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ALTINCI B.4SIYA ÖNSÖZ 

K/iroJn·0lojinin yıar�rları, Yüksek Öğretim Kurumlarında ve özel
likle Hulmk Fakültelerinde okutulması gereği üzerindeki düşünce
lerimizi bu eserin 5, Basısının Önsözünde ayrıntıları ile belirtn:ieye 
çalışmıştık. Bu sebeple 5. Basıya koymuş bulunduğum.uz Önsözü 
ayrıca yeniden yayınlıyıornz ve böylece o düşünceleri aynen tekrar
lamayı uygun sayıyonız, 

1957 yılından hu yana, ,yani 25 ytldır, Türkiye'de yıayırilamnış 
tek kriminoloji ldtahı olmak ma?.ıhariyetini n1ıııhafaza ed�n kitabımı
zın nıenşeini 1946 -1948 yıllarında iıziz Profosör Donald Taft'ın 
yanında, 1l1lıwis Üniversitesinde yapmış bulunduğumuz ç•aiıŞma ve 
araştHmalar oluşturmuştur. Bilindiği üzere l980'lara ka'dal' Krii:ni, 
ııolojide egemen olan görüş "Etiyolojik Akım" yani kriminol'ojinin 
hedefini, suçun sebep ve illetlerini, faktörlerini tayin etmek olarak 
tesbit eden tel.ikki tarzı idi. Geleneksel kriıninolojik incelemelerin 
suçu, yani insanın bir lnsım s,apıcı eylemlerini izah hususunda vur-
' 

gııladığı amaç, bunun sebep ve faktörlerini bulmak, izah etmek ol-
muştur : Kriminolojinin 1wnusu kanunların ihlali ve kanunları ih-
10.l edenlerdir ve hedefi kanunu ihHH edici davranışın se�ebi bakı
ımndan izahlar getirmektir, 

Özellikle 1960'lardan sonra Krimin:oılojicle ortaya çıkan diğer 
bir akıma göre iSe, -Kriminolojinin konusu �eza adalet sistemi için
de yer .alan müesseselerdir. Amaç ,bazı fiillerin veya lcişilerin mües
�eseler, sistem, tarafından ne- için sapıcı olarak tarif edildikleri veya 
d8mgalandıklarıdır. 

Geleneksel Kıiminıoloji akımı içinde yer alan Kriminolog1ar da 
müesses-eler:i incelemektedirler. Ancak, bunlar özellilde, müessese
Jeıin insan davranışı üzerindeki etkileri ile ilgilidirler ; ceza adalet 
sisteminin hangi ölçiide suçu önleyebildiği ve suçlunun ısla,hmı ve 
itibarının iadesini sağJa:dığı ıaraştmlmaktadır. 
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Buna karşılık "İhtildf Kriminofofisi'', ya da "R�kal K1'hnlrı,olo;i'' 
olarak da tanımlanan bu � suç ve suçlularla, suçun sebebini 
tayin bakımından meşgul olmamakta ve fakat suç ve suçluluğun 
beşeri bir farklılık alameti sayılması ve bu nedenle gözönüne alınıp 
değerlendirilmesi gerektiğini -önesfumekteıdir. Bazıları da •suça, işçi 
sınıfının adalet cihazı marifetile ve kapitalist sınıfm yararı için sö. 
roürülmesi hususunda bir amç olarak yaklaşmaktadırlal', 

Aralarında ne derecede fark olursa olsım, her iki akım da kri
mıinolojik araştırrr{ıilarda bir yandan hınunıtn ihlali ve kanunu ihlal 
ede11,le1· ve diğer yandan da kmar ve1'flmesi ve kaıNıı· veren"lıe,1· {ize. 
rinde teksif etmektedirler. 

Yukarıda .belirttiğimiz gihi esas olaraık Etiyofojik A-kımı belir
ten eserimi2ie, özellilde bu Bası'sında ikinci akımıı da yansıtan bir 
sentez biçimi vermeye çalıştık. Kftabınu.zda İhtilıif Krimindo-jisine, 
Radikal Kriminoloji verilerine v:e Opem�yonel Akıma da oldukça 
geniş yer verilmiş ve böylece kitabın yeni hilirrı5el oılu§n�a:lan yan
sıtması da isteniln:ı,i§tir. Bu çabada ne d�ecede başarılı olunduğu, 
elbette ki, okuyucunun takdiri içindeclir. 

Bu BaS-ı'nın baskı ve tashih işleı·inde sağladıklal"'l hizmet dola
yısile Asistanlarımız Füsun Sokullu ve Şükrü Alpaslan'a alenen te
şekkürü ayrıca hir bo!rç sayıyoruz. 

80 K=m wsı Ora. P,-pf. Dı-. Sulhi DÔNMEZER 



BEŞİNCi BASIYA ÔNSÔZ 

Kitabımız incelendiğinde kolaylıkla ,görüleceği üzere krlınino-
1'oji, kıdemi fazla olmayıan yeni bir hi.limclıi.r. Yüksek öğretim kuru
hışl�rında bu yelli dalın öğretiminin yapı1ITl)ası gereği Unesco'nun 
1955 yılında Londra'da topladığı ,loomisyona katılan bilim adamla
rınca oy birliğiyle ıbelirtilmiştir1

• Bundan önce de Birinci Miiletler
arası Suç Antropolojisi kongresinde Gabriel Tarde, Hukuk öğren
cilerinin bir patronaj derneğine üye olmalarını ve haftanın beÜrli 
günlerinde cezaevlerinde incelemeler yaptıktan sonradır k i  Ceza 
Hukuku derslerine devam etmelerini önermişti. 1890 Saint Peters
bourg foongı'esi Hukuk Fakültelerin-de İnfaz Bilimini okutacak kür
süler kurulmasını temenni etmişt Milletlera-rıası Ceza Hukuku Bir
liğinin 1895 ve 1925 Linz. ve Londra •kıoıngrelerinde huıkuk öğreti
minin kriminoloji ile tamamlanması· gereğine dildcatler çekilmiştir. 
1952 yılında Birleşmiş Milletleıin Cenevre'de topladığı konf�rans 
üniversiteler.in kriminolojik bilimler konusunda öğretim yapmaları
nı ve ilerde htlldmlik görevini alacak öğrencilere için bu dalın mec
buri tntulmasmı tıavsiye ebniştir. 

Aşağı yul<arı geçen ,son 50 yıl süresince KriminOloji Bilim[ bü
tün batı memleketlerinde ve Amerika'da geniş ölçüde yüksek öğre
lime ginniş, özellikle üniversitelerin Sosyoloji ıbölümlerinde en 
önemli öğretim dallarından _birisi olmak itibarını kazallmıştır. Bi
zim mernleıketimizJd:e bu dersin öğı·etimine 1953 yılında İstanıbul Hu
kuk Fakültesinde haşlanmıştır. Diğer bir kaç öğretim :kuruluşunda 
da bu dalın öğretimine hir kaç yıld-anberi başlandığını işitiyoruz. İs-

1) Les Sciences Socia1es Dans l'Enseignement Superieur, Crimi_no
logie, Unesco yayınları, Ln.ıısanne l'!lı56; bu eserde Türkiye'de 
Kriminoloji öğretimi hakkındaki rapor tarafımızdan yazılmıştır. 
bk. s. 160. 



tanbul Üniversitesin.in Sosyoloji Bölümünde h.118. kriminolojiye ay
rı bir yer verilmeIIµş olması, kanaa,tımızca, büyük bir noksandır. 

Gerçekten kriminolojinin ya da kriminolojik bi�inı.Ilrin ö ğ 
retimi sadece Ceza hukuku uygulamalarını yapaoaldara f;yda, ge
leceğin haldm}erinde poıZitif ve sosyal görüşün yerleşmesini sağla
ma yönünden _ymadı oilnıaJ.da kalmaz, rıa.kat · ayın za:manda ve özel
lilde toplumun kendi kendisini anlamasına yardım etmesi sebebiy
ledir ki, çok büyüle önem taşır. Gerçekten Ja,iminoloji "içinde yaşa
dığımız toplumun ;ne _çİ:ışit bir toplum olduğunu bize göstermek ve o 
t6plumu etkileme zorun ve çarelerine "işaret etmek imldinını verdiği 
içindir ld, yarar ·taşımakbadır"2

• Kriınin-0loji sayesin-de suçla, top
lıı� yapısı _arasındald ili§ldleri bel�leme imkıillı v�r<lır. Kriınirn:ı,lıo» 
jik veriler sosyal şartları belirleyen asli göstericiler (indicators) ·dir. Krimirrolojik _verileri toplumıın bir tüi .aynası gibi kullanmak 
gereldr,. Bu aynaya sahipsek ,ve to'pluınumıızu onıın içinde göreıbill
yorsak, aynayı yani toplumu 'temizlemek, parlatmak imkanını da 
elde etmişiz demektir. Suçu anlamak ve· kontrnl etmek yoluyla için
de yaşadığımız ltıplumıı ıslah etmek yeteneğine kavuşabiliriz. Bu 
sebeple kriminoloji bize ne tür �ir toplınila s,ahip oldıiğıımıızu gös
termek ve içinde yaşadığımız toplum, düşündüğümüz toplum gibi 
değilse onu ne gibi araçiarla ve yollarla, hangi yöntemde değiştire
bileceğimizi göstermek imkı1nnn verir. Kriıninokıji böylece adet& 
hasta insanın hararet derecesini ölçmeye imkfiri veren term-0metre 
gibi hizmet etmektedir, KıiUWlofoji sayesinde toplumdaki sosyal 
değerleıi anfomak, btmlann gücünü sımi.yaıbilmek, reform irrıkiı.n
larım ölçebilmek, toplıımu teşkil etlen güçlü grupları loontıiül altı� 
na alaıbilmek imk<lnıu'a kavuşabiliriz. Bu itibarla kriminolojinin �a
dece toplumdald sapıcı eylemleıi izah eden basit bir -bilgi dalı ddu
ğıınu sanmak hatı'1.drr. İşİ:e biz. b u  eserle, esasıta, belirttiğimiz bu 
amaca ulaşmak istiyonız ve bıı sebepledir ki, kriminoloji bilimini 
karmaşık bdlimler arasında tasnif ediyomz. 

Kriminolojide bugün başlıca• üç ana yönün bulunduğıınıı kay
dedelim: ·Bunlar sırasıyl,a ·sosyolıojik karakterdeki ·görüşlere daya� 
nan entem�iyo•nist akım, ikinci olarak kliniğe ve biyoloji, psikulnji, 

2) B-k. Christie- (1'973 Belgrad Mjlletlerarası Kriminoloji Kongresi
ne sunulan Rapor). 
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psikiyatri gibi bilimlerin veril.erine dayanan geleneksel akım ve ni
hayet üçüncü olaraık uygulamacı sosyal bilimlerin yaiklaşlJI1Inı kri
minolojide de uygulayan ve onu bir sosyal savunma bilimi s_a,yan 
görüşlerdir. Çağımızın lCrimlımlogları eğilirrı ve uzmanWdar�a gö
re bu üç akımdan birisi içjnde yer almaıktadırlar. 

Biz, bu ese�·in bundan evvel•ki basılarında _benimsediğimiz gö
,riişe sadık kalmakta devam ediyoruz ; Krirrı,inoh:ıjiyi bir sentez bili
mi ol,aral ele alıyoruz. Krimlımloji esasta insanın toplumsal norm
lardan sapıcı eylemlerini inceleyen bilimdir. İnsanın sapıcı eylemi
ni anlamak için ise onun ldşiliğine inmek zorunludur. Bu sebeple 
biyolojik yönde krirrıinıofoji, psikolofik ve psikiywtri.k yönde la-imi
noloji mutlaka gereklidir, Faikat ,insanın sapıc.ı e1yle!lµnin tümüyle 
sosyal bir olay teşkil ettiğini ve bunu anlarriak için mutlaka içinde 
geliştiği tc-plumun yapısal unsuı' v:e özellikJerini inceleme zorununu 
gözden uzak tutmamals'. gerektir. O halde kriminoloji bizim kanı
mızca yukarıda belirttiğimiz her iki eğilimi mutlaıka nefsinde topla
malı, çeşitli bilirrJerin bir tür sentezini ol!-ışturan ,bir "insan b-ilimf' 
ülarak orlay� çıkmalıdır. Özetlemek ger-eldrse bi.Zıe göre la-iminnloji 
çeşitli bilimlerin verilerini kullanan ve fakat bunları kendisine öz
gü metodlarıyla sentezleştirerek suç olayını ,i;mh etmeye ,çab�Jayan 
özıgür bir bilim S'flyılına,k gerekir. Bu bilimin yapısında sosyolojinin 
katkısı belki .de diğer bilimJerin k;tlosından çok daha fazladır. 

Faıkat ,kanımızca sadece suçu sentezci •bir bilim marifetiyle izah 
etmekle krirni,nuloga düşen görev sona ,ermiş olmaz. Kriminoloji yu
karıda değindiğimiz Üçüncü eğilim� de belirtmeli ve uy;gulayıcı bir 
sıo1syal bilim olduğunu, bir tür sosyal ,savunma bilimi olduğunu unut
mamalıdır. Okuyucunun elindeki hu ldtap esı:\sta ilk iki eğilimi yah
sıtı)'or. Üçüncü eğilim, yani aksiyon ihalinde ,himinolojiyi ele ala
raJk incelememektedir. Amacımız ilerde bunu da: yapmak ve pöylece 
Polis, Adüye, Cezaevi ve diğerlerini suça oranla birer sosyal kontrol 
süreci olarak ayrıca incelemektir. 

Bu kitabın birinci basısını 1957 yılında yapmı§trk. Böylece ge
çen 18 yıl içinde beşinci basıyı yapmak irnldı.nını buluyoruz. Eseri
mizde baş,tanberi kriminolojinin bir sentez bilim_ olduğunu belirt
melde beraber özellikle s.ol'lyolojik akımı değ-erlendirmişizdir, 
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Krin:ıinoloji bilimi çağımızda pek çok ar�tıımalara konu oJu
yor. Bilim, bu araştınnalarm sonuc'unu açıklayan ınıµc-alelerle ge• 
liştiriliyor. Memleıketimiz bu bakımdan çok noksanlıklar göstermek
tedir. İstanbul Üniversitesi Ceza Hukukq v:e Kriıniuoloji Enstitü
sünün sınırlı imıkanları içinde gerçekieştimıeye çalıştığı ara§tırma
lar dışında memleket diizeyinde y�pıl�ş ba§ka çalışınalar yok gi 
bidir, Bu sebeple eserimizde özellikle yabancı kaynaklara yer ver
mek zorunda kalıyoruz. Oysa, aslında kriminoloji ile sosyal sistem
ler axasındaki,. yukarıda .belirttiğimiz ilgi dolayısiyle Türkiye'-de ya
pılmış araş.turnalara, onların sonuçlarma dayanmak gerekirdi. Hiç 
şüphesiz �imdilik çok sınırlı iınkı1nlarla gerçeıkieşill'ilınesine çalışı
lan araştırmaların ilerde aıta.cağı ve milli bir krimi,nolıoıj} bilimine 
ıılaşılac3.ğı ümidini muıhafaza etmek gerekir. Ancak ıbunun için di
siplinler arası yardmıcı personelin .müşterek çaba}arı ile ekip ça
lışmalarına büyük ihtiyaç vardır. Maddi b:akı..tıınan imıkı1nlar çoğal
tılmadıkça ve kendini sadece kriınim:ılojiye veren bilim a-damkı.rı 
yetişm:edilcçe bu 11:ıeliıttiğlıniz amaca ulaşmak, açıkça söyleyelim, 
güçtür. 

Son yirmi yıldır bu ala,n-da yazılmış .tek kitap plarak kalma im� 
tiyazına ve biraz da mutsuzluğuna a'.ynı zamanda saıhip olmuş bu 
eserimizin beşinci biınısını yayınkı.rken gerÇekten yeni çabalar gös
termeye çalıştık. Fakat !kitrubın aynı zamanda ve başlıca öğrenci ih
tiyaçlarını karşılamak amacını gütmesi genişıl.etilmesi hususundaki 
çabalarımızı, elbette ki, sınırlamıştır. 

Ord. ıf?1'ı(J.f. D1· .S1ı1hi DÇJNMEZER 
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K R i M i N O L O J i  

B İ R İ N C İ  B Ö L Ü M  

KRİMİ NOLOJİ 

G İ R İ Ş  

1. § GENEL BİLGİ 

1. - İnsanın eylem, tutum ve davranışlarlill, tavır ve hareket
lerini izah etmek amacını güden çeşitli hilimler özellikle 19. yüzyılın 
ikinci yansından sonra ortaya çtlanış ya da gelişmeğe -başlamıışlar
dır1. Kriminoloji de sözü geçen bilimlerden birisini oluşturur. 

Geı'çeklen insanm meydana getirdiği tüm toplu11ıı ve onu oluş
turan diğer sosyal gnıplar birer alt, fond,siyonel sistemdirler. Sosyal 
sistemlerin yaptlaı-ını ise alt sosyal grupların fonksiyonel s-istem.leri, 
sosyal normlar (Din kurallan, örf ve .1.det ve teamüller, moda ve Hu
kul< kuralları), sosyal statü ve bunlara hağlı ro!Ier, sosyal değ:.erler 
meydana getirir, Böylece, sistemi oluşturan bu yapısal unsurlar ara
sında en önemlileri sosyal normlardır. 

Toplumun devıamı ve -bütünleşmesi, grubu oluşturan insanların 
sosyal normlara uygun hareket etmelerine bağlıdır. �cak sosyal 
normların başta gelen özelliklerinden birisi bu normlardan sa,pıfa
bilmeddir (deviation,) : normlara uygun hareket etme esas olırnl'lda 
beraber, hepimiz normlardan sapıcı nitelikte hareketlerde bulunu, 
nız ve normlardan belirli bir ölçüde saparız2

• İşte I(riminoloj-i lca-
L) Bk. Sulhi ·oönme:zıer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. 141 

ve son. 
2) Bütün bu konularda ayrıntılı bilgiler için Sosyoloji adlı eseri

mizin değişik bölümlerine bakılmalıdır. 
Kriminoloji - 1 



2 KRİMİNOLOJİ 

nunlarla belirlenen ve ceza müeyyidesi ile karşılanan Hukuk Kural
larından sapıcı n.itelikteld insan tavır ve hareketlerini tilin yönleri ve 
etkileri ile inceleyen bilim dalıdır. 

Sosyobjinin bir baıhsi de insanın tüm sapıcı hareketle
nnı inceler; fakat aşağıda izailı olunacağı üzere KıimJnoloji diğei: 
bir çok bilimlerin verilerinden de yararlanmak suretiyle ve .ideta bir 
sentez bilimi -olarak sözü .geçen incelemeleıi yapmaıkta'dır: 

Kriminolojinin insanın sapıcı nitelilcteld tavır ve hareketlerini 
inceleyen çağdaş bir bilim olduğunu açıkladığımız zaman bunun an
lamını ve muhtevasını iyice belirlemek gerekir, Bir kere Kriminoloji, 
Ceza hulmkunun, ceza adalet sisteminin sosyal temellerini, köken
lerini, insanın suç teşkil eden tavır ve hareketlerinin nedenlerini 
inceleyecektir. Ayrıca Kriminoloji suçu önleme, kontrol altına -al
ma bakımından çabaları değerlendirecek ve insanın kişisel olarak 
ıskı,hı ile birlikte içinde yaıı"anan sosyal çevrenin değiştirilmesi lco, 
nulan ile de uğraşacaktır. 

K,ı'i.ıninoloji sözcüğü ilk olarak P. Top-inard adındaki bir Fran
sız hekimi tarafmdan kullanılrnışlu3

• Bununla beraber Kriminoloji 
adını taşıyan ilk eseri yayınlayan yazar Gaır-0fd�a. olmuştur. 

2. § KRİMİNOLOJİNİN TARlHÇESİ 

2. - Kriminoloji yeni bir terimdir; bununla beraber Suç bili
minin konuları ile uğraşılması o kadar yeni değildir. Gerçekten- esld
denberi belirli bazı faktörlerin suça yöneltici etkileri fildr fldam.la
rmıu dikkatini çekmiş bulunuym:du. Meselıl Pkıtr:m, Kammlar adlı 
eserinde suçu ruhun bir tür hastalığı olarak saymış ve hunun üç kay
mı.ğı bulunduğunu belirtmiştir : lhtiı-aslmr (istek, arzu, laskançlık, 
hiddet ve başkaLn·ı gibi), zevk aramak ve cahillik. Plılt:ıoın'a göre ceza 
suçluyu aydınlatarak ıslah eder ve "Onun üzerinde, hiddet, zevk ar
zusu giıbi faktörlerin kurduğu baskıları ortadan kaldıw1

• Hi1Jpocrate 

3) Jeml Constant, Elements de Criminologie, 19'49, s. 9. 
1) Bu hususla,·da bk. Jodelet, La conception de la peine chez 

Platon, Thf!se, Paris 192'6; Honig, Ceza .gayeleri nazariyesiinin 
tarihine dair (İHFM. yıl 1936-). Hatta s�abo, suç, suçlu ve ce-
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da PJ.iton ile bera,ber adeta Suç Antropolojisinin varlığını ilk defa 
hissetmiş bir yazar sayılabilir. Zira her ilci yazarda da beden şekilleri 
ile karaıkter .arasında, bir ilişki gözleınünin yapıldığını görüyoruz. 

Aı'isto ise, suçluları toplum düşmanları saymış ve onlann mer
hametsizce cezalandırılmaları gereğini savunmuştur. Aristo sefale
tin, ihtil.11 ve suça neden olduğunu iddia ediyor. Bazı yaz;arlar, Al'is
Lo'y-u biyo-loj,ik p1,ilwlojlnin kurucusu saymalctadırlar\ Yunanda suç
la daha çok filozofik ve teolojik yönden uğraşılmış, bu yönde izab
Jar verilmiştir. Sofokles'in ünlü eserinde babasını öldüren ve annesi 
ile evlenen Gedip "Ben hareketlerime k.rı-tlandım, katlaıımak mec
buriyetiııde kaldım, yoksa onları işlemedim" der. 

Ortaçağkırda, Thıoımmı d' Aquin, insan ihtiraslarında suçların 
çoğunun kökenini .görmüş, fakat sefaletin suça neden olı;ıcu bir 
fruktör oldıığımu da belirtmiştir, Orta çağların önce musevililc soma 
hristiyanlık teo-lojisin-de yer alan suç konusundaJci görüşü şöylece 
özetlenebilir : İnsanın ahllli, manevi gelişmesi mümkiinclür. Kişi
nin manevi gelişmesi onun suçluluğa foarşı kendisini konımasıııa 
irn:kı'!ın verir�. 

2 bis. - Poziliv:ist yazarlara ulaşınaçlan çok daha önce Tlı-omı:ts 
Mıoı,:e, M<1ntesquieu, V,oltafre, Rovswau, Becoaria, Bentharn gibi 
yazarlar suçu sosyal bir olay .9aya11 bazı görüşleri beliıtmişlerdir. Ni� 
im.yet XIX. yüzyıl başlarında ilk pozitivistler Lalvater, Gai!l, Pi.nal, 
Esquirol ,gibi yazarlar suçlunun fiziık ve psilooılojik kişiliği ile ilgilen� 
meye ba_şlaımşlnrdır. Esquirdl, bir etüdünde akıl hastalığının se
beplerini kişiye ve ortama ilişkin olmak üzere ikiye aymnış ve ld
şisel nedenlerin biinye, Iıastalık gi,bi, bireyse] biyolojik faktörl<;re 
dv.y :mi:lığını, ortam şaıtlannın ise coğra'fi ve sosyal faktörleri ortay,n. 
koyduğunu açıklamıştır. 

1860 senedinde Maudsley suç ile akıl hastalığı anısındalci ili.�Id
)eri inceleyen eserini yayınlanmış ve 1868 de P./'O'ser Despine (Ps.yclıo-

zaya ilişkin günümüzün düşüncesinin köklerihi insanlığın tarih 
öncesi dönemlerinde arama.k gerektiğini yazıyor (Szabo, Cri
minologie, Montrf'.ial 'HJ-65, s. IX). 

2) Y.V. Stanciu, -Qu'est-ce que la Crim.i.nologie? (Etudes inter
nationales de Psycho - Sociologie Crim.inelle, no. 1, s. 52). 

3) Stefaıni - Levasseur - Jambu - Merlin, Criminologie et Science 
p&nitentiaire, 3 eait., 1972, s. 24. 
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logie naturelle) adlı eserinde suçlu __ ço.ıcuklarda dejenereleşme alfi� 
metlerinin varlığını belirttikten sonra suçluıl.arın folie mıorale'e tu
tuldukları sonucuna vanmştır. 

/ı.lfonso de Candolle ve Villeıı·me İ-830 ve 1831 yıllarında suç is
tatistilderi üzerinde etüdler yayınlamışlardu. Parent - Duchô.te7et, 
fuhnşu, devri bakımından çoık yeni bir metodu uygulayarak, Antro
poloji, tıb ve sosyoloji yönlerinden incelemiştir. 

Qu-etelet ve A.ndre Guen·y'.nin isimleri bu konud,a önemle hatır
lanmak gerekir. Quetelet 1835 yılında Hollanda suçluluk istatistik
leri üzerindeıki Hraştırmalarını 'yayınlamış ve doğum ve ölüm ınik 
darları nastl oluşlarından önc8 tahmin edilebilirse adam öldürme 
ve sahtekfirlık fiillerinin de böylece tahmininin rn.ümlcün olduğunu 
açıldamıştır. Gtıe1'1'Y 1883 yılında yayınladığı (Est.aıi oor laı st,aUstique 
morale .d·e la france) -adlı eserinde toplum olaylan haldcıuda da sa
yı. .. al analizler uygulamanın mümkün olduğunu ve böylece bunların 
gelişme ve başka utinsurlarla olan bağlantılarının teshit edileb:ileceği
ni uç,klamıştır. Görülüynr ki, İtalya'da LJ0ırıiıbtoıso ve Ferri taıfala
rından meydana getirilen hüyül{ eserlerden önce, Suç A:ntmlıofisi 
ve Sosı;olofisi'nin temelleri hemen de ,atılnuş bulunuyordu. 

t'rç büyük isim (Loınbroso; Fel'l'i. Garofalo) 

3. - XIX. yüzyılın ikinci yarısında kıimirroloji tarihinde üç ıbü
yük isme rastlıyoruz, Bunlar Lombroso, Fet·ri ve Garofı;ı:�o'dur. Bu 
üç yazarın eserler-ine biraz daha ayrıntılı olarak değinmek nygun 
olur1 

: 

Casarn Lomb1•oso : 1836 yılında Vernna'da doğan ve P-adova ve 
Sienna ünivershelel'inde Tıp öğrenimini yapan Lombroso, Pe8arn, 
fü1iversitesinde .Adli Tıp profasödüğii ehnekte iken bu şehir ceza-

4) Geniş ayrıntılı bilgiler için bk. Diiııunıeııer - E.rınan, Nazar! ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, c. I,. 7. bası, 19-79, s. 80 ve son., poziti
vist doktrin hakkında Bibliyografya, için bu eserin s. 80'den 
itibaren notlarına bk. Vold, Theoretical Criminology, New York 
1958, s. 27 ve son.; Ofof Kinberg, Les Problemes fondamentaux 
de la Çrinrinologie, Faris 195'9,, s. 41 ·ve son.; B-Ouzat - l'inatel, 
Traite de Droit Pı'!nal et de Criminologie, tome ur, Crhninolo
gie, Paris 1963, s. 2 ve son.; Gı·esham M. Sykes, Cri.mlıı.ology, 
1978, s. 11 ve son. 
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e,:ıinde suçlular üzerindeki incelemeleıi sonucunda, 187_6 senesinde 
sonradan, büyük bir iıJ.ıtil8.1 yaratacak olan (L' U.omo· Delinqtıente -
Suç İşleyen İnsan) adlı büyüle eserini meydana getirmiştir. Lombro
so'nun bu eseri ·bütün sistemjni özetlemektedir. 

Lomhroso'ya göre suç, ölüm, doğum gibi tabir bir olaydır; hat
ta bitkiler ve ha}'Vanlar aleminde de vardır. Bh fiil belirli .bir mem
leketin ve zamanın &det, gelenek ve düşünceleriyle çelişme lıaıiıide 
bulunduğunda suç vasfını alır. Suç genel nedensellik kanunu için
de tabü bir olaydır. Zira suç önemli bir las.mı iübal'iyle organizma 
şartlarının ürünüdür. Bazı insanlar, -belirli hayvanların yutıcı, 
bitkilerin parazit olması gibi- suçlu olarak doğarlar .Suç işleyen in
san sui generis antTopolojik bir tip te"şkil eder v�- bedeninde buİu
nan a.natomidı:, biyolojik ve psikolojik olağan dışı özellikler dolayı
aiyle suç işler. Kişileri suç i�lemeye :zıo-rlayan bu stigmatlm'ıu men
�ei atavizm, dejenereleşme ve sar'adır. · 

Lombroso'ya göre ceza, suçu meydana getirmek hususunda bir� 
!eşen fikir ve tabiı kuvvetleri yok edemez. Bu nedenle ceza yerine 
iyi bir sağlığ1 koruma, hijyen, suçları önlemekte daha etkili olur. 
Devlet suçla, bir keforet, manevi ödetme amacı ile değil v� fakat 
sosyal savunmayı sağlamak için savaşffialıdır�. 

4. - RaYfae{o Garofalo : Garofalıoı'nun fikirleri {C1'imirwlogi,a) 
adlı eserinde açıldanITIJştır0

• Yazara göre ahla.ile dışılıık serbest ira� 
denin ürünü değ.ildir; failin, biyofojilc teşelddi.lünün sonucudur. Öy
leyse, cezalandu-ınada da ölçü teh1ike hali olrimhdır; ceza sorum
Iuluğumın dayanağını, bu teşkil etmelidir. Zira suç serbest iradenin 
ürünü olmayınca manevi somınlululc, suç ve cez-a. �rasındaki oranı 
haldı gösteremez7

, 

5) Lombroso'nun hayatı ve eserleri için bk. Piırn.t,cl, La vie et 
L'Oeuvre de Cesar Loınbroso (,1836 - 1909) (Bulletin de la 
Societe Internationcıle de Criminologie, yıl 1959, 2. semestre, 
S, 217). 

6) Le Baı-on R. Ga.ı:ofalo, La Criminologie, Paris Hl05. Bu eser 
Türkçe�•e çevrilmiştir. (Türkçeye çevil'en Muhittin Göklü, İs
tanbul rn57). 

7) Garofald'nun sistemi hakkmda ayrmttlı bilgiler için bk. Sulhi 
Dönmıezeı· , Cezai Mesuliy�tln Esası, 19'49, s. 37. 
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5. - Enrico Fe11'i : 1856 yılında Benedetto - Pô'da dıoğmuş 1.1lan 
Fetri'nin bil_irnsel eseri (Sociol_o,gia C1+rn.ıinale - Suç SosyohıFsi) adlı 
kitabında açıklanmaıktadır, 

Feni'nin, yayınından sonra Ceza hukuku üzerinde çok derin 
etki yapan, büyük eserinde ileri sürdüğü fikirlerin çok lo.sa bri.r öze
tini şöylece verebiliriz : 

Suçluluk olayının incelenmesinde esas, pozitif me�nd o�malıdır. 
Pozitif metod gerçeğe götürecek yeg3ne yoktur. Suçlu genelüılde bi:r 
anormaldir; onu biyolojik, fizik ve sosyal faktörler, kendisine rağ
men, iradesi dışında suç işlemeye zorlar. Bu faktörlerin birhirine 
görn üstün olup olmaması çeşitli suçlu katem_oırilerini ayırmayı müın
küıı kılar. Suçluluk istatistikleri cezanın suçlan önlemek veya ıldşi
lerin suçlarını tekrar etmelerine engel olmak -bakımından etld yap
madığını ortaya koymuş bulunmaktadır. Öyleyse toplum başka sa
vunma araçlan bulmaık. zorunda.clır. Bunlar sostitutivi penııli adı 
verilen ceza�ın yerini tuıtan tedbirler (muadilleri) dir. İstatistik in
celemeleri bir ·m.emleketteld. suçluluk düzeyinin '"suçta; aşırı doyırrwş 
eı·eği kanunu'' na göre belirdiğini .ortaya koymaktadır : "Nasıl ki, 
belll'li bir ı.sıdald belirli hacim suda belirli sayıda - ne bir atom 
fazla ve ne bir atom eksile- kimyasal ·cisim eril'se ayni suretle be
lirli bir sosyal ıortamda, bireysel ve fizhlc şartlar içinde belirli sa.yı� 
da suç işlenir, ne bir sayı eksik ne de hi.r sayı fazla", O. :halde ceza 
da, kendisin� tanınan etkinliğe sahip olmaı:İııalc gerekir. Suçluları, 
suç işlemeye I götüren sebep ve faktörler ve hui:ılann lcarşılıklı et
kileri arasındaki· sabit ilişkiler evrensel detennin.izırnin ispatıdır, Ya� 
!;,"ayan varlıik, protoplılzma halinden, en gelişmiş şekline kadar sırf 
kendi varlığı için savaşır. Ceza soıruı'nhıluğuntın esası sosyal sorum
luluktur. Suçluların, toplum içinde yaşamaları ve eylemleıi ile ona 
zarar venneleri veya, tehlikeli bulunmaları dolayısiyle sosyal so
ı'llmlulukları vardır ve cezıa vermek hakkı toplumun savunınası 
esasına dayanır. 

· 

İleride suçtın izahında çeşitli faktörler incelen:irıken gerektiği 
yerleı·de Ferri ve Lombroıso'nun görüşleriıne de ayl·ıca değinile
cektir. 

Kriminoloji biliminin tariliçesinde _Tarde, Mezger ve Exn(;•/"'in 
de önemli yerlel'i bulunduğunu söylemelidir. 
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5 his. - 1920 ve 1930 larda yeni Çağdaş Kriminoloji ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu dönemde sqç teşkil edici davranışı izah 
bakımından ortaya ilci asli görüş çılınuştıt : Bunlardan birincisi Sig• 
ıııund, Freud'wn teorilerlııin etldsi ile suçu, kişinin ıuh yapısında 
mevcut olan gerilim ve ihtilafların sembolik -bir ifade tarzı tefrJdd 
ebniştit. Hdnci izah tarzı ise, sosyologların_ etldsi ile suçu bireyin 
içinde yaşadığı 0rtamın bir sonucu gibi ele almak olmuştur. Halefi 
de bu iı!d esas görüş Kriminoloji alanında egemendir. 

İkinci Dünya savaşından sonra, bütün dünyada ve ö:,.elllcie 
Aınerika'cla ICri.minoloji alanındald ara.ştımııalar ve teorik çalışma
lar sosyologlar tarafından yüıütülmüştür ve suçun sebepleri, fer
din içinde sosyalleştiği veya içinde fiilen faaliyette bulunduğu sos
yal ortama bağlanmış, böylece aile yapısı, suçlu grupların etkisi, 
suç teşkil edici davranışlara sevkedici kültür dı:iğerlerinin rolü, 
pm,fasyonel suç organizasyonları ve benzeri konular esas araştırma 
yönlerini oluşturmuştma. 

1960 lara doğı11, özellikle Amertka'da suç teşıkil eden, suç'.u 
da\;'.rnnışın temellerine ilişkin genellikle kabul edilmiş faraziye'.ni 
değiştirmek hususunda yeni blı taluın gayretler ortaya çıktı. Krimi
nolojik teori, metod ve uygulamalar yeni bir takım ara§tınnalann 
konusu haline getfrildi; bazı sosyologlar ,bu yeni yaklaşımı "Radikc!.'l 
I(riminoloji" olaıuk adlandn·dılar; bazıları ise "eleşliricel I<'rimi
noloff'" dediler. 

Bu yeni görüş sınıflara ayrılmış toplumda Ceza Kanununu, i,k
tidarda olanların diğer azınlık gruplarını kontrol etmek üzere kul
landılcları bir araç olarak görmektedir. 

5 ter. -Kriminolojinin bir bilim dalı olaıı,1k gelişmeziııcle, 1[;85 
yılından itibaren toplannuş olan- Suç Anh·opolojisi I('()ngre!erinin 
de önemli yeri olmuştur. Antropoloji �congreled ve Lacı(JiSsa.gne ta
rafından yayınlanan Ktirııinolo,ji Arşivle1'i suç olayının incelenme
sinde çok aydınlatıcı m:l oynamıştır. 

1914 yılına kadar RrQlnla (1885), P:ıris (1889), Brüksel (189,2), 
Cenevre (1880), Arnsterdam (1901) ,  Toıino (1903), Kolonya (W13) 
Suç antropolojisi Jrongreleri toplanmıştır. 
3) Bk. Sykes, s. 14. 
9) Sykes, s. 16; Jack Douglas, C'rime and justice in American So

ciety, New York 1971. 



lCRİMİ.NOLOJİ 

I. Dünya Savaşının sonuçla-dığı duraklamadan sonra 1934 yılın
da Benigno di Tutlio tarafından Milletlerarası Kriminoloji Derneği 
kuruldu ve ilk Milletlerarası Kriminolıoıji Kongresi 1938 yılındı;ı. Ro
ına'da toplandı. 1949 yılında Paris'te Milletlerarasi KüırıIDoloji Der
neği kurulmuş ve ilk olaı-ak 1950 ytlında· Paris'te II. Milletleraı-ası 
Kriminoloji Kongresi toplanmıştır. 1955 Londra ve 1960 La Haye 
Kongrelerinde Milletleraı,ası .bir Kriım.noloji bilimi. komdsyommun 
kurnlması mümkün olabilmiştir ,  Bundan soma her beş yılda bu 
kongreler toplanmakta devam etmiştir. Günümüzde en etkin bi
limsel milletlerarası bir kuruluş olan bı, -Demek, çeşitli seminerler, 
toplantılar yapmaktadır. Bu Derneğe bağlı teşeldcüllerden birisi de 
Kanada'da Montrful'da kurulmuş bulunan Milletlerarası Krlınino
loji Merkezidir. Bu mel'kez de, çe�itli milletlerarası sempozyumlar 
toplamaktadır; Avıupa Konseyi -de 1960 dan beri her yıl Krimi
nolojik araştırma Konferansları ve Kollokyumları tertiplemekte ve 
bunlara sunulan rapor-lada birllkte, tartışma tutanakları da yayın
lanınıştadır. 

Şimdiye kadaı- merkez milletleroı-ası Versai.Ue, Mıoıntr€al, Santa 
Margaı-eta ve diğer. sempozyumlarını toplamıştır. İst. Üniversitesi 
Kriminoloji Enstitüsü, sözü geçen merkezle işbirliği halinde 1973 
Şubat ayında ''Şehirleşmenin 'neden olüuğu Ceza Adaleti Problem
leri" üzeı-inde Orta Doğu memleketlerini kapsayan ı:p.illetleraı-ası bir 
sempozyum tertiplemişti (B:k. "Şehirleşmenin doğurduğu ceza ada
leti sorunları sempıozyumu, 17-19 Arahk 1973, İstan:bul"), 

3. § KRİMİNOLOJİN.İN TANIMI VE NİTELİĞİ 

Tanım 

6, ----'--- Kriminolojinin tanımı üzerinde çeşitli görfu.ıler ve ihtilaf
hır vardn.ı. 
1. \ Tarif hususundaki zorluğu Louis Bra.ffort (Preface i'ı. L'Intro

dnction a la Criminologie) adlı eserinde §Öylece belirtiyor : 
K.ri.minolojiyi tanımlamak kolay değildir .  Zira bu bilgi dalı ay
ni zam.anda bireysel ve sosyal hususlara ili§kin bulunmakta ve 
daima harekette ve kavranamaz kinılil( gösteren insan varlığı
na bağlı bütün müphemiyetlerle çevrilmiş bdlunmaktadir. 
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Bonger şöyle bir tarif verir : "Bütün yönlerile suç olayını ince
leyen d8neysel bilim," Btı anlamda ele alınınca lo-iminoloji, Suç 
Antropolojisi, Suç Sosyolojisi, Suç İ>rofililksisi, Suç Psikolojisi, 
Penoİoji, Suç siyaseti olarak adlandırılıan b ütün bilgileri kapsar. Ba
zıları Kriminolojiyi, Ceza· hukukunun yardımcı bilimi olarak bclirt
nhl,'ıler ise ele bu göıiiş gerçe�cten lrntalıdn· : Tıb bilimi de Fizik, 
Kimya gibi diğer bilimler.in veriler.inden yararlanır; fakat sôız. kc·
ı::ıusu bilimler, Tıbbın yardımcı bilimleri olarak isimlendirilme7Jer. 
(Ceza hukuku ve Kriminoloji arasınclald iliş.kiler için bİc. no. 21. 
ve son,). 

