Riski
Viktimolojinin en önemli iddiası, mağdurun kendisine karşı işlenen suça önemli
katkısı olduğu yolundadır. Özellikle adam öldürme suçlarında bu ilişki incelenmiş ve bir
çalışmada her dört adam öldürme suçundan bir tanesine mağdurun yol açtığı belirlenmiştir.
Mağdur riski, suç mağduru olabilme tehlikesi ile karşı karşıya olma anlamına
gelmektedir. Viktimolojide, bu çok verimli bir araştırma alanıdır. Çalışmalar mağdurların
belirli özelliklerinin, belirli bir düzen içindeki davranışlarının, kişiliklerine ilişkin bazı
öğelerin, suça ve suçluya karşı tutumlarının suçun işlenmesine önemli katkıları olduğunu
göstermektedir. Viktimoloji bazı suç ve kazaları önceden haber verebilmekte, suça neden
olabilecek durumları tahmin edebilmektedir.
Örneğin ülkemizde, bayram tatillerinde kara yollarında mağdur olma olasılığının
arttığını bilmekteyiz. Bu nedenle de trafik konusunda yoğun ve ayrıntılı önlemeler
alınmaktadır. Bu da mağdur riskini azaltmaktadır. Mağdur olma riskini artıran faktörler
aşağıda verilmiştir.


Cinsiyet: Araştırma erkeklerin suç mağduru olma olasılıklarının, kadınlara
kıyasla daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Gerçekten de ırza geçme ve
diğer cinsel suçlar dışında erkeklerin hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık ve
yağma gibi suçların mağduru olma risklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.



Yaş: Mağdur riski açısından önemli bir faktör de yaştır.19 yaşından küçük ve
60 yaşından büyük kişilerin herhangi bir suç nedeniyle mağdur olma riskinin,
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19-60 yaş grubuna göre daha düşük olduğunu ortaya koymuştur. 30-39 yaşları
arasında kapı ya da pencere kırarak hırsızlık suçlarının mağdur olma riski daha
fazla olduğu hâlde, 25-29 yaşları arasında dolandırıcılık veya sahtekârlık
suçlarının mağduru olma riski artmaktadır. 20-24 yaşları arasında ise müessir
fiil suçunun mağduru olma riski yüksektir. Yine bu grup mağdurlar sıklıkla,
motorlu taşıt aracı sürücüleri tarafından işlenen hırsızlık ve yağma suçlarına
maruz kalmaktadır.


Meslek ve sosyal sınıf: Sanılanın aksine orta sınıfa mensup ya da varlıklı
kişilerin mağdur olma riski çok da fazla değildir. Özellikle düşük gelir sınıfı
mensupları ve işsizlerin daha fazla suç mağduru oldukları görülmüştür. Gelir
düzeyi nispeten yüksek kişiler evlerini daha güvenli hâle getirmek ve korumak
için, alarm sistemleri, çelik kapılar, pencere demirleri yaptırmaktadırlar. Bu tür
kişilerin oturdukları semt açısından mağdur olma riskleri daha düşüktür. Zira
gecekondu bölgeleri ve yoksul kişilerin yerleşme bölgeleri, suç işleme
eğiliminde olan kişilerin daha yoğun olduğu bölgeler olduğundan hem civar
yerlerde suç işlemek ve kaçıp saklanmak suçlulara daha kolay gelmektedir.



Medeni durum: Araştırmalara göre, boşanmış ya da ayrılmışlar yüksek risk
grubuna giren mağdurlardır. Bunun nedeni boşanmış kişilerin daha dışa dönük
bir yaşam sürmeleridir, hâlbuki bekâr, evli ya da eşi ölmüş kişilerin daha
mazbut bir yaşam sürmeleri daha olasıdır.



Yerleşim durumu: Konutlarını sıkça değiştirenlerin, yerleşik yaşayanlara
kıyasla mağdur risklerinin daha fazla olduğu araştırmalarla kanıtlanmıştır.
Örneğin bir mahallede uzun yıllar oturan kişilerin, komşuları ve civar esnaf
tarafından çok iyi tanınıyor olmaları, onları daha güvenli bir duruma
getirmektedir.



İkamet edilen semt: Viktimizasyon oranlarının, kırsal bölgelerde oturanlar
açısından düşük, kentlerde oturanlar açısından ise yüksek olduğunu
belirlenmiştir. Ancak, şehirleşmenin suçluluğu artırdığı da artık bilinen bir
şeydir.

1.5.6. Mağdura Destek Olacak Kişi ve Kuruluşlar
Türk ceza adalet sistemimize mağdur haklarının korunmasına yönelik temel
düzenlemeler 2004 yılında hazırlanan ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237
sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5275 sayılı Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile girmiştir. Yine bu kanunlardan sonra
yürürlüğe giren 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik
Hizmetleri Kanunu, 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu, 5233 sayılı Terörle Mücadeleden
Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri
Yönetmeliği ile mağdur hakları konusunda uluslararası standartlarda düzenlemeler
yapılmıştır. 2005 yılında yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri
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Kanunu ile denetimli serbestlik müdürlüklerine mağdur destek hizmetleri görev olarak
verilmiştir.
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından ‘Merkezi ve yerel kurum ve
kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının kadın ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele
kapasite ve imkânlarının değerlendirilmesi’ konulu, 30.05.2013 tarihli araştırma ve inceleme
raporu ve Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan ceza adalet
sisteminde mağdur haklarıyla ilgili uygulama ve aksaklıkların tespiti ve yaşanılan sorunların
giderilmesi amacıyla mağdurların ceza yargılaması sırasında karşılaştıkları problemlerin
irdelenmesine yönelik 28.06.2013 tarihli raporda; Ülkemizde mağdurlara yönelik yapılacak
hizmetleri düzenleyen ve bu hizmetleri yerine getirecek teşkilatlanmayı belirleyen temel bir
kanun bulunmayışı temel eksiklik olarak belirtilmiştir.
İstanbul Sözleşmesi olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 11.05.2011
tarihinde İstanbul’da kabul edilmiştir. Bu kapsamda; sözleşmenin etkin yerine getirilmesi
için Adalet Bakanlığı merkezinde sosyal politikalar geliştirmek ve adliyelerde uygulama
yaparak koordinasyon sağlayacak birime ihtiyaç duyulmuştur.
Anılan raporlar çerçevesinde; mağdurlara suç sonrası yaşadıkları olumsuz dönemde
destek olmak, rehberlik hizmeti sunmak, suç sonrası mağduriyetler yaşamasının önüne
geçmek ve benzer sair hizmetleri yerine getirmek üzere mağdur hakları alanında
uzmanlaşmış, hizmet kitlesi sadece mağdurlar olan bir birimin Adalet Bakanlığı bünyesinde
kurulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 18 Kasım 2013 tarihinde Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kurulmuştur.
Mağdur Hakları Daire Başkanlığınca; Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği
Konseyinin 25 Ekim 2012 tarih ve 2012/29/EU sayılı ‘Suç Mağdurlarının Korumaları,
Desteklenmeleri ve Haklarına Yönelik Asgari Standartların Oluşturulması’ ve 2001/220/JHA
sayılı Çerçeve Kararının Yerine Geçen Direktifi standartlarının üzerinde mevzuat ve hizmet
öngörülmektedir.


Mağdur Hakları Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:







Mağdur Hakları Kanunu taslağını hazırlamak,
Mağdurların istihdamına yönelik faaliyetlerde bulunmak,
Mağdurların sanıklardan çeşitli nedenlerle tazmin etme olanağı
bulamadıkları zararlarının devlet tarafından tazmini için gerekli
faaliyetlerde bulunmak,
Cinsel suç mağdurlarına yönelik koruyucu mevzuat düzenlemek,
Kolluk ve diğer kamu görevlilerinin vazifelerini ifa sırasında mutlak
surette uymak zorunda olacakları "Mağdur Hakları Kılavuzu"nu
oluşturmak,
Suça maruz kalan mağdurların bilgilendirilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
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Mağdurlara psiko-sosyal destek hizmeti verilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
Mağdurlara sosyal ve ekonomik destek verilmesine yönelik faaliyetlerde
bulunmak,
Mağdurlara yönelik alternatif tazmin programları geliştirmek,
Mağdurlara yönelik temel müdahale programları geliştirmek,
Uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları takip etmek için projeler
üretmek,
Mağdurlara yönelik yardım organizasyonlarını desteklemek ve organize
etmek,

Bir suçun mağduru olan kişinin, fiziksel ve psikolojik pek çok sıkıntısı olabilmektedir.
Mağduriyet sürecini genelde aşağılanma ve kayıp duyguları izlemektedir. Söz konusu bu
kayıp maddi olabileceği gibi, bazı manevi değerlere ilişkin de olabilir.
Mesela, malı çalınan ya da dolandırılan mağdurun kaybı maddi; cinsel saldırıya
uğrayan bir genç kızın kaybı ise daha çok manevidir. Hiç beklemediği bir anda bir suç
nedeniyle mağduriyete uğrama, kişilerde psikolojik sıkıntılara neden olmaktadır. Ayrıca
suçun yol açtığı hastalıklar da söz konusu olabilmektedir. Mağdurun yürütülmekte olan
soruşturma veya kovuşturma sürecine ilişkin bilgilendirilmesi, haklarını kullanması,
kendisini güvende ve desteklenmiş hissetmesi sağlanmalıdır.
Mağdurlar, genellikle suçun olumsuz sonuçlarına katlanmak zorunda kalmaktadırlar.
Bunun önüne geçmek için denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli uzman personel
tarafından, mağdurlara psikososyal destek sağlanabilmektedir. Denetimli serbestlik
müdürlükleri tarafından verilen psikososyal yardım ve danışmanlık hizmeti ile mağdurun suç
işlenmeden önceki psikolojik durumuna ve sosyal düzenine tekrar kavuşması sağlanarak
suçun yarattığı etkilerden kurtulmasına yardımcı olunmaktadır. Mağdurların suç nedeniyle
maddi kayıplarının telafisi ve ekonomik sorunlarının çözümü noktasında ise koruma
kurulları aracılığı ile yardımcı olunmaktadır.
2005 yılında yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu ile
denetimli serbestlik müdürlüklerine görev olarak verilen mağdur destek hizmetleri alanında,
sekiz yıllık bir uygulama tecrübesi bulunmaktadır. Mağdurların bilgilendirilmesi,
müracaatlarının sağlanması, mağdurlarla çalışma, mağdurlara yönelik müdahale
programlarının uygulanması, mağdur destek hizmetlerinde çalışan personelin eğitimi gibi
konularda yöntemler geliştirilmekte, uygulanmakta ve hayata geçirilmektedir.
Denetimli serbestlik müdürlüğüne mağdurun müdürlüğe müracaat etmesi durumunda,
öncelikle mağdurun ihtiyaçları belirlenmektedir. Mağdurun talep etmesi halinde, mağdurlara
yönelik müdahale programlarından mağdurun ihtiyacına uygun olan programın
uygulanmasına başlanılmaktadır. Mağdur, destek alabileceği kurum, kuruluş veya sivil
toplum kuruluşlarına yönlendirilmekte, soruşturma veya kovuşturma süreci ile ilgili
bilgilendirilmektedir. Mağdurun kendisine veya birinci dereceden aile üyelerinden birine
karşı işlenen suçun, ekonomik kayba yol açması, sonraki yaşantısını olumsuz etkilemesi ve
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bu zararın başka türlü telafisinin mümkün olmaması halinde, koruma kurulları bürosu bu
kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmektedir.


