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§ 1. KRİMİNOLOJİNİN TANIMI

I. GENEL AÇIKLAMALAR

Literatürde, kriminolojiyle ilgili değişik tanımlar yapılmıştır. Bu 
tanımların birbirlerinden ayrılmalarının nedeni müelliflerin özellikle 
kriminolojinin kapsamı konusunda farklı görüşlere sahip olmaların
dandır. Geniş ve dar anlamda kriminolojiyi tanımlayan Benger'e göre, 
geniş anlamda (Sensu late) kriminoloji, "suç olayım bütün yönleriyle 
inceleyen deneysel bir bilimdir". Bu anlamda kriminoloji, suç antropolo
jisi, suç sosyolojisi, suç profilaksisi, suç psikolojisi, penoloji, suç politi
kası, tek kelimeyle Von Liszt'in “yardımcı ceza bilimleri" olarak ifade 
ettiği bütün bilimleri kapsamaktadır. Müellife göre, dar anlamda kri
minoloji (Sensu stricto) ise "suçluluğun toplumsal ve kişisel nedenlerini 
araştıran deneysel bir bilimdir". Bu tanım kalıtımsal, biyolojik etmenle
rin incelenmesini kısaca suç antropolojisini kriminolojinin kapsamı 
dışında bırakmaktadır. Diğer bir anlatımla, tanım, kriminolojinin ko
nusunu suç sosyolojisi ve psikolojisiyle sınırlamıştır1.

1 Bonger, W.A., Inleiding tot de criminologie, Haarlem 1932, zikreden Constant, 
Jean, Elements de criminologie, Liege 1949, s.13.

Sutherland'a göre kriminoloji, "toplumsal bir olay olarak kabul edilen 
suçla ilgili tüm bilgilerin toplamıdır". Bu tanımın sınırları içinde kalın
ması durumunda kriminoloji, ceza mevzuatının, suçun, suçlularının
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ve suçlulara karşı oluşan toplumsal tepkinin incelenmesini kapsamına 
alır. Böylece Sutherland'm bu çok geniş tanımı, dar anlamda krimino
lojinin kapsamına girmeyen ceza hukuku, suç profilaksisi, suç antro
polojisi, penoloji gibi bilimleri kriminolojiye dahil etmektedir. Bu çok 
geniş tanım, ayrıca geniş anlamda kriminolojinin konusuna girmeyen 
mevzuları da, kriminolojiye dahil etmektedir. Örneğin, ceza hukuku 
felsefesi2.

Constant, s.13-14.
Constant, s. 14.

Suç bilimlerini, kriminoloji ve kriminalistik olmak üzere ikiye ayı
ran Heinz Gummerbach'a göre, kriminoloji, "suç ve suçluluğun ince
lenmesini konu edinen bir bilim dalıdır". Çok geniş olan bu tanım, suç 
antropolojisini de kriminolojiye dâhil etmektedir. Müellif, konuyla 
ilgili aşağıdaki tabloyu yapmıştır3.

SUÇ BİLİMLERİ
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Nicefero'nun belirsiz ve çok geniş , tanımına göre, bağımsız, tüme 
varan ve bireşimsel (synthetique) bir bilim dalı olan kriminoloji, "suç, 
suçlu ve onlara karşı alınacak tedbirlerle ilgili çeşitli disiplinlerin önemli 
sonuçlarını özetlediği gibi sentezini yaptığı çeşitli suç bilimlerine giriş niteli
ğine de haizdir".

Maxwell daha bireşimci (tez, antitez ve sentezlerle gelişen) bir 
yöntem izlemiştir. Müellife göre kriminoloji, "suç denilen tabii bir olayın 
meydana geldiği şartların bilimidir". Yapılan bu tanım, bir taraftan dar 
anlamda kriminolojinin tarifine yaklaşmaktaysa da, diğer taraftan suç 
antropolojisini kriminolojiye dahil etmek suretiyle geniş anlamda 
kriminolojiye doğru yönelmektedir.

Sabati'nin geniş tanımına göre kriminoloji, "deneysel metodla suç
lunun kişiliğini, biyolojik ve sosyolojik etmenler vasıtasıyla suç olayının do
ğuş ve mekanizmasını araştıran, suçluluğa ait genel bir bilimdir".

Constant'a göre ise, kriminoloji, "suç ve suçluyu oluşturan etmenle
ri, sosyal, ekonomik, kişisel ve psikolojik açıdan ele alan deneysel bir bilim
dir"4. Bu şekilde kriminolojiyi tanımlayan Constant, kitabının suç sos-

4 Constant, s.15; Ayrıca bkz. Dönmezer, Sulhi, Kriminoloji, 7. Bası, İstanbul 1984, s.9.
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yolojisinin temel kavramları ve suç psikolojisinin özetlenmiş bilgile
riyle sınırlı kalacağım belirtmektedir. Müellife göre, değişik bilimler
den oluşan geniş anlamda kriminoloji iki büyük gruba ayırmaktadır: 
1- Teorik kriminoloji, 2- Tatbiki kriminoloji. Bu konuyu "Kriminoloji
nin Bölümleri" başlığı altında inceleyeceğimiz için ilgili kısma atıf 
yapmakla yetiniyoruz.

Garraud'ye göre kriminoloji, "suçun nedenlerini tetkik eden bir bilim 
olup antropoloji veya biyolojiden ziyade sosyolojinin bir dalıdır”. Gar- 
raud'nun bu tanımı, toplumsal şartlardaki değişikliklerin suçluluğu 
etkilediği sonucuna varır. Bu bakımdan; 1- Toplum, suçu oluşturan, 
artıran veya azaltan nedenler hakkında elverişli tedbirler alabilir. 2- 
Suçluluğun sebepleri, her şeyden önce toplumsal olduğundan, bu 
nedenler üzerinde durmak gerekir. Toplumla suç arasındaki suç poli
tikasının alanına giren bu çalışmada suçların önlenmesiyle ilgili top
lumun elindeki tek vasıta ceza değildir. Toplum cezalardan daha etki
li olan ve suçun kaynağını kurutan, Ferri'nin deyimiyle ceza kaimele
rine (sostitutivi penali) başvurmalıdır. Ceza kaimeleri böylece sosyal 
bilimlerden sayılan ceza bilimlerinin alanım genişletmiştir5.

5 Bkz. Garraud, R., Traite theorique et pratique du droit penal français, Tome I, 3. 
Edition, Paris 1913 (Nouveau Tirage, 1928), s. 36-37.

6 Bkz. Kantar, Baha, Başlangıç, Ankara 1939, s.15.
7 Bkz. Dönmezer, Kriminoloji, s.16.

Kantar'a göre kriminoloji, "suçluluğu gerek hariçteki (dış) tezahürü 
ve gerek batini (gizli) sebepleri noktasından tetkik eden ilme’' denir6.

Dönmezer'e göre kriminoloji, "insanın sapıcı davranış ve eylemleri 
arasında suçu doğuran, yapan ve suçu kontrol etme amacını gilden süreçleri 
açıklayan ve suçun ve faktörlerini tespit maksadıyla insana ve suç işleyen 
insana ilişkin bilgileri bütününün sentezini oluşturan bir bilgi dalıdır”7.

Larguier'e göre kriminoloji, “İnsan eylemi olan suçun incelenmesidir ". 
Müellife göre suçlu, suç ve toplumun suça karşı tepkisini inceleyen, mul
ti disipliner bir bilim dalı olan kriminoloji, psikoloji, sosyoloji, biyoloji, 
tıp, psikiyatri ve ceza hukuku gibi birçok bilim dalından faydalanır.

Kriminolojinin kapsamını inceleyen müellif, konuyla ilgili ikili bir 
ayrım yapmaktadır: 1 - Suçun incelenmesi, 2- Suçla mücadele.
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A. Suçun İncelenmesi

Suç incelenirken birçok bilim dallarından faydalanır:

1. Suç fenomenolojisi- Suçla ilgili çeşitli faaliyetlerin betimlen
mesi, örneğin bir kasanın nasıl kırılacağı.

2. Suç etiyolojisi- Kriminolojinin bu dalı suçun nedenlerini inceler.

3. Suç psikolojisi- Suçun psikolojik sürecini inceler.

4. Suç antropolojisi veya suç somatolojisi- Canlı bedeninin fizik
sel açıdan incelenmesi.

5. Suç psikiyatrisi

6. Suç Sosyolojisi

7. Suç ekonomisi- suçun maliyeti

8. Suç coğrafyası

9. Suç istatistikleri

B. Suçla Mücadele

1. Suç siyaseti (politikası)- Suçluluğun nasıl azaltılacağı ile ilgi
lenir. Genel ve kişisel tedbirler teklif eder.

2. Ceza yargılaması

3. Kriminalistk- Çeşitli izlerin incelenmesi, bilimsel polis

4. Penoloji

5. Suç pedagojisi- Suçluların uslandırılmaları amacıyla eğitilmeleri

6. Önleme veya suç profilaksisi: Genel tedbirler (örneğin, alkol 
alışkanlığıyla mücadele)

7. Diğer bilimler: Psikiyatri, adli tıp, psikoloji, kimya vs.8

Larguier, Jean, Criminologie et science penitentiaire, 10. Edition, Paris 2005, s.3-4.

Suç denen olguyu açıkladığından, bir olgu, realite bilimi olan 
kriminoloji, çeşitli doğal ve sosyal bilimlerin yöntemlerinden yarar
landığından "disiplinler arası bir bilim alanı (interdisziplinares Wissensc- 
haftsgebiet)" olarak nitelendirilir. Kriminoloji, suçlunun kişiliğini, geli
şimini, fiziki ve ruhi durumunu, topluma intibakını araştırır. Suçu
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hukuki bakımından ele almayan kriminoloji, onun sebepleriyle, orta
ya çıkış şekilleriyle, toplum ve birey bakımından önemiyle ve toplu
mun suça karşı tepkisiyle de ilgilenir. Bilimin bugün ulaştığı seviye 
itibariyle kriminoloji, suç biyolojisi, suç psikolojisi ve suç sosyolojisi 
olmak üzere üç ayrı dala ayrılmaktadır9. Diğer bir anlatımla, bu üç dal 
kriminolojinin araştırma alanlarından sayılmaktadır. Suç biyolojisi 
(Kriminalbiologie) suçlunun bedensel özellikleriyle ilgilenir. Suç psi
kolojisi (kriminalpsychologie) ise suçu ruhsal bir olay olarak inceler10. 
Suç sosyolojisi (kriminalsoziologie) suçlunun toplumsal ilişkilerini, bu 
ilişkilerin suça olan etkisini araştırır. Örneğin, ekonomik durum, sa
vaş, evlilik dışı doğan çocuklar, alkol, fuhuş ve toplumun örf ve adet
lerinin suça olan etkisini inceler11. Kısaca suç sosyolojisi, toplumsal bir 
olay olarak değerlendirdiği suçla, suçlunun ilişkilerini araştırır. Kri
minoloji ayrıca, ceza hukuku yaptırımlarının ve tedavi yöntemlerinin 
mahkûmlara etkisini (özel önleme) de inceler. Bugün için kriminoloji 
ön planda, polis, savcı, mahkeme gibi toplumsal denetim mercilerinin 
strateji ve taktikleriyle, mağdurun suçun oluşumuna katkısıyla (vik- 
timoloji), halkın suç ihbarı ve ceza adaletinin toplumun hukuki şuu
runa etkisiyle (genel önleme) uğraşmaktadır12.

9 Jescheck, Hans-Heinrich- Weigend, Thomas, Lehrbuch des Strafrechts, Allgeme- 
iner Teil, 5. Au flage, Berlin 1996, s.46.

10 Yüce, Turan Tufan, Ceza Hukuku Dersleri, Cilt 1, Manisa 1982, s.32.
11 Önder, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Ciltli, İstanbul 1991, s.41.
12 Jescheck-Weigend, s.46-47.
13 Seelig, Ernst, Traite de criminologie, Paris 1956, s.173, s. 3.
” Larguier, s.5.

Seelig'e göre13, kriminoloji, "isminin de ifade ettiği gibi, suç (erime) 
ilmidir". Her ne kadar ceza hukuku da, kriminoloji gibi suçtan bah
sederse de, bu iki bilim birbirlerinden farklılıklar arz ederler. Ceza 
hukuku normatif bir bilim, dalı olup, "öldürmeyeceksin, çalmayacak
sın" gibi kişilere davranış kuralları kabul ettirir. Buna karşılık kri
minoloji ise, bir gözlem bilimidir. Suçlu davranışı betimler. Suç se
beplerini ve suçluyu inceler. Bu iki bilim birbirlerinden faydalanır
lar. Gerçekten kriminoloji, ceza hukuku tarafından tanımlanan suç 
kavramına başvurur14. Ceza hukuku ise, suçla mücadele ederken 
kriminolojinin verilerinden faydalanır. Hatta denilebilir ki, krimino



Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi 29
lojinin verilerinden istifade etmeyen bir ceza hukuku, suçu önleme, 
toplum düzelenini sağlama gibi temel amaçlarını etkin bir şekilde 
gerçekleştiremez. Nitekim örneğin, yeni suç tiplerinin ortaya çıkma
sında ya da bazı suç tiplerinin ceza kanunundan çıkarılmasında, 
para cezalarının uygulama alanlarının genişlemesinde, kısa süreli 
hürriyeti bağlayıcı cezaların sakıncalarının anlaşılarak tatbik alanla
rının daraltılmasında, küçük suçlulara yetişkinlere göre farklı bir 
ceza hukuku anlayışı ile yaklaşılmasında, suçu itiyat haline getirmiş 
kişilerin veya akıl hastalarının farklı bir tretmana tabi tutulmasında, 
cezaların bireyselleştirilmesinde, kriminolojinin ceza hukukunu 
etkilediğini görmekteyiz15.

15 Artuk, M.Emin-Gökcen, Ahmet-AIşahin, M.Emiıı-Çakır, Kerim, Ceza Hukuku 
Genel Hükümler, 12. Baskı, Ankara 2018, s. 20-21 ve 46-48 dipnotlarında zikredi
len müellifler,

16 M. Laignel- Lavastine ve V.V. Stanciu, Precis de criminologie, Paris 1950, s.14.
17 Vouin, Robert- Leaute, Jacques, Droit penal et criminologie, Paris 1956, s.19.
18 Stefani, G.-Levasseur, G.- Jambu Merlin, R., Criminologie et Science penitentiai- 

re, 2. Edition, Paris 1970, s.2.

M. Laignel- Lavastine ve V.V. Stanciu'ya göre kriminoloji, ''bütün
cül bir insan bilimidir. İnsanların antisosyal eylemlerinin nedenlerini araştı
ran ve bunlara daha etkili çareler bulmak için sürekli çaba harcayan bir bilim 
dalıdır"16.

Vouin-Leaute'ye göre17 kriminoloji, "suç olayının bilimsel incelen
mesidir".

G.Stefani-G.Levasseur-R.Jambu Merlin'e göre18 kriminoloji, "suç
luluğun sebeplerinin incelenmesidir".

II. KANAATİMİZ

Disiplinlerarası bir bilim olan kriminolojinin yukarıda değişik ta
nımlarına değindik. Kriminolojinin geniş tanımlarına yer verenler ol
duğu gibi, dar tanımlardan bahseden müelliflere de rastlanmaktadır. 
Kriminolojinin kapsamının dar veya geniş tutulması, tanımın da dar 
veya geniş olması sonucunu doğuracaktır. Bu bakımdan kriminolojinin 
geniş tanımı, kapsamına aldığı bilimlerin fazlalığıyla dikkati çeker.
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Geniş tanımı tercih edenleri üç gruba ayırmak mümkündür.

1- Ferri'ye (1857-1929) göre, kriminolojiyle eş anlamlı olan "suç 
sosyolojisi", bütün suç bilimlerinin toplamıdır. Ferrri'nin bu 
düşüncesi, yukarıda tanımına değindiğimiz öğrencisi 
V.V.Stanciu tarafından da ele alınmıştır. Stanciu, kriminolojiye 
''bütüncül bir insan bilimi" (Science de L'homme) demiştir.

2- Kriminolojiyle ilgili geniş tanımlara yer veren diğer bir akımı 
Avusturya ansiklopedik okulu (L'ecole encyelopedique) oluş
turmaktadır. Bu okula mensup olan AvusturyalI Roland 
Grassberger ve Ernst Seelig, her ne kadar suç olayının 
(phenomene criminel) iki görünüş şeklini yani normatif bir bi
lim dalı olan ceza hukukunu, olgu, realite bilimi olan krimino
lojiden ayırmış iseler de, kriminolojinin sadece suç etiolojisini 
değil, kriminalistik ve ceza infaz ilmini içerdiği kanısmdadır- 
lar. Fransa'da bu düşünce Larguier tarafından kabul edilmiş 
gözüküyor.

3- Amerikan Klasik Okulu. Bu okulun mensuplarından Suther- 
land'm tanımına yukarıda yer vermiştik. Bu bakımdan tanımı 
burada tekrar etmeyeceğiz.

Kriminolojinin dar tanımının yapanlar ise, her şeyden önce iki 
farklı bilim dalı olan kriminoloji ve ceza hukukunu birbirlerinden 
ayırırlar. Geniş tanımı tercih eden müelliflerden farklı olarak, krimi
nolojinin kapsamına sadece suç etiyolojisini, yani suçun oluşum ne
denlerinin incelenmesini dahil ederler. Bu bakımdan suç sosyolojisi, 
kriminalistik, penoloji suç profilaksisi, viktimoloji ve suç bilimlerinin 
en sonuncusu olan iç emniyeti (securitologie) kriminolojinin kapsa
mına dahil etmezler.

Kanaatimizce, kriminoloji, “suç denen olayın toplumsal ve kişisel ne
denlerini, suçluyu ve toplumun suçla mücadele imkan ve vasıtalarım araştı
ran bir bilimdir". Doğal ve sosyal bilimlerin yöntemlerinden yararla
nan kriminoloji, ceza hukukuna yardımcı olan diğer bilim dallarından 
da faydalanır.
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§2. KRİMİNOLOJİNİN KONUSU

Kriminoloji tespite, gözleme dayalı bir ilimdir. Bu nedenle krimi
nolojinin konusu suçun ve suçluluğun sebeplerinin incelenmesidir. Bu 
kapsamda kriminoloji suçlunun davranışlarım betimler. Suçun sebeple
rini ve suçluyu inceler. Diğer bir ifade ile, suç ve suçlu arasındaki bağ
lantıyı sebep-sonuç ilişkisi dahilinde değerlendirir. Kriminoloji suça 
yönelen failin davranışlarını, kişinin içinde bulunduğu sosyal, kültürel 
ve psikolojik şartlar ile biyolojik özelliklerini de dikkate alarak inceler”.

Kriminolojinin konusunu, suçun ve suçluluğun sebepleri oluştur
duğu için, burada suçun ne anlama geldiği de kısaca ifade edilmelidir. 
Suç bir haksızlık olmakla birlikte, suçtan söz edilebilmesi için, öncelikle 
fiilin varlığı gerekir. Ceza hukuku gibi, kriminoloji de, insanın iradi 
davranışlarını inceler. Diğer bir deyişle, doğa olayları ve hayvan hare
ketleri ile kriminoloji ilgilenmez. Örneğin, yıldırım düşmesi ya da kene 
ısırması sonucu bir kişinin ölmesi kriminolojinin konusunu oluşturmaz.

Kriminoloji, ceza hukuku, psikoloji, sosyoloji, ekonomi, antropoloji 
ve biyoloji gibi bilimlerden faydalanarak, kişiyi suça iten nedenleri ve 
bunların ortadan kaldırılması için alınması gereken önlemleri belirtir. 
Böylece kriminoloji suç siyasetine de hizmet eden bir bilim dalı olarak 
karşımıza çıkar. Zira suçun ve suçluluğun incelenmesi suçlulukla mü
cadele için ne tür tedbirlerin alınması gerektiği noktasında da krimino
loji kanun koyucuya yardımcı olur.

19 Soyaslan, Doğan, Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri) Dersleri, Ankara 2015, s.3'1; 
Sokullu Akıncı, Füsun, Kriminoloji, 12. Bası, İstanbul 2016, s. 27.



34 Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile ilişkisi

lendirilen25 bu kitap Fransız müelliflerinin (Alembert, Diderot, Buffon, 
Helvetius) düşüncelerini özetlemektedir. Eserin orijinalliği o zamana 
kadar ileri sürülen ceza hukuku düşüncelerine aykırı bir biçimde26 
müellifin yeni bir ceza hukuku sistematiğini ortaya koymasından ve 
içtenlikle bunları müdafaa etmesinden kaynaklanmaktadır.

25 Örneğin, Kiirzinger, s.22.

26 Beccaria'nın yaşadığı asırda ibret teorisi geçerli idi. Suçlulara verilecek cezalar ne 
kadar ağır olursa, korkuya kapılacak üçüncü kişilerin suç işlemekten vazgeçecek
leri düşüncesi hâkimdi. Bu ağır cezaların toplumun huzurunu sağlayıp sağlama
dıkları, cezanın amacına hizmet edip etmedikleri hiç araştırılmıyordu. Bir taraftan 
bazı suçlar hakkında en ağır cezalara hükmedilmekten çekinilmiyor, bazı suçlarla 
ağır cezalara çarptırılmaktansa beraat ettiriliyor, diğer taraftan ise, hükümdarlar 
af haklarını sıklıkla kullanıyorlardı. Tahir Taner, Ceza Hukuku Umumi Kısım, 3. 
Basım, İstanbul 1953, s.28.

27 Kürzinger, s.22; Timur Demirbaş, Kriminoloji, 5. Baskı, Ankara 2014, s.58; Ertuğ- 
rul Uzun, Kriminoloji Tarihinde Klasik ve Pozitivist Okullar, Ceza Hukuku Dergi
si, Yll:4, Sayı:9, Nisan 2009, s.123.

28 Beccaria, Suçlar ve Cezalar yahut Beşeriyetin Mecellesi, (Çev: Muhiddin Göklü), 
3.Baskı, İstanbul 1964, s.243; Artuk-Gökcen-Alşahin-Çakır, s.31, dn.43.

29 Beccaria, Fasıl: XX, s.215.

Beccaria'nın düşüncelerinin hareket noktası çağdaşı Jean Jacques 
Rousseau'nun (1712-1778) toplumsal mukavele teorisine benzer. Bu 
düşünceye göre, özgür insanların gerçekleştirdikleri mukavelelerle 
meydana gelen Devletin amacı mümkün olduğu kadar önemli sayıda 
vatandaşının mutlu olmasını sağlamaktır27.

Beccaria'ya göre, cezanın amacı, suçlunun tekrar suç işlemesini ve di
ğerlerinin onu örnek almasını önlemek olup, ne bireye ızdırap vermek ne 
de işlenen suçu yok saymaktır. Bundan böyle, suç işlenmesine engel olmak 
için verilen cezanın adil ve yararlı olması gerekir. Cezanın miktarına gelin
ce, bu miktar ",. .suçun cemiyete verdiği zarara göre hesap edilir... "28.

Suç işlemeyi frenleyecek en iyi çarenin cezanın şiddeti olmayıp, 
ondan kaçınıl amayacağı kanaatinin yerleşmesi olduğunu savunan 
müellif, mutedil bir cezanın muhakkak tatbik edileceği korkusunun, 
tatbikinden kaçınmak ümidini veren, şiddetli bir cezadan daima etkili 
olduğu görüşündedir29.
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Ölüm cezası30 ve işkencenin31 yasalardan kaldırılmasını da savu

nan Beccaria, ölüm cezasının ancak siyasi suçlar bakımından muhafa
za edilmesinden yanadır. Beccaria'nın müdafaa ettiği prensiplerin bir 
kısmı 1789 tarihli İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesinde yer almış
tır32. İmparatoriçe Maria Theresia 1776'da Beccaria'nın düşüncelerinden 
esinlenerek işkenceyi kaldırdığı gibi, İmparator Joseph II, 1778 yılında 
sıkıyönetim haricinde ölüm cezasını kanunlardan ilga etmiştir33 34.

30 Yazar bu konuda şu görüşleri savunmaktadır: "Çünkü bu cezanın zaruri olduğu 
ahval mevcuttur: Birincisi isyan halidir. Bu zamanda milletin top yekûn hürriyetini ka
zanması veya kaybetmesi mevzu bahistir. İkincisi, kanunların yerini, kargaşalık ve nizam
sızlık aldığı ve fert, hürriyetinden mahrum edilmiş halde dahi mevcudiyeti milletin hıızıır 
ve sükûnunu bozmakta amil olabilecek kudrette olduğu rejim için tehlikeli ihtilallere yol 
açabilecek durumda bulunduğu surette, vatandaşa öliim cezası vermek bir zarurettir". 
Bkz. Beccaria, Fasıl: XVI, s.187. Beccaria'nın özellikle ikinci ihtimal hakkmdaki 
düşünceleri biraz müphem olduğundan eleştirilmiştir, bkz. Jean Pradel, Histoire 
des doctrines penales, 2. Edition, Paris 1991, s.34.

31 Konuyla ilgili olarak Beccaria, "bir adamın kendi kendisinin ithamcısı olmasını istemek 
iddiası çok korkunç ve pek gülünçtür. Hakikat sanki onun adaleleri ve sinirleri içine giz
lenmiş gibi, onu işkence ile çıkarmaya çabalamak vahşet ve budalalıktır...işkence ekseriya 
zayıf bünyelerin mahkûm olmasına, gürbüz ve mütehammil katillerin masum çıkmastna 
yarayan meş'um bir vasıtadır" Beccaria, Fasıl: XII, s.159,161.

32 Beyannamenin 1, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri, bkz. Baha, Kantar, Ceza Hukuku, 
Başlangıç, Ankara 1937, s.27.

33 Kürzinger, s.23; Ferri'ye göre, Adam Smith'in ekonomi ilminde mevkii ne ise ceza 
hukukunda da Beccaria'nın mevkii odur. Ferri, La sociologie criminelle, Paris 
1914, s.18, zikreden, Kantar, s.27.

34 Constant, s.ll.

Brissot de Warville (1754-1793) suçlan önlemenin esas çaresinin, 
genel mutluluğu sağlayan makul bir yönetimle gerçekleşebileceğini 
vurgulamaktadır3'1.

Beccaria'nın eserinin yayınlanmasından XVIII nci asrın sonuna 
kadar, uzun zaman farkına varılmamış olsa da, Almanya'da en az üç 
isim (Kari von Eckartshausen, 1752-1803; Johann Christian Schau
mann, 1768-1821; Johann Gottlieb Münch, 1774-1837) suç psikolojisi 
olarak adlandırdıkları kriminolojik sorunlarla meşgul olmuşlardır. Bu 
üç müellifin ortak noktası suç psikolojisi üzerine eserler vermiş olma
larıdır.



36 Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile ilişkisi

Bilimsel kriminolojinin öncülerinden von Eckartshausen'in suç 
psikolojisine ilişkin açıklamaları üç büyük kısma ayrılır. Suçun oluş
ması ve suçluların gruplandırılması, suçu önleme, suç politikası.

Suçluluğun nedenlerini her fail bakımından aynı şekilde mütalaa 
etmeyen, diğer bir deyişle suçluların birbirinden farklı olduklarını 
vurgulayan müellif, bu sebepleri eğilim ve çevrenin etkisinde görmek
tedir. Suçluluğun sebepleri arasında von Eckartshausen'e göre eğitim, 
yaş, durum zikredilebilir. Ülkede adam öldürme ve yağma fiillerinin 
işlendiğinden bahsedilirse, filozof ilk önce olayın cereyan ettiği yerin 
mevkii ve çevresini inceler. Bataklıklarda yaşayan insanların, diğer 
yerlerde ikamet edenlere göre daha merhametsiz olduklarına ilişkin 
örnekler vardır.

Filozof ayrıca, failin karakterini, yaşam tarzını, beslenmesini, mes
leği ve eğitimini inceler. Devletin suçu oluşturan bu durumlarla yete
rince ilgilenmediğini görürse kendisi iyileştirme işlemine koyulur. Ese
rinin başka bir yerinde von Eckartshausen suçluluğun harici sebepleri 
arasında, kötü eğitim-öğretim, din, eğitim eksikliği, kötü insanlar ve 
örneklerin taklidi, kötü neşriyat vs.yi saymaktadır. Her ne kadar Avus
turyalI Kriminolog Hans Gross (1847-1915) 1898 yılında yazdığı "Suç 
Psikolojisi" adlı yapıtında müellife yer vermiş olsa da, von Eckartshau
sen'in bilime ve dolayısıyla Kriminolojiye katkısının çok az olduğunu 
belirtelim. Ancak bu müellifin, modern kriminolojinin kurucusu sayılan 
Lombroso'dan (1835-1909) çok önce, suç psikolojisine ilişkin sorunlarda 
ampirik tespitler yaptığını unutmamak gerekir35.

35 Kürzinger, s.23-24.

Johann Christian Schaumann genç eczacılara suçlu yerine suçun 
öğretilmesinden şikâyetçidir. Cürmi öğreti ve kuralların soyut olarak 
değil, insan ve insan hareketleriyle birlikte değerlendirilmesi gerekti
ğini savunan müellif, psikolojinin bir kısmını oluşturan suç psikoloji
sinin suçun tabiatına ilişkin olduğu görüşündedir. Suç psikolojisinin 
gayesinin suçun tabiatının esaslı ve doğru bir şekilde araştırılması 
olduğunu belirten Schaumann, psikolojinin bu dalının suç kavramın
dan başlaması gerektiğini ifade eder. Suçun nasıl meydana geldiğini, 
suç çeşitlerini, ruhun suça; suçun ise faile, karakterine etkisini, suça 
teşvik edici ve onun önlenmesine yönelik vasıtaların tetkikini belirtir. 
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Suç psikolojisinin temeli tecrübe olduğundan gözlemlerin doğru ya
pılması gerekir. Suç psikologu toplanan malzemeleri ampirik bir bili
min oluşmasına yarayacak biçimde kullanmalıdır. Yukarıda von Ec- 
kartshausen'in kriminolojiye katkısı hakkında belirttiklerimiz Schau
mann için de geçerlidir36.

36 Kürzinger, s.25.
37 Bu dönemdeki cezaevlerinin durumu hakkında bkz. R. v. Hippel, Die geschicht- 

liche Entwicklung derFreiheitsstrafe, s.1-15, 12 in: Deutsches Gefangniswesen he- 
rausgegeben von Erwin Bumke, Berlin 1928.

38 Kürzinger, s. 26-27.
35 Lavater, 1776'da insanların çeşitli hayvan başlarıyla benzerliklerine işaret etmişti. 

Bkz. Pierre Bouzat-Jean Pinatel, Traite de droit penal et de criminologie, tome III, 
Criminologie par Jean Pinatel, 2. Edition, Paris 1970, s.222.

Eserin bilimsel bir incelemeden ziyade suç psikolojisine yardım 
gayesiyle kaleme alındığını belirten Münch'e göre, en ağır suçlar zarar 
verme düşüncesinden değil, cahillikten kaynaklanır. Doğru yoldan 
çıkmanın en etkin sebebi suçluların çocukluklarında eğitime tabi tu- 
tulmamalan, okula gitmemeleridir. Suçluluğun diğer bir nedeni müel
lifin yaşadığı zamanki cezaevlerinin durumuyla ilgilidir.

Münch, zamanındaki cezaevlerinin uslanmayı sağlayacakları 
yerde, suçlu ürettikleri düşüncesindedir37. Müellife göre, adam öl
dürme suçlarında ölüm cezası kaldırılmalıdır. Ceza, diğerlerini değil, 
günahkârı iyileştirmeli, sadece faili korkutmalıdır. Münch'ün eserinin 
de yukarıda belirttiğimiz diğer iki müellif gibi, dar anlamda krimino
lojinin gelişmesine herhangi bir katkısı olmamıştır38.

XVIII. Asrın sonları ve XIX. Asırda suçluların fiziki ve psikolojik 
kişilikleri ile ilgilenen Lombroso'nun öncülerine rastlanır. Bunlar ara
sında Caspar Lavater (1741-1801)39, François Joseph Gall (1758-1828), 
Cubi y Soler (1801-1875) gibi, kişilerin kafatasları ile karakter ve yete
nekleri arasında ilgi kuranlar (phrenologie veya craniologie) ve akıl 
hastalıkları uzmanları sayılabilir. Bu son grup psikiyatri akımını baş
latmıştır. Nitekim Cabanis (1757-1818) eski sisteme göre akıl hastala
rının kapatılmalarına karşı çıkarak, bunların diğer hastalardan farklı 
olmadıklarını, diğerleri gibi şefkatli muamelelere tâbi tutulmalarını ve 
kendilerine özgü tedavinin konusu olmalarını ifade ediyordu. Caba-
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nis ve daha sonra Esquirol'e (1772-1840) göre, bir hasta olarak kabul 
edilmesi gereken suçlu, hiç şüphesiz bir akıl hastasıdır. Cabanis ve 
Esquirol, zamanımızda doğruluğu tartışma konusu olan bu düşün
ceyle kriminolojiye, tıbbi tedaviyle karşılaştırılabilecek, suçlunun te
davisi metodunu getirmişlerdir40. 1860'h yıllarda Maudsley de (1835- 
1918) akıl hastalığı ile suç arasındaki ilişkileri araştırmıştır.

40 G. Stefani-G. Levasseur-R. Jambu Merlin, Criminologie et Science penitentiaire,
2. Edition, Paris 1970, s.23-24; XIX. Asrın başında İngiliz Doktoru Prichard da 
(1768-1842) suçlunun manevi değerlerin bozulmasından muzdarip bir hasta oldu
ğu düşüncesindedir. Lygia Negrier-Dormont, s.38.

41 Pinatel, III, s.223.
42 Constant, s.12.
43 Stefani-Levasseur-Jambu-Merlin, s.24.

1857 yılında Benedict Augustin Morel "İnsan soyundaki fiziki, 
düşünsel ve ruhi yozlaşmalar" (Traite des degenerescences physiques, 
intellectııelles et morales de 1' espece humaine) adlı eserinde suçlulukla 
dejenereleşme (yozlaşma) alametlerinin ilişkilerini betimlemektedir. 
Lombroso, Morel'in teorilerini 1874'de Gaspare Virgilio'nun Tori
no'da yayınlanan «Suçun hastalıklı tabiatı» (sulla natura morbosa del 
delitto) adlı kitabından öğrenmiştir. Bu son kitabın neşrinden iki yıl 
sonra da, Lombroso'nun "suçlu insan" eseri yayınlanmıştır4’.

1868'de yayınladığı "Doğal Psikoloji" (Psychologie Naturelle) adlı 
eserinde Prosper Despine (1812-1892) suçlu çocuklarda yozlaşma be
lirtilerini ortaya koyduktan sonra, suçlularda mistik hezeyanın (folie 
morale) bulunduğu sonucuna varır42.

Yukarıda belirttiğimiz müelliflerin çalışmaları suçlulara yönelikti. 
XIX. Asrın birinci yarısından itibaren bizatihi "suç" olayını esas alan 
başka bir eğilim kendini gösterdi. Bu eğilim iki vakıanın bileşkesidir: 
Auguste Comte'un felsefesi ve 1926 yılından itibaren düzenli bir şe
kilde yayınlanan Fransız suçluluk istatistikleri. Fransız Andre Guerry 
(1802-1866) ve Belçikalı Adolphe Quetelef'nin (1796-1874) incelemele
ri, yukarıda belirtilen bu iki unsurun dikkate alınmasından oluşur43.

"Suçluluk hakkmdaki ısı kanunu"nu ilk defa dile getiren Guerry, 
kişiler aleyhine işlenen suçların ise, soğuk bölgelerde daha çok işlen
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diğini vurgulamaktadır. Bu ısı kanununun doğal sonucu, şiddet suç
larının yazın, mala karşı suçların ise, kışın daha fazla işlenmesidir44 45.

44 Stefan i-Levasseıır-Jambu-Merlin, s.89; Pinatel, III, s.81-82
45 Stefani-Levasseur-Jambu-Merlin, s.24; Pinatel, 111, s.81-82,121
46 Bu eser üç ciltten oluşur. Kitap muhtelif dillere tercüme edilmiştir. Örneğin 

L'homme criminel, I-II, Paris 1895 (567+753 sayfa). Der Verbrecher in anthropolo- 
gischer, ârztlicher und Juristischer Beziehung, 3 Bde, Hamburg 1887, 1890, 1896. 
Eser'in 3 ncü cildi Fransızcaya, le crime: causes et remedes Paris 1899 (583 sayfa) 
başlığıyla çevrilir. Lombroso'nun eserinin 3 ncü cildi Türkçeye Dr. Sadi Irmak ta
rafından özet olarak "Suç işlemenin sebepleri" başlığı altında (79 sayfa) tercüme 
edilmiştir, bkz. Lombroso, Suç İşlemenin Sebepleri (Çev: Sadi Irmak), 2. Baskı, İs
tanbul 1963.

47 Örneğin la sociologie criminelle, Paris 1905; Das Verbrechen als soziale Ersc- 
heinung, Leipzig 1896; Criminal Sociolog, London 1895; I kinoniologia ton eglima- 
tos, Athenes 1926.

Quetelet de 1835 yılında iki cilt halinde yayınladığı "insan ve me
lekelerinin gelişmesi veya sosyal fizik üzerinde deneme" (L' homme 
et le developpement de ses facultes ou Essai de physique sociale) isim
li yapıtında 1826-1830 yıllarına ait Fransız suç istatistiklerine dayana
rak Guerry ile aynı sonuçlara varır: Şahıs aleyhine suçların güney böl
gelerinde ve sıcak mevsimlerde, mal aleyhine suçların ise kuzey böl
gelerinde ve soğuk mevsimlerde daha çok işlenmesi. Ferri bu görüşle
ri onaylar: Fransa'da gelişen, İngiltere'de parlayan "Haritacılık veya 
Coğrafi Mektep" (Ecole Cartographique ou Geographique) olarak 
adlandırılan bu okul, daha sonra unutuldu. Ancak son zamanlarda 
Amerika Birleşik Devletleri'nde Lindesmith ve Levin tarafından bu 
düşüncelere önem verildi. İlk sosyologlar da suçluluk üzerinde yok
sulluğun ve ekonomik krizlerin etkilerini incelediler. (Belçika'da 
Ducpetiaux, Fransa'da Dupuy ve Legayt, Almanya'da Berg)15.

Kriminolojik nicelemeler esas itibariyle Lombroso'nun (1835- 
1909) 1876 yılında yayınladığı "Suç işleyen insan" (1' homme criminel, 
l'uomo delinquente)46 ve onu takiben Enrico Ferri'nin (1856-1929) 
1881'de neşrettiği "Hukuk ve Ceza Usul Hukukunda Yeni Ufuklar" (1 
nuavi orizzonti del diritto et della procedura penale, Bologna 1881) 
adlı eserleriyle başlar. Ferri'nin bu kitabı 3. baskıdan sonra, cürmi 
sosyoloji (Sociologia criminale) adını alır ve muhtelif dillere47 tercüme
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edilir. Yukarıda zikredilen bu müelliflere Raffaele Garofalo'yu (1851- 
1934) da eklemek gerekir48.

48 Garofalo'nun "Criminologia, Turin 1891" isimli yapıtı da muhtelif dillere çevrilmiştir. 
Örneğin La criminologie, Paris 1905; Criminology, Boston 1914; eser 1957'de Dr. Mu
hittin Göklü tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir, bkz. Garofalo, Baron Rafaele, Crimino
logia. "Suç, Suçlu ve Ceza" (çev: Dr. Muhittin Göklü), İstanbul, 1957.