Ni.cefero'ya göre Kriminoloji bağımsız bir bilim dalı olup rnn
letik Ve tüme gidici kimlik taşımaktadır. Şu suretle ki, bu bilim 
suça ilişkin çeşitli disiplinlerin başlıca sonuçlarım, suçlu ve on:ı. 
karşı uygulanması gereken tııdbirleri özetler ve bi'L· sentezini yap
tığı suça ilişkin çeşitli bilimleı:e ait bir tür giriş niteliğindedir2

• 

Sabatini'ıiın verdiği tarif ise şöyledir : "Kıi.minolo,j� deneysel 
metod ile suçlunun ldşiliğini inceleyerek suç !Olayının tc1.bil men
şeini ve mekanizmasını, sosyolojik ve biyolıojik faktörleri arr.ştırnn 
suçluluğa ait genel bir bilimdir"". 

Sykes'a göre Çağdaş Kriminoloji, Ceza hukukunun sosyal kö-, 
kenlerini, Ceza adalet mekaıiızmasınm işleyişini, suç teşkil edici 
davranışların nedenlerini, suçun önlenmesi ve tell'ldlini, kişilerin ıs
lahı ve sosyal çevrenin değiştirilmesi komılannı kapsar·1• 

7. --, Corıstant'a göre" -geniş anlamda Kriminoloji iki bi.iyük 
gruba ayrılır; birinci gruptaki g;lt dallar şnıılardır :  

1) Suç An-tropolofisi : Bu dal suçluyu, organik y�'lpısı yonun
den inceler ve verasete ilişkin, biyolo jilc, anatomik, fizyolojik fak
törleri söz konusu eder. 

2) Suç Psikolojisi: Suçun oluşmasına neden olan ya cl:cı. geliş
mesmı sonuçlayan ruhsal olaylatı inceler, Yaş, cinsiyet, karakter, 
bünye gibi 
2) Jean Constant, Eiements de Criminologie, 194,g., s,. 15, 3) Jean Constant, 15, 
4.) Sykes, 4, 
5) Jeaıı Constant, 16. 
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3) Suç Sosyolojisi : Suçu bir sosyal olay olarak ele alır; sosyal 
kimlik ta§ıyan ve suça neden olan faktörleri araŞtırır; sosyal ortam, 
alkül etldleri, sinema, din gibi. 

4) Suç Ps-ildyatt"isi : Anormal veya akıl hastası suçluları· ince� 
ler; akıl hastalıkları ile suç arasmdald ilişkileri belirler. 

5) Penolo/i : Cezaların ve emniyet tedbirlerinin menşe ve ge
lişmelerini izah eder; bunlarm ne derece etkili olduklarını araştınr. 
Etkili tedbir türİeıini bulma.ya çalışır.-

Bu beş dala genellikle Teorik Kriminoloii adı verilir. İkinci gru
bu ise Uygulrtywı l(1·imirı.o{ofi teşlcil etmektedir. B u  gruba ait dal
lar ise şunlardır : 

1) Suç Siyaseti : Suçlan önlemek için Devletin yerine getir
mesi gereken faaliyetlerden sözeder. Bu itibarla suç siyaseti Sllça 
karşı savaşmak ·için Devletin faaliyete koyduğu •bütün araçlardan 
oluşur. Bu -bakımdan din, ahlak da birer aı-a.ç sayılabilirler. 

2) Suç Pr.ofil.i.ksisi : Toplumun, suçluluğun sosyal, ekonomik 
faktörlerini önle.mele ya da azaltmak veya yıok etmek için başvur
duğu bütün araçları inceleyen -bilgi dalıdn-, Bu dalın tıbbi ve sosyal 
yönleri vardır. 

3) Krimi1�a'lfitik ya da bilims.el polis: Suçluların meydatia çı
karılmasırii sağlamak için başvurulan fennl araçlan inceler. Dalc
tiloskopi, Antropometri, Balistik gibi dalları varclır. 

8. � Arııglo - Amerikan memleketlerinde, özellikle sosyoılogların 
idare ettiği öğretimde ve yayında Kriminoloji,. Avrupa teİekkisine 
_göre genellikle, suç sosyolojisi yönünde işlenmektedir. Kaldı ki, bu 
görüş güı11funiizde Avrnpa memleketlerinde de gittikçe yaygınlaş
maktadır. 

Krimim:ı-Iojiyi, bu anlamda. ele alan yazarlar arasında da az ve
ya çok görüş ayrıntıları bulunduğunu beliıtmek gereldr. 

Bu hususa ilişkin olarak birkaç misal verelim ve ya.zara değine
lim : Flarıs Van Hentig

6 Kriıniııolojiden "suç ve suçun foontrolü'' 
olarak tanınan olaylatı, normal davranışlardan sapıcı _eylemleri (<le-
6) .mıns Von Hentig-, Crime Causes and Conditions, New York, 

1947, s. ,ı . 
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v:ia:tion) yilni suçu önlemek veya yıo-k elırtelc için sosyal sistemin 
kapsadığı ınekm1izmaları anlamaktadır'. 

Buna karşılılc Sutherland'a göre Kriminoloji "Suçu sosyal bir 
olay gibi ele alan bilgilerin bütünüdür"". Bu bilgi dalı içine lw
ııunla,;sı yapmak, ilNfıl eylem-ek ve lı:anwılmın ihldi'. ed'ilmesine karşı 
tepkide bulunmak süreçleri girmektedir .. 

Bununla beraber Sutherland'a göre Kı:inünoioji baw.n daha 
dar anlamda tanımlarur ve sadece suçun sebeplerini belirleyen bit 
bilgi dalını be:li.Jtir, B'!lnunla beraber yazar, kriminoloj:iyi geniş an
lamda almayı yeğ tutmaktadır. Bu sui:etle el.e alınan Krimiı.ıolojinin 
amacı kanun sürecine, suçu önlemeye ve suçlular hakkında gerekli 
tedbll'leri almaya ilişldn genel ve değişik prensiplerin ve diğer tip
teld bilgilerin bütüınünü izahtan 1barettir. 

Taft'a" göre Kriminoloji deyimi, genel ve özel anlamda olmak 
üzere iıki türlü kullanılmaktadır ; Dar veya özel anlamda Krimiıııa-
lıoji suçu anlamak, önlemek, ·suçlular hakkında uygulanması ge
rekli işlem ve tedbirleri belirlemek için gerekli konukırın iucelen
m0sidir. 

Caldwell10 de benzer bir ayırıma yer vermehedir : "Geniş an
lamı ile Kriminoloji Suç ve Suçluya ve Toplumun sııçu cezalandır
mak ve önlemek hususunda gösterdiği ça-balara ilişkin bilgilerin bü
tününü belirtir, Böylece ICrimino.Joji Huıkuk, Tıp, Din, Fen, Terbiye, 
Sosyal çalışma, Sosyal etik ve Kamu idaresi gibi alanlardan alın
mış bilgilerden oluşur; Kriminolojinin uğı·aştığı çerçeve içine ya
sama. ve yürütme organlarının, mahlceıneledıı, terbiye ve ıslaJı edi
ci kunımların ve kamusal veya özel sosyal kurt.unların faaliyetleri 
girer. 

Kriminıofojinin, Penol.oji adı verilen özel bir dalı, ıslah, suçlula
rın ıslrclıı ve bu hnsustald müesseselerle uğraşır. Buna kaı·şılık dar 
anlamda Kl'iminolnji suç ve suçlularm, b4limsel yüıuien hıcelenme .. 
sini belirtir. 

7) Sosyal kontrol kavramı için bk. Sulhi Dönmezcr, Sosyoloji, 
7. bası, 19'78, s. 2-78 ve son. 

8) Sııtııcrlıınd - Crcssey, P'rinciples of Criminology, beşinci bası, 
s. 3. 

!J) Doııald R:]' aft, Criminology. üçüncü bası, 1956, s. 19 ·ve son. 
10) Robcrt G. Caldwell, Crirrıinology, New York, 19-513, s. 3. 
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Bu anlamda Kriminoloji, araştırmalarını. üç yöne doğrultur : 
İlle olaralc Ceza hukuıkımun niteliğini ve uy.gulamalru:ını ve bu hü
kukuıı hangi şartlar altında geliştiğini araştırır. hcinci olarak suçun 
nedeni sfüecini ve suçlunun �iliğini ve üçüncü olarak Suçun ön
lenmesini · ve suçluların ıslahı halini inceler . . . »-u, 

Şimdiye kadar göıüşlerini özetlediğimiz yazarların fikirlerinin 
göti.irdüğü sonuç �u olmaktadır ki, genel ve geniş olaırak Kı-imino
lojiııiıı sur; o'layını inceleyen bfr bilgi dalından ibatet bulunduğu 
hıısıı.ı'ttndtıı herkes mutabıktır12

• Ç'Ok geniş ülan bu tarifin sınır
lannm şekillendiıi.lıııesi zorunludur. İşte muhtevanın tesbiti balu
mındandır ki, çeşitll görüşler ortaya çıbnıaktadır. Evvela iki ayn 
göri.işü befütiyoruz : 

a) Bir görüşe göre Kriminoloji özerk, bagımsız ve tekçi bir bi
lim dalı değildir_ ve fakat çeşitli bilimlerin bir demeti'dir. B-öy!ece 
Kriminoloji yoktur; fakat Kriminolojik bÜiİnler vardır. 

b) İkinci bir görüşe göre ise Kriminoloji bağımsız, tekçi bit 
bilinı dalıdu·; sırf biliı11di1'1a. 

11) Sosyolog yönünden suçlu sosyal olayın bir görünüşünden iba
rettiı:- ve sadece onun bil' kısmuu oluşturur. Bugünkü Sosyoloji 
de suı; faaliyetine ilişkin sosyal ortaı:rı,ı: oluşturan faktörlerin in
celenmesinde insan tavır ve hareketlerini inceleyen bilimlerin 
verileri kullanılmaktadır; esldden iSe araştırmacılar tarihe, co-ğ
rafya ve ekonomiye başvuruyorlardı, bk. S:ı:a,bo, Crimirıologie, 
et polfüque criminelle, 1978, s .. 12 ve son. 

12) DW'khelın, Kriminolojiyi şöyle tanımlamıştır ; "Toplum içinde 
bau kimseler tarafından işlenen öyle bir takım fiil ve hareket
lerir,ı. varlığını görmekteyiz ki, bu fiiller bir defa işlendiklerin
de toplum tarafından ceza adı verilen bir tepki ile karşılanmak 
dış karakterini taş.rlar. Bu fiillerden bir lasmı ise sui generjs 
bir grup teŞkil etmekte ve bunları m,ü.şte.rek hir başlık altında 
toplamaktayız. Cezalandırılan bütün fiilleri suç genel terimi 
altmda toplamakta ve böylece t&rif edilen suçu ayrı bir bilim 
teşkil eden Kriminolojinin konusu haline getirm-ekteyiz.. (bk. 
Dtll'ltlıeim, Les Regles de la methode sociologi,que; Faris, on 
Üçüncü bası, H>56, s. 35). 

13) Kı:-iminoloji�in bağımsız bir bilim olduğu h.akkındalti görüşler 
için bk. Szabo, Crim.inologie, s. 04 ve son.· yazara göre Kri
minoloji keıidisine özgü bir çok veriler to�laınıştrn; fal�at bu 
hal Kriminoloji ile .verilerini aldığı bilinıler a.rasında bir bağ
lantı olduğunun inkarına götürmez. 
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10. - Krimlnohıjiyi, çeşitli bilimlerden �Juşmuş bil' dal, bir tür 
bilim demeti olarak. sayanlar da, görüşlerinin geniş veyıa daı: olu
şuna· göre ilci grupa ayrılmaktadırlar. Keza Krlıninıofo.jiyi tekçi ve 
bağımsız bir bilim sayan görüş de ayıtl surette ild grupa bö,lünehi.17 
mektedir. 

O ha-ld'e Kriıninoloii ister bi'ı• bilimler toplamı, ·ister tekçi ve 'ba
ğmı.sız bfr b1ilim dalı WJ1·ı.ls-ın <Niıl ö1nemli plan g!};-ü;ş farkfo.n, bu biı
l·im rla-lına geniş veya d!al!' bıiı- ınıiliteva verilip verilımemesi-ne cla
y,anmrktadır. 

11. - Krin:ı.inolojiye e� geniş muhteva veren görüşü Grassbeı·� 
ger temsil etmektedir. Bu yazar " Kxlıninoloji nedir" ba�hl<lı14 -bir 
etüdünde şu görüşü savunuyor : Krinıinıo,loji suç gerçeğini, usul 
meselelerini ve suça karşı savıınımayı ilgilendiren birden çok di
siplinleri lmpsar. Suç .gerçeğinin, suç şelcillerinin incelenmesi de
mek olan, yani bir tür suç morfolojisi teşsldl eden Suç Pheom./3.nob
giıı'sini Suç AulTopolojisini, ve Suç Sosyolojisi ve Psikıoclojisini 
kapsar. 

Usul meselelerinin incelenmesinden ise, bazı kere ıkriminalis
Uk olarak nitelendirilen bilgileri anlamak gereldr : Bu !asım Acllt 
Tıb, Adli. Tıb PsHdyatrisi ve Adli Psildyab.'iyi, Bilimsel Polis, Ceza: 
Usulü Psikolojisi (Adli Psilmfoji) ,ve ceza dU.vasının uygun tarzda 
yönetilmesi içlıı gcreldi tekn:ük bilgileri kapsar. 

Nihayet suça İcarşı s•avunmaya ait incelemeler Suç Profilaks-i
sini_ özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde suç işleme hususundaki 
snsyal eğilimleri felce nğratma,k amacım güden şifa verici pedago. 
jiyi (Pedagogie Curative); Penoloji, Suça karşı korunma, Emniyet 
bilgil,erini ve Polis bilgisini kapsar. 

Grassberger'in temsil ettiği bu görüş, görülüyor ki, çok 
geniştir. 

12. - Kriminofo,jiyi suç olayına ilişkin bilgi dallarının bir de
meti saymakla beraber, muhtevasını dar olarak anlayan gö.riiş ise 
bir kere ln'iminalistik gı:npunu Krinrinoloji dışına çıkarma-ktadır. 
Gerçekten Krim-inalistik'in amacı olayların rnıaddiyetini ve suça 
<'.it delilleri -belirtir. Böyle olunca humm suç olayının •bilimsel yön� 
<len incelenmesi, izahı ile bir ilgisi yoktur. Gerçi kriminalistiJc, kıi-

1 
14) Grassbel'gcı·, Qu'est-ce que la Cı:iminologie? (Revue de Crimi

nologie et de Police Terchnique, 1-9'49, s. 3 ve son.) .  
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minolojinin bulgularından faydalanır ve ayni suretle kriminoloji 
de kriİninalistikten suçun bilimsel yönden incelenmesiı:ıde faycla
lanıt; fafoat nitelik ve maksat itibarile bu ild dal birbirinden ay
ndır. Görülüyor ki, bu ikinci görüşte krirrııinol'Otji swç gerçeğini -in
celeyen ve suça karşı savaşmaya oo savıırıımıaıya iN.şkin Olisiplin7el'in 
biitiiııii şet!linde sayılmaktadır. 

rn. - Kı·iminolo•jiyi özgür, bağımsız ,bir bilgi dalı olarak sayan
lara göre Krimİnoloji bir sentez bilimidir. Bu ıbilim Antropoloji, 
Biyoloji, Psikiyati'i, Psikanaliz, Sosyolo1i gibi insan bHiınlerinin me
totlarını uy':gular. Fakat bütün bu bilimlerin metntlarmm krimino
lojiye uyguılanmasın�a, balaş açısı farldı olduğu için, himf.nıofoji 
bütün bunlardan özgür ıbir sentez bilimi biçim.inde gelişir. Böylece 
l�riınin0loji bağımsız bir bilimdir ve fakat !kendisine özgü bir meto
du yo-lchll'. 

G1,aven bu görüşü şöylece belirtmektedir : Krimii:ıolo,jik bilim
ler, Kriminoloji a•dı altın-da geniş ·bir delta gibi üstün bir bilim ha
linde birleşmeli ve birbiri iç.inde eıimelidir15

• 

Bu görüşte Kriminoloji, diğer insan bfliµılerinin, ı1deta balını 
alan ve fakat kendisine özgü metotları bıulunmayan bil' sırf bilim 
halini kazanmış bulunmaktadır. 

14. -- Diğer hazı yazarlar ise belirtilen bu göri!§ü kabnl et
melde beraber, Kdrninölojinin snf bilim vasfı yanında tatbil<l, 1<::linik 
vo .. <;ı,fının da bulun;ması 21orunum.1 ileıi sürmeıktedirler. Kıiınirıolo-ji 
suç sebeplerini, bunlara deva bulmak, hu nedenleri yoketmek için 
nı-aştırır. Hattı1 bu görüşe göre Kı·imin-oloji, klinik metıodan uygn� 
!ayan tatbiki Krirninolojiden çıkacalctır. Sözü geçen görüşden ya
na olanlar Kriminolojiyi Genel Kl'iminolofi ve K!lirı.ik- K�"iminoloji 
olım,,k üzere ikiye ayıımaktadırlar18

• Genel Kıimlll'oıloji'nin foonu
sn ç.eşitli Kriminolojik hilimlerin verdiği sonuçları karş1laştırm.ak, 
nhenkleşt/nnek ve bunları sistematik bir bütüİı halinde sıuı.makhr. 
Böylece Genel Krimiı10loji sentetik ve ansiklopedik' nitelik taşır. 

Klinik Kriminoloji ise somut, bireysel suç olayına, Kriı:nrin.Dloj:iJk 
bilimler ve özel Kriıninoloıjin.in metodı ve prensiplerini kulla-
15) Jesan Gravc-n, La Criminologie et la Fonction penale (Revue de 

Crin:ıinologie et de Police Technique, 1%0, s. 16·5 ve son . ) .  
16) Mesela bk. Pinatel, La Criminologie, Faris 1960, s. 10. 
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nara,}( yaklaşmayı, suçluyu incelemeyi, olayda suç sebeplerinin 
beliıiilmesini ve ileride suçlunun mülceıriı' lıaliue gelmemesi için 
uygulanması gereken usul ve tedbiı"leıin nelerden ibaret bulundu
ğunun teS<bitini kapsar. Klinik Kriıninolojiyi hir tür uygulama bilgi.si 
niteliğini gösterir. 

Böylece Krin:00.oloji suçun önlenmesi ve suç işleyen hakkında 
uygulanması gereken işlem ve tedbirleri de ihtiva etmelidir. 

15. - Kriminolojinin sınırı ve muhtevası konusu Mlll.etlerarası 
Kriminoloji Demeğinin de uğraştığı dwnulardan birisini teşkil et
nı.iştir. Gerçekten Kriminoloji ile uğraşacak milletlerarası bir ku
ruluş için yapılacak ilk şey, -bunun kadrosunu ,belirlemek dmah idi. 
Dernek 1950 Kongresinden önceki hazırlık çalışmaJarında Krimi
ıwlojinin normatif görüşleıi red ettiğini, konusunun sebeplerinin in
eelenmesi, suçuı1 tedavi ve önlenmesinden tbaret b�lunduğunu ka
nı.rlaştırmıştı. Gine o zaman kabul edilen statüsüne göre dernek 
suç olayına uygulamalarında, çeşi:tli -bilimlerin geliştiıilmesini he
def olarak ele almış bulunmaktadır. Görülüyor ki, Derneğe göre 
Kriminoloji hem bir snf bilim (.wience pure) ve hem de bir uygu
lnına bilimidir. Kriminnfojin.in uygulama kısmı önleme ve suçlular 
hakkında tatbiki gereken çeşitli işlem şeldllerlııi gösterir. 

Kanaatımız 
16 . .,------, Krimimıılojinin k6!11nsu, toplumsal nonnlardan sapma şe

killeıinden suç denilen insan eylemlerini ve davranış, tavır ve ha
reketlerini ve ·snç olayını, suçu yapan sosyal süreçleri, sosyal bir 
gerçek olanıık Ceza adalet sis.Leırninin jşleyişini', suç He suçlu ve SOSJ 

yal çevre ilişkilerini incelemek, suçun sebep ve faktörlerini belide
m.ek, suça sebebiyet veren unsurlan, süreçleri izaih etmo,ktir. Sııf 
Kl'i1niıı.olo;in.irıı konusu budur. 

Suça sebep ·olan ve insanın suç teşkil eden tavır ve hareket ve 
davrı:nıışl_arına ilişkin faktörlerin çıolduğu ve değişiık nitelik gii-ster
meieri, bunların izahı için çeşitli bilirnJere haş.vurmayı zorunlu kı
lar. Bir kere insanın moıfolojik ve fizyolojik balamfordan incele
mesini yapan Suç Antropolojisine veya Biyolojisine :hlltiyaç vardır. 
Böylece veraset ve irsiyet meselelerini inceleyen Suç Biyolojisin
den faydalanmak gerekir. İnsan hareke_tlerinin sebeplerini, ve ldşi-
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li�c özelliklerini inceleyen Psilml,ıoıjiden, akli ve n.tlıi dengesizlikleri 
ve bozuklukları inceleyen Psildyatriden yar_arlamı:ııa zorunludur. Ke� 
za s,osyal ilişkileri vı:ı sosyal durumlar ile suçlaı· arasındaki ilgilerle 
uğraşan Suç Sosyolojisi, suçun, suçu yapan süreçlerin izahında 
özellikle öne� gösteren araçlardan biridir. Psikanalitı-k görüşden 
faydalanmak gereklidir, 

Kriminolojinin bütün bu bilimleıin bir sentezini teşkil etmesi 
gerekir. Bu itibarla diyebiliriz ki, Kriminoloji suç işleyen insanı 
inceleyen v� bu balamdan diğer bilgi dallarının verilerini sentez
leştiren yeni bir bil-gi dalıdır, Kanaatimiz şudur ld,. .bir ·buçuk yi.iz
yıldan ,beri suç prob-lemi ile uğraşan çok Sayıda bilim adantlarının 
hataşı, belirli bir görüşe saplanıp, onun doğruluğunu genel ve ev
rensel bir kural hıilinde ishat çabası içinde gerçeğin ancak bir kıs
ımm tesbit ederek bunu bir tilin gerçek şeklinde gösterme çabıaları 
olmuştur, · ı 

Krimim1loji ise, insan tavıl' ve .hareketine ilişkin bir -bilgi dalı 
olarak, hemen de aşılması .imldnsız bir güçlük ile karşı -karşıyadır. 

Kanım koyucuların çuk çeşitli fiil ve hareketleıi suç olarak be
lirlemiş bulundukları gözönüne almacaık olursa, bütün hunları nr
tak, bir tek teoıinin esasların.a uygun olarak jza;h ebnek mümkün 
olur mu? 

Bu sebep dolayısiledir ki, .  hiç şüpllıesiz, insan üzerindeki bil
gileıi. toplayan yeni -hir senteze muilıtaç bulunuyoıuz, Stancitı bu 
bilgiye hir İnsan bilirııi (Science de l'huınınre) de-nıiJtir. 

O halde diyeceğiz ki, k1iminoloji insanın sarpıcı daım·anış .ve 
eylemleri amsmda suçu doğunrn, yımpan ve suçu kontml .etme amaı
cmı güden sikeçler{ açıklayan ve .mçu.n sebep ve faktöderini tes
hit maks,!ldiııle insıana ve sıiç i,şleyeıı insana i�işkin bilgilerin bii.tii.
rıii-niln sentez-ini olıı.ştuı'(Jn biı' bilgi daltdı1'. 

17. - Böylece görülüyor ki, -biz, esas itibarile Kriminıofojiyj, 
Suç Sosyolojilsine dayalı bir sentez bilintl sayan görüşlere katılmış 
bulunmaktayız, 

Bu sentez biliminin 1konusu suçlunun ve suçun ıaJuşınasma dair 
ve suça ilişkin bütün diğer sosyal süreçlerin tam bir şekilde incelen
mes•idir. Suç bir hukuki bfrey olarak değil ve fakat sosyal bir olay, 
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bir fiil ve hareket bir insan davranışı olarak kabul edilme�idir, B,: 
bakımdan Kriil!-in,;loj;i, gerçek bir sosyal klinik çe�çevesinde faali� 
yette bulunmalı, gözlem ve deney metodlarını kullanmalıdır. Böy
lece Kriminoloji, :klinik ve deneye dayanan ve bu yollarla elde et
liği s•anuçları sentezleştiren bir bilim dalı kimliğini kazanmaktadır. 

Bugün için, Kriminoloji, daha ziyade, Kriminolojik bilimle1"den 
(Suç Antropofojisi veya Biyolojisi, Suç Psikolojisi ve Psildyatrisi, 
Suç Sosyolojisi, Penoloji) oluşmuş hir bilimler demeti halinde bu
lumnaktadır. Sadece Suç olayına ilişldn çeşitli dalları kavramakta 
ve bunların bir sentezini yapmağa girişmekle yetinebilmeıkte(h·17

, 

Bu sebepledir ki, Sellin, Kriminoloji için "ülkesiz bir kıral" de
miştir. 

18. - Fakat böylece meydana getirilen sentezle elde edilen �-0-
nuçlarm, uygulamada-ki etkilerini sağlamak maksadiyle yapılması 
zorunlu faaliyetler de Kriminolojinin, konusunu teşlcil etmeli midir? 

Durum, adetii Tıp bilimine benzemektedir. Nasıl ld Tıp bilimi 
organizmanın işleyişi ve bu işleyişteki bo:ıuklul<lan belirlemekle ye
tinmeyerek ayrıca tedavi kısmınİ da ihtiva etmekte ise, Krirninol'Oji
nin de ayni suretle teşhis ve tedavi bölümlerlııi kapsaması gerekil'; 
yani klinik Kriminokıji'ye de yer venneık zorunu vardır. 

Böylece biz Kriminolojiyi Temel Kriminolofi ve Klinik I(,ıimf,, 

rıo10;-i olmak üzere ikiye-bölen ayırımdan yanayız, 

Kriminoloji bilimi ba.§'langıcında hir tür sııf bilim sayılmıştır; 
Kıimina.loji'nin yalnızca suçun faktö�lerini belirlemesi ve tesbiti 
gerektiği açıklanmıştır : "Suç ildeta, yıldızlan teleskopn ile incele
yen astronomi ıllimuıin yaptığı gibi ince!enınjştir"18

, Böyle bir 
görüş hiç şüphesiz, yerinde değildi. -Gerçekten "Derhal farkına 
vanlmışlır ki, suçlu d«:m•(l'nış, toplumun bu tür eylemleri suç tıi
teliğinde kabul etmesi dofayısiyledir ki. suç sayılır. Bu gerçeği ber
taraf etmek, Kriminolojinin özgür bir ,bilim olarak varlığını inkilra 

17) Bu hususlarda bk. Les Sciences sociales dans l'enseiımement 
sup6rieur, Criminologie (UNESCO yayını, Lausanne 1956); ay
rıca bu kitabın önsözüne bk. 

l8J Phıatel, Droit p6nal et Criminolog!e (Rev. Sci. Cd. Dr. Pfo. 
Comp., yıl 1953, s. 598). 

Kriminoloji - 2 
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götürür. Suç teşkil eden eylem ceı;ayı gerektiren karakterinden -ay
rıldığında diğerleri gibi. bir insan hareketi niteliğini alır ve bu hare
ketin incelenmesi görevi, yerine göre, Psiloofoji ya da genel Psiıko
patoiojye ait bulunur"10

• 

Bu k{)lnuda okuyucu, kitahımızın 1. no.'lu pragrafında verilen 
izahları hatırlamalıdır. Gerçekten suç, aslında toplumsal normlar
dan bir tür sapma (deviation). dur. Bir eyleme suç niteliğini veren 
husus onun zatından, karakterinden çok toplumun daıha doğrnsu 
toplumu idare edenlerin o çeşit sapmayı çıoJ.: zarıar veıici saymaları 
ve bir ceza ile karşılamaları sebebiylecfü, Kaldı ki, cezayı gerekti
ren eylem ilgililerce keşfolunarak faili cezalandırılmadığı takdll'de, 
eylemi yapan kişi suçlu sıfatını da  almaz. Bu sebeple lu-iminoloji 
de "lnterccitioniste" akım suçun ve suçlunun kemli başına ,bir var
lığı oılmadığını o,na bu vasfı verenin tophuTiıSal süİ:eçin beürli bir 
yönde işlemesi oldµğunu öne sürmektedlı�0

• 

Kıiminoloji ''Suçlu'nun ıslahı, Suçlu hakk.ınıda uygulanması gt
teken tedbfrleı·" alanlarını da  sınırı içine e.lmak zorundadır. Suçu 
meydana getiren faktörlel'den sözetmek ve faknt bunları bertaraf 
edecek usul ve araçlarla uğraşmamak akla uygun ol,amaz21

• 

Kriminoloji ve suç siyaseti 

i8 his. - Kriminolojinin ortaya çı'lcmasından sıoma suç 
�iyaseti ii.zerindeld etkisi-fazla olmadı; hu_durnm 1960:lara kadar __ 
devam etnıiştir22

• IS60'lardan itibaren, suçluluğun büyük artışı kar
şısında Kriminologlar siyaset adamlarının kararlarına tesir etmeye 
başlamışlar<lır : Söz gelimi yeniikn sosyalleştfrme hapis cezasının 
ana hedefi haline getirilmiş, depenali;:m·sıron vedıekt'frniııalizasyoıı 
kavramlıırı yerleşmiştir. 

H)) Bu konuda 19'74 Be:lgrat Milletlerara&ı Kriminoloji Kongresinin 
tutanaklarına bakılmalıdır. 

20) Pieı·re Bouzat, Criminolngie et Droit pı:'nal {Bulletin, annee 
1959, I er semestre, s. ·ııı. 

21) Pinaful, La Criminologie. Les problemes- fondamentaux (Rev. 
Int. Dr. Piin., yıl 1951, s. 103-104). 

22) Deniz Szabo, Criminologie et Pohtique Cl'iminelle, Faris - Mont
reaı 1978, s. 106. 
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Duımnla beraber, çağdaş kriminoloji ile suç siyaseti arasındaki 
ilişkiler bil.la kannaşrlc niteliktedir. Aslında Ceza Hukukçıtsu ve 
Kl'iminol.ogım, suç siyaseti kavramından anladıldan birbirinden fark
lı göziiık:meılctedir23

• 

Hukukçu için suç siyaseti, kamın koyucunun, Ceza kanunları 
iJe tesbit etmiş bulunduğu prensiplerin en iyi ve etıkin biçimde iş
lemesini sağlayacak esasların belirlenmesidir. Kriminolog bakımın
dan ise suç siyaseti suça karşı tepkide hulunan, müeyyide uygula
yıcı ve suçu önleyici mekanizma ve organizasyıonların en etkili bi
çimde işlemesini sağlayacak esaslardır. Ancadc buna ilive olarak ka
nunun tesbit ettiği normlarm etkinliği hususllıD.da değerlendirmeler
de btılunmak da suç siyasetinin çerçeve ve kapsamı içindedir. 

Hukukçu için, her ceza sistemi zorunlu olaralc bir suç siyase
tini iJıtiva eder; aıncak tenldl sistemi, birbiriyle ahenkli sevk ve 
idare edici esas ilkelere ve ana hatlara göre örgütlenmiş bulunduğu 
taıkdirdedir ki, gerçek anlamda bir suç siyasetinden söz edilebilir. 
Ceza Usulü de suç siyasetinin tamamlayıcı bir fosmım 'OJuşturur. 
İnfaz politikası da keza suç siyasetinin bir kısmını teşldl eder. Bazı 
lmktıkçnlara göre suçlıarın tesıbitinde uyulması gel'ekli ana ilkeler 
de suç siyasetinin unsndanm oluşturmaktadır. Nihayet suçun ön
lenmesi konusu da suç siyasetinin tamamlayıcı hir lasmını meydana 
getirir. 

Böylece suç siyaseti bir 'kere değişik ülkelerde uygulanan suç 
siyasetlerini müşahede eder ve bunları -birer sosyal gerçek oJ.arak 

1 
23) Ayrıca şu hususun beli.rtilmesi gerekir :  Esasta, suç siyaseti

nin ne oldu/lu, tıi.rifinin neden ibaret bulunduğu hususunda bü
tün uzmanlcır arasında da tam hir uzlaşma yoktur. Bu sebep
le bazı konferansla.rda raportörler kendi anlayışlar1 çerçevesin
de kendilerine özgü tarifler vermeği ve böylece görüşlerinin 
neden ibard bulunduğunu ayrıca açıklamayı gerekli görmek
tedirler: Sfö:gelimi 1-3 Kasım 1970 tarihinde toplanan Avrııpa 
Konseyinin 8. Kriminoloji Konferansına "Su.ç politikasına iliş
kin bilgilerin toplanması, depolanması ve depolardan alınması" 
konusunda bir rapor sunan Lodgc, suç politikasını şöyle tarif 
ediyor ; "Burada suç politikasmdan maksat bir ülkenin, idaresi 
tarafından Ceza Kanunlarının uygı.ıJ_anması, değiştirilmesi su
çun önlenmesi. (polis gibi kuruluşlar için tanınan takdir yet
kisi dahil) adaletin tevzii, suçlular haklunda uygulanacak tüm 
müeyyidelcn: ilişkin. olarak uygufonacak politikadır.'' 
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i.nceler; diğer yandan suç siyaseti gözlem yolu ile elde edilen veri" 
ve bilgileri göızönünde bulundurmak suretiyle suça karşı sosyal ko
runma bakını:ından rasyıonel bir örgütlenme hususundaki. en iyi şart
ları tesbite çalışır. Bu balomdan suç siyaseti bir sanattır ve suça 
lrn.rşı metodik bir stratejiden ibaret bulunmaktadır24. 

Oysa Kriminolog brukımdan suç siyasetine fonksiyonel ve ön
görücü olan bu sıonuncu kısım Krirninoloj,inin işgal alanına dahil 
değildir. KJ:iminoloji, bir bilim olarak, gözlem yapar, ölçer, hedef 
ve sonuçlar arasındaki ilişkileri değerlendirir ve fakat öngörücü, 
f!henkli gelişmeyi sağlayıcı iştigaller onmı alanı dışındadır. Krirni
nıolog suç siyasetine yardımda bulunur ve fakat sistemin etkin iş
lemesi şartlarının tesbiti Kriminologun işi değildir. Bununla beraber 
himinolog suç siyaseti çalışmalarına mutlaka iştirak ettirilmelidir; 
oy3:-ı. huıkukçuların katılmadığı bir suç siyaseti çalışması söz konusu 
olamaz. 

Bugün için henüz bir suç siyaseti bilimine ulaşmış değiliz; an
cak ciddi: çalışmalar sürdürülmelctediı.ıı�. 

24) Çağımızda �uç siyaseti bakımından ç9k önemli konulardan bi
risi, teknik ve sosyal değişı;nenin çof- hızlı olarak cereyan etmesi 
dolayısiyle Ceza Kanunlarının modernleştirilmesi, etkinliğinin sağ
lanması ve kamu ile kamu ot-'-ıritesi arasındaki iyi ilişkilerin 
sürdürülmesidir. Kamunun adalet ıirzu ve isteği ile güvenlik 
zorunlarını tam bir şekilde ve aynı zamanda tatmin ederek yü
rütebilmek bir demokrasi için hayat_i konudur ve söz konusu uz
laşmayı sağlamak ise olağanüstü güçtür. 

Ceza Kanunları bakımından, suç siyaseti itibariyle en önem
li konulardan birisi suçların ve müeyyidelerinin halkın kabul et
tiği sosyai değerier hiyerarşisine intibak ettirilmesidir; bunun 
için ise herşeyden önce Kamunun değişik suçların ağırlığı, be
lirli fiillerin suç teşkil edip etmemesi hususunda nasıl düşün
düğünü tesbit etmek gerekir. Bu balomdan Avrupa ve Ameri
ka'da Kamu oyu oylamaları.yapılmaktadır (bk. Liiante, The Role 
Pena1 Law in The Social Sontext in Conference on Criminal Po
licy, Strasbourg 1975, s. -9 ve son. Perception of Deviance and 
Criminality in Collected Studies in Crinıinological Researclı, Vol. 
IX, Strasbourg 11l-72; Sellin -Wolfgang, The Measur_ement of De
linquency N.Y. 1964. 

25) Bu konuda Avrupa Konseyi muntazam aralıklarla suç siyaseti 
konferansları toplamaktadır. Sözgelimi bk. Conference of Cri
nıinal Policy, Strasbourg 1975. 
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Rri.minoloji biı' bilim midfr? 
19. - Hans Von Hentig "eğer bilim ter.imi ile, öğretilebilen ve 

belirli bir kesinlik derecesi içinde olmak üzere değışik hayat şart
larına uygulanabilen bilgilerin toplamını anlıyorsak diyebiıiriz ki, 
Kriminoloji blı: bilim olmak �undadır" diyor20

• 

Bazı pozitif bilimler mensupları, Krlıninolojin.in inceleme konu
su olan maddelerin tüpler içine girmiyeceği ve deneye konu ola� 
mıyacağını ve bLL sebeple suç olayına bilimsel metodun uygulana
mayacağİnı iddia etmişlerdir. Bu itirazlar esasta diğer sosyal bilim,. 
ler bakımından da öne sfuiileb_ilir. Kaldı ki, hugün sözkonusu iti
razlar eskiden olduğu kadar güçlü değildir. Kriminolojinin insan 
maddesini deney bakımından kullanaıbileceği anlaşılmıştır; yalnız 
bu, diğer pozitif bilimlere göre farklı bir deney şekli olmaktadır. 

19 his. - Kriminoloji, esas itihariyle, insanın suç teşkil eden 
eylem, davranış v.e tutumlarını izah etmeğe çalışan bir bilgi d a 
lıdır; bu dalın bfr bilim teşkil edip edemiyeceğini belirleme bakı
mından çözümlenmesi gereken proble�, genel ofaraık, insan tam•i 
ve hm·ek_etleıini, insanın davranışlarını izah edebilecek bir bilimin 
mümkün bıılunup bulunmadığıdır. İmdi bilim ise "belirli aş.ama ve 
adımlarla bilgi elde etme yoludur; bir me-todtur"�7

• Bu suretle elde 
0dilen bulgular bilimsel gerçek olarak .belirtilir ve gerçeklerin sözle 
belirtilmesi bilimde kanun, teori ve varsayımları. teş.kil eder. 

İnsan eylemJerini izaha teşebbüs eden bilimler, "ı:.osyal bilim'.e1''' 
adını almaktadır. Sosyal bilimlerle uğraşan kimse değerler, a�·zular, 
istekle,r, etkileı· ve �.osycd ilişkilerle karşı karşıyadır. Bu kanolar ise 
yalnız ölçülememekle 7rnlmamakta ve fakat bunlara il.şkin olmak 
üzere itimad erliliı- bilgiler de bulunmamaktadır28

• 

İrnkiınlar, ne kadar sınırlı olursa olsun, yukarıda belirtildiği gi� 
bi, bilim Hı.biri ile mıetod anlaşılacak olursa KrimimıJoji bir bilim-
<lir. Böyle olmayıp da 'bilim t&biri ile bilimin nıuhtevo.sını yani 
bilimsel bulguları anlıyorsruk bu takdirde ICrinıinolujiyi bir bilim 
26) Hans Von Hcntig, 1; Suthedand - Cı·essey·e göre, halen Krimino

loji bir bilim değildir; fakat bir bilim halinde oluşmayı ümit et
mektedir. 27) Caldwell, 4. 