Mağdurun korunması açısından alınabilecek bazı tedbirler




Suç işlenmeden önce tedbir alınmak,
Eğitim ve farkındalık yoluyla kişilerin suç ortamlarından uzaklaşmaları,
kendilerinin koruyucu tedbirler alma yeteneklerini artırabilmek,
Soruşturma ve kovuşturmanın kısa sürede sonuçlandırılması ile mağdura
hukuksal ve tıbbi yardımda bulunma olanaklarının artırılması gibi
tedbirler mağdurun korunmasını hatta mağduriyetin önüne geçilmesini
sağlamaktır.

1.5.7. Mağdura Yaklaşımda Genel İlkeler














Mağdurun öncelikle hakları olan bir birey olduğu gerçeğiyle hareket
edilmelidir.
Mağdur kendini güvende hissetmeli, mağdura karşı eleştirel, yargılayıcı tutum
ve davranışlardan kaçınılmalıdır. Örneğin giyim kuşamı, fiziksel görünümü,
yaşam tarzı gibi konularda eleştirel ve yargılayıcı davranılmamalıdır.
Mağdura karşı özenli, duyarlı, saygılı, sağduyulu ve empatik davranılmalıdır.
Mağdura ilişkin iş ve işlemler mümkün olduğunca hızlı sonlandırılmalıdır.
Mağdurların kurum ve kuruluşlara sevkleri sırasında tehdit, yıldırma,
etiketlenme vb. durumlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.
Mağdura hizmet sunan kurum ve kuruluşlarda olayın mahiyetine ve müracaat
zamanına göre bir sıralama yapılabilir, böyle durumlarda sıra bekleyen diğer
mağdurlara bilgi verilmelidir.
Kadın, yaşlı, engelli ve çocuk mağdurlara öncelik tanınmalıdır.
Mağdurun ivedilik arz eden bir talebi ya da beklemeye engel fiziksel veya
ruhsal probleminin söz konusu olması halinde ilk önce bu soruna yönelik
işlemler yapılmalı ve kişiye öncelik tanınmalıdır.
Mağdurun rızasını gerektiren her karar ve uygulamada mağdur yeterince
aydınlatılmalıdır.
Mağdurların psikososyal ihtiyaçlarının olması durumunda gerekli destek
sağlanmalıdır.
Mağdurla iletişim ve hizmet sunumunda ikincil mağduriyetin doğmamasına
özen gösterilmelidir.
Mağdura hizmet sunan kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olunmalı ve
gerektiğinde bu kuruluşlardan yararlanılmalıdır.
Mağdurun hak arama davranışını güçleştirecek gereksiz formalitelerden uzak
durulmalıdır.

1.5.8. Yargı Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Mağdura Yaklaşımı
Ceza adalet sisteminde mağdur ile sanık arasında hassas bir denge bulunmaktadır. Bu
çizginin bir ucunda devletine ve ceza adalet sistemine güvenen, onların koruması altında
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bulunan, ancak buna rağmen kendisine karşı suç işlenip zarar gören bir mağdur, diğer
tarafında ise kamu düzenini ihlal eden sanık bulunmaktadır.
Bir olayın meydana gelmesi hâlinde genelde eldeki kamu kaynaklarının büyük bir
kısmı suçlulara yönelik olarak kullanılmakta, suç mağdurları ise kendi kaderleriyle baş başa
bırakılmaktadır. Bu durumda, meydana gelen bu istenilmeyen olayın açıklığa
kavuşturulması, mağdurun psikolojik ve diğer açılardan sağlıklı bir birey hâline getirilmesi
için her türlü çalışmanın yapılması, desteğin sağlanması sosyal devletin gereğidir.
Bu gerçekler ışığında ceza adalet sisteminde mağdur-sanık dengesizliğinin
düzeltilmesi için ceza muhakemesi sürecine ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesi, aynı
zamanda mağdurlara yönelik mağduriyetin ilk anından itibaren hukuki, sosyal, ekonomik ve
psikolojik yönleri içine alan yardım ve destek sistemi kurgulanması gerekir.
Meydana gelen olaylar karşısında gerekli adli sürecin başlatılması, bu sürecin süratli
ve etkin işletilmesi mağdurlar açısından büyük önem taşır. Mağdurlar yasama organı
tarafından yürürlüğe konulan yasaların işlerlik kazanmasını, haklarının etkin bir şekilde
korunmasını ve suçluların en kısa sürede hak ettikleri cezaya çarptırılmasını beklerler.
Suç mağdurları adli yargılama sürecinin temel aktörü olması gerekirken çoğunlukla
sanığa atfedilen önem karşısında sınırlı bir konumda tutulmaktadırlar. Adli yargılama
sürecinin sağlıklı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ceza adalet sistemi sanık-mağdurdelil arasında iyi bir denge kurmalıdır.
Suçun aydınlatılması ve suçlunun hak ettiği cezayı almasında; suçun adli mercilere
bildirilmesi, delillerin toplanması, suçlunun teşhis edilmesi ve adli yargılama sürecinin her
aşamasında tanıklık yapılması, önemli hususlardır. Suç mağdurları, kendilerini zarara
uğratan kişilerin, işlemiş oldukları suçun karşılığı olan cezayı en kısa zamanda aldıklarını
görmek isterler.
Mahkemelerin işleyişi, suç mağdurlarına yönelik ceza adalet sisteminin aktörlerinden
gelen talepler, mağdurlara karşı yapılan olumsuz ve duyarsız davranışlar ile davaların
sonuçlanmasının uzun zaman alması mağdurları daha fazla sıkıntıya sokmakta, psikolojik
açıdan yıpratmaktadır. Adli yargılama sürecinde yaşadığı olumsuzluklar sonucunda
mağdurun ceza adalet sistemiyle olan işbirliği kopabilmektedir. Bu da doğal olarak suçun
aydınlatılmasını güçleştirmekte, hatta imkânsız hâle getirebilmektedir.
Adli yargılama sürecinin uzun sürmesi, mağdurun gerekli gereksiz yere savcılık ve
mahkemeler tarafından çağrılması, mağdura ekonomik ve psikolojik açıdan olumsuz yükler
getirmektedir. Mağdurlar suç sonrası çok zor duruma düşmekte; hukuki, ekonomik, sosyal,
fiziksel ve ruhsal açıdan çok ciddi zarar görmekte, böylece ikinci defa mağdur edilmektedir.
Mağdur öncelikli olarak durumunun anlayışla karşılanmasını, kendisine saygı
duyulmasını, dinlenilmesini ve süreç hakkında bilgilendirilmesini ister. Bunların hepsi çok
makul ve kabul edilebilir beklentilerdir.
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İhtiyaç sahibi mağdurlara adlî işlemler sırasında psikososyal destek anlamında hassas
bir yaklaşım ve tutum sergilenmelidir. Adli süreç içerisinde yer alan tüm personelin aynı
hassasiyetle mağdurla iletişim kurması, verilecek hizmetlerin yeterli ve sağlıklı bir şekilde
sunulmasını sağlayacaktır.
Psikososyal yardım, sosyal çalışma görevlileri tarafından yapılmalıdır. Bu kapsamda
mağdura, psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Ayrıca, mağdurun
yargılama sırasında sanık ile karşı karşıya gelmesinden kaynaklanan psikolojik sıkıntı
giderilmeye çalışılmalıdır.
Mağdura, ifade vermeden önce destek sağlanmalı, bu destek yargılama süresince
devam etmelidir. Sağlanacak destek, işlenen suç ile sınırlı tutulmamalı, mağdurun tüm
yaşamsal sorunları dikkate alınarak psikososyal açıdan değerlendirilerek yapılmalıdır. Bu
yardımın yapılması için, mağdurun beyanı yeterli olmalı, ayrıca mahkeme kararı
gerekmeden işlemler yapılarak mağdurun adli süreçte fazla örselenmesine engel olunmalıdır.


Yargı çalışanlarının mağdura yaklaşımda uymaları gereken temel ilkeler:













Mağdurun yaşadığı suç olayı sebebiyle kızgınlıktan suçluluğa,
umutsuzluktan umuda çok çeşitli duygusal tepkiler göstereceği bilinmeli
ve buna uygun olarak mağdurla iletişim kurulmalıdır.
Mağdurla iletişim kuran adli personelin, iletişim sırasında mağdurun
duygularını anlaması büyük önem taşımaktadır. Duyguları anlamada da
beden dili önemli bir ipucudur. Bu nedenle adli süreçte mağdurla iletişim
halinde olan görevlinin mağdurun beden dilini anlaması gerekmektedir.
Mağdurla iletişim kurulurken duygularını ifade etmesi desteklenmelidir,
duygularını yargılamadan kabul etmek, yorum yapmamak, öğüt
vermemek sürecin daha uygun bir şekilde ilerlemesine imkân
sağlayacaktır.
Mağdurla iletişim halindeyken sakin ve anlayışlı olmaya özen
gösterilmelidir. Çünkü yaşadığı olayın veya travmanın yoğun baskısı
altında olan mağdurun en ufak fevri bir davranışta örselenmesi mümkün
olabilir. Özellikle mağdurla adli sürecin ilk adımında iletişim kuran
personelin bu konuda daha hassas ve duyarlı olması gerekmektedir.
Mağdurla iletişim kurarken onun bir suç nedeniyle travma yaşadığı
unutulmamalıdır. Mağdur o esnada şok içindeyse anlatılanları anlamakta
zorluk çekebilir. Bu nedenle aynı şeyi defalarca anlatacak kadar sabırlı
olunmalı, gerektiği takdirde mağdura aynı sorular sorulmalı ve
açıklamalar yapılmadır. Aynı şekilde mağdur şok nedeniyle meramını
anlatmakta zorluk çekebileceğinden mağdura karşı sabırlı olunmalıdır.
Mağdura adli süreç aşamasında ve bundan sonraki yaşamında, yaşadığı
suç olayından kaynaklı karşılaşabileceği olası tehlikeler karşısında
korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalı ve mağdur doğru
şekilde yönlendirilmelidir.
Mağdurla iletişim kurarken destekleyici sözler kullanılmalı, olumlu
cümleler kurulmalı, yardım istemeye cesaret ettiği için takdir edilmeli,
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Yargı sürecinde fiziksel ortam








olumlu yönlerini pekiştirmeye yönelik söylemlerde bulunulmalı, güven
verilmeli ve her şeyin bir anda çözülemeyeceğinin bilincinde olunmalıdır.
Mağdurun rahat konuşması için uygun görüşme ortamı sağlanmalıdır,
görüşme yapılacak veya ifade alınacak yerin sakin, iletişime uygun,
yalnızca görevli kişilerin olduğu, mağdurun mahremiyetinin korunmasına
olanak sağlayacak biçimde tasarlanmış olması gerekmektedir.
Mağdura süreçle ilgili bilgi vermek, olabilecek ihtimalleri sıralamak,
kararlarına saygı göstermek, korunması için tedbirler almak ve alınması
gereken önlemleri hatırlatmak, destek ve umut verici kelimeler kullanmak
önemlidir.
Mağduru suçlamamak ve korkusunu küçümsememek, eleştiri yapmamak,
olayları hafife alan bir tutum sergilememek ve alaycı yorumlar
yapmamak gerekir, bu yanlış iletişim kalıpları yerine onu destekleyici
ifadeler kullanılmalıdır.
Mağdurla iletişim kurulurken yaşadığı suçtan kaynaklı psikolojik
etkilenmesinin ciddi boyutlarda olduğunun tespiti halinde mağdur bir
uzmana yönlendirilmelidir.
Mağdurla kurulacak iletişimde, yaş, psikososyal durum ve ihtiyaçlar
dikkate alınarak davranılması mağdurların ikinci kez mağdur olmasını
engellemek için çok önemlidir.