49 Pradel, bu dönemin Montesquieu'nün "Kanunların Ruhu" (Esprit des lois) 1748 
ve Beccaria'nm "Suçlar ve Cezalar" (Traite des delits et des peines) 1764 adlı eser
lerinden başladığını ve Lombroso'nun "Suçlu insan" 1876 kitabıyla sona erdiğini 
belirtmektedir, bkz. Pradel, s.40. Doktrinde başka fikirlere de rastlanmakladır. 
Örneğin bir görüşe göre, "kanunların ruhu" ile başlayan bu dönem, doğrudan 
doğruya Feuerbach'dan esinlenen 1813 Bavyera Ceza Kanununun yayımıyla sona 
erer. Roger Merle-Andre Vitu, Traite de droit criminel, tome 1, 5 Edition, Paris 
1984, s.105. Diğer bir düşünceye göre ise, Beccaria ile başlayan ve Carrara (1805- 
1888) ile son bulan okula, klasik okul denir, bkz. Kantar, s.35, dn.2.

Modern kriminolojik incelemelerin esasını oluşturan bu eserlerin 
yazarlarının (Lombroso, Ferri, Garofalo) kurdukları okula Pozitivist 
(Antropolojik) okul denir. Bu alimlerin üçü de İtalyan olduklarından 
Pozitivist Mektebe, İtalyan okulu adı da verilmiştir. Aşağıda önemli 
kriminolojik teorileri izah ederken Pozitivist Okula değineceğiz.

II. BELLİ BAŞLI KRİMİNOLOJİK TEORİLERE TOPLU BİR 
BAKIŞ

Kriminolojik Teorilerin tarihçesini üç büyük döneme ayırmak 
mümkündür:

1. Lombroso'dan önceki dönem: Sezgisel veya amprik.
2. Lombroso dönemi: Suçlu antropolojisinin öne çıkması.
3. Lombroso'dan sonraki dönem.
Aşağıda bu dönemler detaylı bir şekilde incelenecektir.

1. Lombroso’dan Önceki Dönem

Bu başlık altında yukarıda değindiğimiz Platon, Aristo ve Saint 
Thomas d' Aquin'in görüşleri dışındaki "klasik okul"un49 fikirlerine 
yer vereceğiz. Hemen belirtelim ki, klasik okul terimini kullananlar 
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Pozitivist Okul'un kurucuları olmuştur. Diğer bir deyişle, klasik okul, 
adını karşı görüşte olanlara borçludur50. Okula dahil olan müellifler 
arasında da farklı eğilimlerin bulunduğuna işaret etmek gerekir51. 
Nitekim bu düşünür ve yazarları eğilimlerine göre a) Sözleşmeciler 
(Hobbes, Grotius, jean Jacques Rousseau, Fichte)52, b) Faydacılar (Pu- 
fendorf, Feuerbach, Bentham), c) Adaletçiler (Kant) ve d) Telifçiler 
(Eklektikler)53 (Almanya'da von Preuschen, Möhl, Mittermaier, Ber
ner, Geyer, Belçika'da Haus, Fransa'da De Broglie, Rossi, Molinier, 
Ortolan, İtalya'da Carrara) olarak gruplara ayırmak mümkündür54. 
Belirtelim ki, çoğu Fransız yazar55 ve onları takiben bazı Türk müellif
ler56, cezanın esasmı toplumsal yarara dayandıranların (faydacılar) ve 
suçlunun cezaya çarptırılmasının adalet gereği olduğunu savunanla
rın (adaletçiler) düşüncelerini bağdaştırmaya çalışanların (telifçiler) 
oluşturduğu okula "yeni klasik okul" (1' ecole neo-classique) demekte, 
sözleşmeci, faydacı ve adaletçi görüşlere ise, klasik doktrin adını ver
mektedirler.

50 Sulhi Dönmezer-Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C.I, 
12. Bası, İstanbul 1997, s.62.

51 İşte bu nedenledir ki, klasik okul sözcüğüne yer vermeyen Pradel, "Klasik Okul
lar" terimini tercih etmektedir. Pradel, s.40.

52 Florian (1869-1945), Beccaria'nm bütün okulların üstünde olduğu, klasik okulun 
şefi sayılmasının onu küçülteceği düşüncesindedir, bkz. Eugenio Florian, Trattato 
di diritto penale, tome 1, Mailand 1934, n.27, zikreden, Kantar, s.35, dn.2.

53 Eklektik, seçme anlamına gelen Yunanca bir kelimedir. Felsefede çeşitli teorilerin 
her birinden bir kısım almak suretiyle yeni ve bağımsız bir teorinin oluşturulması 
usulüne denir. Kantar, s.32, dn.l.

54 Bu tasnif için bkz. R. Garraud, Traite theorique et pratique du droit penal français, 
tome 1, 3. Edition, Nouveau Tirage Paris 1928, s.79 vd.

55 Örneğin, H. Donnedieu de Vabres, Traite de droit criminel el de legislation pena
le comparee, 3. Edition, Paris 1947, s. 30 vd; Merle-Vitu, s.109 vd.

56 Örneğin Taner, (s.33), telifçilere, klasik okul, Kantar ise (s.35), yeni klasik okul 
demektedir.

Klasik Okulun (Telifçiler, Yeni Klasik Okul) taraftarlarına göre, 
akıl hastası olmayanlar -okul akıl hastalarını istisna sayar- irade ser- 
bestileri bulunduğundan, yani iyilik veya kötülük yapma hususunda 
serbest olduklarından, seçim hakkına sahiptirler. Bu gibi temyiz kud
retine sahip kimseler fiil ve hareketlerini gerçekleştirip gerçekleştir-



42 Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile ilişkisi

memekte serbest olduklarından, suçu işlemeyebilirken işlediklerin
den, kusurludurlar ve dolayısıyla cezai sorumlulukları vardır. Diğer 
bir deyişle yasak fiili serbest iradeyle işleyenin, manevi sorumluluğu 
(responsabilite morale) bulunmaktadır. Fiil ile ceza kanunu arasındaki 
ihtilaftan doğan suç için, işlendiği sırada irade serbestisi ve temyiz 
kudreti olmayan kimseye ceza verilemez. Normal insanın suç işleme
si, onun serbestçe kötüyü tercih ettiğini gösterdiğinden, ceza yaptırı
mına tâbi tutulmasını gerektirir. Kısaca, temyiz kudreti ve irade ser
bestisine sahip olanın cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Suç ve suç
luyu soyut olarak ele alan okul, suçlunun cezasının işlenmiş olan su
çun ağırlığıyla ve topluma verilen zararın derecesiyle orantılı olmasını 
savunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi akıl hastalarını istisna olarak kabul eden 
okul, bunların suç işlemeleri halinde irade serbestilerinden bahsedi- 
lemeyeceğinden, kendilerine ceza verilemeyeceğini, irade serbestileri- 
nin azalması durumunda ise, cezalarında indirim yapılması gerekti
ğini belirtmektedir57.

57 Constant, s.25; Merle-Vitu, s.109 vd; Kantar, s.35; Taner, s.33.
58 Bu kanunlar arasında, örneğin 1852 Avusturya, 1858 Türk,1867 Belçika, 1872 

Almanya, 1878 Macar, 1881 Hollanda, Orta ve Güney Amerika Kanunları, 1834 
Bolivya, 1875 Şili, 1886 Salvador Ceza Kanunları sayılabilir. Ayrıca Pozitivist 
Okul tarafından eklektik ve eskimiş olarak eleştirilen mülga 765 sayılı 1926 
Türk Ceza Kanunu'nun kaynağı 1889 İtalya Ceza Kanunu da Carrara'nın gö
rüşlerine ve dolayısıyla karma kurama dayanmaktadır. Bkz. Donnedieu de 
Vabres, s.34.

Karma kuram, XIX. Yüzyılın ilk yarısından itibaren çeşitli ülke 
ceza kanunlarının yapımını veya değişikliklerini önemli ölçüde etki
lemiştir58.

Kriminolojik açıdan klasik teori çeşitli yönlerden eleştirilmiştir:

Fransız İhtilalinin etkisi altında kalan okul, herkesin kanun 
önünde eşit bir biçimde (mutlak eşitlik) cezalandırılmasını savunmuş
tur. Ancak cezanm eşitliği mutlak bir biçimde anlaşılmamalıdır. Aksi 
takdirde cezanm bireyselleştirilmesi imkansız hale gelir. Bu bakımdan 
cezanın ferdileştirilmesi sonucunda aynı suçu işleyenlere farklı ceza
lar öngörülmesi eşitlik prensibini zedelemez. Teori, cezanın, suçlunun 
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kusurunun derecesine göre hükmedilmesini öngördüğünden manevi 
mesuliyetleri bulunmayan en tehlikeli suçlular cezalandırılmamakta, 
kusur yetenekleri zayıflayan suçlular ise, kısa süreli hürriyeti bağlayı
cı cezalara çarptırılmaktaydılar. Bu suretle, yozlaşmaları ve anormal
likleri (gayritabiilikleri) nedeniyle toplum bakımmdan çok daha tehli
keli failler, az tehlikeli tesadüfi suçlulara nazaran daha hafif cezaya 
çarptırılıyorlardı. Okul böylece toplumu tehlikeye atmış oluyordu. 
Teorinin ortaya atıldığı dönemlerde cezaların ağırlığı, toplumsal vic
dan ile de bağdaşmıyordu59.

59 Konuyla ilgili olarak Beccaria'nm ifadelerinin hatırlanması yerinde olur: "Mutedil 
bir cezanm muhakkak tatbik edileceği korkusu, tatbikinden kaçınmak ümidini ve
ren şiddetli bir cezadan daima müessir olmuştur, bkz. Beccaria, s.215.

60 Örneğin, Fransa'da 1814 kanunu genel müsadereyi kaldırdı. 28 Nisan 1832 Kanu
nu Ceza Kanununun birçok maddesinde ölüm cezası yerine daha hafif cezalar ön
gördü. Aynı kanun takdiri hafifletici sebepler müessesesini genişleterek hakimlere 
cezaları kanunda öngörülen sınırlardan daha aşağı çekebilmek yetkisini verdi. 
Takdiri hafifletici sebepler uygulayan hâkim, cezada indirim yaparken, gerekçe 
gösterme zorunda bırakılmadı. Donnedieu de Vabres, s.32-33.

61 Bouzat, I, s.101.

Karar merci olan hâkim ve daha ziyade jüri üyeleri, kişileri ağır 
cezalara hükmetmektense, beraat kararları vermeyi tercih ediyorlar
dı. Bunun üzerine mevzuatta cezaların hafifletilmesi, takdiri hafifle
tici sebepler müessesesinin gereğinden fazla uygulanması ve dolayı
sıyla kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezaların hükmedilmesi yollarına 
başvuruldu60.

Hâkimlerin sık sık başvurdukları kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
cezaların korkutma ve ıslaha yaramadıkları saptandı. Nitekim bu teo
rinin gözde olduğu XIX. Yüzyılın ortasından itibaren suçluların sayı
sının arttığı, hapishanelerin dolduğu istatistiklere dayanılarak ileri 
sürülmüştür. Örneğin, Fransa'da istatistikler, 1815-1880 arası suç mik
tarının genel bir artış kaydettiğini61, 1826'dan 1880'e kadar bu sayının 
üç misli olduğunu, 1826-1830 arası yüz sanıktan sekizinin suç oluştu
ran fiili tekrar işlemelerine karşılık,1876'dan 1880'e kadar aynı sanık 
miktarından 46 kişinin suç işlemekte ısrar ettiklerini göstermiştir. Her 
ne kadar 1826-1880 döneminde, onda bir kadar bir nüfus artışı ve tica
ret ve sanayinin gelişmesi sonucu yeni ceza kanunlarında yer alan
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suçların sayısında bir artma olmuşsa da, suçluların sayısı bu artış 
oranlarını çok geride bırakacak biçimde yükselmiştir62.

62 Donnedieu de Vabres, s.35; Artuk-Gökcen-Alşahin-Çakır, s.36 ve dn.61; Kantar, s.36.
“ Constant, s.25-26.
64 Stefani-Levasseur-Jambu-Meılin, s.25.
65 Antropolojik incelemeleri yapanlar arasında XVI. ve XVII. yüzyılda Giovanni 

Batista della Porta (1545-1615), XV11I. asırda Lavater (1741-1801) ve XIX. yüzyılın 
başında François-Joseph Gall (1758-1828) ve daha sonra Bruce Thompson (1810- 
1873) sayılabilir. Bu müelliflerden della Porta suçluyu "solgun ciltli, uzun saçlı, iri 
kulaklı, ufak gözlü" insan olarak tanımlamıştır, bkz. Hans-Dieter Schwind, Eine 
praxisorientierte Einfiihrung mit Beispielen, 10. Auflage Heidelberg 2000, s.87.

66 XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başında psikiyatrik araştırma yapanlar ara
sında Cebanis (1757-1818), Esquiral (1772-1840) ve Prichard (1768-1842) zikredile
bilir. bkz. Stefani-Levasseur-Jambu-Merlin, s.24; Lygia Negrier-Dormont, s.38.

67 Örneğin Ducpetiaux, Dupuy, Legayt, Berg.

Diğer taraftan teori, sosyal veya ekonomik nedenler gibi suçun se
beplerini dikkate almamış, suçluların kişilikleriyle de ilgilenmemiştir. 
Böylece yeni klasik okul insan doğasındaki değişmelere, onun içinde 
bulunduğu ortama, kısaca suçun sebebine değer vermemiştir. Diğer bir 
anlatımla, objektif unsura (suç, failin soyut olarak ele alınması, ceza) 
önem veren teori, suçu oluşturan nedenlerle meşgul olmamıştır63.

Yukarıda belirtildiği gibi, okulun benimsediği suç politikasının 
iyi netice vermemesi, Pozitivist Okulun doğuşuna neden olmuştur.

2. Lombroso Dönemi

A. Lombroso ve Pozitivist Okul

a. Genel Bilgiler

Lombroso'nun (1835-1909) kriminolojideki işlevi çoğu kez saptı
rılmıştır. Müellif her ne kadar "kriminolojinin babası" olarak kabul 
edilmişse de, şüphesiz suç ilminin kurucusu değildir64.

Lombroso'dan önce suçun sebeplerinin incelenmesiyle ilgili ola
rak antropolojik65, psikiyatrik66 ve sosyolojik67 araştırmalar gerçekleşti
rilmiştir68.
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b. Lombrosso’nun Hayatı

Asil ve fakat fakir bir aileden gelen Cesare Lombroso, 6 Kasım 
1835'de o sıralarda Avusturya tarafından yönetilen Verona'da doğdu. 
1858 tarihinde Pavia Üniversitesi'nden tıp doktoru olarak mezun ol
du. Cerrahi dalında uzmanlaşan müellif, İtalya'nın 2 nci bağımsızlık 
savaşma askeri doktor olarak katıldı. Bu zaman zarfında 3000 civarın
da askerin ve daha sonra da cezaevlerindeki mahkûmların (örneğin 
Napoli), düzenli (sistematik) bir biçimde kafataslarını ve bedenlerini 
ölçmeye başladı. "Deha ve cinnet" (Genio e follia) kitabını (1864) yaz
dıktan sonra Pavia'daki akıl hastalığı kliniğine eylemsiz profesör ola
rak 1867'de atandı. 1869-1870 senelerinde Kuzey İtalya'da çok sık rast
lanan ve Pellagra diye isimlendirilen vitamin hastalığı hakkında ilmi 
neşriyatlar gerçekleştirdi. Deneysel nitelikli bu araştırmalarında 
Lombroso ilk defa yaygın bir biçimde istatistiği ispat vasıtası olarak 
kullandı. Müellifin daha sonraki bilimsel araştırmalarım antropolojiye 
yönlendiren vakıa 1870 yılında gerçekleşti. Lombroso, Villella isimli 
Kalabriyalı 72 yaşındaki bir katil ve sokak haydudunun otopsisi sıra
sında bazı maymun çeşitlerinde tesadüf edilen ve fakat o zamana ka
dar insanlarda görülmeyen kafatası anormalliğine (gayritabiiliğine) 
rastladı68 69. Bu tespitiyle Lombroso suçlunun kalıtımdan etkilenen bir 
varlık olduğu sonucuna ulaştı70. Bu andan itibaren suçlularla ilgili 
antropolojik malzeme toplayan Lombroso, kendi deneysel incelemele
rine de başladı. 1871 yılında Pesaro Akıl Hastanesine Başhekim olarak 
atandı71.

68 Nitekim Lombroso, suç antropolojisi kongresinin açılış konuşmasında “ben nerede 
ise havada kalmış, belirsiz bu sonuçlan biraz somutlaştırmak, onları daha organik hale ge
tirmekten başka bir şey yapmadım" demiştir, zikreden, Pinatel, III, s.222.

69 Kürzinger, s.27; Schwind, s.85, 87.
70 Bu konuda Lombroso, Darwin'in (1809-1882) evrim (kalıtım) teorisine dayanmak

tadır. Bu düşünceye göre, başlangıçta vahşi olan ilkel insan, kuşaklardan sonra 
bugünkü haline ulaşmıştır. Ancak bazı kişilerde, başlangıçta görülen bu vahşilik 
hali kuşakları atlayarak tekrar meydana çıkmakta ve suçluluğa yol açmaktadır. 
Suçlu, ilkel insana benzeyen anormal veya yozlaşmış bir kimsedir, bkz. Sulhi 
Dönmezer, Kriminoloji, 7.Bası, İstanbul 1984, s. 116; Constant s.28.

71 Uzun, s.127.



46 Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi

Torino Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nda 1876'da eylemli profesör 
olarak görevlendirilen alim, aynı yıl "Suç İşleyen İnsan" (L'uomo de- 
linquente) isimli kitabını yayınladı. 252 sayfadan oluşan eserin ilk bas
kısının dikkat çekmemesine karşılık, kitabın ikinci baskısı (1878) büyük 
bir alaka uyandırdı. Gittikçe kapsamı genişleyen ve bizzat Lombro
so'nun üzerinde çalışıp 5. Baskısı yapılan eser 1900 sayfayı aştı.

Eserin 5. baskısından tercüme edilen Fransızca 2. baskısının (Ce
sare Lombroso, T homme criminel, Paris 1895) 1. cildinde müellif, do
ğuştan suçlunun anatomi ve psikolojisiyle geniş bir biçimde (s.265- 
556) meşgul olur. Eserin Fransızca'ya çevrilen aynı tarihli 2. cildinde 
ise, Lombroso çeşitli suçlu tiplerinden (ihtirasi, akıl hastası ve tesadüfi 
suçlular) bahseder. "Suç işleyen insan" kitabının tamamlayıcısı niteli
ğinde olan ve 1907 tarihinde Fransızcaya çevrilen "Suç, Sebep ve Te
davileri" (Le crime. Causes et remedes, Paris 1907) adlı eserinde 
Lombroso, suçun nedenleri (Etiologie du erime) kısmından sonra su
çun önlenme ve tedavisini (Prophilaxie et therapeutique du erime) 
inceler. Eser, "1895-1898 arasında suç antropolojisi ve suç sosyolojisi
nin gelişmesi tarihi" başlıklı bir ek bölümle sona erer.

Lombroso'nun araştırmalarının esasını, Lyon Okulu tarafından 
ağır bir şekilde eleştirilen72, "doğuştan suçlunun tasviri" (Beschrei- 
bung des geborenen Verbrechers) kısmı oluşturur. Bu eleştiriler üze
rine müellif, başlangıçta savunduğu tek suçlu tipi görüşünden vazge
çerek birkaç suçlu tipinin mevcut olduğunu73 ve bütün suçluların an
cak %35'inin kalıtımdan etkilenen "doğuştan suçlu" olduğu sonucuna 
varmıştır74. Müellifin "suçlu insan" isimli kitabının yayınlanmasından 
günümüze kadar bir asırdan fazla zaman geçmesine ve vardığı sonuç
ların hemen hemen hepsinin hatalı veya zamanına uygun olduğu ne
ticesine varılmasına rağmen, verdiği bilimsel dürtüler, kriminolojide 
kalıcı bir yer işgal etmesini sağladı.

72 Kürzinger, s.27.
73 Taner, s.39; Kantar, s.37.
74 Lombroso, Le crime. Causes et remedes, Paris 1907, s. 443. Ayrıca bkz. Kürzinger, s.28.

Lombroso'nun araştırmaları kriminolojinin yanında, ceza ve ceza 
muhakemesi hukuklarını da derinden etkiledi. Lombroso'nun araş
tırmalarının gözden kaçmayan eksik tarafı, suçun sosyal bağlantıları- 



Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi 47
run öneminin ihmal edilmesinde görülür. Müellife göre suç, tabii bir 
görünüş (Naturerscheinung) olarak kalır75.

75 Kürzinger, s.28; Demirbaş, s.63.
76 Doktrinde, "doğuştan suçlu" terimini ilk defa Ferri kullanmıştır, bkz. Pinatel, III, s.224.
77 Lombroso hayatı boyunca, 383 İtalyan suçlunun kafatasını ve 5907 canlı suçluyu 

incelemiştir, bkz. Pinatel, III, s.224.
78 Kantar, s.37-38; Taner, s.39.
79 Vaktinden önce ve genç yaşta suç işleyen doğuştan suçluların ıslahları mümkün değil

dir. Nitekim bunlar, çocukluk veya gençlik yıllarında serserilik yahut diğer küçük suçları 
işleyerek daha büyüklerine varacaklarına ağır bir suçla örneğin, adam öldürmeyle faali
yete başlarlar. Ahlâki duygulardan yoksun olduklarından ıslah edilemezler. Bkz. Geor
ges Vidal-Joseph Magnol, Cours de droit criminel et de science penitentiaire. Tome I, 
Droit penal general science penitentiaire, 9. Edition, Paris 1949, s.39.

c. Düşünceleri

Lombroso'ya göre ilk devirlerde vahşi olan insanlar, nesillerin 
birbirini takip etmesi üzerine uygarlaşmışlardır (Darwin'in evrim, 
kalıtım teorisine dayanma). Ancak günümüzde, kendilerinde eski 
vahşilik hali ortaya çıkanlar suç işlerler. Bu gibi kimselere müellif, 
Ferri'den esinlenerek "doğuştan suçlu" demektedir76.

Nasıl ki, vahşiler yırtıcı, atak ve duygusuz varlıklarsa, insanlar 
arasında da bu nitelikleri haiz kişiler yani suçlular belirmektedir. Ce
zaevleri, hastaneler, okullar ve kışlalarda bulunanların iskelet, vücut, 
kafataslarının ölçüsü ve yüz ifadeleri üzerinde araştırmalar yapan 
Lombroso77, bunlarda ilkel varlıkları (vahşiler, hayvanlar) hatırlatan 
anatomik ve biyolojik bozuklukların varlığına inandı. Diğer bir anla
tımla doğuştan suçlular iptidai (ilkel) dönemlerde yaşamış olan insan 
örnekleridir. Onlar gibi antropolojik niteliklere sahip, ahlâk duygula
rından yoksun kimselerdir. Henüz ana karnında medeni insanların- 
kinden farklı antropolojik ve biyolojik alametleri almaya başlamışlar
dır. Kısaca doğuştan suçlular medeni toplumlarda yaşayan ilkel in
sanlardır. Bunlar künyelerindeki bir takım anormallikler (gayritabii- 
likler) nedeniyle iradeleri dışında suç işlemeye yönelmişlerdir. Suç 
işlemek için yaşayan ve irade serbestisi bulunmayan78 -pozitivist okul, 
klasiklerin aksine irade serbestisini kabul etmiyor- bu gibi kimseleri 
(suçluları), ne ıslah79 ve ne de ceza, suç işlemekten alıkoyamaz. Bu
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durumda toplum tabiat kanunlarından örnek alarak -tabiattaki tepki 
kanunu- kendisine zarar veren unsurlara karşı müdafaa tedbirleri 
almalıdır80. Hiçbir zaman ıslah edilemeyen doğuştan suçlular top
lumdan çıkarılmalıdır. Toplum dışı bırakma yaptırımının ne olacağı 
konusunda pozitivist okula mensup olanlar arasında fikir birliği bu
lunmamaktadır. Nitekim Lombroso ve Garofalo'nun bu yaptırımın 
genellikle idam cezası olması şeklindeki görüşlerine karşı çıkan Ferri, 
doğuştan suçlulara, infaz idaresine verilen geniş yetki sonucu süresi 
kısa kılabilen müebbet şeklinde hürriyeti bağlayıcı bir yaptırımın uy
gulanması gerektiği düşüncesindedir81.

80 Taner, s.40.
81 Donnedieu de Vabres, s.40.
82 Jean Pinatel, Traite elementaire de science penitentiaire et de defense sociale, 

Paris 1950, s.XXIX-XXX; Robert Schmelck-Georges Picca, Paris 1967, s. 55; Vidal- 
Magnol, I, s.38, dn. 4; Bouzat, I, s.109.

83 Örneğin dövme (tatouage) denilen ve bedenin çeşitli kısımlarına yapılan resim ve 
işaretler oluşturulurken acı duymama, normal insanlarda vücudun sol tarafının 
daha az hassas olmasına karşılık, doğuştan suçlularda bedenin sağ tarafının sol ta
rafına göre daha az hassas veya her iki kısmının eşit hassaslıkta olması, bkz. Vi- 
dal-Magnol, I, s.38, dn.5.

Lombroso'ya göre, doğuştan suçluları diğer insanlardan ayıran 
ve onları suç işlemeye yönelten anormallikler, anatomik ve morfolojik 
izler ve biyolojik ve fonksiyonel özelliklerdir.

Anatomik izler (stigmate) müellif tarafından şu şekilde tasvir 
edilmiştir: Sert bakışlı, dar alınlı, küçük kafataslı, çıkıntılı kaşlara ve 
elmacık kemiğine sahip, geniş ve uzun yüzlü, göz çukurlan derin, 
ince dudaklı, çok saçlı, az sakallı, geniş çeneli, soluk yüzlü, kısa boylu 
bir insan doğuştun suçlunun anatomik ve morfolojik özelliklerine 
sahiptir. Kadınlarda seyrek görülen bu özelliklere, dahi suçlularda 
rastlanmaz. Doğuştan suçlu portresi suçların çeşitlerine göre de yapı
lır. Nitekim katillerde donuk bakışa, kanlı göze rastlandığı halde, hır
sızlarda hareketli bakışlarla karşılaşılır82.

Biyolojik ve fonksiyonel alametler ise, kendini, maddi duygusuz
luk, acı duyma duygularının anormalliği83; bazı uzuvların faaliyetle
rinde uygunsuzluk, örneğin renkleri birbirinden ayırt edememe; ha
reketlerde düzensizlik, örneğin, beceriksizlik; reflekslerin kötü çalış
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ması, örneğin yüz kızarmasının mümkün olmaması, bünycvi anor
mallik, örneğin, erkek ve kadınların karşı cinsteki eğilim ve zevklere 
sahip olması şeklinde gösterir.

Doğuştan suçlu teorisine yapılan eleştiriler üzerine Lombroso, dü
şüncelerini bilahare değiştirmiştir. Nitekim önceleri ilkel insanın özel
liklerini gösteren ve suç işlemek için yaşayan tek bir suçlu tipinin (do
ğuştan suçlu) varlığını iddia eden müellif, daha sonra doğuştan suçlu
nun elverişli bir ortamda yaşama şansını bulması durumunda bütün 
hayatını ceza kanununu ihlal etmeden geçirebileceğini belirtmiştir84.

84 Buna karşılık doğuştan suçlunun suç işlemeye istidatlı (predispose au erime) bir 
kişilik olduğunu belirten Lombroso, çevre şartlarının onu etkilemesi durumunda 
önemsiz bir nedenden dolayı en ağır suçu işlemekten kaçınmayacağını ifade et
mektedir. bkz. Vidal-Magnol, 1, n.34, s.40.

85 Ancak Lombroso'nun suçluları doğuştan, ihtirasi, tesadüfi ve akıl hastaları olmak 
üzere dört sınıfa ayırmasına karşılık, Ferri, bu sınıflara itiyadı suçlu grubunu da 
ekleyerek, beşe çıkarmıştır. Lombroso, güçlü bir zeka, aşırı duyarlılık, vatansever
lik gibi özelliklere sahip olduklarını kabul ettiği "siyasi suçluları" ihtirasi suçlular 
kategorisine dahi eder. Jean Constant, Traite elementaire de droit penal, tome 1, 
Liege 1965, s.34; ayrıca bkz. Kantar, s.38, dn.2; Donnedieu de Vabres, s.38; Kiir- 
zinger, s.28; Vidal-Magnol, I, s.37; Uzun, s.129 vd.

Başlangıçta doğuştan suçluda ecdada çekme (atavik) hali bulundu
ğunu iddia eden Lombroso, sonraları bu düşüncesini de değiştirerek 
doğuştan suçluluğun kötü alışkanlıklar ve hastalığın sebebiyet verdiği 
kalıtımsal yozlaşmanın bir türü olduğunu vurgulamıştır. Eski düşünce
lerinin aksine bütün suçluların ancak %35'inin doğuştan suçlu olduğunu 
belirten müellif, tek bir suçlu tipi (doğuştan suçlu) teorisinden de vazge
çerek suçlu tipleri konusunda Ferri'nin fikirlerine iştirak etmiştir85.

d. Ferri’nin Hayatı

Enrico Ferri, 1856'da San Benedetto-Pö'da (Mantova) doğar ve 
1929'da Roma'da ölür. Orta ve lise tahsilini Mantova'da ikmal eder. 
Ferri, Bologna'da hukuk tahsili yapar. Profesör Ellero'nun danış
manlığında "la negazione del libero arbitrio e la theorica deli' impu- 
tabilita" (irade hürriyetinin reddi ve isnadiyet teorisi) adlı ceza hu
kuku tezini (1878) hazırlayan ve irade serbestisini reddederek pozi-
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tivist metodu kabul eden Enrico Ferri, eserinde klasik ceza hukuku 
sistemini muhafaza etmeye çalıştığından, Lombroso ve Garofalo 
tarafından eleştirilir. Bu eleştirilerin etkisiyle Ferri cürmi antropolo
jiyi benimser (1880). Fransızların 1826 tarihinden itibaren düzenli bir 
şekilde tuttukları suç istatistikleri, 1878'de Paris'e giden müellifin 
dikkatini çeker. Bu istatistikler 1880 yılında yayınladığı "Studi sulla 
criminalitâ in Francia dal 1826 al 1878" isimli kitabının temelini oluş
turur. Paris'ten dönüşünde hocası Ellero'dan boşalan Bologna Uni- 
versitesi'ndeki kürsüye tâyini üzerine "I nuovi orizonti del diritto e 
della procedure penale" (ceza hukuku ve usulünde yeni ufuklar) 
isimli meşhur konferansını verir (1881). Genişletilerek kitap haline 
getirilen bu konferans (2. Baskı, Bologna, 1884) 3. Baskısından sonra 
"La Sociologia criminale" (cürmi sosyoloji) adını alır. Bologna, Siena, 
Roma, Pisa ve Palermo Üniversitelerinde ceza ve ceza muhakemesi 
hukuku anabilim dallarında öğretim üyeliği yapan Ferri, 1889'de 
eylemli profesör olur. Çağdaşları tarafından XIX. asrın sonlarına 
doğru Pozitivist Okulun en önemli kişisi olarak kabul edilen Ferri, 
okulun görüşlerini yansıtan "L' arehivio di psichiatria ed antropolo- 
gia criminale" ve "Scuola Positiva" dergilerine başyazar olarak ma
kaleleriyle katkıda bulunur86. 1919'da Adalet Bakanlığı kendisine 
ceza kanunu öntasarısı komisyon başkanlığını verir87. 1921'de ta
mamlanan öntasarının genel kısmı milletlerarası ilgi uyandırmasına 
rağmen, parlamentoda müzakere edilmez. Ferri'nin teorilerinin çıkış 
noktası, irade serbestisinin reddi ve temyiz kudretinden bağımsız 
failin tehlikeliliğine dayanan, kanuni yani toplumsal sorumluluğu
dur88.

86 Fernand Collin, Enrico Ferri et l'avant- projet de code penal italien de 1921 Bruxelles 
1925, s.24 vd. Müellif, Ferri'nin belli başlı kitap ve makalelerine eserinin bibliyografya 
kısmında yer verir, bkz. s.198-199; Dezza-Seminara-Vormbaum, s.324.

87 Pozitivist okula mensup üyelerden oluşan bu komisyona, mektebe dahil olmayan 
Carnevale ve Stoppato da seçilmişlerdi. Ancak bu iki profesör, komisyonun kısmi de
ğişiklikler gerçekleştireceği yerde pozitivist okulun düşüncelerine uygun bir biçimde 
kanunun tamamen değiştirilmesi fikrine karşı çıkarak istifa ettiler, Collin, s.89 dn.l.

88 Dezza-Seminara-Vormbaum, s.324.
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e. Düşünceleri

Pozitivist okul, pozitivist felsefenin kurucusu sayılan ve tabii biyolo
jik ilimlerde geçerli deney ve gözlem metodunun sosyolojik konularda 
da, uygulanması gerektiğini belirten Auguste Comte'un bu metodunu 
ceza hukukunda uygular. Diğer bir anlatımla okul bütün pozitif bilimle
re egemen olan deney ve gözlem metodunu ceza hukukuna tatbik eder89. 
Fransa'da suçluluk istatistiklerini inceleyen, sürgün yeri (Pesaro) ve ce- 
zaevindeki (Castelfranco) 700 suçluyu suç işlememiş 700 askerle karşılaş
tıran Ferri'nin bu araştırmaları onun gözlem metodundan (methode 
experimentale) etkilenmesini sağladı90. Suç failinin ve içinde bulunduğu 
ortamın gözlemini teklif eden Ferri'nin teorisi üç önermeye dayanır.

89 Bkz. Constant, I, s. 32; Taner, s.36; Kantar, s.37; Dönmezer-Erınan, I, s.88.
90 Collin, s.29.
91 Ferri, La sociologie criminelle, Paris 1893, zikreden, Constant, s.29.

1- Suç işleyen, organik, psişik, kalıtımsal ve edinilen anormallik
leri nedeniyle özel bir insan çeşididir.

2- Suçlar, kanunlarda yer alan ve hakimler tarafından uygula
nan cezalardan çok farklı nedenlerle oluşur, sayıları artar, 
azalır veya ortadan kaybolur.

3- İrade serbestisi pozitif fizyopsikoloji tarafından reddedilen 
sübjektif bir düştür91.

Deney ve gözlem metodu sayesinde Ferri suç etmenlerini (sebep 
ve amillerini) üç grupta toplamaktadır:

1- Antropolojik etmenler (facteurs anthropologiques): Suçluların 
şahıslarında, uzvi yapılarında ve ruhi durumlarında bulunan 
anormallikler (gayri tabi ilikler), örneğin, organik yapı, kalıtım, 
akli, hissi anomaliler vs.

2- Fiziki etmenler (facteurs physiques ou cosmo-telluriques): 
Antropolojik ve fiziki etmenlerden Lombroso daha önce söz 
etmişti. Suçların işlenmesine etki eden iklim, mevsimler, ay
lar, aşırı sıcaklar vs.

3- Sosyal ve ekonomik etmenler (facteurs sociaux et econo- 
miques): Suçluların içinde yaşadıkları sosyal çevre, nüfus yo-
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ğunluğu, kamuoyu, din, siyasi durum, medeniyet seviyesi, aile 
düzeni, alkolizm, işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik durum vs92.

92 Ferri, La sociologie criminelle, Paris 1905, s.205-214, zikreden, Pinatel, III, s.87 vd.; 
Constant, Criminologie, s.29; Constant I, s.33; Taner, s.37; Dönmezer- Erman, I, s.75.

93 Bouzat, I, s.102; Taner, s.37.
•m Ferri, La sociologie criminelle, s.212, zikreden, Taner, s.44, dn.l.
95 Donnedieu de Vabres, s.37.
96 Vidal-Magnol, I, s.36.
97 Collin, s.32; Taner, s.44.
98 Donnedieu de Vabres, s.37.

Suçlunun şahsında bulunan birinci gruba giren etmenlere "iç et
menler" (facteurs internes, causes endogenes), suçlunun şahsı dışın
daki ikinci ve üçüncü gruba giren etmenlere ise, "dış etmenler" (fac
teurs externes, causes exagenes) de denilir93.

Ferri'ye göre, bu üç grup suç etmeninin suçun işlenmesindeki 
payları değişiktir. Nitekim fiziki nedenlerin bütün suçlular üzerindeki 
etkisi aşağı yukarı eşitse de, doğuştan, akıl hastası ve ihtirasi suçlu
larda antropolojik etmenlerin, tesadüfi ve itiyadi suçlularda ise, sosyal 
nedenlerin üstünlüğü kendini gösterir94.

Okulun kurucularından Lombroso, suçun nedenlerini failin şah
sında ararken, Ferri onları ortamda bulmaktadır95. Diğer bir anlatımla 
insanın hareketlerini etkileyen etmenlerin nitelikleri birbirinden fark
lıdır. Nitekim dış etmenler, suçun "tesadüfi sebepleri"ni oluşturduk
ları halde, kişisel eğilim ve istidatların bir sonucu olan iç etmenler, 
suçun "esas sebepleri"dir. Ancak suçun meydana gelebilmesi, bu çe
şitli etmenlerin bir arada bulunmasına bağlıdır. İşte bu, bir arada bu
lunma zorunluluğu içinde olan, aynı ortam içinde yaşayan ve aynı 
toplumsal koşullara bağlı kişilerin aynı olaylar karşısında, aynı şartlar 
içinde birbirlerinden değişik bir biçimde hareket ettiklerini, sözgelimi 
birinin cinayet işlemesine karşılık, diğerlerinin buna karşı koyabilme
lerini ve diğer bir kısmının intihar ettiğini açıklayabilmektedir96.

Bir taraftan suç sebeplerinden birinin üstünlüğü97, diğer taraftan 
suç politikası bakımından suçlulara uygulanacak yaptırımın niteliği 
nedenleriyle98 suçluların çeşitli kategorilere ayrılması gerektiği ifade 
edilmiştir. Toplumun savunulması suç işlendikten sonra, failin kişili
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ğine, mensup olduğu suçlu sınıfına ve bulunduğu çevrenin şartlarına 
özetle toplumuna karşı arz ettiği tehlikeliliğinin derecesine en uygun 
düşen yaptırımlarla (suçlunun çevreden uzaklaştırılması, çıkarılması 
ve suçtan doğan zararın tazmin ettirilmesi) sağlanacaktır.

Böylece Ferri'nin öngördüğü suçluların sınıflandırılması ve her 
sınıfa ait faile uygulanacak yaptırımlara gelmiş bulunuyoruz.

Ferri, suçluları beş gruba ayırır: 1) Doğuştan veya insiyaki suçlu
lar, 2) Akıl hastası suçlular, 3) İtiyadi suçlular, 4) Tesadüfi suçlular, 5) 
İhtirasi suçlular".