28) Caldwell, 7; bu konulm· için bk. Dönme:ııer, Sosyo-loji, s. 1 ve son. 
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saymamak gerekecektir; zira henüz bu alanda doğruluğu kes.in ola
rak belirmiş bulgular çok sayıda değildir. 

Günümüzde Kriminolojinin bir s;osyal ve manevi bilim sayılma
sı hususunda yazearlar genellikle mutabık bulunma.J.ctadırlar. Kriıni
noloji ayni zamanda deneyıı.el bk 1bilim sayılmaktadır. Gerçekten bu 
bilgi dalı gözlem, deney, mukayese ve y'argı yapma:ktadır. 

20, - Kıiıninolojinin bir bilim saytlması hususundaki zorlul< 
özeli ilde uğraştığı konudan çtlanaktıadır. Gerçekten Kriminoloji ka� 
nun koyucunun suç olarak belirttiği çok sayıdaıl.d :insan eylemleriy
le uğraşan bir bilgi dalıdır. Oysa bir bilimin olayları sabit ve ahenk
li olarak izah edebilmesi için, bunların makul -bir ölçü içinde hıo ... 
mojen olması, hiç olmazsl olayların birbirine benzer bulunması ge
rekir. Kriminoloijde ise durnm böyle değildir�. 

Bu nedenledir ld, bazı sosyologlar suçu sosyolojik açıdan ince
leyerek kamıni tariften ayrılıp Krinrinofaı1i için homojen bir konu 
belirlemeye girişmişlerdir3°. Mesela ICr.i:ıninolo,jinin uğraştığı :ofay
ları suçlaı· ve s-uç benzerleri31 tarzında tasnif eden yazarlar vardır. 
(Bu konuda aşağıda 48 ve son. no.'lara bk.). 

Konunun farklılığına ve çeşitliliğine rağmen ve bütün birey
sel suç eylemlerini izah edeb-ilecek ortak bir teori kurmak müm
kün. olmasa da, çolduk fiil ve eylemler içıin uygı.ılarunas ı  kabil ge
nel sebeplel' tes-bit edilebilmelctedir. 

Yukarıda (no. 18) da izah olunduğu gibi I(r:inrinıo-loji uygulama 
amacı güden (tatbiki) faydacı bir bil:imdll'; yoksa sadece bir sııf 
bilim değildir. 
29) Döıımezel', Sosyoloji, s. 17 •· . . .  bilimsel metodun ,her hangi tip

te olursa olsun, bir olaya uygulana-bilmesi için şu iki şartın var
lığı yetmektedir : 

1 ° Olay veya olayın sonuçları, doğrudan doğruya gözlemi 
yapılabilir nitelikte olmalıdır. 

2:0 Olayın ceryamnda bir düzen. varolmalıdır." 
30) Mesela S.ellin'e göre ne olursa olsun her hangi bir tavır v e  ha

reket kuralının ihlali suçtm·, bk. Thoı-sten Sellin, Culture Conf
lict and Crime, New York (Social Science Research Council 1938). 

31) Kanunun saptamadığı ve fakat topluma zarar veren fiil ve ey
lemler. Bu konu_ için özellikle bk. Danicl Gia:.er, Social Deviance 
Chlcago 19-71. 
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4, § KRİMİNOLOJİNİN BENZER BİLGİ 
DALLARİYLE, İLİŞKİLERİ 

Kriminoloji ve Ceza Hulmlm 

21. - Ceza hukuku ve Kriminoloji aynı gerçek ile uğraşan 
ild ayn daldır; hu il<l dal arasında çok yaılan bir takım ilişkilerin 
bulunması tabiidir. lşin tarihçesine bakıldığı zaman, Ceza hulruk� 
çularmm uzun süre Kriminolojiyi Ceza hukukunun yardımcı bi
limlerinden birisi saydıkları ve bu dala ancak ikinci derecede önem 
verdikleri görülmektedir. Gerçek şudur ld, Lombroso, Ferri ve 
Garofalo'nun eserleri ile bir" Pozitivist okul oluştuıktan soma Kri
minoloji ile Ceza hulcuku arasındaki ilişlciler ve ihtilfiflar konusu 
ortaya çıkmış. bulunmakta idi1. 

B-aşlangıçta Kriminoloji, Ceza hukukunun yardımcı bGm'erin
den birisi olaralc sayılmış ve fakat zaman ilerledikçe bazı Krimino
]ogların Ceza hukukunu tamamen inkllra kalkıştıldarı ve sadece 
Kriminolojinin var olduğunu iddia ettikleri görülmüştür. Halen <le 
bu görüşten ypna akınlar vardıı.2. 

Biz bu konudaki görüşümüzü şöylece belirtiyonız ;  
lojik bilirnJer insanın sapıcı davranışlarından doğan 

Krimino
olayları 

1)  Ceza Hukuku ile Kriminoloji arasıııdaki ilişkiler bak.ıınından ay
rıntılı bilgiler için hk. Ste-phan Hurwit-l:, Criıninology, London 
H152, s. 18  ve son.; Bouzat, Criminologie et Droit Penal (Bulletn, 
y.ıl 1959·, 1 er semestre, s. 9') ; Nuvolonc, Droit p&nal et Crinıino
logie (RIDP, yıl 1952, s .. 157); Pinafıel, Droit pellal et Criıninolog e 
(SCDC. yıl 1953, s. 525); Pinatel, 1963, s. 4; Denis S.zabo, Crimi
nologie, Montreaı, 1965, s. 30 ve son.; Stıefani - Lcvasseur - .Janıbu 
Mcrlin, s.g. eser, s. 5 ve son.; Sykes, 33- ve son.; St:mtnn "\'Vheclel', 
The Social Sources of Crirninology; Fl'iredman - Ma1Jauley, Law 
and the Behavioral Sciences, New York 1969; Mıerteu, The So
ciology of Science, Chicago, 1973. 

2) Fel'ri Ceza hukukunu Kriminoloji içinde eriten bir görüşü öne 
sürmekte idi ; Ferri'ye göre Ceza hukuku, mıçu hukuki soyut 
bir varlık olarak saymak .şartiyle varlığım koruyabiÜr. , .  !taly'a'
da daha 1910 elan itibaren Rooco bu görüşe cephe almış ve Ceza 
htı:kukunun hukuk doğmatiği nıetodları ile- çalışan bir özgür bi
lim dalı oldıığunu öne sürmüştür. bk. Jl.>inatcl, H.!63, s. 4. 
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mceleyen bilimlerdendir Atnpiriık bir bilim olarak Kriminokı-jinin 
hedefi belirli olguları ve suç teşkil eden davranışı izah ve tavsif 
etmiştir. Ancak Kriminoloji bazı olguları tasnif de eder". 

Oysa Ceza hukukunun konusu suç olayına oraınla hukuk tek
niğidir. C{)za hukuku bir normlar bilgisidir4

• "Ceza hukul<.1 ne 
suçu ve ne de suçun sebep ve faktörlerini inceler. Suçu t8.rif eder 
ve hundan bir s·eri hukuld sonuçli:tr çıkam"5

• 

Hukuk, faaliy�tte bulunulması için incelenir ve öğrenilir. Hu
kukıın gayesi uygulamadır. Buna kar�ılık Sosyal Bilimlerin amacı 
bilgiyi toplamak, bilgi yığılmasını sağlamaktır. Bu balamdan hu
kukçular ile sosyal bilimcilerin fikri stilleri arasında fark vardır. 

�,riminoloji ve Ceza hukukunun Üniversitelerde ayrı faküite
lerde ele alınması, özellikle Amerikan geleneğinde Kriminolojinin 
Üniveı:sitelerin Sosyıoloji Bölümlerinde incelenmes� krimino,ogJ.arı 
özellilde suçun sebep ve faktörkwi konusu ile uğraşmaya sevıket
miş Ye bunun :;onucu ol!;llak Kriminolojinin alanı gereksiz olaraıl< 
daralımştır. 

Faka t .  Krimioloji ile Ceza hukuk�un bünyeleri arasındaki bu 
aykırılık, söz konusu iki dalın birbirine Wlrşı . tam ilgisiz kalmasuu, 
tabii -olaraık, gerektirmez, Ceza hukuku, gerek normlarını tesbit, 
gerek bunları olaylara uygularken Kriminolojinin etkisini kabul 
etmelidir; keza Kriminoloji, Ceza hukukunu tamamen yutmaya_ 
onu ortadan kaldınnaya -kalkışmamalıdır. Kriminoloji- ne kadar- ge
lişmiş Ve vardığı sonuçlar ne kadar kesinlik gösteriı- hale gelı:niş 
olursa olsun Ceza hukukunu yok .edemez. Zira bu sonuçlan hlücuJ: 
kuralları halinde belirtmek zorunu vardır, Aksi takdirde korkunç 
bir :keyfilik: içine düşülmüş · olur ve toplum içinde gUven ve huzw:' 
namına bir şey kalmaz. Kaldı ki, bugünkü halinde Kriminoloji, 
henüz doğruluğu ve uygulama yeteneği üzerinde herkesin tam mu� 
tabakat halinde bulunduğu sonuçları da belirtebiliniş değildir. En 

3} Bk. Talcott Parsons, Typology of Deviant Behavoir; Robert lC. 
Merton, Modes of Individual Adaptation. 

4) Döınmezer - Erman, c. I, 7. bası, 19-'79, .s. 104. Bu görü.s ilk defa 
1910 yılında Rocco tarafından İtalya'da ileri sürülmüş ve Ceza 
hukukunun böylece tek konu olarak Pozitif Ceza hukukunu ele 
alması gereği belirmiştir. 

5) Stei'ani - Levasseıtı' - Janbu Merlin, s. 6. 
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ileri Kriminoloji otoritelerinden saytlan yazarların bi�birine tam 
zıt olaııak açıldadıkları göıiişler ıbu konuda lıfilıl var 'Olan kesinlik 
ihtiyacını açıkça gösterebilmeıktedir. Kaldı l_sb "KriminoJojinin ulaş
tığı sonuçlar tam olsa da, hunlar yanında, diB:er bir takım verile� 
rin de Ceza huJmku üzerinde etldli bulunması gerekir"". 

Ceza hukuku siyasal, ekonomik verilerin etkisi altında bulun
mak mecburiyetindedir; Ceza }ı.uıkukunun siyasetle ilgili esaslan 
Kriminolojinin verilerinden ayrılacaktır. Ceza hulcukunda mutlaka 
egemen .olması gereken kişi lıüniyeli ya da büyüle hukuki - felsefi 
prensipler bu lıukulc dalının Kriminolojinin verilerinden ayrılma
sını zorunlu 1olar, Krinrinoloji.u:in yerileri uygulanacak diye hürri
yet ve dokunııJmazlıkların lao-runmasını · sa·ğıayan büyük prensipler 
yok edilemez veya tehlikeye düşüriilemez.-

Mesel il Kriminolojinin verileri tehlike halinde bııJundukları 
tesbit edilen kişilere daha suç işlemeden, önleyici bazı ted
blı-Jerin uygulanmasuu gerektirir, _F;ıkat hüniyet ve dokunulmaz
lııJ.darı koruma zorunu Ceza hukukunun. bu uygulamayı şiddetle 
reddetmesini sonuçlamaktadu7

• Demek oluyor ld, Kriminoloji bi
limi tam ve kesin Süriuçlara ulaşsa da, Ceza hukukunu ortadan 
kaldıramayacak ve onun verileri Ceza hukukunda aynen uygula
namayıacaktır. 

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi bütiin bu izahlar, Ceza 
hukukunun, Kriminotoji'nin verilerine yabancı kalması anlamını 
taşımaz. 

Tersine Ceza hukııJmnda Kriminolojinin verilerine geniş yer 
vermek gerekir. Gerçekten özellikle suçluluğun önlenmesi ve suç
lular hakkında uygulanması gereken işlem ve tedbirler bakınıın
dan böylece hareket edilmesi gereklidir. Her halde Ceza hukuku 
ve Kriminolo,j.i arasında bir uzlaşma ve ahenge ihtiyaç vardll", 

Bu ihtiyaç kendisini öncelilcle Suç siyaseti konusunda göster
mektedir. Esasen Kriminoloji biliminin verilerinden yararlanmadan 
uygun bir suç siyasetinin teshitine imkfuı. olamaz8

• 

6) Bomı.:at, 16. 
7) Nnvolone, Le Principe de la ıegalite et les ptincipes de aefense 

sociale (RSCDPC. yıl 1956, s. 231). 

8)  Kriminologlar ile Ceza hukukçuları arasındaki ilişkiler çağı
mızda gittikçe artmaktadır. Gerçekten sosyologlar ceza usulü 
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Kriminoloji ve Psikopatoloji 

22. - Kriminolojinin, esas itihariyle, insanın sorunlara, ku
rallara ayıları, bunlardan -sap1cı tavır, hareket ve tutumlarını iza:h 
etmek amacını güttüğünü belirtmiştik Bu tür insgn davranışlarını 
izah etmek için ·1?,h'eylıı içine, onun ıh.eyecan, his ve duygularına, 
zihnine bakabileceğim.iz gibi, .l�inin içinde yıaşadığı ortama da 
bakabiliriz. Bazı ,bilim adamları, bu  balomdan Suç teşkil eden 
insan davranışını sadece psiloopatolojinin izah edebileceğini öne
sürmektediı:. 

Suç teşkil eden hareketin., geniş ölçüde psiıkofojik anomaliler
den meydana geldiği hususunda, şüphe yuktm : heyecani bozukluk
lar, psiknzlar, kişiyi şiddet yoluna sürüldeyen ldşilik unsurları, 
uyuşturucu maddelere başvur-arak gerçeklerden kaçma, başkaları
nın haklanna karşı hissizlik, duygusuzluk gibi. Bu sebeple bir Kri� 
minologun, insan hareketlerine nüfuz için psikiyatr'ın hareket bi
çimini bihne..si gereldr, Kriminofogun, araştudığı nedensellik iliş
kilerinde psikopatolojinin sağladığı bütün bilgilerden yararlanması 
zorunludur. Birçok hallerde ps-kiyatr'm bilgili görüş tarzı, suçun 
izahında en önemli unsurlardan birisini meydana koyar. 

Anoak sadece psikopatolojinin verilerine dayanmak sure"Liyle 
suçlm izah edilebileceğine dair olan gö,rüş, ileride izah edileceği 
i.izere, hatalıdır. 

5. § KRİMİNOLOJİNİN YARARLARI 

Suç ve Suçluya karşı ilgi 
23. - Suç bugün halkın. tecessüsünü çeken olayların başında 

gelmektedir. D�y_anm bütün memleketlel'inde suç olaylarının ka -
meselelerine, ceza hukukunun teşekkülü süresincse, ZablLanın iş.
leyi.,şine giderek artan bir ilgi göstermeye başlamış bulunmakta
dırlar. Özellikle Amerika'da, suçun incelenmesinde hukuki ve 
sosyolojik yaklaşımları birleştirme girişimi, Üniversite ve Ensti
tiilerce tahakkuk ·ettirilmek istenilmektedir. Toplumun geliştiril
mesinde ve reformların gerçekleştirilmesinde hukuk ve diğer sos
yal bilimlerin birlikte ve etkin biçimde- çalışabilecekleri kabul 
edilmektedir; bk. lVHcbael l\'Ieltsner, Cruel and Unusual - 'I"he 
Supreme C01.ırt and Capital Punisbnıent, New York 1973. 
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mu oyunu ne derece ilgilendirdiği basının :bu konu balamından 
göstenrı�kte bulunduğu büyüJc aM.kadan da anlaşılır : bütün dünya 
gazeteciliğinde müşterek eğilim, suçlara ve özellikle adam öldürme 
fiillerine ilişkin J:ıruberlere geniş yer vermektir. Bundan anlaşılan 
şudur ki, kamu oyu suçlara ilişkin haberlere yakın ilgi göstermek
tedir\ Belki de, medeniyet dönemJerinden. geçerek bugünkü düzeye 
kadar yükselen insanların- birçnğunun yiirelder:indc, içinde btılıın
duğumuz toplum kayıtlarına kar.şı bir isyan duygusu bulunuyor: 
bel!d bu nedenledir ki, toplum düzenine karşı isyan eden suçlular 
karşısınd.c'l böylece ilgi gösteriliyor. 

24. - Birçok sosyolog ve himirıolog, suç ve suçluya karşı olan 
bu ilginin esasını tesbit için çaba göstermiş ve çeşitli gö-ri.işler ile
ri sürmüşlerdir. 

Bir görüşe göre, ıbu, ınutid olmayan şeylere karşı duyııJan il
gidgen çıkmaktadır. Nitekim toplum içinde mutil<l tiplerden olma
yan kahramanlara karşı duyulan ilginin aslı da budur. 

Yine bazı yazarlar diyıoıfar ld, çeşitli suçlar, sosyal gelişmenin 
ilk dönemlerinde kahraman liderin eylemleıine bir tür uyma nite
liğindedir. Gillin2 bu hususta bir misal ,Vererek diyor ki; NorLh
field, Minnesota'da küçüle ve güzel bir şehirdir; şehirde Lld iyi ko.� 
lej , vardır; bundan bir müddet evvei b-u şehirde bir banka soyul
muştur. Minnesota Devletindeld halkın büyük çoğunluğu -bu şe� 
birde ild kolejin varlığını bilmez ve fakat bir zamanlar bu şehirde 
bir bankanın wyulduğu herkes tarafından hatırlanmaktadır. 

İnsan hay.atı tehlike ile karşı karşıya kalınca insan, buna, cesa
retle ve korkakça olmak üzere iki suretle tepld gösteriyor. Cesa
retle karşılanan tehlike, hayat için bir heyecan teşkil eyliyor; suç
lu ise tehlike ile karşılaşmakta ve onu göze almaktadır. Geçen 
yüzyıllar içinde insan hayatı çeşitli tehlikelere karşı kahnrştır. Bu
gi.in de tehlikeye göğüs geren ldşi, tehlikenin cinsi ve niteliği ne 
0ılursa olsun, sosyal çevrede bir ilgi hulmalctadır. 

1) Toplum ve şiddete karşı gösterilen ilgi konusunda bk. George 
OrweH, Rai'fles and miss Bh:ındish (in a collection of Essays, 
1957, s. ,139; zikreden Şykes, 22). 

2) .Joluı Lewis Gillin, Criıninology and Penology, New York, 1929, 
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Kamu oyu ve suç arasındald ilişkiler özellikle 1975'lerden bu 
yana Kriminologları geniş ölçüde ilgilendirmektedir3

• Kaldı ki, suç 
konusu çok esld tarihlerdenbeıi insanlan Ugilendinniş ve çağların 
Makbet, Suç ve Ceza gibi büyüle edebi eserleri suçu esas konu ·ola
rak kaleme alınmıştır. 

Psitkologlarm bir kısmına göre suç konularına karşı gösterilen 
bu ilgi toplumda yaşayan insanların içinde yaşayan ve tenkil edil
miş suç teşkil edici dürtülerin dışa doğru bir çtlaş aramalarını ifa 
de eder. Böylece insanın içinde, şuur altında yeralmış saldırganlık 
arzularını kanunu ihlal ederek bir suçlu tatmin edince, . ona kaTŞI 
ilgi duyulmaktadır. 

Kaırl �enninger, "suç herkesi cezbeden bir çek.imdir"· diyor. 
Hemen açıklayalım ki, kamu oyunun suça karşı olan ilgisi 

gerçeğe uygun değildir ve ldtle haberleşme ara.çları bir takım dra
matik işlemlerle gerçeği tes-bit etmektedirler. 

25. - Özetlenen göıüşler ne olursa olsun, işin gerçeği şudur 
ki, suçluya ve suça karşı duyulan ilginin nedeni bunların nefsimi� 
ze ve mülkiyetimize karşı t.ahrik etti,lderi tehlÜ<edir, 

Gerçekten, insanlar iÇin en büyük ihtiyaç,' istikı,ıwın sağiadığı 
güvenlik ve özgürlüktür, İçinde bulunduğumuz ekonomik şartiar 
ne olursa olsun, gerek •kendi gerek yakınlarlIIllZlll ldşiliği ve ser
vetlrri itibariyle, güvenlik içinde bulunmadığımız duygusunun et
kisi altında, yarmıınrndan emin değilsek mutlu olabilmemize iınkin 
y_oktur4. Suçlu ise toplumun kurulu düzenini ihlıll ve tehdit etmek
tedll'. Suçların fazla olanak işlendiği gözlemini yapınca, toplum 
düzeninin. bizim için yeterli bir himaye sağlamadığı duygusu uyan
dığından, suç ve suçlu ile yakin.en ilgileniyoruz. GilUıi şöyle diyor : 
"Çağdaş hayat o derece karmaşık, sosyal iş. böl�ü o kadal· geliş
miş ve ki�ilerin ilgileri dar çerçeveleri kaplayan amaçların izlen
mesi hususunda o derece merkezileşmiş bulunmaktadır ki, hepimiz 
gündelik ı'l.det v.e itiyatların �lışkanlığını (rutinini) bozan faaliyet-
3) Bu konuda bk. Public Opinion on- Crime and Crim.inal Justice 

(Council of Europe, Strasbourg 19719). 
4) Paul Horton - Gerald LesHe, The Sociology of Social ProbleIUŞ; 

New York 1965, s. 4. 
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ler karşısında fazla üzülüyor ve sıkılıyoruz. İşte suçlu, bu yerleş
miş il.det ve itiyatlar karşısında on1an bozan bir karı§tıncı olarak 
meydana çıkrnaktadn•: Böylece toplumun medeniyete alışmış di
ğer üyeleri, suçlunun barbarlığa dönili_ıü gösteren hareketleıi kar
şısında meydana çıkan bileşik duyguların etkisinde suç ve suçlu ile 
ilgilenmektedirler'', 

Suç, genel olıarak, bir çozımı biçimine -bağlaııması gerekeıı bir 
sosyal problem telılfo1d edilmektedir. Sosyoloji eserlerinde "sosyal 
problem" denildiğinde bundan "arzu· edilmeyecek biçimde belir'.i 
sa}'lyı aşan kişilere dikkati çekecek derecede etkileyen ve kollektif 
eylem yolu ile bir şeyler yapılarak bu etkinin bertaraf edile-bilece
ği hissnhınan şartlar'' anlaşıılr. Bu ·sebeple hangi suçun bir �.osyal 
problem oluşhırduğu, fölin zarar verdiği· grupiara göre değisir. 

Suçun ekonomik göl'ünüşü 

26. - Suçun sebebiyet verdiği zararlar aç�kça ortadadır; mal
ları çahnan, tahrip edilen insanların uğradıkları zararlar her •e top
lumda milyarları aşmaktadır. Bununla beraber suça atfolunabile
cek zararları bi.limsel oJaı-ak ölçmeğe giriştiğimiz zaman işin son 
deı:ecede güç o.lduğunun farlana varıyoruz ve bu konuda anca1c 
b-8 zı tahminlerde ıbulunula:bileceğini tesbit ediyoruz, 

Gerçekten de bu alanda veıilebilecek rakamJ.ar ancruk tah
min niteliğinde kalmaı1cta, tahmtinler yapıl1rlrnn sınırlı sayıdaki va
krn.lara ve bazı faraziylere dayanıfabiJmektedir. Bu sebepledir ld,. 

bu konuda araştırmalar yapan ülkelerde ortaya konan tahtiıinler 
yazara ve döneme göre forklı olabilmektedir�. 

5) Suç dolayısiyle Birleşik Amerika'dald zarar ve kayıp miktarı
nın ger.en yıllarda yılda on sekiz milyar dolar olduğu tahmin edil
melde idi ('J'aft, Criminology, s. 17). Yalnız suçlarla uğraşan 
Adliye şubeleri için sarfolunan para, yılda dolmzyüz milyon do
lar olarak tahmin edilmekte idi; bk. National Commission on 
La-W Observance and Enfoı•cement tarafından yayınlanmıştır. Bu  
lrnmisyon Amerika'da Wickel'sham komisyonu olarak da bilinir. 
Bu lıususlarda bk. Barness and Teetel's, New Horizons in Crimi
nology, New York, 1947, s. 77; bu eserin ikinci basısı 1952 yılın
da yayınlanmıştır. 

Federal Polis Örgütünün Amerika'da eski ünlü şefi mütevef-
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Çağımızda suç doılayısiyle Devletin yaptığı harcamalar ya
nında, özel kuruluş ve ldşilerin kendilerini suça ıkaı§ı korumak üze
re yaptıkları giderlerin de (özel polis, alarm sistemleri, kurşun ge
ç,iı:mez c amlar, özel fotoğraf.ile cihazlar, banka kasaları, aydınlat
malar, özel muhasebe sistemleri gibl) suçun sebebiyet verdiği za
rarlara eklenmesi gerekir. 

Bununla beraber, toplum biı' bütün '<Jlaraik ele alınacak olursa 
bazı suçlaı·dan dolayı herhan.gi bir zıararın söz konusu olme.dığı 
da görülfü. Gerçekten çalınan �eylerin fizik varhğı tahrip edilme
yip sadece -bunların mülldyeti n-ıılledilmiş olur; keza dar 

fa Edgar Hooveı·, suçun sebep olduğu zaı::arları 20 m.ilyar dolar 
olarak tahmin etniişti; bk. Calclwell, 110. 

Amerikan Cumhmbaşkarunca te�kil edilen Kamın uygulama
sı ve Ceza Adaletinin tevzii haklnnd.aki komisyonca hazırlanan 
1967 raporunda suç tiplerine göre toplumda yaratılan zarar şu 
suretle tahmin edilmiştir (bk. Sykes, 213-). 

Suç tipi 

Şiddet Suçları ; 

Adam öldürme 
Müessir fiil 

Mala kaı-şı suçlar : 
Yangın çıkarma, kudankçılık 
N&sı ızrar 
Yağımı 
Emniyeti suistimal 
Hırsızlık 
Oto hırsızlığı 
Dolandırıcılık 
Sahtekal'lık 
Cebir ve şiddetle hırsızlık 
Kumar 
Uyuşturucu madde 
Loansharking 
Fuhuş 
Kanun dışı alkol 
Hileli vergi suçu 
Alkol etkisi altında araba sfüme 

Yll başına milyon dolar 

750 
65 

100 
210 
450 
200 

1.300 
140 

L300 
64 
60 

7.000 
350 
350 
225 
1-50 
100 

1.8-00 
Ayrıca suçla mücadele için tertiplenen bir federal program 

için 19'76 yı1ında 4,5 milyar dolar harcanmıştır. 
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ekonomik anlamda kumar dünyasının, mafyaların ellerine geçmiş 
bulunan paralaı·, bir fahişenin kazancı toplum yönünden bir za
rar teşldl" etmemektedir. 

27. � Avrupa lronseyi, örgüt içindeıki memleketlerin suç clo
layısiyle bütçelerinden doğrudan doğruya yaptıkları giderlerin ye
kllnuım saptamak üzere, devletlere sorular yöneltmiş ve bir kısım 
cevı:ı.plar da almıştır'°, Bu araştınnada Türkiye'n.in suç dolayısiyle 
yaptığı d•oğrudan doğruya masraflar 319.075.172 Türk lirası ola
rak gösterilmiştir. 

İngiltere'de yapılan incelemelere göre 1972 yılında suç sebe·
bi ile karım tarafından yapılan giderlerin 500 milyon İngiliz lirası 
tuttuğu hesaplamfilştır. Suça karşı korunmak maıksadiyle dgvıta 
ve korunma hizmetleri, alet ve .cihazları için sarfohman meblağın 
ise 79 milyon İngiliz lirası olduğu tesbit edilrniş.tir1. 

Bir s'◊syal problenıı olarak ele alınıp idrak edildiğinde, suçun 
sebebiyet verdiği hissi zararların, ;rnaH zararlara nazaran çok daha 
ağır olduğunun fadana varılacaktır, Bu zararların kanuni oiarak 
ifade edilebilmesi çok güçtür. 

Suç korkusu 
Suçlu ·Ve ailesi. efradnmı nğrndıkları a.c.:ı ve ızdıraplar yanında 

asıl önemli olan, suçun toplum içinde meydana golirdiği güven
sizlik duy,gnsndtu". Suç korkusu· sosyal ilişkileri bozmakta, azalt� 
makta ve ti.imi.i ile yaşayışın zevkini lahrip etmektedir8• 

Suç korknsu, kitle haberleşme araçlarının komıya yaklaşım 
biçimi dolayısiyle büsMitün şiddetini artll'makta ve çok kere suç 
olayı, gerçek hacminden çok daha fazla abartılarak topluma su
nulınaktadır. 

6) Cout de la reprcssion penale et fonds publics affectes a la 
rechorche criminologique (Prcmicrsı resultals de l'enquete, Stras
bourg le 18 Juin 1985). 

7) l\'liclıael Banton taxafından 1977 Avrupa Konseyi ·Kriminoloji 
Kollokyumtına sunulan rapordan. 

8) Sulhi Döıımeze-r, Suç korkusu ve sonuçlan (Son Havndis,, 8.11. 
Hl78). Bu hususta tafsilat için bk M. Van Dijk, The Extent of 
Public Tnformation and the Nature of Public Attitudes .towardı; 
Crime (in Public Opinions on Crime and Criminal justice). 
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Cebir ve şiddetle müterafılc hırsızlık, gasp suçlarına muhatap 
olmak -korkusu bir kısım şehir halkında tahkim edilmiş bir hl'a 
içinde yaşadıkları duygusunu yaratmıştır. Halkın kendisini koru- · 
mak için aldığı tedbirler hu konuda kamunun tutumunu göster
mek bakımından dikkati çeldci niteliktedir, Türkiye'-de 1975'lerden 
sonra tedhişin aldığı yoğunluk halkı geniş ölçüde silahlanmaya 
sevketmiştir, Niteldm 12 Eylül Hareklltından sonro. suça muhatap 
olma korkusu geniş ölçüde ortadan ıkalkınca halk sil:3.hlarını iade 
etmiş, hatta bazı yerlere bırakarak kamu otoritesine haber ver
miştir. 

Suç korkus;unun sosyal sınıf ve gruplara, cinsiyete, öğretim 
durumııu-a ve diğer vasıf ve unsurlara göre yoğunluğunu tesbit için 
bir çok araş.tırmalar yapılmış, Amerika'da0 ve Avrupa ülkelerinde10 

bir çok araştırmalar yapılmış ve dikkati çekici" sonuçlar tesbit edil
miştir: 

Genellikle suç korkusunun kadınlar arasında -daha yoğun ol. 
dufn; 'Oysa kadınların, erkeklere nazaran özellilde mala ·karsı işle-. 
nen suçlara hedef olmalaıı ihtimalinin daha az olduğu; şiddet suç. 
lanndan ve tedhişten koı1lrnyu, dedikodu, kitle haberleşme araçla
di1<kati çekici sonuçlar tesbit edilmiştir: 

28. - Ancak şu yönü de gözden uzak tutmıamahdır ld, suçun 
varhğı gerek suçlu olanlar gerek bunlarla savaşanlar bakımından 
bir iş hacmini odaya çıkarmaktadır. Bu işler olmasa belirli" bir gru
bun geçici müddetler için kmnunun yardımına muhtaç ola.cağı ve 
neticede bunun da vergi mükellefi olan vatand"şlara ;ntikal .edece
ği muhaikakhr. Bir yazar bu noktayı gözönüne alarak şu düşünceyi 
iJeıi sürmüştür : "Eğer birden bire bütün suçları yok edebilmek 
imk&nı olsa idi. bunun ekoınornik yapımız üzerlııdeld etkisi, suç 
olayı çapınde.Id herhangi diğer bir endüstrinin sukutu halinde mey
dana çıkacak görünümün ayni olur ve ayni derecede tahdb edici, 
feHlketli bulunurdu"11

• 

9) Sourc:ıebook of Criminal justice Statistics, 1974. 
10) Bk. Jaıı M. Van Dijk, The E)..-te-nt' of Public In:formation and the 

Nature of Public Attitudes Toward Crime (in Public Opinion on 
Crime and Criminal Jwıtice, s. 25 ve son.). 

11) Snth>!!rland - Cressey, Criminology, s. 21. 
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AynCa suçun meydana getirdiği zararlarm sadece maddi ölçüw 
!erle dcestiıilemiyeceğini de söylemek gereldr, Gerçekten suçlp.nn 
doğurduğu korku hali toplum hayatında etkisi hiç de mutlu olma
yan bir dunnn yaratmaJctad.ır. Bu bakımdan tıo,plumı içinde yaşa
yan herkes suçun bir mertebe kurbanı olmaktadIT''. 

l{rimin-oloji öğrnHmiın.in yararlal'ı 
29. - Kriminolojinin •bir kere, pratik faydalan vardır. Krimi

noloji bazı 5,o,syal hizmetlerde ve meslelderde çalışacak olanlar için 
çok esaslı bir hazırlığı belirler. 

Meıiıleketiınizde suçlan önlemek için, az da olsa, bazı çabalar, 
gösterilmektedir, Bu çabaların belirli sonuçlara ulaşabilmesi için 
olumlu Io-iminolojik araştırmaların soınuçlarına dayanması şaıtır. 

Bizce kriminoloji eğitiminin asıl -büyük faydası, bir hayat fel
sefesi kurmak bakımından sağlayacağı ·olgunluktur. Taft'ın dediği 
gibi insanın muhtaç olduğu realis,t v0 pozitif -hayat felsefesi, krimi
nolojiden elde edilebiill', İçinde yaşadığımız toplumu tanımak için, 
onun yalnız iyi vasıflarını bilmek yeterli değildir; fakat aynı za
manda onun suç d!Q,ğuran yönlerini, suç yataklarmı- da bilınemiz ve 
gerçe,kçi bir gözle. bunları da incelememiz gerekir. 

30. - Snçuıı incelenmesi insan davramşlarmın anlaşılması ba
kımından getireceği büyük katkı bafomından önenı.Jidir13• İnsan dav
ranışları nonnlaı-a uygun (conformiste)i ve noırmlardan sapıoı (non 
confornllste) olmak i.ize�·e iki kısımdır; insanın normJardan ne için 
ve nasıl saptığını bilmediğimiz sürece insan eyle.mı, davraruş ve t u 
tıımkırmı anlamak ve izah etmek mümkün olamaz. Çok yakın za
ınanlanı, kadar kriminohıjik araştırmaların hedefi suçun sebep ve 
faktörlerini izaha çalışmak oimuşltır. Nitekim ilk basısı 1953'lerde 
yapılınış olan bn eserin de ana yönterni--.bu. olrrın.ıştur. 

Ancak son yıllarda iıısamn sapıcı eylem, davranış ve tutum" 
lanm sebep ve faktörleri belirleyici bir yaklaşımla izah etmek hu-

12) E.R. Hawklns and Willın·d WaUer, Critical Notes on the Cost of 

Crime (Journal of Criminal Law and Çriminology, Ocak 1936, 
s. 693); Gillin, 25 ve son. 

13) Sykes, 28. 

Kriminoloji - 3 
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sus�daki bu yöntem ve bu konudaki teorik izah biçimleri, hiç ol:. 
mazsa kısmen değişik diger bazı yaklaşınılara yerlerini hıraılanış 
bulunmaktadırlar : Zira Sykes'in de belirttiği gibiu toplumun ge
niş bir bölümünün sapıcı olarak tel8.kld ettiği bazı eylemleri ka
mın suç olarak saymamakta, Ceza kanu.nwnwıı suç saydığı bazı lia
reketleıi ise nüfusun büyük bir kısım suç telakki etmemektedir15

• 

Ceza kanunlarının k!oıymuş bulunduğu kuralların hepsi toplumun 
büti.in üyeleri tarafından kabul edilmiş değildfr. Diğer yandan ki
şilerin mensubu bulundukları alt gruplarınl0 ıınrmları birbil'i ve ıtüm 
toplumun nı0ırmları ile çelişldli olabilir; bu gibi hallerde kuraldan 
sapma değil ve fakat seçenek teşkil eden diğer bir kurala uyma 
söz konusu olur, O halde suç bazan birbirile rekabet halinde bulu
nan normlardan birisine uyulmasından da doğaıbilir. 

Gine çağıımz kriminolojisiıı<le üzerinde önemle durulan görüş
lerden birisi de (entet'aT,siyoııist t'eo,,-i) dir (388 ve son. no.'hı.m bk.) . 
İleride ayrıntılı ıolarak açıklanacağı üzere bu göırüş önemli sosyal 
gerçeğin bazı kişilerin ne için sapıcı tavır ve hareket örneklerine 
uydukları değil ve fakat toplumun bazı ldşilere ne için _ve ne su
retle sapıcı damgasını vurduğu, etiketini yapıştırdığıdır. Radikal Kri
minoJ.ojinin taraftarları suç teşkil eden davranışa toplumun bütün 
sınıf grup ve zümrelerinde rastlandığı halde suçluluğun ağır biçim
de yoksul veya siyas-eten güçsüz sınıflar ve -gruplar aı-asında. yoğun
laşmasını, damgaiama süreçinin, işlenen fiilden çok önceden edinil
n-ıiş fikirlere ve kanunlan uygulayan mercilerin tutumuna bağlı ol
duğunu öne sürmektedirler, Bn görü-ş Kriminobg]ann dikkatlerini 
geniş ölçüde fiil dinamiğind� sosyal kuru:mJar dinamiğine çevir
melerine ve suçun önlenmesi lwnusumm ço-k daha fazl_a önem dm
zanmasına s�bebiyet vermiştir, Bu nedenle kişiye sapıcı, suçlu dam
gasını vuran süreçin incelenmesi hususuna bugün üstün önem ve
dlmektedir, 

"Özet olarak şu hususla�ı açııldayabiliriz : Sıo111 yirmi yıl içinde 
Kriminoloji ve sosyıoJojik teori giderek suçun boyutları belli, ferdi 
ve sosyal patolojilerin sev-kettiği insan davranışının bilimsel .bir ka-

14) Syltes, 29. 
15) Jolın Kalllan, Marijuana : The New Prohibiton, New York, 1970. 
16,) Alt grup kavrumı için bk, Sulhi Dönmezeı·, Sosyoloji, 7. bası, 

1'9,78, s. 8, 180 ve son. 
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teogirisini teşkil ettiği hususundaki farazi.yeler bertaraf edilıneilcte� 
dir. Bugün sebepleri bulma)'a yönelik modellerin keşfinin çok güç 
olduğu suç kavramının çok kaımaş.ık nitelik taşıdığı kabul edilmek
tedir"17, 

Bugün hfrninologlarca kahul olunan esas görüş şudur ld, Kri
rninJDloj,i hukuld, kanulll kurumların sosyal rolünü açıldamah ve bu 
suretle toplumun daha anlaşılması hususunda katkıda buhınmalıdır. 

6. § KRİMİNOLOJİDE ARAŞTIRMA METOTLARI 

31. - Kı·imin·olojinin tarihçesine ait bahislerde de belirttiğimiz 
gibi rbiyolog, psikülog, psikiyatr ve sosyologlar -kendi bilimlerinin 
metodlarma uygun olarak suçluluk olayına eğilmişlerdir. Suçun iza
hı, suç neden ve.faktörlerinin, süreçlerin keşfi için, bilimsel araştır
ma metodlannın uygulmıarak önce gerekli malzemenin tıoplanması 
ve yine bilimsel araştırma nıetocllariyle söz konusu malzemenin iş
leımıesi gereldr. 