Mağdura uygun görüşme ortamı sağlanması hususunda hassasiyet
gösterilmelidir.
Mağdurla ifade alma ve görüşme için seçilen ortamlar yeterli
aydınlatılmış, havalandırma imkânları olan, ama aynı zamanda
mahremiyet ve gizlilik ilkelerine uygun, ferah ortamlar olmalıdır.
Talebi halinde başta cinsel suç mağdurları olmak üzere mağduru duruşma
sırasında etkileyebilecek kişilerin mağdurla birlikte mahkeme salonunda
bulunmaması hususunda hassasiyet gösterilmelidir.
Cinsel suç mağdurları ve çocuk mağdurların duruşmalarının kapalı
yapılması hususu değerlendirilmelidir.
Mağdurun güvenliğini tehdit edici unsurların oluşması ya da mağdurun
talebi halinde güvenlik tedbirlerinin alınmasına özen gösterilmelidir.

Yargı sürecinin yönetimi ve bilgilendirme





Adli süreçte görev alan personel mağdura sadece ve sadece kendi
görevine ilişkin ve gerekli konularda soru sormalıdır. Görev alanı dışında
kalan, mağdurun özel hayatına veya yaşadıklarına ilişkin sorgulama yapar
gibi sorular sorulmamalıdır.
Yargı çalışanları mağdura tarafsız ve bağımsız olunduğunu
hissettirmelidir.
Mağdurun iradesine saygılı olunmalıdır.
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Yargı sürecinde mağdur ilgili birimlere eksiksiz ve doğru şekilde
yönlendirilmelidir.
6284 sayılı Kanun’da öngörülen gizliliğe riayet konusunda ilgili tüm
personel hassasiyet göstermelidir.
6284 sayılı Kanun kapsamındaki olaylara ilişkin işlemlerin
geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesine özen gösterilmelidir.
Adli süreçteki tüm çalışanlar mağdurun haklarının korunacağına dair
güven hissettirmelidir.
Soruşturma aşamasının gizliliği ilkesi temel alınarak mağdura ait kişisel
verilerin basın, İnternet ve kitle iletişim araçları vasıtası ile
yayınlanmasının önlenmesine yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır.
Adli süreçte mağdurların yaşadıkları olaylara ilişkin medya kuruluşları
haber yaparken, haber alma özgürlüğü ile gizlilik karinesi arasındaki
dengenin korunmasına özen gösterilmelidir.
Mağdura yasal süreç ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesine dikkat
edilmelidir.
Mağdura resmi makamların hakkını savunabilecek ölçüde erişilebilir
olduğu hissettirilmelidir.
Mağdurun ilgili birime yönlendirilmesine özen gösterilmelidir.
Mağdurun ilgili işlemi yapacak görevliye işlem yapmak üzere hızlı bir
şekilde ulaşabilmesine özen gösterilmeli, herhangi başka bir çalışanla
muhatap edilip, oyalanarak zaman kaybetmesine neden olunmamalıdır.
İfade öncesinde veya sonrasında psikososyal desteğe ihtiyacı olduğu
anlaşılan
mağdurun
ilgili
birime
yönlendirilmesi
hususu
değerlendirilmelidir.

Yargı çalışanlarının mağdurla iletişimde dikkat etmeleri gereken hususlar:











Mağdurun güler yüzle karşılanmasına özen gösterilmelidir.
Engelli mağdura diğer insanlardan farklı davranılmadığı hissettirilmelidir.
Çocuk ve engelli mağdurlara hassas davranılmasına dikkat edilmelidir.
Mağdurla iletişimde teknik terimlerden uzak anlaşılabilir dil
kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Yaşlı ve hasta mağdurların özel durumlarına özen gösterilmelidir.
Mağdura karşılıklı saygı çerçevesinde isimle hitap edilmesine özen
gösterilmelidir.
Mağdurlara özellikle de cinsel istismar mağdurlarına fiziksel temastan
kaçınılmasına özen gösterilmelidir.
Mağdura sakin davranılmalı, acele edilmemeli, soruların doğru
anlaşıldığından emin olunmalıdır.
Cinsel suç mağdurlarına yanlı, yargılayıcı ve yönlendirici soru
kalıplarının kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Yaşlı ve engelli mağdurlar için biyolojik ve zihinsel durumları hakkında
bilgi verilmesi konusunda uzman kişilerden yardım alınmasına özen
gösterilmelidir.
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Mağdurun durumu ile ilişkili gizlilik ilkesine aykırı sözlü ve fiili
davranışlarda bulunulmamasına özen gösterilmelidir.

1.5.9. Mağdur Hakları
Yeni ceza hukuku düzenlemeleri ile usul hukuku açısından hukukun genel ilkesi olan
“silahların eşitliği”nin bir gereği olarak mağdurun durumunda iyileştirmeler yapılmıştır.
Silahların eşitliği ilkesi gereği tarafların usul hukukuna ilişkin sürece katılmaları gereği
olarak mağdurun statüsünde iyileştirmeler yapılmıştır. Silahların eşitliği ilkesi gereği
tarafların usul hukukuna ilişkin sürece katılmaları adil yargının gerçekleşmesinin öncelikli
koşullarındandır. Bu nedenle sanık, müdafi, katılan, vekiller ve savcı duruşmada söz alıp
açıklamalarda bulunabilmektedir.
CMK Mad. 201’de “katılan” olarak ifade edilen mağdurdur. Katılan; mağdur suçtan
zarar gören gerçek ve tüzel kişiler ile malen sorumlu olanlar tarafından açılmış olan kamu
davasında hüküm verilene kadar şikâyetçinin sahip olduğu haklara sahip olarak yer
alabilendir. Bu talebin kabul edilmesi durumunda, talepte bulunana “katılan” denir. Bu
şekilde kamu davasına katılan, savcının yanında bireysel iddia makamını işgal eder.
Mağdurun ceza adaleti sistemi içinde yer almasının önemli sonuçlarından birisi
“muhakemeye yön verebilme” hakkıdır. Mağdurun, muhakeme süjelerine soru yöneltmesi
muhakemeye yön vermesinde etkili bir yoldur. Mağdur hakları ile sanık hakları yarışmalı
haklar olarak alınmamalıdır. Ceza usul hukuku düzenlemelerinde sanığın yargılanmasına
ilişkin birçok düzenleme bulunmasına rağmen mağdur hakları yeni yeni gündeme geldiği
için hukuk sisteminde yeterince yer almamaktadır. Uluslararası hukuk açısından Avrupa
Konseyi 1985 tarihli bir tavsiye kararında mağdur haklarının genişletilmesi yönünde karar
almıştır.
Ceza Muhakemesi Kanunu mağdurun tazminat yoluyla yargı yoluna başvurabilmesini
ve tazminat isteminde bulunmasının koşullarını düzenlemiştir. Bunun yanında bazı tip
suçlarda mağduriyete ilişkin özel düzenlemelerde bulunulmuştur.

Resim 1.8: Mağdur Hakları Daire Başkanlığı
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek kriminoloji ve viktimolojiye ilişkin
bir sunum hazırlayınız. Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Kriminoloji bünyesinde yer alan konular
ve çalışmalar hakkında araştırma
yapınız.

 Bu kavramları İnternet, gazete, kitap ve
dergilerden araştırmalısınız.

 Suç ve sapma kavramının çıkışı ve
gelişimine ilişkin araştırma yapınız.

 Bu kavramları internet, gazete, kitap ve
dergilerden araştırmalısınız.

 Suçun nedenleri ve suç teorilerine ilişkin
araştırma yapınız.

 Bu kavramları çeşitli kaynaklardan
araştırmalısınız.

 Viktimoloji ve mağdur tipleri hakkında
araştırma yapınız.

 Mağdur psikolojisi, mağdur tipolojisi,
mağdur tipleri hakkında çeşitli
kaynaklardan araştırma yapmalısınız.

 Mağdura destek olabilecek kuruluşlar ve
mağdura yaklaşım hakkında araştırma
yapınız.

 Mağdura yaklaşımda dikkat edilmesi
gereken hususlar konusunda çeşitli
kaynaklardan araştırma yapmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi teorik kriminoloji bünyesinde yer alan konulardan biri
değildir?
A) Suç antropolojisi
B) Suç psikolojisi
C) Suç psikiyatrisi
D) Penoloji
E) Suç profilaksisi

2.

Aşağıdakilerden hangisi kriminoloji biliminin çalışma alanlarından biri değildir?
A) Mağdurun tepkileri
B) Kanunların yapılış ve uygulanışları
C) Zaman ve mekâna göre şekillenen suç işleme kalıpları
D) Suçun ve suçluluğun nedenleri
E) Suça karşı gösterilen toplumsal tepkiler
I.
II.
III.
IV.

Piknik tipler
Atletik tipler
Astenik tipler
Asterik tipler

3.

Yukarıdakilerden hangileri beden tipleri arasında sayılır?
A) I,II,III, IV
B) II ve IV
C) I, II, III
D) Yalnız IV
E) I ve III

4.

Aşağıdakilerden hangisi psikopatların özelliklerinden biri değildir?
A) Toplum kurallarına uygun davranmamak
B) Sahte bir sevimlilik ve olgunluk
C) Hukuka aykırı ve alışılmamış biçimde davranma güdüsü
D) Geçmiş deneyimlerden ders almak
E) Yetkililerle sürekli çatışma

5.

Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran hallerden biri değildir?
A) Ağır zeka geriliği
B) Kişilik bozuklukları
C) Psikiyatrik ataklar
D) Nöropsikiyatrik sendromlar
E) Psikotik akıl hastalıkları
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6.

Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlık modeline göre yapılanmış toplumda bulunan
özelliklerden biri değildir?
A) Her toplum her zaman değişikliğe maruzdur.
B) Her toplumda her zaman sosyal çatışma bulunmaktadır.
C) Her toplumun her kesimi değişime katkıda bulunur.
D) Her toplum bazı üyelerinin diğerlerini sınırlaması ilkesi üzerine kurulmuştur.
E) Toplumun tamamı sınırsız özgürlüklere sahiptir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi viktimoloji araştırmalarının yürütülme şekillerinden biri
değildir?
A) Çeşitli mağdur düzenlemeleri
B) Suçun oluşmasında mağdurun rolü
C) Pozitifleştirme teknikleri
D) Mağdurun ihbar davranışı
E) Mağdur olma riskinin azaltılması imkânları

8.

Aşağıdakilerden hangisi mağdur sınıflandırmalarından biri değildir?
A) Gerçek mağdur
B) Kavga mağduru
C) Potansiyel mağdur
D) Kaza mağduru
E) Sahte mağdur

9.

Aşağıdakilerden hangisi mağdur olma riskini artıran faktörlerden biri değildir?
A) Cinsiyet
B) Yaş
C) Meslek ve sosyal sınıf
D) Askerlik durumu
E) Yerleşim durumu

10.

Aşağıdakilerden hangisi ceza adalet sistemimizde mağdur haklarının korunmasına
yönelik temel düzenlemelerden biri değildir?
A) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
B) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
C) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
D) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
E) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2

ÖĞRENME KAZANIMI

Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda hükümlü ve
tutukluyu suça iten nedenler hakkında açıklama yaparak gerekli birimlerle iletişime
geçebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Tehlike hâlinin tanısı hakkında kütüphanelerden, internet sitelerinden bilgi
toplayınız.



Teşhis araçları hakkında kütüphanelerden, İnternet sitelerinden bilgi toplayınız.



Suçluları düzenleme, tipoloji hakkında kütüphanelerden, internet sitelerinden
bilgi toplayınız.

2. TUTUKLU VE HÜKÜMLÜYÜ SUÇA İTEN
NEDENLER

Resim 2.1: Klinik kriminoloji

Tutuklu ve hükümlüyü suça iten nedenleri öğrenmek için öncelikle klinik
kriminolojinin bilinmesi gerekir.
Klinik kriminoloji iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Geniş anlamda sosyolojik
kriminolojiyi inceleyen dala karşılık olarak bireysel olayı inceleyen dalı ifade etmektedir.
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Böylece klinik kriminoloji mikrokriminolojiye tahsis edilmiş teorik kriminolojiyi ve
bunun uygulamasını belirtir.
Dar anlamda ise ferdî suçluyu, disiplinler arası metotla incelemeyi ifade eder. Amaç
tekerrürün önlenmesidir. Böylece tatbiki kriminolojinin bir dalı olmaktadır. Demek oluyor ki
klinik kriminoloji, aslında somut bireysel suç olayı failinin uzman ve pratisyenlerce ve
özellikle tıbbi bakımdan ele alıp incelemesine dayanır. Amaç, suçluyu tekerrüre düşmekten
kurtarmak için gerekli tedbirleri belirlemektir. Dolayısı ile bu yöntem teşhis, tahmin ve
tedavi konularını kapsar. Olayda suçluyu inceleyerek suç sebeplerinin ne suretle tespitinin
mümkün olacağını gösteren metot bu eğilimin içindedir. Böylece klinik eğilimin ilk düzeyini
klinik uygulama oluşturur; dolayısıyla yapılan gözlem, esasta tedavi edici müdahalenin
başarısını sağlama amacına yöneliktir.

2.1. Ceza İnfaz Kurumlarında Tutuklu ve Hükümlünün Tehlike
Halini Tespit Etme
Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlünün tehlike halini tespit edebilmek için
duygu, davranış ve hareketlerinin gözlenmesi gerekir.


Duygu ve heyecan kavramı

Yaşanabilecek herhangi bir olumsuz olay, olayı yaşayan farklı kişiler tarafından farklı
şekillerde algılanabilmekte ve sonuç olarak farklı duyguları ortaya çıkarabilmektedir.
Örneğin aynı aileden üyelerin bir arada bulunduğu bir ortamda çok sevilen bir dizi film
izlenirken elektriklerin gitmesi ailedeki üyelerin her biri tarafından farklı olarak algılanıp
farklı duygulan açığa çıkarabilir.
Anne en sevdiği diziyi kaçırdığı için öfkeye kapılabilir. Baba ise elektriklerin bu kadar
çok gitmesine sinirlenebilir. Çocuk ise, anne ve babası kendisine daha çok vakit ayıracağı
için elektriklerin gitmesine sevinip mutlu olabilir. Çocuğun bu durumu olumlu olarak
algılaması, daha olumlu duygular yaşamasına, anne babanın yaşadığı engellenmeye bağlı
duygular ise saldırganca davranmalarına neden olabilir. Çocuğun sorduğu bir soruyu
tersleyerek cevaplamak ya da ona kızıp bağırmak gibi davranışlar bu durumun sonucunda
ortaya çıkan farklı davranışlar olabilir.
Duygular-heyecanlar davranışların ortaya çıkmasında etkili karmaşık süreçlerdir.
Kısaca bireyin herhangi bir şey hakkındaki hissettikleri olarak tanımlanabilecek olan
duygular aslında harekete geçmeyi sağlayan dürtülerdir ve birey olarak insanın yaşamla baş
edebilmesi için acil plan yapabilecek şekilde programlanmıştır. Duygu sözcüğü kök
itibariyle Latince hareket etmek anlamına gelen “movere” kelimesinden türemiştir. Bir başka
ifade ile duygu kelimesi anlam olarak “Emotion” (E-motion) yani hareket halindeki
enerjiden gelmektedir.
Genel olarak İngilizceden tercümede dilimize bazı kaynaklarda duygu bazı
kaynaklarda ise heyecan olarak aktarılmaktadır. Duygu ile heyecan arasındaki farka bakacak
olursak, heyecan kavramı dilimizde bir anda oluşan, kısa süreli ve daha yoğun bir şekilde
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hissedilen, içerisinde fizyolojik unsurları etkin bir biçimde barındıran durumlar için
kullanılmaktadır. Günlük dilde anlık durumlarla beraber daha uzun süreli hissedilenler için
duygu kelimesi daha çok kullanılmaktadır.
Duygusal yaşantılarımız gerek tür, gerekse şiddetleri açısından oldukça büyük
farklılıklar gösterir. Örneğin üzüntü ve sevinç farklı türde, buna karşı, korku ve dehşet aynı
türde, fakat farklı şiddette duygusal yaşantılardır.


Tutku: Yoğunluğu ve sürekliliği çok fazla olup, bireyi gerçekleri görmekten
uzaklaştıracak nitelikteki duygulardır. Korku ya da öfke gibi duygu
durumlarında fizyolojik olaylar:











Kalp atışı ve solunum artar.
Göz bebekleri büyür.
Salya salgılanması artar.
Kan acil durum sebebiyle kullanılmak üzere mide bağırsaklar yerine
karar vermede kullanılmak üzere beyne harekete geçmede kullanılmak
üzere iskelet kaslarına yönelir.
Kan şekeri enerji sağlama adına kanda daha yoğun hale gelir.
Kanın pıhtılaşma hızı artar.
Deriden kanın çekilmesiyle tüyler ürperme neticesinde dikleşir.
Tehlike geçtikten sonra, kalp atışı ve diğer tepkiler normale dönüşür.

Duygu ve davranış ilişkisi

Davranışın oluşmasında duygular da temelde güdüleyici güçler olarak
tanımlanabilirler. Duygular bir davranışı başlatan, sürdüren ve yönlendiren süreçlerdir. Bu
sebeple duygular da güdüler gibi insan davranışının oluşmasına öncülük ederler. İnsan
davranışını şekillendirmede güdülerin ve duygu heyecanların farklılaşması söz konusudur.
Güdülerin genel olarak hangi davranışlarla sonlanacağını kestirmek daha mümkündür.
Acıkan bir kişinin yemek yeme davranışına yöneleceği, susayan bir kişinin susuzluğunu
giderme yolunda bir takım çözüm arayışlarına gideceği tahmin edilebilir. Fakat yaşanan
duygu ve heyecanlar sonucunda herkeste ortak davranışın oluşacağı gibi bir çıkarımda
bulunmak yanlış olacaktır. Örneğin arkadaşına öfkelenen bir kişi yaşadığı duyguyu çevresine
karşı saldırganca davranışlar sergileyerek ortaya koyabilir. Bir diğer kişi ise aynı duygu
karşısında içine kapanıp saatlerce ağlayabilir. Sonuç olarak duygular davranışı harekete
geçirir fakat bu süreçte insandan insana farklılaşan davranış şekillerini görmek mümkündür.
Süreç içerisinde bireyin karmaşık davranışlarını harekete geçiren duygular bireyi her duruma
özgü ve bireyden bireye farklılaşan davranışlara yönlendirmektedir.
Öte yandan bireyin duygulan bireyi harekete geçirdiği gibi belli bir işi gerçekleştirme
aşamasında bireyin performansını da etkilemektedir. Belli bir işte başarı sağlama adına
duygu yoğunluğunun en uygun seviyede olması gerekir. Yerkes-Dodson Yasası olarak
bilinen yasaya göre herhangi bir işten önce kişideki kaygı düzeyinin çok yüksek olması
bireyin aslında rahatlıkla gerçekleştirebileceği bir işi yaparken sıkıntı yaşamasına neden
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olabilmektedir. Öte yandan çok az duygu yaşamak; örneğin yapılacak işle ilgili çok az kaygı
yaşamak da kişinin performansına olumsuz şekilde etki edebilmektedir.
Bir sporcu bir müsabakadan önce müsabakayı hafife aldığında ya da olduğundan fazla
duygu yoğunluğu yaşayarak aşın kaygılandığında sonuçları itibariyle performansında
sorunlar yaşayabilecektir.
Bu noktada yaşanan gerginlik güvensizlik ve korkuyu doğurarak başarısızlığı
getirmektedir.
Birçok insan günlük hayatında, sınavlarda, kalabalık bir gruba yapılacak sunumlarda
benzer durumları yaşamaktadır. İnsanlar yaşanılan duygu yoğunluğuna göre bazen günlük
yaşantılarında kolaylıkla yapabildikleri işlevleri bile yerine getiremeyecek duruma
düşebilmektedirler. Örneğin bir kişi trafikte sinirlendiğinde ya da birisiyle tartıştığında
ortaya çıkan gerilim ve kızgınlık duygusu gün içinde daha sonrasında bireyin her zaman
zorlanmadan kolaylıkla gerçekleştirdiği araba kullanım şeklini ve performansını
etkileyebilecektir.