O - Doğuştan suçlular: Yukarıda belirtildiği gibi Lombroso tara
fından belirlenen ve betimlenen bu nevi suçlular anatomik ve morfo
lojik izler ve biyolojik ve fonksiyonel özellikler taşırlar. Bunlara bil
hassa Ferri tarafından araştırılan psikolojik özellikleri de ilave etmek 
gerekir. Bu nevi suçluyu normal insandan ayıran psikolojik özellikler 
başlıca iki anomaliden oluşur. Birincisi ahlaki duyarlılıktan yoksunluk 
olup pişmanlık ve özellikle heyecandan yoksunluk biçiminde (örne
ğin, katilin öldürdüğü kimsenin cesedi karşısındaki hissizliği) kendini 
gösterir. İkincisi ise öngörüsüzlük ve kendini beğenmişlik (örneğin 
düğmeler) bunun bir görünüşüdür99 100.

99 Ferri, La Sociologie criminelle, s.151, zikreden, Taner, s.45, dn.l; Uzun, s.139-143.
100 Vidal-Magnol, I, s.39.
101 Vidal-Magnol, I, s.40; Bouzat I, s.104.

Akıl hastası suçlular: Bunlar akıl hastalıklarından dolayı suç 
işleyen kimselerdir. Pozitivistler akıl hastası suçluları çeşitli gruplara 
ayırarak incelemişlerdir. Birinci gruba giren ve pozitivistler tarafından 
doğuştan suçlularla karıştırılan ahlaki deliler (fou moral), iyi ve kötü
yü birbirinden ayırt edebildikleri halde, ahlaki veya daha doğrusu 
toplumsal duygudan yoksun veya bu duyguları zayıflamış olduğun
dan kötülüğe eğilimli kimselerdir. Asıl akıl hastası suçluları doğuştan 
suçlulardan ayırt eden Pozitivistler, onların doğuştan suçlulardan 
büyük bir farklılıkları olmadığını da belirtmişlerdir. Asıl akıl hastaları 
doğuştan suçluların abartılmış şeklinden başka bir şey değildir. Bu tür 
akıl hastaları doğuştan suçlulardan hastalıklarının patolojik belirtile
riyle ayrılırlar. Akıl hastaları ile aklı başında olanlar arasına ne tama
men hasta, ne de tamamen aklı yerinde olan bir grup da bu sınıfa da
hil edilir: yarı akıl hastaları (mattoidi)101.
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©- İtiyadi suçlular: İç nedenlerin ağır basmasından dolayı suç 
işleyen doğuştan suçlulardan farklı olarak, itiyadi suçlular ahlaki 
zaaflarına eklenen dış etmenlerin ve çevrenin etkisiyle suç işlerler. 
İtiyadi suçlu, suça kalıtımı dolayısıyla değil, fakat yaşadığı ortamın 
kötülüğü yüzünden itilmiştir. Diğer bir anlatımla antropolojik özel
liklerin kendilerinde bulunmadığı yahut varsa da, doğuştan suçlu 
derecesinde olmadığı itiyadi suçlular, şartların ve ortamın kötülü
ğüyle birleşen ahlâki bir zaaf sonucu genellikle gençliklerinde mala 
karşı işlenen bir fiille suç işlemeye başlarlar. Daha sonraları bu yola 
devam ederek suç işlemeye alışır ve bunu kendilerine meslek edinir
ler. Müşterek hapis onları manen ve maddeten zayıflatmış, hücre 
cezası ve alkol alışkanlığı sersemlemelerine neden olmuş, toplum bu 
gibileri hürriyeti bağlayıcı cezadan önce veya sonra kabul etmeyip 
sefilliğe ve işsizliğe iterek yardım elini uzatmamıştır102. Hatta suçlu
luğu önleme amacıyla mevzuata dahil edilen bir takım müesseseler 
(örneğin genel güvenlik gözetimi, zorunlu ikamet) onları bazen yeni 
suçlar işlemek zorunda bırakmıştır. İtiyadi suçlular, doğuştan suçlu
lar gibi erken yaşlarda suç işlerler ve ıslah edilemezler. Her iki suçlu 
sınıfının topluma intibak kabiliyeti yoktur. Bununla beraber itiyadi 
suçluları doğuştan suçlulardan ayıran özellikler bunların toplumsal 
neden ve çevrenin etkilerine tabi olmalarına karşılık, doğuştan suç
lularda dahili ve biyolojik sebeplerin ve kalıtımın hâkim olmasıdır. 
Ayrıca itiyat, daha ziyade basit hırsızlık, dilencilik ve serserilik gibi 
suçlarda görüldüğü halde, nitelikli hırsızlık, adam öldürme, cinsel 
saldırı, yangın çıkarma hallerinde soya çekimin etkisi görülür. İtiya
di suçlular namusuyla çalışma diye bir şey bilmezler'03.

Açıklanan bu ilk üç kategori suçlu, pozitivistlerce çok tehlike ola
rak kabul edilmişlerdir. Aşağıda izah edeceğimiz diğer iki kategori 
suçlu ise, daha az tehlikeli olup onlara karşı pozitivistler oldukça an
layış göstermişlerdir101. * II,

11,2 Ferri, panopticon tarzı hapishaneleri asrın en büyük hatası olarak görmekledir. 
Uzun, s. 136.

I, 13 Vidal-Magnol, I, s.41; Bouzat, I, s. 104, Collin, s.33; Taner, s.45.
II, 4 Donnedieu de Vabres, s.39; Bouzat, I, s.105.



Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları He İlişkisi 55
O Tesadüfi suçlular: Bunlar suça doğuştan bir eğilim sonucu 

değil, fakat yaşadıkları koşullar ve ortamdan doğan dış etmenler (ör
neğin yoksulluk, işsizlik) nedeniyle itilmişlerdir'115.

Bu kişiler tesadüflerin kurbanı olup sonradan pişman olacakları 
herhangi bir zaaf anında suç işlemişlerdir. Tesadüfi suçluları namuslu 
kimselerden ayıran, ruhsal unsurların etkisi ve dış etmenlere muka
vemet edememe zaafıdır. Bunlar doğuştan ve itiyadi suçlulardan be
densel ve ruhsal yapılarında daha az anomaliler bulunmaları nedeniy
le ayrılırlar105 106. Kötülüğe eğilim göstermeyen tesadüfi suçlu, itiyadi 
suçlu haline gelirse toplum için bir tehlike oluşturur. Bu bakımdan 
her şeyden önce tesadüfi suçlunun durumunu kötüleştirecek bir ceza 
infaz sistemini uygulamaktan kaçınmak gerekir107.

105 Vidal-Magnol, 1, s.42; Bouzat, I, s.105.
11,6 Donnedieu de Vabres, s.39; Taner, s.46.
107 Bouzat, I, s.105.
11,8 Vidal-Magnol, 1, s. 41-42; Collin, s.33-34; Bouzat, I, s.105-106; Taner, s.46.

© İhtirası suçlular: Bunlar dürüst hatta bazen seçkin kişiler olup, 
çoğunda antropolojik anomaliler yoktur. Her şeyden çabuk etkilenen, 
sinirli, ara sıra dengesiz bir mizaca sahiptirler. Şiddetli bir ihtiras, hid
det, kıskançlık veya aşk gibi üzerlerinde karşı konulamaz bir etki yara
tan etmenler nedeniyle genellikle genç yaşta, şahıslara karşı suçlan iş
lerler. Suç işlemeden evvel, işlerken veya sonra şiddetli bir heyecanın 
etkisi altında kalırlar. Genellikle düşünmeden ve hazırlık yapmadan 
ansızın harekete geçtiklerinden, tasarlamaya ihtirasi suçlularda çok 
ender rastlanır. O anda yaptıklarını doğru ve kendilerini haklı bulurlar. 
Ancak heyecan geçtikten ve sükûnet avdet ettikten sonra, davranışla
rından pişman olan ihtirasi suçlular, hemen suçlarını itiraf ederler. Hat
ta genellikle pişmanlıkları o dereceye varır ki; suçun işlenmesine müte
akip derhal veya pek kısa bir zaman sonra intihar teşebbüsünde bulu
nur veya intihar ederler. Bu şekilde hareket etmeseler bile, vicdan azabı 
içinde kıvranırlar. Az rastlanan mahkumiyet halinde pişmanlık durum
ları devam eder, ıslah olurlar. Cezaevi bunların ahlakını bozmaz. Do
ğuştan suçlulardan karşıt bir kişiliğe sahip olan ihtirasi suçluların ge
nellikle güzel ve çekici, Lombroso'nun tabiriyle suç işlemelerine ihtimal 
verilmeyen (anticriminelle) fizyonomileri vardır. Bu tür suçluların sa
yası az olup, tüm suçluların ancak %5'i kadardır108.
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Yukarıda da değinildiği gibi, Ferri, suçlular hakkında emniyet 
tedbirleri ve toplumsal savunma vasıtalarından başka bir şey içerme
yen başlıca iki tür yaptırımı tavsiye etmektedir: a) Suçlunun belirsiz 
bir süreyle toplumdan uzaklaştırılması, çıkarılması, b) Suçtan doğan 
zararın tazmin ettirilmesi.

Beş kategoriye ayırdığı suçlular hakkında Ferri, aşağıdaki biçim
de hareket edilmesini ifade etmektedir:

1) Islahı kabil olmayan doğuştan suçlular hakkında yapılacak 
muamele müebbet sürgün veya müddetsiz hapis yaptırımı
nın tatbikidir. Ferri çevreden uzaklaştırma tedbiri olarak 
ölüm cezasına, lüzumsuz ve faydasız olduğundan karşıdır109. 
Hapis, hücrede değil, zirai kolonilerde açık havada çalıştırma 
suretiyle uygulanmalıdır.

2) Toplum bakımından tehlike arz ettiklerinden ceza kanunu için
de mütalaa edilen, akıl hastası suçlular, tam akıl ve yan akıl has
taları için ayrı ayrı kurulan, cezalandırmadan ziyade tedavi 
amaçlı "manicome" diye adlandırılan yurtlara belirsiz müddetle 
kapatılacaklardır110.

3) Doğuştan suçluya uygulanacak yaptırımların aynısı itiyadi suç
luyu toplumdan uzaklaştırmak için tatbik edilmelidir. Ancak 
doğuştan suçlu hakkında hükmedilecek yaptırım, ilk suçun iş
lenmesiyle tatbik olanağı bulabileceği halde, itiyadi suçluya iliş
kin yaptırım, itiyadı gösteren sayıda suç işlendikten sonra uygu
lanacaktır. Bu nevi suçlular daha ilk suçlarını işledikleri anda te
sadüfi suçlu muamelesi görmelidirler111.

4) Tesadüfi suçlular: Yukarıda da belirtildiği gibi, her şeyden ön
ce tesadüfi suçluları itiyadi suçlu haline getirebilecek bir ceza 
infaz sistemini uygulamaktan kaçınmak gerekir. Tesadüfi suç
lulardan çocuklar, namuslu ve mazbut ailelerin yanma yerleş
tirilmeli veya müddetsiz olarak yerleşme merkezlerinden uzak 
zirai kolonilere gönderilmelidir. Bu kolonilerde çocuklar gece
leyin tecrit edilmeli, gündüzün ise, açık havada çalıştırılmalı- 

ıı» ferri, La Sociologie criminelle, s.589, zikreden, Taner, s.49; Vidal-Magnol, I, s.43.
110 Vidal-Magnol, I, s.43; Donnedieu de Vabres, s.39-40; Bouzat, I, s.104; Taner, s.49.
111 Vidal-Magnol, I, s.43; Bouzat, I, s.105; aynca bkz. Taner, s.50.
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dır. Yetişkinler hakkında ise, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı 
yaptırımlar uygulanmamalı, hafif suçlan için sadece mağdura 
verdikleri zararın tazmini ile yetinilmelidir. Daha ağır suçla
rında tazmin yükümlülüğü yetersiz kalacağından geçici bir sü
re sürgüne ve çok ağır suçlarında itiyadi suçlulardan daha ha
fif bir disiplin rejimine tabi tutulmak suretiyle belirsiz bir süre 
için zirai kolonilere gönderilmeli ve kendilerine şartla salıve
rilme usulünden daha erken istifade imkânı tanınmalıdır112.

112 Vidal-Magnol, I s.43; Bouzat, I, s.105; Taner, s.50.
113 Bouzat, I, s.106; Vidal-Magnol, I, s.44; Taner, s.50.
114 Ferri, la sodologie criıninelle, s.268 vd. zikreden, Taner, s.47; ayrıca bkz. Pinatel, 

IH, s.90-91.
115 Vidal-Magnol, I, s.44.

5) İhtirasi suçlular: Bunlar hakkında hiçbir yaptırım gerekli olma
yıp duydukları pişmanlık yeterlidir. Diğer bir anlatımla, çektik
leri vicdan azabı yeterli ceza olarak yorumlanmalıdır. Ancak fiil
lerinden doğan zararı tazmin etmeli ve ağır suçlarında suç işle
dikleri yerden ve özellikle mağdurun veya ailesinin ikametga
hından uzak bir yere geçici olarak sürgüne gönderilmelidirler113.

Ferri'ye göre, toplumun savunulması suç işlenmeden önce ceza 
yerine geçecek tedbirlerle de (ceza kaimleri, önleyici tedbirler, substi
tute de la peine, sostitutivi penali) sağlanabilir. Bu önlemler sayesinde 
toplumsal çevrenin zararlı etkileri yavaş yavaş ortadan kalkacağından 
suçların sayısında bir azalma meydana gelecektir. Yalnızca kendile
rinde antropolojik anomaliler bulunan doğuştan suçlular suç işlemeye 
devam edeceklerinden toplumda suç sayısı doğal olarak azalacaktır.

Ferri'nin tavsiye ettiği bu tedbirler, ekonomik, politik, bilimsel, me
deni, idari, dini, ailevi ve eğitsel niteliktedir114. Ceza yerine geçen tedbir
lere örnek olarak terkedilmiş ve sömürülmekte olan çocukların korun
ması, serserilik ve alkolizm ile mücadele için kurulan çeşitli kurumlar 
veya fuhuş, beyaz kadın ticareti ve küçükleri fuhşa teşvik edenlerle yapı
lan mücadeleleri belirtilmek yeterlidir. Bunlara ek olarak yasa tasarıları
nı, bazı ülke mevzuatlarını, kongreleri ve literatürde öne sürülen, kalıtım 
yoluyla geçen hastalıkları taşıyanlarla evlenme yasağını ve hatta evlilik 
dışı çocukların doğmasına engel olmak için bu gibilerin çocuk yapma 
kabiliyetlerinin kaldırılması tekliflerini belirtebiliriz115.
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f. Garofalo’nun Hayatı ve Düşünceleri

Lombroso ve Ferri ile birlikte Pozitivist Okulun (Scuola positiva) 
kurucularından olan Raffaele Garofalo 18.11.1851'de Napoli'de doğar 
ve aynı kentte 18.04.1934'te vefat eder. 1880 yılında Lombroso ile bir
likte "Archivio di psichiatria, antropologla criminale e scienze penali 
per servire allo studio dell'uomo alienato e delinquente" dergisini 
çıkarır. Başlıca eserleri, "Di un criterio positivo della penalitâ" (Napoli 
1880), muhtelif dillere tercüme edilen "Criminologia" (Torino 1885) ve 
"Riparazione aile vittime del delitto" (Torino 1887)'dur”6.

Müellifin Criminologia adlı eseri”7 dört kısımdan meydana gel
mektedir: 1) Suç 2) Suçlu, 3) Yaptırım, 4) Milletlerarası ceza kanunu
nun oluşmasına yarayacak özdeyişler”8. Kitabın ilk üç kısmı bizi ilgi
lendirmektedir.

7- Suç: Suçun sosyolojik bakımdan anlamının araştırılması gerek
tiğini belirten Garofalo "Bunun hukuki bir kavram olduğu ve sadece hu
kukçuların suçu izaha yetkili oldukları bize söylenmesin. Burada teknik bir 
kelimeden değil, kanunu ister bilsin ister bilmesin, herkese açık bir fikri ifade 
eden bir kelimeden bahsedilmektedir. Bu kelimeyi kanun koyucu ortaya koy
mamış, onıı halkın dilinden almıştır. Hatta kanun koyucu suçu tanımlama
mış, kendisine göre suç sayılması gereken bir takım fiilleri bir araya toplamış
tır. Bu husus bize aynı devir ve hatta genellikle aynı milletle, mevcut ceza 
kanunlarından bazılarının suç saydıkları fiilleri, diğer kanunların suç say
mamalarını izah eder. Bundan çıkan, hukukçunun sınıflandırmasının sosyo
logun araştırmalarını engelleyemeyeceğidir. Suçluluğun sınırları müphem ve 
şüpheli olduğundan sosyolog, tuzun yahut asidin tanımını kimyagerden, 
yahut elektriğin, sesin, ışığın ne olduğunu fizikçiden sorduğu gibi, suçun 
tanımını hukukçudan sormamalıdır. Suç kavramının ne olduğunu bizzat 
kendisi araştırmalıdır. Sosyolog bize suçtan ne anladığını söylemek zahme
tinde bulunduğu anda hangi suçlulardan bahsettiğini anlamak mümkün

116 Dezza-Seminara-Vormbaum, s.325.
117 Fransızca tercümesi, La criminologie, 5. Edition, Paris 1905; Eserin ilk baskısının 

Türkçeye tercümesi için bkz. Garofalo, Criminologia, "Suç, Suçlu ve Ceza" (çev. 
Muhittin Göklü), İstanbul 1957.

118 Garofalo, Baron Rafaele, La criminologia, 5. Edition, Paris 1905.. 
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olur. Bir kelime ile '‘tabii suçun" (Delit natural) ne olduğunu tanımlamalı
yız. .." demektedir”9.

Tabii suçun dışında kalanlar ise, ülkeden ülkeye ve zamana göre 
değişen "sun'i, yapma, mukavelevi suç'Tardır. (Delit artificiel ou con- 
ventionnel).

Müellife göre, tabii suç, belli bir zamanın koşul ve icapları veya 
kanun koyucunun özel düşüncelerinden bağımsız olarak insan toplu
luklarında mevcut olan suçtur119 120. Diğer bir anlatımla, medeni her top
lum tarafından kabul edilen ve cezalandırılan fiildir. Tabii suç kavra
mının tespiti hususunda suçların teker teker araştırılması usulünü 
kabul etmeyen Garofalo duyguları araştırma metoduna müracaat et
miştir. Öyleyse müellif, tabii suçu hakların ihlali üzerine değil, fiille 
hangi his ve duyguların ihlâl edildiği üzerine bina etmektedir.

119 Garofalo, Criminologie, s. 2.
120 Garofalo, Criminologie, s.3. Müellif sun'i suçlar arasına örneğin, devlete, karşı 

suçlar, siyasi suçlar, dine saldırılar, av, balıkçılık, mevzuatına aykırı hükümleri 
dahil etmektedir. Bkz. Merle-Vitu, s.33-34.

121 Garofalo, Criminologie, s.20 vd.
122 Garofalo, Criminologie, s.22.
123 Garofalo, Criminologie, s.33.

Garofalo'ya göre, merhamet veya insaniyet (pietâ, pitie, 
l'humanite) ve adalet diğer bir söyleyişle doğruluk (probitâ, probite, 
justice) duygularını inciten fiiller tâbii suçtur121.

Merhamet, hemcinslerimizin elem ve ızdırabma yol açan hareket
lere karşı nefret, tiksinti ifade eden bir İristir122.

Adalet ise, başkasına ait olan her şeye hürmet ve riayet etmek
tir123. Çok geri kalmış bazı vahşi kabileler hariç tutulursa, merhamet 
ve doğruluk duyguları, zamana ve ülkeye göre hiç değişmeden sabit 
kalmıştır.

Müellife göre, merhamet veya insaniyet duygularını ihlâl eden 
suçlarm başında, örneğin, şahısların hayatına yönelik saldırılar, bede
ne yönelen her türlü maddi eza, kendini savunamayacak kimselere 
karşı rahim ve şefkatle bağdaşmayan muameleler, çocukların bedeni 
gelişmelerini engelleyecek biçimde çalıştırılmaları gelir. Hem beden-
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sel, hem ruhsal acıya neden olan (örneğin, hürriyeti tahdit) veya sade
ce manevi acı husule getiren (örneğin, hakaret, iftira) suçlar da bu 
gruba dahildir. Adalet (doğruluk) duygularını ihlâl eden fiiller ara
sında örneğin, gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, yangın çıkarma, yalan 
tanıklık ve çocuğun soybağmı değiştirme suçu sayılabilir124. Müellife 
göre "mademki suç, merhamet ve adalet duygusunu inciten zararlı bir 
fiildir; o halde suçlu da kendisinde bu duygulardan biri veya diğeri 
mevcut olmayan yahut zaafa uğramış bir kimsedir"125. Anormal bir 
kişi olan suçlunun, bu anormalliğinin sürekli veya geçici, iyileşebilir 
veya iyileşemez olduğunu araştırmak lâzımdır. Suçlulukla mücadele 
için, fiil değil, fail göz önüne alınmalıdır126.

121 Garofalo, Criminologie, s.44; Garofalo, Criminologia (Çev: Göklü), s.61-62.
125 Garofalo, Criminologie, s.63-64; Garofalo, Criminologia (Çev: Göklü), s.28.
126 Collin, s.18.
127 Garofalo suçluları; katiller, vahşi suçlular, hırsızlar ve şehvet düşkünü suçlular 

olmak üzere dört grupta toplamaktadır. Uzun, s.146.
128 Garofalo, Criminologie, s.67 vd. Garofalo, Criminologia (Çev: Göklü), s.83 vd.
129 Garofalo, Criminologie, s.83; Garofalo, Criminologia (Çev: Göklü), s.90.
130 Garofalo, Criminologie, s.103; Garofalo, Criminologia (çev: Göklü), s.108.

Böylece Garofalo'nun eserinin 2 nci kısırımı oluşturan "suçlu" 
kısmına gelmiş bulunuyoruz.

2- Suçlu127: Garofalo, suç nedenleri arasında antropolojik anomali
lerden bahsettikten sonra128 antropolojik bakımdan bir suçlu tipinin 
varlığının henüz tespit edilemediğini, yapılacak yeni araştırmaların 
da, bu konuya açıklık getirmesinin şüpheli olduğunu belirtmiştir129 130. 
Bu suretle antropolojik gayri tabiilikleri bir yana bırakan müellif, suç
luları ruhi (ahlâki) gayri tabiiliklerine göre ikiye ayırır:

a) Doğuştan veya insiyaki suçlular (criminels nes ou instinctifs),
b) Tesadüfi suçlular (criminels fortuits ou occasionnels)1311.
Doğuştan veya insiyaki suçlularda ahlaki anomaliler çok fazla 

olup, bunlar ıslah edilemezler. Ruhi anomalilere az bir oranda sahip 
tesadüfi suçluları, bazı sosyal etmenler suç işlemeye sevk etmiştir.

Garofalo, manevi sorumluluğu yani yasak bir fiilin serbest irade 
altında işlenmesini red eder. Garofalo'ya göre, yaptırım suçun ağırlı
ğına göre değil, suçlunun toplum için arz ettiği tehlikeye göre mütalaa 
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edilmelidir. Tehlikeyi değerlendiren müellif, iki ölçütü göz önünde 
bulundurur: Suçun genelleşerek endişe verici ağır bir suça dönüşmesi 
ihtimali (objektif unsur) ve s'uç işlemeye yol açan nedenlerin gitgide 
kolayca artabilmesi olasılığı (sübjektif unsur)131.

131 Collin, s. 17.
132 Garofalo, Criminologie, s. 238-239; Garofalo, Criminologia (çev: Göklü), s.221.
133 Garofalo, Criminologie, s. 241-242; Garofalo, Criminologia (çev: Göklü), s.222-223.

3- Suçlulara uygulanacak yaptırımlar: Esas yaptırım suçlunun uyum 
sağlayamadığı çevreden uzaklaştırılmasıdır. Nitekim Garofalo'ya gö
re, davet edildiği evde terbiyesizlik yapan, bir daha o eve davet 
olunmayacağı gibi, tekrar gelirse kabul edilmez. Kulüp üyesi kulübün 
kurallarına aykırı harekette bulunursa kulüpten ihraç edilir. Bir me
mur, memuriyetiyle bağdaşmayan eylemler gerçekleştirirse, memuri
yetten çıkarılır. Aynı şekilde yaşadığı çevrenin şartlarına tamamen 
intibak edemeyene karşı toplumun tepkisi, bu üyesini içinden çıkarıp 
atmak olacaktır132.

Garofalo toplumdan çıkarma vasıtası olarak idam, sürgün veya 
müebbet hapis cezasını öngörmekte ve fakat bu yaptırımlardan ölüm 
cezasında karar kılmaktadır. Müellif; "Sürgün, toplum hayatını tamamen 
imkansız hale getiremediği için yetersizdir. Bu gaye ancak mahkûmun tama
men ıssız bir yere sürülmesiyle gerçekleştirilir. Ancak mutlak bir yalnızlık 
insan gücünün dayanamayacağı bir hayat tarzıdır. Robinson'lar insanları 
bulmuşlardır. Okyanus'un ortasında tek bir geminin dahi hiçbir zaman önün
den geçmeyeceği bir ada tasavvur edilemez. Diğer bir toplumdan çıkarma vası
tası da müebbet hapis yaptırımıdır. Fakat bu yaptırımdan da firar veya af 
yoluyla kurtulmak mümkündür. Şu halde toplumdan çıkarmanın en emin 
yolu ölüm cezasından başka bir vasıta değildir" demektedir133.

Kendilerinde merhamet duygusu zayıflamış veya adalet hislerin
den yoksun bulunanların topluma uyumları mümkündür. Sorun 
uyum sağlayacakları çevrenin tespitidir. Sömürgelere ve nüfus yo
ğunluğu düşük topraklara sahip ülkeler bakımından bu gibi suçlula
rın oralarda hayatlarını devam ettirmeleri olasıdır. Öyleyse bunlar 
hakkında sömürgelere sürülme veya zirai kolonilerde çalıştırma yap
tırımları uygulanmalıdır. Toplum sürgün yaptırımına başvurulmasıy
la hırsızlığı meslek haline getirenlerin, serserilerin ve genellikle tüm
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itiyadi suçluların kötülüklerinden korunabilecektir134. Faili suça iten 
sosyal nedenlerin etkisi aşırı derecede ağırsa "zararların tazmini" ile 
yetinilmelidir. Bu gibi hallerde suçlunun serbest kalması, onu suça 
yönelten koşullar bir daha gerçekleşmeyeceğinden, toplum bakımın
dan bir tehlike teşkil etmeyecektir135. Hukuki ve cezai zararların taz
mini konusunda bir ayırım yapan müellif, zararı ödeyemeyen suç 
işleyene karşı herhangi bir muameleye girişilmemesine karşıdır. Bu 
iki tür borcun hukuki nitelik ve kaynakları değişiklik arz ettiğinden, 
ödemenin icrasında da farklılık olması mantıkidir. Cezai zararların 
tazmini, cezanın zorunlu tamamlayıcısıdır. Devletin müdahalesinin 
iki gayesi vardır: Suçluyu cezalandırmak ve bozulan düzeni tekrar 
teessüs etmek. Bu sonuncu gaye ancak zararın tamamıyla telâfisi ha
linde mümkündür136.

134 Garofalo, Criminologic, s.246 vd.; Garofalo, Criminologia (çev: Göktü), s. 226 vd.
135 Collin, s. 20.
136 Garofalo, Baron Rafaele, Riparazione aile vittime del delitto, Torino 1887, s.11-15 

zikreden, Collin, s.21.
137 Aynı müessese İtalya'da Toskana Ceza Kanunu yürürlükte iken de vardı, bkz. 

Collin, s.22. dn.5.
138 Garofalo, Riparazione, s.5, zikreden, Collin, s.22.

Bentham, Spencer ve özellikle Melchiore Gioia'nın düşüncele
rinden ilham alan Garofalo, acı, üzüntü, korku, kaygı gibi duygula
rın kişiye manevi bir zarar verdiğini ve bu zararın tazmin edilmesi 
gerektiğini savunur. Zararın tamamen tazmini mağdurun ruhunda
ki intikam duygusunu yatıştırır. .Müellif, para cezası kasası137 mües- 
sesesinin kurulmasını da teklif eder. Mağdurların zararlarının kasa
ya yatırılan paralardan avans olarak ödenmesi, failin meçhul olması 
veya ödeme gücü olmamasına bağlıdır. Tazminata mahkûm olan 
tazminatı aynı gün ödemezse derhal tutuklanır. Ödeme gücü oldu
ğu halde ödemeyi reddeden mahkûm belirsiz bir süre ile cezaevine 
kapatılır. Ödeme gücü olmayan mahkûmlar ise, yedi seneyi aşma
yan bir süreyle mağdurun menfaatine çalışma yükümlülüğüne tâbi 
olurlar138.
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g. Ferri Döneminde Suç Sosyolojisi Araştırmalarında 

Yönelimler

Ferri döneminde suç sosyolojisi araştırmaları iki farklı bakış açısı 
altında incelenmiştir. Bu akımlardan biri suçu toplumsal normallik 
olarak görürken, diğeri onu sosyal anormallik olgusu şeklinde müta
laa eder. Birinci akım bütünü itibariyle Durkheim'm sosyolojik oku
lunun etkisi altında kalmıştır. İkinci akım ise, farklı eğilimli okullar
dan oluşur: Suçluluğun meydana gelişinde ekonomik etkilerin ege
men olması (Ekonomik Okul), suçluluğun oluşmasının karmaşık sos
yal etkilere bağlanması (Toplumsal Çevre Okulu, Lacassagne) veya 
zihinler arası etkileşimin tesiri (Toplumsal Etki Okulu, Tarde)139.

139 Pinatel, III, s.83.

aa. Sosyolojik Okul

Emile Durkheim (1858-1917) 1892'de "Le suicide" (intihar) adlı 
eserini ve 1900 yılında "Annee Sociologique" dergisinde "Deux lois de 
1'evolution penale" başlıklı inceleme yazısını yayınladı. Sosyoloji ve 
felsefe alanlarında çalışmalarını sürdüren Durkheim, bu araştırmala
rını destekleyici anlamda kriminolojiyle de meşgul oldu. Suçluluğun 
yan konusu olan intiharla ilgilenen müellif intiharın sıklığı ve toplum 
düzeni arasındaki ilişkilere de değindi.

Durkheim suç olgularının nedenlerini toplumsal ortamda arar ve 
davranışın belirleyici unsuru olarak toplumla bütünleşme düzeyi üs
tünde ısrarla durur. Müellifin düşüncesinin belirgin özelliği suçu top
lumsal bir anormallik olgusu gibi görmeyi reddetmesidir. Tersine 
müellif, suçun normalliğini öne çıkarır. Suçun her insan toplumunda 
görüldüğü olgusundan hareketle, bunun normal sosyolojik bir vakıa 
sayıldığını, dahası halk sağlığı faktörü, her sağlıklı toplumun bütün
leyici bir parçası olduğunu ileri sürer. Durkheim'm bu radikal tavrın
dan aşağıdaki sonuçlar çıkar:

a) Kaynağında bir takım özel nedenlerin bulunmadığı ve normal 
bir olgu olan suç, ait olduğu kültürün yapısından kaynaklanır.
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b) Suç, büyük toplumsal akımların bir sonucu olduğuna göre, 
varlığı ve toplumsal yapıyla bütün ilişkileri süreklidir.

c) Sadece kendi içinde ele alınamayan ve incelenemeyen suç, 
daima zaman ve mekânda belirleyici olan bir kültürle ilişkisi 
içinde araştırılır.

Bu kültürel bakış açısı Amerikan suç sosyolojisi ve özellikle Sut
herland ve Thorsten Sellin'in kültür ihtilafları teorisi üzerinde egemen 
olmuştur140.

™ Pinatel, III, s.83-84.
141 Raymond Gassin-Sylvic Cimamonti-Philippe Bonfils, Criminologie, 7. Edition, 

Paris 2011, s.184.

bb. Sosyalist veya İktisadi Okul

Marx ve Engels'in yazılarına dayanan Sosyalist Okul, suç ve ikti
sadi ortam arasındaki ilişkilerin açıklanmasında ilk araştırmaları ger
çekleştirdi. Marxist öğreti açısından bakıldığında diğer sosyal sapma
lar gibi suç da, kapitalizmin yan ürünüdür. Toplumsal adaletsizliklere 
karşı bir tepki olan suç, daha ziyade proleter çevrelerde görünür ve 
sosyalist toplumlarda gitgide ortadan kalkar veya çok büyük bir öl
çüde azalır. Sosyalist toplumun mutluluğuna aykırı hareketler, akli 
dengesi bozuk olanların veya sakatların eylemleridir.

Suçluluğun iktisadi açıklaması HollandalI bilim adamı W. Bonger 
(1876-1940) tarafından 1905 yılında kaleme alman "Criminalite et 
conditions economiques" (Suçluluk ve İktisadi Şartlar) adlı eserle en 
uç noktasına götürüldü141.

Lombroso'nun yukarıda belirtilen düşünceleri Toplumsal Çevre 
Okulu (Lacassagne) tarafından ağır eleştiriye uğradıktan ve bunun 
sonucu olarak taraftarlarının büyük bir kısmını kaybettikten sonra, 
Lombroso'nun fikirlerini tamamen reddetmeyen ve onun gibi poziti- 
vist olan yeni bir okul oluştu. Bu yeni teori, suçun esas nedenlerinin 
yoksulluk ve kötü iktisadi durum olduğunu belirtir. Okulun kurucu
larına göre (W.Bonger; Colajanni 1847-1921; Turatti, 1857-1932) her 
üretim sistemi (feodal, kapitalist) hak ettikleri suçlulara sahiptir. Top
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lumsal bir olay olan suç, kaynağını esas itibariyle toplumun kapitalist 
yapısında bulur. Bu yapı bir taraftan özel mülkiyetin muhafazası ile 
varlıkların bencilliğine, diğer taraftan işçi sınıfının yoksulluğuna ve 
dolayısıyla hastalık ve cahilliğine yol açmaktadır.

Bütün teorilerde olduğu gibi bu teoride de, bir gerçeklik payı 
vardır. Çünkü okul, iktisadi şartların (gecekondular, yetersiz tüketim, 
sefalet) suç oluşturan etkenler olduğunu öngörür. Diğer taraftan teo
rinin yanıltıcı bir yanı da vardır. Çünkü teoriye göre, özel mülkiyete 
dayalı kapitalist sistem tek başına suçun bütün şartlarının açıklanması 
için yeterlidir. Oysa ki eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
örneğinde görüldüğü gibi kapitalist düzenin yok olması, suçluluğun 
da kendiliğinden ortadan kalkması sonucunu doğurmamaktadır. Suç 
kaçınılmaz toplumsal bir kötülüktür. Suçun şu veya bu siyasi rejimle 
ilgisinin bulunduğunu iddia etmek bizi tehlikeli bir ütopyaya götü
rür’42.

cc. Toplumsal Çevre Okulu veya Lyon Okulu

Lyon Üniversitesi Adli Tıp Profesörü Alexandre Lacassagne 
(1843-1924)142 143 tarafından kurulan bu okul, suç nedeni olarak kalıtım 
unsurunu reddetmiş, ortama değer vermiştir. Lombroso'nun görüşle
rini açık bir biçimde reddeden Fransız Çevre Okulu, doğuştan suçlu
nun antropolojik özelliklerinin dürüst insanlarda da bulunabileceğini 
savunur.

142 Constant, s.30-31.
143 33 bcne boyunca Lyon üniversitesi Adli Tıp Kuruntunda öğretim üyeliği görevini 

üstlenen (1880-1913) profesör Lacassagne'm yandaşları arasında çocuk suçluluğu 
ile ilgilenen ve daha sonra onun yerini alan Martin, kriminalisti ile uğraşan Locaıd 
ve genel kriminolojiyle meşgul olan Bournet sayılabilir. Lacassagne'm adli tıp ve 
kriminoloji alanındaki yayınlarının sayısı bir hayli fazladır. Hukuki bilimsel gö
rüşlerinin en tanınmışları karındeşcn Vachcr, kadınların katili Vidal ve çocukları 
boğarak öldüren Jeanne Weber hakkındadır. Cumhurbaşkanı Carnot'nun öldü
rülmesiyle de ilgilenen Lacassagne'm tecrübelerini yayınladığı bir adli tıp kitabı 
da vardır (1906).1886 yılında Lacassagne "Archives d'anthropologie criminelle" 
dergisini Lyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul l-lukuku profesör
lerinden R. Garraud ve kriminoloji ve sosyolojinin öncülerinden Gabriel Tarde ile 
birlikle çıkarmaya başlamıştır, bkz. Pinatel, III, s. 85 dn. 1.
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Lacassagne'm teorisini şu şekilde özetlemek mümkündür: "Top
lumsal çevre suçluluğa zemin hazırlayan uygun bir ortamdır. Mikrop 
suçludur. Suçlu ancak uygun ortama bulduğunda bu mikrobu etkili 
hale getirebilecek, harekete geçirebilecek bir unsurdur. Toplumlar 
layık oldukları suçlulara sahiptirler. Toplumsal şartlar, iyi veya kötü 
eğitim, kader suçluluğun hakiki nedenleridir"144. Müellifin kuramı 
özellikle Raux'un genç suçluların aile ortamı gibi birçok araştırmaya 
kaynak oluşturmuştur’45.

144 Constant, s.30.

115 Pinatel, III, s. 86.

146 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.185.
147 Adalet Bakanlığı İstatistik Genel Müdürlüğüne getirilen Tarde (1843-1904), Lacas- 

sagne ile birlikte "Archive d' anthropologie criminelle" dergisini çıkardı. Esas iti
bariyle kriminolog olan Tarde aynı zamanda sosyoloji, psikoloji ve felsefeyle de 
ilgilendi. Üniversite dışında adli ve idari görevlerini yürüten müellife ölümünden 
kısa bir süre önce College de France ve Academic des Sciences Morales et Poli- 
tiques kapılarını açtı. Bkz. Pinatel, III, s.86, dn. 2

Lacassagne'm teorisi suçluluğun ekonomik ve toplumsal nitelik
lerine dikkati çekti. Suçlunun bireysel özelliklerini ihmal eden kuram, 
toplumsal ortamın suçlu kişiliğine ne şekilde etkide bulunduğunu 
açıklayamadı. Bu son soruya Gabriel Tarde aşağıda belirtileceği gibi 
cevap vermeye çalıştı146 147.

dd. Zihinlerarası Etkileşim Okulu

Tarde'ın1'17 kurduğu bu okula göre, toplumsal ilişkiler kişiler arası 
ilişkilerden başka bir şey değildir. Diğer bir anlatımla müellife göre, 
her şey sosyolojiye, kişilerara.sı ilişkilere dayanır ve sosyoloji de zihin- 
lerarası etkileşimden başka bir şey değildir. Kişisel ilişkileri de top
lumsal bir vakıa olan taklit düzenler. Kişide taklit, alışkanlık ve anım
sama gibi psikolojik işlevleri izah etmektedir. Toplumsal ilişkiler ala
nında sosyal hayat taklit sayesinde düzenlenir ve gelişir. Tarde bu 
düşüncelerin ışığı altında suçluluk meselesine değinir. Müellifin esas 
düşüncesi herkesin kendi çevresinin kabul ettiği adetlere göre hareket 



Kriminolojinin Tanımı, Konusu, Tarihi Gelişimi, Bölümleri, Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi 67

ettiğidir; bir kimse hırsızlık yapar veya adam öldürürse, bu başkasını 
taklitten başka bir şey değildir148.