Suçun incelenmesi <bakımından kullanılması miimkün ille met'ud, 
sosyal bilimlerin de kullandığı gözleıııdh·. Böylece dikkati çekici 
olaylar h:ıplanır. Bazı �cere, tipik olmayan olayların gözleminden 
genel ve kapsayıcı sonuçlara varılmaic istenildiği görülür. Tabü' 
olarak basit gözlemlerden genel sonuçlara varmamaık gerekiı·. Ama, 
diğer yandan birçok gerçeklerin keşfini, -gözlem yoliyle elde edilen 
izlemlerin sağlamış bulıınduğıınu d� gözden uzak tutmmmık ge
reldr 

.Biz bu paragrafta Kriminıolojide de kullanılan ıaraştırına metod
larından söz edeceğiz : 

Suçluluğun gözlemini yapm1aJ<, suçluluğu ölçmek söz konusu 
olduğu zaman İs'tatisti!c, olay öykiile!'i, hay:at öykükıi, suç fa'ali.yet
lerine ka,rı,şarak gözlem, olay meydana, geldikçe tesbit metoıdlarım, 
ıı,e deneysel metodu uygul-ı'.M'nak gerekii1 • 

17) Sykes, 31. 
1) Olof l{i.nbel'g (Les Problemes fondamentaux de la Crintinologie, 

Faris Hl"59, s. 172). Metodfarı şöylece sınıflandırıyor : 1° Suç is
tatistiğj, 2� Suçlular iiıtatistiği, 3" Özel suçluluk halleri, 4° Ser
best suçlular, 5° Suçluların kendi yazdıkları hayat öyküleri, 
6° İkiz suçluların incelenmesi. 
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Eskiden ceza doktrinlerinin gelişmesi belirli kişilerin eseri idi. 
Meselli iki asırdn· müesseseler üzerinde doğrudan doğıuya ve dola
yısiyle etki yapan kişiler olarak beş isim veıilehilir. Buna kaqılık 
günümüzde durum değişmiştir, 

Günümüzde sistematik araştırmalar teknik usıil ye ,araçlarla ça� 
lışan ve değişik · disiplinlere bağlı ldşilerden, uzmanlaı·dan oluşan 
eldplerin eseridir2

, 

Buna ·karşıllk: kriminoloji suçlun·uın incelenmesine giriştiği za� 
man esas itibariyle Tıb, biyıoloji, psildyatri ve psikoloji bilimlerinin 
metodlarını uygulamakt-adır. Bu ınetodlarm uygulanması ile l(lini,k 
Kriıninol.oji geli�r, 

Sosyal bilimlerde uygulanan gözlem -bakıınmdan en önemli 
araç istatistik metodudur. 

İstatistik metodu · 

32. _,.. İstatistik .metodunun Kıiminolojide kullanılış tarzını izah 
etmeden önce suç islatistikleri hacldcınd� bilgi vermek uygun ola
caktu· : 

Suçun yer, düzey -itibariyle dağılışını, suçların ne ntiıl<:taı·da ola 

duğıınu: ve hangi şartlarla birlikte 'alaraik var olduklarını tesbit et� 
ınek, suç ile mücadele hususunda görevli mercileıin bu konudaki 
başarı derecelerinin ,gözlemini yapmak, çeşitli suçlu sınıflarını belirt
mek ve bunlann özellildeıini öğrenmek ve diğer bir takım hilgileri 
elde etmek·için suç istatistiklerine muhtaç bulunmaktayız, 

33. _....._, Çeşitli suç -istatistikleri : Bu sebep qiolayısiyledir ki, çe
şitli memleketlerde �eğişik suç istatistiıkleri tutulmaktadır. 

1) Bir kere zabıta tamfından tutulan ve varlığı teshit y_a da 
ihbar ve iddia olunan suç miktarlarını gösteren istıatistikleri vardır. 
Bu istatistikler ayrıca faillerin tutulup tutulmadığına göre tasnif-

2) Leu.xieme Conference des Directeurs d'Institu.ts de Recherches 
Criminologiq_ue, Strasbourg 26 au 2J6 nov. 1964, s,, 3-7 ve son.; 
II e congres international çl.e Crimlııologie, Paris Hl-50, sur la 
methode en Criminologie, 6 vol 1951 - 1955; Fully, Le m.§;thodes 
modernes en Criminologie (RGSCDPC., 19·67, s. 217) .  



KRİM'1NOLOJİDE ARAŞTIRMA METOTLARf 37 

!eri ihtiv_� edebilir. Zcıbıta ı'statistikreri yanında Adalet istatistikleri 
de vardır, 

Suç olayının anlU§ılmasında en önemli anı.çlardan birisi' Zabıta 
istatistikleridir ve özellikle çocuk suçlu_Iuğunda dutum böyledir. Zira 
saf halde suç olayına en yakın bilgileri polis istatistiJ<leıi taşımak
Ladır, Hatta Polisin müdahalesinden önceki safhadaki durumun in
celenmesi daJba da arzuya değer3

• 

Bu istatistiklerde mahkemelere sevkedilen faillerden ne milc
darınm beraat ve ne mikdarının malııkfun olduldıµ·ı ve suçların 
tüı'lerinin nelerden ibaret bulunduğunu gösteren sayılar da vardıl'. 

BÜtün bunlar rnsrnS. makamlaroa .meydana getirilen istatistik
lerdir, Bu  çeşit istatistildere özgü lcusurlan şöylece belirtehıiliriz : 

a) Söz konusu istatistiklerin hiç -birisi, hir memlekette işlenen 
gerçek suçlulara ait miktarları göstermez. Zira meydana çılmıayan, 
Polisin veya Adliyenin ilgisini çelanemiş bulunan büyüık bir suç 
miktarı ist,atistil<lerde gözükmez.. İstatistiklerde göziikmeyen bu suç
lara ait raıkamJarn '(siyah 1"alwımlaı') denilir\ (Bu konuda 39 no. lu 
pııragrnfa bk.), 

h) Resmi kuruluşlar, istatistiklerden faaliyetled hrukkında so
nuçlar çı,karılacağmı bildirdiklerinden, istatistiklerdeld rakamları bi
limsel maksatlarda kullaınlahilecelc yönden daha çok, faaliyetleri 
hakkında fikir vermeyi sağlayacak isti.kametle belirtme eğilimini· ta
şırlar". 

Resmi suç· istati.5tilderi yanında luiminol0ıjik araştırmalarla uğ 
raşan kurumların ya da il.limlerin kendi maksatları itibariyle mey
dana getüdikleri istatistikler vardır. Bu istatistiklerdeld içtenli!< ve 
gerçeğe uygunlnk vasfı resml istatistilderden fazl.adır. Anoalc mem-

3) Etudes Relatives a la recherc-he Criminologi,que Vol. 1, Conseil 
de l'Eı.ırope � Strosbourg 196-7. 

4) Bu konuda Amerikan suç istatistilderi üzerinde yapılmış çok 
özlü bir inceleme olarak bk. Hany Mannel Sclıulman, The measu
rement of Crime· in tlıe United States (The Journal of Criminal 
Law and Criminology and Police Sde:rıce, vol. 57, na. 4, Dec. 
1966, s. 483 ve &on.). 

5) Resmi istatistiklerin kusurları için bk. SYkes, 75 . 
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leketin düzeyine ve her köşesine yayılmış olan suç faaliyetlerini 
tesbit biiyük bir örgütlenme ;meselesi olduğundan bu tarzdald is
tatistikler Sondajlardan ileri gidemez, Bilim adanılan bizzat is
tatistik meydani getirmekten çok meydana getirilmiŞ olan istatis
tikleri analiz eden�k mil.nalandırmak ve bunlardan sonuçlar çıkar
maik işi ile uğraşırlar, Gerek resmi gerek bilimsel istatistikler suça 
ve suçluya füşkin olarnk ild kısma ayrılır. 

34, - Suçluluk ist•atistikleri başka -bakımlardan da tasniflere 
til.bi tutulabilirler6 

: 

Nitelikleri itibariyle suçluluk istatistikleri kitle istatist'ikle-ri ve 
seı·ileı· istatis#kleıi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kitle istatistikleri be
Urü bir nüfus kitlesinin bıütfu:ıünfuı suç faaliyetini kaplar, Seriler 
istatistikleri ise kitle. istatistiklerinin verilerini tahkik etmek için 
meydana getirilen ve sınırlı sayıdalci olayiarla ilgili istatistiklerdir. 

35. - Meınleketimizde diğer bazı Avrupa memleketlerinden 
farklı olarak, es.ldden beri muntazaman tutulup yayınlanan suçhlluk 
istatistilderi yoktur. Bu,mem1eketimizde krimiımlojik araştırmaların 
yapılması baJcımından esaslı bir engel teşlcil eylemektedir. 

Bizde ancak CumhuriyeÜen S19>nta, başlangıçta genel istatistik 
yıllığı içinde, 1937 ve 1939 yıllarından itibaren Adliye İstatistikleri, 
Mahkllmlar İstatistikleıi isimleıi altında, suç işledil<leıinden dola
yı nıahk!im edilenler haiklonda ayrıoa müstaldl istatistiklerin ya
yınlanmasına girişilmişti!'. 1935 - 1951 yıllarına ait ma:hk!imiyet rn
kamlarını ihtiva etmek üzere 3 cilt .hu suretle yayınlanmış ve btuı"" 
lardan 362 yayın numanasını taşıyanı en geli,ş,rnişiııi teşkil etmiştir. 

Gerçekten, bundan evvel yayınlanan istatistilderde, m.eınıleketi
mizde suçlul�ğıın gösterdiği gelişme ve çeşitli sebep ve faktörleri 
tesbitten daha çok, çeşitli adli müesseselerin. çalı,şmaları hakkında 
bir fildr vermek maksadını gösteren bir çaba gWlenınekte iken, 
3627 sayılı istatistikte la:irrıinolojik  yönden oldukça değerli bilgile� 
ı·in verilmesine çalışıldığı tarafımızdan memnunlrikla gözlenmiş ve 
bu eserimizin ilk basısırida bu çabayı ayrıca değerlendirmeye ça� 

6) Bk. Pinatıel, La Criminologie, s. 118 ve son. 
7) Hükümlii!lel' İstatistiğ"i, 1938 - 1954 (Neşreden : Başvekalet İsta

tistik Umum Müdürlüğü, Neşriyat No. 362, Ankara 1956-). 
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lışrnıştık. Ancak, nihayet 1951 yılına kadar olan ma:hkthniyet rakam
larının 1956 da yayınlanabilmiş bulunması dolayısile, aradan böy
lece uzun zaman geçtilcten soma yayın1anah1en rakamlardan pra
tik yönden yararlanmanın Sınırlı olabileceğini ve söz konusu ista
tistHderi daha kısa za:m.an bölümleıi içerisinde }aymlam-anın çok da
ha fazla faydalar sağlayabileceğini de keza beliıtm.iş idik. 

Bu temennimiz, lasmen gerçekleşmiş ve 1941 - 19-58 yıllan.na 
ilişkin olmak ii.zere 395 neşdyat numaralı (Mahktlıular Istatistiği, 
]6'61.J yılında ve bundan sonra da 1943 - 1959 yıl larına ilişkin !ıııah
kilmlar İstatistiği 405 neşriyat sayısı ile 1961 yılında yayınianmış
tı. Böylece Malıkilınlar İstatistiklerinin her yıf neştedileceği ümidi 
kuvvetlenmişti. 405 sayılı İstatistikteld mahkumiyet rakamlarının 
1956 (dahH) yılına lcadar olan devreyi ihtiva etmekte bulunması, 
yine de 5 yıl ara ile suçluluk rakamlarının izlenmesine iınldl.n vere
bilmekte idi ise de, biz bir gün bu fıasılanm kapatılması ve birer 
sene ara ile suçluluk ııakanılarını takip edebilmek imkfuıının mey� 
dana gelebilmesini temenni etmiştik 

Bundan ;oma 601 yayın no. sı ile Adalet teşkililtuıın çalışma
ları ve Adalete intikal eden konulann ne şekilde S'Onuçlandırtldığım 
gösteren istatistikler yayınlanmıştır, Bu ciltte 1964 - 1966 yıllarına 
ait nı:ahkll.miyet rakamları yayınlanmıştır. Bu cihetten sonra da 
630 yayın no,, sı ile 1967 - 1968 yıllarına ait bir kısım ınahkUrn.iyet 
rakamları yeralmış bulrinmaktadır, 1979 yılında 862 sayı i le 1976 
yılına kadaT sayılan kapsayan mahıkö,rılar istatistiği yayınlanmıştır. 

Kanaatımızca polis ve jandarma tarafmdau tutulmasına çalışılan 
istatistiklerin yayınlanmaması ve açılan d.ivalara ilişkin rakamla
rın keza yayınlanmaması, Türkiye'de suçluluğun gelişmesini izle
mek imkfl.nını ortadan kaldıımalctadır, Gerçeği <!,çıklaınaık gerekirse 
diyeceğiz ,ki, 1981 yılında Türkiye'de suçluluğun ne suretle gelişli� 
ğini ciddi bir şekilde tutulmuş resmi istatistilderle taldp edebilmek 
hnkfuıın:ı rrı.illiık bulunmamahayız. 

Avrupa'mn Lüyük memleketlerinde yüzelli seneden beri meyda
ııa getirilmekte ulan suçhıluk istatisti:kleıi vatdır8

• 1803 yılında Fran� 

8) İngiltere'de (Judieial Statistic, England and WaJes), Almanya'da 
(Statistik deı• Deutsehen Reiehcs, K:fiminalistatistik und justiz
statistik), Fransa'da (Comptc geneuıe de I"admiiııistration de  la 
jııstiee eı•imhıeUc, Sbtistique p.foitCntiaire). 
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sa'da ilk defa olarak suç ve suçlular haldanda rakaml,ar yayınlan
maya başlanmıştll', İngiltere'de bu ist.atistiklerin yayınlanmasına 
1805 te bş.Ianmı.ştır. 

36, - Çeşitli memleıketler mevzuatının suçları faııklı olarak ta
rif eylemiş bulunmaSı milletlerarası suç istatistikleri meydana geti
rilmesini güçleşti_rir. 

INTERPOL'.ün 19'54 yılında Roma'da hıplanan Genel Asam..b
le'sinde, örgüt iç'indeld Deıvletlerin her yıl 1 Ekimden önce mevkut 
bir istatistik dergisinin yayınlanması için. zoİunl:u bilgileri İnter
pol'a vermesi ve böylece bir ıni.lletlerarası istatistiğin munt.azani 
aralıklarla yayını kabul edilmiştir. Bu karara müsteniden - halen 
(Beynelmilel suç 1Stat'istikle1'1) yayıJllanınaktadır9

• 

İstatistilc metodurı.un Kriminolofide uygıılmımaısı 
37. -, İstatistik metodunun uygulanması smetile Krimin-olojik 

araştırmaların yapılması şu  suretlerle olur : 
A) Kriminolojide en çok uygulanan ınetod ınahld.\miyet ra

kamlariyle diğer fizik veya sosyal olaylarm korreldsyonlannı teshi.t 
etmektiı' ,_ Mesela Boıııger bu metodu suçluluk ile iktisadi şartlar ara
smdald ilişkilerin _varlığını isbat hususund_a kullanmıştu10, Bu me
tod1ın kullanılması suretiyle, _işsizlik, çeşitli mevsimleri, özetle :bü
tün diğer sosyal, fizik ve ekonomik -değişici unsurlar a�·:asındaki. iliş
ldlerin tesbiti imkanı vardu. 

9') Devletlerin çeşitli suçlan ayrı ayrı tarif etmeleri sebebi ile ista
tistiklerin kapsadığı suçlar, Devletlerin hemen hepsinin ittifakla 
cezalandırdıklar:i birçok büyüle stıç k_ategori� ile ilgili bulunmak
tadır. Bu kategoriler,e ait tarifler de çok geniş tutulmuştur. Bu
nunla beraber her Devlete geni�. hir takdir yetkisi de bırakıl
mıştır. Sözü geçen istatistiklerde, memleketlere ait mutlak suç
luluk miktarlarını tesbitten çok suçluluğun genel gelişmesini iz
leme amacı güdülmektedir. Bu istatistiklerde Türkiye'ye ilişkin 
olmak üzere sadece Polise ait rakamlar yer almakta, Jandarma 
bölgelerinde işlenen suçlrır yer almamaktadır. Suçluluk rakam
laruun milletlerarası mukayesesi yönünden bk. T'he New Form"s 
of Delinquencey, Origin, Prevention and Treatment, United Na
tions,; document A/CONF. 17/17, 1950. Bu konuda bk. Co-ınitıi 
Europeen Pour Jes Pl'obliıues Crinıinels, L 'indice de C'riıninalite, 

, Nouvelles Etudes, Strasbourg 19,70. 
10) W.A. Bonger, Criminality and Economic Condition, 19ı16. 
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Bu çeşit uygulamaların başta' gelen noksanı itimad edilir suç
luluk rahmlarım bu yolla elde edebilmenin ,güçlüğüdür, Diğer- bir 
müşkül de bu ınetodda faktörün belirli bir se�eple sınırlanmasıdır. 
Bu sebep dolayısiy]edir ki, sözü geçen_ usulle ancaık ilkel frı.celemeler 
yapılabilir, fakat nihai olarak sebepler belirlenemez. Bu usulün eı.ı 
büyük noksanı, belirli bir olay ile suç veya suçluluk arasındald 
ilişkileri araştırırken etkili diğer unsurları teçride imkiln verme
mesidir11, 

· · r 

Bu sebeple istatistik incelemeleri tamamiyle aldatıcı korrelı:1s
yvnlara götürebilll', İki ofay arasında bi.r lmrrelıl.syonnn tesbiti, zo
rwllu olarak bu iki. olayın -birbirine nedenSelWc bağı ile bağlı bu
lunduğuna delalet etmeZ. Mesela suçluların genel olarak fakir ol� 
malan, yoksullulc ile suçluluk _arasında bir nedensellik bağı bulun 
duğunu kabule imJcilıı veremez; tamamen başka nitelikte olaylar. 
sebebi leş-kil edebilir; yani ild olny arasında bir nedensellik ilişkisi 
değil ve fakat a.ynı şartlara t.1:bi olmakırından dolayı bn'.Qıbeı· lbulwıı
ııuı ilişkisi bulunabilir. 

38. � B) İstatistik metodu uygulanarak yapılabilecek ildnci 
bir inceleme şekli de suçlu olan ve olmayan grupglar arasında yapı
lacak muk'ayeselerdi1', Meseli hu, suretle testler uygulanarak rnçlu 
olanlar ve ,0ıl.mayanlar ·arasındaki akıl zıafiyeli 'oranlan belirlenebi
lir. Metodun çok faydalı olduğu -muhakkaktır. Goıring, bu metodun 
uygulanması sayesinde, Lomibroso'nun bazı görüşlerinin yanlış ol
dnğunu tes-bit edebilmiştir, 

Sözü geçen mulcay<'seleri yapabilmek .için tek tek suçlulara ait 
bilgilerin difokatle ve gerçeğe sıkı bıiçimde uygun olarak lo-plan
mış huhuıması gerekir. Axnca çeşitli mcmleketle·r ha.kınımdan -bu 
konuda meydana geljrilen istatistiklerin dayandığı bilgilerin de 
müşterek esaslara göre toplanması gercfoir, 

Bu bakımdan var olan ihtiyaç dolayısiledir ki, BenelN, Taıınb•u
dni ve Lombroso, "Suçlu insanın incelenmesi için didaktik' ( tabloyu 
ve 1937 yılında "Milletlerarası Ceza ve Tenfiz Komisyonu" bir 
gözlem fişi meydana getirmişlerdi. 

11) Metod:bakınunı:ian faktörleri tecrit ile inceleme usulü hakkında 
bk. M. Laignel - Lavastin,e et V.V, Stanciu, Precis de Crimino
logie, Faris 1950; bk. fünberg, 172, 173. 
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. Bu ıkonuda özellikle belirtilmesi gereken ıhqsus .böyl€ce elde eoı
len bilgilerin nmtl-aıka, suç işlemeyenler üzerinde yapılan çalışma
hırdan elde edilen sonuçlarla mukayese edilmesidir. 

İstatisti'k metodunun noksmılm•ı 
39 . ......., İstatistiklerle korrelil.syonJar araştı.rılırken kendinıi gös

teren noksanlara yukarıda değinmiştik. Diğer genel noksanları Şöy
le özetleyebiliriz :  

1) İstatistik metıodumuı suçluluğun hacmi hususunda gerçeğe 
uygım -bilgiler verebileceği sanılabiliue de gerçekte istatistilder bu 
konuda da tam kesin bilgi elde edilebilmesini miimkün !almamak
tadır. Gerçekten Ferri'nin ünlü tasnifini izleyerek di.yehiliriz ld, 
suçiuluk üç •kısımda mütal.1a edilebilir : 1 ° Kanunui Su,çluluk (mah
kemelerce el konulmuş suçların tümü); 2° Bilinen suçluluk (Polisin 
varlığmı bildiği suçların tü;ınii); 3° Geı·çek suçluluk (,bir üllçe üze
rinde işlenen s�çlam aık gerçek tiim). İmdi .bu gerçek suçluluk ınik
tarını hiç bir zaman tan1ı olaraık bilmemekteyiz. 

"Hatta suçluluk ist8.tistilderi, gerçek suÇluluğun azalmakta mı 
yoksa si\bit mi kaldığını, artmakta bulunup bulunmadığını da gös
teremez. Mcsel.1 resnrl suç istatistiği suçlulı.tğun yekiln rakamlan
pm arttığını göstermekte ise, �u gerçek durum haimnından ıkesin 
bir şey beliıtmiş olmaz. RakamJarın artışı, ,lceşfıi nisbeten dalıa kolay 
suçlar kategorisinin artmış bulunmasından ileri gelmiş olabilir; fa
kat aynı zamanda keşfi zo.r ve n.1dir olan suçlar geniş ölçüde azal
mış da bulunabilir. Böylece gerçeğe aykın olarak, suçluluk, yeık.:ünu 
bakımından artınış gözüJcill'. Fmnsa'da 1912 yılında ölümü sonuçla
yan müessir fiilden dolayı mahkllm eclilen Jdşiler sayısı 167 den az 
değildi. Gerçekte ise çıoouk düşürenler sayısı yılda 200.000 olarak 
lahmdin edi.lmekte idi''12

• 

Bu konuda Ca'ldwell şöyle bir misal veriyor : "Mesela çocnU< 
mahkemelerince mahköm edilen küçüle sayısının aıtışı, çocuk suç
luluğu:i:ıda bir artış olduğu yönünde znarı:alanclırılabi1ir. Gerçekte 

12) K�nberg, 173; bk. Pinatel, 120'; Hiouehon, Shortcomiııgs, Weak
nesses and Uses of Crime Statistics (in Means of Improving In
formation on Crime, Council of Euro-pe 25 - 27 November 1975, 
s. 3 ve son.) .  
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ise bu polisin gayrete geldiği ve öteden ,beri işlenen ve fakat mah
kemeye verilemeyen suçluların mahkemelere sevkedilmeye başlan
masından da meY<lana gelmiş buJunabilir"18

• 

39 bis, - Siyah snıyılm· : Suç istatistildeuinin göstermediği; çoğu 
bilinmeyen fakat gerçekte var olan suçluluğa ait rakamlara "siyah 
sayılar" denilir. Gerçeklen işlenen suçlardan bir kısmı zabıtaya bil� 
dirilmez; hazı suçlan Zabıta keşfeder ve fakat faillerini bulup yaka
layamaz; hazan ise suç ve faili keşfolunduğu halde bazı sebeplerle 
usul işlemleri yürfüiilemez ve ortaya bir ınahJClhniyet çık,ınaz; ya 
da bir suçlu zaıbıtaca yalcalanır fakat ldşiye ail belirli suçlar söz 
konusu clu�·. Oysa bu ldşinin diğer bir t;tlnm suçları daha vardır1

·
1

. 

Görülüyor ki, istatistikleıtln yoruın!anması suretiyle gerçek suçlu
luğun tesbitine çabalmnak bir kimsenin gölgesinden portresini yap
mağa çalışrriak gibidir. Bu itiıbarla sözü geçen saıldı suçluluğun in
telenmesi Kriminol:o,jinin en önemli konularından birisini teşkil 
eder. 

Siyah sayı (Dunkelzibfer) ya da siy'ah aran (D'Uınkelfeld) ista
tistiıkçileı· ve kriminologlar bakımından, ilmin başfangıcından beri 
önemli bir konu olmuştur15

• 

S1ıç istatistikleri bakımından, özelli.lde zaıbıta istatist1lderi yö, 
nünden diğer bir kusur da fazla mübaldğal-ı sayılar (excess; surplus
mımrber) dır. 

Saklı suçluluğu tesbitte uygun bir metod da suç kui:ıbanforı
nın karalderistilderi üzerinde yapılan etüdlerdi.r (ViktimJztrsyaıı am§� 
tıl'ma:laın). Gerçekten hu etüdlerde suç kmbanlarının ldşisel ve sos-

13) CaJdw.ell. 12. Ayrıca bk. Hindess, The Use of .Official Statistics 
in Sociology, Mac Millan 19,73. 

14) Bu konulardu fazla tafsilat için bk. Mc Clitıfock, Le chiffre 
noir, Sixieme C'onf6rence de Directeurs çl'Instituts de Recherche 
Criminologiques, Conseil de l'Europe, Strasbourg 1969·, s. 3 ve 
son. bk. Shoha,m - Mul,hcl'jee, Problems of Resea,rch in hidden 
Delinquencey (in Means of Improving Information on Crime, 
Strasboug 25 - 27 November Hl'75, s. 142 ve son.). 

15) Wolf, Victimization research and means other than Crime sta
tistics to provide data on Criminality (in Means of Impı:oving In
foı:mation on Crime, Strasbourg, 215 - 27 November 1975·, Stras
bourg El76, s, 73 ve son.). 
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yal karakteristikleri, suç kur-hanlarının hangi ölçülerde tedbirsizük
le hareket ettikleri ve hatta suçu tahrik eyledil<leri, suçlu ile olan 
ilişkileri aıwıtırılmaktadu·. 

Bu yönde,ld ııraştırınalar Kriıniııoloji de. (Vfotim:0loıgy) adı ve
rilen yeni . bıir dalın ortaya çıkmasını sonuçlam1ştır1<ı. Viktiınoloji ala
nmdaki etüdler sadece kanunların h'angi ölçülerde uygulanmadığını 
göstermelde kalmaz; fakat aynı zamıall.-d:a,_ kanuusuz eylem dolayı
siyle görev alanların ne için kanunu uygı.ılamadıidanm göstermek 
iınkfumır sağlar, Saklı suçluluğun büyük bir kısmının suç four.ban
Jarının davranışlan dolayısiyle meçhul kaldığı da ınuhakaktır. Me
wlil Aınerika'd?- ırza geçme suçunda mağdur olan kadın ve kız-.. 
lardan ÇO'k önemli bir kısm-lil zabıtaya başvnrmadıldarı tesbit edil
ıniştir17. 

16) Bk. Hans Von Hentig, T'he Criminal and his victim. 1948; W.H. 
Nagel, Notion of Victimo1ogy, in Criminology (.Ex.cerpta, C'rimi
nologica vol. 374, s. 245-247). Milletleraras1 ilk Viktimoloji sem
pozyumu 2-6 Eylül 1973 tarihleri arasında İsrael'de toplanmıştır. 
2-8 E:ylül 1979 tarihlerinde Almanya'da Münster'de üçüncü Vik
tiınoloji Milletlerarası Sempozyumu toplan�ştır. Bu Sempoz
yum esas itibariyle Viktimoloji teorilerinin incelenmesine, mu:
kayeseli Viktimolojide araıştırma metodlarına, mağdurun teda
visi ve yeniden sosyalleştirilmesi konularula tahsis edilrni§tir 
(Bk. RDPC., yıl 1978, Marsı no. 3, s. 303). Sempozyumun geniş 

bir kontrandiisü için bk. RcnııSe Dedeekeı·, Troisieme Symposium 
International, de Victimologie (RDPC., yıl 119ı79, sayı U, s. 883). 
1976 yılında· Viktimoloji konusunda yayında bulunmak üzere 
(VictimologyJ an Interna�ional Journal) yayınlanmaya ·başlan
mıştır. Bk. 8lllhi Döıımezer, Devlet·ve sııç mağduru ilişkisi (Qnar 
Armağanı, İ:;tanbul 1977, s. 179 ve son.). 

17) ·Zabıtaya bUdirilmeyen, kısmi: kuruluşlara ihbal" edilmeyen suç
ların çok biiyük bir yeldin tuttuğu yaıbancı ülkelerde gerçekleş
tirilen araştırmalar sonucu tesbit edi.lmişfü. Amerika'da 19,67 
yılında 10.000 kişi üzerinde yapılan milli bir araştırma sonucu 
suç kurbam olmakla beraber keyfiyeti reS1!.1li mercilere ihbar et
meyenlerin çok büyük bir miktal' teşkil ettiği anlaşılmıştır. Gasp 
ve ırza geçme fiillerinin resmi istatistilı::ledn gösterdiğine naza
ı-a.n üç misli daha fazla olduğu ortaya çılrınıştır. 

Suça hedef oldukları halde keyfiyeti zabıtaya bildirmemiş 
olanlar buna sebep olarak polisin esasen bil' şey yapamayacağına 
inandıklarını, suç failine zarar vermek istemediklerini bilclir
mişlerdir. (Bk. Philip H. Ennis, Criminal Victimization in the 
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Bu bahsi sona erdirdl"ken açıklayalım ki, saldı suçluhığı.ın ince
lenmesi ve tesbili hususundaki metod ve teknikler hale geliştir.il
miş olrna,ktan uzaktır. Her halde suç kurbanı üzerinde yapılan araş
tırmalar bu pıiııbleınin bir ybnünü teşkil etmektedir: Sa'idı suçluluk 
üzerinde yapılan araştmnaların çağdaş Krimıinoloj,ide çok önemli 
bir gelişme sağl_adığı muhakruktır. 

2) Metodun uygulanması suretiyle belirli bir kişinin ne için 
suçlu olduğu belidenemez ve bu hususa ait sebep keşfolunama7, . 

.'3) Mukayese için ele alınan grupların homojen olmıyacağı me
seli suçsuz olarak ele alman grupta suçlularm huhına,bileceğ-i, ayrı
ca suçlu olarak genelikle cezaeverindeki klişiler ele alınacağına 
göre bunların da gerçek suçluları temsil etmedikleri sö-ylene
bilirıa, 

4) Diğer yandan bu metodun uygulanması suretiyle, meseli bit' 
cezaevinde bulunan suçlular, ancak bir grup ihalinde de ele alına
bilir ve incelenebilirler. Oysa bu suçlulaiın renik, ırk, cinsiyet gibi 
özellil<lerini önceden tAyin mümkün ise de doğum,, aile ve ev şart
ları, ebeveynin karakteri ·gibi özellikleıi :m,a:lıkt"ımJarın. evvelce yaşa
mış bulundu,klan yerlerden dikkat ve ihtimamla tesbit edebilmek 
iınkAnı btı mel'o-d.liı hemen de mfimlcün değildir. 

5) Metodun uygulanması içID suçlular-da .buhınacaık özellikle
rin, bütün nüfusun özellikleriyle mnkayese edilmesi gerekir; oysa 
bütün nüfusu oluşturan kişilerde bulunduğunu tasavvur ettiğimiz 
mfü;lerek özelliklere ait istatistik bilgiler İ5e çok kere gerçeğe nY•. 
mamaktadır. 

Belirli özellik ve şartların istatisHk ifadesi bize htınlaı·dan ba
zılarının önemli olduğunu telkin eder ve ·belki hu önemi matematik 

United States : A Report of a National Survey (F'ield Survey 
President's Comınission on Law Enforcement and Adıninistration 
of Justice, Devlet Neşriyatı 1967). 1973, 19'74 senesi sonuçları da 
1976 da yayınlanmıştır. 

18) Bu sebep- dolayısiyledir ki, 'l'aft eserinde suçlu olanfa,r ve olma
yanlar arasında z-ekll bakımından yapılan mukayeselerin daima 
suçlular aleyhinde sonuç verdiğini, yakalanarak mahkı'.irn edilen 
suçlulal"ln zekil bakımından suçluları temsil etmedilderini, zira 
zek§ derecesi yüksek olan suçluların yakalanmadıklarını aç�kla
maktadır; bk. Taft, Criminology, BB. · 
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olaral< ölçmeye de iınıkfuı verir; mesela ana ha.bası boşanm.ış ·veya 
ölmüş bulunan çocukların, ebeveyni s�ğ ve boşanmaınış çoouklara 
göı:e daha fazla suç işledikler.ini gösterir. Fakat biz aynı zamanda 
şu hususu da bilmek zorundayız. Ana hahaları boşanmış ve ebeveyn
leri vefat etmiş bulunan bazı çocuklar ne için suç işleınemektedir
ler? İşte açıktır ld, istatistik metodunun uy:gu-lanma:sında bu gi,bi 
sornnların cevabını almak im-kfuıı yoktur. 

6) İstatistik metodunun ,kullanışında bu metodun bünyesinde
ki en esaslı mahzur, çekitli tasnif şekilleıini ve öz.eıllilderi _ra•kamla 
beliıtflir hale getirmek zıorunn sebebi ile gruplar teşkili, böylece in
celenen süjelere ve ünitelere ait biı'eyseI özelliklerin kaybol_maiıı
dır. "İstatistik ancak ldtleler lıaManda bilgi Verit; belirli kişilerin 
tavır ve hareketleri hakkında ayrıntılı biı- analizi ele alımız. Böy
lece sebep - sonuç ilişkilel'i istatistik yolu ile keşfedilemez"19• Grup
ları teşkil ederken yapılacaık hatalar ise sistematik olarak bütün 
diğer analiz faaliyetlerini salCitlamaktadff. 

7) Suçlu istatistiklel'i genel olafük ceza evlerinde bulunan 
suçlulara ili§kindir. Bunlar dışın_da serbest dolaşan suçluları kapsa
yamaz. Ceza evlerindeki suçlular ise daha seçilmiş suçluları teş
kil ederler v� bütün suçlular grubunun özelliklerini taşımazlar. 

40, - Özetleyecek olursaik, istatistik metodunu Kriminolojide 
ktıHaımkeu çoi< dikkatli olmak gereklidir. Suçu iz_:;ıh ,bakımmdarı, 
doğıudan doğıııya ilk ilişkilerin istal_istiklercİen elde "Olunamayaca
ğını, ancaık sadece bazı semptomların elde edilebileceğini unutma
ınak gereıldı-2°. 

19) Hinbel'g, 172. 
20) Kinberg (s. 172) istatistik metodunun noksanlarmı belirtmek 

üzere, şu misalleri kaydediyor ; "İngiliz suçluluk istatistiklerini 
yayınlayanlar bir çok misaller de verni.ek suretiyle, belirli bir 
suçu karakterize eder gibi g.özüken bazı faktörlerin az veya çok 
sayıdaki yoğunluğunun c---Ol�ların içine girilmediği takdirde� 
istatistiklerin ilişkin olmadığı başka faktörlerle ilgili bulundu
ğunu açıklamaktadırlar. Mesela ırza tecavüz ve tasaddi suçları
nm artışı, İngiliz isıtatistikleri ba-kırıvndan, görünüşte, kişilere 
kıı.-rşı işlenen suçlaı· sayısındaki bir azalma eğilimini karşılar gibi 
gözükmekte idi. Gerçekteki olay ise şudur : 19(],8 Children Act'ın 
kabulünden önce gençlere karşı işlenen bu tür suçlar kategorisi 
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Bıı �ün artık snç istatistiklerinin bizatih1, snçun, sebeplerini tes
bite imk1n verebileceği kabu1 oltmınamaktadır. Fakat bu istatistik
lerin, zorunlu bir ıhareket noktası teşkil ettiğine, özeUhl<le dunımu:n 
ceza uygulaması ve suç politikası yönünden böyle olduğunu belirt
mek gerekir. Bu sebeple suç istatistiklerinin güvenilir nitelikte ve 
zengin olmaları Kriminoloji için hayat! önemdedfrıı. 

Kriminoloıjinin bir bilim uılarak ohış_ınasınm ili< dönemlerinde 
istatistik metodunun önemi. abartılmıştır. Fakat zamanla istatistik 
metodnmın sağladığı imkilnlann sınırlı olduğu anlaşılmıştır2

'. 

Bütün bu söylenenler istaNstilc metodunun -belirLi uoksanlanııt 
belirtmeye imkfln ·verir; fa'kat bu metodun büyük faydalarmı ve 
iınkitnlaı· da sağladığını inikilra sebep olmamalıdır; kaldı ki, işaret 
edilen noksanlardan hir kısmı ortadan kaldırık1bilir. Meşhur Fdn
ltlndiyalı laiminolog Verklc'd, §U tavsiyeleri yapıYor : Suçları 'daha 
ayrıntılı olarak tasniflere tilhi tutmalı, suçlann- icra özelliklerini be
lirtmeli, çok di,kkatli bfr coğrafi bölme yolunu lutmalı, suçluların 
karakteristilderi ve yaşayış tarzları hakkında özel bilgilere işaret et
meHdir23. İstatisillderln büyük fafdası geniş -bir bilgi tümıünü, öl
�· iiJebilecek hasit bilgiler hallııe getirmiş bulunmalarıdır. 

İstatistikler şüphesiz, Kriminolojide iyi bir çalışma ıileti teşkil 
ederler, Anc-a:k bmılan tam olmaları ve incelenen nüfusa a,it sosyal 

bir takip konusu teşkil eylememekte ve genel usul hükümlerine 
t&bi tutulmamakta idi.. Başka bir misal daha kaydedelim : Ço
cuk suçluluğu 1907 - 1929 yılları arasında bir p.rtış kaydetmiştir. 
Bu olay, esası itibariyle, •1928 yılında ma-hkilm edilen genç suç
lular arasına, çocuk mahkemelerinin el koyduklan ve polis mah
kemelerinin 1'\l<27 de cezalandırmak hususunda az eğili_mli bulu
nacaklan, fiillerin girmiş olması dolayısiyle mahkUilliyete hilk
medilmiş bulunmasındandır. 1950 yılında P'aris'te toplanan 4. Mil
letlerarası Kriminoloji Kongresi sirkülerinde belirtildiği gibi 
"Suçlunun kişiİiğini, fiilini ve bunlara ilişkin hal ve şartları kar
şıhldı lişkiler içinde incelemek gerekir"; bu iile ancak soinut olay
ların incelenmesi ile mümkün olur. 

21) Lincoln Steffcn, Autobiography. 
22.) Kriminolojide istatistik metodunun uygulanmasına ait güzel bir 

örnek olarak b-k. Waltcr A. Lundcn, Statistics on Crim,e and 
Crirninals, Pitts-burg, -1942. 

23) Bk. fünberg, 173. 
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hayat unsurları iyice bilinmek suretiyle yorumlanmış bıiıunmalan 
şarttµ-ı1

, l 
40 his. Yukarıda 39 No. lu paragrafta da değindiğimiz gibi 

bilimsel arnştırmal.arııı ve istatistiklerin te5bitine imkfuı verdiği suç
h1luk ild çeşittir : 1) .Adlt, kanuiıı stı,çlııluk (Criıninalitf: le'gale, ju
diciaire), 2'} Giküııüşte suçlııhtk (Crinıinalit0 appareııte). Oysa bu 
lıeı' iki suçluluktan çok da:lıa fazla ıofan bir de ge,rçek suçlıi/ııı,k (Cri
nıJnalit0 rBeile) vardır ve bunun esas miktarını tesbit edebilmek 
mümkün değildir. 

Adli suçluluk, mahkemelerce, hefü.li suçları işledilcleri İçin, mah
kô.ın edilen kişileri ve bunlaıın işledikleri suçlan gösteren kavram
dır. Buna lcarşılık görünüşte süçluluk devlet mercilerinin ve özel
likle zabıtanın bilgisine ulaştruş olan tünı suçları ve suçhılan belir
ten kavramdır. 

Avrupa ve Amerika'da son yıllarda her ild. tür suçlulukta da 
hem büyük oranda artış görülmekte ve hem de suçluluğun niteliği 
yönünden dildmti çekici d8ği..şmeler ortaya çıkinaktadır. 

Gerçek suçluluğa gelince, hunun miktarını bilimsel ölçi:iler için
de, hatt.i yaklaşık olarak belirlemek bile mümkün olıuamaktadır. 
Gerçek suÇluluğa ait sayıların, çeşitli nedenlerle meydana çıkama
dığını görüyoruz (bu konuda yukarda 39 110.'ya bk.) 2

·
1

• Bu hal hiç 
kuşkusuz, suçluluğun sebepleri ve failleıin lcişilikleri konusundaki 
araştıı-ınalal" yönünden ağır bir engeli ortaya çıikarmıaktadır. 