Duyguların sınıflandırılması

Davranışların oluşmasında duyguları sınıflama konusunda araştırmacıların üzerinde
uzlaştığı ortak temel bir nokta bulunmamaktadır. Bazı araştırmacılar duyguları olumlu ve
olumsuz duygular şeklinde sınıflarken bazı araştırmacılar da duyguların hoşa giden ve hoşa
gitmeyen duygular olarak ikiye ayrıldıklarını ifade etmektedirler. Duyguları sınıflandırma ile
ilgili önemli çabalardan biri Robert Plutchik tarafından ortaya konulmuştur.
Plutchik (1980) bireylerin uyum sağlayıcı davranışlarını güdüleyen duyguları sekiz
temel kategoriye ayırmıştır. Çevreye uyumu sağlayan bu duygular şunlardır:









korku,
sevinç/neşe,
öfke/ kızgınlık,
üzüntü/hüzün,
tiksinti/iğrenme,
umut/beklenti,
kabul etme/edilme,
hayret/şaşkınlık/sürprizdir.

Plutchik duygulan belirli bir sıralamaya göre dizerek bir duygu çemberi/tekerleği
oluşturmuştur. Bu çemberde birbirleriyle komşu olan duygular karşılarında veya onlara daha
uzak olan duygulara kıyasla birbirlerine daha çok benzemektedirler. Çemberde karşılıklı
olarak yer alan duygular birbirlerinin tersi bir duruma işaret ederler. Örneğin; beklenti,
sürpriz, neşe üzüntü gibi. Bunun yanında duygu çemberinde farklı duygular birleşerek daha
farklı ve geniş çapta duygular elde edilebilmektedir.
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Örneğin;









Neşe ve beklenti bir araya gelerek iyimserliği,
Kabul etme ve korku bir araya gelerek teslim olmayı,
Sürpriz ve üzüntü bir araya gelerek hayal kırıklığını,
Öfke ve iğrenme bir araya gelerek hor görmeyi,
Neşe ve kabul etme bir araya gelerek aşkı/sevgiyi,
Beklenti ve öfke bir araya gelerek hırçınlığı/saldırganlığı,
Korku ve sürpriz/şaşkınlık bir araya gelerek dehşeti,
İğrenme ve üzüntü bir araya gelerek pişmanlığı meydana getirmektedir.

Şekil 2.1: Plutchik Çemberi







Düşünce, duygu ve davranışlarımız bir bütündür.
Düşünce, duygu ve davranışlarımız bir bütün halindedir ve birbirlerini
etkilerler.
Olumsuz bir duygu durumu içindeyken aklımızdan geçen olumsuz
düşünceler moralimizi daha da bozar.
Moralimizin bozulması ise yapıcı davranışlar yerine bizi öfkelendiren ve
durumu daha da zorlaştıracak davranışlar içine girmemize neden olur.
Bu düşünceleri rasyonel hale getirmeliyiz ve çarpıtılmış düşüncelerin
yerine olumlu düşünceler üretmeliyiz.
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Durum, düşünce, duygu, davranış





Durum: Hoşlandığımız kişinin yüzü asık olması,
Düşünce: Benimle kimse ilgilenmez zaten. / Çok itici biriyim. /
Karşımdaki insana verebileceğim hiçbir şey yok. / Acaba bir sıkıntısı mı
var? / Ailevi bir sorun mu var? / Okul veya iş yerinde mi bir problem var?
Duygu: Üzüntü / çaresizlik / mutsuzluk / merak
Davranış: Yüzünü asıp karşıdaki insanla ilgilenmemek / yanına gidip
sıkıntısını öğrenmeye çalışmak

Duygular değiştirilemez ancak düşünce ve davranışlar değiştirilebilir. Duyguların
değiştirilebilmesi için düşünce ve davranışın değiştirilmesi gerekir. Zihnimizden geçen
olumlu ve olumsuz düşünceler de o durum karşısında vereceğimiz tepkiyi etkiler.
“Mesai sırasında bir odadan butona basıldığını duydunuz.” “Müdahale odasında
otururken bir arkadaşınız içeri geldi ve müdür beyin sizi çağırdığını söyledi.”
“Düşünceniz ne olur? Duygunuz ne olur? Davranışınız ne olur?”
Örnek 1:
Olay: Siz konuşurken bir hükümlü sizinle göz kontağı kurmuyor ve söylediklerinize
tepki vermiyor.
Olumsuz iç konuşma: Bu ne laftan anlamaz adam, ben buna gününü göstermeliyim!
Şimdi beni zor duruma düşürüyor.
Duygu: Öfke / kızgınlık / sinirlenme
Düşünce: Bu adama gününü göstermeliyim!
Davranış: Karşıdaki kişiye hakaret etme ve aşağılama
Örnek 2:
Olay: Siz konuşurken bir hükümlü sizinle göz kontağı kurmuyor ve söylediklerinize
tepki vermiyor.
Olumlu iç konuşma: Bu hükümlünün bir sorunu var galiba.
Duygu: Merak / kaygı / endişe
Düşünce: Bir sorunu olup olmadığını sormalıyım.
Davranış: Hükümlüye ve arkadaşlarına bir problem olup olmadığını sormak
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Olumlu iç konuşmalar aynı durumu daha gerçekçi değerlendirmeye ve yapıcı
davranışlar üretmeye yardımcı olur. Bu ‘Polyanacılık oynamak’ değildir, var olan durumun
daha somut ve nesnel bir değerlendirmesini yapmaktır. Yani bir anlamda resmin tamamını
görebilmek için çaba sarf etmektir. Çünkü yoğun duygular içerisinde olduğumuzda nesnel
değerlendirme yapamadığımız zamanlar olabilir var olan durumu olduğundan çok daha
abartılı olarak yorumluyor olabiliriz.


Yüz ifadesi

Bireylerin yüz ifadelerini ne derece doğru olarak değerlendirdiklerini saptayabilmek
üzere, psikologlar bireyin yüz fotoğraflarına bakarak duygu ve heyecanlar hakkında bilgi
verilebilmesini sağlayan üç boyutlu bir sistem geliştirmişlerdir. Bunlar: uyku, gerilim,
hoşluk-nahoşluk, dikkat ve reddetmedir. Mutluluk belirtileri hoş olarak değerlendirilir.
Korku, keder ve öfke ise nahoş olarak değerlendirilir. Nahoş heyecanlarda dudaklar aşağıya
doğru sarkar, hoş heyecanlarda ise yukarı doğru kıvrılır. Gözler sevinçte yukarı doğru,
kederde ise aşağı doğru bakar. Dikkat durumunda ise gözlerin büyük büyük açılması, burun
deliklerinin genişlemesi ve ağzın açılması en belirgin yüz ifadesidir.

Resim 2.2: Yüz ifadeleri

Reddetmede gözler, dudaklar ve burun delikleri adeta uyarımı dışarıda bırakmak
üzere, sıkıca kapanır. Duygu ve heyecanlar bireyin yüz ifadeleri ile ortaya çıkar.
İnsanların ağlamak, kaş çatmak, gülmek, dudaklarını bükmek gibi yüz ifadelerinden
yola çıkarak insanların o an için yaşadıkları duygu durumlarına ilişkin bilgi edinebiliriz.
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İnsanların kullandıkları yüz ifadelerinin birçoğu doğuştan kazanılan öğrenilmemiş
ifadelerdir. Birçok insan farklı kültürden bir insanın kızgın olduğunu, onun yüzündeki
ifadeden anlayabilmektedir. Kızgınlık, mutluluk, hüzün, korku, hayret gibi temel duygu
ifadelerinin kültürlere göre değişmediği yapılan araştırmalarda ortaya konulmuştur. Bunun
yanı sıra sonradan öğrenilmiş belli bazı kişilere ve topluma özel yüz ifadelerinden de söz
etmek mümkündür.
Bazı duyguları yüz ifadesi olarak yansıtmak daha kolay olmaktadır. Sevgi, korku ve
mutluluk gibi duyguların ifade edilmesinde yüzün daha iyi kullanıldığını söylemek
mümkündür. İğrenme, acı çekme, küçümseme ile ilgili duyguların inandırıcı bir biçimde
duygusal ifadesini ortaya koymak daha zorlayıcıdır.

Resim 2.3: Yüz ifadeleri
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Sesler

Bireyler duygu ve heyecanlarını sesler ile de ifade ederler. Genellikle çığlık; korku
veya hayreti, inleme; acı veya mutsuzluğu, iç çekme; üzüntüyü, gülme ise keyifli oluşu
gösterir. Sesin titremesi veya kesikli oluşu aşırı kederli, sesin şiddetli, keskin ve tiz oluşu ise
genellikle öfkeli oluşun işaretidir.


Hareket, beden durumu, el kol davranışı

Hareketlerimizle ve bedenimizin durumuyla, el kol davranışlarımızla bazen bilinçli,
bazen de farkında olmayarak duygularımızı ifade ederiz. Bu mesajlar kültürden kültüre ve
bir sosyal ortamdan başka bir sosyal ortama değişiklikler gösterir. Hareketler yaşa, toplum
içindeki yere, cinsiyete ve içinde bulunduğumuz sosyal ortama uygun olarak değişir.
İletişimde beden dili duygu ile ilgili mesajın aktarılmasında önemlidir. Çoğu zaman
insanların kızgın ya da gergin, sevinçli ya da üzgün oldukları vücut hareketleri ile dışarıya
yansımaktadır. Omuzların ve sırtın eğik ya da dik olması bireyin içinde bulunduğu duygu
durumu ile ilgili ipuçları verir.
Bireylerin iletişim esnasında diğer bireylerle aralarında bıraktıkları mesafe de sözsüz
iletişimin belirleyici unsurlarındandır. Bireylerin birbirleri ile olan yakınlık hissi fiziksel
mesafe kavramına da yansımaktadır. İnsanlar tanımadıkları ve günlük resmi ilişkilerinde
diğer bireylerle aralarında daha uzak bir mesafe bırakırlarken, aralarındaki ilişkinin yakınlığı
arttıkça bireylerin arasındaki fiziksel mesafe de yakınlaşır. Kişisel mesafe kültürden kültüre
değişmektedir ve bazı ülkelerdeki insanların normal bir konuşma esnasında arada bıraktıkları
kişisel mesafenin daha az olduğu görülmektedir. Bir kişinin sizinle normalde konuştuğundan
daha yakın mesafede duruyor olması onun size karşı olan saldırganca tavrını yansıtabildiği
gibi size daha yakın olma isteğini de ortaya koyuyor olabilir. Normalde durduğundan daha
uzakta duruyor olması sizden hoşlanmadığını ya da sizden uzak olmak istediğine dair
duyguları açığa çıkarabilmektedir.
Belirgin bazı davranışlar da herhangi bir söz söylenmese de duyguları
yansıtabilmektedir. Bir odadan çıkarken kapının çarpılması kızgınlık durumunun habercisi
gibidir. Öte yandan karşınızdaki kişinin tokalaşırken elinizi kuvvetlice sıkması da onun
duygu durumunu aksettiren bir işaret olabilmektedir.
Her kurumun kendine ait bir ortamı olmakla birlikte ceza infaz kurumlan fiziki yapısı,
hükümlü ve tutukluların psikolojik özellikleri ve ceza infaz kurumlarının psikososyal ortamı
nedeniyle diğer kurumlardan daha farklıdır. Bu farklılıklar insanlar üzerinde olumsuz etkiler
oluşturabilir.
Olumsuz duygular ile baş edebilmek için aşağıdaki üç aşama önemlidir:


Duyguyu belirlemek


İçinde bulunduğumuz duygu durumunu belirlemeye çalışmak.
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Düşünceleri belirlemek








Öfkeli veya üzüntülü müyüm?
Yoğun bir kaygı mı yaşıyorum?