148 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.186.
149 Taner, s.53; Nitekim mevzuatımızda "Cinsel saldırı, cinayet ve intihara özendir

me" başlıklı 5187 sayılı Basın Kanunu'nun (Kabul Tarihi:9.6.2004, Resmi Gazete 
Tarihi: 26.6.2004) 20 nci maddesi, "Cinsel saldırı, cinayet ve intihar olayları hakkında, 
haber vermenin sınırlarını aşan ve okuyucuyu bu tür fiillere özendirebilecek nitelikte olan 
yazı ve resim yayımlayanlar bir milyar liradan yirmi milyar liraya kadar ağır para ceza
sıyla cezalandırılır. Bu ceza bölgesel süreli yayınlarda iki milyar liradan yaygın süreli ya
yınlarda on milyar liradan az olamaz" demektedir. Aynı şekilde TCK'nın 215 inci 
maddesi de, işlenmiş olan bir suçu, veya işlemiş olduğu suçtan dolayı kişiyi ale
nen öveni, bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakm bir tehlikenin ortaya 
çıkması halinde cezalandırmaktadır. Böylece kanun koyucu yukarıdaki bu hü
kümlerle taklidin gerçekleşmesini önlemek için tedbir almaya çalışmıştır.

150 Pinatel, III, s.86-87.

Tarde'e göre, medeniyetin ilerlemesi insanların çevrelerinde cere
yan eden iyi veya kötü hareketleri taklit etmeleri ile gerçekleşir. Örne
ğin, gazete veya dergilerde ayrıntılı bir biçimde anlatılan adam öl
dürmelerin az bir zaman sonra başkaları tarafından taklit edildiği 
gözlenmektedir149. Suçluluk ile meslek arasındaki ilişkilere değinen 
Tarde, ilk önce suçu meslek edinenlerin icra ettikleri meslekle ilgileri
ni açıklar. Daha sonra suçu meslek edinenlerin kullandıkları dili (ar
go), arkadaşlık ilişkilerini (dövme) ortak kuralları (suçluların toplulu
ğu) belirtir. Şu halde suç, herhangi bir mesleği icra eden kişi veya suç 
işlemek amacıyla kurulan bir örgüt tarafından işlenebilir. İnsan suçlu
luğa psiko-organik eğilimlerle değil, tavsiyeler, öneriler, telkinler ve 
psiko-sosyal etkilerle itilmiştir. Bu psiko-sosyal bakış tarzı son sene
lerde özellikle Sutherland tarafından ayırımsal topluluklar teorisinde 
ele alınmış ve geliştirilmiştir150.
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Yukarıda belirtilen bu iki grup suçlulara (tesadüfi ve itiyadi suç
lular) bir de, delilik derecesine varmayan ve fakat anormal kimseler
den oluşan üçüncü bir sınıfın eklenmesi lazımdır. Bunlar, alkolik, 
nevrastenik, sara, akıl zayıflığı olanlar gibi kimselerdir. Her ne kadar 
bu gruba girenlerin kimler olduklarının tespiti çok güç ise de, toplum 
içinde bu gibi şahısların varlığı muhakkaktır. Gayri tabiilikleri deliliğe 
kadar varmayan bu kimseler üzerinde ceza, hiçbir etki yaratmayacağı 
gibi, uslanmalarını da engeller. En iyisi onları zararsız hale getirebile
cek özel bir rejime tabi tutmaktır159.

159 Prins, Science penal et droit positif, Bruxelles, 1889, s. 18 vd.; zikreden, Vidal- 
Magnol, I, m.46, s. 53-54; Taner, s. 68-69.

160 Vidal-Magnol, I, n. 46 vd., s.52-54; Taner, s.67-68; Kantar, s. 54.

Birlik, ceza konusunda pozitivistlerden ayrılmaktadır. Pozitivist- 
lere göre cezanın veya onların kullandıkları terim ile yaptırımın gaye
si suçluyu tekrar suç işlemekten men etmektir. Cezanın gayesinin da
ha kapsamlı olduğu düşüncesinde olan ceza hukuku milletlerarası 
birliğine göre, suçtan zarar görenleri tatmin eden ceza, genel önleme 
(suç işleme eğiliminde olanların suçu işlemekten men edilmeleri) ve 
özel önlemeyi (suçlunun toplum için tekrar faydalı bir unsur halini 
alması) sağlamaktadır. Diğer bir anlatımla, cezanın sadece bir gayesi 
olmamalıdır. Duruma göre ceza, korkutmayı, uslandırmayı toplum
dan uzaklaştırmayı amaç edinmelidir. Her suçlunun dahil olduğu 
sınıf, kişiliği, durumu belirlendikten sonra cezanın uygulanmasına 
geçilmelidir. Bu bakımdan uslanmaları mümkün olan suçlular hak
kında uslandırıcı, terbiye edici, ahlaki durumlarını düzeltici cezalar; 
buna karşılık uslanmaları mümkün olmayanlara bir daha suç işleme
meleri ve dolayısıyla topluma zarar vermemelerinin sağlanması dü
şüncesiyle uygun tedbirler tatbik edilmelidir. Cezanın kendinden bek
lenen faydayı sağlaması, suçluya dahil olduğu sınıfa (suçluların tesa
düfi ve itiyadi olmak üzere başlıca iki sınıfa ayrılmaları) ve kişiliğine, 
durumuna göre uygulanmasına bağlıdır. Buna cezanın şahsileştiril
mesi (individulisation de la peine) denir160.

Yukarıda kısaca değinildiği gibi, ceza suçla mücadelede yegâne 
vasıta değildir. Nitekim ceza, suç işleme istek ve fırsatlarının azaltıl
ması gayesiyle öngörülen önleyici müesseselerle (institutions preven- 
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tives) tamamlanmalıdır. Birlik, adli geçmişleri, kötü ve düzensiz bir 
yaşam sürdürmeleri ve fizyolojik veya akli gayri tabiilikleri nedeniyle 
bazı kimselerin tehlikeli halde (etat dangereux) bulunduklarını be
lirtmiştir. Bu kimseler hakkında cezanın yanı başında ve hatta hiçbir 
cezaya hükmedilmese bile, güvenlik tedbiri (mesure de surete) uygu
lanmalıdır. Güvenlik (emniyet) tedbirinin tatbikinde suçun ağırlığını 
değil, failin tehlikelilik durumunu nazara alan Birlik, bu suretle pozi- 
tivist okula yaklaşmıştır. Mahkeme kararıyla hükmedilse dahi güven
lik tedbiri, cezadan esas itibariyle suçlunun suç işlemekle gerçekleş
tirdiği hatanın kefareti olarak ızdırap çektirmeyi gaye edinmemesi 
bakımından ayrılır. Güvenlik tedbirinin amacı, suçluyu zarar verme 
imkanından tamamen yoksun kılma veya özel bir tedavi yöntemiyle 
tehlike halini yok etmek suretiyle, onun yeniden suç işlemesinin önü
ne geçmektir. Suçlunun toplum bakımından arzettiği tehlikenin nede
nine göre değişiklik gösterebilecek olan bu tedavi, tehlikenin devamı 
müddetince sürmeli, tehlike bittiği anda derhal sona erdirilmelidir. 
Görülüyor ki, güvenlik tedbiri niteliği itibariyle süresizdir. Tedbirin, 
failin manevi sorumluluğunun derecesi (manevi sorumluluk, fiilin 
işlendiği sırada mevcut da olmayabilir) veya suç teşkil eden fiilin ağır
lığıyla alakası yoktur. Güvenlik tedbiri örneğin, akıl hastası veya ak
len zayıf suçluların akıl hastanesine, alkoliklerin, uyuşturucu madde 
müptelalarının bunlara özgü bir tedavi kurumuna, serserilerin bir 
çalışma evine gönderilmeleri şeklinde cereyan edebilir. Çocuklar hak
kında ise, eğitim tedbirine başvurulur. Failin tehlikeli hali ve ona bağlı 
olan güvenlik tedbiri Ceza Hukuku Milletlerarası Birliği'nin toplum
sal savunma esasına eğilimli olduğunu ve ceza hukukunun sübjektif 
cephesine önem verdiğini gösterir.

Bazı suçluların tehlikeli hali inkar edilemez. Hatta henüz hiçbir 
suç işlememiş kimselerde de, tehlikeli hal mevcut olabilir. Tehlikeli 
halin varlığını kesin olarak tespit etmek zordur. Bu bakımdan hakime 
herhangi bir suç nedeniyle ve özellikle suç işlenmeden tehlikeli hali 
araştırma ve bu halin mevcudiyeti durumunda, şahıs hakkında gü
venlik tedbirine hükmetme yetkisini tanıma, kişi dokunulmazlığı ve 
hürriyetinin tehlikeye düşürülmesi sonucunu doğurur. Bu nedenle 
güvenlik tedbiri, ancak suç işlendikten sonra (post delictum) hükme-
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dilmeli ve sanığın hangi hallerde toplum için tehlike arzettiği, kanun
la tayin ve tespit edilmelidir161.

161 Vidal-Magnol, I, n. 46 bis, s. 52-55.
162 Vidal-Magnol, I, n. 46 ter, s. 55-56.
163 Birliğin fikirlerini kapsayan "Bulletin de l'union inernationale de droit penal" 

dergisi Fransızca ve Almanca olarak 1881'den 1914'e kadar 25 cilt halinde yayın
lanmıştır. Birlik ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi kongreler de düzenlemiştir. 
Bkz. Donnedieu de Vabres, n. 83, s. 41 dn. 4; Taner, s. 65, dn.2.

164 Bruxelles (1926), Bucarest (1929), Palermo (1933), Paris (1937), Cenevre (1947). 
Kongrelerin zabıtları derneğin çıkardığı mecmuada yayınlanmıştır. Bkz. Vidal- 
Magnol, I, n.46 quater, s. 56; Taner, s. 65; Kantar, s. 56; Garraud, R.- Garraud, Pi
erre, Precis de droit criminel, 14. Baskı, Paris 1926, s. 13, dn.l.

Ceza Hukuku Milletlerarası Birliği'nin yukarıda belirttiğimiz 
düşünceleri çeşitli ülkelerin mevzuatlarını etkilemiştir. Nitekim 
örneğin, serseriler hakkında 27 Aralık 1891, suçlu çocuklara dair 15 
Mayıs 1912 ve özellikle akıl hastası veya akıl zayıflığı bulunan kim
seler ile itiyadi suçlulara dair toplumsal korunma tedbirlerine iliş
kin 9 Nisan 1930 Belçika kanunları bu akımdan etkilenmiştir. Bun
lardan başka 1928 İspanyol, 1929 Yugoslav, 1932 Polonya, 1937 İs
viçre vve 1940 Brezilya ceza kanunları da aynı yolu tutmuşlardır. 
Karma eğilimli (eklektik) bu kanunlar, normal ve manen sorumlu 
suçlular hakkında eski klasik kanunların ceza sistemini muhafaza 
ederken, diğer bir kısım suçlular hakkında çeşitli güvenlik tedbirleri 
kabul etmişlerdir. Ceza kanunlarının değiştirilmesine ilişkin birçok 
tasarı da (örneğin Alman, Avusturya, Çekoslovak, Yunan vs.) aynı 
eğilimi takip etmişlerdir162.

1914 yılma kadar çalışmalarına163 muntazaman devam eden Ce
za Hukuku Milletlerarası Birliği, birinci dünya savaşının çıkması ve 
kurucularının vefatları neticesinde dağılmıştır. Birlik yerini, 1924 
yılının Mart ayında merkezi Paris'te olan Madrid Hukuk Fakültesi 
Ceza Hukuku profesörü Quintiliano Saldana ve Paris Hukuk Fakül
tesi Ceza Hukuku profesörü Donnedieu de Vabres'm teşebbüsleriyle 
kurulan "Ceza Hukuku Milletlerarası Derneği"'ne (Association in
ternationale de droit penal) bırakmıştır. Dernek her üç ayda bir ya
yınlanan "Revue internationale de droit penal" adlı bir dergi çıkar
dığı gibi kongreler164 de düzenlemiştir. Her ne kadar klasik, poziti- 
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vist, eklektik vs. teorilerin taraftarları "Ceza Hukuku Milletlerarası 
Derneği"nde yer almışlarsa da, dernek tüzüğünün birinci madde
sinde belirtildiği üzere bu okulların görüşlerinden hiçbirine katıl
mamak suretiyle tarafsız bir tutum takınmıştır. Diğer bir anlatımla, 
hiçbir okula mensup olmayan dernek, bünyesine bütün ceza hukuk
çularını kabul etmiştir. "Ceza Hukuku Milletlerarası Birliği"nin der
nekten farkı, Birliğin yukarıda da belirtildiği gibi, kendine özgü fikir 
ve kanaatleri dolayısıyla başlı başına bir grup oluşturmasıdır. Der
nek ayrıca, ceza hukukunun birleştirilmesi gayesiyle "Ceza Huku
kunu Birleştirme Milletlerarası Bürosu" (Bureau international pour 
l'Unification du droi penal) adı altında ayrı bir kurul kurmuştur. 
Büronun teşebbüsüyle çeşitli tarihlerde konferanslar165 toplanmıştır.

165 Tartışma ve kararları ayrıca yayınlanan bu konferanslar sırasıyla Varşova (1927), Ro
ma (1928), Bruxelles (1930), Paris (1931), Madrid (1933), Copenhague (1935), Kahire 
(1938), Bruxelles (1947) de toplanmıştır. Bkz. Taner, s. 66 dn.l; Kantar, s. 56.

166 Vidal-Magnol, I, n. 46, quater, s. 57; Kantar, s. 55-56; Taner, s. 65-66.

Demeğin üç amacı bulunmaktadır:

a- Çeşitli ülkelerin ceza hukukçuları arasında sıkı bir ilişki kur
mak,

b- Suçluluğun sebeplerini ve onunla mücadele vasıtalarını araş
tırmak,

c- Devletler arasında ceza ve ceza muhakemeleri usulü hukukla
rına ilişkin kaidelerin birleştirilmesine çalışmak166.

B. İtalyan Üçüncü Okulu

"Tenkitçi pozitivizm" veya "Eleştirisel pozitivist okul" adıyla da 
anılan ve İtalya'da faaliyette bulunan bu okulun (Terza Scuola) en 
önemli temsilcileri Carnevale, Alimena, Colojanni, İmpallomeni, Va- 
carro, Pugliese ve Manzini'dir. Klasik ve pozitivist teoriler arasındaki 
karşıtlığı uzlaştırma gayesiyle teşekkül eden okul, esas itibariyle pozi
tivist bir zeminde olduğundan pozitivist teoriye yaklaşmaktadır. Ger
çekten tecrübe ve gözlem metodunu tatbik eden, irade serbestisini ve
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dolayısıyla manevi sorumluluğu yani kusuru kabul etmeyerek deter
minist olan İtalyan üçüncü okuluna göre, suç yalnız hukuki bir hadise 
olarak değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal bir olgu olarak da 
in cel enmelidir167,

167 Geniş bilgi için bkz. Taner, s. 62 vd.; Kantar, s. 50, 51; Dönmezer, Cezai Mesuliye
tin Esası, s.71-78; Toroslu, Ceza Hukukunda Okullar, s. 371 vd.; Donnedieu de
Vabres, n.81, s.40.

169 Taner, s.63; Dönmezer-Erman, I, n.148, s. 95; Dönmezer, Cezai Mesuliyetin Esası, s.74.

Carnevale'ye göre, suçu doğuran sebepler, istidat verici ve yönel
tiri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Biyolojik veya fiziki etmenler, 
istidat verici niteliktedir. İstidat verici nedenler, daha ziyade sosyal 
nitelikli olan ve suçu meydana getiren yöneltiri nedenlerin etkisi ol
madığı takdirde suçu doğuramazlar. Sosyal etmenler yani yöneltici 
sebepler, suçun işlenmesine veya suçtan kaçınılmasına yön verirler. 
Bu bakımdan ceza, suçtan kaçınılmasını sağlayabilen sosyal ve yönel
tiri bir etmen olarak lüzumludur168 169.

Cezai sorumluluğu özgür iradeye dayandıran ve suçu özgür ira
deyle işlememiş olanların cezai sorumluluklarının bulunmadığını sa
vunan klasik görüş taraftarlarının aksine üçüncü okul, yukarıda da 
belirtildiği gibi irade serbestisini kabul etmemektedir. Diğer bir anla
tımla okula göre cezai sorumluluk irade serbestisi üzerine inşa edile
mez. Çünkü içinde bulunduğu psişik ve sosyal etkenlerin tesiri altında 
suç işleyen kişinin irade serbestisinden (özgür iradesinden) bahsedile
mez. Binaenaleyh suçun işlendiği sırada irade bir kez var olduktan son
ra bunun (iradenin) serbest olup olmamasının araştırılmasına gerek 
bulunmamaktadır. Cezai sorumluluk bakımından önemli olan, fiilin 
işlendiği anda, iradenin (istemenin) bulunup bulunmamasıdır. Eylemi 
isteyerek, arzu ederek işlemiş olan kimse, iradesi serbest olsun veya 
olmasın, sorumludur. Ancak kanun, iradenin serbest olup olmadığı 
yani sorumluluğu tamamiyle veya kısmen ortadan kaldıran halleri 
açıkça belirtmelidir. Netice olarak bu okula göre, cezai sorumluluk, 
fiilin işlendiği sırada cezanın tehdide ve tesirinin hissedilmesine, ehil 
olunmasına bağlıdır. Diğer bir anlatımla, sorumluluk, suçun işlendiği 
sırada cezanın psikolojik etkisinin farkına varılmasına bağlıdır (norma- 
lite prensibi). Bir taraftan yukarıda bahsettiğimiz görüşleriyle pozitivist 
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teorilere yaklaşan okul, diğer taraftan pozitivist okuldan uzaklaşmak
tadır. Gerçekten okul klasik teorinin ayrımını kabul ederek suçluları 
mesul olan ve olmayanlar (küçükler, akıl hastaları) şeklinde bir tasnife 
tâbi tutmaktadır. Okula göre ceza, toplumun korkutulması yöntemi 
olarak sadece mesul (sorumlu) olan suçlulara tatbik edilir. Buna karşılık 
mesul olmadıklarından haklarında ceza uygulanamayan suçlular, top
lum bakımından tehlike oluşturmaları durumunda suç işlemelerine 
engel olacak güvenlik (emniyet) önlemlerine tabi tutulurlar169. Üçüncü 
okul, pozitivist okul gibi determinist olmakla birlikte pozitivistierin 
kabul ettiği antropolojik teorileri reddeder, suçlu tipi ve doğuştan suçlu 
gibi kavramları kabul etmemektedir. Antropolojik nedenlerin mutlaka 
ve zorunlu olarak suç sebepleri olduğunu kabul etmeyen okul, bunların 
sadece suçun işlenmesinde bir istidat teşkil edebileceklerini eylemin 
gerçekleşmesinde asıl üstünlüğün sosyal sebeplerde olduğunu vurgu
lamaktadır169 170.

169 Kantar, s. 50; Taner, s. 63-64; Torostu, Ceza Hukukunda Okullar, s. 372-373.
™ Taner, s. 63.
171 Kantar, s. 51; Torostu, Ceza Hukukunda Okullar, s. 373.

Klasik ve pozitivist okullar arasında arabuluculuk görevi üstle
nen üçüncü okulun kabul ettiği metod ve esaslar 765 sayılı eski Türk 
Ceza Kanunu'nun mehazını teşkil eden 1889 tarihli İtalyan Ceza Ka- 
nunu'na hakim olmuştur. Okul ayrıca, iki dünya savaşı arasında Kıta 
Avrupasında gerçekleştirilen kanunlaştırma hareketlerini büyük öl
çüde etkilediği gibi tesiri, ikinci dünya savaşı sonrasında da görül
müştür. Okulun etkilediği kanunlar arasında 1929 Yugoslav, 1930 
Danimarka, 1932 Polonya, 1937 Romen, 1937 İsviçre ve 1951 Yunan 
ceza kanunları sayılabilir171.
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C- Hukuk Tekniği Okulu

"Hukuk Tekniği Okulu"na (Rocco, Sabatini, Santoro, Manzini) gö
re; ceza hukukunun konusu meriyette olan, tatbik edilen hukuk, 
yani mevzu hukuktur. Ceza hukukunun amacı ise, hali hazırda uy
gulanan hukuku iyi anlamaktır. O halde, bu ilmin metodu da, ancak 
hukuki ve mantıki bir yöntem olabilir. Böylece kuram, deney ve göz
lem metodunu benimseyen Pozitivist Okuldan uzaklaşırken, Klasik 
Okula yaklaşmaktadır. Bu nedenle Hukuk Tekniği Okuluna, "Yeni 
Klasikler" ismi de verilmiştir. Ancak belirtelim ki, bu okul Klasik 
Okuldan farklıdır. Zira Klasik Okul kaynağını vicdan ilhamından, 
tabiat kanunlarından alan kat'i, değişmez, umumi bir ceza hukuku 
ortaya koymaktadır. Hâlbuki hukuk tekniği kuramına göre, kayna
ğını sırf akıldan, tabiattan almış bir ceza hukuku yoktur. Bugün için 
hukukçular tarafından incelenmesi gereken, tatbik edilmekte olan 
mer'i ceza hukukudur172.

172 Kantar, s.57, 58.
173 Kantar, s. 58. Nitekim, İtalyan Üçüncü Okulunda ismi geçen Manzini (Bkz. Toros- 

lu, Ceza Hukukunda Okullar, s.372) Hukuk Tekniği Mektebine de mensuptur. 
Kantar, s. 58, dn.l.

174 Bkz. Kantar, s.56-58 ve 58. sayfanın 2 nci dipnotunda yer alan literatür; Taner, s.74-76.

Hukuk Tekniği Okulu, irade serbestisini reddeder, ancak tama
mıyla determinist de değildir. Sorumluluğun esası, normal bir irade
ye, cezanın şiddetini hissetmek ehliyetine dayandırılır. Bu açıdan ku
ram, İtalyan Üçüncü Okulu görüşleriyle de birleşmektedir173 174.

Hukuk Tekniği okulunun fikirleri üç esasta toplanabilir:

a) Ceza hukukunda felsefi araştırmalara lüzum yoktur.

b) Ceza hukuku suçu yalnız hukuki bir hadise olarak tetkik et
melidir. Suçun şahsi ve sosyal noktalardan mütalaası ceza 
hukukunun görevi değildir,

c) Ceza, yalnız mesul olanlara verilir. Mesul olmayanlar hak
kında emniyet tedbiri uygulanır. Diğer bir anlatımla mesul 
olmayanlar ceza hukukunun değil, idare hukukunun konu
sunu oluşturur’74.
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§ 4. KRİMİNOLOJİNİN BÖLÜMLERİ

Öğretide konuyla ilgili çeşitli gruplandırmalar yapılmıştır. Belçi
kalı Constant'a göre geniş anlamda kriminoloji çeşitli bilim dalların
dan oluşan bir bütündür. Müellif kriminolojiyi iki gruba ayırmakta
dır: 1) Teorik (Nazari) Kriminoloji, 2) Uygulayıcı (Tatbiki) Kriminoloji.

I. TEORİK KRİMİNOLOJİ

Teorik kriminoloji kendi içinde bir takım alt ayrımlara tabi tutula
rak İncelenmektedir.

1. Suç antropolojisi: Suç antropolojisi, suçluyu organik ve be
densel yapısı yönünden (kalıtımsal, biyolojik, anatomik- 
fizyolojik etmenler) inceler. Bu kısma Niceforo "suçlunun dış 
yüzü" demektedir.

2. Suç psikolojisi: Suç psikolojisi, suçun oluşmasına veya ge
lişmesine etkili ruhsal olayları (cinsiyet, yaş, karakter, ırk vs.) 
inceler. Niceforo bu bölüme "suçlunun iç yüzü" demektedir.

3. Suç sosyolojisi: Suçluluğu toplumsal bir olay olarak incele
yen suç sosyolojisi, sosyal bir karaktere sahip suç etmenleri
ni (kentsel, endüstriyel, kırsal ortam, alkol, sinema, din vs.) 
araştırır. Suç sosyolojisi sıklıkla suç istatistiğinin verilerine 
başvurur.

4. Suç psikiyatrisi: Anormal veya akıl hastası suçluları inceler175.

5. Penoloji: Toplumun suçu cezalandırmak için başvurduğu çe
şitli cezaların kaynaklarını, gelişimlerini, uygulanma biçim ve 
faydalarım araştırır. Güvenlik önlemlerinin incelenmesini de 
buraya dahil etmek gerekir176.

175 Constant, s.16.
176 Constant, s.17.
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II. UYGULAYICI KRİMİNOLOJİ

Tatbiki kriminoloji de kendi içinde çeşitli ayrımlara tabi tutul
maktadır.

1. Suç politikası: Suç politikası, devletin suç işleyenleri cezalandırmak 
için geliştirmek zorunda olduğu faaliyeti inceleyen bilimdir. Suç politikası, 
amaca uygun olarak ceza hukukunun etkinliğinin incelenmesidir'77. Suç 
politikası, suçun önlenmesi ve suçla mücadelede devletin sahip olduğu 
bütün tedbirlerdir177 178. Suçla mücadelede öngörülen hedefler, bu hedeflere 
erişebilmek için kullanılan vasıtalar zaman içinde değişikliğe uğradığın
dan ve toplumlarm kültür düzeyleri de birbirlerinden farklılık arz ettiğin
den, suç politikası hakkında ileri sürülen tanımlarda bir birlik bulunma
makla beraber, önemli farklılıklara da rastlanmamaktadır. Nitekim 19. 
asrın, başında suç politikasından Devletin kanun koyma bilgisini anlayan 
Feuerbach179, suç politikasını tüm cezalandırıcı yöntemlerle Devletin suça 
karşı tepkisi şeklinde tanımlamıştı180. Söz konusu tanım o dönemde çok 
tutulmuştu. Donnedieu de Vabres'a göre, suç politikası, Devletin suçluları 
cezalandırmak amacıyla geliştirmek zorunda olduğu faaliyetleri araştıran 
bir bilimdir. Suç politikası suçun önlenmesiyle ilgilenmez181. Grispigni182 
kavrama Donnedieu de Vabres'dan daha geniş bir anlam vermektedir. 
Müellife göre suç siyaseti, Devletin suçlan önlemek ve cezalandırmak 
amacı ile geliştirmesi gereken faaliyetleri araştıran bir bilimdir. Bazı müel

177 V.Hippel, Robert, Deutschese Strafrecht, Band I, Berlin, 1925, s.534.
178 Mezger, Zikreden Önder, Ayhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, İstanbul 

1991, s.29.

179 Feuerbach-Mittermaier, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlic- 
hen Rechts, 14. Auflage, 1847, s.40 zikreden, Heinz Zipf, Kriminalpolitik, Eine 
Einführung in die Grundlagen, Karlsruhe 1973, s.2.

180 H. Donnedieu de Vabres, La erişe moderne du droit penal, La politique criminel- 
le des etats autoritaires, Paris 1938, s.3.

181 Donnedieu de Vabres, La politique criminelle, s.3-4.
182 Grispigni, Cours de droit penal, tome I, Cedam, 1932, s.35. Napolitano sosyal 

politikadan çıkan suç politikasının ondan ayrıldığı, sosyal politikanın suçun top
lumsal etmenlerini ortadan kaldırmaya veya en azından azaltmaya yönelmesine 
karşılık, suç politikasının sadece suçluyla uğraştığı görüşündedir, zikreden, Don
nedieu de Vabres, La politique criminelle, s.4, dn. 1.
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lifler ise, (örneğin, Thonisen)183 suç politikasını cezalandırıcı (repressif) 
veya cezalandırıcı nitelikte kabul edilmeyen ve hatta hukuki olmayan vası
talarla (din, ahlak vs.) Devletin suça karşı mücadelesi olarak algılarlar. 
Netice olarak denebilir ki, suç politikası, Devletin suçluluğun azalması 
gayesiyle kullandığı vasıtaların tümüdür184.

183 Thonisen, Kriminalpolitische Bekampfungsmethoden, Berlin, 1893, zikreden, 
Donnedieu de Vabres, La politique criminelle, s.4 dn. 1. Alman müelliflerinden 
Franz v.Liszt, Sax, Robert v. Hippel, Peters, Mezger ve Schröder'in suç politikası 
tanımları için bkz. Zipf, s.2; ayrıca bkz, Erol Cihan, Demokratik Bir Toplumda Suç 
Siyaseti Kavramı, in: Ceza Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, s.525-536, 525-526, 
Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, C.I, İstanbul 1991, s.29.

184 Cannat, La reforme penitentiaire, s.21, zikreden, Constant, s.17.
185 Schröder, zikreden Önder, s.29.
186 Jescheck, Hans-Heinrich, Lehrbuch der Strafrechts, Allgemeiner Toil, 4. Baskı, 

Berlin 1988, s. 18.
187 V. Weker, zikreden Önder, s.29; Bütün bu tanımlar ve ayrıca diğer tarifler için 

bkz. Zipf, Heinz, Kriminalpolitik, Eine Einführung in dir Grundlagen, Karsruhe 
1973, s. 2 vd. Zipf, suç politikasını kısaca, “ceza adaletinde düzen düşüncelerinin kaza
nılması ve gerçekleştirilmesidir"şek]mde tanımlanmaktadır. Bkz. Zipf, s.3.

188 İ. Metin Karabenli, Kriminalistik ve Kriminal Polis Lâboratuvarları, in: Ceza 
Hukuku El Kitabı, İstanbul 1989, s.79-96,77; Oğuz Polat, Kriminoloji ve Krimina
listik Üzerine Notlar, 2. Baskı, Ankara 2015, s.247 vd.

Suç politikası devletin suça karşı uyguladığı tepki, araçlar, metod 
ve prensiplerdir185. Suç politikası, toplumun korunmasını amaç edinen 
ceza hukukunun, bu amacı gerçekleştirmesine yönelik uygun bir şe
kilde tatbikidir186. Başka bir tanım vermek gerekirse, suç politikası; 
anayasal düzen içinde kişi özgürlüklerine gösterilmesi gereken saygı
yı gözardı etmeden, toplumdaki suç ve suçluluk olayını en aza indi
rebilmede uygulanması gereken taktik, teknik ve stratejidir. Bunun 
yanında "iyi bir sosyal politika, en mükemmel bir suç politikasıdır" şeklin
de tanımlara rastlanmaktadır187.

2. Suç profilaksisi: Suç profilaksisi toplumun, suçluluğun sosyal 
ekonomik vs. faktörlerini önlemek, yok etmek veya en azından azalt
mak için başvurduğu bütün vasıtaları inceleyen bir bilim dalıdır. Bu 
dalın tıbbi ve sosyal yönleri vardır.

3. Kriminalistik veya bilimsel polis: Kriminalistik188, olayların 
aydınlatılmasını ve suçluların meydana çıkmasını kolaylaştıran teknik
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yöntemlerin araştırılmasını konu edinen bir bilim dalıdır. Diğer bir 
anlatımla kriminalistik, suç ve suçluların ortaya çıkarılmasına yaraya
cak teknik vasıta ve usulleri gösterir.

Kriminalastiğin çeşitli bölümleri bulunmaktadır: Bunlardan adli 
tıbbın, bazen suçun (örneğin, cesedi bulunanın tabii bir ölümle mi 
öldüğünün, yoksa öldürülmüş mü olduğunun belirlenmesi), bazen de 
suçlunun tespitinde (örneğin, olay mahallinde görülen kanın kime ait 
olduğunun belirlenmesi), önemli yararları vardır.

Alphonse Bertillon'un geliştirdiği cürmi antropometri (Antro- 
pometrie criminelle) ise, bedenin ve bazı kısımlarının (örneğin, başın 
uzunluğu ve eni, sol ayağın, sol elin orta parmağının, sağ kulağın 
uzunluğu gibi) ölçülmesidir. Bu usulle suçluların kimlikleri ve dolayı
sıyla mükerrir olup olmadıklarını belirlenmektedir189.

189 Antropometri sayesinde örneğin, Paris'te etrafa patlayıcı maddeler attıktan sonra 
30.03.1892 tarihinde yakalanan anarşit Ravachol'ün, asıl adının 14.10.1859 tarihin
de dünyaya gelen François Clauidus Koenigstein olduğu ve bu şalısın Saint- 
Etienne kentinde 14-15.05.1891 de mezar soyduğu, 18.06.1891'de, insan öldürdüğü 
tespit edilmiştir. Bkz. Thorwald, Jürgen, Das Jahrhundcrt der Detektive, Weg und 
Abenleuer der Kriminalistik, Band I, Das Zeichen des Kain, 9. Baskı, München- 
Zürich, 1980, s.39 vd.

1,0 Daktiloskopi metodu ilk defa Arjantinli bir polis memuru olan antropolog Juan 
Vucetich tarafından 1892 yılında Francisca Rojas olayında uygulanmıştır. 10 sene 
sonra yöntem, Antropometri metodunun üstünlüğüne inanan Bertillon'un arzu 
etmemesine rağmen, Avrupa'da ilk olarak Fransa'da tatkik edilmiştir. Daktilos
kopi metodunun Fransa'da uygulanmasına yol açan olay, 16.10.1902 tarihinde diş 
doktoru August Alaux'nun Paris'teki evinde yardımcısı Joseph Reibel'in öldü
rülmesidir. Suç mahaline fotoğraf çekmek için giden Bertillon, fotoğraf çekerken 
kırılan vitrin parçalarının birinin üstünde yağlı parmak izlerine rastlar. Polis labo- 
ratuvarında Bertillon, sabıkalıların parmak izleri ile kırık camdaki yağlı parmak 
izini karşılaştırır. Hırsızlık ve emniyeti suiistimalden sabıkalı Heinrich Leon 
Scheffer'in sadece sağ elinin parmaklarının dördünün ve sol elinin başparmağının 
izi Bertillon'un arşivinde yer almaktadır. On parmağın izinin arşivlerde yer alma
sı, 1904 yılından itibaren gerçekleşecektir. Tesadüf eseri kırık vitrin camının üze
rindeki izler de sağ elin parmaklarına aittir. Arşivdeki ölçüler, kırık camdaki par-

Daktiloskopi, parmak izlerinin alınmasıdır. Bir şahsın parmağın
daki çizgiler, diğer herhangi bir kimsenin parmağındaki çizgilerle bir 
olamayacağından parmak izlerinden, kimliğin ve suç failinin tespitin
de faydalanılır190.
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Balistik (atış bilimi), ateşli silahlarda, merminin barut gazının 

basıncıyla fırlayıp hedefe ulaşıncaya kadar olan devinimini inceleyen 
bilim dalıdır.

AvusturyalI kriminolog Ernst Seelig191 her bilim gibi kriminoloji
nin de konularına göre bir ayırıma tabii tutulacağını belirtir. Müellif, 
kriminolojinin, suçun işlenmesinin gerçek görünüşlerinin öğretisi ve 
suçlulukla mücadelenin gerçek görünüşlerinin öğretisi olmak üzere 
iki esas kısma ayrılması gerektiği düşüncesindedir.

mak izlerine uyduğundan Scheffer'in olayın faili olduğu tespit edilir (24.10.1902). 
Marsilya'da yakalanan katil suçunu itiraf eder (30.10.1902). Duruşmalara damga
sını vuran müebbet hapse mahkum olan Scheffer'in itirafları değil, Bertillon'un 
olayda uyguladığı daktiloskopi metodudur. Belirtelim ki, antropometri metodu
nun üstünlüğüne inanan Bertillon parmak izlerinin alınmasını (daktiloskopi) şef
lerinin ısrarı üzerine kabul etmek zorunda kalmıştır. Gerçekten 1900 yılından iti
baren sabıkalıların sağ ellerinin dört parmağı ve sol ellerinin başparmaklarının iz
leri Betillon'un arşivine girmiştir. Bkz. Thorwald, Jurgen, Die gnadenlose Jagd, 
Roman der Kriminalistik, Zurich, 1965/1966, s. 80; Dessier Scheffer-Police Scienti- 
fique, https://www.police-scientifique.com

191 Seelig, s. 28.
192 Kürzinger, s.15.
193 Seelig, s.29; ayrıca bkz. Demirbaş, s.46.

Birinci esas kısma suç veya suçluluğun (kitlesel olarak) görünüş 
ve nedenlerini konu edinen bütün öğretiler dahildir. Suç fenomenolo- 
jisi (kriminalphânomenologie), suçun görünüş öğretisi olarak krimi
nolojinin birinci esas kısmının tamamını kapsar. Bu kavramdan kri
minoloji biliminin kapsama alanında kalan insan davranışlarının dış 
dünyaya yansıma biçimlerinin incelenmesi ve irdelenmesi anlaşılır.

Dolayısıyla suç fenomenolojisi, suçun ortaya çıkış türlerini ele 
alan bir bilim olup, suç nedenlerinin, suçlunun ve suçun sosyal dene
timinin açıklanmasına yöneliktir192. Genellikle suç fenomenolojisinden 
suçun işlenmesinin özel görünüş şekilleri (örneğin, soygun tekniği, 
sahte para basımı) ve suçluluğun (suçlu tipleri, suçu meslek edinmenin 
görünüş şekilleri, hırsız dili, suçlunun batıl inanışı) tanımı anlaşılır193.

Suç etiyolojisi (Kriminalaetilogie, suçun sebeplerinin araştırıl
ması öğretisi) suçun ve suçlu davranışının nedenlerini araştırır. Ade
ta kriminolojinin temeli olan bu öğreti suçun niçin meydana geldiği-

https://www.police-scientifique.com
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ni, suça neyin sebep olduğunu, insanların cezalandırılacaklarını, 
hatta ağır cezalara çarptırılacaklarını bilmelerine rağmen yine de 
niçin suç işlediklerini araştırmaya yönelir. Belirtelim ki, suç nedenle
ri ile ilgili olarak, aşağıda belirteceğimiz üzere ayrı suç teorileri geliş
tirilmiştir.

Suç fenomenolojisi ve suç etiyolojisi dışında birinci ana kısma suç 
psikolojisi, suç sosyolojisi ve suç istatistiği de dahildir.

Psikolojinin bir kısmını oluşturan suç psikolojisi, suçlunun ruhi ya
pısıyla meşgul olur. Diğer bir anlatımla, suç psikolojisi, suçlunun kişiliği, 
karakteri ve suçla ruhi ilişkisini -suçtan önce, suçun işlenmesi sırasında 
ve suçtan sonraki- inceler (amaç, iradenin kapsamı, pişmanlık)19'1.

Sosyoloji, toplumun tamamının veya bir kısmının yapısal, fonksi
yonel ve gelişim bağlantılarını ortaya koyan ve araştırmaya çalışan bir 
bilim dalıdır. Suçluluğu toplum hayatının kitlesel bir görünüşü olarak 
algılayan ve sosyolojinin bir kısmını oluşturan suç sosyolojisi, suçlu
luğun toplumsal şartlarını (örneğin, iktisadi ve mesleki ilişkiler, yaş 
grupları) dikkate alarak toplumsal yaşamda suçluluğu ele alır. Suç 
sosyolojisi suçluluğun kitlesel görünümüyle ilgilenir. Suç sosyolojisi
nin metodu istatistiğin kitle gözlemidir. Bugüne kadar özel bir adli 
sosyolojinin gelişmemesine karşın, sosyologlar, pek sık rastlanmasa 
da, mahkemelerde görev yapmaktadır194 195. Suç sosyolojisine farklı coğ
rafi bölgelerde suçluluğu araştıran ve bölgeler arasındaki suçluluk 
farklılıklarının nedenini inceleyen suç coğrafyası da dâhildir196.