Bn sebeple suç denilen ''sosyal patolıo,jinin teşhisi için bir LÜl" 
miyar (İndex - indice) olarak ku!Ianma,k üzere -bazı ölçü- suç tüı-
lerinin• ele alınması" uygun sayılmıştır. Söz gelimd bazı suçlar, ge-

24) · St,efani - Levasseur - Ja.ı::nbu Me1'1in, s. 42. 
25) Bu konuda özellikle bk. Sellin - Wo1fgang, The measurement of 

delinquency; Taı·dif, Tentative d'application d'un projet d'indice 
de la criminalite a Montreal; (Nor'maııdeau - Akman, Statistiques 
cl'İnıihelles internationales et le cas d'urr indice pondere extra � 
le"gal {RSCDPC 1968, s. 309). 

Pinabel. L'Opport des sciences de r'1:ıomme iı la Criminologie 
de langı:ı.e Française (RSCDPC, 1968, s. 36,5) ;  Pinatel, Les techni
et typologique (RSCDPC, 1968, s. 886). 
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rek ağırlıldarı, gerek kamu �da -bunlara biçilen önem itibariyle 
diğer suçlara göre daha önemli ve anlam)ı sayılabilirler. Bunlar
dald gelişmelerin tes-bit-i yoluyla bütün suçluluğun. gelişmesi hu
susunda bilgiler el edilmiş saYllabilir. İşte böylece tatınin edici ni
•telikte ölçü - suçların teşkili faali:vetine, Özellikle, Amerika'da giri
şilmiştirw, 

Suç, suçlu, mağdur vıe suç teşkil eden füUerin sonuçları lıaidrnnda 
bilgi toplam.alt üzere lmllanıian suç istatistlldeıi dışındaki araçlar 

40 ter. � Bir ülıkede veya belirli bir bölgede işlenen tüm suç-
ln.nıı tam olarak hacmıini teshit için yapılan giııişimler anlamsızdır 
ve sonı.ıç veımeyecek çabalar .olarak tanunJ.anmalıdır27

• 

Suç istatistikleri dışında, gerçek suçluluk tha-ıdcında bilgiler el
de etmek ve böylece siyah sayı alanını ıazaltınak .bakımından bir 
yol da, söz gelimi adam öldürme cürmü· haikun.İndan, ölüm istatis
tiklerinden yararlanılmaktır. Aynı surette tııbıbi istatisHkler ·de, ço
cuk düşürme, uyuşturucu madde kullanma, müessir ,fiil: gibi suçlaı· 
bakunından bilgi edinilmesini temin edebilir. Bn konuda resmi 
olmayan istatistiklerden de yararlanı1abi..lfr. 

Bu konuda tüm nüfusu temsil edecek surette teşkil edilen ör
nekler üzerinde yapılan aniket1er metodu ile suçluluk haldcında bilgi 
t,o-plamak için çalışmalar yapılmakt,adır, Bu yolla ilci türlü.anket ça 
lışması gerçekleştil'ilmelctedir : 

26) Bu konuda ayrıca şu eserlere bk, Pinatel, L'Evolution de la Cri
mi.n.alite en France de!)uis la liberation (RSCDPC, 19"54, s. 15-7); 
Susini, Douze ans de statistique de Po-lice (RSCDPC, 196::!; s. 151); 
The Index of Crime, some Furtlıer Studies, Cöuncil of" Europe, 
Strasbourg 1970. Özellikle bk. Sefün - Wolfgang, T'he Measure
ment Of Delinquency Wiley - Sellin, T'he _Basis of a Crime In 
dex (Journal of  Criminal Law Criminology and Police Science, 
vol. 22, no. 3) ;  Sellin - Wolfgang, Constructing an index of De
linquency : A manua_l, 1963. 

27) Wolf, Victimisatioİl research and means other than Crime sta
tistics to provide data on Criİninality (in Means of Improvinı::ı 
Information on Crime Strasbourg, 25 - 27 Novem:ber ıl,975, s. 73 
ve scin.). 

Kriminoloji - 4 
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a) Teşkil olunan örnek gnıpa d-alıil ldşÜere ihayatlarının bir 
döneminde suç işleyip işlemedikleri veya -komşuları mesleık grup:
ları, aileleri, dostları içinde ·suç işleyen olup olmadığı sorulmaktadır. 
Bu tür anketler yolu ile yapılmış pek Ç!Ok çalışmaktr vardır. 

Bu tür çalışmalara İngilizce olarak (Self repoıted erime studies) 
denilmektedir. 

Bu usul ile bilgi, anonim olarak do-ldunı.lan soru varakaları, ki
şilerle müİil.katlar yapılması suretile elde edilmektedir. Mukayeseyi 
sağlayacak resmi. suç istatistilderinin esasen var olduğu nüfus bö
lümleri üzerinde yapılan bu tü.r çalışmalar, elbetteki, daha da ya
rarlı -ofor28

• Batı ülkeleıinde hu usulle elde edilen sonuçlar, hemen 
herkesin, lıayat süresi içinde enaz bir kere suç işlediğini ve saklı 
suçlar sayısm"?- çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

b) İkinci tür incelemeler, gi-gne teŞ'ldl edilmiş örnek gruplara 
dahil olan ldşilere belirli bir zaman süresi içinde bir suçun mağduru 
olup o-lmadılclımnı sorrna,k suretile eld eedilen bilgilere ilişkin bu
lunrnıaktadır. Bu konuda yayınlanan ilk çalışma 1967 yılında Başka
nın Komisyonu tarafından yaryınlanan pilot ar�tırroo. olmuştur. 
Wolf, not 23 de ·zikredilen eıraştırınasında f730 yılında Danimarka
da Aarhtıs şehrinde ailelere muhatap olduldarı hırsızlıkları bildirrne
leıi için bir anket yapıldı�ru beliıtrnelctedir. 

Bu tür araştırmalara İngilizce 'Olarak (victiınisation Stndies) de
nilmektedir. Bugiin bu tür çalışmalar resmi: suç istatistiklerini ilmıal 
bususİ.ında en iyi kaynaklar ol,arak teM.kki edilmektedir. Ancak bu 
düdler nra:ğduı·sıız suçlar29 üzerinde uygulanamazl'ar. 

Bu tür araştırmalarda kişilere, söz gelimi son üç yıl içinde hır
sızlırk, teiıdit, müessit' fiil gibi suçlara muhatap olup oJ:madıklan, ola-

28) Bu· us\ıl genel olarak okullardaki öğrencilerin uyuşturucu mad
de kullanıp kullanmadıltlarını tesbit için yapılan anketlerde kul
lanılmaktadır. Bizde İstanbul Üniversitesi öğrencileri arasında 
uyuşturucu madde kullanımı bakımından bu ·metoda göre ya
pilmış bir araştırma. için bk. Aysel Elcşi, Uyuşturucu, Uyarıcı ve 
Teskin edici madde kullanımı, 17 - 21 Ekim 19'77'de Ankara'da 
toplanan "13. Ulusal Pediya,tri ve Nörolojik Bilimler Kongresi"ne 
sunulan bildiri (İstanbul Üniversitesi Bülteni, Mart 19"78, sayı 7, 
s. 33 ve son.). 

29) Bk. Sulhi Döınmezer, Ceza Adalet Reformu ilkeleri, İstanbul, 
1972-. 
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yın nerede ve ne zaman cereyan etli!ti; polise şikiıyet edilip edil
mediği, mağdurun suçludan hir tazminat alıp almadığı gibi soru
lar sorulmakta, cevaplar ile cinsiyet, yaş, şahsi hal, mesle1<, sanat, 
eğitim derecesi, gelir seviyesi, sosyo ekonomik durum, konut tipi 
gibgi unsurlar arasındaki korrellzsyonlarm tesbitine gidşilmektedir, 

Mağdıır üzeTinde bu tür aıwştımuıılarıın hir taknn dar boğaz
lan olduğu mulıaklrnktır : Bir kere bu tür ıarnştırmalarda teşkil edi
fon örneğin tüın nüfusu temsil edici nitelikte -olmasını sağlamak 
çok güçtü,.:ı0

• Bu tür araştırmalarda özellikle nüfusun en alt taba
kası gereğince temsil oluİmmma.Jctadır, 

Mülfilrnta öngelen ve ldşinin süresi iÇffide bir suçun mağduru 
olup olmadığının tes-bit edileceği zaman "kesimi küçüık okluğu tak
dirde örneği geniş tutmak gerekir. Zamıan geriye doğru gitbilcçe ki
şilerin muhatap olduldan suçları hatırlamadıklan ·görülmektedir. 

Bu anıda teleskop etkisini'de (telescoping effect) gözönünde 
bulundurmalıdır : Kişiler genellikle olayı sağlıklı "Ofarak hatırlamak- .
ta ve fakat zamanını t.1yinde hata etmektedirler; yani zamana dürbüM 
nün ya önünden ya da arkasınd.an ,bakınalctadırJ,ar, 

Soru varnka�ında yel' .alan suallerin hukuki ve telaıik ifadelerle 
değil ve fakat mutad, giindelil< dil ile ıbelirtilmesi gereklidir. 

Mağdur araştıınıalannın, belirli zaman süreleri içinde tekradan
ması da gereklidir, 

Olay öykiileri metodu 

41. - İstatistik ınetodıma ait diğer bir noksan, hu usulün, özel
likleri rakamlaştırmak surelifo özel ki.şüikleri yoketmesidir. Oysa 
hayata etlcili unsurlardan birç:oddan ,adetle belirtilemez. Hayatta o 
derece değişik' ,belfrti ve etkenler vardır ki, huni.an ayni bir çeşit 
içinde toplama·k müıınkün değildir. Mesela medeni halleri bakımın
dan insanları evli, bekı1r, ho,şaumı_ş ve dul olarak kategorilel'0 ayır
ınıaiktayız. Oysa yillardanberi bir kadın ile mıiiştere"ken ve falrnt ıı..i
Hlısız olarak yaş!lyan lciınsenin, istatistik bakımından, bekil.t sayıl
uvtsı gerekir ki, böyle bir tasn�f. krimiıwlojik baıkıından bir hata: 

30) Ek. Sulhi Dönmczer, Sosyoloji_, 7. bası, İstanbul 1'9ı'i'8, s. 26 ve. son. 
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olur. Sözgelimi Türkiye'de imanı nikahı ile -yaşamış olma,kla bera
ber, sosyolojik ,anlamda tam bır aile teşkil ed.enleıi kriminı:ı1ojik yön
den bekar saymak gerçeğe ay kın ohır. 

Keza ist_ati,stilder birbiri .üzerine etkili birçok faktörlerin et
kilerini uygun bir biçimde belirtemezler. 

Bu sebepledir ld, istatstilderin "olay öyküleı-i" metodu ile ta
mamlanması uygun görülmüştür. 

Olay öyki.isü metodunun esas!, at'Q\Ştı1-ıcı tarafından belitli biı
sııçlıınun işlediği fiillerin ve onun kişiliğirvin bittim özeltiklerini te.sı
bit ve böylece i�lenen suçun çeşitli sebep iıe faıktöl'lerirııi b-eltı'leıme 
için yapılan bir araşt"ırma olm-asulı>t. 

İyi bir ol'ay öyküsünün yalnız suçlu ile konuşarak değ.il ve fa
kat elde edilmesi mümkün bütün sıoruşttİı:ma araçlarına haşvurarnk 
meydana getirilmesi gerekir. Deneyler gösteymiştir ld, nuı.hk&mdan 
ldşiliği bakımıından elde edilmek istenen -bilgiler, gellelliılde yanlış 
olarak verilmektedir. Gerçeğe uygµn bilgilerin elde edilmesi için 
suçlu ile sorguyu yapan arasında çok s:clo ve içten bir ilişkinin yer� 
leşmesi zorunludur31. Bu· metodun uygulanması suretiyle olayların 
öze�eri ve birbi-rine olan etki ve ilişldleri tesbit edilmiş ve netıM 
cede bunlar genelleştirildiğinde suÇların _sebep Ve faktörlerine ilişkin 
değerli hipotezlerin kurulması imkan aİtma alınmış ohu·. 

42. - Olay öykülerinin bir de "s,m.rlı olay·öyküsü" denilen şekw 
1i vardır. Bu metodun esası şöylece özetlenebilil' : Araştırıcı izah 
etmek istediği suçu oluştUl'an tavır ve hareketi yaklaşık bir şekilde 
t&rif ve sonra bu hareket tarzını bir faraziye olaraik izah. eder. Üçün., 
.cü aşamada açıklanan Varsay.ımın sınırı içinde bireysel hir ıofay ele 
alınarak etiid edilir ve kurulan varsayımın bu ol'ay'da gerçeğe uyup 
uymaffiğı araştırıhr. Eğer varsayım (hipotez)· daya uymu�sa fiil 

31) Amerika'da Healy ve Shaw bırafından meydana getirilmiş çok 
değerli olay.öyküleri vatdır. Bk. William Healy, The Individuıa� 
Deliriquent, 1917; Clifford R. Shaw, The Jaek Roller, 19'30; T-he 
Natural History of a Delinquent Career, 19-31, Brothers m Grime 
1938; Edwin H. Suthel'land, The Professional Thief b-y a Profes-· 
sional Thief, Chieago 1960. Bu eserlerde hayat öyküsü metodu da 
uygulanmıştır. 
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larJfinde veya varsayımda hata olduğu anlaşılmış olur ve bu tak• 
dirde_ faaliyete yeniden girişilir; evrensel hir ilişld bulununcaya ka
dar huna 1evan� olunur. 

Suçlunun böylece belirlenen öyküsü, suçlunun �ayalı boyµnca, 
belirli bil' süre ile - mesela 5 veya 10 ytl- devam etfüilebilil', Sü!l 
gelimi ceza evinde belirli ıslah metodlarına tiı.bi kılınan veya lalm
may,an suçluların dunımu, salıverilmelerinden sonra izlenerek uy
gulanan· ıslah metodunun etldnliği sınanahi.lir. Bu çeşit etüdlere İn
gilizce "follow -up" araştırmalar denilir. Mesela İstaribul Ceza Hu
kuku ve Kriminoloji Enstitüsü, 1964 - 1968 yılları arasında hıila şe
hirleşen ve sanayıileşen Ereğli kasabasında suçıı:ıiuğun gelişmesi ile 
sanayileşme arasındald _ili.şkileri iiıce1emiştir'2

• Mesela bu b-ir sürek
li inceleme (follıow - up study) dir. 

_Eleştiri 

43. •- Olay öyJcüsü met-odu hakkmda haşlıcı:ı, şu eleştiriler ya
pıhnaktadır : 

1) Bu metodun uygulanması suretile çok kere gerçek -öykünün 
1.esbiti mümkün olamaz. Bir kere suçlunun kendisi, hayat öyküsü
nü ayrıntılı olarak bilmez veya na:kletmez'. 

İyi bir olay öyküsünün meydana getiı"ilebilmesi için ince·enen 
s'ııçlunun zeld, aydın kafalı, ve işbirliğini kabul edecek bir olgun
luğa sahip bulumu.ası gere-kir, Bu itibarla söz konusu metodun ço
cuklar, zihnen geri kalmış bulunanlar hakkında, doğru olarak uy
gulanması çok güçtür33

, S�çlu hayatı süresince devamlı yer değiş
tirehileceğinden onun içinde bulunduğu çevreden bilgi elde edil
mesi de çok kere güç olur. 

2) Olay öykülerini tesbit eden araştırıcının, krimino!ojik 0tüd
lcrin maksadı baJcımından ne gibi olayların, özellikleri araştırması 

32) Bk. Sulhi Dönmczer, Hızla şehirleşen ve saı;ıayileşen bir küçük 
şehir toplumunda suçluluk, Ereğli Projesi (İHFM. c. XXXIX, 
sayı 1-4, İstanbul 19·74); Sulhi Dönmezeı·, Crinı.inality in a Small 
Community of Rapid Urbanization and Industrialization (The 
Ereğli Project) (Annales de la FacultE! de Droit d'Istanbul na. 38. 
1972 - 4) .  

33) Çaldwcll, 11. 
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gerektiği ,de bir meseledir; araştırıcı, incelecliğii, kişiye karşı ohjek
tif olmalıdır; bunun gerçekleşmesi ise çok kere iml<B..nsızdır. Tabii 
olarak araştırıcı kafasında belirli bir varsayım ya da fi:ldr ile ham
ket edecek ve ara.ştıracağı hususlar söz kpnusu v•arsayınıın etrafm
da toplanacaktır. 

3) Olay öyküsü tesbit olunduktan sonra en önemıli dönem top
lanan .bilgilerin yımumudur; bu ise çuk keı-e araştırıcıda bulunan ve 
önceden y6rleşmiş sObit fikirlerle Hişkilidir, İnsanlar genelli'lde esa
sen bulmak istedild"eriıri keşfetmek eğilimindedirl�r. Bu sebeple ha
zan önemsiz faktötlı:ırıin çok önemli ve önemli faıktörl,eıfa ise de
ğei·siz olarak sunul'duğuna rastlanmaktadır. 

4) İyi bir olay öyküsünün teshiti için araştmcının uygun tarz-. 
da yetiştirilmiş olı�ası gerekir. Ayrıca hu metodun uygulanması 
geniş zaman ve para· sarfını gerektirir. 

Hayat öyküleri 

44, � Hayat öyküleı'İ bizzat suçlular tarafından yazılıruş olau 
vesikalardır. Hatta ha.taya dayansa bile suç .i,şleyen.in suç-unu izah 
hususunda kendisinin verdiği bilgiler hazan çok difokati �ekici ola� 
bilirH, 

Bu metodun uygulanması imkdnmın .çok sınırlı olduğunu da, 
tabH olarak, gözden uzak tutmamak gerekir. Zira hayat öykiÜer.ini 
ancak ıoMukça eğitim görmüş suçlular yazabilirler, Bu imıka.Il.ın bu� 
lunduğu hallerde de suçlunun gerçeği yazabilmesi için itimadının 
tam. bir şekilde elde edilmiş 'Olması gerekir. Keza suçlu bu metodun 
uygulanmasında ancak kendisince bilinen faktörlerden söze�lebilir; 
şuur altından sözed�mez. 

Uygulamada hayat öykülerini yazmaları istenen suçluların olay
ları yanl�ş olarak belirtmekten büyük zevk aldııklaırı görülmüştür. 
Suçlu, hayatını güzel ve s.uç-u, başına gelmiş haksız, adil olınayaıi 
bir fel.1ket olarak bildirme eğilimini taşır. Bununla beraber ger
çeğin ldiç-ük bir kısmını elde ebneğe imkdn vetmiş .bulunsa da, ha
yat öyküleri metodunun Kı'in:rinolojide faydalı olarak kullanılabile-

34) ı_ı;aft, 88; Kiııbel'g, 174. 
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ceği hususunda şüphe yoktur. Kaldı ld, suçlunun kişisel yapı ve 
çatısını derinliğine incelemek imkfüıına sahip olan araştırıcıla,r hu 
tür esassız kısımlan bertaraf etmek imk.ftnını da bulurlar. Öze.Lil<le 
uzun zamıanlal' cezaevlerinde kalmış olan suçluların hayat öyküle
ıine ilişkin yayınlardan cezaevlerinin ıslahı balcırnmdan yararlam
lahilir8�. 

Suç faaliyetlıerine karışarak .gözlem metodu 

45. - Bu metodun esası, maştmcırun suçlular arasına karışması, 
meseli bir ço,cı.rk çetesine katılarak, suçluların grup halinde ne su
ret.le hareket etmekte oldııklannı, tavır, hareket ve çeşitli olaylar 
karşısmdald tepkilerini tesbit etmektir. 

Böyle bir iştir:ald.n, ·fillen suçlu oluıımadan, çok kere, gerçekle
şemeyec

.
Bği ,meydandadır. Böyle bir tehlikeyi ise· araştırıcının göze 

a.Jması çok güçtür. Birleşik Amerika'da bazı araştıncıların bu yol
la topladıkları bilgilere dayanai'ak yayınla,dıldan eserler vard.ıra0• 

Olay mıeydana geldikç,e tesbit metodu 

46. - Yukanda izah edilen metodlar geçmışın hatırlanmasına 
yöneldiğinden esaslı olaylar unutulabilir. Bu itibarla mis&l teşkil 

35) İngiliz, Alınan, Fransız suçlularından bazılarının \rnleme alclık
ları hayat öyküleri yardır. Avrup8l'da siyasal mahkı1mJarın, et
ra-fta bulunan adi suçlular hakkında yazdıkları eserler krimi
nolojik -bakımdan çok dikkati çekici bilgiler vermektedir. /1.l
manya'da Iudwisburg cezaevinde bulunan suçlular tarufmdan 
yazllan hayat öyküleri Kr_iminoloji literutüründe özel bir yer 
tutmaktadır. 

Memleketimizi gE'çen yıllarda bazı gazetecilerin mahkı1m 
edilerek ceza evlerinde bir süre geçirdikten sonra gözlemlerini 
yayınlamaları, ceza evlerindeki grup sosyolojisi hakkında de
ğerli bilgilerin elde edilmesine imkfuı vermiştir. 

36) Tı-aslıer, The Gang, 1936; Landesco, Organized Crime in Chicago 
(The Illinois Crime Survey, 1929). İtalya'da Napoli şehrinde bir 

katolik papazı, kimliğini gizleyerek suçlu çocuklar çetesine ka
tılmış ve onlarla beraber bulunup itimadlarını ka�andıktan son
ra kurduğu bir kurtarma yurduna çoculdarı çekebilmiştir. Bk. 
F1ıederic S-endel'll jı•. Don Vesuvio and. the House of the Urchin 
(Readers Digest, Eylül 1956, s. 147). 
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edebilecek ldşi.lerin hayatta iken başlarından geçen olayları zama-· 
omda tesbit önerihniştir. 

Mesel.i bir grup çocuğun büyüyünceye kadar başlarından ge
çecek olaylan tesbit. etmek için uygun bu par_a taıhsis 

.. 
oilunsa ve 

bunlar bütün ömürlerince adım adını izlenseler; hunlardan suç 
yolumı seçenlerin durumundan suça geçiş süreçini kolayca tesbit 
"follow - up studies" si1,rdü1"üten aı•aştırmıalar denildiğine yufoarıda 
imH.nı elde edilmi şolur. Bu çeşit etüd ve araştırmalara İngilizcede 
değ.inmiştik, 

Bu metodun uygulanması yolu ile ceza evlerinden çıkan eski 
mahkumların akibetlerinin ne olduğu, Cezanın suçlunun üzerinde 
etld yapıp yapmadığı tesbit olun:abillı-. 

Bu usulün uygulanmas.mm da pek zor olacağı anlaşılmıştır. -Ger
çekten bir kere sosyal hayattaki fizik akıcılık dolayısile .Jrontrol · edi
lecek gruba ait lci.şileri hayatları b:oyunca izleyebilmek ç·oılc kere 
lıruldl.nsız olur. Diğer yandan hunun pek fazla masraflı olacağı da 
açıktır. Ayni zamanda metodun uygulanması,. çocuktan suç işleme
miş olan ailelerin her türlü kolaylığı göstciımelerine ve tamami.le 
kişisel olan özelliklerini de· araştırıcıya bildirmelerine bağlı_ bulun� 
maktadır. Bütün zorluldarına rağmen bu, metodu: bi.r amaç olaraık 
tesbit etmek geı:ekir. 

Deneysel m.etpd 

47. - Kişilerin veya grnbun hareketlerini, tutunı:lannı değişti
rerek suçluluğun sebeblerine ilişldn (varsayımları) looııtrol edilmiş 
şartlar altında denetleyebilmek mümkündür, Bu, aşağı yufoarı fizik 
ve biyoloj:iık bilimlerde ıcılduğu gibi deneysel metodu uygulama de
mektir, Ancak kontxol ·sosyal şartlar bakımından çok daha güçtür. 
Bu bakımdan yapılmış güzel bir deneyi Clıicago'.da Cliffo1'd Shaw 
uygulamıştırn. Her· halde hu metod Kriminolojide şi;ın:diye kadar 
sınrrlı ölçüde kullanılmıştır. 

37) 

. . ' 1 . 1 i ! , 
Sulhi D-önmezeı·, Kriminolojide Ekolojik Etüdler, Chicago tec
rübesi (İHFM., yıl 19'48, sayı 3.:4, s. 52-1). Sosyal bilimlerde de
neysel metodu uygulamanın zorli.ıklari ha:kkmda bk. Sulhi Dön
me:ı:er, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, 
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Ayni metod Amerika'da Neıw. Yıork'ta (Youtlı Boa-rd) tarafından 
uygulanmış ve Glweck'lar tarafındall ·o-rtaya konulmuş olan müstaık
bel suçluyu tıa,hmin metodlarının uygun olup olmadığı böylece 
kontrol edilmiştirJ8, (Bu husustı_ı, 398 no.'ya bk.). 

Sosyal bilimlerde genel olarak metıod konusu başka -bir eseri
miz.de çok daha ayrmbh biçimde ele aLnrnıştır"9

, Gerçekten böy
lece tabii bilimlerde çok değerli nitelik gösteren deneysel metodun 
Kriminolojide uygulanması çok güçtür. Stefan-i'rıin dediği gibi la
boı'atuvar suçlan gerçekleştirilemez. 

38) Bk, Sheldon Glueck, Ten years of nnrnveling juvenile Delin
quency (The Journal of Criminal Law, Crintlnoıogy and Police 
Science, yıl 1960, s. 51, no. 3). 

39") Bk. Sulhi Dönmezc-r, Sosyoloji, 7 .  hası, İstanbul 19,78. 
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suç 

1. § KAVRAM 

Kriminolojide suç 

48. _, İnsan -davranışlarının sosy!:(l normlar a  uygun ve nol'nı
lardarn sapıcı olmak üzere ild kategoriye ayrıhlığını ve :kriminıoJo
jinin normlardan sapıcı insan eyleınılerini izah etmek amacını gfü
tüğünü belirtmiştik. 

İnsanın sapıcı eylemlerinden· hepsi telmik anlanı:d:1 suÇ teşkil 
etmez. Nezaket, muaşeret, terbiye ku_rallanna, örf ve lldetlere, bir 
lusı.m a:hl8.ik kaidelerine aykırı sa_.pıcı eylemler varı;lır ld, bunlar tek
nik - hukuld anlamda suç değildir1'er. 

Ceza hukukunda suç, telmik - lıukı.ıkı, yani nr01malif maksatlan 
karşılar şekilde değişik yazarlar tarafından· çeşitli -biçimlerde tarif 
edilmektedir1• Ancak -bu tür hukuki nitelilcteld tariflerin bir olay 
olarak suçtm, himinoloji yönünden de ele alınmasına esas te.';ikil 
edip edemiyeceği .t!,u:tışmalıdır. 

Gerçekten bütün bu tariflerde esas teşkil eden :husus, fiilin s,ı.ı.ç 
olması için kaıııun koy,ucu tarafından cezalandı-1·ılmıış h'lllunmasıdır. 
Bu tür tarifler hemen ikinci bir sornyu tahıik ederler : O halde nıi-

1 
1) Ceza hukukunda çeşitli suç tarifleri için ,bk. DöllJIUeıııel• - Erman, 

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. I, 7 .  bası, 1978, s. 321 ve son. 
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çin kamın belirli fiilleri ceza müeyyidesi ile karşılamakta diğer fiil
leri ise karşılamamaktadır. 

Telrnilc hukuıki niteli'kteıki tariflerin sosyolojH< bakun,dan itibar
lan daha da az olmak gerekir; zira bu  tariflere göre bir gün kanun
lar ilga edilecek olursa toplum içinde suçun da orta.dan kalkacağını 
kabul etmeJc gerekecektir. Oysa t'O'phuna zarar veren hareketler, 
kanunlar, bunları tarif etmeden önce de, vaı·dırlar. O halde Hk ön
ce çözümlenmesi gereken mesele belirli hareketleri suç haline ge
tirirken kullanılacak ölçüdüı-, 

49, - Bu lıusqsta ölçüler verilmesine çalı;ı.ılmıştır : Siizgelfınıi 
Garofalo tabii suçları tarif ederken, ,bunların üstün ırklardaki ölçü
ler içinde, insanlaıın merhamet, namuskihlık gibi e5.aslı altrüist 
duygularını ilıUil eden hareketlerden ibaret bulunduğunu ileri sür
müştür. 

Garo(alo'nun suçl_arı böylece tasnif ve taıif etmesinin, hiç şüphe
siz, büyü],; bil' hikmeti vardır : Böylece öneınli olan hususun, faille
rin topluma mensup olanlıan da taihdk etliği duygtİlaırdan ibaret 
bulunduğu tesbit edilnıektedir2

• 

Jheıfog' e göre suç "toplum halin do yaşama şartlarına yönelmiş 
her türlü saldırılardır". A Vl'Uprn topluluğundaki ahlil.kt duygulara 
zarar veren fiiller.in Sııç teşld! ettiğinden de sözedilmişHr. 

50. - En :maıksatla sosyıoiojik niteillcte tarifler verilmesine de 
giıişilmiştir, D-ıffkheiın'e göre "suç iwllektif bilincin kuvvetli ve be
lirmiş tutmnlarnıı (dispositions) ihliH eden fiilleı·dir''. Thomas ve 
Znaniecky eserlerinde sosyal psikoloji yönünden meseleyi ele -almak 
suretiyle şöyle bir tarif vermektedirler : "snç, kişinin lendisini men
subu saydığı grupta, varlığı toplum, dayanaışma.sı ile çelişki gösle
ren fiildir"�. 

2} Garofalo'nun bu tasnifi bazı yazarlarca eleştirilere uğramıştır. 
Dul'ltheim'e göre Garofalo eski toplumların Ceza -hukukunu dol
duran Din ve geleneklere karşı işlenen cürümleri Kriminoloji'
nin uğraş alam dışma çıkarmakla yanılmaktadır. Gine Pinatel'e 
göre Garofalo'nun yaptığı tasnif sW1'idir; zira çözümlenmesi ge
reken önemli mesele, suçun tahrik ettiği kollektif duyguların çe
/iİtli toplumlarda aynı olup olmadığıdır (bk. Pinatıel, Crinı.inologie, 
s. GG). 

3) 'l'homas aml Znaniecky, The Polish Peasant in Eul'ope and Ame-
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51, - Sutherlaınd'a göre suç üç unsw:u- kapsar : a) Bütün gıup 
veya grup içinde siyasal bakımdan önemli olan küçük bir ıa.lt grup 
tarafından takdir olunan bir değer, .b) Toplumun diğer bir parçası-· 
nı teşidl eden küçük grubun, kültürel bakımdan diğer grup ile ihti-
18.f halinde bulunması dolayısiyle:, söz konusu değeri ya hiç takdir 
etmemesi veya ıaz takdir etmesi ve ,böylece ıo. değeri tehlikeye sürülc
lernesi, c) Değeri takdir etmiyeulere karşı usulünce ııygulanan ce
biı: yoluna baş.vurulı-Q.ası'. 

52. - Taft'm görüşü de _aşağı yuikarı aynıdır, Topluma zaraı; 
veren hareketler ya örf ve ıide!:lerce belirlenmiştir, yahut grup iç.in
de egemenliği efuıde tutanlar, diğer kişilerin, tıs.vır ve hareketleri -1 

ni uydurmaları için_ modelleri, örnekl�rLve ·bu suretle mural kunıl
lann tümünü tesbit ederler; bu kurallara uyanlara sosyal itibar ve
rir, bunları ihM.l edenlere söz konusu mevkii reddederler. Bu iti
barla sosyal göiÜ§te� fiillerin ağıı:lığı, sosyal st,t!-tÜ üzerinde yap• 

. tıklan etkilerle ölçülür. Sosyal yönden hiz suçluları geçmişteki ha
re-ketleri dolayısiyle cezaland:ıınıaktan- çok, gelecek ile ilgili bui.un-
ll1aık.tayız. 

Günümüzde sosyo - kültüı:el bilimler, suç teşkil eden insan tavır 
ve hareketini (le compoırtement erimine!), toplumda yürilrlükt.e olan 
sosyal nonnlafdan bir nevi sapış '(d€ıviation) ol-arak tanırnlamak
tadırlar, Suçlu, ıi.çinde yaşadığı· toplumun normlaı.ı. ile kişisel kuv
vetleri arasında bir d0nge kuramaı:ruş o� kİıjidir. 

Bununla bernber suç teşldl eden eylem ile genel ohrak smpıcı 
eylem (condu:ite d€ıviante); arasında .bil' ay:ı:rıın yapma.ık gerekir . .  Zi
ra sapma ldşilik yap1sın!3; bağlı olduğu halde, objektif olarak ceza 
noımun.a -göre suç teşkil eden davranış ve tutum tari:lıi güçlerin, 
kuvvetlerfrı eseridir ve kendisini kanunlarde. gösterir�. 

Es;ki krimiıınloglara göre suç teşkil eden hareket diğer insan 
cyl,eın:l<:iı·i�den kesiıı şeldlde ayrılan, farklı esaslara <l_ayanmakta idi. 

rica, 1957, c II, s. 1753; Psikolojik yöndeki yazarlardan Ernest 
See1ig suçu ş'1i,yle tarif ediyor : Suç insanın kusurlu psikosoma
tilc bir davranışıdır; neticeleri antisosyal olduğu için kanun ta
rafından _ ceza ·müeyyidesi ile yasaklanmıştır (Emest Sıeelig, 
'rraite de Criminologie, Faris, 1956, s. 6). 

4) Sutherla:nd - Cressey, Criminology, 1 5  ve son. 
5) Bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, s. 201 ve son. 
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Görülüyor ki, günümüzdeki sosyo - kültürel göı:üş, bundan tarnarniy
le farklıdır6• Suç da, bütün diğerleri gibi s•apıcı bir eylemdir. A n 
cak sapıcı eylemlerden, kanun kioyucu tarn,fından seçilmiş Ve bir 
ceza müeyyidesi ile hrşılamnış olanıdır. İnsanlar arasındaki ilişld 
biçimJeri bu seçimi belirler. Bizim görüşümüz de hudur. 

Kriminoloji'nin inceleme konusunu oluşturacak sm;laı· 

53. -- Hukuki ve sosyal görüşler arasında'id f.arldara ilişldn hu
susları böylece naklettikten sonra konumuza dönebiliriz: Krimino
loji hihni suç olayının incelenmesi ile uğraşacağına göre Ceza hu
kukunun tarif ettiği suçları yihii ,kanunun gösterdiği sapıcı eylemle
ri mi ele alacaktır, yolma kendisi suç y1l11i sapıcı eylem lıaldanda, 
bir tarif vermek suretile b-u taıifin ilişkin olduğu ölay1'ar üzerinde 
rnıi uğraşını yürüteceıktir? 

Kıiminıolojinin uğraş alanım Ceza lmkukundan faıtl<lı olarak 
kendisinin aynca tarif etmesini, kommun hQmo;en bir hale getirile
bilmesi için zorunlu saynıı bazı yazarlar ileri süımlişlerdir. 

Hattil Taft gibi bazı kıirninolçıglar ayni fildr silsilesi içinde ka
nunların tarif ettiği suçl\ıra (Telmifc suçlar) adını vermekte, bun
lar dışında bazı sosyal problemlerin topluma suçtan daha fozla za
ı·ar vermek durumunda bulunduğunu iddia etmekted.irler. Mesela 
lıarnketleıile milletlerarası barışı tehükeye sokan a:lalsız bir valan
severin füh, adam öldünne suçunu işleyen basit bir suçluya göre 
çok daha tehlikelidir; zira binlerce kiş.lııin ölmesi htlılilcesini oıtaya 
çıkarma;ktadır'. 

St-anciu da yukarıda sözi.i geçen ma,kalesinde bu görüşden yana 
olmaktadır. Bu ya2ıarn göre, 'laiminurojid_e suÇ şu suretle tarif olu
nabilir: "Sosyal topluinun çoğunluğu tarafından tehlikeli sayılan 
ihmal; ya da icra niteliğinde hareketler". Suç teşJd] eden fille karşı 
kollektif müeyyideyi zorunlu kılan husus, bu hareketin ortaya koy
duğu tehlikedir. Ceza K,anl.inunun yasaıJ�Iadığı, müşterek hayat için 
zararlı olan bir harekettir. Bu tarif ele a1macaık ohırsa, yazara göre 
Krim:iJ.ıolojinin konusuna, yalnız Ceza kanuillannın tarif ettiği ha-

6) Szaibo, Criminologie, s. 20 ve son. 
7) Taft, Criminology, s. 23; bu hususta ıo no.ıya da '1:ık. 
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reketl_çr değil ve fakat bunlarla beraber ICanunlaı·m suç saymadığı 
ve fakat tıoıplum için zararlı 'Olan diğer hareketler de _girer8

• 

54. � Kanaatimizce böyiece belirtilen gfüüş,, bir bilim olarak 
Kriminolojinin kadrosunu belirsiz bir hale sokmak sonucunu doğu
rur. Zira kanunlann ceza müeddiyesile karşılamadığı ve· faikat nite
likleri itibarile toplum için zararlı veya tehlikeli olan hareketlerin 
bilimsel ölçüleıin zorunlu kıldığı kesinlikle tfl.yinine i.mkatl yoktm. 
Bu nevi hareketlerin toplum için zararlı veya tehlliceli olup ,oJmıa
dığı 'ldşisel görüşlere göre değişebilir. Bu günün siyasal ve ideıofoji:k 
bakımdan bölünmüş tophımJarında ,böyle bir göı·üş esas alınamaz. 

Diğer yandan :laimiuolog faaliyetlerile polise, -mahkemelere ve 
suç il'e sa:vaşan diğer merci ve kunıluış.lara yardımcı olmayı ümit. 
etmektedir. Oysa bütün bu merci ve kuruluşların huzuruna gelen 
kişiler lcaınınn ihlıil eden snçluhırdır. Öyleyse, krintlnıofog'un b:ir 
hay,al il.lem� içinde faaliyette bulunması tasavvur edilmemelidir. 

55. - Özet olarak Kriminoloji suç olayını inceleyecektir. Sıı,ç 
topluma za:rar ·ı:erdiği ya da tehlikeU olduğu kanun J..ıoyucu frrntfıırı,. 
dan kabtıl edilen Ve belfrtilcm eıJl.em., davraınış tavır ·ve hm·ekettir. 
Her devir ve zamanda, bir hareketin wpluma zarnr vermekte o l 
duğu veya tehlikeli bulunduğu fikir ve kanaatınd:a ıafan9 karnın 
koyucular sözü geçen fiilleri kanwılar1a yasaklar ve ceza m.üeyyide
lel'iyle .ıcarşılarlar. Tophuna zaraT vermeık, toplumun çoğunluğuua 
zarar vermek veya tehlikeli olmak de-mekik Bm1.unl.a •bera:ber bilim
sel yönden neyin toplum için zararlı olduğunu belirlemek, toplu• ', 
mun . varlığım sürdürmesi veya engellemesi bakımıı.ndan neyin ge
rektiğini tayin etmeğe benzer, Merto11'tm dediği gibi bphusus forrk-

B) Stanciu, s.g. makale, s,. 57. Aynı fikir silsilesi içinde Ca[ltoı·, Kri
minolojinin, yalnız kanunun tarif eylediği su-çlarla değil ve fakat 
suç teşkil eden fiillerle de uğraştığını açıklamaktadır (Caııtor, 
Crime a.nd Society, HJ-30, s. 3). Aynca bk.  Hel'mau - Juliaı Schwen
di,ııger, Defenders of Order or Guardians of Human Rights (in 
Critical CriminOlogy, Landon Hl'75, s. 113). 

9) "Bazı eylemler. toplum için bilfiil zararh oldukları için değil ve 
fakat l{anunları yapanlar veya yorumlayanlar tanı.fmdan zarar 
verici sayıldıkları için suç sayılıı.:lar" bk. Cohan, Reason and 
Law, s. 17. 
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siyonel teorinin en müphem kısmını oluştururıo. Böylece fiiliİ1 za
radılığını, ç:o,ğunluğu temsil eden kamu :oyu belirlemek gerekir ve 
kanun koyuculax da lrnmu oyunu izkrler. 