O anda aklımdan neler geçiyordu?
Durumun tanımını yapmak olumsuz düşünceleri hatırlamakta çoğunlukla
işe yarar.
O anda neredeydim?
Ne yapıyordum?
Yanımda kim(ler) vardı? Bu insan(lar) benim için ne ifade ediyor?

Sorgulamak





Düşüncelerin gerçekçiliğini sorgulama aşamasıdır.
Bu düşündüklerim ne kadar gerçekçi?
Böyle düşünmek bana ne katıyor?
Bana yararlı düşünceler mi yoksa daha olumsuz hissetmeme mi yol
açıyorlar?

Resim 2.4: El, kol ve parmak hareketlerinin anlamları
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Resim 2.5: Duruş pozisyonları ve hareketlerin anlamları

Resim 2.6: Duruş pozisyonlarının anlamları
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Resim 2.7: Beden dilinde baş pozisyonlarının anlamları

2.2. Suçludaki Tehlike Hâli
Genel olarak klinik kriminoloji, suçlunun topluma yeniden intibak ettirilmesi,
uyumunun sağlanması kavramı ile özdeşleştirmek istenilmektedir. Gerçekten de klinik
kriminoloji “yeniden toplumsal uyum” ve “iyileştirme=tretman” kavramları çerçevesinde
geliştirilmiştir. Ancak bu telakkiler yenidir ve klinik kriminolojinin menşeindeki kavramları
da yansıtmamaktadır.
Suç işleme yönünden tehlike hâli gösteren kişi geçici ya da sürekli olarak antisosyal
tepkiler göstermesi ihtimali güçlü olan kimsedir. Kişinin böylece antisosyal tepkiler
göstermesine, marazi olmayan ruhi şart ve özellikleri ya da basit, daimi veya geçici
dengesizlikleri veyahut kolektif hayatın elde edilen veya kişiye yüklenen itiyatları yahut
diğer basit veya birlikte etki yapan sebepler etkili olur. Bir kimsenin tehlike hâlinde bulunup
bulunmadığını belirlemek için üç grupta açıklanabilecek emareler vardır:




Hukuki emareler (kanuni)
Biyopsikolojik emareler (belirtiler)
Sosyal emareler

2.2.1. Hukuki Belirtiler
Hukuki emareler, tehlike hâli gösteren kişinin evvelce çeşitli suçlar işlemiş ya da
çeşitli sebeplerle kanunu uygulama ile görevli makamlarla temasa gelmiş bulunması hâlinde
söz konusu olur. Suçlunun geçmişleri, evvelce işlediği suçlar, tehlike hâlinin hukuki
emarelerini oluşturur. Bu emareler tehlikeli hâlin tezahürlerini oluşturur ve etmenlerini
ortaya koymaz.
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2.2.2. Biyopsikolojik Belirtiler
Tehlike hâlinin “biyopsikolojik emareleri” kavramı ile insan bedenindeki
bozukluklarla ilgili ruhi karışıklık ve ahenksizlikleri, marazi, bedenî ve ruhi normale göre
değişmeleri anlamak gerekir. Bu gruba giren emareler kişilikle ilgili bütün bedenî ve ruhi
özelliklerdir. Sözü geçen emareler kişiliğe tamamen egemen olabilir ve kişinin sosyal hayata
uymasını imkânsız hâle getirebilir ya da güçleştirebilir. Yukarıda genel kriminoloji
bölümlerinde değinilen kişinin bütün yönleri ile ilgili konularda izah olunan özellikler bu
psikolojik emareleri meydana getirir. Yine yukarıdaki bahislerde izah edilen akıl
hastalıklarının bu çeşit emareleri ortaya koyduğu hususunda şüphe yoktur.

2.2.3. Sosyal Belirtiler
Sosyal emareler suçlunun içinde yaşadığı sosyal çevrede yer alan ve suça yöneltici
nitelik gösteren bütün etmenlerdir. Bunların nelerden ibaret bulunduğu genel kriminoloji
kısmında ayrıntıları ile izah edilmiştir.
Tehlike hâlinin bu emarelerinin ortaya çıkmasına neden olan kurucu unsurlarını
Garofalo, kişinin suç işleme yeteneği ve topluma uyum, intibak derecesi olarak
tanımlamaktadır. Suç işleme yeteneği suçludaki hareket hâlinde ve sabit çürüme ve ondan
kaynaklanan ve korkulan kötülüktür. Topluma uyum derecesi ise suç yeteneğini bazen
sınırlayıcı etki yapar ve yüksek suç yeteneğine rağmen failde tatminkâr uyum söz konusu
olabilir.

2.2.4. Belirtilerin Önemi
Biyopsikolojik, sosyal ve hukuki emareler grupları arasında hangilerinin tehlike
hâlinin tespiti yönünden daha çok önem gösterdiği, kriminolojide taraftar olunan genel yöne
bağlıdır. Sosyal etmenlere başta yer verenler tehlike hâli bakımından da elbette, sosyal
etmenlere üstün yer ve önem verirler; aynı suretle biyolojik veya psikolojik etmenlere üstün
yer verenler bakımından da biyolojik veya psikolojik emareler üstünlük göstermek
gerekecektir.
Hukuki emarelerin ise ancak suçtan sonraki tehlike hâli bakımından önem gösterdiğini
yukarıda izah etmiştik. Bununla beraber hukuki emareler dışında suçtan önce tehlike hâlinin
bir ihtimal çerçevesi içinde ve çok güçlükle tespit edilebileceği belirtilmiştir. Ancak akıl
hastalıkları, serseri ve dilenciler, alkolikler ve uyuşturucu maddeler tutkunları yönündedir ki
suçtan önceki tehlike hâli hakkında daha sağlam bir ihtimal dairesinde hüküm verilebilir.

2.3. Tehlike Hâlinin Çeşitleri
Bir kişinin tehlike hâlinde bulunduğunu tespit bakımından evvelce suç işlemesine
gerek yoktur. Nasıl henüz hastalanmamış mikrop taşıyıcılar var ise aynı suretle suç tehlikesi
taşıyanlar da vardır. Bunlar henüz suç işlememiş bulunmakla beraber taşıdıkları
biyopsikolojik ve sosyal emareler dolayısıyla suç işleme “ihtimalini” nefislerinde taşırlar.
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Sonuç olarak tehlike hâli, suçtan evvel tehlike hâli ve suçtan sonra tehlike hâli olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır. Ceza hukukunda hukuki bir kavram olarak göz önüne alınabilecek
tehlike hâli, sadece ikincisidir. Tehlike hâli, bir bakımdan kronik, sürekli tehlike hâli ve
gerçekleşeceği muhakkak tehlike hâli olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Mükerrirler, suç işlemeyi âdet ve meslek hâline getirenler kronik, sürekli tehlike hâlini
gösteren suçlulardır. Gerçekleşeceği muhakkak tehlike hâlinde olan kişiler ise henüz suç
işlememiş bulunmakla beraber kendilerindeki tehlike hâli dolayısıyla suça geçerler böylece
bu çeşit tehlike hâli failin suça geçiş süresinde gösterdiği durumdur.
Son yirmi yıldır tehlike hâli kavramına yönelik değişik eleştiriler yapılmaktadır. Bu
eleştirilerin bir kısmı tehlike hâlinin tarif, tanı ve tahminine ilişkindir. Tehlike hâli aslında
normatif ve nispi bir kavramdır, oysa tabii ve mutlak bir veri gibi sunulmaktadır. Bu
husustaki teori tehlikeli eylem ile tehlikeli kişiyi birbirine karıştırmaktadır. Oysa hareket
tehlikeli fakat kişi tehlikeli olmayabilir. Tehlike hâlinin teşhisi psikiyatrlara bırakıldığında
ise tehlikeli hâl ile akıl hastalığı birbirine karıştırılmış olur.
Bir kısım eleştiriler ise kavramı bütünü ile reddetmemekte ve bu kavramı ikame etmek
üzere yeni önerilerde bulunmaktadır.


Tehlike hâlinin tanısı ve tanının ne suretle yapılacağı

Tehlike hâlinin tanısı her şeyden önce suçlunun ya da tehlike hâlinin tespiti istenilen
kimsenin kişiliğinin bütün özellikleri ile belirtilmesi ile başlar. Bunun açıkladığı anlam
şudur: Suçluya ait biyopsikolojik belirtilerin (emarelerin) gözlemi yapılmalı ve
belirlenmelidir. Böylece suçlunun kişiliğinin normal olup olmadığı belirlenir. Suçlunun
kişiliği biyolojik antropolojik yönden, beden yapısı itibarıyla psikolojik ve psikiyatrik
açılardan incelenip gözleme tabi tutulmak gerekir. Bu bakımdan hangi yönlere değinilmesi
gerekeceği genel kriminoloji kısmında ilgili bahislerde verilen izahlardan anlaşılmıştır.
Kişinin davranışları, tepki eğilimleri, etki yapan dış muharriklere göre
belirleneceğinden suça ön gelen dönem içinde suçlunun geçirdiği hayatın ve çevresinin de
incelenmesi, tehlike hâli hakkında uygun bir teşhise varılabilmesi için zorunludur. Böylece
sosyal emarelerin tespiti sorunu izah edilmiş olmaktadır. Suçu işledikten sonra failin tavır ve
hareket tarzı ve suçluyu yönelten saiklerin de gözlemi yapılmalı ve bunlar tespit edilmelidir.
Nihayet işlenen suçun bütün özellikleri gözlenerek belirlenmelidir.
Yukarıda gösterilen hususlar uygun bir şekilde tespit edildikten sonra bu verilerin
ahenkleştirilmesi ve sonucu içermek üzere bir hükmün verilmesi yorum faaliyetini gerektirir.