194 Schwind, s.9.
195 Schwind, s.8.
1911 Seelig, 30.
197 Seelig, 30.

Suç istatistikleri ülkede işlenen suçları sayılarla ortaya koyar. Suç 
istatistiği iki ayrı şekilde anlaşılabilir: Suçluluğun araştırılmasında 
istatistik metodunun tatbiki ve metodun uygulanmasıyla elde edilen 
bilgilerin içeriği (suçların hangilerinin ne sebeple işlendiği, genel suç 
sayısına oranı)197.

Kriminolojinin ikinci esas kısmını teşkil eden suçlulukla mücade
lenin gerçek görünüşlerinin öğretisi de ikiye ayrılır: Birinci kısım suç- 
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tulukla cezalandırıcı ve önleyici mücadele öğretisinden (repressiv- 
prâventiven Verbrechensbekâmpfung) meydana gelir. İkinci kısmı ise, 
suçtan korunma (Verbrechensverhütung) öğretisi oluşturur.

Kriminolojinin ikinci esas kısmının birinci alt kısmı çeşitli krimi- 
nolojik disiplinlere ait öğretileri içerir. Bu kısma suç taktiği, adli araş
tırma bilimi, kriminalistik, penoloji ve bu sonuncusunun içinde ince
lenen cezaevi bilimi dahildir.

Bu bilimlerden suç taktiği suçun araştırılması ve failin kişiliğinin 
belirlemesinde amaca uygun usulün öğretisidir198. Schwind'e göre, suç 
taktiğinden, suçun aydınlatılması ve önlenmesi süreçlerinde uygula
nabilecek, teknik, psikolojik ve ekonomik yöntemlerden taktiksel açı
dan doğru ve amaca uygun olanların tercih edilmesi anlaşılmaktadır. 
Suç taktiğine, araştırma çeşitleri, delillerin arzı, muhafazası, ifade al
ma taktiği ve tekniği, suçun aydınlatılması konusunda psikolojik im
kânların kullanılması vs. dahildir’99.

’9a Seelig, s.31; Demirbaş, s.50. Suçun aydınlatılması suç tekniği vasıtasıyla da ger
çekleştirilebilir. Suç tekniğinden suçun aydınlatılması veya önlenmesi için kullanı
lan aletler, yardımcı vasıtalar ve usul anlaşılır. Suç tekniğine kişilerin kimliklerinin 
tespiti (fotoğraflar, eşgal tarifleri, parmak izi vs.) ve iz bilimi (ayak, kan izleri, 
sperm, ter, saç analizi vs.) dahildir. Schwind, s.10-11.

199 Schwind, s.10.
200 Seelig, s.31.
201 Seelig, s.31.

Tarihsel açıdan komşu bilimlerin özel disiplini olarak gelişme 
göstermiş olanlar dışında (örneğin, suçun aydınlatılmasında kullanı
lan adli tıbba ait tıbbi metodlar), adli araştırma bilimi konuya yönelik 
incelemelerinde bütün bilimsel metodlan kullanır. Adli araştırma bi
limine yan disiplinler de dahildir. Bunlar arasında ifade psikolojisi, 
ifade alma tekniği, daktiloskopi (parmak izi araştırması), iz öğretisi, 
adli yazı karşılaştırması vs. sayılabilir. İfade psikolojisi, ifade alma 
tekniği ile birlikte "ifade alma bilgisi"ni oluşturur200.

Suçların araştırılması hakkmdaki bütün öğretilerin bir araya gel
mesine dar anlamda kriminalistik de denir201. Kriminalistikten, suçtan 
korunma ve suçluluğun aydınlatılması biçiminde suçlulukla yapılan
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mücadele öğretisi anlaşılır202. Kriminalistik, suç ve suçluyu kullandığı 
bilimsel tekniklerle tespit eder. Gayesi suçluluğun veya suçsuzluğun 
belirlenmesiyle adli hata veya yanılmaları önlemek ve insana insanca 
muamele etmek olan kriminalistik, bu amacını matematik, fizik, kim
ya, biyoloji gibi pozitif ilimler vasıtasıyla suç delillerini incelemek 
suretiyle gerçekleştirir203. Kriminalistik sadece suç taktiği ve adli araş
tırma bilgisinin kullandığı metodları değil, kriminalistin suçun aydın
latılmasında ihtiyaç duyduğu suç fenomenolojisinin (suç olgusunun) 
her öğretisini de kapsar204.

202 Schwind, s.ll.
203 Karabenli, s.77; Demirbaş, s.48.
204 Seelig, s.31.

Kriminoloji çoğu kez kriminalistik ile karıştırılmaktadır. Nitekim 
gazetelerin "kriminologlar suçlu avında" şeklindeki haber başlıkla
rından kastedilen kriminalistlerdir. Örneğin, Şerlok Holmes ve tele
vizyonlardaki polisler gibi. Kriminoloji ve kriminalistik bilimlerinin 
her ikisi de suçla ilgilenir. Ancak kriminalist suçların aydınlatılması, 
failin yakalanmasıyla ilgilenirken, kriminolog her şeyden önce suçlu 
davranışın nedenlerini araştırır. Suçluluğu izah etmeye çalışır.

KRİMİNALİSTİK
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Kriminalistiğin esasları aşağıdaki noktalarda toplanabilir:
- İhbar edilen suçu kim işledi?
- Fail ne yaptı veya neyi ihmal etti? Kanunun ihlâlinden bahsedi

lebilir mi?
- Hangi gün ve günün hangi saatinde suç işlendi?
- Hareket nerede gerçekleştirildi?
- Fail nasıl hareket etti? Yardımcısı var mıydı?
- Fail hangi vasıta ve aletleri kullandı?
- Fail niçin, hangi dış ve iç sebeplerle suçu işledi?205 *

205 Schwind, s.9-11.
21,6 Armand Mergen, Die Kriminologie. Etne systematisehe Darstellung, Berlin und 

Frankfurl am Main, 1967, s.481.
207 Krz. Kürznıger, s.15.

Suçlulukla mücadelenin cezalandırıcı ve önleyici öğretisine dahil 
edilen penoloji, cezanın infazı bilimidir. Penolojiye, cezaevi bilgisi 
(Gefângnisbunde) de dahildir. Hükümlülere, çalışma ve koruma yurt
larında kalanlara, eğitim burumlarındaki gençlere eğitim vermeyi 
amaçlayan öğretiler suç pedegojisi adı altında özetlenebilir. Suç pede
gojisi esas itibariyle suç biyolojisinin öğretilerine ihtiyaç duyar.

İkinci esas kısmın ikinci alt kısmını oluşturan suçtan korunma öğ
retisine suç profilaksisi denir.

Suç profilaksisinden anlaşılan suçluluk ve suçtan korunmadır200. 
Her şart altında suç işlenir. Suçun ne zaman, nasıl, nerede hangi şart
ların oluşumu ve gelişiminde işleneceği konusunda doğru bir tahmin 
yürütebilmek, suçun önlenmesi çalışmalarında başarı oranını arttırır. 
Yani amaç suçun önlenebilmesi olduğunda öngörü ve tahmin çalış
maları önem kazanmaktadır207.

Günümüzde genel olarak suçluluğun veya bazı suçların sayısının 
artması, suçun önlenmesine yönelik tedbirlerin kısaca suç profilaksi- 
sinin ihmal edilmesinden do ileri gelmektedir. Nitekim halen mevcut 
bazı müesseselerin (örneğin, emniyet, okul, sosyal yardım) değişen 
toplum bünyesine uyum sağlamaları konusunda yapılması gereken 
faaliyetler gözden kaçırıldığı gibi, toplum hayatı için zorunlu bazı 
burumların ihdasından da vazgeçilmiştir.
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Hiç şüphesiz toplu mlarda suçu önleyen müesseseler (örneğin, 
emniyet) veya alman tedbirler (örneğin, alkol tüketiminin düzenlen
mesi) mevcuttur. Bu müessese veya tedbirler, genel olarak suçluluğu, 
belli bazı suçların işlenmesini (örneğin, çocuk düşürme, araç hırsızlığı, 
genel ahlaka karşı işlenen suçlar) veya suç işleme ihtimali olanları 
önleyebilir, engelleyebilir veya suç yoluna girmekten alıkoyabilir.

Suçun işlenmesi mağdurun, suç konusunun ve suç işlemeye teş
vik eden bir ortamın varlığına bağlıdır. Nitekim her insan mağdur 
olabileceği gibi, her arzu edilen eşya da -sadece para değil- suç konu
su olabilir. Önleyici tedbirler mağdurları (örneğin halkın aydınlatıl
ması, çocuklara cinsel eğitimin verilmesi) suçtan koruyabildikleri gibi 
eşyaları da (örneğin, bankalara alarm tesisatının takılması, oto hırsız
lığının önüne geçilmesi amacıyla direksiyon kilidinin takılması) gü
vence altma alırlar. Sağlıklı iktisadi ve sosyal bir politikanın uygu
lanması da suçu teşvik eden ortamın etkisini azaltır208.

208 Mergen, s.481-482.
209 Mergen, s.483.

Suç ve suçluluğun nedenleri bilinmese dahi, suçun önlenmesi ko
nusunda çalışmalar yapılması doğru ve mantıkidir. Nitekim tıp bili
minde, nedeni bilinmeyen hastalıklardan önleyici tedbirlerle korunma 
mümkün olmuştur. Örneğin Jenner 1798'de çiçek hastalığının nedeni 
bilinmese de, çiçek aşısını uygulamıştır. 1880 tarihinde Laveran'm 
malaryanın nedenini bulmadan iki asır önce, 17. yüzyılda Lydenham 
ateşin malaryadan gelip gelmediğini tespit etmeden kininin uygu
lanmasına geçmiştir209.

Netice olarak, suç profilaksisi yukarıda da belirtildiği gibi toplu
mu suç ve suçluluktan korur. Şahısların tekrar suç işlemelerini engel
leyici önlemler alır.

Özetlersek, Seelig kriminolojiyi iki esas kısma ayırmaktadır:
Birinci esas kısma suç veya suçluluğun görünüş (suç fenomenolo- 

jisi) ve nedenlerini (suç etiyolojisi) konu edinen tüm öğretiler dâhildir. 
Bu kısma suç psikolojisi, suç sosyolojisi ve suç istatistikleri de girer.

İkinci esas kısmın birinci alt kısmını suçla mücadele oluşturur. 
Suçla mücadeleye suç taktiği, adli araştırma bilimi, kriminalistik (fiil ve 
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failin ortaya çıkarılması bilimi), penoloji (cezaların infazı öğretisi, bu 
öğretiye cezaevi bilgisi de dahildir) ve suç pedegojisi (hükümlülere, 
çalışma ve koruma yurtlarında kalanlara, eğitim kuramlarındaki genç
lere, eğitim vermeyi amaçlayan öğretiler) de girer. Bu kısırım ikinci alt 
kısmını ise, suçtan korunma öğretisi (suç profilaksisi) teşkil eder.

§ 5. KRİMİNOLOJİNİN
DİĞER. BİLİM DA.I.LARI İLE İLİŞKİSİ

I. GENEL AÇIKLAMALAR

Kriminoloji, suçların nedenlerinin araştırılması (suç etiyolojisi), 
suçların görünüş şekilleri (suç fenomenolojisi), mağdurun davranışı 
bilimi (viktimoloji), penoloji ve yaptırımların araştırılması, suç terapisi, 
suç psikolojisi ve suç psikiyatrisi, müesseselerin araştırılması (özellikle 
emniyet, savcılık, mahkeme) ve suç istatistiği konularıyla meşgul olur.

Normatif bir bilim olan ceza hukukunun aksine, kriminoloji her 
şeyden önce ampirik (deneysel) yani tecrübe bilimidir. Kriminoloji, 
ceza hukukunun ne yardımcı bilimi, ne de hizmetlisidir, bilâkis ba
ğımsız bir bilimdir210.

210 Hans Joachim Schneider, Einführung in die Kriminologie, 3. Auflage, Berlin-New 
York 1993 (Reprint 2012), s.3.

Schwind'e göre, kriminolojinin tanımı şu şekilde yapılabilir: Kri
minoloji, suçluluğun görünüş şekilleri ve nedenleri, fail ve mağdur, 
toplum içindeki norm dışı davranışların denetimi, suçluların tedavi 
imkânları ve yaptırımların etkileri hakkında tecrübelerin toplanması, 
suçluluğun kapsamının incelenmesi gayelerini güden tüm deneysel 
bilimlerle ilgili disiplinler arası bir araştırma alanıdır.

II. KRİMİNOLOJİ-CEZA HUKUKU İLİŞKİSİ

Kriminoloji ceza hukuku ile yakından irtibatlıdır. Ceza hukukunda, 
fail, mağdur ve suç ilişkisi, suçun oluşup oluşmadığı, oluşmuş ise ne za-
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man oluştuğu bundan kimin sorumlu tutulup hangi yaptıran türü ile ce
zalandırılacağı normatif olarak ele alınır. Kriminoloji ise, aynı olayı sebep 
sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirir, deney ve gözlem metodundan ya
rarlanarak faili suça iten psikolojik, sosyal ve biyolojik etkenleri araştırır211.

211 Sokullu Akıncı, s. 30 vd.; Soyaslan, s.35; Demirbaş, Timur, Kriminoloji, 6. Bası, 
Ankara 2016, s. 30-31.

212 Yücel, Mustafa T., Türk Ceza Siyaseti ve Kriminolojisi. Suç ve Ceza, Ankara 1999, s. 4 vd.
213 Önder, s. 25, 26. Ayrıca bkz. Sebük, s. 13; İçel-Donay, s. 24.
214 Önder, s.26.
215 Sokullu Akıncı, s.32.

Buna göre, kriminoloji suçlunun kişiliğini, fiziki ve psikolojik 
özelliklerini, toplumsal ilişkilerini, suçun ortaya çıkış şekli ve neden
lerini, toplumdaki önem ve etkisini, toplumun suça karşı gösterdiği 
reaksiyonu ortaya koymakla, iyi bir ceza siyasetinin yürütülmesi ola
nağını sağlar. Ceza hukuku ise, suçla mücadele ederken kriminoloji
nin verilerinden faydalanır212. Hatta denilebilir ki, kriminolojinin veri
lerinden istifade etmeyen bir ceza hukuku, suçu önleme, toplum dü
zenini sağlama gibi temel amaçlarını etkin şekilde gerçekleştiremez213. 
Nitekim örneğin, yeni suç tiplerinin, ortaya çıkmasında ya da bazı suç 
tiplerinin ceza kanunundan çıkarılmasında, para cezalarının uygu
lanma alanlarının genişlemesinde, kısa süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
ların sakıncalarının anlaşılarak tatbik alanlarının daraltılmasında, kü
çük suçlulara yetişkinlere göre farklı bir ceza hukuku anlayışı ile yak
laşılmasında, suçu itiyat haline getirmiş kişilerin veya akıl hastalarının 
farklı bir tretmana tabi tutulmasında, cezaların bireyselleştirilmesinde 
kriminolojinin ceza hukukunu etkilediğini görmekteyiz214.

III. KRİMİNOLOJİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ

Kriminoloji gibi sosyoloji de suç ve suçlulukla ilgilenen bir bilim 
dalıdır. Bu kapsamda sosyologlar, suça neden olan sosyal etkenler 
üzerinde araştırma yapmaktadırlar. Ancak sosyolojinin suça neden 
olan etkenler üzerindeki araştırması kriminolojiye göre daha sınırlı
dır. Kriminoloji insan unsurunu öncelikli olarak dikkate alırken, sos
yoloji insan unsurunu ikinci planda tutmakta ve araştırmalarını insa
na etki eden toplumsal koşullar üzerinde yoğunlaştırmaktadır215.
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Sosyolojik araştırmalarda sadece suç olgusu incelenmemekte, 

sosyal normlara aykırılıklar da değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. 
Diğer bir ifade ile, sosyologlar sadece hukuk sistemi içinde kişilerin 
normlara aykırı davranışlarını incelemekle yetinmez ayrıca örf adet, 
ahlak, din, kültür gibi kurallardan sapmaları da değerlenmeye alır
lar.

Kriminoloji, sosyolojik araştırmalar sonucunda elde edilen bilgi
leri de dikkate alarak, kişileri suça iten nedenlerin neler olduğunu, 
bunların oluşum süreçlerini bulmaya çalışır.

IV. KRİMİNOLOJİ-PSİKOLOJİ İLİŞKİSİ

Psikoloji de kriminoloji gibi, suçun faili ve suçun mağduru, suç
tan zarar göreni ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Ancak psikoloji sadece 
suçlu ya da mağdurla değil, suçla ilişkisi olmayan kişilerle de ilgilen
mektedir. Diğer bir ifade ile, psikoloji suçlu olsun ya da olmasın veya 
bir suçun mağduru konumunda bulunsun ya da bulunmasın, insanın 
iç dünyasındaki oluşumları ortaya çıkarmaya yönelik faaliyetleri kap
samaktadır. Psikoloji insanın düşüncesine ve iradesine etki eden ne
denleri araştırır216.

2,6 Sokullu Akıncı, s.33.

Buna göre, psikoloji esas itibariyle insanın iç dünyasmı ve bunun 
oluşumuna etki eden hususları incelemektedir. Buna karşılık krimino
loji suçlulukla ilgilenmektedir. Diğer bir ifade ile, suç teşkil eden dav
ranışın suçlu tarafından işlenme nedenlerini ve toplumun bu fiile kat
kısı kriminolojinin alanına girmektedir.

V. KRİMİNOLOJİNİN DİĞER BİLİM DALLARI İLE İLİŞKİSİ

Kriminoloji, sosyoloji ve psikoloji dışında antropoloji, iktisat gibi 
bilimlerin bulgularından da yararlanmaktadır. Kriminologlar sosyal 
bilimlerin dışında suç ve suçluluğu açıklamak için biyoloji, kimya, 
biokimya, fizyoloji, anatomi gibi bilim dallarında da faydalanmakta-
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dırlar. Buradan hareketle kriminolojinin multidisipliner bir bilim dalı 
olduğunu söylemek mümkündür.

Buna göre, kriminolojik araştırmaların ön planında ceza hukuku
nun yanında sosyoloji, psikiyatri ve psikoloji yer alır. Ayrıca etholoji 
(karşılaştırmalı biyolojik davranış incelemesi), antropoloji (insan öğre
tisi: insan kökeni, kalıtım ve vücut yapısı vs.) suç pedegojisi, metod 
bakımından matematik ve istatistik, de kriminolojinin ilgili olduğu 
bilimlerdir.

Yukarıda suç sosyolojisi ve suç psikolojisinden bahsettiğimizden, 
aşağıda suç psikiyatrisi ve etholojiye değineceğiz.

1. Psikiyatri, ruhi hastalıklar ve onların tedavisi bilimidir. Psiki
yatrinin kısmi bir alanını oluşturan suç psikiyatrisi suçluluğun neden
leri olarak ruhi hastalıklarla meşgul olur. Adli psikiyatri ceza muha
kemesi hukuku alanında failin kusur ehliyetinin tespiti (CMK. m.74) 
ve ceza hukukunda ilgilinin sağlık kuramlarında koruma ve tedavi 
altına alınmaları (TCK. m.57) hususunda önem kazanır.

2. Etholoji (karşılaştırmalı biyolojik davranış araştırmaları), insan 
ve hay van davranışları arasındaki yapısal benzerlikleri sistematik bir 
biçimde inceler. Araştırmanın gayesi kontrol mekanizması devreye 
girmeden içgüdüsüyle hareket eden insan davranışlarının temelini 
incelemek, algı ve tepki biçimleri hakkında fikir sahibi olmak, tespit
lerde bulunabilmektir2’7.

§ 6. KRİMİNOLOJİNİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

Nispeten yeni bir bilim dalı olmasına rağmen kriminoloji son sene
lerde ciddi bir gelişme göstermiştir. Medeni ülkelerin çoğu, öğretim 
üyelerinin, kriminoloji ve kriminolojiyle ilgili bilimler hakkında ders 
verdikleri, araştırmalarda bulundukları kriminoloji enstitüleri kurmuş
lardır. Nitekim Fransa'da Paris ve Toulouse Enstitüleri uzun senelerden 
beri faaliyette bulunmaktadırlar. Nancy'de yeni bir enstitü 1949 yılında

2,7 Schwind, s.8-9. 
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kurulmuştur. Aynı durum Portekiz (Lizbon 1919), Avusturya (Viyana 
1919), Yunanistan (Atina 1933), Ekvator Cumhuriyeti (1936) ve Türki
ye'de (Ankara 1942) de geçerlidir. Belçika'da Bruxelles ve Louvain Üni
versiteleri 1930 yılından itibaren kriminoloji eğitimi vermektedirler. Yine 
Belçika'da 10 Mayıs 1938 tarihli kraliyet kararıyla Gand ve Liege Üni
versiteleri Hukuk Fakültelerine bağlı kriminoloji okullarının açılması 
öngörülmüştür. Gand Kriminoloji Okulu 1939, Liege Üniversitesine 
bağlı okul ise, 1946 senesinden beri faaliyetlerini icra etmektedirler218.

218 Constant, s. 23.
™ Rome (1885), Paris (1889), Bruxelles (1892), Geneve (1896), Amsterdam (1901), 

Torino (1906) ve Cologne (1911). Bu kongrelere "Suç Antropolojisi Kongreleri" adı 
verilmiştir. Pinatel, III, s.2.

220 Savaş zamanında "Archives d' anthropologie criminelle" dergisinin neşri durma
sına karşılık, bu sıralarda Belçika'da "Revue de droit penal et de criminologie" 
dergisi çıkarılmıştır, bkz. Pinatel, III, s.2 ve aynı sayfa dn.10.

221 Pinatel, III, s.3.
222 Constant, s.24.
223 Pinatel, III, s.3.
224 Enstitünün kurulması düşüncesini 1. Pan Amerikan Kriminoloji Kongresi (1947) 

sırasında Beningo di Tullio ileri sürmüştü. Pinatel, III, s.3.

Kriminolojinin gelişmesine uluslararası alanda gerçekleştirilen 
kongrelerin ve Lacassagne tarafından Lyon'da neşredilen "Archives 
d' anthropologie criminelle" dergisinin katkıları da olmuştur2’9. 1914 
savaşının ara verdiği suç olayının incelenmesi220 yirmi sene sonra Be
nigno di Tullio tarafından tekrar canlandırılmış ve birinci milletlerara
sı kriminoloji kongresi 1938'de Roma'da gerçekleştirilmiştir221. Avru
pa'daki bu hareketliliğin yanında Latin Amerika ülkelerinde de kri
minoloji kongreleri düzenlenmiştir. Nitekim bu kongrelerden ilki Av- 
rupadakine paralel olarak 1938'de 128 delegenin katılımıyla Buenos 
Aires'de, İkincisi ise 1941 yılında Şili'de (Santiago) gerçekleştirilmiş
tir222. Bu toplantıları 1947 yılında Rio de Janeiro'da ve 1949'da Meksi
ka'da düzenlenen 1 ve 2 nd Pan Amerikan Kriminoloji Kongreleri 
takip etmiştir223 . 2. Dünya savaşma müteakip Milletlerarası Kriminolo
ji Derneğinin yeniden örgütlenmesi kararlaştırılmış (1949) ve 1950'de 
Paris'te H. Donnedieu de Vabres'ın başkanlığında II. Milletlerarası 
Kriminoloji Kongresi toplanmıştır. Bu toplantıda Milletlerarası Krimi
noloji Enstitüsünün kurulması kararı alınmıştır224. Montreal Üniversi-
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tesi tarafından Enstitüye bağlı bir milletlerarası mukayeseli kriminolo
ji merkezi kurulmuştur ve D. Szabo bu kuruluşun başkanı seçilmiştir 
(1969)225. Merkez ve 1960'dan itibaren Avrupa Konseyi çeşitli milletle
rarası sempozyumlar, kriminolojik araştırma konferansları ve kollok- 
yumlar tertiplemekte ve bu toplantılara sunulan raporlar, tartışma 
tutanakları da yayınlanmaktadır226.

225 Pinatel, s.3
226 Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 6. Bası, İstanbul 1981, s.8.
227 Almanya'da kriminolojinin kurumsallaşması her şeyden önce üniversiteler ve 

yüksekokullar aracılığıyla gerçekleşti. Halen bu ülkede kriminoloji dersleri bütün 
üniversitelerde açılmaktadır. Hatta örneğin Hamburg Üniversitesinde iki yıllık bir 
kriminoloji tahsilinden sonra "kriminolog" diploması verilmektedir. Sayıları git
tikçe azalsa da -kadrolu personel istihdamının artması- kriminolojik araştırmalar 
üniversitelerde doktora öğrencileri tarafından icra edilmekledir. 70'li yılların so
nundan itibaren üniversiteler dışındaki kurumlar da kriminolojiyle ilgilendiler. Bu 
müesseselerden biri Freiburg i. Br.'daki yabancılar ve milletlerarası ceza hukuku 
Max-Planck Enstitüsüdür. Enstitü nezdinde 1970 yılından itibaren kriminolojiyle 
ilgili bir araştırma grubu oluşturmuştur. Araştırma konulan çok çeşitli olmakla 
birlikte, bütün yönleriyle suçun denetimi en önemli konuyu teşkil etmektedir. 
Kriminolojiyle ilgilenen diğer bir kurum da 1972'den beri faaliyet gösteren Federal 
Polis Dairesidir (Bundeskriminalamt). Bu dairenin bünyesinde kriminolojik- 
kriminalistik bir araştırma grubu mevcut olup, grubun vazifeleri (suçluluğun geli
şimini gözleme, kriminal polis incelemeleri ve istatistikleri yapma) Federal Polis 
Kanunu'nda belirtilmiştir. Federal Adalet Bakanlığı da, 1973 tarihinden itibaren 
kriminolojik araştırmaları ya bizzat kendisi icra etmekte veya kurum veya kuru
luşları görevlendirmektedir. 198'1 yılında Adalet Bakanları Konferansında merke
zinin Wiesbaden olduğu "kriminolojik merkez yeri" (Kriminologische Zentralstel- 
le e.V.) birliği kurulmuştur. 1986'da çalışmalarına başlayan birliğin görevleri, tü
züğünde kriminolojik araştırmaları desteklemek, kriminolojik bilgilerin öğrenil
mesine aracılık etmek vs. şeklinde belirtilmiştir. Yine 1980'de Hannover'de Aşağı 
Saksonya Kriminolojik Araştırma Enstitüsü açılmıştır. Kriminolojik araştırmalarla 
meşgul olan diğer bir kurum da, Bavyera Eyalet Polis Dairesidir. Bu daire nezdin
de 1979 yılında "Bavyera Polisi Kriminolojik Araştırma Grubu" oluşturulmuştur. 
Son yıllarda Almanya'da kriminolojiyle ilgili yayın sayısında sürekli bir artış göz
lenmektedir. Nitekim monografik yazıların önemli bir kısmı bilimsel kriminolojik 
serilerde yayınlanmaktadır. Bunların yanında "Monatsschrift für Kriminologie 
und Strafrechtsreform", "Kriminologische Journal", "Archiv für Kriminologie", 
"Kriminalistik", gibi sadece veya yoğun olarak kriminolojik konularla meşgul 
olan bilimsel dergiler de neşredilmektedir. Polis Dergileri de kriminolojik konula
ra yer vermektedir, bkz. Kürzinger, s.30 vd.

Geleneksel olarak kriminoloji Kıta Avrupası ülkelerinin (örneğin 
Almanya227, Avusturya, İspanya, İsviçre vs.) hukuk fakültelerinde 
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seçimlik ders olarak veya tıp fakültelerinde adli tıp yanında (özellikle 
İtalya) okutulmaktadır. Böylece kriminoloji dersini ya ceza hukuku 
veya İtalya'da olduğu gibi adli tıp öğretim üyeleri veya kriminolojiyle 
ilgilenen toplum bilimleri uzmanları vermektedirler. Ancak bu so
nunculara genellikle okuttukları kriminoloji dersi dışında başka bir 
görev verilmemektedir.

Buna karşılık Amerika Birleşik Devletlerinde kriminoloji, gele
neksel olarak sosyolojinin bir disiplini sayılmış ve çok sayıda araştır
malara konu olmuştur. 6O'lı yılların sonundan itibaren bu ülkede kri
minoloji ve ceza adaleti temalarını esas alan ve School of Criminal 
Justice diye isimlendirilen okullar ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeye para
lel bir biçimde Kanada ve bilhassa Quebec'de Montreal Üniversitesi 
Kriminoloji Okulunun ve Milletlerarası Mukayeseli Kriminoloji mer
kezinin üstlendiği çok sayıda deneysel kriminolojik araştırmaların 
yapıldığı müşahade edilmektedir228.

228 Martin Killias-Marcelo F. Aebi-Andre Kuhn, Precis de criminologie, 3. Edition, 
Berne 2012, s.3-4.

229 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kriminoloji Enstitüsü 1943 yılında kurul
muş, kriminolojinin öğretimine 1953 yılında başlanmıştır. Enstitünün şimdiki adı, 
"Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi" olup merkez hu
kuk fakültesine bağlı olarak faaliyette bulunmaktadır.

230 Ancak örneğin, 70'li yıllarda, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kriminoloji 
Enstitüsü, Milletlerarası Kriminoloji Merkeziyle işbirliği halinde "Şehirleşmenin 
doğurduğu ceza adaleti sorunları sempozyumu" 17-19 Aralık 1973, İstanbul 1974, 
düzenlemiştir. Dönmezer, s.8.

231 Mehmet Ali Sebük, Kriminoloji, Ankara 1942. Müellifin "memleket kriminolojisi" 
adlı bir broşürü Ordu Halkevi tarafından 1944 yılında yayınlanmıştır.

Ülkemizde ayrı bir kadrosu ve bütçesi olan kriminoloji enstitüle
rine maalesef rastlanmamaktadır. İstanbul, Ankara Üniversiteleri Hu
kuk Fakülteleri gibi bazı hukuk fakültelerinde ceza hukuku ve krimi
noloji araştırma merkezleri229 bulunmakla birlikte, günümüzde230 bun
ların çeşitli nedenlerle (örneğin bütçe, personel vs.) kriminolojik araş
tırma yapamadıkları görülmektedir. Aynı şekilde ülkemizde krimino
lojiyle ilgili yayın sayısının arttığından da bahsedemeyiz.

Tespit ettiğimiz kadarıyla ilk kriminoloji kitabını Temyiz Mah- 
kemesi Baş Müddeiumumi Muavini Mehmet Ali Sebük231 yazmıştır. l2@-'
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Onu takiben öğretim üyeleri Sulhi Dönmezer232, Mustafa Tören Yü
cel233, Tülin Günşen İçli234, Doğan Soyaslan235, Timur Demirbaş236, Fü
sun Sokullu Akıncı237, Osman Dolu238 kriminoloji kitapları yazmışlar
dır. Bu akademisyenlerin çoğu sosyal bilimciler olmayıp ceza hukuk
çularıdır.

232 Sulhi Dönmezer, Kriminoloji, 1. Baskı, İstanbul 1957; 7. Bası, İstanbul 1984.
233 Mustafa Tören Yücel, Kriminoloji, Suç ve Ceza, Ankara 1986; Kriminoloji, İstan

bul 2004.
234 Tülin Günşen İçli, Kriminoloji, Ankara 1994; 8. Baskı Ankara 2013.
235 Doğan Soyaslan, Kriminoloji (Suç ve Ceza Bilimleri) Dersleri, Ankara 1996; 3. 

Baskı, Ankara 2015.
236 Timur Demirbaş, Kriminoloji, Ankara 2001; 5. Baskı, Ankara 2014.
237 Füsun Sokullu-Akıncı, Kriminoloji, İstanbul 2002; 5. Bası, İstanbul 2007.
238 Osman Dolu, Suç Teorileri, Teori, Araştırma ve Uygulamada Kriminoloji, 5. Bas

kı, Ankara 2015.
239 Nurullah Kunter, "Türkiye'de Suçluluğun İçtimai Amilleri", Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, C.:8, S.:3-4,1951, s.98-121.
24(1 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, "Cezai Sosyoloji, Cezaların Şahsileştirilmesi ve Enrico 

Ferri", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.:6, S.:l, 1940, s.23-35.
241 Geniş bilgi için bkz. Veysel Dinler, Türkiye'de Kriminolojinin Tarihi (I), Ceza 

Hukuku Dergisi, YılılO, Sayı:29, Aralık 2015, s.39-64.

Yine ülkemizde kriminoloji konusunda yayınlanmış makalelere 
de rastlanmaktadır. Bu konuda Nurullah Kunter'in 1951 yılında ya
yınladığı "Türkiye'de Suçluluğun İçtimai Amilleri" isimli makalesi239 
ile Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun 1940 yılında yayınladığı "Cezai 
Sosyoloji, Cezaların Şahsileştirilmesi ve Enrico Ferri" isimli makale
si240 zikredilebilir241.



İKİNCİ BÖLÜM

KRİMİNOLOJİDE ARAŞTIRMA METODLARI VE 
SUÇTA SİYAH SAYILAR (KARANLIK ALAN)

§ 1. KRİMİNOLOJİDE ARAŞTIRMA METODLARI

I. GENEL AÇIKLAMALAR

Kriminoloji, kesin, değişmez kuralları olan bir bilim olmayıp, top
lumsal ve ahlâki bir bilimdir. Diğer taraftan kriminoloji, birden çok 
bilim dalını kapsayan sosyal, ampirik (deneysel) bir bilimdir (empi- 
rische Wissenschaft). Yani kriminoloji hakikatlerin doğrudan gözle
mine veya deneylere veya başka bir şekilde kazanılmış tecrübelere 
ihtiyaç duyar. Kişi ve fiilleri müşahade ettikten, gözlemledikten ve 
gözlenen fiilleri gruplandırmaya ve mukayeseye tâbi tuttuktan sonra, 
tüme varım yoluyla yani özelden genele doğru hareket eder. Olayla
rın gözleminden doğan kuralları açıkça belirtir. Tek kelimeyle krimi
noloji, her tecrübe bilimi gibi gözlemlenen olguları (olayları), müşa
hade, mukayese eder ve değerlendirir. Kriminoloji, ancak sıkı ilişki 
içinde bulunduğu sosyoloji, psikoloji, antropoloji, hukuk tarihi, hukuk 
felsefesi, infaz ilmi gibi bilimlerin elde ettikleri neticelerin yardımıyla 
gelişme gösterebilir. Başka bir anlatımla, yukarıda belirttiğimiz diğer 
bilimler kendi bilimlerinin yöntemlerine uygun olarak suç, suçlu, suç
luluk ve suçlu topluluğu olgularının incelenmesinde kriminolojiye 
yardımcı olurlar. Netice olarak kriminoloji, hukukçuların, tıpçılarm, 
sosyologların ve istatistikçilerin hizmetlerinden yararlanan karmaşık 
bir bilimdir242.

242 Constant, s.17-18; Mergen, s.93.

Herhangi bir yönteme başvurmadan araştırma yapılamayacağı 
gibi doğru bir bilgiye de ulaşılamaz. Seçilmesi planlanan yöntem, 
araştırılacak konuya uygun olmalı, konu mümkün olduğu kadar ge-
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niş kavranmak, sınırları da eksiksiz bir biçimde çizilmelidir. Çoğu kez 
bilinen yöntemler, konunun araştırılmasında yetersiz kalabilir veya 
konuya uymayabilirler. Bu durumda yeni, uygun yöntemlerin bu
lunması zorunluluğu vardır243. Diğer bir anlatımla, belli bir yöntem 
seçilirken her şeyden önce araştırılacak konu göz önüne alınmalıdır. 
Bu bakımdan her yöntem, her bilimsel sorunun cevaplandırılmasında 
uygunluk arz etmeyebilir, yetersiz kalabilir244. Kullanılacak araştırma 
yöntemleri birbirini tamamlamalı ve birbirinin içine geçmelidir245.

243 Mergen, s.93.
244 Kürzinger, s.51
245 Mergen, s.93.
246 Kürzinger, s.51
247 Mergen, s. 96.
248 Seelig, s.36-37.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kriminolojinin ilgili olduğu bilim
lerin yöntemleri, kriminolojide de uygulama alanı bulur. Diğer bir 
anlatımla, kriminolojinin kendine mahsus metotları yoktur. Krimino
loji deneysel araştırmalarında ilgili olduğu bilimlerin uyguladığı yön
temleri kullanır. Bu nedenle kriminolojik araştırmalarda en çok tıp 
(özellikle psikiyatri), psikoloji, sosyoloji ve diğer insani ve sosyal bi
limlerin kullandıkları yöntemler uygulanır. Bunun yanında krimino
lojinin araştırma konusuyla ilgili oldukları müddetçe, diğer bütün 
bilimlerin metodları da kullanılabilir. Ancak fizik ve kimyanın yön
temleri kriminolojide hemen hemen hiç uygulanmaz. Onların alanı 
kriminalistiktir. Genellikle kriminoloji kriminalistikten ayrıldığından, 
kriminalistiğin yöntemleri kriminolojide anlam kazanmaz. Günlük 
kriminolojik araştırmalarda öncelikle sosyolojik metodlar kullanılır. 
Bununla beraber psikolojik yöntemler ve onun yanında az da olsa 
tıbbi metot ve araştırma faaliyetleri de uygulanır. Ancak kriminoloji
nin bizim bildiğimiz yöntemlerinden hiçbirisi gerçeğin ortaya çıkarıl
masında yeterli değildir246. Netice olarak halen kriminolojik araştırma
larda yöntem tartışmaları hâkimiyetini sürdürmektedir247. Aşağıda 
bazı müelliflerin metot konusundaki düşüncelerine yer vereceğiz.

Nitekim Seelig'e248 göre, tüme varım yöntemini kullanan ve ampi
rik (deneysel) bilimlere dahil olan kriminoloji gözlem ve tecrübe yön
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temlerini kullanır. Bu yöntemlerden gözlem metodu kriminolojik 
araştırmalar için esas teşkil ediyorsa da, kriminolojinin birkaç alt da
lında kullanılabilen ve yeni bilgilere ulaşabilmesi için zorunlu olan 
tecrübe yöntemini de gözden uzak tutmamak gerekir. Müellif, en 
önemli kriminolojik araştırma vasıtalarını (tekniklerini) on altı grup 
etrafında toplamaktadır249:

249 Seelig, s.37-40.

1. Suç olayının doğrudan algılanması, gerektiğinde olayın fotoğ
raf veya kamerayla tespiti. Ancak bu algılama vasıtaları işin ni
teliği gereği nadir olarak olay mahallinde bulunur. Örneğin, 9 
Ekim 1934 tarihinde Yugoslavya Kralı Alexander, Fransız Dı
şişleri Bakanı Barthou ile Marsilya'da bir suikaste kurban olur
ken, kralın ziyaretini kameraya kaydeden gazetecinin, el konu
lan filmi, olayın incelenmesinde önem kazanmıştır.