Ancak bu izleyişi etkilenmek anlamında almak gerekir: 

Bazı kere kamın ikoyucuİar, kamu oyunu değil ve fakat belirli 
bir gruba ait menfaatleri, baskı gruplarını izlerler ve küçük bir gru
bun menfaatlerini ihlil eden lıareiketleri suç haline sokadaru, Bu 
gibi halkırde meydana getirilmiş olan suçları gösteren kanunlar ge
nellikle uygulanma yeteneği olmayan ve zamanla metrfı..kiyCte dü
şen suçları taşıyan Irnnunlm: halini fillrkır. Zira kanunları uygula
malda yükümlü bulunan merciler de gille kamu oyunun baskı ve 
etkisi altındadıdar; bu kunıluşlar kamıu oyunun tehlikeli olamk va
sı.flandırmadığı fiilleri suç h.aline sokan kanunları kolaylıikla uygu
layamazlar; uyguhıclıldan ha.ll_erde ise bir tfü _adaletsizlik yapmış 
olmak töıhmeti altma girerler. 

10) Fonksiyonel teori için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, ls
tanbul 1978; Merton, Social Theory and Social. Structure, New 
York, 1968, s. 106. 

U) GHlin ayni fikirden hareketle şöyle bir tarif veriyor ; "suç sos
yal balnmından zararlı olduğuna, kanaat ve düşüncelerini uy
gulamak gücüne sahip bulunan bir grup tarafından inanıl�n ha 
reketlerdir.". Bu grup, bazan söz konusu hareketlerin insanlar
daki merhamet ve doğruluk duygularını- ihlal eylediği için za
rarlı olduğuna inanır, fall:at çoklukla diğer bir takım sebepler 
egemen olur. İşin doğrusu şudur ki, grup söz konusu hareket
lerin zarar vericiliğinden korkrnakt;:ıdır ve egerrien olan g,·ubun 
sosyal standartlarını ihlal eden suça karşı sosyal himaye ihtiyacı 
duyulmaldadır. 

Gillin'in tarifinin unsurları şunlar oluyor : 1 )  fiil ve hare
ketin sosyal bakımdan zararlı olduğu hakkında inanç; 2) bu 
inancın, bazı cezalar koymak suretiyle onu uygulama imkanına 
sahip buİunan grupta var olması. 

İnancın ne gibi sebeplerle meydana geldiği genel bir prensip
le açıklanamaz. İnanç iç güdülerden, örf, adet, gelenı:,k, tabu, 
ideallerden bir millet veya ırkın geçirmiş olduğu tecrübelerden 
ÇJkabilir. İnançlar, la.srnen sosyal tecrübelerin sonucu olduğu ve 
birer sosyal kontrol aracım da olu§turduklarına göre bu tarif 
sosyolojik nifolikte sayılabilir. Ayrıca şu noktaya da işaret et
mek gerekir ki, fiilin zararlı olduğu ·hakkındaki inanç yanlış ıta 
ola.bilir (Gillin, Criminology and Penology, s. 13). 
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Bu sebeple srrf yazılı biı:: ·hulmk niteliğinii, taşıyan C�za hu'kııku 
bile uygulanmasında takdiri nitelik üazauırve uygufo.rrııa yazılı .tne
tinler yanında ayrı bir kurallar tümünü meydana getirir. 

Bu sebeple sırf yaZJlı bir hukuk niteliğini taşıyan Ceza hukuku 
bll'e uygulanmasında takdiri nitelik kazanır ve uygulama yazılı me
tinler yanında ayrı bir lrurallar tümiID.ü meydana getirir. 

Suçun niteliği 

56, � Suç, evrensel, genel bir .olaydır. Suç tarihin en eski de
verilerinden iti.haren ,yar olmuştur ve ileride de' olmakta devam ede
cektir, Suçsuz bir toplum bir hayalden başka ıhir şey değildir, İn
s·anların içinde ihtiraslarla birilikte top!um halinde çeşitli sosyal sı 
niflarm varlığının gerekilidiği. sosyal çeli-7lciler, uyumsuzluldar bu
lundukça suç da var olacaktır, Sug, bazı kişilerin davranışları ve tu
tumları ile, hunfann içinde yaşadrldarı grnbun öınek davranwları 
masındald bir çelişkiden tbarı;ıt bu,Illl!duğwıd:an ve bu çelişld her 
�aman ve yerde z<orunlu olarak var olacağından, suç genel ve evı'en
sel bfr olay teşkil eder ve adam öldürme, hırsızlık gihi çeşitli suç
ların faddılığına rağm.eri bfr çeşit ve b:ilirnısel yönden gözl-em,iniu 
yapılması kabil ve bilimin konusunu oluşturan bir ofay niteliği ile 
varlığını loorur. 

57. � Suçun diğer esaslı bir vasfı da n1s!Aliğidiı-. Suçu oluştu-. 
ran fiiller zaman ve ortama göre değişHctir. Buıg.ün ağır suçlar sayı
lan eylemler geçmişte bazen batta vatanseverliğe alameti idi. Bu
gün suç sayılmayan bazı fiillerde de geçmişte eıı ahlfilc dışı fiiller 
olar::ı:k sayılmakta idi. 

Bazı yazarlar suçların böylece nisbi oluşlanna dayanarak bun
ların bir bilim konusunu oluşturamayacağını açıklamışlardır. Anoak 
tür ve biç,im� ne olursa olsun, insan toplumunda suça ıkarşı müey
yideyi isteyen duygular aynıdır. "O h�lde görülüyor ki, suçun nis
bfüği, cezalandırılan. fiillerin ayniyetine değil, fakat, ceza tepldsini 
tahrik eden duyguhırın ayn1yetine dayanıı·"1:ı. 

58, � Ceza kanunlarının genelliği gereği kanunda ünifoım biı' 
biçimde taı:if edilen suçlar işlendiklerinde tamamile kişisel ve süh� 

12) Pinatel, 1963, s. 42. 
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jektif nitelıik kazanırlar. Her Suç, işlenişinde, ıoınu işleyenin ldşiliği
ne bağlı niteHkler gösterir. Bu itibarla suç olayını inceleyen Kri
ınino1ojinin, suçlunun gerçek ld;ıiliğinin derinlildenine inmesi zorun
hı olur. Esasen Klinik Kriminoloji de bu zorundan doğmaktadır. 

2. § SUÇ VE FAYDA 

Suçun faydalı olduğu hakkındaki görüşlııır 

59. - Dtukheim suçun fayiJalı olup olm"adığı hususunda şu dik
kati çeldci fikir.leci açıklıyor: Suç nomıal bir sosyafoji olayıdır ve 
mahsus bir açıklıik ve en_erji belirten lmllektif duyguları ihlal eder1

. 

Bu yazara göre suç 110'rmal, z.orunlu, ve y«mdıdıı1·. 
Normaldir; Zira içinde suç işlenıruiyen bir toplum tasavvuru 

imla.nsızdır. 
Zorımlud·ur: Zira suçların :iihlfil eylediği duygular bütün ldşi

lerin vicdaıılarında vardır; bunun tersi olan duyguların kişi vic
danlarında yerleşmesine ise im:k&n yoktur. Böyle bir durum gerçek
leşse idi, suçluluk ortadan bllanaz ve fakat sadece hiçim değiştir
miş olurdu. 

Ycm·rlıd-ır; Zira eğer suç bulunmasa idi, toplum mutlak bir 
durgunluk (stagnation) içinde kalırdı. Meselll siyasal suç sosyal ge
lişme için yararlıdır. · Diğer bir losıın yazarkı.rın da belirttiği gibi 
jçinde yaşayan kişilerin sapıcı eylenıJerde bulunmadıkları toplumlar 
olduğu yerde ve halde kalırlar. Disfönksiyonel hale gelmiş noım,la
ra uyulmaması toplum için yarar s,ağlayabilir; zira bu durum bix 
sosyal değişme aracı olaıbilit'. 

Suçun toplum için yararlı olduğu hakkındaki fildrler Lombrow3 

Gl'ispigni1 taraflarından da ileri sürülmüştür. 
60. - Suçun yararlı olduğu hak-kmdald fiıkirlere Amerikan ya

zarlarında da rastlıywuz. Bu fikirleri şöylece- özetleyebiliriz: 

1)  Durklıeim, Les r€-gles de 1a m€-thode sodologique, s .  83. 
2) Bk, SuUıi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, s. 274 ve son. 
3) LomL�1· oso, Les bienfaits du Crime (Nouvelle Revue 1895). 
4) Gı• isp.igni, Sociologia. Criminale, s. 18K 

Kriminoloji - 5 
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1 ° Suç bir sosyal dayanışma yaratır. Nitekim savaş da bö,yle
dlr5'. İnsanın bıir grupa bağlanması, bir grupun üyesi olması grup 

içine doğru (in group) tutum yaratır. Bu tutum seinpati, sevgi, da
yanışma tutumudur. Grup dışına karşı tutum ise (ıoıut groups) il
gisizlikten, düşmanlığa kadar giden duygulan içerir. Suçlu, grupa 
karşı yabancıiaşan bir kişiliği belirttiğinden toplum onu damgalayıp 
dışına atmakta ve böylece ona karş.ı · "grup dışına doğrn tutmiılar" 
oluşmaıktadır, Grnp dışına doğnı olan tutumlar ise grup içinde da
yanışm-a yarabr0

• 

Suçun meydana gelmesine sebebiyet" verdiği sosyal dayanışma 
böylece onun zararlarının bir kısun azalmasına sebep ,ohll'. Gerçek
ten toplumJarın menşeinde, ,aile, mensuplarından hiıisine kaı·şı ya
bancı bir aile ' tarafından işlenen suç, toplum içinde derhal so,syal 
dayanışmanın kuvvetlenmesini gerektiıir ve· belirli bir ldşiye kar
şı girişilen saldırının öcünü almak bütün toplum üyeleri için vazge
çilemez bir görev ıolıırduı7

• 

Bununla bernber suçun çok hallerde toplum içinde şüphe, an
laşmazlık yaratarak toplumu parçaladığ], birliği bozduğu da açık
tır. Hattil. denilebilir Ud, suçun kıırulmasma sebep olduğu dayanış
ma değersizdir. Zira -bu dayanışma hali ayni zamanda suçluların da 
teşkillit1anma1'arma sebep olmaktadır. 

2" Ahlaktı.iğin çok ·abartılınış sınırlara kadar gitmemesi için 
belirli bir miktar suça sahip olmamız gereklidir, Zirn bütün suçla
rın yıokedilmesi mümkün olsa idi, aıhlald standartları her gün biraz 
daha yüksek tutmak gerekecekti. Gelişme böylece sürüp gittiği tak
dirde toplum, ahllikilik hakiımndan gittikçe daha sımrh bir dmunın 
girecek ve neticede tahammül edilmez bir darltk hali yerleşecek 
idi. 

Bu idianın da çoık kuvvetli olmadığı m:e-ydandadır. Zira uzun 
zaman sfüeleri içinde ayni standartları, hiç ,bi_r ihlale uğ.ra.İnadaıı 
koruyan sıosyal grnplara rastlamruştır8

• 

5) Bu balumdan, savaş ve suçluluk arasındaki ilişkiler için 359 · 
3°64 no.'lara bk. 

6) Bu konudiı. bk. Sullıi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978. 
7) Emile Garçon, Le Droit penal, Origines•, :ınvolutions, Etats ac

tuels; bk. Dönmezıer - Emnan, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, 
c. I, 7. bası, .İstanbul 19'79-, s. 47 ve son. 

8) Suthcrland - Cressey, Criminology, s. 22. 
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3° Sosyolog hafomından suç, sosyal kötülülderi belirten bir 
semptomdur: bBlirli şehirlerdeld kenar mahallelerde çok suç iş
le�esi, bu  hDlgelerin ısl/hlıına sebep olmuştur. Memurlar a:-rasmda· 
rüşvetin yayılması, hemen her memlekette memur statüsünün ısl.i
hı hareketlerinin doğmasını sonuçlaıruştJT. Suç iı.deta bir hastalığm 
varlığını hildiren ağrı gibidir. Suç sayesindedir ki, toplum- içinde 
uygunsuzlukların varlığı anlaşılır. Suç, bazı yaz,u·lam göm toplum
clald dezorgan:izasyonu ıo1taya koyar ve bunun yeniden kurulması 
için harekete geçilmesine sebep olur8• 

0-enilmiştir ki, siyasai suçla,r bazı devirlerde daha iyi bir sosyal 
düz.enin kurulmasını sağlamıştır, Mesela Birl6-'ıik Amerika Deviet
Ieıinin, tdcnil< bakımdan, bağlı bulundukları İngiltere'ye karşı va
tana ihanet suçunun işlenmesi yolu ile kurulduğu açıklanmıştır10• 

Suç bir gelişme işareti midir? 

61. - Kriminologlar arasında suçun bll' gelişme işareti olup ol
madığı da tartışılmJştır11

• 

Denilmiştir ki, suç bir sosyal uyuml<.uzluk ve ahenksizlik al8.
metidir. SGsyal uyuınsuzluldar ise statiık bir topluma görn diırnmik 
toplumlarda ve dinamik olarak geçen devirlerde daha fazla o�ur. 
Dinamizm toplumsal hayatta sosyal gelişme He bir ara-da.dır. Bu 
itibarla hayatı sil.kin ve statik ölçiiier içinde geçen küçüle köy çev-> 
relerinde, şüp·hesiz büyük şehirleıin dinamizm içinde geçen haya
tına göre da-ha az suç işlenir12

• Köylü çevrelerinde, mevsimk:rin 
getirdiği değişikU]der aynJc hıtulursa, :üklim şartlan uygun gittikçe, 
yarın da aşağı yukarı bu gfuı gibi ol-acaktır1a. Gerçekten mesela 

fJ) Dezorganizasyon kavramı için bk. Sulbi Dönmezcr, Sosyoloji, 
7. bası, İstanbul 1·9'78, s. 430 ve son. 

lO) 'l'aft, Criıninology, s. 21. 
11) Uavclock Ellis, The Measurement of Civilization (Forunı, Nisan 

1922., s. 278). 
12) Thomas and Zmmnicky, The Polish PE'asant in Europe and Am-e

rica. Bu konuda bk. Sulhi Döıımezer, Criminality and E'conomic 
development (RCD, Journal 1970). 

13) Bu hususta bk. Sııllıi Döıım.ezcı•, "Kriminolojide Ekolojik Efüd
ler, Chicago Tecrübesi" (İHFM., c. XTV, sayı 3-4, s. 521). 
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Amerika'nm dinamik haya,.tııun başladığı tarihten itibaren suç ba
kımından içine girdiği görünüm incelenecek olursa, suçun, bir çe
şit gelişmeye işaret olduğu kabul edilebilecektiru. Hiç kuşkusuz 
ekonomik geliŞme ile suç arasında yakın ilişkiler vardır, Ekouoffiik 
yönden gelişen bir toplumda suçluluk nicelik ve nitelik baknrıffidan 
değişeceıktir1�. 

Bu gözlemleri tamamiyle fantezi görüşler- olarak saymamalıdır. 
Gerçekten özellilde büyük kültür değişikliklerinin, siyasal değişik 
liklerin - Jd bir bakıma sosyal gelişme «şamıaları sayılmak gere
kir- - suçların nitelik ve nicelikleri bakımından büyük etkiler mey
dana getirdiği ink.ir ıolunamaz. Türldye'de çok partili siyasal rejime 
dayalı hayat başladığı t,arihten itibaren, çeşitli eğilimlerdeki gaze
telerde, asayişin hozulduğu konusunda yazılar çtlcını.ştı16• 

14) Bu hususta 404 - 409 no.'lara bk. 
15,) Bk. Sulhi Dönınıezer, Criminality and Economic Developments, 

Journal of the Regional Cultural Institute, vol. III, no. 1 ve II, 
s. 65 ve son. 

16) Suthcrland eserinde bu konuyu çok daha geniş ve ayrıntılı ola
rak Amerika bakımından. incelemektedir : Bir köylü toplulu
ğunda, kişiy_i çeviren etkenler sabit, üniform. ahenklidir. Mese
la Çin, bazı sahil Şehirleri aynk tutulacak olursa, yakın zaman
lara kadar; söz konusu duruma ait en iyi misali vermiştir. Kişi 
geniş ailesi içinde bütün hısımlarınca ihata olunmuş ve bu du
rum onun meslek ve ihtiraslarını belirlemişti. Bu grup· içinde 
kişi tam bir güvenliğe sahip bUlunuyordu. Gerçekten ğrup has
talık, kaza, ihti)'ai'hk, akıl rahatsızlığı ya da diğer zorunluk hal
leri için en kuvvetli bir sigorta niteliğini göstermekte biıltınuyor
du. Keza aile grubu da, diğer gruplarla çevrilrn.işti ve gelenek
sel kültür gereği bunların bütünü birbiriyle ahenkli durumda 
bulunuyorlardı. Bu tür sabit, ayni çeşit ve ahenkli etkenlerle 
çevrili bir toplum ve sosyal süreç içinde kiı;inin ne suretle ha
reket edeceği hemen hertı.en önceden belirlenebilir. Keza bu tec
rit edilmiş toPluluğun dışında olanlarla teması da pek az idi; 
çünkü kendi kendine yetmekte ve her türlü- ihtiyaçlarını kendi 
araçlariyle sağlaya.bilmekte idi. Bu tür bir toplum· içinde he
men hemen..suç işlenmemekte ve işlenen suçlar orada _oturmayan 
kimselerin i.5lediği fiillerden ibaret bulunmakta idi. 

Halen batı medeniyeti çevresinde böyle bir durum hiçbir ta
rafta yoldur. Bir çocuk hatta içinde yaşadığı evde bile değişik 
kültiir ortamlariyle temas halinde bulunmaktadır. Çocuğun ebe
veyni tavır ve hareketlerini her gün yeni etkiler altında değ;,;:.-
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62 .. - Bıı pamgrnfın konusu hakkı:n,daki gonl§UmÜZ: Hiç şüp
hesiz suçsuz toplum bir ütopia'dan ibarettir. Suçun sözü edilen fay
daları, sebep teşkil edici nitelik göstermeyip, sadece bir sonu_çtur; 
herhalde suçun toplum ba,kımmdan sebep olduğu zarar, söz edilen 
yararları ile karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Söz edilen fay
daları dolayısile suçların işlenmesini hiç .Jdmse isteyemez. Bir kötii,.. 
lüği.in bazı iyiliklerle beraber· bulunması, kötülükte fayda vasfını 
aramaya tabit olarak sebep olmamalıdır. 

3. § SUÇLARIN TASNİFİ 

l{l'iminolojide suçların tasnifi 

63, - Ceza kanunları suç)arı çeşitli kısımlara ayırmaktadff. 
Keza Ceza hwku.k.-unda da s_uçların çeşitli yönlerden sınıflandırıldı
ğı bilinmektedir. Bütün bu tasnifler hukuk telmiği bakımından bazı 
faydaları karşılamaktıadır. Söz konusu tasnifler yapılu·ken, ölçü ıofo
rnk suçu işleyenin ldşiliği ya da suçluyu söz konusu suçları işlem.e
ye yönelten sebep ve faktörler ele -alınm�ş değildir. Esasen Ceza hu
kukunun maksadı balamıından söz koınusu ölçülerin ele alııiması 
fayda sağlamaz, Öyleyse suç olayını izah ile görevli bulunan Kri
minolojinin, suçları kendi maksadı itibaıile, ayrıca ele almak sure
tile tasniflere tıibi tutması gerekir. 

tirmekte, onun üzerinde, başarıları, başarısızlıkları okuduğu ld
taplar etkili olmaktadır. Böyle olunca çocuk, daimi: surette, bir 
çeşit olmayım, tersine olaruk, her an değişen bir hareket tarzı 
ile karşı karşıya bulunmukta ve bunu kendfai!1e- model almak 
durumuna girmektedir. Ev dışındaki grubun da ev içindekine 
göre tnmamiyle değişik olan belirli standartları bulunmaktadır. 

Etkenlerin bir çeşit ve ahenkli olmaması itibariyle bu hali 
·bir de:wrganizas-yon olarak belirlemekte hat:1 yoktur. Bu şart
lmm yerleşmesine neden olan süreçler, fizik, alnlcıhk (mobility) ,  
rekabet ve ihtiliı.ftır. Bu süreçler, suç ideolojfoi ile mantıken ve 
fılcren ahenk halinde olun bireyci bir ideoloji ile b-irlikle var 
bulunmuştur (bu hususlar .haklnnda fazla bilgiler için 404-409 
no.'lara bk.). Bu konular için -ayrıca bk. Sulhi Dönmezer, Sos
yoloji, 7. bası, İstanbul 19·78, s. 412 ve son. 
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SUçlar, faillerinin maksatları, saikleri., toplum tarafmdan suça 
karşı gösterilen tepkinin şiddeti bakımından tasl?-iflere t.ibi tutul
muştur: 

64. � 1) F«ilte1inin maksatları bakımındaın suçlaı\,n tasnifi: 
Bu hususta yapılmış bir tasnif misaline Bonger'de rastlıyoruz. 

Bırmger suçlan, faillerinin saikleri itibarile şu sınıflarn ayırmış� 
tır': Ekonomik, suç'ltı1·, cinsel suçlar, siyasal suçlcu·, sair suçla1· (bu 
suçlar özellilde öcalma saiki ile işlenenlerdir). Oysa, biç brir suç bir 
Lek saike bağlanamaz. _Meselff cinsel bir suçun şehevi saik yerine 
sırf öcalına saikile işlenmesi peikfil.3. mümkündür. GödL.üyor ld, sırl 
lek saike dayanarak yapılan bir tasnif tatmin edici olmaktan uzaktır. 

65, - Gine bu konu-da diğer bir tasnif :misalini Gillin ver1 

miştir: 
Gillin, çeşitli suç şelci.ller.inin işlenmesine hangi sebeplerin etki 

yaptığı konusunu incelerken özellikle şu. meselelere bir cevap bu 
lurunası gerektiğini söylüyor: çeşitli tipteki suçların işlenmesine se� 
hep olan faktörler ayni midir, yoksa her tipe ait nedensellik süreçi 
farklı mıdır? 

Gillin, bu soru bakımındıarı suçları şu kategorilere ayırmakta
dn: 1) Ekonomik suçlwn (Bu kategoriye, serserilik, dilencilik, hırsız 
hık ve benzeri suçlar, yağma, kazanç için adam öldürme, hileıi if� 
laf, gıda maddelerinde hileler, zimmete paı-a geçirmek, rüşvet ve 
irtikllp suçları girmektedir). 2) Cinsel suçlm·: Bu kategoriye fuhuş_ 
zina, ırza tecavüz ve tasaddi fiilleri girer). 3) Cebir ve şiddet suç
lan: (Bu gruba adam öldüııne ve müessir fiillerle, yeni doğan ço
cuğu öldfu.:me suçları sokulınaictadır). 4) Siy-aısal s-uçl&r: (Bu gruba 
politikacıların ve Devlet adamlarının suçları, hülcüııı.etçe, idareye 
ve memurlara karşı işlenen suçlar girer). 

Böylece suçlar işleniş şekilleıi ve nedensellik süreçleri bakım n -
dan döıt !asma bölünmek gerekir. 

66. - 2) Tapltımuıı gösterdiği tepkinin şidlıleti balcımın:dan suç
ların tasnifi: Bu tasnife ait bir misali Sellin vermektedir: Sellin) sos
yoloJi.k bir görüşten hareketle tıasırif bakımından txıplnm tarafından 
suça karşı gösterilen tepkinin şiddetini ölçü olaralc ele almaktadır. 

1) W.A. Bonger, Crimirtality and EConomic ·conditions, 1916, s. 536. 
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Bn tepld ise kamu tarafından cezanın şiddeti ile birlikte olarak gös� 
terildiğ.inden, ceza, tasnifin esasını vermelidir2

• 

67. � lstatistikleı'de rastlanan tasnifler: Kı:iminolojik istatfstik
Jer meydana getirilirken riayet ohmmal üzere bazı tasnifler de ya
pılınıştır. Amerika'da, çeşitl.i Devletler,in hu hususta izledildeıi tas
niflerin farkı dolayısile müşterek hir tasnif şeması meydana get-ir
melc hususunda çabalar da gösterilmiştir. 

68. ___,, Ka-ııaatı,mız: Kriminolojinin suçları kendi maksadı bakı
mından ayxıca te:odk tasniflere tB.bi tutması gerekir3

, Bu tasnifde, 
ölçü olamk, genellikle, suçların işlenişi süreçi, işleniş şekilleri, ne
denselük meka:n:izrnası, saikler esas olmalıdır; bu esas üzerinden 
yapılacak bir tasnif ile suçun önlenmesi hakı:mından pratik faydalar 
dde edilebillr, 

Suçlulann tasnifinde ve tasnif üzerinde çeşitli mercilerin uyuş
muş buluıımasınd,a, kriınlırolojik araştll'm.alarm başarısı- yönünden 
zorunluk vardır. Tasnif şekilleri ve grupları hususunda hatta mi1-
1etlerarası alanda bir uzlaşma var olınalıdll', Ancak hu yolladır ld, 

2) '.l'horsteıı Scllbı, Culture Conflict and Grime, New York 1931]. 
Thoı·steıı S,ellin ve Maı·vin Wolfgang 1964 yılında 141 suç türü 
üzerinde Kollej öğrencileri, polis ve hil.k.irnlerden oluşan üç ayrı 
grubun değerlendirmelerini tesbit etmişler ve bu suçları ciddi
.lik ve ağırlıkları itibarile sıralamalarını istemişlerdir (bk. Sellin -
Wo/ffgang, The Measurcment of Delinguency, New Yod:, 1964). 
Suçlar adam öldürmeden, müstehçen telefonlara kadar geni_ş 
bir çerçeveyi_ ihtiva etmekte idi. Her üç gl'Up genel ola-rak be
lirli suçların cidd!iJiği hususunda aynı eğilimi göstermişlerdir. 
Sonradan diğer bazı araştırıcıların bulguları da, bu sonuçları 
teyid etmiştir. 

Bu konuda Christiansen, Kuischinslı:y ve Ifaı·patsclıof tara
fından ve Sellin ve Wolfgang'ın Yaptıkları modele uygun bir 
Index çnlışmnsı için bk. The Jndex of Crime, Some further SLu
diesı Strasbourg 1970, Avrupa Konseyi Yaymı (Vol. VII. Collec
ted Studies in Criminologicnl Resenrch}. 

3) Alwi fikl.r için b-k. HurtwHz, Crirninology, s. 377. Bu konuda özlü 
bilgi için bk. Meeting on Methodological Aspects of Classifica
tion· in Criminology (T'enth Conference of Dlrectors of Crimi.
nogical Research Jnstutites, Council of Europe, Strasbourg, 27 
Nov. 1972, yıl 1973). 
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çeşitli devirler ve me-�eketler _suçluluğu arasında güvenilir karşı
laştırmalar yapmak imkiinı meydana çıkar. 

Söz gelimi İnterpol'ün meydana getirdiği milletlerarası istatis.
tiklerde böyle bir uzlaşmaya vanlıruştır. 

Bu tasnifin nasıl yapılması gerekir? Fikrimizce böyle bir tasnif 
a priori olarak yapılmaz ve bir tasruf formülü verilemez. Çeşitli 
suçlar üzerinde yapılacak kriroinolaj.ik araştırmalar sınnmda bun
ların ·hangisinin sıosyolojilc bir bütün teşkil ettiği veya kri:minolo
jik yönden ayrı bir Üniteyi oluşturduğu anlaşılır ve tasnif ona göre 
yapılır. Demek isteriz ld, tasnif bilimsel araşbrmaların devamı so
nucu kendiliğinden ortaya çıkart. 

4. § SUÇ KAVRAMIN1N MENŞEİ VE GELİŞMESİ 

69. - Suç denilen olaya, )"filli belirli hareketlerin yasa.k fiiller
den sayılmaları ile, bunları işleyenlerin çeşitli tepkilere kOnu olnın
larına, Devlet müessesesi şeklinde gelişmiş insan boplumJ.arının mey
dana çıkışından çoık önce bile rastlanmıştır, Tarihte hiç bir top
lum yoktur ki,. orada belirli fiiller yasaklanmamış ve bunun kai
şılığı olarak ceza müeyyidesi var bulunmamış olsun. Suçlar tıoplunı
ların sosyal, ekonomik ve manevi' şartlarına g�re şekillenmişlerdir. 

Sosyoloji bilimi kişinin, iştirakçi olduğu tuplumun bilinçli bir 
üyesi olabilmesi, toplumsal ıkültiirün gereklerine göre hareket ede
bilen bir ldşilik k8Zfil1abil,mesi için, sosyalleşmesi gerekli olduğunu 
belirtmektedir: Sosyalleşmenin gereğine uygun olaral< gerçekleşmesi 
zorunludur. Sosyalleşmede ise ba§ta gelen araç cezalandırma ve 
mükı1fatlandırmadır1. 

70. - İnsanlar ilkel devirlerde her şeyde bir nıh ve canhlıl< gör
müş ve belirli fiil ve hareketlerin icra edilmemesine ilişkin emirleri, 
tabuların emri olarak saymışlardır. Kötülük yapanları· veya kötülü•k 
yapanları cezalandırmayailları sözü geçen kuvvetlerin, tabulann 

4) Aynı fikir için bk. Sutherland - Cressey, 18._ 
1) Bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, !s.tanbul 19-78, s. 14� 

v-e son. 
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şiddetle cezalandıracaldarına, felaketlere uğratacaldaıwa inanılmış� 
tIT. Fakat bazı hall�rde ilılhlann, tabuları ihlıil edenleri hemen ce
zalandırmadıkları görüldüğünden toplumun rriüdahale ile dmralı ilı-. 
IHI edeni cezalandırması zıorunlu sayılmış ve böylece tophımun fe
laketlerden, ,kıtlıklardan korunabileceği ka.b-ul edilmiştİl'. 

Sonradan suç, dini esasl_arla tanımJanmış, tophuna zar-ar veren 
fiil ve hareketlerin ayni zamanda birer günah teşkil eylediği ve 
Allah'ın iradesine karşı olduğu kabul edilmiştir. Zamanla ve yüz
yıllar içinde suç fikri gittikçe laikleşmıiş ve suçun zarar veren kiişi 
ile toplum arasındaki iliş.Jdleri ilgilendirdiği gfüüşüne varılmıştır, 

Uz.un yüzyıllar sonra böylece rıasyooel bir suç idesine ulaşılır
ken, ilkel esaslar dalına etkilerini göstermekte, vıarlıldarını hissettir
mekte devam etmişl,erdir, Bugün Ceza kanunlarındaki bazı suç t1-
riflerinin menşeini ilkel devirlerde bulmak kabildir". Sosyal şart
lar bu gün de illcel dönemJerin sosyal şartlarına benzer şekiller alın
ca eski devirlerin hukuki müessese ve kıayramlarının meyd<ma çık. 
tığı görülmektedir. 

Bu günün kanun koyucuları, hiç şüphesiz, ilkel devirlerden ge
len ve •imlan ddet ve geleneklerle yetinmemekte ve çeşitli alanla�·
daki ilişkilere dayalı suçları koymaktadırlar. 

Kamın koyucular, bugün, genel olarak, kamu sağlığım, güven
liğini ve tabii kaynalda11 korumak, iş ve ticaret alanında. uygunsuz 
ve hileli uygulamaları önlemek, Devlet gelirlerini lmrnmak ve mak
satları ile suç knymaktadırlar3

• Günümüzde, genel ahlllk ve i'ldaıbt 
konımak amacı ile suç koymak şöyl'e dursım, hc1.ttı1, hu konuda 
bazı fiilleri suç olmaktan çık-armak ( dl3cıiınirı,aHsati_on) ya da bazı. 
fiilleri sadece idal'l tedbir ve mİ.İe}'yidelerle lcarşılama (depenalisa1-
tion) yolu tutnlmaktadır1. 

2) Reckless, The Crime Problem, second edit, New York 1%5, 
S, 20, 

3)  Edw"in H. Suthcrland - 0.E. Gelılke, Crime and Punishnıent (Re
cent Social Trends in the United States, New York 1933, s. 11'16 
ve son .. Zikreden Reckless, 20). 

4) Bu kavramlar için bk. Sulhi Dönınıezer, Ceza Adalet Reformu
nun ilkeleri (Ceza Adalet Reformu İlkeleri Seınpozyumı.ı, 24-2/5 
Şubat 1972, İstanbul 1972, s . ı ve son.). 
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Türk kamm kıo�cusu da s11ç koyma faaliyetinde aynı maksat
ları izlemekt-eclir. Ancak Türldye'n-in geçirdiği devamlı değişiklik 
rej_imJeri, vatand�Iarın davraruşlarına şeldl ve yön vennek mak
sadım güden ve bu maksatla suç koyan kanunların da konulmasını 
gerektimıiştir. Bu kanunlaııa devrim kanunları denilmektedir. 

Ancak kanun koyucunun belirli suçlan yaratmak için koyduğ,u 
kanunların başarılı ,olabilmesi ve uygulanabilmesi kamu oyunun 
b:muları tutmasma bağlıdır, Yeni suç koyan lmnunların, çok kuv
vetli o·luı·ak, kaınu oyunca desteklenmesi gereldr, Bu sebeple esa
sında öteden beri var olan bir öd ve ıidete dayanan kanunlar çok 
daha başarılı 'Olarak uygulanırlar5

• 

5. § DÜNYADA SUÇLULUĞUN GENEL GÖRÜNÜŞÜ 

71. - Bu paragrafta genel olarnk ba,z;ı dünya memleketlerinde 
ve soora Tfükiye'de, günümüz suçluluğunun bir !asım genel karalc. 
teı:istiklerine eğilmek isteyeceğiz. Bunuınla beraber bütün dünya 
.rnemleketleri için geçerl� ortak suçluluk karakteristiklednin var okı,. 
·rn.ıyacağını kabul etmek gerekir. Müşterek özellilder olsa olsa aynı 
bir rneıdeniyet ve benzer kültür düzeyinde bulunan. memleketler 
yönünden söz konusu ,olabilir. Böylece ekonomik yönden gelişmiş 
Avnıpa toplumlarına, ya da ekonomik yönden geı-.iJ kalmış. toplum• 
lara nıı�terek bazı suçlululc özellildeıi belirlenebilir. 

Biz bn paragrafta değindiğimiz özellildeıi taşıyan bazı Avrupa 
memleketlerinde ve Ameriıka'da kendini gösteren suçluluğun, günü. 
müzdeki genel. karakterler.İilii, beliıtıneye çalışmak, yani '·'suç alayı• 
nın, genişlil{ ve şekillerini, bölgesel özellil<lerini tesbit etmek ve suç. 
luluğnn çeşitli görünüşleri balamınd;n bir gelişme yöntemini gös• 
termek" ve sonra bu loonularda Türldye hakkında bık lcmm izahat 
vermek amacını güdeceğiz1, Ancak hemen açıl<laınahclır ki, dün. 
yanın ıhlç bir memleketinde, sözü geçen hususları bijjmseı bh- titiz-

5) Bk. Sulhi Dö�ıezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. 2-71. 
1) Ek. Susini, y a-t - i l  des formes nouve-lles de CriminalitE! (RSCDPc· 

1!}�9-, s. 199); DoıınE!es statistiques policiere du Crime en Fraııce 
pour les annees 1963, 1964, et 1965 une anaiyse exploratoire 
(RSCDPC, 106-7, s. 503). 
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likle tesbit imkfuu yoktur. Zira bu memlekette işlenen suçların tüm 
nitelik ve niceliıklerinin tam olarak tesbiti esasen mümkün bulun
madığı gibi bu husus hızla değiŞen bir dünyada, kısa dönemler için
de bile şekil değiştirmektedir. 

Önce Amerika'daki gelişmelere kısaca göz -atalıın, sonra Avnı
pa ıneınleketlerindeki suçluluğun esas yöntemine değinelim. 

Ame1'ika 
72. � Bamess ve Teete1'S XX. yüzyılın başından itibaren, Ame

rika'da suçun niteliğinde büyüde blı- değişiklik meydana gelmiş bu
lunduğunu iddia ctınelctedirleı-2. Bu yazarlara göm XX. yüzyılın 
ilk dörtte birjnde suç alanında o -kadar çok değişildik olmuştur ki, 
suçu 1900 yılındaki çerçeve içinde izaha çalışmak bugünün sosyal 
hayatını 1900 yılının çiftlik hayatı ile izah etmeye kalkışmak anla
n11m taşır. Kıiminologlar XX. yüzyılda suçta :meydana gehnıi.ş bu
lunan bu değişiklilderi idrak ederek düşünce tarzlarını huna uydur
malıclırlar. Adı geçen yazarlara ve diğerleıine göre günümüzde eko
nomik bakımdan önem trişıyan suçlar gittikçe yer almış bulunıuak
tadu3. Bu suçların saiklerini ilıtiyaç değil fadmt lms ve tamah, nü
fus ve iktidar elde etmek arzusu oluştmınakta:du, Bu suçlar beyaz 

yalrn suçlan adı verilen büyük grubu teşkil etmektedir4
• 

72 his, � Beyaz yaka suçla1·-1 toplumda saygı değer sayılan soı.syal 
itibara sahip kimselerin yürüttükleri, iş hayatmda işledikleri sömü
rücü ve hileli ekonomik suçlardır. 1921-1932 yıllan arasında Ame-

2) Bamess - l',eetıers, New Horizons in Criminology. 
3) Taft, Criminology. Günümüz Ceza hukuku balummdan suç si

yaseti itibnril e  üç konunun üstün önem taşıdığı hususunda ya
zarlar arasında tam b-ir mutabakat vardır : Ceza hukukunu de
ğişen toplum değerlerine uydurmak, çocuk suçluluğu ve ekono
mik suçlaı· (bk. Lfaute, The Role Penal Law in the Social Con
tent; Moriarty, The Ciriminal Justice System, in Confc"rence on 
Criminal Policy, Strasbourg 1975; Criminological Aspects of 
Economic Crime (C'ollected Studies in C'riminological Research, 
vol. XV, Strasbourg 1!}77, Council of Europe). 

4) Beyaz yaka suçları için bk. Suthel'land, Whlte Collar Grime, N0w 
York, 194i'J'; Clinaı•d, The Black market, Ncw York 19·5,2; Sykes, 
96 ve son. 
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rika'da 11800 banka faaliyetine, mali bir t_aj.am yolsuzluklar doM 
layısile, son vermiş ve bundan dolayı beş milyar dolar mevduat yok 
olmuştur. Çeşitli dal ve ekonomik alanlarda bnunların ·�oş�ul<larınM 
dan veya hükümleri arasından sıyrılar�k gerçeldeştirilen bı.ı, m.ıali 
rezaletler.in insafsız bir rekabet dünyasuım ve karşılıksız faydalan� 
ına felsefesinin soınucu olarak meydana geldiği iddia edilmektedir. 
Bu felsefenin sonucu olarak, kullanılması gerektiğinde, sözü geçen 
tehdit ve ikrahı fizik kuvvet ile de desteklemek smetile yürütülen 
ve kan-unsuz olanı•k kurulan bir himaye sistemi dolayısi ile para 
almak şeıl<l:indeki faaliyetler (racketee1'ing) meydana gelmektedir, 
Bu yolda hallan. cebinden yıldıi: yaklaşık olarak alınan paranın 3 
milyar dolar olduğu, bir zamanlar, · !<lçrldannın�t)ı�. 