2.4. Teşhis Araçları
Bilgi toplanması, sosyal anket ve tıbbi muayene ile suçlu kişinin teşhisi sağlanır.
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2.4.1. Bilgi Toplanması
Kişinin tehlike hâli hakkında uygun bir tanıya varılabilmesi için her şeyden önce
tehlike hâline ilişkin emareler dikkatle belirlenmelidir. Bunun için ise (kişinin tıbbipsikolojik) sosyal muayenesinin yapılması gerekir. Buna klinik metot denir. Bu metot başta
kişi ile yapılacak bir mülakata dayanır. Böylece kişinin geçmişi tespit edilir. Demek oluyor
ki işe bir sosyal anket ile başlamak gerekir.

2.4.2. Sosyal Anket
Sosyal anketin konusu, kişinin doğup yetiştiği sosyal çevrenin derinliğine olarak ve
bütün özellikleri ile tespitidir. Bununla ilgili olarak kişinin çocukluk evresinden başlayarak
günümüze kadar bütün sosyal çevresini sorgulayan anketler hazırlanır. Buradan elde edilen
veriler kişinin sosyal yapısını rahatlıkla ortaya çıkarır.

2.4.3. Tıbbi Muayene
Sosyal anket meydana getirildikten sonra suçlunun tıbbi muayenesi başlar, tıbbi
muayene bedensel ve psikiyatrik inceleme gerektirir.
Bedensel muayenede suçlunun fiziki özelliklerinden, psikiyatrik muayenede özellikle
psikanaliz metotlarından yararlanılır.
Tıbbi muayene sonucuna göre kişinin fiziksel ve ruhsal sorunları ortaya çıkar ve buna
göre uygun tedavi yöntemleri uygulanır.

Resim 2.8: Tıbbi muayene

2.5. Tehlike Hâline Dair Sosyal Tahmin (Pronostic)
Suçlulukla mücadele hususunda mümkün olduğu takdirde en başarılı yol, hiç şüphesiz
ileride suç işlemesi muhtemel olan kimseleri hayatlarının çocukluk çağlarında teşhis etmek
ve kendilerindeki potansiyel suç işleme yeteneğinin bazı tedbirlere başvurarak giderilmesine
çalışmak olmalıdır.
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Örneğin, hayatlarının ilk çağlarından itibaren hangi kişilerin ileride suç işlemelerinin
kuvvetle muhtemel olduğunu tespite imkân verecek bir metodun meydana getirilmesinden
ibarettir. Şüphe yoktur ki böyle bir metot meydana getirilirse yalnız önleme bakımından
değil erteleme, şartlar salıverilme gibi ceza hukuku kurumlarında ciddiyetle ve güvenle
uygulanabilmesini sağlayan bir araca malik olmuş bulunacaktır. Süresi önceden belli
olmayan hüküm usulünün uygulandığı memleketler için ise böyle bir aracın sağlayacağı
imkân çok önemlidir.

2.6. Suçluların Tasnifi (Düzenleme) Tipoloji
Suçlular aşağıdaki şekilde bir sınıflamaya tabi tutulmuştur.








Suça neden olan etmenler bakımından (etiyolojik)
Psikolojik ve psikiyatrik bakımlardan
Karakteroloji bakımından
Klinik bakımdan
Sosyolojik bakımdan
Suçluluğun nitelik ve yönü bakımından
Ceza siyaseti, ıslah ve tedavi bakımından



Suçluluğa neden olan etmenler (etiologique) bakımından düzenleme

Bu tasnifle suçluluğun iç bünyeye bağlı bedensel etmenlerle çevresel etmenlerin
birbirinden ayrılabileceği ve ikinci derecede önemli çevresel etkilerin ayrılabileceği
hakkındaki bir görüşe bağlı olduğu açıktır. Suçluluğa neden olan etmenler bakımdan suçlular
üçe ayrılmaktadır:





Suçluluğu iç nedenlerle belirlenenler
Suçlulukları dış nedenlerle belirlenenler
Suçlulukları aynı zamanda iç ve dış nedenlerle belirlenenler

Psikolojik,
düzenleme

psikiyatrik

bakımlardan

ve

karakteroloji

bakımından

Psikolojik, psikiyatrik, karakteroloji bakımından suçlular ayrı ayrı düzenlemeye tabi
tutulur.


Psikolojik bakımdan düzenleme

Psikolojik bakımdan ilk tasniflerden birisini, Egvind Obik yapmıştır. Buna göre
suçlular psikolojik bakımda üçe ayrılırlar:




Suç işlemek iradesi zayıf olanlar
Ortalama güçte suç işlemek iradesine sahip olanlar
Suç işlemek iradelerinde özel bir kuvvet ve sebat bulunanlar
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Tasnifin kesin olmadığı meydandadır. Diğer bir tasnif Hans W. Gruhle tarafından
suçlunun hayattaki yön ve gidişi esas tutulmak suretiyle yapılmıştır. Suçlular bu bakımdan
beşe ayrılmaktadır:






Eğilimli (temayülî) suçlular
Ruhî zayıflığa sahip suçlular
İhtirasî suçlular
Şeref ve kanaatleri dolayısı ile suç işleyenler
Yokluk (ihtiyaç) suçluları

Yazar eğilim suçlularını da ikiye ayırmaktadır: Temayülî (meziyetleriyle tanınır olma)
suçlular aktif ve pasif kişilik sahibi olabilirler. Profesyonel suçlular aktif kişiliklerden ortaya
çıkar.
Hurwitz psikolojik bakımdan ileri sürülebilecek suçlu tiplerinden özellikle tesadüfî
suçlular ile duygusal suçlular (affectionaloffenders) üzerinde durmaktadır. Tesadüfî
suçlularda antisosyal eğilim ve davranışlar yoktur. Tesadüfî suçlu sadece kanunen
kovuşturulması gereken bir fiil ve hareketi işleme bakımından çıkan fırsatları kaçırmaktadır.
Fakat bu fırsatı bizzat kendisi ortaya koymuş değildir. Fırsat sonucu işlenen suçta hafiftir.
Psikolojik bakımdan tesadüfi suçlu itibariyle belirli bir özellik taşımaz, sadece dürtülere
direnme gücü çok zayıftır.


Psikiyatri bakımından düzenleme

Tesadüfî suçlular; beden tipleri itibarıyla suçlular, akıl hastaları şeklinde sıralanır.

Tesadüfî suçlular:
o
o
o
o


Beden tipleri itibariyle suçlular (itiyadî, profesyonel ve eğilimli suçlular):
o
o
o
o
o



Sırf tesadüfî suçlular (yarı suçlular)
Adî tesadüfî suçlular (yarı suçlular)
Yolunu şaşırmış tesadüfî suçlular
İhtirasî veya cinsel haller nedeniyle tesadüfî suçlular

Adî bedenî suçlular
Hypo-évolutive yönde bedenî suçlular
Nöropsikopatik yönde bedenî suçlular
Psikopatik yönde bedenî suçlular
Çeşitli yönde bedenî suçlular

Akıl hastaları:
o
o

Suçlu akıl hastaları (criminels fous)
Akıl hastası suçlular (fous criminel,
nöropsikopatlar, psikopatikler, akıl hastaları)
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psişik

anormaller,

Di Tullio bu tasnifin bir biyotipolojinin geliştirilmesi bakımından gerekli unsurları
taşıdığını kriminolojik bakımdan suçluların bireyselleştirilmesine imkân verdiğini iddia
etmektedir.


Karakteroloji bakımından düzenleme

Belirli bazı suçları işleyenlerin genellikle o suçu işleyenlere özgü karakter belirttikleri
görülmüş ve böyle belirli ve mahsus suçların işlenmesi bakımından bir suçlu karakterinin
bulunduğu bazı yazarlarca ileri sürülmüştür. Böylece karaktere bağlı bir suçlu tasnifi
yapılmaktadır.
Jung’un ortaya koyduğu psikolojik tipolojiye göre tipler içe dönük ve dışa dönük
olmak üzere yine ve Janesch’in araştırmalarına göre ilgili ve ilgisiz olmak üzere ikiye
ayrılmaktadırlar. Bu tipler suçlulara da uygulanmak suretiyle karakterolojik tasnifler elde
edilebilir.
Bu konuda Exner’in yaptığı tasnifi de karakterolojik sayan yazarlar vardır. Exner
tasnifini iki ayırıma dayanarak yapmaktadır.




Tesadüfi suçlular ve esas suçlular
Aktif ve pasif suçlular

Klinik bakımdan düzenleme

Klinik bakımdan tasnif, suçların özellikleriyle suçlunun karakterini birleştirerek
meydana getirilen tasnif şeklidir.
Seelig’e göre suçlu tipi birbiri ile ilişki ve ahenk içinde bulunan ve birbirine bağlı olan
birden çok karakteristiklerin bütünün bir tür bileşimini oluşturmaktadır. Bu nedenle, bir kişi
aynı zamanda birden çok sınıflara mensup olabilir; suçlunun tasnifi suçlunun karakterini
oluşturan vasıfları ile fiilin işlenmesi sırasındaki ruhî süreci ve fiilin işlenmesindeki hareket
tarzını kombine eden bir esasa göre yapılmalıdır. Bu esas içinde yazar suçluları sekiz
kriminolojik tipe ayırmaktadır:









Çalışmak istemeyen profesyonel suçlular
Azalmış dirençleri dolayısı ile mala ilişkin haklara karşı suç işleyenler
Saldırgan suçlular
Cinsiyet freninin yokluğu nedeniyle suç işleyen cinsel suçlular
Bir krizin etkisinde suç işleyenler
İlkel reaksiyonlarla suç işleyenler
İdeoloji suçluları
Sosyal disiplinsizlikleri dolayısı ile suç işleyenler

Seelig’e göre kadın ve erkek suçlular bu aslî sekiz tipten birine mensup
bulunmaktadırlar. Fakat bu sınıflardan aynı zamanda ikisine mensup olan suçlular da vardır;
bunlar karma tipleri oluştururlar. Bu sekiz tipten hiçbirisine mensup olmayan suçluların ise
sayısı sınırlıdır.
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Klinik yaklaşım çerçevesinde etiyolojik bir tasnifi Gibbens, Dr. Peter Scott’a atfen
vermektedir. Adı geçenlere göre çocuk suçlular istidat verici (predisposing) ve sürükleyici
(precipitating) sebeplerle suç işlemektedirler. İstidat verici sebepler kişiliği geliştirici
eğilimleri belirler. Sürükleyici sebepler imkânlara, özel durumlara ve çocuğun yorumlarına
ve bunların anlamlarına bağlanmaktadır. İstidat verici sebeplere bağlanan tipoloji;
o
o
o
o


Kötü yetiştirilmiş,
Kötü standartlara göre iyi yetiştirilmiş,
Tamir edici örnekleri belirten,
Kötü intibak etmiş olanlar olmak üzere dört kısma ayrılmaktadır.