2. Suç mahallinin gözlemi,

3. Suçta kullanılan vasıtaların, suç faaliyeti ürünlerinin (örneğin, 
tehdit mektupları, tahrif edilmiş belgeler), sanık veya mah
kûmların fiillerinin (tutukevinden veya cezaevinden kaçış 
planları, firar vasıtaları) gözlemi,

4. Failin suç biyolojisi araştırmasına tâbi tutulması (mevcut be
densel ve ruhsal durumu, hayatı, soy ilişkileri vs.).

5. Suç işlemeyenlerle suç işleyenler arasında benzer araştırma
ların gerçekleştirilmesi. Bu araştırmalar için mümkün oldu
ğu kadar suç işleyenlerle benzerlikler arz eden kişiler seçil
melidir. Paralel incelemelerin özel bir çeşidini ikizler üze
rinde yapılan araştırmalar teşkil etmektedir: Tek bir yumur
tadan doğan (tek yumurta ikizi) veya ayrı yumurtalardan 
doğan ikizler (kardeş ikizler), ikizlerin suçluluğuna ileride 
değinilecektir.

6. Suçlu aileleri üzerinde genetik araştırmaların gerçekleştirme
si. Bu gibi incelemelerde sadece üst soy, alt soy, yan hısımlık 
suçluluğu değil, bunların kişilikleri, ruh hastalıkları veya top
lumsal bakımdan dikkati çeken özellikleri de araştırılır.
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7. Ceza dosyalarının yardımıyla suç olaylarının incelenmesi. 
Doğrudan doğruya gerçekleştirilen bireysel araştırmanın hiç
bir zaman yerini tutamayan, bu tür incelemeden ek olarak 
faydalanılabilir. Örneğin, failin idamı veya intiharı halinde 
ceza dosyaları tek kullanılacak vasıtayı oluşturur.

8. işlenen suçlarla ilgili gazete haberleri ve bilhassa zabıta makam
larının günlük basına verdikleri resmi bilgiler. Bu bilgiler özel
likle failin bilinmemesi veya firarda iken vurulması hallerinde 
kriminolojik araştınnalar bakımından malzeme oluşturur.

9. Kriminolojik gözlemler için gerekli, mesleki bilgi ve tecrübe 
sahibi hâkim, savcı, cezaevi doktor ve psikologlarının yazıla
rı, yorumları.

10. Bizzat sanık veya suçluların yazıları: Tutuklu veya hükümlü
lerin tutuk veya cezaevinde kaleme aldıkları hayat öyküleri, 
günlükler, hatıralar, mektuplar. Ancak bu gibi yazıların bi
limsel kaynak teşkil edebilmesi için, hangi amaçlarla (örne
ğin, muhakemenin yenilenmesi, kitap yazma) kaleme alındığı 
büyük bir ihtiyatla değerlendirilmelidir. Buna karşılık, idam 
mahkumunun son mektupları genellikle ruhi durumunu sa
mimi bir şekilde aksettirir.

11. Belirtilerin incelenmesi. Özellikle adli hataların sonradan tespiti.

12. Psikolojik testlere başvurulması. Özellikle tatbiki psikolog ve 
psikiyatride gelişen bu tecrübe yöntemleri başarıyla uygulanma 
olanağı bulmuşlardır. Suç biyolojisi araştırmalarında veya tanık
ların bazı sorularla ilgili olarak psikolojik bakımdan sınav tâbi 
tutulmalarında da (örneğin, zekâ derecelerinin ölçülmesi, kişilik 
testleri) psikolojik testlere başvurulur.

13. Planlanan bir biçimde çevre değişimi sonucu özgeçmişin göz
lemi. Örneğin, çocukların erkenden ortam değişikliğine tâbi 
tutularak müsait olmayan ortamlardan alınıp iyi bir toplum
sal çevreye yerleştirilmeleri, buralarda ihtimamla yetiştirilme
leri ve ilerideki gelişmelerinin gözlemlenmesi. Müsait olma
yan ortamı bu şartlar altında dahi çocuklar üzerinde etkili 
olup olmadığı araştırılır.
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14. İstatistik! sayılar ve bunların değerlendirilmesi her şeyden 

önce kitlesel suçluluğun anlaşılmasına yarar. Çoğu ülkelerde 
bizzat Devlet, bu iş için kurduğu resmi makamlar aracılığıyla 
(örneğin, ülkemizde Türkiye İstatistik Kurumu) elde ettiği is
tatistikleri yayınlamaktadır. İstatistik yönteminin uygulan
masıyla elde edilen mükerrirlik istatistiği de, infaz edilen ceza 
veya güvenlik önleminin amaç veya amaçlarına erişip eriş
mediğinin tespitinde ve dolayısıyla suçlulukla mücadelede 
önem kazanmaktadır. İstatistik yöntemine özel kuruluşların 
da başvurdukları görülmektedir. Bu yönteme aşağıda etraflı 
bir biçimde değineceğiz.

15. Olaylar içinde değişik araştırma yöntemlerinin uygulaması: 
Olayı araştıran yöntemlerin uygulamada planlı olarak göz
lemlenmesi ve laboratuvarda denenmesi, özellikle yeni soru
lara muhatap olan kriminologlar açısından hedefe ulaşılması 
konusunda en iyi yöntemin hangisi olduğu, deneklerin karşı
laştırılması suretiyle ortaya çıkar. Bu sayede araştırma çoğu 
kez yeni yollar gösterir.

16. Penoloji: Yeni cezaevi tipleri, tedavi yöntemleri ve güvenlik 
önlemlerinin başarılarının gözlem ve deneye tâbi tutulmaları. 
Uygulamadan elde edilen bu tecrübeler, suçla mücadelenin 
temelini oluşturur.

Her bilimde olduğu gibi, kriminolojide de, elde edilmek istenen bil
gilere ulaşmada en elverişli yöntemin uygulanacağı şüphesizdir. Nite
kim, örneğin, failin zekâsının ortalama nüfustan farklılık arz edip arz 
etmediği araştırılacaksa, her ne kadar zeka testiyle ne ölçüleceği sorusuy
la karşılaşılsa bile, kullanılacak en uygun yöntem, zekâ testi olmalıdır. 
Aynı şekilde bir anket çalışmasında ilgiliye tahsilinin sorulması, tahsilin 
azda olsa zeka ölçüsü olmasına rağmen, bu soru zekanın tespitinde ye
terli olamayacaktır. Suçluların zeki olup olmadıkları sorusunun anket 
çalışması sırasında arkadaşlarına sorulması, hakikate ulaşmada yukarıda 
verdiğimiz örnekten daha da yetersizdir250. Daha önce de belirttiğimiz 
gibi mümkün olduğu kadar gerçeği ortaya çıkaracak yöntemlerin seçil 
mesi gerekir. Ancak kriminolojinin bildiğimiz yöntemlerinden lıiçbin 
hakikatin aydınlatılmasında yeterli olamamaktadır.

250 Kürzınger, s.52 vd.
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Kürzinger251, kriminolojik araştırmalarda kullanılan en önemli 
sosyal bilimler yöntemlerini, içerik analizi (doküman analizi), anket, 
gözlem ve deney olarak gruplandırmaktadır. Müellif daha sonra kri
minolojik araştırmalarda istatistik yöntemine de yer vermektedir.

251 Kürzinger, s.52-53.
252 Dönmezer, s.35-36; Stefani-Levasseur-Jambu-Merlin, s.35.
253 Sokullu, s.65 vd.

II. ARAŞTIRMA METODLARI

1. Genel Olarak

Araştırma metodlarınm sınıflandırılması konusunda doktrinde 
çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Aşağıda önce bu fikirlere yer verile
cek, ardından tarafımızdan uygun görülen sistem dahilinde araştırma 
metodları incelenecektir.

Dönmezer, kriminolojik araştırma yöntemleri konusunda bir ay
rım yapmaktadır: Müellif, suçluluğun gözlemini yapmak, suçluluğu 
ölçmek söz konusu olduğu zaman, istatistik, olay öyküleri, hayat öy
küleri, suç faaliyetlerine karışarak gözlem, olay meydana geldikçe 
tespit metodlarınm ve deneysel yöntemin uygulanması gerektiğini, 
buna karşılık kriminolojinin suçlunun incelenmesini gerçekleştirirken 
esas itibariyle tıp, biyoloji, psikiyatri ve psikoloji bilimlerinin metodla- 
rmı uyguladığını ve böylece klinik kriminolojinin geliştiğini belirt
mektedir. Müellife göre, sosyal bilimlerde uygulanan gözlem bakı
mından en önemli vasıta istatistik yöntemidir252.

Sokullu253 ise, kriminolojide önem taşıyan ülkede işlenen suç sayı
sının bilinmesi, suçların sınıflandırılması ve suç nedenlerinin araştı
rılmasıyla ilgili olarak;

► Suçu ölçme metodu (müellife göre, suç çeşitli şekillerde ölçü
lür: suç istatistikleri, viktimizasyon araştırmaları yani suç kur
banlarına, mağdurlarına ilişkin çalışmalar, suçu faillerin bil
dirmesi, dolaylı ölçümlemeler yani cevap veren bir kimseyi 
gerektirmeyen anketler, örneğin, çocukların hareketliliğini on
ların ayakkabı eskitme hızlarına bakarak ölçme),
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► Deneysel, olay incelemesi, yaşam öyküsü, olaya katılarak göz

lem ve izleme yani sürekli kayıt metotlarından bahseder.

Soyasları25i, "kriminolojide metodlar" başlığı altında araştırma, 
açıklama vasıtaları ve istatistikler ve gerçek-resmi suçluluk ve gerçek 
suçluluk ayırımını yaptıktan sonra, araştırma vasıtaları altında suç255 ve 
suçlunun256 incelenmesine, açıklama vasıtaları içinde ise, kriminolojik 
ifade257 ve istatistiklere yer vermiştir. Müellif daha sonra resmi ve ger
çek suçluluk arasındaki farklara ve siyah rakamlara değinmektedir.

Demirbaş258, kriminolojide uygulanan araştırma yöntemlerini, do
küman analizi, anket, gözlem, deney ve istatistik şeklinde gruplan
dırmışım Müellife göre, suç incelemelerinde az da olsa uzunlamasına 
ve enine kesit araştırma yöntemleri de uygulanmaktadır.

Vouin-Leaute, "kriminolojinin yöntemleri" başlığı altında krimino
lojinin gerçekleştirdiği analiz çalışmasının bugüne kadar sosyoloji, 
psikoloji, tıp ve biyoloji yöntemleriyle yapıldığını, günümüzde ger
çekleştirilen sentez çalışmasının ise, kriminolojiye ait bağımsız yön
temlerle gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Böylece müellifler, krimi
nolojinin yöntemlerini ikiye ayırarak incelemektedirler.

Analiz yöntemleri: Müelliflere göre, kriminoloji, suçluluğun top
lumsal ve bireysel etmenlerini araştırmak için yukarıda belirtilen fark
lı bilimlerin sürekli gelişen yöntemlerinden faydalanmıştır.

a) Toplumsal etmenlerin suçluluğa etkisi konusunda esas itiba
riyle istatistiklere başvurulmuştur. Suçlunun yaşadığı ortamın göz
lemlenmesi özellikle anket çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Genel olarak 
burada sosyoloji ve sosyal psikolojinin yöntemleri uygulanır.

254 Soyaslan, s.47 vd.
255 Suçun incelenmesi, bilim, deney ve gözleme dayanır. Genelde suçun nasıl işlendi

ği, suçun işlenmesinden sonra incelenir, bkz. Soyaslan, s.47.
256 Suçlunun incelenmesi için yeterli zaman olmalıdır. Suçlular geçmişleri, halihazır 

durumları ve gelecekleri yönünden incelenebilirler. Ayrıca suçlular grup halinde 
veya tek başlarına araştırılabilirler, bkz. Soyaslan, s.48.

257 Kriminoloji gelişme halinde olan bir bilim dalı olduğundan yeni bulguların niteli
ğini açıklayacak ifadelerin yardımcı bilim dallarından örneğin sosyolojiden doğru 
aktarılması gerekmektedir. Soyaslan, s.48-49.

258 Demirbaş, s’.74 vd.
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Bireysel etmenler konusunda ise, aynı ilke tıbbi (morfoloji kalıtımsal 
kusur, önceki hastalıklar, suçlunun hali hazır durumu vs.), psikiyatrik 
(akıl hastalıkları, kişilik bozuklukları vs.) ve psikolojik (entelektüel sevi
ye, mesleki yetenek vs.) muayeneler bağlamında da geçerlidir.

Sentez yöntemleri: Günümüzde, suçluluğun nedenlerinin tespiti, 
çeşitli suç etmenlerinin bir araya gelmesiyle oluşan sonuçların araştı
rılması ve bu araştırma sonucu elde edilen verilerin doğruluk derece
sinin tahkiki ile gerçekleştirilebilir. Diğer bir anlatımla tıbbi, psikolo
jik, biyolojik ve sosyal araştırmalara konu olduktan sonra, elde edilen 
neticelerin doğruluğunun incelenmesi, suçluluğun nedenlerinin anla
şılmasını mümkün kılar. Araştırma özellikle kriminolojiye özgü iki 
şekilde gerçekleştirilir:

a) Suçluların cezalarının infazına müteakip davranışları. Özellik
le uzun süreli hapis cezalarının infazından sonra, suçluların 
davranışları araştırılır. Bu incelemenin sonuçlarına göre infaz 
sistemlerinin değişmesi sağlanır.

b) Suç etmenlerinin göz önüne alınması sonucu suç tahmin tab
loları hazırlanır259.

259 Robert Vouin-Jacques Leaute, Droit penal et criminologie, Paris 1956, s.31-33.
260 Dolu, s.36.

Dolu260, kriminoloji literatüründe suç araştırmalarında genellikle 
beş farklı metod kullandığından bahsetmektedir:

1. Suçların genel özelliklerinden hareketle oluşturulan istatistik 
verilerin analizi ve bunların değerlendirilmesi (crime studies),

2. Suçluların genel özelliklerini ortaya koyan istatistiki verilerin 
oluşturulması, analizi ve bunların değerlendirilmesi (crimina
lity studies),

3. Suçlular hakkında örnek olay çalışması (case study),
4. Araştırmacının suçluları günlük hayatları içinde gözlemleye

rek incelemesi (field study),
5. Araştırma konusunun deneysel dizayn (experimental design) 

yoluyla kontrol grupları kullanılmak suretiyle araştırılması.
İlk iki yöntem niceliksel (quantitative), diğer üçü niteliksel (quali

tative) araştırma yöntemleridir.
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Kanaatimizce hukukçuların, tıpçılarm, sosyologların ve istatistik

çilerin hizmetlerinden yararlanan ve karmaşık bir bilim olan krimino
loji, konusu bakımından esas itibariyle üç kavrama dayanmaktadır: 
suç, suçlu ve suçluluk.

Belçikalı Kriminolog Etienne de Greeff261 suçu, "failin kişiliğini ve 
bazı maksatlarını ortaya koyan bir insan hareketi" olarak ifade etmek
tedir. Müellif ayrıca kişisel ve sosyal bir olgu oluşturan bu hareket 
karşısında, toplumun ilgisiz kalamayacağını belirtmektedir.

261 Etienne De Greeff, Introduction â la Criminologie, Paris 1948, s.15, zikreden, 
Mergen, s.32.

262 Hans v. Hentig, Crime, causes and conditions, New York 1949, s.l, zikreden, 
Mergen, s.32.

263 Mergen, s.57, 77, 79.
264 Mergen, s.74.
265 Mergen, s.32.

Hans v. Hentig'e262 göre ise suç, "örgütlenmiş toplumun özel ve ağır 
bir yasakla yaptırım altrna aldığı icrai veya ihmali insan hareketidir".

Suçlu, suç işleyen kişidir. Suçlular ya tek başlarına ya da toplu bir 
biçimde hareket ederler. Bu son hale suç toplulukları veya suç grupla
rı (Verbrechergemeinschaften, Verbrechergruppen) adı verilir. Suç 
işlemek amacıyla topluluk oluşturanlar, ya belli bir gayeye odaklan
mış olup, gayenin elde edilmesiyle dağılan "gaye toplulukları" 
(Zweckgemeinschaften) ya da belli bir maksada yönelmemiş ve fakat 
suç işlemek için devamlı bir birlik arzeden topluluklardır263.

Suçluluk ise, belli bir zaman ve belli bir yerde gerçekleşen suçla
rın toplamıdır. Suçluluk, hastalık gibi toplum hayatında tâbii bir 
olaydır264. Birbirleriyle sıkı ilişki ve bağlılık içinde bulunan suç, suçlu 
ve suçluluk çeşitli yöntemlerle araştırılır265.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kullanılacak araştırma yöntemleri 
birbirini tamamlamalı ve birbirinin içine geçmelidir. Esas itibariyle 
araştırma yöntemleri ve araştırma tekniklerinin (örneğin, kan, ayak 
izi, saç analizi) birbirinden ayrılması gerekmekte ise de, bu ayırıma 
her zaman uyulmadığı görülmektedir.
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Kriminolojinin araştırma yöntemleri, istatistiki, deneysel, tarih
sel266 ve klinikseldir. Bu yöntemlere araştırma teknikleri ve özel karma 
usuller de eklenir. Uygulanan bütün yöntem ve tekniklerin konuya 
uygun olmaları gerekir267.

266 Bu araştırma yöntemi, tarihsel çeşitli kriminolojik olayların değerlendirilmesi ve mu
kayesesi vasıtasıyla, suç, suçluluk ve onlarla mücadele halikındaki bilgilerin artmasına 
katkıda bulunur. Tarihsel kriminolojinin merkezi istinat noktası toplum tarihidir. Bkz. 
Günther Kaiser, Kriminologie. Ein Lehrbuch, 3. Auflage, Heidelberg 1996, s.383.

267 Mergen, s.95.
268 Suçlunun incelenmesinde tıp, biyoloji, psikiyatri ve psikoloji bilimlerinin yöntem

leri uygulanırsa klinik kriminolojiden bahsedilir. Klinik kriminolojinin gayesi suç
lu hakkında teşhis, tahmin ve muhtemelen tedaviden oluşan bir görüş belirtmek
tir. Klinik kriminoloji, tıbbi-psikolojik ve sosyal (gözlem) araştırmalar vasıtasıyla 
kriminolojik teşhis, tahmin ve tedavi programını gerçekleştirecek verileri ortaya 
çıkarmaya çalışır. Bkz. Pinatel, 111, s.15-16.

269 Bireysel istatistik, sınırlı gruplar veya seri araştırmalarında, (Reihenuntersuchun- 
gen) kişisel ve karma unsurlar hakkında uygulanır. Test grubu veya test konusu 
suç işlememiş kontrol grubu veya kontrol konusuyla karşılaştırılır. Tespit edilen 
farklılık veya ayniyetlerden sonuca gidilir. Bir istatistik örneğin, suç işleyen genç
lerde yüksek oranda zeka geriliği tespit etse, zeka geriliğinin suçun işlenmesine 
etkili olduğu sonucuna varılamaz. Suç işleyen gruba mensup gençlerin, aynı sos
yal çevrede aynı toplumsal sınıfa mensup, aynı yaş ve aynı cinsiyete sahip suç iş
lememiş olan kontrol grubuyla mukayesesi sonucu, bu son grupta zeka geriliği 
çıkmazsa, zeka geriliğinin suça etki ettiği sonucuna varılır, Mergen, s.106.

Suçlu, kliniksel teknikler268 ve deneysel yöntemlerle araştırılır ve 
elde edilen neticeler bireysel istatistik (Individualstatistik) olarak de
ğerlendirilir269.

Suçlu toplulukları özel, karmaşık, sosyal psikolojik türde yöntem
lerin uygulanmasıyla araştırılır ve neticeler suç işlememiş kontrol 
gruplarıyla karşılaştırılır.

Suçun incelenmesi her şeyden önce tasviri ve geriye dönük olarak fi
ilin nasıl oluştuğu incelendiğinden tarihsel yöntemin uygulanmasını 
gerektirir.

Kitlesel olgu olan suçluluk istatistik yöntemiyle araştırılır. Netice 
olarak yukarıda da belirtildiği gibi araştırılacak konuya göre, belli bir 
yöntem ve belli bir tekniğe öncelik tanınmalıdır.

Diğer bir bakış açısından bireysel araştırmalar (suçlu, suç), kitle
sel araştırmalar (suçluluk) ve seri araştırmaları (suçlu toplulukları) 
birbirlerinden ayrılmalıdır.
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Bireysel araştırmalar (suçlu, suç) klinik incelemeler, ölçmeler, 

testler veya diğer incelemelerin sonucuna dayanır. Aynı zamanda 
faillerin olayı veya hayat öykülerini anlatmalarından da yararlanılır.

Bilinen olaylar veya mahkûmiyet kararlarının yer aldığı resmi is
tatistikler kitlesel araştırmaların (suçluluk) esasını oluşturur. Bu tür 
istatistiklerde yer alan unsur sayısı (olay ve mahkûmiyet) az oldu
ğundan kriminolojik bakımdan ilgi çekici ayırımlara girilmez.

Belli sayıdaki olaylarm yaş, cinsiyet, fiilin işleniş tarzı, eğitim, ay
nı toplum içinde yaşama, aynı sosyal gruba aidiyet gibi ortak unsur
larla birbirlerine bağlı olmaları halinde gözlemi seri araştırmaların 
konusunu oluşturur.

Çoğu olaylarda çeşitli metod ve araştırma teknikleri birbirleriyle 
bağlılık arz ederler. Tasviri yaklaşım her zaman öncelik gösterir. Kli
nik ve kişisel istatistik, tarihsel ve klinik (uzunlamasına ve enine kesit 
analizleri), kitlesel ve kişisel istatistik, deney ve terapatik yöntemler 
en sık rastlanan metod bağlantılarıdır.

Metotlar, araştırılacak hususların niteliğine göre teşhise, suçun 
nedenlerinin araştırılmasına, suçun tahminine ve suçla mücadele 
usullerinin araştırılmasına yöneliktirler270.

270 Mergen, s.95.

Metot ve teknikler birbirlerini zaman bakımından da tamamlarlar. 
Nitekim tedavi her zaman teşhisten sonra ve suçun sebeplerinin araştı
rılması ise, suçla mücadele usullerinin uygulanmasından önce gelir.

Kanaatimizce yöntem konusunda aşağıdaki tespitler yapılabilir:
1. Halen kriminolojik araştırmalarda yöntem tartışması mevcuttur.
2. Kriminolojide kullanılan araştırma metotları birbirlerini ta

mamlamalıdırlar. Metotlara araştırma teknikleri de eklenme
lidir. Zaten çoğu olaylarda çeşitli metot ve araştırma teknikleri 
birbirleriyle bağlılık arz ederler.

3. Uygulanan bütün yöntem ve teknikler kriminolojinin konu
suna uygun olmalıdır. Kriminoloji konusunu bizzat kendi tâ
yin eder. Kriminoloji bağımız bir bilim dalı olduğundan, ko
nusunu başka bir bilim dalından örneğin, ceza hukukundan 
almasına ihtiyacı yoktur. Kriminolojinin konusunu suç, suçlu, 
suçlu toplulukları ve suçluluk oluşturur.
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4. Kriminolojinin konusuna göre metot ve teknikler farklılık arz 
edebilir. Ancak somut olayda uygulanan metot ve teknikler 
yukarıda belirtildiği gibi birbirlerini tamamlamalıdırlar.

5. Kriminolojinin araştırma metotları istatistiki, deneysel, tarihi 
ve klinikseldir.

6. Metotlar, araştırılacak hususların yani, sorulan soruya göre 
teşhise, suçun sebeplerinin araştırılmasına, suçun tahminine 
ve suçla mücadele usullerinin incelenmesine yönelirler.

Aşağıda araştırma metodlarmı, doküman analizi, anket, gözlem, 
deney ve istatistik şeklinde beş başlık altında inceleyeceğiz.

2. Doküman Analizi (Belge, İçerik Analizi)

Kıiminolojik bilgilerin elde edilmesi hususunda doküman analizi, 
geçmişte ve muhtemelen halen, kendisine en sık başvurulan metodu 
oluşturur. İçerik veya tatbikatta aynı anlama gelen doküman anali
zinden anlaşılan, dokümanlardan (belgelerden) düzenli bir biçimde 
bilgiler elde etmektir. Diğer bir anlatımla, doküman analizi, belgeler
den, sistematik bilgiler kazanma yöntemidir.

Doküman insan davranışlarına ilişkin verinin bir araya getirilme
sidir. Elle, daktiloyla yazılmış metinler, ses, plak, görüntü kayıtları 
(filmler, video kasetleri), radyo ve televizyon yayınları vs. doküman
ları oluşturur. Kriminolojide bu dokümanlardan özellikle dava dosya
ları ve suç istatistikleri (örneğin polis, mahkûmiyet, savcılık, erteleme 
istatistikleri) önemli rol oynarlar271.

271 Kürzinger, s.52-53.
272 Demirbaş, s.76.

3. Anket

Sosyologların "survey analizi" olarak adlandırdıkları anket ilgile
nilen araştırma konusunda soru kağıdı kullanımı (yazılı) veya söyleşi 
(sözlü) olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilebilir272. Anketler, tutum, 
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İnanç, değer, kişilik özellikleri ve katılımcıların davranışlarını ölçmek 
veya suça maruz kalanlardan (mağdur olanlardan, viktimizasyon) 
bilgi edinmek için yapılır273.

273 İçli, s.57.
274 Kürzinger, s.56.
275 Dunkelziffer kavramını ilk defa Japon savcı Shigema Oba Almanca doktora tezin

de (1908) kullanmıştır, bkz. Schwind, s.28.
276 Dönmezer, s.37,42-43; Schwind, s.27, 381.

Anket, örneğin Almanya'da ayrıca siyah sayıların araştırılmasıyla 
ilgili kriminolojik bilgilerin elde edilmesinde, uzunca bir süredir 
önemli vasıta olarak kullanılmaktadır274.

Siyah sayı (Dunkelziffer)275 ya da siyah alan (Dunkelfeld) soruş
turma ve kovuşturma makamları (polis, adliye) tarafından bilinme
diklerinden suç istatistiklerinde gözükmeyen, istatistiklere yansıma
yan ancak gerçekte var olan suçluluğa ait rakamdır. Bu sayıların suç 
istatistiklerinde gösterilmemelerinin nedenleri çeşitlidir: Gerçekten 
işlenen suçlardan bir kısmı mağdur veya diğerleri tarafından kolluğa 
bildirilmez (bildirmeme nedenleri olarak örneğin, zararın çok az ol
ması, failin cezalandırılmasının zaman alması, faile acıma, ondan 
korkma, mesleki açıdan failin zarar verme ihtimali, faile ihanet edece
ği düşüncesi, onunla anlaşma kollukla hiçbir suretle ilişki kurma is
tememe vs. gösterilebilir). Kolluğun keşfettiği suçların bir kısmının 
failleri bulunup yakalanamaz, hatta suç ve failleri tespit edilse de, bazı 
nedenlerle usul işlemleri yürütülemez ve dolayısıyla ortaya bir mah
kûmiyet kararı çıkmaz ya da belirli suçlarından dolayı kolluk tarafın
dan yakalananın bilinmeyen diğer suçları da vardır. İşte suç istatistik
lerinin göstermediği, çoğu bilinmeyen fakat gerçekte var olan suçlu
luğa ait rakamlara "siyah sayılar" denir276. Bu kavrama aşağıda istatis
tik metodundan bahsederken değineceğiz.

Anket, çok sayıda kişinin özelliklerini ölçen düşük maliyetli bir 
yöntemdir. Ancak bu yöntemle sorulara muhatap olanların beyanla
rının güvenilir olup olmadıklarının denetlenmesi zordur. Bilinçli 
olarak yalan söyleyen veya hakikatten emin olmadıklarından soru
ları yanlış cevaplayanların tümüyle engellenmesi çok zor ve hatta
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imkânsızdır. Anket yönteminin uygulanmasıyla davranışlara doğ
rudan doğruya ulaşılamamakta, sadece gerçeğin tahmininin elde 
edilmesiyle yetinilmektedir. Bu tahminler ise, birçok halde gerçekle 
örtüşmemektedir. Teorik olarak davranışların tespitinde deney ve 
gözlem yöntemlerinin tatbiki daha yerinde olurdu277. Nitekim Al
manya'da Kürzinger'in gerçekleştirdiği bir anket çalışmasında kol
luğa ihbarda bulunanların %30'u ihbarda bulunduklarım gizlemiş
ler veya hatırlamadıklarını söylemişlerdir. Aynı şekilde gelir düze
yiyle ilgili soruları cevaplarında da yanlışlıklar görülmektedir278. 
Diğer bir örnek, Weaver ve Swanson'un anket çalışmasından verile
bilir. Weaver ve Swanson 1970 yılında San Antonio/Texas Eyaletin
de daha öncenden doğrulukları tespit edilmiş, yaş, gelir ve meslekte 
geçirilen süreyle ilgili anket sorularını itfaiyeci ve polislere yönelt
mişlerdir. Yaşla ilgili soruyu cevaplayan 321 kişiden %82-%98,5'nin 
cevapları doğrudur. Çeşitli yaş gruplarında ankete katılanların an
cak % 1,6'sı gelir düzeyini doğru belirtmiştir. Gelir düzeyiyle ilgili 
sorulara muhatap olan ve 50 yaşını doldurmamış olanların %82- 
%92'si yüksek gelir cevabını işaretlemişlerdir. Meslekte geçirilen 
süreye ilişkin cevaplarda ise, 30-40 yaşlarmdakilerin %82'si, 21-30 
yaşları arasmdakilerin ise, ancak %44'ü doğru cevap vermişlerdir. 
Meulemann'ın Almanya'da 1984'de yayınladığı 512 eşle ilgili anket 
çalışmasında, sorun oluşturmayan sorulara verilen cevaplarda bile 
tam bir doğruluk tespit edilememiştir. Örneğin, evde telefonun olup 
olmadığı sorusuna, eşlerin % 97,8'i doğru cevap vermişlerdir. Ör
nekleri çoğaltmak mümkündür. Netice olarak, anket çalışmalarına 
verilen cevapların doğruluk oranları yüksek olmayabilir. Bilim 
adamları bu sonucu gözden uzak tutmamalıdır279.

'al Kürzinger, s.58.
278 Kürzinger, s.58.
279 Kürzinger, s.59-60.

Anket çalışmasını gerçekleştirenler bazı hususlara dikkat etmek zo
rundadırlar. Sorulan sorular açık olmalı, müphem (belirsiz) ve her iki 
tarafa da çekilebilir nitelikte olmamalıdır. Kullanılan lisanı herkes anla- 
yabilmelidir. Mümkün olduğu kadar yabancı kelimelerin kullanılmasın
dan kaçınılmalıdır. Diğer taraftan iptidai (ilkel) ifadelere de başvurul- 
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manialıdır. Sorular bir değer hükmü ihtiva etmemelidir. Bir görüşün 
benimsetilmesi amaçlı telkini sorular sorulmamalıdır. Örneğin, mağaza
da gerçekleştirilmiş bir hırsızlık olayım müteakip kendisinden şüpheleni
len kişiye "son iki senede parasını ödemeden bir mağazadan bir şey al
dınız mı?" şeklindeki tarafsız bir soru yerine, "son zamanlarda sık rast
lanan mağaza hırsızlarından biri değilsiniz, herhalde?" (olumsuz negatif 
telkini soru) veya "bugün herkes mağazalardan hırsızlık yapmaktadır, 
siz, en son ne zaman bu tür hırsızlık fiilini işlediniz?" (pozitif olumlu 
telkini soru) biçimindeki sorular sorulmamalıdır280.

280 Kürzinger, s.58.
281 İçli, s.58.
282 İçli, s.62; Demirbaş, s.77.

Araştırmacı incelediği grupla fazla içli dışlı olmamalıdır281.

4. Gözlem

Diğer veri toplama tekniklerinin kullanımını engellemeyen gözlem, 
görsel veri toplamanın yaranda, işitme, dokunma veya koklama gibi 
duyu organlarıyla elde edilen verileri de içerir282. En eski bilimsel yöntem 
olan gözlem, gerçekle ilgili sistematik araştırmaların temelini oluşturur. 
Gözlem, önceleri kontrol edilemeyen, sistematik olmayan salt bir müşa
hededen ibaretti. Bu nedenle bilimsel gözlem metodundan, bu yöntemin 
özelliğinin tanındığı ve denetlenmesi imkânının gerçekleştiği andan iti
baren bahsedilmiştir. Ancak buna rağmen günlük yaşamımızdaki göz
lemlerimizde algılayabileceğimiz her şeyi algılayamadığımızı ve algıla
dıklarımızın da güvenilir olmadığını bilmekteyiz. Gözlem yöntemi kri
minolojide, kişi veya grubun davranışlarının kavranmasını mümkün 
kılar. Bunun yanında gözlem yöntemiyle olayların cereyanı az da ols.ı 
araştırılır. Ancak kriminolojide gözlemin odak noktası insan veya hiç 
olmazsa, insanın önemli bir rol oynadığı harekettir.

Bilimsel gözlemler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Gözlemin yapı 
laşmasmm derecesine yani gözlemcinin hareketine göre gözlem, y.ıpr.al 
olmayan (unstrukturierte Beobachtung) ve yapısal gözlem (slrııklıırıetle 
Beobachtung) olarak ikiye ayrılır. Yapısal olmayan gözlem, gözlen......
neyin cereyan ettiğini sadece izlemesi, gördüğü ve işitti;;i lur.ıi'.l.ır lı.ıt
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kında daha sonra düşünmesidir. Yapısal gözlem ise, gözlemcinin, gözleme 
başlamadan önce, hangi olayları gözlemlemek istediğine karar vermesidir. 
Gözlemci gözlenen olayla ilgili olarak gözlemini gizli veya açık bir biçimde 
de gerçekleştirebilir. Gizli gözleme örnek olarak283, yayaların trafik işaretle
rine (örneğin trafik lambasına) uyup uymamaları konusundaki tutumları
nın, trafik lambasının karşısındaki evin perdesinin arkasına gizlenerek 
gözlenmesi verilebilir. Şayet gözlemlenen bu şekilde gözlemlendiğinin 
farkında değilse, gizli gözlemden bahsedilir.

283 Kürzinger, s.61; Demirbaş, s.78.
284 Kürzinger, s.62.
285 Dönmezer, s.54.
286 Kürzinger, s.62.

Buna karşılık, herkes tarafından görülebilen bir şekilde, gözlem
cinin trafik lambasının yanında durarak yayanın davranışı hakkında 
not alması açık gözlemdir.

Gözlem, gözlemcinin gözlenen olaya katılması (gözleme iştirak) ve
ya katılmaması (gözleme iştirak etmeme) şeklinde de cereyan edebilir.

Birinci halde gözlemci, gözlemlediği olaya bizzat iştirak eder, ör
neğin, otoyolda sürücülerin sürüşlerini izlemek isteyen gözlemcinin 
arabasıyla trafiğe katılması284.

Araştırıcı suç faaliyetine karışarak da (örneğin, suç örgütüne da
hil olarak) gözlem de bulunabilir. Ancak bu tür bir iştirakin çoğu kez 
fiilen suçlu olunmadan gerçekleşmeyeceği açıktır. Bu bakımdan böyle 
bir tehlikeyi araştırıcının göze alması çok güçtür285 286. Suç faaliyetine 
karışarak gözlem metoduna aşağıda etraflı bir biçimde değineceğiz.

Buna karşılık gözlemlenen davranışa katılmadan da, gözlem ya
pılabilir, örneğin, gözlemcinin gözlemlenen davranışa iştirak etmeksi
zin otoyol köprüsünden trafiği izlemesi2S6.

Kriminolojide gözlem şimdiye kadar özellikle katılanın gözlemi ola
rak önem kazanmıştır. Esas itibariyle gözlem metodu gerçeğe ulaşmada 
iyi bir araç olmakla beraber, kimi zaman yanıltıcı sonuçlara yönlendirebi- 
len hata kaynaklarının varlığı da inkâr edilemez. Gözlemcinin, gözlem
lediği konu hakkında bilgisi yetersiz olabilir, izlediği olgu ve olayları her 
zaman doğru algıladığı veya doğru yorumladığı söylenemez.
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Açık veya olaya katılma şeklindeki gözlemde de, gözlemlenen iz

lendiğinin farkına varırsa, her zaman hareket ettiği biçimde hareket 
etmeyebilir. Bu halde de gözlem zarar görür. Diğer bir anlatımlı bu 
son durumda gözleme katılma, gözlenenin doğal davranışını bırakıp 
bilinçli olarak göstermek istediği şekilde davranmasına sebep olur. Bu 
durumda hakikatin gözlemi değil, gözlenenin sahte davranışlarının 
gözlemi yapılmış olur287.

287 Kürzinger, s.62-63.
288 Dönmezer, s.50-51; ayrıca bkz. Sokullu-Akmcı, s.97-99.
289 İçli, s. 55-56.

Aşağıda gözlem metodu içerisinde değerlendirilebilecek olan 
olay öyküleri, olay meydana geldikçe tespit, hayat öyküleri ve suç 
faaliyetlerine karışarak gözlem metodlarına değineceğiz.

A. Olay Öyküleri Metodu (Olay İncelemesi Metodu, Case 
History)

istatistik metoduna getirilen eleştirilerden biri, bu yöntemin, özellik
leri rakamlaştırması suretiyle özel kişilikleri ortadan kaldırmasıdır. Diğer 
bir anlatımla, insan yaşamındaki pek çok etken sayısal olarak saptana- 
madığmdan, istatistikler bireysel durumları yansıtmazlar. Ayrıca istatis
tikler birbirlerini etkileyen birçok nedenin tesirlerini uygun bir biçimde 
belirtmezler. Bu nedenlerle istatistik yöntemi, "olay öyküleri yöntemi" ile 
tamamlanmalıdır. Bu yöntemin esası araştırmacının belli bir suçlunun 
işlediği fiil veya fiilleri ve onun kişiliğinin bütün özelliklerini tespit etme 
si ve bu suretle suçun çeşitli etmenlerini incelemesidir288.

Araştırmacı suçlunun sosyal, tıbbi, psikolojik, bazen psikiyatrik 
hatta zihinsel geçmişini araştırmalıdır. Kişi hakkında bilgi, okul kayıl 
larından, kurum ve kuruluşlardan, aile üyelerinden ve diğer bazı 
kaynaklardan elde edilebileceği gibi, bireyle çok sayıda söyleşi yapıl 
ması suretiyle de öğrenilebilir289.

Bununla beraber suçlunun kişiliği ile ilgili bilgilerin, genellikle vaıılış 
olarak verildiğini deneyler göstermektedir. Bu bakımdan geı<,cgc uygun 
bilgilerin elde edilmesi için suçlu ile söyleşi yapan araştırmacı .ıı.r.ında 
sıkı ve içten bir ilişkinin bulunması zorunludur. Başarılı bıı ol.ıy öykır.ıi
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nün elde edilebilmesi araştırıcının iyi yetiştirilmiş olmasına bağlıdır. Bu 
metodun uygulanması geniş zaman ve para sarfını gerektirir290.

290 Dönmezer, s.51,53.
291 Sokullu, s.98; İçli, s.56.
292 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.172.
293 Enine kesit araştırma, yaşamlarının herhangi bir anında, suçluların, suç işleme

yenlerle veya suçlu gruplarının birbirleriyle mukayesesi şeklinde gerçekleşir. Bu 
teknikler karşılaştırmalı yönteme başvururlar. Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.169.