Sutlıerland'e göre beyaz yaka s.uçlar_ı t'op-lum içinde pek çok 
�ayıdadu. Ancak bll suçlulardan pek azı ınaihlcemelere sevkoltınur 
ve mahldJm edilir. Zlı-a mahkemeler de sınıf bilincinin etkisi altuı
dadıı-lar. Bu itibarla .ı:ı.şağı. ve yukarı sınıf ve zümrelerin suçluluI<lan 
bakımından istatisti1derd0 gözüken farldar gerçek olmayıp gfüü� 
nüştedir8

• 

Gine Amerikan suç proh\eminin büyüle bir görünüşünü de teş
kiliıtlı hırsızlık, ya� gibi fiil ve lıarnketler oluşturmaktadır. Özel
likle tren ve kamyonhu:dan toptan gıda �ddelerinin çalınması 
bir aralık mut.1d- hale girmiş, bu suretle yaptlan lru:sızltldaruı ·değe
ıi yüz milyon dolar ,olarak tahmin .edilmiştir. Banka soygunculu!dart 
ise daha tehliıkeli ve cür'etkiir ve plilıılı suç faaliyetleri o-hrak gfr
zükmektedir. Senelik, soygunculuk miktarı hir zamanla.r ilciyüz el
li milyon dolar civa{'.ında ta:hmin edilmiştir 

5) Racketeel'i�g sözcüğünü Türkçeye aynen çevirebilmek mümkün 
gözüfill'l;üyor. Tanım belki de karnın dışı faaliyetleri yürütmek 
için kurulan himaye sistemleri şeklinde Türkçeye çevrilebilir. 
Kumar oynayanlara yer göstermek, kumar oynayanları korumak, 
fuhuş yaptıranları himaye etmek gigbi faaliyetler, bu çeşit suç 
_şeklinin uygulamalarını oluşturmaktadır.· 

6) Suthel'land, Crime and Business, 114, 115. Sutııerland'a göre 
1930'lara kadar suç· aşağı gelir sınıflarının bir tür faaliyeti gibi
sayılmış idL 1929 eko!lomik depresyonu orfaya beyaz yaka suç
ları gerçeğini koymuştur. Sutherlaud'a göre suçlu davranışı iza
ha yönelik t_eoriler hatalıdır; zira yüksek statü sahibi ldı;ilel'in 
suçlarını izah edememektedirler. 
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Suçlardaki bütün bu ekonomik gelişmeyi Barııess ve Teetefs 
egemen olail karşılıksız faydalanma ( something for nothing) felse
fesine, bağlarnaJ<tadırlar. Gerçekten bu yazarlara. göre Amerika'nın 
keşfinden itibaren Amerikan saıhnesine ren1< ve şeldl veren, kitlele
ri kapsayıci har12ket ve düşünüş tarzı bu ol:mı.ıştur. Amerika'nın 
keşfinden S'Oura bu memelekete göç edenler değerli madenleri, allını 
bulma]( için, yerlileri kandmp sömürmek için gelmişlerdir. Son
radan -bu hareket iş savaşa kadar, aTazi spekiiJAsyonlanna yönel
miştir. Kaliforniya'da altın bulununca, altını doğuya taşıyan maden
cileri soymak üzern organize haydutluk faaliyetleri ortaya çıbn,ış
tll'. Demiı"yoilarmın gelişmesi yeni bir ekonomik suçlar kategori�ini 
meydana koymuş, demiryollarının idıareCileri, bu taşıtları, taşıma 
işini gören araç ıolmaktan çok, eshamı üzerinde borsa oyımlan oy
nanan kumluşlar saymışlardır. 

Bu gelişme devam ederken, gangsterler tarını çevreleıfoe de 
ginneye başlamışlar, teknolojik gelişme ve sosynl değişildikler es
ki e.ile disiplinini, bu bölgelerdeki sosyal :Iwntrolu yok etmeğe yö
nelmiştir. Sinema, gazete ve diğer haberleşme araçları, bu bölge• 
lerin gençlerine, §'eıhir gansterlerinin ne smetl'e kolay para kazan
makta ·vlduldannı öğretmeğe ve yaymaya başlamıştır. 

Ekonomik ve ahlflıki alanda bu ihtiltll devam ebnekte iiken al� 
kollü içkilerin tüketimini yasaklayan hmınlar yürürlüğe girmiş ve 
bunu izleyerek milyonluk lcit.lelere kanun dışı alko.Jlü içl<i sağJ,amak 
§ekHnde tam organize bir suç şekli meydana çıforuştır. Pek geni§' 
bfr endi.istıi tarzında idare olunan bu faaliyet teşkil&lh suç bakı
mından tel?rik ve fikirlerin gelişinıesi hususunda tam bir okul hiz
metini görmüştür, 

Asıl dildrnti çeken husus ştı"dur ıki, alkollü iç,lcileri yasakkı.yan 
lrnnımlar, kamu oyunca uygun, il.dil kruiunlar olarak sayılmamış, 
tersine bu kanunJntı ihliıl suretile yürütülen kanuıı dışı ticaret Ame
rikan :halk oyunca zeki ve uygun bir iş tel.1ld<i edilmiştir. Şu hal 
hnkuk mesleğine de etki yapını§' ve avnkathk sözü geçen kanun dışı 
tkaretin yürütülınesi için hukukı imkfuılar sağlayan ldşilerle dol
muştur. Rekabete dayanan, kapitalist Amerikan foplumı.mda egemen 
olan kol-ay, çabuk kazanma görüşü bu gelişmede ziyade�iyle etkili 
cı'.nnı.ş ve böylece Ameıika'da, dünyanın hiç bir yerinde rastlan� 
mayacak sayıda bey-az yaka suçlarının işlenmesinde neden olmuştur. 
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Alkollü içkileri yasaıklayan kanunların ilgasından sonra teşld
latlanmış olan suçlular, kendilerine yeni uğraş alanları aramışlar 
ve sonuçta uyuşturucu maddeler, her türlü kötü zevklerin tabni
nine imıkfuı veren endüstri alan1arına geçmişlerdir. Tabii olaral, 
bunlar, gelişmiş teknikleri Vfl büyü:k eiıerjileriyle diğer alanlarda 
da başanlı olabil,mişlerdir, 

İş hayatının uygunsuz problemleri üzerinde yapılan etüd ve 
analizlerin enteresan bir aşamasını da İkinci Diinıya Savaşı sırasında 
!mnulan fiyat kontrol sistemlerinin sebep olduğu stıçların incelen
mesidir, Amerika'da yerleşmiş ve itibar ·sahibi kurumların hile fi
yatları düzenleyen mevzuatı geniş ölçüde :Hı.lal ettilderi teshi.t edil
ıniştiı'. 

Taft'a göre Amerikalılar suç problemi ile gittikçe daha çok il
gilenme.ıktedirler; ziı'a bu yıolla hayat ve mallarının teıhlikede bu
lunduğunu hissetmektedirler. Bu  arada yıkıcı nitelik gösteren teşld
Uı.tsız şiddet suçları da artmak yolunu tutmuş, gençler ve çocuklar 
tarafından işlenen yıkıcı hareketlere ait rakamlar çoğalmıştu·. Uyuş
turucu maddeler kullan.ı.lnıası gençlere sirayet etmiş ve lise ö,ğrenci 
leri arasında tutkunlara ustlannuştır, Spor. faaliyetlerine paralel 
olarnk yfüütülen .hir kumar girişimi gittikçe şeldllenmektedir. Cin
sel suçJ,ardald artış ortaya bil' ·cinsel psikopat tipi çı.karmıştu·. Bü� 
yük şehirlerde, . Ilınan tahmil ve tahliye işçileri organize gangsterle
re adeta teslim olmuşlardır. 

Amerikan sahnesinde geçen yıllarda çok kodmlan faaliyetler
den birisini de komünistlerin ve şiddet yoluna başvuran marksist
ler.in hareketleri oluşturınuştur7, Bu sebepledir ki, Amerilrn'da ka
nun ve nizam hiı.kimiye-tini sağlama seçimlerde üzerinde en çok 
durulan konudur. 

Amerikan Soruşturma k1Jmisyonunun kfıraırlaını: 1-10 Mayıs 1950-
1951 tarihleri arasında, Birleşik A.merilrn Senatosu karan ile teşek
kül ederek, -Amerika'daki suç problemini etüd eden komisyonun 
reisi olan Kefauı,eı· yayınladığı çok di-ld<ati çeldci eserde8 lromite
nin şu S'onuçlara ulaştığını kaydetmektedir: 

7) Taft, Criminology, 8; Reckless, 185 ve son.; Caldwell, S1 ve son. 
8) Estcs Kefanyer, Crime in Arnerica, rn51. 
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l) Amerika ulusal sınırları içine yayılmış bir suç sendikası 
v>ardır, 

2) Ulusal suç sendikasını meydana getiren •bölgesel haydutların 
arkasında Mafia adı ile bilinen millıetlerarası suç örgütü bulunmak
tad!l'. 

3) ·Kanm hizmetlerini gören ve siyasal alanda faaliyette bu
lunan binlerce namuslu ve fedak.ftr memur ve politilrncı yanında 
ri.işvetçi ve irtildl.pçı geniş bir Mtle yer almı�tll' ve bunlardaJd ahliı
ld dalalet yeni bir düşme düzeyine ulaş�ş gözülanektedir. 

4) Meydana gelen şu görünümde büyük sorumluluk payı ka
nunun uygulanması ile görnvli Federal mercilere düşmektedir. 

5) Arneril<a'da meşru iş alanlarına ,haydutların nüfuzu, telişa 
getirici bir düzeye ulaşmıştır. 

Açıkl,ayalım kiı, 195071951 yılları için geçerli olan rhn görüşlel' 
bugünün AmerHmsı için de, söz konusudur. Son on yıl içinde Am.e
dka'da her çeşit suçluluk pek büyük bir oranda artmrrş ve şiddet 
yolu ile işlenen suçlar özellikle çoğalmışbr. 

Swtlıerla.ııd tarafından ortaya konulan yaklaşım hiçimi, başlan
gıçla büyük ilgi uyandır:rrnş buhınmasın:i ra.ğmen pek az sayıda kri
minıolog tarafından izlendi. Bımun sebebini 2. dünya savaşından 
sonra Amerikan işhayatında meydana gelen değişi:kliklere ·bağlayan: 
yazarlar vardll': Gerçekten 2. dünya savaşından sıonra işçiler ken
rhlerine özgü bir İmdret _yapısı tesis etmişler, şiı:ketİerle işçiler adeta 
ti.iketiciye karşı biı' koalisyon kurmuşlardır. Şirketlerin çok güçlene
rek adeta: tekel halini almaları hususu ise esldden olduğu telakki edil. 
memiştir. Zira oliglO'poli haline gelen şfrketlerden en büyüğünün tes
bit ettiği f'eyata diğerleıi uym,uşlardır; böylece birlikte fiyat tesbi
tine ihtiyaç kalmamıştır. Amerika'da, savaştan sunraki yıllarda 1929 
ekonomik çökiintiisüniin sebebiyet verdiği iş çevrelerine karşı olan 
duygular, m:illl' gelirdeki büyük artış ve refah dolayısiyle ,oırtadan 
lrnllanış gibi idi. Ancak l970'lerden itibaren 1929 yıİmdalci duygu. 
/arın yeniden ortaya çıl<tığı görüldü. Ancak hu kere çevrenin t,aılı
ribi, şirket bümhasis.inin davraıiışlan, siyasHerfrı riiŞvet ve iıtik.ftp·
Jarı, tüketiciye sunulan kötü mallar ·ve iş çevrelerinin Amerilrnn dış 
poHtikasında'1ci etkileri söz konusu duygulan tahrik ediyordu0

• 

9) Bk. Ralph Nader - Mad( Green, Corporate Po'Wer in America, 
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Ain:erika'da Kıfo:ııinoloji eserleri şirketlerin hu yeni davnı.nış
larmfl ·henÜz ilgi göstermeye başlam-ışlardır. Aslında bu tür davra
nışların, tüketici bakımından çok zararlı olduğu muhakaktır. Asıl 
önemli olan şirketlerin gücünün, kanunları kendi yararlarına göre 
�ekillendirecek kudrete sahip olınalarıclır. "Beyaz yaıka suçlarını an
layahilmek için, güçlü menfaat gruplarının suçlu etiketinden ken
dilerini kurtarma süreçine -ait bilgilere saıhip olmaİ� gernıkir10

. 

73. - Diğer Avrupa memleketlerinde de suçluluğun gittikçe, 
yaygın hale geldiği ve şiddetle birlikte işlenen suçların, diğer suç
lar oranı arasındaki yerinin kısmen arttığı görülmektedir. 

Oysa medeniyetin gelişmesi, ö,rf ve 3.detlerdeld yumuşamaları: 
sıcxnuçladığından ve ayrıca batının iled toplumlarında etkili bir suç 
politikası -da uygulana.bildiğinden, şid-de_t bellrten adam öldürme, 
ırza tecavüz, yağma, nası izrar, isyan, ikamıu otoritesini temsil eden
lere ınu.kav.eı:net gibi, şiddetle birlikte işlenen suçluluğun gerileme
sine sebe[} olmak gereldrdi. Medeniyet ilerlediıkçe mıutavassıthk, 
hıx::ızhk, ·karşılıksız faydalanma, doladırıcılık,_ inancı kötüye kul
lanma, sahteHrlık, rüşvet ve irtikılp, yalan şahitlik, iftira karşı
lıksız çek keşidesi, şantaj ve genel olarak beyaz yaka suçlarının 
çoğalacağı söylenmek gere�dr, Bununla bera-ber Avrupa memleket
lerindeki istatistikler son yıllarda- şiddetle birlikte i§lenen suçların 
ar.ttığını göstermektedir. SÖZ gelimi Fransa'da şiddet suçları yukar
da belirtilen hırs ve tamıi suçlarının 1933 Yılında 1% 30 unu teşldl 
ettiğ·i halde 1964 yılında hemen hemen yarısına yükselen bir oı-an 
rı.hmştu·. Gene batı memleketlerinde -organize suçun gittilcc;e geniş
lik kazandığı görülmektedir. Suçluluk gittikçe .profesYonel nitelik 
ahüıakta, tekerrür .orani yükselmektediı'11. 

New York, 1973; Robert L. Heilbroncr, in the name of Profit, 
New York, l972. 

10} Syfoes, 103. 
11) Avrupa ülkelerinde şiddete dayalı suçlarda görülen ·gelişmeler, 

196D-1!}'i'O yılları bakımından, mukayeseli istatistik analizi yolu 
ile Selosse tarafından yaptlriuşÜr.' Gerçek (toplumda şiddet) ko
nusu Avrupa Kon,;eyinin 28- Kasım - 1 Aralık 19-72 tarihleri ara
sında Strasbour!t'da topladığı onuncu Kriminoloji E'nstitilleri 
Direktörleri toplantısındU incelenmişti. Selos=1e, Fransa, İngiltere, 
İsveç, Avusturya, İtalya hakkında yaptığı. araştırmayı ilk rapor 
olarak sunmuştur (bk. Aspects Statisti,ques de la Criminalite de 
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74. - Eserimizin 1975 yılında yapılan beşinci basısında şun
ları yazmıştık: "Türkiye'de yukarıda Amerilca'da ve bazı Avrupa 

Violence, (in La violence dans la societe. Strasbourg, 1973). Se
losse, polis istatistiklerini ele aldıktan sonra yaptığı analizler so
nucu, adı geçen beş ülkede şu müşterek özellilderi tesbit etmek
tedir ! Bütün ülkelerde şiddete dayanan hırsızlıltlarda mutlak 
rakamlar itibariyle artış vardır; bu hal şiddetm kiir, menfaat sağ
lamak üzere araç olarak kullanıldığını göstermektedir; müessir 
fiillerde de aynı gelişme. görülmektedir. Adam öldürme cürüm
leri İngilteı:e ve İsveç'te artış �ğilimi göstermektedir. Memura 
mukavemet suçları İngiltere'de artmaktadır, oysa Avusturya Vf· 

lsveç'te 1960 dan itibaren nisbi bir azalma görülmüştür. Cinsel 
suçlarda şiddet ise s8.bit nitelilüedir. 

Bununla berı:iber 8.rtışın, tüm su.çl�tlukla mukayese edildi
ğinde söz konusu olmadığım araştırıcı ifade etmektedir. 

Aslında, sözünü ettiğimiz araşhrma 1'9!70 yılma kadar olan 
dönemi kapsamaktadır. Oysa Dünyada suçluluk asıl 19-70 !erden 
sonra korkucu nitelik almıştır. En son yayınlanan İnterpbl ista
tis.tiğiae göre (1977 - 1978) aynı ülkelerde 100,.000 kişiye düşen 
suç sayısı şöyledir: 

19-77 
Suçlaı· Fransa B. Anıe. İsveç Avus. İtalya 

Adam öldürme 3,36 8,8 4,81 �15 3,48 
Irza geçme 2,86 29,1 9,68 4,52 2,83 
Ağır müessir fiil 59',75 2'41.5 16,73 1,75 40,63 
Her türlü hırsızlık 2497,89 2729,9 6337,85 1822,11 2867,44 
Uyuşturucu madde 8,89 267,65 34,88 1,6·0 
Bütün suçlar 3922,22 5055,,1 10213,48 4036,85 3453,17 

1978 
Suçlar Fransa İsveç Avus. İtalya 

Adam öldürme 3,2·2 4,60 1/9ij 
Irza geçme 3,07 10,27 1,9·1 
Ağır müessir fili 5·7,95 15,85 1,76 
Her türlü hırsızlık 2540, 75 5997,15• 1900,46 
Uyuşturucu madde 14,66 262,70 49,05 
Bütün suçlar 4038,57 9696-,36 4166,27 

Kriminoloji - 6 
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memleketlerinde varlığından sözedilen gelişmeye aynen rastlanm.a• 
maktadır, 

Gerçekten yukarıda lasaca bellıtti§imiz görünüm bir kere Ame• 
r.ika'run lcurnluşundal<l tarih şartlarının·, büyük ekonromıil< geliıjme
nin sonucudur. Aynf şarttar-dan geç_memiş ve ayni tarihi geleneklere 
sahip bulunmayan memleketlerde suçun gelişmesinin bu yönü gös• 
termemesi tahlidir. 

Türldye'de esas itibariyle, ad! suç hUl.i, hazı tiplerin bireysel 
faaliyeti şeklin-de gözükmektedir. Teşkil.itlı suça, bir gmp dayanıs• 
masının gerektirdiği tacbii şeldller dışında az rastlanmaktadır. Ka
çakçılık ve uyuşturucu maddeler tical'etine ilişkin suçlar gihi.1

• 

Avnıpa memleketlerindeki suçluluk ile memleketimıiz suçluluğu 
arasında bulduğumuz farldar ,28 Kasım • 1 Aralık 1972 tariıhinde 
Avrupa Konseyince tertiplenen bilimsel tıoıplantıda da t,arafunızdan 
açıklanmı.ştır''2• 

Eserimizin 1981 yılına ait hu altıncı basısında ayni şeyleri, 
maalesef, tekrar edemiyoruz. 

75. - Memleketim.izde, ancak yeni tarihlerdenber_i adli nitelik. 
te suç istatistiklerinin yayınına girişilmiş olduğundan geçen uzun 
zaman fasılalarına ilişkin mukayeseli incelemeler yapmak suretile 
memleketimiz- suçluluğunun gösterdiği fizyonomiyi ve bunu belirli 
ölçiilere göre değerlendirmek mümkün gö;z;üikmemektedir. 

1) Memleketimizde XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başın
da özellikle Anadolu'da rastlanan Çak:ır'calı çetesıi gibi suç te
şekkülleriyle .Aınıerika'da gangsterlik şeldindeld teşkil€ı.tlı suç 
ar,asında ilişki aramamalıdır. Bizdeki çeteler daha çok kötü ida
renin ve ağaların sömürmelerine karşı köylülerin arasından çık
mış bazı cesaretlilerin isyanı tarzında gözükmüştür. B-u çetelerin, 
bulundukları çevrenin maddi ve manevi desteğine sahip olmuş 
bulunmalarının ve kamu oyunun tasvibini kazanmalarının sebebi 
de bu olsa gerektir. 

Türkiye'de geçen dönemler_de suçluluğun gelişmesi hakkın
da şu makalelerimize bk. Sulhi Dönmıezer, Türkiy,e'de Suçluluk 
(Cumhuriyet Gazetesi, no. 13.386), Üç ayrı istatistik (Cumhuri
yet Gazetesi, na. 13._3g.O), Rakamlar (Cumhuriyet Gazetesi, no. 
13.394), Hususiyetler (Cumhuriyet Gazetesi, no. 13.414). 

2) Bk. La Violence dans ,la societe (Dbı:ieme Confevence de Diree
teurtı d'Instituts de Recherches Crinı.inologiques, Strasibourg 1973, 
S, 68, 69). 
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Bu gün için Türkiye'de suçluluğun genel gelişmesi bakılanda 
]asaca fildr sahibi olabilmek için başvmulabilecek yayınlanmış lmy 
naklar Maılıkümlmı· İstıatistikleri, Adalet istatistikl.m·i, [nterp.ol tara� 
fından yayınlanan suçluluık istatistiklerinden ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünce ve Jandarma Genel Knmutanlığında tertiplenen ve fa 
kat yayınlanmayan istatistikler ve ·keza gine yayınlamayan ve Ada
let Bakanlığında Savcılaı· faaliyetine ilişkin olarak toplanan ralrnm
lardan i-barettir. 

MaıhkUmlar ve Adalet istatistikleri adlı suçluluğa, yani haık1a
rında kovuşturma yapılmış ve bir mahıkO.miyetle smmuçlanmış buı 

lıınan suç ve suçlulara ilişldndir. Bu istatistiklerden Türkiye'de iş
lenen suçların bütünü hakkın-da tam ,bir fildı· elde edilebilmesine 
imHn yoktur. 

Bununla beraber söz konusu istatisti'kleıi ele alarak bunlardan 
memleketimiz kriminıofojisi hakkında hazı sonuçlar çıkarmak için 
ça-ba gös-İ:erilebilir. Iııteı-pol'ca yayınlanan suçluluk istatistiılderinin 
verdiği rakamları gözönüne alarak memleketimiz ile diğer Diinya: 
memleketleri amsmda suçluluğrnı mjktan yönünden bir rn1ikayese 
yapmak im:kallı bulunduğu düşünülebilir. Gerçekten böyle bir mu
kayese Tüddye'�in suçluluk hakımın_dan Dünyanın, halen da:hi, dcö
tü durumda sayılması gereken memleketlerinden birisi sayılmaması 
gerektiğini göstel'Dlektedir. 

Interpol çeŞitli memJeketlerin zabıta loıruluşlarından her yıl 
bir Ekimden önce işlenmiş ve polise yansıtılmış suçlara ait rakam
ları alma'kta ve bunları bütün memleketler için tasnif ederek bir 
cilt halinde yayınlamaktadır. Söz konusu ista.tisÜkleıin yayınından 
beklenen esas maksat, suçluluğun mıı.ıtlak rakamlar halinde geliş
mesini izlemekten daha çok genel yönünü saptamalrnr. Interpol'ün 
istatistiklerine göre Türkiye'de 1955-1968 yıllarında 100 bin vatan
daşa düşen BUÇ oranı şöylece tes-bit olunmnştu3

. 

3) 1969 - 1'9170 yıllarına ilişik olarak !nterpol tarafından yayınla
mm isıtatistiklerde ise Türkiye bakımından suçlara değil ve fakat 
bazı suçları işlemiş - tüın suçlular değil- suçlular sayısına ait 
rakamlar verllmiştir. 1967 - 1968 yıllnrında ise suçlulara ait r a 
kam verilmemiştir. Aslında suç istatistikleri konusunda durumu
mu� pek noksandır ve itimada şayan gözükmemektedir. 
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Ytl 100.000 kişiye düşen suç 

19"55 133,64 

19-56 156,7·9 
1957 163,64 

1'9158 '173,48 

1959 165,97 
1960 159,12 
1963 Z55,50 

1964 245,41 

1967 266 

1968 29-2,1 

1955-1968 rakamları gözönünde tutulacak -0lursa., diğer Avrupa 
memleketlerinde oran çok daha fazla olarak gösterilmiştir, Mul<a
yeseye esas olmak üzere 1964 yılını ele aldığımızda Federal Alınan
ya'da 100 bin vatandaş,a düşen suç · sayısı ·2008, Avusturya'da 3364, 
Danimaı•ka'da 3193.4, İspanya'da 538.94, Fransa'da 1647.14, İtalya'
da 890,80, İngiltere'de 4799'dur. 

Görülüyor ki, Tilıfo.ye, ;ıdı geçen Avrupa ıneml.eketlerine na
zaı,an suçluluk yönünden iyi durumda !Olanı gibi gözükmekte idi. 
Rakamlar, mutlak olarak ele alınırsa me])µ'eketimizde suçluluğun 
bir çok Avrupa memleıketlerinden çok aşağıda olduğu sonucuna var
malc gerekecektir. Ancak fadan pek fazla olmasının  nedeni aslında 
Interpıoıl'e memleketimiz tarafindan- ver_ilen rakamların sadece Po
lise intikal eden suçlar ıoılrnası, Jandarmaya intikal eden suçku:ın In
terpol'e bildirilmemesidir, Aynca bizde işlenip zabıtaya intikal ederi 
suçlar oram ile, bahsi geçen Avrupa memleıketleıinde i.şlenen ve 

polise intikal eden suçlar oranının farklı olıa.hil'eceği Söz lronusudm. 
Yüzölçünıü geniş, halkı küçük köylere dağılmış buna karşılık z a 
bıta kadroları dar -biı: memlekette işlenen büyük sayıdald bir kısım 
suçlar esasen jandarma bölgesinde işlenmektedir; ayrıca bu suçla
rın bir kısın.mm jandarmaca keşfohmamaması da söz konusudur4. 
Keza istatistikler vücude getiıilirl(en dayanılan 'genel esaslardaki 
aylnrılıldar hu farilcr bir halonıa lasmen de_ olsa izah edebilir. 

4) 19-Blf - 1970 İnterpol istatistiklerinde rakamların Polis bölgesine 
ait olduğu ayrıca belirtilmiştfr. 
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Ayrıca dikkati çekelim ki, diğer bazı doğu memleketleı: indeld 
durum da, InterpoI'ün istatistiklerinde memleketimizdekine benzer 
şe:ldlde gösterilmiştir: 1958 yılına ait ııakaınJar yönünden Pakistan'• 
ı:la ora.ı:ı 118,06, Hindistan'da 163.8, Laos'ta 26.23 dür. Yukarda be
liıtliğimiz düşünceler çerçevesinde bu memleketlerde de gerçek 
suçluluğun söz kıoi!lusu sayılara göre daha fazla olması gere:kecektir. 
Gine gözden uzak tutmamalıdır ki, statik bir yaşayış taTZına, eski 
geJ.enelderin gücüne dayanarndc yaşayan lıall<lar tarafından işgal 
edilmiş bu memleketlerde dinamik kültür şartla[·ma sa,hip dığer 
1. vnıpa memlel(etlerinde olduğu gibi suçluluk yıoktuı:. Ancak gı.:..Lt.' 
mçıarni saptanm.ası yönünden zabıtanın ycıter derecede ent:, Jlk 
oımaması söz konusu olduğu gibi, ayrıca suçluluğu gz gosternıeK 
hususunda bir çabanın etkisi altında kalınmış oı.ması cıa çoıc mum
lctindür. 

75 his. - 1977 ve 1978 yıllarına ait ülmak Üzere yayınlanan ln
terpol istatistikleri nazara alındığında, hiç olmazsa memleketin Po
lis bölgeleri bakırnmdan, ü1kenıizin dünyanın en mutlu oJması ge.

. reken, suçluluğun on yıl gibi bir sÜ1'e içinde hiç artmadığı mem
leke.tlerinden birisi, hattii suçluluğwı gerilediği, esaslı biçimde azal
dığı bir ülke olduğunu kabul etmek gerekecektir. 

Gerçekten yukanda nakledilen Interp.ıol istatistiğine göre, Tür
ldye' de Fbüs bölgelerinde 100_.000 kişiye 1968 yılında 292.,1 suç 
düşmekte idi. Oysa aynı istatistik yayınında hu miktar 1977 yılı 
için 154,28 ve 1978 yılı için 160,81 olanuk gösterilmiştir. On yıl son
ra; Türkiye'nin, nüfusu 10 milyon arttıktan sonra hu .% 45 lrndar 
olan düşüşü izah etmek çok güç 'Olsa gerektiı'. 

Bizde mevcut rakamlara göro Polis bölgelerinde 1977-1980 yıl
larında işlenen suçlar yekfu:ıu şöyledir: 

Yıllar Suç sayısı Suçlu sayısı 

1977 109.755 160.0�3 
1978 108.673 169,.171 
1979 91.323 141.570 
1980 882.80 13.:!..79'5 

Maıhkllmiyetlere ilişkin sayılara görn, dul'Um daha başka şe
kilde gözi.ikiiyor; 19'50-1959 yıllarında suç işleyen ve kovuştunılarnk 
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ma:Wctım edilmiş olan kişilere ait rıakanılar aşağıdald cetvelde gös
terilmiştir: 

Yıllar Mahkıim sayısı 

1'9150 101.58!) 
1951 129.820 
1[}52 184.649 
1953 208.861 
1954 175.821 
1955 219.783 
1956 2i02.790 
195-7 178.173 
1958 178.653 
19519" 180.709 
196-0 ;178.803 
1961 187.562 
1962 252.246 

1950 yılından eski senelere ilişkin benzer rakamların müta-
18.ası ise, mutlak rakamlar itibariyle suçluluk haiclanda bir fikir el
de edinilebilmesine imk&n vermese de, clikkati çeken bir olayın tes
bitini sağlamaktadır. Geı·çekten 1945-1949 -yıllarında işlenen suç
hırdan failleri muhtelif yıllarda mahkum edilmiş bulunanlara ait 
cetvel şöyledir: 

Yıllar� MahkO.miyetler 

1945 103.835 
1946 119.012 
1947 125.725 
1948 120.792 
1949 97.885 

601- ve 630 sayılı Adalet istatistiiklerine göre ise 1000-1968 yıl
lan itibariyle rakamlar şöyle gözüküyor; 

Ağır ceza te�ldHl.tı itibariyle mahlc:fun -0Janlar, beraet edenlerle 
sorgu hfildmliğinde men'i muhakeme karan alanlar: 

5) Bütün bu rakamlar 4-22 yayın sayılı Adalet İstatistiğinde başka 
olarak gösteriliyor. Suçluluk istatistikleri bakımından durumu
muz cidden eleştiriye lUüsaittir. 
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Sukut, men'i 
muhakeme 
görevsizlik, 
yetltisizlik Açılan Açılmayan 
tatil, tecil kamu kamu 

Yıllar Mahklımiyet BHaat birleştirme v.s. diivalan: d&valan 

19'60 243.320 91.806 320.451 
19111 235.0fl4 86.9-77 137.144 
1962 235.925 92.'150 129.501 
1963 199.219 60.3291 264.624 
1964 2.47.871 79.4Ht 125.437 333,582, 287.667 

1965, 262.072 81.893, 126.315 358.473- 2iız..a16 

1966 259.860 71.208 348.375 362.529 264,222 
1967« 275.084 74.763 476.6117 369.142' 294.6-08 

1968 312.1591 86.023 ıaı.378 381.910 2-76.199 

Dikkat edilmelidir ld, yukarıda 1950-1955 yıllarına ilişıldn o'.a
rak verdiğimiz ra:kamlar 1950 den iti-haren çok açık, rastlanabilecek 
bir artışın var olduğunu göstermektedir, Bu artış af kanunları uy
gulanması müstesna devam etmiştir. 

Cezanın fonksiyon ve etkisi lıald<indaki bilimsel verilere- ya
bancı olanlar, suçluluğun artışını genel olarak cezaların yeter dere
cede ağır ve şiddetli bulunmamasına bağlarlar. Bu  görüşün Büyillı 
Millet Meclisi azalarında da tesir göstermesi d:olayısiyle 1953 yılın
da çeşitli suçlarm cezaları ifratlı şeld.lde aıttmlmış, cezaların infaz 
rejimleri sertleştirilmiş ve modem zihniyet,İn tersine bir yöne sev
kedilmiş ve küçüle suçlular konusund_a, çağdaş ilimin tavsiyelerine 
aykırı bir yol tutulmuş ve bu yoila suçlann azalacağı ümit edilmiş
ti. Şu durumun çağdaş bilimin gösterdiği yönde bir ceza ve infaz 
rejiminin esaslarına uymak ve yerleşmiş yanlış fildrlerden kurtul
mal zonınunu alı'ikalılaııa artık telkin etmesi Hl.zım geldiğini hu 
eserin 2. basısmda kaydetmiştiık: 647 sayılı Cezaların İnfazı Hak
kında kanunun getirdiği yeni zihniyeti hu bakımdan çolc memmıni" 
yetle karşılamak gerekir7

• 

6) Bütün bu rakamlar 630 sayılı yayında değişik: olarak verilmek
tedir. 

7) 647 sayılı lnınun hakkında bk. DÖnmı�,-,!YI, Cezaların İnfazı Hak
kında Kanun {İHFM., ı-. XXXI, sayı 1-1); özellikle bk, Dönme-· 
zer - Eı·man, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. II, 6, bası, 1978·, 
s. 708 ve son. 
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75 ter. - Interp(}l'ün yayınladığı istatistiklerden, Tiiı:ıldye'de iş... 
lenen başlıca suçlara ilişkin Polis bölgeleri itibariyle bilgiler elde 
edilmesi de mümkün olmaktadır. Bu konuda çeşitli suçlara ait aşa
ğıdaki cetveli sunuyoruz: 

Uyuşturucu 

Adam Ciıısel Hileli maddelere 
Yıllar öldürme suçlar Hırsızlık suçlar8 ait suçlar 

1'9,;i!j l.Z44 1.351 13.041 "" 541 
1956 1.233 2.207 12.584 82.1 688 

1957 1.308 1.928 12.&13 65-7 680 
1958 1.375 1.2178 15.19& 752 758 
19"63 1.507 6.507 20.394 1.198 1.067 
1964 1.538 6.fül·3 20-.387 1.212 1.053 
1967 526 2.731 18.252 801 
1968 886 2.632 17.040 733 
1977 1.222 28 25.358 986 >S4 
1978 1.887 34 25.95,7 010 481 

Rakamlann U}78 yılına ilişkin olan.lıaı·ını ele alamk diğer Av
rupa memJeketleri ile ae yapılacak b-4" mukayese dikkati çekici so
nuçlar vermektedir. Sö� gelimi adam öldürme cürürn:leri -bakımın
dan 1978 yılında Federal Alınanya'da 2564, Avusturya'da 149, İs-
veç'te 381 fiil polise aksettiı'ilın.iştir9• İşbu rakamların nüfus da na
zara alınmak suretiyle yapılan mukeyesesinden anlaşılmaktadır ld 
adam · öldürme cürümleri bakımından başta Yugoslavya ve sonra 
Türldye gelmektedir. Avrupa kıt'ası dışında ise 1977 sayılanna 
göre 19.120 adedi ile Birleşik Amerika'nın haşta geldiğini kay
dedelim10. 

8) Dolandırıcılık ve emniyeti suistimal, sahtekii.rlık cürümleri. Açık
layalım ki, 1S59 yılında 1634 kişi adam öldürme cürmünden d.0-
Iayı mahkı'.'im edilmiştir. İspanya•'da aynı yılda 192, Fransa'da 
196 dır. Birleşik Arap Cumhuriyetinde 196-2 de bu rakam 167'7 dir. 

9) Bu konuda ayrıca bk. Manuel Lopez Ray, Re:Port on the TI'eat
ment of Offenders in Turkey (23 march 1'916·2ı -· 21 december 1965) 
Subrnitted 1.o the United Nations. Nakledilen rakamlara polis ve 
jandarma istatistikleri dahildir; binaenaleyh, ·aynı olayı polis ve 
jandarmamn ayrı ayn rakaın1aştırmaları çok muhtemeldir. 

10) Adam öldürme cürmi;inde siyah rakamların ,1,x 2 veya 1 x 4 ora
nında olduğu kabul edijmelidir. 
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· 76, � 1960-1965 ve 1970 ytllanna ilişkin olmak üzere yayın• 
!anmamış Polis ve Jandarrna istatistiJ.deı-inden yararlanarak bazı 
ölçü-suçlara (indice) ait ntkamları naklederek Türfoiye'deıld suç
luluğun gelişmesini izleyelim. 

Adam öldül'me Müessir fiiller Gasb Soygun 
Yıllar suçlu olay suçlu olay suçlu olay 
1960 3,994 1.69'li 50.891 26.298, 904 342 
1965 4.832 2.520 62.062 36.062 1.18-9 484 
Hl170 5.745 3.271 65.2115 35,.866 946 417 

Hırsu;hk 

Olay· Suçlu 

Yıllar Krr Şehir K>c Şehir 
1960 3.955 12.221 6.315 17.762. 
1965 3.002 20.363 4.27:l, 39.69·3 
Hl70 1.956- 17.669 2.883 22.665 

Yalnız Polis bölgesine ilişldn olai,ak ise d'Unım şöyledir: 

Adam öldürme 
Yıllar s.uçlu olay 
1977 L7li6 1.22·2 
1978 2.817 1.887 
1979 2.653 2.046 
1980 2.052 2.259 

Gasp soygun 
suçlu olay 
1.388 
1.515 
,1:,374 
1.183 

1.393 
2.075 
1.9491 
2.360 

Irza geçme 
suçlu olay 

42 
54 
39 
45 

28 
34 
30 
30 

Bu cetvelden anlaşıkıcağı üzere: Adam öldürme stıçlan geniş 
ölçüde artmahadır. Diğer suçlar kısmen sıfibit ka�maktadır. 

Oysa, Lüm olarak mahkllmiyet rakamları daha dıağrusu adli suç
luluk Türkiye'de nüfns artışını da :aşan bir suçltılu·k artışının var
lığını göstermektedir. 