Sosyolojik bakımdan düzenleme

Sosyolojik bakımdan suçlular, suçun sosyal oluşu ve sosyal etkisi gözetilerek tasnife
tabi tutulur:






Profesyonel suçlular
Organize suça giren ve o suretle çalışan suçlular
Suçlular içinde ve âleminde yaşayan suçlular (tesadüfi, arızi, beyaz yaka
suçlular)
İtiyadı suçlular (alkolikler, uyuşturucu madde tutkunları, serseri ve
dilenciler, küçük hırsızlar)
Aklen bozuk ve malul suçlular (psikozları, psiko nevrozları ve
psikopatileri olanlar)

Görülüyor ki, bu tasnifte esas, suçun sosyal oluş süreci ve sosyal etkisidir.
Szabo ise sosyolojik tipolojinin sosyokültürel unsurlara dayanması gerektiğini
açıklayarak aşağıdaki iki esası temel almaktadır:
o
o


Sosyalleşme süreci içinde suçlunun geliştirdiği hayat tarzı,
Belirli bir sosyal yapı içinde bireysel ve sosyal akıbet olarak kişinin suç
mesleği kavramı.

Suçluluğun niteliği ve yönü bakımından düzenleme

Suçluları tasnif için objektif olarak dıştan gözlemi yapılabilen unsurlara göre tasnif
etmenin tek çaresi olarak bunların fiil ve hareketlerinin oluş ve gelişmesindeki dış unsurları
ele alma gereği ileri sürülmüştür. Bu esastan hareket edince suçlular:




Mükerrirler (tekrar) ve mükerrir olmayanlar,
Kronik suçlular,
Yumuşak ve şiddetli suçlular olmak üzere sınıflara ayrılmaktadır.
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Ceza siyaseti, iyileştirme (ıslah ve tedavi) bakımından düzenleme

Kanunlar, suçluları objektif veya bilimsel ölçülerle belirlenmesi kabil vasıfları
itibarıyla soyut olarak gruplara ayırmış ve bu gruplara göre müeyyidenin türünü ve miktarını
belirlemişler, bu suretle cezanın bir tür kanuni bireyselleştirilmesini gerçekleştirmişlerdir.
Küçük suçluların fiil ve hareket serbestliğini kaldırmamakla beraber bunu önemli şekilde
azaltan akıl hastalığına tutulmuş olan suçluların, sağır ve dilsiz suçluların, mükerrerlerin
durumları böyledir. Görülüyor ki bu tasnif bir bakıma suçluların hukuki tasnifini de
karşılamaktadır.
Bizim burada söz konusu etmek istediğimiz tasnif, suç işlemesinden dolayı mahkûm
edilmiş olan kişinin karakterlerine, kişilik ve bünyesine en uygun ıslah kurumunda uygun
ıslah rejimi uygulanarak ıslah ve tedavisini sağlamak üzere pratik amaç ile yapılan tasniftir.
Bu tür bir tasnif yaş, cinsiyet, failin kurumdan kaçma ihtimali, fiilinin niteliği, reform
ihtimali, eğitim ve öğretim ihtiyacı, fizik ve akli şartlar, çalışma kabiliyeti, ırk gibi esaslara
dayanılarak yapılabileceği gibi idari birtakım düşüncelerle de yapılabilir. Örneğin, olay
çıkarma eğilimi olan suçluları tecrit etmek gibi. Belirli tipteki homojen suçluları bir araya
getirmek suretiyle grup tedavisini mümkün kılmak üzere de uygulanabilir. Böyle bir
birleştirme kötü huyların sirayetini de önlemek imkânını sağlar. Keza cezaevinde disiplini
muhafaza bakımından cinsel sapkınlık gösterenlerle uyuşturucu tutkunları, belirli derecede
psikopat olanları ayırmanın faydaları açıktır.
Mahkûmların bu suretle tasnif (düzenleme) edilerek cezalarını çekmelerinin faydaları
hükümlülerin tasnifinin yararları şu şekilde özetlenmektedir:










Değişik tipteki suçluların uygun tarzda tecridini,
Daha uygun gözetim ve denetim imkânını,
Daha uygun bir disiplini,
Mahkûmların üretim yeteneklerinin artmasını,
Mahkûmu yetiştirme ve tedavi hususundaki kolaylık ve imkânların daha
etkili ve verimli şekilde kullanılmasını,
Islah ve yetiştirme programlarında devamlılığı,
Mahkûmların tavır ve hareketlerinin daha da iyileşmesini,
Salıverilen mahkûmların hayattaki başarısızlık oranının düşmesini,
Bina ihtiyaçlarının uzun vadeli planlanmasında daha uygun sonuçlar
alınmasını sağlar.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DOĞRULUK – DÜRÜSTLÜK
“Doğruluk, şartlar ne olursa olsun meyvesini verir.” Schiller
“Doğruluğun en güzel meyvesi, ruhun huzurudur.” Epicuros
“Gönlünü ve dilini doğru tut!”
Yusuf Has Hacip




Yukarıdaki sözlerin ışığında doğruluk, dürüstlük kavramlarını değerlendiriniz.
Sosyal yaşamda ve meslek hayatında dürüst olmak kişiye ne kazandırır?
Kendi yaşamınızdan ya da tarihî şahsiyetlerin hayatlarından dürüst davranış
örneklerini araştırarak arkadaşlarınızla paylaşınız.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıda verilen işlem basamaklarını takip ederek insanların yüz ifadeleri ile el, kol ve
vücut hareketlerinin ne anlama geldiğini sunum yaparak ve örnek olay hazırlayarak
arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Yüz ifadelerini ve bu ifadelerin
anlamlarını araştırınız.

 Yüz ifadelerinin ne anlama geldiğini
gazete, dergi ve internetten araştırarak
sunumunuza eklemelisiniz.

 El, kol, vücut hareketlerinin anlamlarını
araştırınız.

 Beden dilinin kullanımına ilişkin örnek
bir olay oluşturabilirsiniz.

 Suçludaki tehlike halinin tespitine
yönelik kullanılabilecek yöntem ve
teknikleri araştırınız.

 Bu yöntem ve teknikleri çeşitli
kaynaklardan araştırmalısınız.

 Suçludaki tehlike halini tespit ettikten
sonra alınması gereken önlemleri
araştırınız.

 Tehlike halinin tespitinden sonra
alınacak tedbirleri çeşitli kaynaklardan
araştırmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi korku ya da öfke gibi duygu durumlarında ortaya çıkan
fizyolojik olaylardan biri değildir?
A) Kalp atışı ve solunum artar.
B) Göz bebekleri büyür.
C) Salya salgılanması artar.
D) Kan şekeri enerji sağlama adına kanda daha yoğun hale gelir.
E) Tehlike geçtikten sonra, kalp atışı ve diğer tepkiler aynı şekilde devam eder.

2.

Aşağıdakilerden hangisi çevreye uyumu sağlayan duygulardan biri değildir?
A) Korku
B) Sevinç / Neşe
C) Acı / Tatlı
D) Üzüntü / Hüzün
E) Tiksinti / İğrenme

3.

Plutchik’in duygu çemberinde farklı duygular birleşerek daha farklı ve geniş çapta
duygular elde edilebilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duygu oluşumlarına örnek olarak gösterilemez?
A)
B)
C)
D)
E)

Neşe ve reddetme bir araya gelerek aşkı/sevgiyi meydana getirir.
Neşe ve beklenti bir araya gelerek iyimserliği meydana getirir.
Sürpriz ve üzüntü bir araya gelerek hayal kırıklığını meydana getirir.
Öfke ve iğrenme bir araya gelerek hor görmeyi meydana getirir.
Korku ve sürpriz/şaşkınlık bir araya gelerek dehşeti meydana getirir.

4.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

İğrenme
Sevgi
Korku
Acı çekme
Mutluluk
Küçümseme

Yukarıdaki duygulardan hangisi ya da hangilerini inandırıcı bir biçimde ortaya koymak
daha zordur?
A) I, II, III
B) I, IV, VI
C) IV, V, VI
D) II, III, IV
E) I, III, V
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5.

Aşağıdakilerden hangisi suçluların sınıflandırılma şekillerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

6.

Suça neden olan etmenler bakımından
Psikolojik ve psikiyatrik bakımlardan
Klinik bakımdan
Davranış bozukluğu bakımından
Sosyolojik bakımdan

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin tasnifinin yararlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Değişik tipteki suçluların uygun tarzda tecridini sağlar.
Daha uygun gözetim ve denetim imkânını sağlar.
Mahkûmların üretim yeteneklerinin artmasını sağlar.
Islah ve yetiştirme programlarında devamlılığını sağlar.
Salıverilen mahkûmların hayattaki başarı oranının düşmesini sağlar.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
7.

( ) Yoğunluğu ve sürekliliği çok fazla olup, bireyi gerçekleri görmekten
uzaklaştıracak nitelikteki duygulara tutku denir.

8.

( ) Duygular bir davranışı başlatan, sürdüren ve yönlendiren süreçlerdir.

9.

( ) Tehlike hâli, suçtan evvel tehlike hâli, suç anındaki tehlike hali ve suçtan sonraki
tehlike hâli olmak üzere üçe ayrılmaktadır.

10.

( ) Psikolojik bakımdan tesadüfi suçlu itibariyle belirli bir özellik taşımaz, sadece
dürtülere direnme gücü çok zayıftır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Suçu ve suçun ortaya çıkış sebeplerini araştırarak, ceza infaz kurumlarında bulunan
tutuklu ve hükümlüleri tekrar suça itebilecek olay ve davranışları tespit ediniz. Kişilerin
tehlike halinin önceden tespitine yönelik kullanılan yöntem ve teknikleri örnek bir olay
oluşturarak canlandırınız.

KONTROL LİSTESİ
Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Suç kavramını ve suçun ortaya çıkış sebeplerini tespit edebildiniz mi?
2. Tespit ettiğiniz unsurları ceza infaz kurumlarında işlenebilecek
suçlarla kıyasladınız mı?
3. Kişilerin tehlike halinin anlaşılmasında kullanılan yöntem ve
teknikleri tespit edebildiniz mi?
4. Ceza infaz kurumunda ortaya çıkabilecek tehlike hallerine yönelik
örnek bir olay kurgulayabildiniz mi?
5. Kurgulamış olduğunuz bu olaya ilişkin arkadaşlarınız arasında görev
paylaşımı yapabildiniz mi?
6. Yapmış olduğunuz görev paylaşımı sırasında kullanılması gereken
beden dili unsurlarına dikkat ettiniz mi?
7. Canlandırmasını yapmış olduğunuz olay sonrasında arkadaşlarınızın
dönütlerine cevap verebildiniz mi?
8. Almış olduğunuz dönütlerin doğruluğunu ölçtünüz mü?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki bireysel öğrenme materyaline geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
A
C
D
B
E
C
B
D
A

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
C
A
B
D
E
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
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