294 Uzunlamasına araştırma ise, suçlunun veya aynı suçu işleyenlerin mensup olduk
ları grubun muhtelif dönemlerde (örneğin, bu kişilerin 15 yıl boyunca takibi) taki
bi ve birbirleriyle mukayesesi şeklinde gerçekleşir. Gassin-Cimamonti-Bonfils, 
s.171; İçli, Elliot ve Voss'un okulu terkeden gençlerle ilgili çalışmalarında bu me
todu kullandıklarını belirtiyor, bkz. İçli, s.58.

295 Pinatel, s.52.
1’"’ Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.172.

Yöntemin diğer bir sakıncası da araştırıcının önyargılarının tesi
riyle hareket etmesidir. Uzman araştırıcılar dahi suçlunun kişiliğinin 
incelenmesinde keşfetmeyi istedikleri hususlara eğilim gösterirler. 
Buna karşılık olay incelemesi yöntemiyle araştırıcı bireye odaklandı
ğından, her bir suç failini inceleme konusu yaptığından çocuk ve ye
tişkin suçlular hakkında derinlemesine bilgi edinir.

Yöntem, suçlulara yapılacak yardım ve işledikleri suçlar nedeniyle 
uygulanacak yaptırım türünün belirlenmesinde önemli bir katkı sağlar291.

B. Olay Meydana Geldikçe Tespit Metodu (İzleme Metodu)

İncelenen suçlular "follow-up studies" (sürdürülen araştırmalar) 
denen araştırmalara da konu olabilirler. Bu araştırmalar daha önceden 
incelenen suçluların, cezalarını çektikten veya ceza infaz kuramların
dan tahliye olduktan sonraki akıbetlerinin uzun bir süre incelenme
sinden ibarettir292.

İncelemeler istatistiklerin enine kesit (La methode transversale)293 
ve uzunlamasına (La methode longitudinale)294 araştırma yöntemleri
ni, deneysel diyebileceğimiz yöntemle tamamlar295. İleriye yönelik 
araştırmalarla infaz rejimi ve mahkûmiyet davranışları arasında ilgi 
kurulabileceği gibi, sonraki eylemlerin cezaevi hayatı ile bir ilgisi ol
mayabilir296. İncelemeler şu sorunları çözmeye çalışır:
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■ Ceza ve ıslah evlerindeki mahkûmlar ne durumdadırlar?

■ Bunların yüzde kaçı kanunlara saygılı ve namuslu vatandaş 
olmuşlardır?

■ Yüzde kaçı tekrar suçlu olmuş ya da kötülüğe eğilim göster
mişlerdir?

" Tehlikeli ve saldırgan olanların ne kadarı suçlu, serseri ve iti- 
yadi sarhoş olmuşladır?

■ Suçlu tiplerinden hangileri ağır suç işlemişler, hangileri ise 
daha az tehlikeli suçlu olmuşlar veya suçluluk hayatlarına son 
vermişlerdir?

■ Bu değişimler kaç yaşında gerçekleşmektedir?

■ Hapis cezası tekerrürü önler mi?

■ Tedavi yöntemlerimizi nasıl iyileştirebiliriz?

Bu gibi araştırmalar zorluklar, sakıncalar arz etmektedir. Nitekim 
hemen yukarıda da belirtildiği gibi mahkûmiyet sonraki iyi veya kötü 
davranışları tatbik edilen infaz rejimine bağlanabileceği gibi davranış
ları (eylemleri) bununla ilgisi olmayan diğer faktörlerin tesirinde de 
kalmış olabilir297.

297 Pinatel, III, s.52.

Yöntemin diğer bir sakıncası da, suçluların suçları karşılığı yaptı
rıma tâbi tutulmalarından sonra uzun bir süre daha izlenmeleridir. 
Uzunca bir zamana yayılan bu izlenme, kişilerin hala potansiyel suçlu 
olarak nitelendirilmelerine yol açtığından, yaptırımın ıslah amacına 
aykırılık oluşturur.

"Follow-up Studies" henüz suç işlememiş kimseler hakkında da 
uygulanabilir. Örneğin araştırmacılar bir ilde 1978 yılında doğan bü
tün erkek çocuklarının davranışlarını 20 yıl boyunca takip edebilirler. 
Olay ve hayat öyküleri yöntemleri geçmişin hatırlanmasına yöneliktir. 
Ancak yaşamda bir kısım olaylar unutulabileceği gibi bunlara ilişkin 
bilgi kaynakları da yok olabilir. Bu durumun önlenmesi, toplumu 
veya toplumun belli bir kesimini temsil etme özelliğine sahip seçilen 
bir grup insanın başlarından geçen dikkat çekici olayların aranda 
kaydedilmesi ile mümkündür. Örneğin, belirli bir eğitim sisteminin
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suçluluğa etkisini araştırmak için, farklı eğitimlerin verildiği iki ayrı 
eğitim kuruntundan öğrenciler, eğitim süresi içinde ve sonrasında 
uzunca bir süre izlenir. İzlenen bu gruplardan birine dahil bir veya 
birçok öğrenci suç işlerse, suç işleyen grubun tâbi olduğu eğitim sis
teminin suçluluğa etkisi araştırılır. Ancak suçun eğitim sistemin etki
siyle işlenmiş olabileceği gibi, başka faktörlerin tesiriyle de oluşabildi
ği gözden uzak tutulmamalıdır.

Sürdürülen araştırmalar yönteminin yukarıda belirtilen sakınca
ları yanında, diğer bazı sakıncaları daha vardır:

Bu yöntemin çok masraflı olması bir yana uygulanması da zor
dur. Nitekim toplumsal hayattaki fizik akıcılık dolayısıyla kontrol 
edilecek gruba ait kişileri hayatları boyunca izleyebilmek çoğu kez 
imkânsızdır.

Ayrıca yöntemin uygulanması, çocukları suç işlememiş ailelerin 
araştırmaya katılımına ve çocuklarının özelliklerini araştırıcıya bildir
melerine bağlıdır. Oysaki aileler araştırmaya iştirak etmeyebilir veya 
katılsalar dahi bilinçli veya bilinçsiz olarak yanlış bilgi verebilirler298.

2,8 Dönmezer, s.55; Sokullu, s.103; İçli, 58-59.
299 Örneğin, François Besse, Je suis un bandit d'honneur, Bruxelles 1983.

C. Hayat Öyküleri Metodu

Hayat öyküleri, bizzat suçluların yaşam ve suçlarına ilişkin kale
me aldıkları yazılardır, belgelerdir299. Hayat öykülerini ancak eğitimli 
suçlular yazabileceklerinden, bu yöntemin uygulanması imkânı sınır
lıdır. Ayrıca suçlular birçok halde gerçeği tam olarak aksettirmeyebi- 
lirler. Nitekim tatbikatta çoğu kez suçluların kaleme aldıkları olayları 
tahrif ettikleri, hayatlarını güzel ve suçu başlarına gelen haksız, adil 
olmayan bir felaket olarak açıkladıkları görülmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz bu sakıncalarına rağmen, hayat öyküleri 
yönteminin kriminolojide faydalı olduğu hususunda şüphe yoktur. 
Diğer bir anlatımla, kriminolojide, hatalı veya eksik olsalar bile suç
luların hayatlarını ve suç veya suçlarmı açıklarken verdikleri bilgi
lerden yararlanılabilir.
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Nitekim yöntemin uygulanmasıyla gerçek az da olsa ortaya çıka

rılabilir. Bunun yanı sıra, suçlunun kişiliğini derinlemesine inceleyen 
araştırıcıların meydana gelen yanlışlıkları, hataları anlamaları ve do
layısıyla ortadan kaldırabilmeleri de bu sayede mümkündür. Ayrıca 
uzun zaman cezaevinde kalan hükümlülerin oralarda başlarına gelen 
olayları açıklamaları durumunda, yöntemden cezaevlerinin ıslahı ba
kımından yararlanılabilir300.

300 Dönmezer, s.53-54.
301 Dönmezer, s.54.
302 Literatürde kışkırtıcının sorumsuz olduğu görüşüne de rastlanmaktadır. Ancak 

bu düşünce farktı gerekçelere dayanmaktadır: Bazılarına göre, kışkırtıcının işletti
ği suç gerçek bir suç değildir. İşlenemez suçtur. Diğerlerine göre, kışkırtıcı da suç 
işleme kastı yoktur. Diğer bir görüş, kışkırtıcının görevin veya emrin yerine geti
rilmesi amacıyla hareket etmesi halinde hukuka uygunluk sebebinden yararlana
cağını savunur. Kışkırtıcı ajanın sorumsuzluğunu kabul edenlerin ileri sürdükleri 
diğer gerekçeler, mazeret nedeninde hata, hak sahibinin rızası ve meşru savun
madır. Kışkırtıcı ajanın sorumluluğu hakkında geniş bilgi için bkz. Faruk Erem-

D. Suç Faaliyetlerine Karışarak Gözlem Metodu

Bu yöntemle araştırıcı suçlu veya suçlular arasına katılarak, onla
rın grup halinde veya bireysel olarak ne şekilde hareket ettiklerini, 
tavır ve davranışlarını, çeşitli olaylar karşısındaki tepkilerini gözlem
lemektedir. Böyle bir iştirakin çoğu kez suçlu olunmadan gerçekleş
mesi mümkün olamayacağından bu yöntemin uygulanması zordur. 
Bu bakımdan bilimsel yöntemlere başvuranın cezalandırılma tehlike
sini göze alması sık rastlanan bir durum değildir301.

Hukukumuzda kışkırtıcı ajanın cezai sorumluluğu veya gizli so
ruşturmacının görevini yerine getirirken suç işlememesi gerektiği 
açıkça belirtilmiştir (CMK m.139).

Nitekim resmi makamların vaad ettiği ikramiyeyi alma, kamuya 
hizmet etme, faili suçüstü halinde yakalatma, tahrik ettiği kişinin 
mallarının yönetimini ele geçirme, tutukluluk sırasında karısıyla 
ilişki kurma veya mirastan mahrumiyetini sağlama vs. gayeleriyle 
şahısları suça yönelten kışkırtıcı ajan (haber elemanı) cezai bakım
dan sorumludur302. Diğer bir anlatımla, kışkırtıcı ajanın gayesi, su-



116 Kriminolojide Araştırma Metodları ve Suçta Siyah Sayılar (Karanlık Alan)

çun işlenmesini istemek veya suçun mağduruna zarar vermek olma
yıp yukarıda örnek olarak verdiğimiz suçun dışında kalan bazı çı
karları elde etmek arzusudur.

İfade edelim ki, kışkırtıcı ajanın fiili, suça sevk etmek istediği ki
şiyi harekete geçirmemişse, ortada suça yöneltilen kişinin cezalandın- 
labilen bir eylemi bulunmadığından, kışkırtıcı ajanın sorumluluğu söz 
konusu olmaz. Yani, suç faaliyetine gözlem yapmak amacıyla katıla- 
nın kışkırtmasına rağmen, suça yöneltilen kişi veya kişiler konuyla 
ilgili harekete geçmemişlerse, kışkırtıcı ajanın cezai sorumluluğundan 
bahsedilemez. Buna karşılık suç karşısındaki tavır ve hareketlerini, 
tepkilerini tespit gayesiyle de olsa, suça sevk edilen icra hareketlerine 
başlamışsa, ikili bir ayırım yapmak gerekir:

Şayet kişi suç işlemeyi daha önceden hiç düşünmemiş, kışkırtıcı 
ona suç işlemek kararını verdirtmişse, azmettirme söz konusudur ve 
kışkırtıcı ajan azmettiren olarak gerçekleşen eylemden sorumludur 
(TCK.m.38).

Buna karşılık kışkırtıcı ajan, daha önceden kendisinde suç işleme 
düşünce ve niyeti bulunan birini suça yöneltmişse, teşvik eden duru
mundadır ve manevi yardımda bulunan şerik sıfatıyla cezalandırılır 
(TCK.rn.39/2-a)* 303.

Ahmet Danışman-Mehmet Emin Artuk, Ceza I-tukuku Genel Hükümler, 14. Bas
kı, Ankara 1997, s.422 vd.

303 Artuk-Gökcen-Alşahin-Çakır, s.703 vd.

Suç faaliyetlerine kışkırtıcı olunmadan maddi yardımda bulun
mak suretiyle de karışılarak gözlem yapılabilir (TCK.m.39/2-b,c).

"Soruşturma konusu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeple
rinin bulunması ve başka surette delil elde edilememesi" (CMK.m.139/1, 1. 
cümle) şartıyla kamu görevlilerinin gizli soruşturmacı olarak görev
lendirilmeleri halinde gizli soruşturmacı "faaliyetlerini izlemekle görev
lendirildiği örgüte ilişkin her türlü araştırmada, bulunmak ve bu örgütün 
faaliyetleri çerçezıesinde işlenen suçlarla ilgili delilleri toplamakla yükümlü
dür" (CMK.m.139/4). Ancak gizli soruşturmacı "... görevini yerine geti
rirken suç işleyemez..." (CMK.m.139/5).
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5. Deney

Tabii bilimlerde çok değerli nitelik gösteren deneysel metodun 
kriminolojide uygulanması güçtür304. Kriminolojide sosyal olaylar çok 
karmaşık olduğundan, teorik doğruluğuna rağmen deneyin tatbikatta 
gerçekleştirilmesi mümkün değildir305. Nitekim önceden öngörülen 
bir suçu, belli çevresel şartlar altında, belli bir nesnel kişiliğe sahip 
birinin işleyeceği kesinlikle söylenemez. Diğer bir anlatımla, krimino
lojide laboratuvar suçlan gerçekleştirilemez306.

Dönmezer, s.56.
™5 Kürzinger, s.63.
»6 Stefani-Levasseur-Jambu-Merlin, s.47.
M7 Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. Bası, İstanbul 1978, s.25-26.

Sosyal bilimlerde, sadece iki değişken arasındaki ilişkiler bakı
mından varılan sonuç ile, araya ek bir değişken ilâve edildiği taktirde 
ortaya çıkan sonuç birbirlerinden tamamen farklı olabilir.

Konuyu Lazarsfeld basit örnekle açıklamaktadır:

Radyo programları ile yaş arasındaki ilişki araştırılmış ve yaşlı 
dinleyicilerin dinsel ve siyasal programlara gençlere oranla çok daha 
fazla ilgi duydukları saptanmıştır. Klasik musiki programlarına karşı 
ise, her iki grubun eşit ilgi gösterdikleri görülmüştür.

Bu sonuçtan gençlerin dinsel değerlere karşı yaşlılara oranla daha 
az ilgi duydukları neticesine varılabilir. Ancak araya eğitim derecesi 
gibi (yüksek tahsili olan ve olmayanlar) ek bir değişken sokularak ilgi 
aynı nüfus kitlesi üzerinde yeniden araştırılırsa yukarıdaki yorum 
değişebilir.

Nitekim aynı nüfus kitlesi eğitim derecesi bakımından yüksek 
tahsilli olan ve olmayanlar şeklinde ikiye ayrılırsa, yüksek tahsilli 
olanların dini konulara daha az ilgi duydukları görülür. Lazarsfeld'in 
"test değişkeni" adını verdiği araya sokulan değişken, sonucu etkile
mektedir307.

Bununla beraber kriminolojide verimi sınırlı kalsa da, deney girişim
leri gerçekleştirilmiştir. Kriminolojide böyle bir deneye örnek olarak 
Blankenburg'un 1969 yılında gerçekleştirdiği mağaza hırsızlığında siyah
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sayıların ortaya çıkarılmasına yönelik araştırması zikredilebilir. Bu de
neyde deneklere, siyah alanda keşfedilecek hırsızlık oranının tespiti için, 
deneme hırsızlıkları yapma görevi verilmiştir. Deneklerin gerçekten hır
sızlık yapmadıklan ve dolayısıyla bir risk almadıklarını bilmeleri nede
niyle, deney analizi, gerçek mağaza hırsızlıklarında geçerli olan duru
mun oluşturulmadığını göstermiştir. Ayrıca önemli kriminolojik olayla
rın çoğunda deneylerin gerçekleştirilmesi karmaşık araştırma planlarına 
bağlı olduğundan, deneyler başarısız olmaya mahkûmdurlar. Şüphesiz 
bu yöntemin uygulanmasıyla ilgili en büyük engeli kriminolojide, çok az 
sorunun deneyle açıklanabilmesi oluşturur308.

-™ Kürzinger, s.63; Demirbaş, s. 79.
303 Schneider, s.41; Demirbaş, s.79.
310 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.134.
311 Schneider, s.41, Pinatel, III, s.45 ve aynı sayfa dn.l; Gassin-Cimamonti-Bonfils, 

Ingiltere'de John Howard'm "State of the prisons in England and Wales" (1777) 
adlı eserinin ekinde İngiliz Mahkemeleri tarafından hükmedilen mahkûmiyet lis
telerini ve cezaevlerinde kalan mahpusların sayısını yayınladığından bahsetmek
tedirler. Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.134, dn.3.

6. Suç İstatistikleri

A. Kavram

Suç istatistiklerinden, belli bir zaman ve belli bir bölgede işlenen suç
lar, suçlular, suç mağdurları ve ceza adaletinin tepkilerine ilişkin bilgiler 
içeren, düzenli, sistematik, derlenmiş ve gerekli kıyaslamalan yapılmış 
bir biçimde az veya çok kamuya arzedilen rakamlar anlaşılır309.

Gassin-Cimamonti-Bonfils, suç istatistiklerini şu şekilde tanımla
maktadırlar: Suç istatistiklerinden anlaşılan, belli bir bölge ve belli bir 
zamanda suça ilişkin çeşitli olguların sayımıdır; örneğin, bilinen suç
lar, tefhim edilen mahkûmiyetler, hükümlülerin sayısı vs.310.

B. Tarihçe

İlk sistematik adli suç istatistiği 1825 tarihli suç verilerine dayana
rak 1827 yılında Fransız Adalet Bakanlığı Müsteşarı Jacques Guerry 
de Champneuf'ün (1788-1852) idaresi altında Fransa'da yayınlandı311.
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Diğer ülkeler Fransız örneğini takip ettiler. Örneğin, İsveç, 1830 

yılının bilgilerini içeren suç istatistiği yıllık raporunu 1832'de yayınla
dı. Bu kadar erken tarihlerde istatistiki verilerin toplanmasının gayesi 
halkın ahlaki durumunun tespitiydi (Ahlâki İstatistik).

Alman Devletlerinin hukuken dağılmaları nedeniyle Alman 
Mahkûmiyet İstatistikleri ancak 1882'de bütün Almanya bakımından 
tutuldu. Bununla beraber tek tek Alman Devletleri çok daha önce suç 
istatistikleri yayınlamışlardı. Örneğin Bayern 1803 tarihinde mahke
meler önüne getirilen ceza davaları listesini çıkardı.

Amerika Birleşik Devletlerinde ilk defa New York Eyaleti 1829 yı
lında bir adalet istatistiği yayınladı312.

312 Schneider, s.41-42; Demirbaş, s.80.

C. Suç İstatistiğinin Görevleri

Suç istatistiğinin esas itibariyle dört görevi vardır:
1. Suç istatistiği, kolluk, mahkemeler, ertelemedeki deneme sü

resi içinde hükümlüye yapılan yardım, cezanın infazı gibi 
sosyal denetim makamlarının çalışmalarının ortaya konulması 
amacına yönelik faaliyet raporudur. Ceza soruşturma ve ko
vuşturma makamlarının iş yükü hakkında bilgi verir. Onların 
ceza soruşturması ve kovuşturması faaliyetlerine ilişkin resmi 
bir belgedir. Devlet personel ve eşyalarının dağılımıyla ilgili 
yapılması gerekenleri tespit eder. Ceza yargılaması vasıtasıyla 
kamuyu etkileme aracıdır.

2. Suç istatistiği bir araştırma aracıdır. Örneğin, nüfusun hangi 
oranda suçluluğa katıldığı konusunda bilgi verir. Suçluluğun 
oluşumu konusundaki hipotez ve teorilerin gelişmesiyle ilgili 
temel bilgiler sağlar. Halkın hangi kesiminin ve ülkenin hangi 
bölgelerinin ortalamanın üstünde suç kaynakları olduğu ista
tistiklerden öğrenilir. Suç istatistikleri tarihi ve coğrafi muka
yeseleri mümkün kılar.

3. Suç istatistikleri vasıtasıyla, halkın, suçluluğun yoğunluğu, 
çeşidi, gelişimi, dağılımı hakkında bilgi sahibi olması sağlanır. 
Bu bilgilendirmenin amacı mağduriyet tehlikesinden ve suç
tan korkmayı bir ölçüde de olsa engellemektir. Suçluluk, ya-
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şam kalitesini azalttığı gibi, masraflara da sebep olur. Bu mas
rafların miktarı ve ne şekilde dağıldıkları suç istatistiklerinden 
öğrenilebilir.

4. Suç istatistiklerinin denetim, yönlendirme ve planlama görevi 
vardır. İstatistikler vasıtasıyla, ceza kanunlarının etkinliği tes
pit edilir. İstatistikler, korkutma, önleme ve tedavi tedbirleri
nin etkinliği hakkında bilgi verir. Ceza adalet sisteminin re
formuna ve yeni ceza kanunlarının hazırlanmasına hizmet 
eder. İstatistikler, ceza adaletinin gelecekte ihtiyaç duyacağı 
personel veya eşya miktarını belirler, bunlardan nerede ve ne 
zaman faydalanılacağını tespit eder313 *.

313 Schneider, s.42-43.
3,1 Pinatel, III, s.44.

D. Suç İstatistiğinin Çeşitleri

Suç istatistikleri çeşitli bakımlardan tasniflere tâbi tutulabilir.

Bu tür istatistikler nitelikleri veya kaynaklarına (istatistiği hazır
layanlar) göre sınıflandırılabilir.

Suç istatistikleri niteliklerine göre kitle veya seriler istatistikleri 
olmak üzere ikiye ayrılırlar.

1. Kitle istatistikleri. Belirli bir nüfusun suç teşkil eden eylemle
rinin toplamını kapsar.

2. Seriler istatistikleri ise, kitle istatistiklerinin verilerini tahkik 
etmek gayesiyle gerçekleştirilen ve sınırlı sayıdaki olayla ilgili 
istatistiklerdir.

Suç istatistikleri, bunları hazırlayanlara göre de, resmi istatistikler 
(Milli veya milletlerarası) veya bilimsel istatistikler (özel kuruluşların 
veya kişisel araştırmacıların istatistikleri) olmak üzere ikiye ayrılır.

Milli istatistikler, kolluk, adalet ve cezaevi istatistikleri şeklinde 
gruplandırılabilir3'4.

Aşağıda, kolluk, adalet, cezaevi, milletlerarası ve bilimsel istatis
tiklere değinilecektir.
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a. Kolluk (polis) İstatistikleri

Bunlar polise herhangi bir şekilde intikal eden veya polisin bizzat 
kendisinin tespit ettiği suçlarla veya yakaladığı suçlularla ilgili olarak 
tuttuğu istatistiklerdir.

İlk kolluk istatistikleri İngiliz İçişleri Bakanlığı (Home Office) ta
rafından tutulmuş olup düzenli yayınlanması 1857 tarihinden itibaren 
gerçekleştirilin iştir.

Amerika Birleşik Devletlerinde FBI (Federal Bureau of Investiga
tion) 1933'den beri polis istatistiklerini "Uniform Crime Report" 
(UCR) adı altında yayınlamaktadır. UCR yerini 1990-2000 yıllarında 
"National Incident Based Reporting System'"e (NIBRS) bırakmıştır.

Fransa'da 1945 yılından itibaren polis istatistikleri polis makamla
rı tarafından tutulmaya başlanmıştır. Günümüzde bu istatistikler 
Merkezi Adli Polis Müdürlüğü (Direction central de la police judiciai- 
re) tarafından "Fransa'da müşahede edilen suçluluk: yıl..." başlığı 
altında yıllık olarak yayınlanmaktadır315.

315 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.137.
316 Ahmet Polat-Serdar Kenan Gül, Suçun Ölçümü, Ankara 2010, s.15.
3,7 Dönmezer, s.39; Dinler, s.59.

Ülkemizde kolluk istatistikleri polis sorumluluk bölgesindeki suç
ları esas aldığından, diğer bir anlatımla jandarma sorumluluk bölge
sinde işlenen suçları, istatistiklerine dahil, etmediğinden, sınırlı bilgi 
içermektedir. Jandarma sorumluluk bölgesinde Türkiye nüfusunun 
%29,5'i, yani 20 milyon kişinin yaşadığı ve bu nüfusun yaz aylarında 
40 milyona (%54) ulaştığı unutulmamalıdır3’6.

Polis ve jandarmanın tutmaya çalıştıkları istatistiklerin yayınlan
maması, ülkemizde suçluluğun izlenmesi imkânını ortadan kaldır
maktadır317.

Aşağıda polis istatistiklerine yapılan eleştirilere ve bunların genel 
eksikliklerine değineceğiz.

Genel olarak hangi tür olursa olsun, istatistik metodunun en 
önemli eksikliği siyah sayılardır (siyah, karanlık alan). Bu konuya suç 
istatistikleri bahsini bitirdikten sonra etraflı bir biçimde değineceğiz.
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aa. Polis İstatistiklerine Yapılan Eleştiriler

a) Suç ihbarıyla ihbar edenin suçu ortaya çıkardığı ve doğru de
ğerlendirdiği kabul edilir. Ancak ihbar bir yalana (yanlış ih
bar) veya bir yanılmaya dayanabilir. İhbar, ceza muhakeme
sinin diğer aşamalarında dayanaksız veya ispat edilemez ola
rak gözükebilir. Buna rağmen bütün bu suçlar polis istatistik
lerinde yer alırlar.

b) Polis, önüne gelen bir olayın suç teşkil edip etmediğini, şayet 
suçsa ne tür bir suç olduğunu değerlendirir. Olayın aydınla
nıp aydınlanmadığına da karar verir. Polis memurlarının bu 
değerlendirmelerinin hiçbir şekilde savcılık veya mahkeme
nin değerlendirmesiyle örtüşmesine ihtiyaç yoktur.

c) Polis suç istatistiklerinin içeriği, polisin teşkilatına, mevcut 
durumuna, etkinliğine, motivasyonuna, eğitimine, donanımı
na, takip ve açığa çıkartma faaliyetine ve amaca yönelik sevk 
ve iradesine (çalışma ekonomisine) bağlıdır.

d) Polis, suç istatistiklerinin yönlendirilmeleri bakımından, ceza 
kanunda sayılan sorunlu kurallara uymak zorundadır. Nite
kim suç olarak değerlendirilen bir olaya bir fail veya birçok 
fail katılmış olabilir. Aynı olay dolayısıyla birçok mağdur ve
ya birçok suç kalıbı ihlâl edilmiş olabilir. Bir fail arka arkaya 
çok sayıda suç veya zincirleme suç işleyebilir, ona karşı çok 
sayıda soruşturma yürütülebilir (birçok sayılma ihtimali). Bü
tün bu örnekler, suç olaylarının ve faillerin sayısını istatistik
lerin doğru tespit etmesinin ne kadar zor olduğunu ortaya 
koymaktadır318.

318 Schneider, s.46.

bb. Polis İstatistiklerinde Görülen Genel Eksikler

aaa. İstatistiklerin Doğasından Kaynaklanan Eksiklikler

l. Polis istatistikleri, sadece polis sorumluluk bölgesinde mey
dana gelen fiilleri yani görünen suçluluğu (bilinen suçluluk) 
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ölçmektedirler. Gerçek suçluluğa ilişkin rakamlar polis istatis
tiklerinde yer almadığı gibi, jandarma sorumluluk bölgesinde 
işlenen suçlar da istatistiklere yansımazlar.

2. Polis istatistikleri, kamu veya özel kurum veya kuruluşların 
tespit ettikleri, kişilerin doğrudan savcılığa bildirdikleri veya 
savcılığın re'sen müdahale ettiği suçlara yer vermezler3’9.

3. İstatistiki veriler arasında farklılıklar, polisin halka yakın ol
ması, donanımı, etkinliği, motivasyonu, bölge sakinlerinin 
sosyokültürel düzeyleri gibi faktörlere bağlıdır. Bu hususa po
lis istatistiklerinin eleştirilmesi bahsinde yer vermiştik.

4. Polis istatistikleri hangi suçların ve bunların ne kadarının ih
bar veya şikâyete dayandığı (bildirim), ne kadarının ise, poli
sin çaba ve gayreti sonucu ortaya çıktığı hakkında bilgi ver
memektedir319 320.

319 Polat-Gül, s.14.
320 Geniş bilgi için bkz. Polat-Gül, s.14 vd.

bbb. Türk Ceza Kanununun Genel Hükümleri Açısından Eksiklikler

1. Polis istatistiklerinde, henüz suçluluğu kesinleşmemiş kişile
rin işledikleri düşünülen suçlar yer almaktadır. Krz. CMK
m.2; 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyanname
si m.ll; 1982 Anayasası m.38.

2. İstatistiklerde, suçun işlenme şekline göre farklılıklara yer veril
memiştir (ani, tasarlayarak vs.). Sağlıklı bir suç analizi yapılma
sını engelleyen bu durumun ortadan kaldırılması gerekir.

3. İstatistikler, suçun saikleri (cinsel saik, yarar sağlama maksa
dı) veya manevi unsurundan (kast, taksir) kaynaklanan farklı
lıkları yansıtmamaktadırlar.

4. Polis istatistiklerinde, suçun temel şekli yer almakta, buna 
karşılık suçun nitelikli hallerine veya içtimama ilişkin bilgilere 
rastlanmamaktadır.

5. İstatistiklerde, çeşitli iştirak şekillerine (fail, yardım eden, az
mettirme) yer verilmemektedir.
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6. İstatistikler, şahsi cezasızlık durumundan (örneğin, TCK 167) 
bahsetmemektedir.

7. İstatistiklerde, takibi şikâyete tabi, uzlaştırmaya bağlı veya 
re'sen kamu davasının açılmasını gerektiren suçlar arasında 
bir ayırım yapıldığına rastlanmaz321.

321 Polat-Gül, s.17-18.
322 Polat-Gül, s.18.
323 Polat-Gül, s.19.

ccc. Aydınlatılan Olaylar Açısından Eksiklikler

1. İstatistikler, bizzat polisin kendi aydınlattığı suçları ayrı bir 
şekilde gruplandırmamaktadır.

2. Polis istatistiklerinde, suçların aydınlatılma zamanına ilişkin 
bir bilgiye rastlanmamaktadır. Nitekim bazı suçların failleri 
suçüstü yakalandığı halde, bazı failler aylar, yıllar sonra yaka- 
lanabilmektedir.

3. İstatistiklerde şüpheliye isnat edilen olay aydınlatılmış sayıl
maktadır322.

ddd. Şüpheliler Açısından Eksiklikler

1. İstatistiklerde, yukarıda belirtildiği gibi gerçek suçluluk mik
tarı yer almamaktadır. Nitekim istatistiklerde, kayıt altına alı
nan şüpheli grubu sadece yakalananlardan ibarettir.

2. Kayıt altına alman şüpheli grubu, suçsuz kişileri de kapsayabilir.

3. İstatistikler, haklarında işlem yapılan şüphelilerin ne kadarı
nın suçüstü, ne kadarının soruşturma safhasında veya yıllar 
sonra yakalandıkları konusunda bilgi vermemektedir.

4. İstatistikler, şüpheliler hakkında eksik bilgi sunabilir. Nitekim bazı 
failler itiyadi suçlu iken, bazıları ilk defa suç işler veya bazıları 
memurdurlar. Bu tür verilerin saptanması, özellikle, mükerrir ve
ya kamu görevlisi faillerin tespiti bakımından önemlidir323.
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b. Adalet İstatistikleri

Adalet istatistikleri, genellikle mahkemelerin hükmettikleri mah
kûmiyet kararlarına ilişkin tutulan istatistiklerden ibarettir. Fransa'da, 
bu nev'i istatistikler savcılığın yardımıyla gerçekleştirildiğinden, sav
cılığa intikal eden şikâyet ve ihbarlar ve bunların akıbetleri de istatis
tik içinde yer alırlar.

Yukarıda da belirtildiği gibi, Guerry de Champneuf idaresinde 
1827 tarihinden itibaren yayınlanan bu istatistikler, halen “Yıllık Ada
let İstatistiği" (Annuaire stalistique de la justice) adı altında çıkarıl
maktadır. Fransız Adalet Bakanlığı da sitesinde, "Adaletin anahtar 
sayıları" (Les chiffres cles de la justice) başlığı altında istatistiklere324 
yer vermiştir. Sitede ayrıca konuya ilişkin bir bülten de (Infostat Justi
ce) yayınlanmaktadır325.

324 İstatistiklerde örneğin, adalet hizmetlerine ayrılan bütçe, masraf miktarları, mah
kûmiyet sayısı, mahkûmların yaşları, mükerrirlik rakamları vs. yer almaktadır.

325 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.138-139.

Ülkemizde, 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun'un 12 nci maddesinde, Adli Sicil ve İstatistik Genel 
Müdürlüğü'nün görevleri;

a) Adli Sicili tutmak,
b) Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik 

bilgilerin belirlenmesi, toplanması, sınıflandırılması ve değerlendiril
mesi ile ilgili hizmetleri yürütmek,

c) Adli sicil ve adli istatistik hizmetlerinin yerine getirilmesi için 
bilgi işlem sistemini kurmak ve geliştirmek,

d) Görev alanına giren konularda mevzuat yetersizliğine ve ak
saklığına ilişkin inceleme ve araştırmaları yaparak, Bakanlığa teklif
lerde bulunmak, tüzük tasarıları ve yönetmelikleri hazırlamak ve yar
gı yetkisinin kullanılma alanına girmeyen konularda görüş bildirmek 
ve genelge düzenlemek şeklinde belirtilmiştir.

Buna göre, ülkemizde adalet istatistikleri, Adalet Bakanlığı Adli 
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından her yıl düzenli olarak 
hazırlanmaktadır.
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c. Cezaevi İstatistikleri

Bunlar cezalarının infazı için kapalı veya açık ceza infaz kurulula
rına girenler veya tutuklularla ilgili istatistiklerdir. Fransa'da 1852 
tarihinden itibaren cezaevi istatistikleri yıllık olarak tutulmaktadır. 
Cezaevi istatistikleri bilimsel çalışmalara konu olmuşlardır326.

326 Örneğin Granier, cezaevi istatistiklerinden yararlanarak 1850-1900 yıllan arasın- 
daki kadın suçluluğunu incelemiştir, bkz. Pinatel, III, s.45, dn.2

327 Soyaslan, s.49.

Ülkemizde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 
tarafından internet ortamında belli aralıklarla cezaevi ve tutukevlerinde 
bulunan hükümlü ve tutuklulara ilişkin istatistikler yayınlanmaktadır.

aa. Resmi Suç İstatistiklerinin (Adalet ve Cezaevi) Eksik ve 
Yanıltıcı Etkileri

Resmi istatistiklerin eksik ve yanıltıcı etkileri bulunduğundan, is
tatistikler kullanılırken dikkatli davranmak gerekir. Bu tür istatistikle
rin eksik ve yanıltıcı yönlerinin en önemlileri şunlardır:

l. Suç kavramının değişmesi yani bazı fiillerin suç olmaktan çı
karılması istatistiklerde suç sayısını azalttığından veya bazı 
fiillerin suç olarak kabulü suç sayısını artırdığından suç ista
tistiklerinin doğruluk derecesi etkilenir327 .

2. Resmi suç istatistiklerinin içeriği esas itibariyle ihbarda bulu
nanın kovuşturma yapılması isteğiyle belirlenir. İhbar edenin 
bu davranışını, toplumun suça karşı duyarlılığı, ona katlana
bilmesi ve ceza kovuşturması makamlarının tutumları etkiler.

3. Resmi suç istatistiklerinde yer alan olaylar sadece sayısal açı
dan değerlendirilmektedir. Böylece suçların ağırlığı ve aynı 
suçun değişik görünüş şekilleri istatistiklerde yer almamak
tadır. Hukuki görüşün esas alınması belli bir bölge ve belli bir 
zamandaki gerçek suçluluk potansiyelinin resmi suç istatis
tikleri vasıtasıyla ölçülmesini engeller. Kanun ve içtihatların 
değişmesi bu durumu daha açık bir şekilde ortaya koyar. Af
lar, usul muamelelerinin durmasına neden olduğundan suç 
istatistiklerinin görüntüsüne zarar verir.
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4. Suçlar çeşitli zamanlarda aydınlatılır ve ihbar edilir. Onlara 

karşı da farklı zamanlarda tepki ortaya konulur. Bilgiler tek 
düze bir zamana, örneğin, suçun işlendiği zamana göre dü
zenlenmezler. Bu bakımdan suçluluğun gelişiminin resmi is
tatistiklere göre değerlendirilmesi güçtür.

5. Suç istatistikleri, tüm nüfusun veya nüfusun belli bölgeler veya 
gruplarla ilişkisine yansımadıkça, suçun kapsamı, yapısı, geli
şimi ve dağılımı hakkında yeterli bir görüntü vermemektedir328.

6. İstatistik metodu kişilerin hangi sebep veya sebeplerle suç iş
lediğini belirtmez.

7. Mukayese için ele alman grupların homojen olmadıkları, ör
neğin, suçsuz olarak ele alman grupta suçluların bulunabile
ceği, ayrıca suçlu olarak ele alınan cezaevindeki kişilerin ger
çek suçluları temsil etmedikleri söylenebilir.

8. İstatistik metodunun uygulanmasıyla bir bütün halinde ele 
alman cezaevindeki suçluların ailevi şartları, ebeveynlerinin 
karakteri gibi özelliklerinin, onların evvelce yaşadıkları yer
lerden dikkat ve özenle tespit edilebilmesi imkânı bu yöntem
le mümkün değildir.

9. Metodun uygulanması suçlularda bulunan özelliklerin bütün 
nüfusun özellikleriyle karşılaştınlmasma bağlıdır. Oysa ki, tüm 
nüfusun özelliklerine ait istatistik! bilgiler çoğu kez gerçeğe 
uymamaktadır.

10. Kitleler hakkında rakamsal bilgi veren suç istatistikleri, kişile
rin bireysel özelliklerini, tavır ve hareketlerini göz önüne al
mamaktadır. Böylece sebep-sonuç ilişkilerine istatistik yön
temiyle ulaşılamaz.

11. Suçlu istatistikleri genel olarak cezaevlerinde bulunan suçlu
lara ilişkin olup, serbest dolaşan suçluları kapsamma alma
maktadır. Cezaevlerindeki suçlular ise, daha seçilmiş suçlula
rı teşkil ettiklerinden, bütün suçlu gruplarının özelliklerini ta
şımamaktadırlar329.

328 Schneider, s.45-46; Demirbaş, s.86.
329 Dönmezer, s.44-45.
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d. Milletlerarası Suç İstatistikleri

İlk defa Belçikalı Quetelet, 1853 yılında 1. Milletlerarası İstatistik 
Kongresi (Bruxelles) münasebetiyle milletlerarası suç istatistiklerinin 
hazırlanmasını teklif etti330. Interpol (International Police Criminal 
Organisation) 1950 yılından itibaren milletlerarası suç istatistiklerini 
(Statistiques Criminelles Internationales) yayınlamaktadır33’.

330 Pinatel, III, s.45.
331 Kaiser, s.438.
332 Pinatel, III, s.45.
333 Dönmezer, s.37; Pinatel, III, s.46.
334 Mergen, s.98.

Milletlerarası suç istatistiklerinin hazırlanması, milli istatistiklerin 
varlığını gerektirir. Ancak çeşitli ülke mevzuatlarının suçları (örneğin 
dolandırıcılık) farklı nitelemeleri, milletlerarası suç istatistiklerinin 
meydana getirilmesini zorlaştırmaktadır. Milli istatistikler birbirleriy- 
le mukayese edilemediklerinden, milletlerarası istatistiklerin bilimsel 
değerinden bahsedilemez332.

e. Bilimsel İstatistikler

Bu nev'i istatistikler kriminolojik araştırmalarla meşgul olan özel 
kurumlar veya bilim adamları tarafından gerçekleştirilir. Bilimsel ista
tistikler genellikle araştırmacıların soruları çeşitli makam veya kuru
luşlara göndermeleri suretiyle yapılır. Bu tür istatistiklerdeki içtenlik 
ve gerçeğe uygunluk, resmi istatistiklerden fazladır. Ancak istatistik
lerin gerçekleştirilebilmesi kurum veya araştırmacıların arkasında 
güçlü bir desteğin (personel, bütçe) bulunmasına bağlıdır. Genelde bu 
destek alınamadığından, araştırmacılar bizzat istatistikleri gerçekleş
tirmekten çok, meydana getirilen resmi istatistiklerin analizi ile ilgile
nirler ve bunlardan sonuç çıkarmaya çalışırlar333. Bu anlamda istatis
tik, statik veya dinamik olarak da ikiye ayrılmaktadır334.

Statik veya tasviri istatistik (statistique statique ou descriptive), 
suçluluğu, belli bir ülke veya bölgede, belli bir zamanda inceler. Suç
luluğu sadece kaydeder ve hesaplar. Diğer bir anlatımla, statik istatis- 
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hk. bir durumun sayısal fotoğrafıdır. Örneğin, 1941 yılında Belçika'da 
.uçluluk sayısını gösteren çizelge335.

335 Mergen, s.98; Constant, s.19.
336 Constant, s.19-20.
337 Mergen, s.98.
338 Constant, s.20.
339 Seelig, s.206, dn.8; Schwind, s.28.

Dinamik istatistik ise, suçluluk sayısının değişimini, toplumsal 
etmenlerin gelişimi veya ekonomik dalgalanmalarla karşılaştırır. Ör
neğin, bazı yiyecek maddeleri fiyatlarındaki değişiklikler, iflas veya 
boşanma sayılarının artması, azalması, mevzuat veya müessese deği
şiklikleri gibi. Bu karşılaştırma uzun senelere yayılabileceği gibi, çeşit
li ülkeler arasında da gerçekleştirilebilir336. Diğer bir anlatımla, dina
mik istatistik hareket halindeki suçluluğu gözlemler, zaman içinde 
inen veya çıkan eğrileri mukayese eder ve onları diğer paralel görün
tülerle birleştirir337. Örneğin, Belçika'da 1845-1847 seneleri arasında 
suç sayısı %87 artış göstererek 8984'ten 16782'ye yükselmiştir. Bu ar
tış, o dönemde yaşanan ekonomik krize bağlı olarak gıda maddeleri 
fiyatlarında meydana gelen değişikliklerle ilgilidir. Sonuç olarak göz 
önüne alınan bu zaman zarfında suçluluk sayısının yükselmesi, yok
sulluğun artmasına bağlanabilir338.

§ 2. SUÇTA SİYAH SAYILAR (KARANLIK ALAN)
I. KAVRAM

Siyah sayılar (Dunkelziffer) terimi yukarıda da belirtildiği gibi ilk 
defa Japon savcı Shigema Oba tarafmdan "Unverbesserliche Verbrec- 
her und ihre Behandlung, Berlin 1908" adlı doktora tezinde kullanıl
mıştır339.

Suç istatistiklerinin neleri ölçtüklerini tespit edebilmek için üç çe
şit suçluluk arasında bir ayırım yapılması gerekir. Enrico Ferri'nin 
tasnifine göre suçluluk üç kısımda mütalâa edilebilir.
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a) Kanuni suçluluk (La criminalite legale): Mahkemelerin ceza
landırdığı suçların toplamıdır310.

b) Görünür suçluluk (La criminalite apparente): Soruşturma 
makamlarının (polis, savcılık) bilgisine ulaşan suçların tümü
dür. Yani tesbit edilen suçların tümüdür.

c) Gerçek suçluluk (La criminalite reelle): Bir ülkede işlenen 
suçların toplamıdır340 341.

340 Literatürde kanuni suçluluğun çeşitli tanımlarına rastlanmaktadır. Örneğin, Cons- 
tant'a göre, kanuni suçluluk mahkemelerin cezalandırdığı faillerin toplamıdır, 
Constant, s.20. Dönmezer ise, kanuni suçluluğa, mahkemelerce el konulmuş suç
ların tümü, demektedir. Dönmezer, s.42.

341 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.144.
342 O. Kinberg, Basic problems of criminology, Copenhague 1935, s.172, zikreden, 

Constant, s.21.
343 G. Aschaffenburg, Das Verbrechen und seine Bekampfung, 3. Auflage, Heidel

berg 1933, s.250.
344 Gassin-Cimamonti-Bonfils, s.145.

Hiç şüphe yoktur ki, gerçek suçluluk görünüşteki suçluluktan, 
görünüşteki suçluluk da kanuni suçluluktan daha fazladır. Örneğin, 
Kinberg, 1912 yılında Fransız İstatistiklerinin çocuk düşürmeden 93 
mahkûmiyet kararma yer verdiklerini, halbuki bu zaman zarfında 
doktorların en azından 200000 çocuk düşürme olayını tahmin ettikle
rini belirtmektedir342. Aynı şekilde Berlin'de 1904-1906 seneleri ara
sında 94055 hırsızlık olayı kolluğa aksettirilmiştir. Oysaki Berlin Mah
kemelerinin hırsızlıkla ilgili suçluluk istatistiği bu dönemde mahkûm 
edilen suçlu sayısını 12956 yani kolluğa aksettirilen sayının ancak 
%12'si olarak göstermektedir343 344.

Yukarıdaki tanımlardan da anlaşılacağı gibi suç istatistikleri, ger
çek suçluluğun değil ve fakat kanuni (yasal) ve görünürdeki suçlulu
ğun rakamlarını vermektedirler. Gerçek suçluluğun miktar bilinme
diğinden bu tür suçlulukla, bilinen suçluluk (kanuni, görünür suçlu
luk) arasında az veya çok önemli bir mesafe, ayrılık bulunmaktadır. 
Bu ayrılığa kriminolojide, suçluluğun karanlık alanı (siyah sayısı) ve
ya gizli suçluluk (La criminalite cachee) denir314.

Diğer bir anlatımla, siyah sayılar (karanlık alan) suç istatistikleri
nin göstermediği, bilinmeyen, fakat gerçekte var olan suçluluğa ait 
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|ıtyıl.irdir. Siyah sayılar (karanlık alan), istatistik verilerinin değerinin 
.İn jnesine neden olmaktadır.

Kolluğun bildiği ve kaydettiği suçluluk görülmeyen buzdağının 
görülen tepesidir. Karanlık alandan (Dunkelfeld, Dunkelziffer), ger
iciden işlendiği halde, soruşturma ve kovuşturma makamlarının (po
lis, adliye) bilmedikleri ve dolayısıyla resmi istatistiklerde yer alma
yan suçların bütünü anlaşılır.

Karanlık alanın kapsamına gerçekte işlenmiş olmakla beraber 
l> inısenin suçluluk olarak algılamadığı, farkına varmadığı veya hatır
lamadığı suçlar da girer. Karanlık alanın bu türüne "mutlak karanlık 
al.in" (absolutes Dunkelfeld) denir. Mağdur tarafından hususi (özel) 
bir mesele (Privatsache) olarak algılandığından suçluluk sayılmayan 
veya sayılsa da ona göre, kimseyi alakadar etmediğinden karanlık 
alan anketlerine yansımayan suçlar (örneğin, eşe karşı cinsel saldın) 
çifte karanlık alana (doppelten Dunkelfeld) dahildir345. Bu alanın kap
samına aşağıda değineceğiz.

345 Schneider, s.47; ayrıca bkz. Schwind, s.37.
346 Schneider, s.47.

Nisbi karanlık alanı (suçluluğun gri alanı, relativen Dunkelfeld) so
ruşturma ve kovuşturma makamlarının (polis, adliye) bilgisine arzedil- 
diğinden gizli kalmayan suçlar oluşturur. Ancak bu suçlarm büyük bir 
kısmı kolluk tarafından aydınlatılmadığından failler, meçhul kalmakta 
veya tespit edilen şüpheliler yargılanmamakta (savcının takipsizlik ka
rarı vermesi) veya yargılama sonunda mahkûm edilmemektedirler (ör
neğin, mahkemenin delil olmadığından beraat karar vermesi).

Failleri yakalanmayan veya yakalandıkları halde mahkemeye 
sevk edilmeyen veya sevk edilse dahi haklarında mahkûmiyet kararı 
verilemeyen suçluluğun, gerçek suçluluktan daha iyi ayırt edilebilme
si gayesiyle, bu tür suçluluğa "nisbi karanlık alan" veya "suçluluğun 
gri alanı" denir. Suçluluğun gri alanı içinde kalan kişilerin suçlulukla
rı aydmlatılamamaktadır346.

Mahkûmların birçoğu ceza soruşturması ve kovuşturması ma
kamlarının bildiklerinden veya ispat ettiklerinden çok daha fazla suç 
işlemiş olabilirler. Bu suçlara "suçluluk mesleğinin karanlık alanı" 
denir (Dunkelfeld krimineller Karrieren).



132 Kriminolojide Araştırma Metodları ve Suçta Siyah Sayılar (Karanlık Alan)

Mutlak ve nisbi karanlık alan (suçluluğun gri alanı) aydınlatılma
sı zor veya aydmlatılamayan suçluluğa ilişkin olduklarından suç ista
tistikleri bakımından önem taşımazlar. Buna karşılık kriminoloji, bir 
taraftan birden çok suç işleyen faillere seyrek rastlandığından, diğer 
taraftan suçların büyük bir kısmını onlar işlediklerinden, suçluluk 
mesleğinin siyah alanına özel bir ilgi gösterir347.

347 Schneider, s.47-48.
348 "grosse Crux der Kriminalstatistik" (Franz Exner 1946), zikreden, Schneider, s.48.
349 Mergen, s.104.
350 Karanlık alan suçtan suça az veya çok farklılıklar gösterir. Örneğin, mağazada 

hırsızlık, çocuklara kötü muamele, eşe karşı cinsel saldırı suçlarında karanlık alan 
özellikle büyüktür, bkz. Schwind, s.42.

351 Schneider, s.48.

II. KARANLIK ALAN ARAŞTIRMASININ TARİHİ GELİŞİMİ

Kriminolojik araştırmaların başlangıcından beri "suç istatistikle
rinin çözülmesi en zor meselesi" olan348 karanlık alanın, suç istatistik
lerinin değerini düşürdüğü bilinmektedir349.

Karanlık alan konusunun suç istatistiklerinin dışında tutulması 
çabasına kalkışıldı. Bu çaba özellikle "sağlam ilişkiler kanunu"'nu 
(Gesetz der konstanten Verhâltnisse) bulan Adolphe Jacques Quete- 
let (1835) tarafından gerçekleştirildi. Müellife göre, aydınlık alan 
(resmi bilinen suçluluk) ve karanlık alan (ceza soruşturması ve ko
vuşturması makamlarının bilmedikleri, gizli kalan suçluluk) arasın
da sağlam, sabit bir ilişki bulunmaktadır. Bilinen alanı büyük veya 
küçük olan suçların karanlık alanı da aynı derecede büyük veya kü
çüktür. Arnold Wadler (1908) ve George van Mayr'm (1911/1912) 
ifade ettikleri gibi, resmi istatistiklerde yer alan suçluluk gerçek suç
luluk için anlamlı bir bulgudur, hatta temsili bir değere sahiptir. Her 
ne kadar Ernst Roesner (1936) karanlık alanın belirli suç tiplerinde 
kayda değer farklar350 ortaya koyduğunu tespit etti ise de, "sağlam 
ilişkiler kanunu"'nun doğru olmadığı epey bir zaman sonra ifade 
edildi (Thorsten Sellin 1951; Inkeri Anttila 1966; Leonard D. Savitz 
1978). Karanlık alan suçtan suça ve seneden seneye değişiklik arz 
etmektedir351.
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Ampirik karanlık alan çalışması Kurt Meyer (1941) ve Bernd 

V ' hum (1957)352 tarafından karanlık alan tahminleriyle başladı. Bu 
ı ilmimler ilham veya sezgiye değil, kriminolojik tecrübe bilgisine da- 
ı ıımı.ıktadır.

352 Suçluluğun gerçek miktarı ölçülemediğinden spekülasyonlara müsaittir. Wehner 
karanlık alan tahminlerinde bulundu. Müellife göre, Federal Almanya'da 1956 yı
lında bilinen 1029 adam öldürme fiilinden (adam öldürmenin çeşitli halleri, çocuk 
öldürme) 920'si aydınlatılmıştır. Wehner tamamlanan veya teşebbüs halinde kalıp 
da tespit edilemeyen adam öldürme ve çocuk öldürme vakıalarının minimum 
3087, maximum 6174 olduğunu tahmin etmektedir, bkz. Mergen, s.194.

353 Schneider, s.49.

Aınprik karanlık alan araştırmaları, Amerika Birleşik Devletle- 
ı m. İr, bireysel beyan anketleri (Self-Report-Surveys) şeklinde gerçek- 
b"iliı ildi. Bu anketler bireylere genellikle gençlere suçlu bir davranışın 
i.,imle yer alıp almadıklarının sorulmasıdır.

Port Worth/Tcxas Bölgesinde Austin L. Porterfield, (1943, 1949) 
fcııç mahkemesi önüne çıkan suçlu gençler ve belli sayıdaki kolej öğ- 
ı'"iıı ilerine anket çalışması esnasında daha önceden belirlenen suçları 
hayatlarında işleyip işlemedikleri sorusunu yöneltti (fail itiraf anketle
ri). Anket sonucuna göre, her ne kadar, her iki gruba mensup gençler 
nynı suçları işlediklerini itiraf etmişlerse de, kolej öğrencilerinin (kız- 
vrkek) söz konusu suçları, suçlu gençlere göre seyrek işledikleri orta
ya çıkmıştır. Porterfield, suçlu gençlerin aile ve komşuluk ilişkileri 
nedeniyle zarar gördükleri, mahkeme önüne çıkarıldıklarından daha 
da geri plana atıldıkları ve böylece doğrudan doğruya suçluluk mes
leğine itildikleri sonucuna varmıştır353.

III. KARANLIK ALANI OLUŞTURAN NEDENLER

1. Mağdurun Etkisiyle Karanlık Alanın Oluşması

A. Mağdurun Suçluyu Yeterince Tanımlayamaması

Mağdur içinde bulunduğu çeşitli nedenlerle (örneğin, yaş küçük
lüğü, korku, şaşırma, havanın kararması) suçluyu yeterince tanımla- 
yamayabilir.



134 Kriminolojide Araştırma Metodları ve Suçta Siyah Sayılar /Karanlık Alan)

B. Mağdurun Rızası

Suçun işlenmesine rıza gösteren mağdur, büyük bir olasılıkla su
çu ihbar etmeyecektir. Örneğin, çocuk düşürtme (TCK.m.99) ve reşit 
olmayanla cinsel ilişki (TCK.m.104).

C. Mağdur ile Suçlu Arasındaki İlişkiler

Örneğin suçlunun, mağdurun akrabası, iş arkadaşı olması ihbarın 
gerçekleşmesini engelleyebilir. Aile yaşantısı da, aile içinde gerçekle
şen bazı suçların gizli kalmasına neden olabilir. Örneğin, terbiye hak
kından doğan disiplin yetkisinin kötüye kullanılması sonucu çocuğun 
ağır bir şekilde dövülmesi, susuz veya aç bırakılması (TCK.m.232/2). 
Bu gibi hallerin gizli kalmasının nedenleri çeşitlidir. Örneğin, ekono
mik nedenler, korku, çevresel etkenler vs.

D. Çeşitli Nedenlerle Mağdurun Suçu Yetkili Makamlara 
Bildirmemesi

Örneğin mağdur suçu önemsiz (hırsızlık suçunun konusunu oluş
turan malın değerinin azlığı, TCK.m.146; cinsel taciz, TCK.m.105) ve
ya utanç verici (parası bir genel kadın tarafından çalman evli erkek, 
şantaja maruz kalma) bulduğunda ilgililere ihbarda bulunmayabilir.

Cinsel suç mağdurları da (örneğin cinsel saldırı, TCK.m.102/1) fa
illeri kendilerinin cesaretlendirdiği suçlamasından ve olayın mahke
meye yansıması halinde herkesin olayı öğrenmesinden kurtulmak 
için, gerçekleşenin gizli kalmasını tercih edebilirler.

Suçun işlenmesine iştirak etmeksizin suç eşyasını satın alan ve sa
tan kimseler, bu fiilleriyle bizzat suç işlediklerinden, daha sonra hır
sızlık suçunun mağduru olmaları halinde, kendi kendilerini ihbar 
etmeleri zayıf bir olasılıktır.

Suçlunun mağduru korkutması (örneğin tehdit yoluyla para is
tenmesi, TCK.m.106) veya bağımlılık ilişkisi de (örneğin fuhşa teşvik 
edenin, fuhşa sürüklenen kadın üzerindeki hâkimiyeti) suçlann açığa 
çıkmamasının nedenlerinden bir diğerini oluşturur.
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İlgili makamlara başvurması halinde gruptaki itibarının zedele- 

|ı» ı. (' i düşüncesinde olan mağdur, uyuşmazlığın kendi içlerinde hal
ledilmesi taraftarı olabilir (örneğin bazı ırk ve dini gruplar, mahkûm
la, m.ısı ilişkiler gibi).

H.1/1 işyerlerinde işveren mağdur, adli mekanizmanın faili uslan
ıl im bileceği kanaatinde olmadığından ve olayın duyulmasının işyeri
nin itibarını zedeleyeceği düşüncesinde olduğundan, kendisi faili ce- 
/.ıl.mdırmayı deneyebilir (örneğin ücret kesme suretiyle) ve olayı 
e '.mi makamların bilgisine sunmaktan çekinebilir ve böylece hadise
nin karanlık alanda kalmasını yeğleyebilir.

Yargı yoluna başvurmanın kaybettireceği zaman ve paranın, su
çun meydana getirdiği zarardan fazla olduğunu düşünen işveren ve- 
ya bankalar işin aleniyete aksetmesini ve dolayısıyla itibarlarının ze
delenmesini istemezler.

Ceza yargılaması makamlarına güvenmeyen mağdur, suçun gizli 
kalmasını tercih edebilir. Örneğin, suçlunun tutuklanması veya ceza
ya çarptırılması olasılığının az olması kanaatini taşıyan mağdur, boşu 
boşuna tanıklık yapmamak veya duruşmalara gitmemek için olayın 
açığa çıkmamasını tercih edebilir. Aynı sonuç, polis yöntemlerinin 
yeterli görülmemesi halinde de geçerlidir.

Kendisine karşı suç işlendiğinin farkında olmayan mağdur da, 
olayı tabiatıyla resmi makamlara yansıtmaz. Örneğin, güveni kötüye 
kullanma suçunda (TCK.m.155) kendisinin yararına zilyetliğin devri 
amacı dışında tasarrufta bulunan ve daha sonra tasarrufta bulunduğu 
nesneyi, başka kaynaklardan sağladığı imkânlarla yerine koyanın 
fiilini farketmeyen mağdur durumu ilgi makamlara bildirmez354.

354 Geniş bilgi için bkz. Sokullu, s.75 vd.

2. Mağdurun Etkisi Dışında Karanlık Alanın Oluşması

A. Mağdursuz Suçlar

Ceza hukukunda her suçun mutlaka bir mağduru vardır. Ancak 
bazı suçlarda mağdur, belirli olmayan geniş halk yığınlarıdır, örneğin
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uyuşturucu madde ticareti suçu. Bu suçta, suçun faili, işlediği suçun 
aynı zamanda mağdurudur. Bu tür suçların resmi makamlara aksetti- 
rilmesi olasılığı çok azdır.

B. Polisin Bilmek İstemediği Suçlar

Örneğin polisin bilip de menfaat karşılığı işleme almadığı suçlar 
istatistiklere girmezler.

Bizzat polisin işlediği suçların da, polis alt-kültürünün baskın bir 
özelliği olan dayanışma nedeniyle kanıtlanması çok zor olduğundan, 
istatistiklere girmeme olasılığı büyüktür.

Polisin önemsemediği ve dolayısıyla istatistiklerde yer almayan 
suçlar da karanlık alanın bir bölümünü oluşturur355.

355 Sokullu, s.81 vd.
356 Kürzinger, s.175.
357 B. Wehner, Die Latenz der Straftaten. Die nicht entdeckte Kriminalitât, Wiesbaden

1957, zikreden, Schwind, s.28.
358 Kürzinger, s.175.
359 Schwind, s.30.

IV. KARANLIK ALANI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Kriminolojide hiçbir yöntem karanlık alanı güvenilir bir biçimde 
ölçememiştir356. Nitekim elli atmış sene öncesine kadar karanlık alan 
araştırmalarında bilinen fiillerden (suçlardan) hareketle sadece tah
minler yürütülürdü. Bu tahminler ya spekülasyonlara veya kolluk 
hizmetlerinde çalışanların tecrübelerine dayanırdı. Bu konuyla ilgili 
en önemli araştırmayı yukarıda belirttiğimiz gibi 1957'de Wehner 
yayınladı357. 1940'11 yılların sonundan ve özellikle 1960'11 yılların orta
sından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde sistematik olarak ka
ranlık alan araştırmalarına başlandı358. Bu ilk araştırmalardan sonra 
konuyla ilgili yöntemler geliştirildi. Günümüzde karanlık alan araş
tırma yöntemleri olarak deney, katılarak gözlem ve anket (fail, mağ
dur ve bilgi sahibine sorulmak suretiyle anket) kullanılmaktadır359.
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Uygulamada anket, diğer yöntemlerden daha önemlidir. Ara sıra uy
gulanan diğer iki yöntemle ise, karanlık alan araştırmaları bakımın
dan güvenilir sonuçlara ulaşılamamıştır160.

1. Deney (Experiment)

Deneyden anlaşılan, temel alman hipotezi gözden geçirmek gaye
siyle, kontrol edilebilen şartlar altında tekrarlanabilen gözlemdir. Böy
le bir usul, ampirik (deneysel) sosyal incelemelerde alışılagelmiş bir 
durumdur. Bununla beraber, bütün olası değişkenlerin ve rahatsız 
edici unsurların denetimi mümkün olmadığından, deney yöntemi 
karanlık alan araştırmasında ağırlığım koyamamıştır360 361.

360 Kürzinger, s.175.
361 Schwind, s.30.

Deney yöntemine örnek olarak Blankenburg'un (1973) dükkân 
hırsızlığına ilişkin karanlık alanın ölçülmesi verilebilir. Büyük bir gıda 
maddeleri merkezinin self servis şeklinde çalışan çeşitli şubelerinde İŞ 
günleri öğleden sonra saat 3-6 arasında iki hırsıza bir gözlemci düşe
cek şekilde kırk hırsızlık vakası plandandı. Hırsızlığın gıda maddeleri 
hakkında gerçekleştirilmesi düşünüldü. Ayrıca planlanması yapılan 
hırsızlıkların mümkün olduğu kadar gerçeğe uygun olması için baz1 
tedbirlere başvuruldu: fiillerin deneyimsiz hırsızlar tarafından gerçek
leştirilmesi planlaması yapıldı. Hırsızlık olaylarının gerçekleşeceği 
dükkânlardaki yönetici ve personeline haber verilmedi. Çalınacak 
gıda maddelerinin (yarım kilo kahve veya bir kutu et veya balık) d 
veya giysilerde saklanmaması için hacimlerinin büyük olmaları öngö
rüldü. Deneklerin yanlarında bir evrak çantası taşımalanna m iisa ad1-’ 
edildi. Deneklerin şık giysi giymelerine izin verilmedi. Onların pej
mürde bir kılıkla dolaşmamalarına dikkat edildi. Hırsızlıkların ger 
çekleşmesini müteakip birbirlerinden bağımsız olarak gözlemci Ve 
hırsızların olaylarla ilgili rapor tutmaları planlandı.

Gerçekleştirilen deneyde hırsızlığın farkına varan müşteriler ser 
siz kalarak veya ihbarda bulunmayarak olayla ilgilenmediklerini gör 
termişlerdir. Nitekim en az iki halde hırsız ve gözlemci, diğer müştef>‘
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lerin hırsızlığı gördüğü hususunda hemfikir olmuşlardır. Ancak müş
terilerden hiç biri hırsızın yakalanması için olaya müdahale etmemiş
tir. Sadece müşterilerden biri hırsızın arkasından uzun zaman tasvip 
edici olmayan bir ifadeyle bakmıştır. Tahmin edilen karanlık alan 
%90, aydınlık alan ise, %10 şeklindeydi. Gerçekten 39 hırsızlık başa
rıyla, 1 hırsızlık olayı ise, deneğin (hırsızın) yakalanacağı endişesiyle 
fiilinden vazgeçmesiyle sonuçlandı. Böylece dükkan hırsızlığında ka
ranlık alan 1/9 oranından daha yüksek, yani bir hırsızlık vakasmın 
bilinmesi karşılığı en az 9 unun gizli kalması gibi, bir miktara ulaştı362.

362 Kürzinger, s.175-176, Schwind, s.30-31.
363 Kürzinger, s.176.

Bu örnekle ilgili olarak aşağıdaki tespitlerde bulunulabilinir:

Gerçeğe uygun hırsızlığın taklidi isabetli, (pek mümkün) gözük
memektedir. Nitekim hırsızlar, hakikatte hırsızlık yapmadıklarını ve 
dolayısıyla cezalandırılamayacaklarını bilmektedirler. Ayrıca deney 
hırsızlıklarında dükkânlardan çalman gıda maddeleri hakikatte alış
veriş merkezlerinde gerçekleşen gıda maddeleri hırsızlıklarından 
farklılıklar arz edebilir. Hakiki hırsızlar (genç veya yaşlı kimseler) 
somut olayda denek hırsızlarından daha becerikli veya beceriksiz ha
reket edebilirler. Denek hırsızlıklarında gerçek hırsızlıklarda çalman 
maddelerin aynılarının çalınması gerekirdi. Yapılan tespitlerden de 
anlaşılacağı üzere, karanlık alanın aydınlatılmasında bu gibi deneyler 
uygun değildir363. Sonuç olarak deney yönteminin gerçeği kavradığı, 
deney yöntemiyle gerçeğe ulaşıldığı söylenemeyecektir.

2. Katılarak Gözlem (Teilnehmende Beobachtung)

Katılarak gözlemden anlaşılan, kişilerin tabii çevrelerindeki dav
ranışlarının etkileşime katılan bir gözlemci tarafından planlı bir şekil
de izlenmesidir. Gözlemci, gözlemlediği kimseler tarafından, kendi 
yaşam alanlarındaki olgu ve olayların doğal bir öğesi olarak görülür. 
Örneğin, genel tuvaletlerde gerçekleşen homoseksüeller arasmdaki 
cinsi münasebetlere "gözlemleyen" sıfatıyla (Humphrey 1973) katıl
mıştır. Hırsızlık, uyuşturucu müptelaları çetelerine (Haferkamp 1975) 
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katılarak gözlemde bulunmuştur. Polis elbisesi giyerek tatbikatta ih
bar olaylarının nasıl gerçekleştiği hususunda da gözlemde (Kürzinger 
1978) bulunmuştur364.

364 Schwind, s.31.
365 Schwind, s.32.
366 Schwind, s.32; Kürzinger, s.176.
367 Kürzinger, s.176.

Katılarak gözlem metoduyla karanlık alanın tespiti, başarısızlığa 
uğramaya mahkûmdur. Nitekim, küçük, özel gruplarla ilgili varılan 
sonuçlar, deney yönteminde olduğu gibi, genelleştirilemez365. Ayrıca 
insan hayatında seyrek rastlanan bir olay olan suçun ne zaman ger
çekleşeceğinin önceden öngörülemeyeceği unutulmamalıdır. Bu ba
kımdan araştırmanın, zaman kaybını ve olası bir masraf yükünü be
raberinde getirdiğini gözden uzak tutmamak gerekir. Diğer taraftan 
alt kültürleri, hayat tarzları itibariyle suçluluğa yatkın olan gruplara 
katılmanın zorluğu da bir gerçektir. Gruplara dahil olunsa bile, he
men yukarıda belirtildiği gibi, zaman ve olası para harcanması bir 
yana, grubun üyesi olunduğundan dikkatleri üzerinde toplamamak 
için suça iştirak etmek de bir zorunluk arz etmektedir. Bu son hal göz
lemcinin suçlu durumuna düşmesine neden olur. Aslında araştırmacı 
üç bakımdan kusurludur: Mağdura (yardım etmediğinden dolayı), 
gözleminin konusuna (kişinin hapis cezasına çarptırılmasının önüne 
geçebilirdi) ve bizzat kendisine karşı (cezai sorumluluğuna ilişkin 
olarak) kusurludur. Netice olarak, katılarak gözlem yöntemi, çok az 
temsili bir değere sahip olduğundan karanlık alan suçluluğu hakkın
da kesin ve net bir sonuca varılmasına önemli boyutta bir katkısı ola
mamaktadır366.

3. Anketler (Befragungen)

Karanlık alan araştırıcısı, faile veya mağdura veya işlenen suçlar
dan çeşitli şekillerde bilgisi olanlara, bilgi sahibi oldukları bu suçlar 
hakkında gerekli soruları sorar. Bu üç karanlık alan araştırması usul
lerinden en çok kullanılanı, mağdurla gerçekleştirilen anketlerdir367. 
Anketler, yüz yüze görüşme, posta veya telefonla gerçekleştirilir.
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A. Faiie Sormak Suretiyle Anket (Fail İtiraf Anketleri, 
Taterbefragungen)

Bu çeşit anket, kişiye, daha önceden tespit edilen belli bir zaman 
aralığında, henüz meydana çıkmamış olan belli bir suçu işleyip işle
mediği sorusunun sorulmasından ibarettir. Soruya muhatap olan sos
yal bakımdan dikkati çeken ve olumsuz olarak değerlendirilen bir 
davranışını itiraf etmek durumunda bırakıldığından, sorunun karşılı
ğı olarak gerçeği yansıtan bir cevabın alınması güçtür. Ayrıca doğru 
cevap alınabilmesi cevap verecek olanın söz konusu davranışını suç 
olarak algılayıp algılamamasına da bağlıdır368.

.w Kürzinger, s.178.
369 Kürzinger, s.176; Demirbaş, s.95.

B. Mağdura Sormak Suretiyle Anket (Opferbefragung, “report 
on victimization”)

Her suçta bir mağdur vardır. Mağdur suçun konusunun ait oldu
ğu kimsedir. Örneğin, hırsızlık suçunda mağdur, bu mala malik ya da 
zilyed olan kimsedir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, karanlık alan araştırmalarında en sık 
rastlanan yöntem, mağdur anketleridir. Anketin bu şeklinde, sorulara 
muhatap olana belli bir zaman diliminde, belli bir suçun mağduru 
olup olmadığı, mağduru ise, bunun ne kadar sıklıkla cereyan ettiği 
sorulur.

Mağdurlara ilişkin bilinmeyen suçluluğu belirlemek için gerçek
leştirilen viktimizasyon çalışmaları Amerika Birleşik Devletlerinde 
ülke çapında 60'11 yılların ortasından itibaren geniş ölçüde devamlı 
olarak uygulanmıştır369.

Federal Almanya'da ise, büyük araştırmalar, örneğin, Stuttgart 
1973 (Stephan 1976), Südbaden Belediyesi Araştırmaları 1973 (Vill- 
mow/Stephan 1983), Göttingen 1973/74 (Schwind ve diğerleri 1975), 
Bochum 1975 (Schwind ve diğerleri 1978), Baden-Württemberg Eyale
tinin çeşitli yerlerinde 1976 (Villmow/Stephan 1983) Solingen 1981 
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(Plate/Schwinges/Weiss 1985), Bochum 1986 (Schwind ve diğerleri 
1988), Baden-Württemberg Eyaletinin çeşitli yerlerinde 1981 (Arnold 
1986), tüm Federal Almanya 1989 (Kury/Dörmann/

Richter/Würger 1992) ve Thüringen'de 1991/92 (Kraupl/Ludwig 
1993) gerçekleştirilmiştir370.

370 Kürzinger, s.177; Demirbaş, s.95.
371 Schwind, s.36.
372 Kürzinger, s.177.

Denekler, nüfus dairesi kayıtlarından sondaj usulüyle belirlen
miştir371.

Yukarıda da belirtildiği gibi, karanlık alan araştırmalarıyla ilgili 
hiçbir yöntem, hatta diğer yöntemlerden (faile, bilgi sahibi olana sor
ma yöntemleri) uygulamada daha da önemli olan, mağdura sormak 
suretiyle gerçekleştirilen anket metodu da, karanlık alanı güvenilir bir 
biçimde ölçememiştir. Nitekim deneğin, gerçekten bir suçun mağduru 
olup olmadığı veya onun gerçekte mağdur olmadığı halde kendisini 
mağdur saydığı, katiyetle tespit edilemediğinden, varılan neticelerin 
doğruluğu tartışılabilir. Ayrıca mağdurlara sorulan sorular birbirle
rinden farklılıklar arz ettiklerinden verilen bilgilerin doğrulukları 
önemli bir sorun yaratmakta ve dolayısıyla sonuçlar etkilenmekte
dir372.

Diğer taraftan işlenen bütün suçlar da aynı biçimde mağdura so
rulmaya elverişli değildir. Örneğin, karmaşık unsurlara havi dolandı
rıcılık suçu bakımından genellikle kişiler, bu suçun mağduru olup 
olmadıklarını bilmemektedirler. Aym şekilde örneğin, akli bakımdan 
zayıf olanlar veya yardıma muhtaç olanlardan da, doğru cevap alı
namamaktadır.

Aile içi şiddete maruz kalanlar da, genellikle bu fiilleri "özel bir 
sorun" saydıklarından anketlere bildirmemektedirler. Yukarıda, çifte 
karanlık alandan bahsettik. Bu alana kolluk tarafından bilinmeyen 
(örneğin, ona ihbar edilmeyen) suçlar girdiği gibi, mağdur tarafından, 
örneğin, özel bir sorun olarak algılandığından (örneğin, evlilik içi cin
sel saldırı, TCK.m.102/2) hiçbir şekilde kolluk veya anketi yapana bil
dirilmesi istenmeyen suçlar da girer. Organize suç örgütlerinin (örne-
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ğin, mafya) koruma parası tehdidi de, çifte karanlık alanın kapsamına 
genellikle dahildir. Buna karşılık, örneğin, basit, nitelikli hırsızlık, 
yağma, adam yaralama gibi suçlar, mağdura sorulmaya elverişlidirler. 
Ancak bu gibi suçları bile, mağdurların hatırlamama ihtimalleri her 
zaman mevcuttur173.

C. Bilgi Sahibi Olana Sormak Suretiyle Anket 
(Informantenbefragung)

Bu üçüncü çeşit ankette, birinin kendi çevresinde başkalarının 
başkalarına karşı işledikleri belli suç veya suçlardan haberi olup ol
madığı sorulur. Burada soruya muhatap olana, kendisinin belli bir 
suçtan, fail veya mağdur olup olmadığı değil, başkalarının işledikleri 
belli suçlar hakkındaki bilgisi sorulur. Tabii ki bu bilgi, medyadan 
elde edilmiş olmamalıdır373 374.

373 Schwind, s.36-37.
374 Schwind, s.39; Kürzinger, s.178.
375 Schwind, s.39-40.
376 Kürzinger, s.175.

Karanlık alan anketlerinde başvurulan usullerden biri de, karma 
sorulardır (kombinierten Befragungen). Karma sorulardan anlaşılan, 
belli suçlarla ilgili olarak kişilere, fail, mağdur veya bilgi sahibi olup 
olmadıklarının sorulmasıdır.

Örneğin, Villmow ve Stephan (1983) bir belediyede 14-25 yaşları 
arasındaki 920 erkek deneğe, seçilen 12 suç hakkında geçen 12 ay zar
fında fail, mağdur veya bilgi sahibi olup olmadıklarını sormuşlar
dır375.

Karanlık alan (siyah sayılar) araştırmaları bahsine son verirken 
aşağıdaki tespitleri yapabiliriz:

a) Karanlık alanın kapsamı kâti olarak belirtilemez, sadece elde
ki verilere dayandırılarak tahmin edilebilir. Kriminolojide ka
ranlık alanı güvenilir bir biçimde ölçen hiçbir yöntem yoktur.

b) Tatbikatta anket, diğer yöntemlerden (deney, katılarak göz
lem) daha önemlidir376.
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c) Anketler üç şekilde377 gerçekleştirilir: 1) Faile, 2) Mağdura, 3) 

Bilgi sahibi olana sormak suretiyle anket. Bu üç şekil anket 
usulünden en çok kullanılanı mağdurlarla gerçekleştirilen 
anketlerdir378.

d) Suçlu oldukları hususunda dikkatleri üzerlerinde toplayanlar, 
seyrek olarak karanlık alan araştırmalarına katılmaktadırlar.

e) Suçların hepsi karanlık alan araştırmalarının konusu olmaya 
elverişli değildir. Bu husus çok nadir rastlanan ve çok ağır 
suçlar hakkında geçerlidir. Örneğin, kasten adam öldürme ve 
kasten adam öldürmenin nitelikli halleri gibi ağır suçlar, an
ketle aydmlatılamamaktadır. Bunun nedeni bir taraftan, bu 
gibi fiillerin çok nadir işlenmesi, diğer taraftan ise, normal 
olarak da, bu suçlar hakkında itirafta bulunulmamasıdır379.

f) Anketin, karanlık alan suçluluğunun kapsamı ve yapısıyla il
gili yakınlaştırıcı değerinden bahsedilir. Bu bakımdan araş
tırma ile elde edilen bilgilerin, gerçeğe ulaşmada ancak sınırlı 
etikleri vardır380.

g) Anket sonuçlarına göre, klasik suçluluğun tahminen ancak 
onda biri, kolluğa ihbar edilmektedir381. Örneğin, suç mağdu
ru mala karşı işlenen suçların en önemlilerinin ancak onda bi
rini kolluğa ihbarla yetinmektedir.

h) Mağdurun kendisi, yaşı, cinsiyeti ve sosyal durumu bir suçun 
karanlık alanda kalıp kalmayacağının belirlenmesinde önemli 
bir rol oynamaktadır382 383.

i) Suç mağdurlarını fazla ilgilendirmeyen suçlar, karanlık alan
da kalırlar333.

377 Schwind, bu usullere karma soruları da ilâve etmektedir, bkz. Schwind, s.39.
378 Kürzinger, s.176.
379 Kürzinger, s.179.
380 Kürzinger, s.179; Demirbaş, s.96.
381 Kürzinger, s.181.
382 Kürzinger, s.184.
383 Kürzinger, s.184.