77. __, Memleketimizde işlenen suçların şehirler ve Jcöylere görn 
ı:ıe suretle yaygın bulunduğuna ilişkin olmak üzere kes-iıı rakamlar 
yaktur. 405 ve 422 sayılı mahkCımlar istatiStiklerine ve 601 yayın. 
sayılı Adalet İstatistiği bn konuda 1952.1962 yıllarına ait ·u.Jmak üze
re aşağıdaJd ma-hkiı.miyet rakamlarını v:ermekte idi. 
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Yılla!' Şehirde Köyde 

1952 81.730 102.419 
19-53 98.4:MJ 110.433 
19,54 71.571 104.250 
19'[i5 81.254 138-.529 
1956 75.048 12-7.742' 
1957 n.020 106.153 
1'9158- 69.952 110.75-7 
1959 72.962 115.840 
196'0 61.465 117.338 
'1961 73.127 114.435· 
196,2 95:9fl4 156.252' 

Memleketimizde şehir ve köylerde yaşayan nüfusun birbirine 
oranı son ytllar<la esaslı şekilde değiŞ)ll.İştir ve değişrnel<tedir. 1970 
nüfus sayımı sonuçlarına göre, Türldye nU.fusunun en önemli özel
JjJ<lerinden birisi hnlı şeılıirleşmedir. Türkiye' de şehir nüfusu köy 
nüfusuna nazaran hemen iki katı oranında aıtnw:ktadrr. 1970 yılın
da nüfusun % 35,4'ünün şehirlerde oturduğu saptanmış_tır. Şehirle
re nüfus alnını Türldye'deki tüını nüfus artışı oranuıdan yükselc
tir11. İleride 316 bis no.'larda değinileceği üzere h.ızlı şehirleşme 
şimdilik Ti.irldye'de suçu arttırıcı bir faktöi' olarak etki yapmamalc
tadır. Esasen hu kitabmı:ızın eski basılarında da .şehir ve köy hayatı
nın Türkiye'de işlenen suçlar bakımından suça sevJcedici veya suçu 
önleyici özel bir et.ki yapmadığını kaydetmiştik, Bu gözlemi Türld-· 
ye'deki suçluluğa özgü hiit' özellik 0-lamk -b.ellıi:mi,ştik, 

Ancak genel ıo,larak şehirlere özgü bazı suçlar da vardır. Nite
kim hemen hemen- bütfu1 suçl'ar köylerde ;ıehirlere göre daha fazla 
olarak işlendiği halde şehir ve köylerde ·işlenen 1msizlık, dolandı
rıcılık ve errµıiyeti suistimal suçlaarına a,it ınaıltlCU.miyet l'akaıulan 
1952-1956 yıllarında şöylece belirmişti: 

11) Ayrıntılı bilgiler için bk. Sulhi Dönnıezer, Sosyoloji, s. 68 ve son.; 
Çetin Özele, Türkiye'de şehide,şmenin ana nitelikleri ve Ceza 
Adaleti yönünden yol açabileceği sorunlar (,şehirle,şmenin doğur
duğu Ceza Adaleti sorunları Sempozyumu, İstanbul 1973 ) .  T'ür
kiye'de ,şehirleşme konusurİda ayrı.ntılı bibliyografya için bu etü
dün notlarına bk. 
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Şehir Köy 
--

Yıllar Hırsızlık 
Doları- Emniyeti Dolan- Emniyeti 
dıncılık suistimal Hırsızlık dırıcılık suistimal 

1952 8.316 618 331 4.767 93 143 

1953 574 1 369 4.949 9,9 ! 206 

1951 7.891 

1 
518 303 5.162 78 1 22.9 

1955 B.398 564 351 5.789 113 
1 

296 

1956 1 7.425 558 374 5.367 110 1 257 

78. - Elimizdeld istatistiklerde yayınlanan sayılar Türldye'de 
suçluluğun esasında erkek s.uçluluğu olduğunu açık "Olarak göster
mektedir, 405 ve 422 sayılı Mahktlmlar "istatistikleri ve 6ül yayın 
sayılı Adalet İstatistiği 1952-1962 yılları arasında Türldye'de maih
kU.m olan ldşilerirı cinsiyetlerini şu suretle gösteımektedir: 

Yıllar Erkek Kadın 

,H,52 172-.494 12.155 
1953 196.780 12.08,1 
1954 164.284 11.537 
1955 206.402 13.38,1 
19-56 189.747 13.043 
1957 167.109 11.064 
1958 157.674 10.979 
1'9'59 177.081 11.72-1 
1960 167.734 11.069 
191H 177.972 '9.590 
1962 239.852 12.664 

Kadının toplum hayahna henüz tam olarak kanşmanuş bulun
ması ve aile hayatında eski geleneıkler.i41. devam etmekte olması söz 
konusu oranın nedenini meydana koymaıktad.ır12

, Bın konuda ay� 
nntıh bilgiler için 160 his no.'ya bk.13• 

12) Gerçi Batı memleketlerinde de kadın ve erkek suçluluğu arasın➔ 

da büyük fark vardır. Şözgelimi Amerika'da bu oran 6 da 1 dir 
(bk. Calılwell, 105). Fakat bizde oran 15 de 1· olarak gözükmek
tedir. 

13) Bk. Kadın ve Çocuk Hükümlüler Anketi 1972, yayın no. 203. 
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79. - Hemen hemen bütün Dünya memleketleri geçen yıllar 
zarfında çocuk suçluluğundaki. a�tan şik&yet ettikleıi halde ya. 
yınlanan ·sayılara göre memleketimizin çocuk suçluluğu yönünden 
iyi bir durumda olduğu söylenebilir: 

Yaş grupları 
Yıllar 12 - 15 16 - 18 19 ·'21 

195·2 6.282J 19.8_87 22.955 

1953 7.957 19.5-75 28.331 

ıg54 7.300 15.370 23.663 
19-55 10.04'9' 19.603, 25•.554 
19'56 9.390 18.684 23.03'91 
1957 'i.wz 15.684 lô.326 
1958 7.426 16--086 15.209 

1959 7.660 17.402 16..511 
1960 7.698 16-.553 14.991 

1961 7.327 1'5.867 12.756 

1'9162 9.559 20.048 16.664 

Yukarıda belirtil� sayılara göre nüfus artışına rağmen ç,ocuık 
suçluluğundan dolayı illalıkfuniyetlerde bir artışın söZ konusu ol. 
matlığı görülmektedir14• Bununla beraber mahkftmiyet sayılarına 
nazaran Türldye'de çocuk suçluluğunda bir artış olmadığı sonu• 
cuna varmak doğru değildir, Aslında biz Türki.ye'de çocuk suçlulu 
ğunun tam olarak ne dummda bulunduğunu bi1m�yoruz15, Hele 
Tiirkiye'nin en hızlı sosyal değişmelere sahne olduğu 1003-1981 yıl
lan haldcında hiç bir btlgi sahihi olmanı,.-ım�z, bu konuda kaı-anlık
lar içinde olduğumuzu açıkça ortaya koymaktadır, 

79 his. - 1970-1981 yıllan Tüı-kiye'<le siyasi amaçlı, bölücü ted
hişin yaygınlaş_tığı ve adam öldürme, müessir fiil, mülkiyeti tahrip, 

14) Iıopez Ray, (Report on the treatment of Offenders in Turkey 
23 Mart Hl62 - 31 Aralık 1'966 United Nations) raporunda çocuk 
suçluluğuınun nüfus artışına göre de hızla artmakta bulunduğu
nu iddia etmektedir. Bu konuda bk. Ağır Ceza Mahkemeleri 
bölgelerine göre Suçlu Çocuklar Hakkında Kriminolojik A.ras
tlrma (•1945 - 1S58) İstanbul Üniversitesi Ceza Hu!Cuku ve Kri
minoloji Enstitüsü, İstanbul l004. 

15) Bu konu için bk. Feyyaz Gölcüklü, Türkiye'de çocuk suçluluğu 
üzerinde bir araşhnna, 1962. 
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gasp, hırsızlık gibi bir unsurun şiddetin 0luşturduğu suçların yay
gınlaş-tığı, siya.si ve ideolojik amaçlı bir organize suçun teşekkül e y 
lediği yıllardır, B u  konuda tarafınuzdan yayınlar yapılııııştır1� :  

Aşağıdafo cetvelde Polis ·bölgesinde ideolo]:ilc maksatla işlenen 
adam öldürmelere ait rakamlaı· gösterilmiştir: 

' İdeolojik Diğer 

,1977 165 1.057 

1978 42-9 . 1.748 

1979 686 1.360 

1980 9'29 1.235 

Göriilfrror ld, adi adam öldürmeler aza:lır,ken, ideolojik mak
satla, işlenen adam öldümıeler büyük ıornnda artınış.tır. 

Aynı yıllarda Banka soygunlarına ait sayılar, yine PoHs bölgesi 
itibariyle şöyledir: 

Yıllar Suç Suçlu 

1977 77 87 
1978 86 112 
1919 38 46 
1980 14 :1'.3 

llikkat edilmelidir ld, ŞC'hirlerde bankalara jandarma lroıIIıul
ması ile birlikte s·o,ygunlar dikkati çekecek de.recede azalımştll'. 

Yine tedhişffi yoğunhışması Zabıta Kuvvetleıiyle müsademe fiil
lerini büyük ölçüde arttırnnştır: 

16) Tedhişçilik hakkındald yayınlarımız çok sayıdadır; bunların hep
sini burada zikredemiyoruz. Bk. Sulhi Dönııiezer, Milletlerarası 
Tedhişçilik (Ti.irkiye'de Terör, Abdi İpekçi Seminerine sunulan 
tebliğimiz). 
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Yıllaı: Suç Suçlu 

197'1 19 44 
1'9178 55 219 

1979 104 282 

1980 181 1106 

İdeolojik ve siyasi ma,ksatla işlenen suçlar bugüne kadar K:rıi
minologlar tarafından gerektiği gibi incelenmiş defildir.Ameri.ka'da 
1960 ve 1970'lerin siyasi karışıklıkları ıbu konuya Amerikan Krimi
nologlarının dikkatini çeılcrniş bulunma:ktadır. 

Kanaatımızca Tilrkiye'de ted!hiş-in başvurduğu suçlan aslında 
mevcut siyasi düzene karşı savaş olarak nitelendirmek V.E Krimino
kıji bafomından �  o suretle mütalaa etmek gereldi·, Aslında yeni bir 
ideol-ofilk ve siydsl suçlar krimiil'olojisine ±htiyaç vardır. Kendilerini 
suçlu değil ve fakat savaşçı olarak teJa-klci eden bu tipleıin sapıc:i 
davranışları kendisine özgü. yeni ınetodlarla incelenmelidir. 

M emleketlmizde s-uçlııfo.ğun esas "{ı!l'ktüi•ü n,e olab·ilfr? 
80, - Aşağıda, sosyolojik suç teorileıi izah olunmken değjnile

ceği gibi (404-409 no.'Iara bık.), sınai ve demahatiık gelişme, ihti:. 
lal, millet çapında alalcılık, kültür iilıtilMı, rekabet ve bütün bun
ların bileşik etkisi olarak sosyal dezol'g'anizasy:on doğunır17

. Bu sü
reç ise suçluluğu arthrıcı yönde etld yapa,r. 

Memleketimizde 1946 yılından itibaren yerleştiıilJ:nesine çalı
şılan yeni siyasal rejim ve gerçeıldeşm.�k yolunu tutan sınai geli§mo, 
bireyciliği tahrik etmiş ve aılalcılık, kültür ihtilafı ve rekabet süreç
lerini büyüle ölçüde arttırmıştır. 

Gerçekten memleketimizde yul<a.nda sözü edilen süreç büyüle 
nüfus kitl,eleriuin aıkılcılığını çok aıttırml§tır; sınaı', el<onomik ve si
yasal; alanlarda,ld değişiklikler, yüzyıllardan beri bir lokma, bir hır
ka zihniyeti ile harekete alışmış köylüleri sadece üreten değil ve 
fakat ayni zamanda tüketen ldtleler haline getiımiş, tarımsal :kredi
ler, tarımın makineleşmesi aJeınn hu süreçi hızlandırmıştır, Diğer 

17) Bütün bu terimlerin bilimsel muhtevaları için aşağıda 404-409 
no.'lara bk. Ayrıca bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstan
bul 1978-, s. 430 ve son. 
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yandan duyulan ihtiyaçkırı karşılamak çabası, nüfus '1dtlelerinin, 
büyük şehirlere hücumunu sonuç-1-armş; büyük şehirlerin nüfusu 
artmış, iskil.n problemlerinin önemi büsbütün çoğalmıştır. 

İnşa edilen yollar nüfus hareıketlerinin hızını arttırımş, fizik 
akıcılığı çoğaltmıştır. Şehirleşme oranı çok yiiıkselmiştir, 

Mncıhk, kültür ihtiJMlan da doğuı'Jl),aktadır. Esasen geçen yıl
lar memleketimizde siyıasal kanaatlarda ve uygulamada derin deği
şildilder yapmış, eski -değerler yı�alrnış, hiç olmazsa huclardan ge
niş ölçüde şüphe edilmeğe başlanılmıştır. Bütün bunlann belirttiği 
anlam bil' kültür. değişmesi'dll'. Kültür değişmesi ise, es1d ve yeni 
kültür arasında ihtila"'f demektir, İhtiMf ister biır insanım lcendisin
de, ruhunda, ister diğer insanlada. olan iliş.Jdlerinde · gerçekleşmiş 
olsun suç doğurucu bir süreçtir, 

Bunun yanll1da, aıkıcılık sonucu büyüle şehirlere, sınai: merkez
lere hücum eden az yetişkin nüfus dci.tleleri geniş hir kültür ihtilafı 
içine düşmektedirler. Onların büyük merkezde gördükleri ve uzak
tan seyrettikleri hayat, küçük �çöy çevrelerinin saidn ve statik gö
rünümünü andmnamaktadır. Bütün bu ihtilfil' d:Oğunıcu ınebniz
ımının gerek bireysel bakımdan nıh1 buhranlara sebep olmak, ge
rek polansiyel ilrızaları yüzeye çıkarmak smetile suçluluğu arttırıcı 
açık etlci.ler yapabileceğ,i düşünülebilir. Bu konuda a.şağtda 316 ve 
son. no.'lııra bk. 

Rekabet süreçiniıı sebep olduğu mücadele mernleıkelimizde ç-ok 
sert olmu)'l0'l'.. Anca'.lc rekabeti tahrik eden ve rrın<l.dl kazanç ve Var.,. 
lığın en üstün bir değer olarak sayılmasını sonuçlayan zihniyetin 
toplumumuzun seçkinler (6lite) tabakasma sfrayet etmeik yolunti 
tutmuş bulunduğunu tahmine yatkın unsurlar ve alil.metler vardır. 
Böyle bir görüş ise aşm bireyciliği taıhrike yatkın ve yönelticidir. 

M emleketimizcle ekonomik suıçla1· -ı,'e beyaz y,wka suçlan 

81. � MemJe'ketimizde ve özellikle Avrupa mernJ.eketlerlııcle 
1939 yılından, İldnci Dünya Savaşının başındanbeıi ekonomik suç
larda bir artma ve yayılma meydana gelmiş bulunduğunu basit göz
lemlerle de tesrbit edeıbilmek imkfuıı vardır. 

İkinci Dünya Savaşı -dünyanın her tarafında az çak teşlci.IS.tlı bir 
kara,borsanın meydana gelmesini so.ımçla:rq,ış ve belirli sınıflar [m-
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Lay ve zahmetsiz büyük kazançlara _alışmış, yürürl'iikteld şiddetli 
hükiimle:ı:e rağmen teşkilitlı bir dayanışma için-de bu faaliyetlerini 
yürütebilmişlerdir, Savaşın sona ermesinden sonra, ekonomfuk ve 
sosyal şaıtlardaki gelişme, kara,borsa şartlarım yok edince, bu defa 
söz konusu sınıflar karaborsa yaratmak çabası ile faaliyette bulun
muşlar ve faaliy�ileıini böyleCe siiı:dürmeık istemişlerdir. 

Döviz, kar tahditleri gibi, ekonomik durumlann ,konulmasını ge,.ı. 
rektirdiği. düzenler, söz k.:ıı.o:usu sınırlamaları berataraf etmek için ba
zı iş adaıınJarı çevrelerinde ,oırganize çabalara sebep ohnuştur. Ame
r.ika'da alkol sınırlamaları nasıl organize hir suç şekli O'l.tflya ·çıkar� 
nuş ise bunlar da organize bir suç şekli ortaya çıkamııtştıı:. Döviz 
kaçalcçı1'arının faaliyetlerini, bir zamanlar en muntazam bankalar 
gibi yürütmekte oldukları görülmüştfu.·. Bu tür suçların, münfeıit 
h1rsızlık, adam öldürme olaylarına nazaran toplum hayatımızda çok 
da-ha fazla yılantı yaptığı hususunda şüphe yoktur. 

Bu tür suçların memleketimiz yönünden öneinJ.i ha.1 alınış bu
lunduğunu 6731 ·sayılı kanun ile Milli Korunma Kanunumuzda de·
ğü;ii'kl'ikler yapılmış olması ve cezaların es,aslı biçimde şiddetlendi
ıihn�si de d-oğrnlnmakta idi. 

Memleketimiz baikımından. ekonomik suçlardaki gelişmenin gö
züktüğü diğer bir alan da, kanaabmızca, vergi kaçaçrlıkları-clır, 
Elimizde hileli vergi suçları lıaldanda, kesin hüküm vermeğe yat
.Ion rnıkamlar bulunmamalda beraber bu suçlar faillerinin ihmal 
edilemeyecek mdktarlarda bulunduğu daima tekrarla-nmaktadır. 

Her türlü gümrük kaçakçılığının ve özellilde silth kiaça[(çılı 
ğının pek büyüle b:oyullara ulaştığı muhakkaktır. 

Görülüyor ld, memleiketimizde de bif beyaz yaka suçlul,an sı
nıfı oluşmıııştt11', 

Beyaz yaka. suçlm·1.'ııın ve ekonomik suçkı1·ın etlcileri 
82. � Bu tür suçlar, ya-lnız kendi a.l!anları itihaı·iyle suçluluk 

miktarını arttırmakla kalmamakta ve faıkat ınu-i:at -suçluluğun da 
attınasını, kendisine mazeretler, me§m görünen sehepler icad etme
sini sonu-çlmna-kta ve toplum yönünden en zaı-a,rh h areketler nite
liğini alınakta-dırlar. Rüşvet alan ınenı,ur, herkeslıı işini uyduıınııık 
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suretiyle sonsuz k&rlar elde etmesine karşılık kendisinin zaruretler 
içinde lovranmusının doğru sayılmayacağını nefsine karşı ileri sür
ınekte, uyuşturu_cu maddeleri alıp satan genç, bunu i ş  ,alanına yay
gın açıkgözlülüğün_ kendi hayatında hir tür uygulama sayma:kta ve 
neticede (Devletin malı deniz, çalmayan domuz) felsefesi bazı zfün
reler için hareket prensibi halini almaktadu. Sosyal normJardan sa
pılırken, mazeretin kolayca ıbulunabilmesi, normlardan rnpmada 
yoğunluk yaratır1a, 

Ekonomik suçların en büyüık mahzuru •böylece, genci haya,tın 
her. alanında foal olan _kişilerin az çalışnınk, çok kazannıa!k, karşı
lıksız faydalanmak, fazlar zahmet ve çaba ile hayatı sürdürmekten 
nefret etmek, zahmetli olan işini sevmemek, o işi mümkün olduğu 
kadar kötü yapmak, daima ve dalına icolay işi t0rcih etmek, işini en 
zahmetsiz şekilde ve kötü yapmak ve fırsatı çıktığında :her türlü su
çu işlemekten ç0kinmemek, idealizm sözünün alay konusu haline 
gelmesi, idealistlerin kabiliyetsiz, beceriksizler olarak sayılması ta'l.·
zında bir hayat felsefesini yaratması ve hunu ldtlelere yaygın hale 
getirmesi olmaktadır. "Herkes bir kolayını -bulmuş ben ne iç-in ;!�ı,1-
ru ekmek yolunda didineyim; ben de y,olunu, çaresini, dalgasın1 bu
lurum" felsefesi, ekonomik suçların toplum balomından dolayısiyle 
olan yı-locı etldsini çoğaltmaikta, böylece ekonomik suçlar diğer tür 
suçların da büyüle oranda artmasını sonuçlamaktadu·. 

Çağımı2;da elrono-ınik suçlar gittikçe leşkiM.tlannuş ıofarak gö,
zülane:kte, etkileri itibariyle de diğer suçların sayısını dolayısiyle 
arttırmaJctadır, Bunlarla olan mücadele, suçların işlenmesinde 'top
lumun ekonomik ve sosyal şaıtlaı-iyle bağlanhnın sıkı bulunması 
clola.yısiyle, diğerleıine gfüe çok daha giiç olma!ktad:U.: 

18) Bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bo.sı, İstanbul 1!)78, s. 274 ve 
son. 

Kriminoloji - 7 
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KRİMİNOLOJİI< DÜŞÜNCE KONUSU 

1. § KRİMİNOLOJİK DÜŞÜNCE KONUSUNDA, 
YAKLAŞIMLAR, GÖRÜŞLER VE TEORİLER 

83. - Bu. kitabın başında, suç denilen olay ile meşgul olunma
sının tarihen eskiliğini ve fakat bir bilim olarak Kriminolojinin faz
la kıdemli olmadığını, doğuşunun yeni olduğunu, XIX. yüzyılın ba
şından itibarendir ld, uygun bilimsel disiplinlei·in uygulanması sure
tiyle suçun izahına giıişildiğini belirtmiştik 

Suçu, belirli bilimsel disiplinleri uygulayarak izaha çalışan dü
şüncelerin özetlenip belirlenmesine ilişkin bu paragrafta XIX. yüz
yıhn başından beri ortaya çıkan söz konusu görüşleri günümüze ka
chn izleyeceğiz, kısaca tanıtacağız. 

Kriminıofojideki görüşleri yazarlar çeşitli bakmıJardan tasnifle
re t&bi tubnaktadıdar, Eski ve yeni gö1'iişle1', ob,jektif ve sübjektif 
göı-ilşl/3r, suçıı tek sebepe ve bi1'den çok sebeplere bağlayan gö1"iişle1· 
şeklinde tasnifler yapılmaktadır. Biz bu tasniflerden hiçbirini yeterli 
saymadığımız için, ·söz konusu görüşleıi teker teker ve ayrıca sun
mayı uygun sayıyoruz. 

84. - 1) Kartografik görüş : Coğrafi görüş adı da verilen bu 
yöntemin esası suçu ve suça ilişgin diğer problemlel'i sosyal ve coğ
rafi şartların zorunlu bir sonucu olarak ka:bul etmek ve özellikle su
çun coğrafi: ve sosyal bölgelerdeki dağılışı ile uğraşmaktır. Bu göri.iş 
Fransa'da Gımny ve Belçilca'da Quetelet tarafındg.n temsil edilmiş
tir. Sonradan İngiltere ve Almanya'da bu yazarlarca gösterilen yönii 
izleyen bazı ,bilim adamlaruıa rastlamnıştu1

• • 

1) Lindcsmitlı, English Ecology and Crimindlogy of the Past Cen
tury (Jo-urnal of Criminal Law and Criminology, 19-3'7 Mart, Ni-
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Gerçekten bazı yazarlar yağmur, toprak ve diğer coğrafi: faktclr
Jerin insan tavır ve hareketi üzerine çok önemli etkiler yaptığım ileri 
sürmüşler; Montesqııieı.t, ekvatfüe yaklaşıldıkça suçların, kutuplara 
yaklaştıkça sarhoşluk ve ayyaşlığm arttığını ileri sürmüştür, 

XIX, yüz yıl boyunca bu yönde çalışan ve iddialar öne süren ya
zarlar Quetelet, Chumpneııf, Ferri, Aschaffenburg, Mayo Sm.iı'h, ol: 
muştur. 

Öze1likle Amerikan yaazrlanndan Dexter "iklim etkileri" adlı 
kitabı ile hava -basıncı, ısı, rütubet� rü2Jgıirlar ve hava _ceryanlan gibi 
meteorolojik etldlerin suçlar .üzerindeki doğrudan doğruya etkisinden 
sözehniş ve iddialar öne si'ırmiiştür2

, 

85. - 2) Marksist görüş : Bu okul suçu, kapitalist ekonominin 
şartlarının bir ürünü sayan determinist bir varsayımdan hareket et
miş ve özellilde marksist yazarlarca görüşlerini doğrulay.an bir suç 
anlayışını belirtmesi bakımından savunulmuştur. 

1960'lardan ili•baren Amer.ikada Kriminolojide, suç teşkil eden ta
vır, hareket ve davTanışJ.ar konusuridaki göri.işleri köküden değiştirmek 
amacını güden yeni ça·balaT gösterilmeye başlandı; bu  çabalara Ra
dikal Kriminoloji adı verildi. Bu yCni yaklaşımı uygulayanların da 
esasta Marksist görüşü benims.edikleri söylenebilir3

• 

86. - 3) Loınbıımıoı. yönü ve cmtı:opolojik veya biyolojik gö11ıii�
leı-: Lombr.oso tarafından kunılan bu tipolojik yöne göre suçlular, 
suçlu olmayanlardan bazı kişilik özellikleriyle ayrılırlar. Suçlular do
ğuşları itibariyl8 diğer kişilerden ayrılan tiplerdir, Kendilerine bazı 
fizik anomaliler bulunan bu kişiler, içinde bulundukları sosyal şart
lar tamaıniyle yatkın olmadığı takdirde kendileıini suç işlemekten 
alamazlar. Lombroso'nurı teorisi başlangıçtaki özelliğini sonradan 

san); .Joseplı Colıen, Tlıe Georgrı:ıphy of Crime (Annals of Aıne
rican Academy of Political and Social Sciences, Eylil.l 1941, s. W); 
IJıcxter, Conduct and tlıe ·weather, 189D. 

2) Ayrıntılı bilgiler için bk. Caldwell, Criminology, 168; D,�xteı•, 
VVeather Influences, New York l_B-04; Colıen, The Geography of 
Crime; .Parmelee, Criminoloiy, 1924; bk. Meterolojik Faktörle
rin Cinayet ve yaralama olaylarına etkileri (Tarım Bakanlığl 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yayım, Ankara 1967) . 

3) Ek Sykes, 14 ve son. 
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kaybetmiş ve yazar suçlulardan ancak % 40 nın doğuşta suçlu ol
duğumı açıklamıştır. Bu teori hala bazı taraftarları bulunmakla be
nıber şeklini bugün hemen tarnamiyle değiştirmiş bulunmaktadır. 
Lo�broşo'nun teorisi Harvard profesörlerinden Hooton tarafından 
�ürdürülmüştür4. 

Suçu failde mevcut organik rahatsızlıklara bağlı olarak izah eden 
görüşleri, suçu özellikle• verasete bağlı olarak izaha teşebbüs eden 
biyolojik görüşü, suçu fizyolojik fonksiyon ve tiplere bağlayan çağ
daş görüşleri de bu ,grup içinde sayabileceğimizi sanıyoruz. 

Biyolojik görüş 1912 yılından itiJbaren (bedenin kmucu ö,zellik!e
ı·inde bozulma) teorisi (La tıh8orie de la pervershe oomtihıtionnelle) 
1biçiminde bir gelişme iöstermiştir: Bedenin kurucu özelliklerinde 
bozukluk olan kişi, veraset nedeni ile, korunma, çoğalma (neslini sür
dürme) ,  toplum halinde ya�am�, iç güdülerinde bozukluklar taşıyan 
kişidir. Bütün bu anomaliler kişinin antisosyal eylem ve davranışla
rının sebebi olur ve suç� izah eder. 

87. - Biyolojik: görüş menşeini, hiç şüphesiz1 Lomhroso'nun 
antropolojik görüşlerinden almıştır. Bugün dünyanın bazı Tıp Fa
kültelexinde Suç Biyolojisi bir disiplin olarak ol<Utulmaktadır. Bu 
disipl�ler içinde suçluluğun biyososyolojik nedenleri suçlu biyotipo
lojisi (Suçluların tasnifi), akıl hastalıkları ile suçluluk arasındaki iliş
kiler, psikolojik makanizma, çeşitli suç türlerinin dinamiği, ldşiliğin 
incelenmesi, tehlikelilik hali, suç proflaksisi ve suçlular hakkında uy
gulanması gı:;reken işlem ve tedbirler izah edilmekte�ir, 

GörülÜyor ld, bu görüş çerçevesine Genel Kriminolojinin bütün 
bahisleri girmektedir. Ancak bu öğretimin genel yönünü suç biyolo
jisi oluşturmaktadır'. 

4) Hooton, The American Criminal, an Anthropolog.ical Study, 
1930, c. 1. Hooton eserinde suçluların fizik yapılış bakımmdan 
suçlu olmayanlardan farklı olup olmadılı:larıru ve fizik özellik
lerin insan tavır ve hareketlerindeki etkilerini araştırmaktadır. 
Bu bahislere ileride ayrıntıları ile değinilecektir. 109 - 111 na. 
lara bk. 

5) Bu hususlar için bk. Les .Sciences Sociales dans L'Enseignemeı;ıt 
superieur, Criminolog:ie (UNESCO yayım, Lausanne 1956-, s. 29); 
Türkiye'de Kriminoloji öğretimi iç-in bk. aynı eser, s. 160, (Rap
port prbsente par Sulhi Dönmeıı:eı-). 
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Bu görüş günümüzde Belçika'da Vetvaıeck, İtalya;da Pende ve 
Benigno di Tullio taraflarmdan yürütülmektedir. 

88. - 4) Suçluluğu akıl zayıflığına bağlayan t'eoti : Lombroso' -
nun açtığı yönü izlemekle beraber, suçluluğu fizik yapıya değil ve 
fakat akıl zayıflığına bağlayan :bu okula göre suçlu kendisindeki akli 
hal dolayısiyle fiil ve hareketJerinin neticesini ve kanunun anlamını 
idrak ve takdir edemez.- Bu yönün te�silcilerinden sayılan Goddllrd 
bundan suçluların akıl zay1f'lığına uğramış olduklarını ve bütün akıl 
zayıflığına uğramış olanların da suçlu bulunduklarını iddia etmiştir. 
Akıl hastalıkllln biliminin gelişmesi bu yönün hemen hemen ortadan 
kalkmasmı sonuçl_amıştır0

• 

89. - 5) Ps-ikiyatrik görijş : Suçun nedeni olarak psikozlar, sar'a 
ve akıl 11astalıkları üzerinde duran bu yön (teessür! teşevvüşlew) duy
gusal bozukluklara (emotional distı.ırbances) Ve psikopatıye büyük 
önem vermiştir. 

Bu akımın esas görüşü şudur ki, belirli kişilik teşekküllerinde lıu
lunan kimselerde suç, sosyal unsur ve şartlardan özgür olarak mey
dana gelir. Bu teoriden yana olanlar arasında bazı ılımlı yazarlar 
sosyal unsurlara da az miktarda da olsa, suçlulu_k nedenleri arasında 
yer vermektedirler. 

Amerika'da psikiyatrik görüşü kuvvetle temsil eden ya.tar 
Healy olmuştur. Healy'ye göre kişilik ilıitlafları insanın hareketleri
nin sebepleri yönünden merkezi: unsuru oluşturur: suçlu,. çoklukla, 
heyecan bozuklukları içinde bir kimsedir. Siıçlu arzularım başka 
faaliyetlerde bulunarak tatmin eder ve bunları kendisini suça götü
recek yollarda bulur. 

Healy böylece kişisel ve sosyal faktörleri suçlulukta sentezleş
tll'meye teşebbüs eder: Toplum suç örnekleri verir fakat suça ne
den olucu harekete iten lrnvvet başansızhktll'. Bu başan�ızlık iç
ten gelen, ve ivedi nitelik gösteren arzukırın sosyal bakımdan Las
vip gören tatminlerini elde edememekten ibarettir. 

Psikiyatrik görüş, dikkatin suçlunun kişiliği üzer-ine. yöne'If!esi
ne neden olmuştur ve böylece kiş-iİiğin derlıılilderine inmek imkil.nını 
hazırlamıştır. 

6) Godnılrd, Feeblemindedness, 1914; bu konu için aşağıda 158 -
15,9 no. lara da bk. 
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00, - 6) Sosyolojik gÖt·ü.şler : Çeşitli Kriminoloji okııllan ara
sında en geniş ve değişik görüş tarzlarını kapsayan, hiç şüphesiz, sos
yolojik görüşlerdir, Suç sebeplerinin sosyolojik tarzda incelenmesi kar
tografik okul ile başlamış, sosyalist okul. ile devam etmiş ve XIX. 
yüzyılda çevitli yazarlar suçu sosyal çevrenin bir fonksiyonu olarak 
izah eden görüşlerini açıldamışlardır1

• 

Fransa'da Bounıet, Man.ouvrier, Dr. Lacassagne, Letc>uı-nea,u, La,. 
bord, F 41'8, C,outagne, Corre, Laıwent gibi yazarlar Suç Antropolo
jisi kongrelerinde özellikle doğuşta suçlu görüı{ünün çetin muhalifleri 
olarak gözülonüşler ve sosyolojik izah tarzları ile tanınmışlardır: 
Manouvl'ier'e göre insan bir &lettir, bu aleti s,:ı-syal çevre kulla
Illl'. Lacassagne'a göre suçun işlenmesinde kişisel faktörün de etkisi 
vardır fakat hu etki ikinci derncede ve önemsizdir: �uçlu bir mikl'Oba 
benzetilebilir; nasıl mikrop yatkın bir kültür ortamında gelişip kuv
vet bulmakta ise, suçlu da öyledir. Suçluyu yaratan wsyal etl�enler
dir ve her toplum hl.yıl< olduğu suçlulara. malik olur. 

ı' Sosyolojik okullar mensuplarım bhlbirinden özlükle ayu-maya 
iınkaD veren özellik. sosyal faktörlerin suç biçiminde beliren insan 
davranışlarına sebep olucu süreçiue ilişkin görüşlerdir, Mesela Tm·de 
bu siireçi "taklide dayanarak izah etmektedir0

• 

Krimincilojide sosyolojik yön XX. yüzyılın başından beri önce 
Arnerika'da, sonra Avrupa'da gelişmiştir. 

Amerikan sosyolog - kriininologlarına göre ldşinin suç teşkil 
eden haı-eketi de bütün diğer sosyal tavır ve hareketleri belirleyen 
süreçlere bağlıdu\ Bu süreçler ise sosyal organizasyon, alucılıl<, kültür 
ilıtilafları, rekabet, toplumda tabakalaşma, siyasi:ıl, dinsel ve ekono
mik ideolojiler, uiiftıs yoğunluğu ve oluşması, servetin dağılması, iş
sizlik ve diğerleridir, Bu süreçler içinde kişinin nasıl suçlu olduğu, 
Y81:1İ söz k_onusu si.iı'eçlere ait mekanizmanın izahına gll'işilmiş ve suç,� 
lu olmanın da genel sosyal bilgi edinme teorilerine bağlı bulun -

7) Sutherland -: Crecssey, Criminology, s. 56. 
8) Tarde'in görüşleri hakkında ·bk. Geisıert, Le systCme Crimina

liste de Tarde, these, Paris, s. 23; Gabriel Taı•de, L'Idee de Cul
pabilite (Etudes pE'nales et sociales 190-G, s. 321) ;  Slılhl Dönnıezer, 
Cezai Mesuliyetin Esası, 1S49, s. 112 ve son. 
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duğu açıklanarak taklid, davı-anış değeri, aykırıların birleşmesi, takas 
ve saldın kavramları öne sürülmüştür0

• 

Bu görtiş suçlu ve kötü olanın, bilgi edinme süreçi değil ve fakat 
bıı süreçin muhtevas.ı olduğunu açıklar. Kötü olan öğrenme süreçinin 
kendisi değil fakat muhtevasıdır. 

91. ---. Taft Kriminolojide sosyal, sosyolojik ve kültürel görüşlmin 
brrbir-inden ayrılması gerektiğini öne siiımeldedir: Sosyal görüş_ ter

. biyevi, dini, eğlenceye ilişkin, mesleki ve diğer faktörlerin el.kilerini 
inceler. 

Sosyolojik göriiş grup hayatının sosyal davranışların, sosyal grup 
i�fode grupların verdikleri örneklerin, sos.yal itibarın, kişinin bu lıu
sııslardald görüş tarzlarının ve benzer diğer sosyal durumların ve 
ilişkilerin yani yapısal unsnrların suç ile olan ilişkilerini inceler, 

Kültürel yaklaşım ise .grııpu karakterize eden çeşitli kurum ve 
sosyal değerlerin, gruplar arasındaki kültür ihtilaflarının ve bundan 
meydana gelen sosyal ·erimenin suç ü:Zerindeki etkilerini inceler. Bu 
nedenle sosyologlar ve antropologlar kültürel görüşii uygularlar1

�·. 

92. - 7) Psikolojik görüş: Günümüze gelinceye kadar psilmio-j;i.k 
görüş, geniş ölçüde olmak üzere, akıl bozukluğu ile suç arasındaki 
ilişkilerle uğraşmış�ır: Böylece ze_kiı. noksanının önemli bir suç nede
ni Olduğu kabul edilmiştir. Uygulanan zekiı testlerinin suçun az ze
k8.h kimselerin eseri olduğunu -isbat eylediği açıklanmış.tır. Bununla 
beraber son zamanla'rda, ileri sürülen. büLüil. bu iddialar bakniımdan 
çok önemli şüpheler öne sürülmektedir11

• Gerçekten zekiı.yı belirle
mek için uygulanan testlere karşı öne sürülmüş eleştirilerle birlikte 
sosyo _ kültürel faktörlerin etkilerinin gözlemi biı görüş bakımından 
bir zamanlar duyulan heyecanı yoketmiştlı-. 

92bis. - 8) Psilwnalit-ik göı·üş12 
; Psikanalitik görüş başlangıcını 

Fıeud'den alır. Freud'un insanın her tür hareketlerini izah hususun-

9) 404 - 409 no. lara bk. 
10) Tart, 85; Taft'ın bu tasnifini abartılmış bir çaba ürünü saymak 

belki. de mümkündür. 
11) Bk. Ca'ldwell, 178; The Problem of Delinquency, Baston 1959, 

s. 74. (y-aymlayan Sheldon G_lueck). 
12) Bu bahis için b]ı:. Alexsander - Healy, Roots of Crime, New York 

1935, s. 33 ve son. Psikanalitik görüş hakkındaki geniş ayrıntılı 
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da öne sürmüş lbulunduğu teori, tabii olarak, suçlu hareketleri de 
izah eder. 

Freud'un sisteminin esasını şu hususlar oluştuınıaktadır: İnsanın 
rnhl: hayatı 'b.ainç ve bilinç altı- lJ,lmak üzere i-ld lasımdan oluşur. 
Şuur üstünün basit ve küçük olmasına karşılık, bilinç altı geniş ve 
kndretlidir; insan faaliyetleri bakımından yöneltici güce s.ahip kuv
vetleri de saklar ve ihtiva eder. Bilinç, bazı unsurları bilinç altına 
iter, Böylece, bilinç altına itilen fikirler, kuvvetler, kompleksler, bi
linç altında yaşamakta devam ederler. Bıımm sonucu bilinç altı ile 
bilinç ara�ında da daimi bir çeldşme hali yerleşir, Bilinç altına itilmiş 
cı!an ve bilincin sansÜl' ve kontrolüne titbi bulunan fildr, kuvvet ve 
arzular, kompleksler kendilerini dolayısiyle açıklamak yolunu hu
lurla:r ve bundan kişinin zihni ve alcl:1: faaliyetlerinin esası meydana 
çıkmış olur. Bunların, dolayısiyle belirtme biçimlerinden mutad bir 
şekil rüyalardır; diğer lbir takım belirtme şeldlleri ve sembolik dav
ranışlar da vardır. 

İlk zamanlarda Freud, ihtilMı, ldşinin esas tabiat ve bünyesi 
ik toplumun istekleri,· arasmda kabul etmişti. Kişinin asıl tabiat ve 
bünyesini libido. yani yayılmış bir cinsel duygu olarak kabul etmişti. 
Toplumun istekleri ise, toplum ah13.kını olıışturmakta idi. Fakat son
nı.dan . kavramlar dilıa başka biçimde açıldanmışlardır. 

' 
Gerçekten denge halinde bulunması gereken üç asıl kişilik un 

suru vardır: id, ego supeı·ego, 

ld, biyolojik ve psikolojik iç güdülerden, her insan hareketinin 
altındaki }:ıütün kuvvetlerden oluşur. İd, böylece libidoyu da içerir. 
Libido, hayvanlardaki yaşama azi� ve isteği gibi, kişideki cinsel 
enerjinin yfl.ygın olan kuvvetinden oluşur. İd, faaliyetinde, esasta bi
lrnç dışıdır, 

Ego, bilinçli kişiliktir. Kişi bunun varlığını ,bilir ve bunu geliş
tirmeye, buna şekil verip kontrol etmeye çalışn. Swpperego ise, bi
linç altındaki, kendikendini ele�tiri bilinç ve kuvvetidir. Böyle olunca 

bilgiler· için bk. CaldweII, 185 ve son.; Fl'eud, A General Intro
, duction to Psychoanal_iysis, New Yol'k 19'20; Brm, Freud's Cont

ribution to -Psychiartry, New York 19-44; Hem.drick, An Outline 
of Psychoanalysis, New York 19125; Vold, 117. 
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her insanın, her hareketi, görüşünde ne olursa olsun, bir anlam taşır 
ve bir maksadı karşılar: rüyalar, dil sürçmeleri, insan l<lşiliğindeki 
problemlerin sembolik i.şaretleridir. 

İmdi, bu teoriye göre suç, içe atılmış olan arzu ve isteklerin bir 
tür cevabı, meydana çıkış tarzı olarak sa}'llrnalıdır, 

Görülüyor ki, söz konusu görüş her suç arkasında bir sırrın sak
lı olduğunu kabul eder13

• Psikanalitik görüşten yana olanlar, hu s.1rrı 
keşfedecek yerde kişilerin halii demir parmaklıklar arkasına aLıl� 
masını bitıl bir fikrin devam eden etkisine yol'maktadırlar. 

Adle1' ve özellikle Fı-eu,d'un görüşleri Amerikada Kate Fried..; 
larıde1·, Fransada Lagache taraflarından ele alınmış geliştirilmiş
lerdir'�. 

93. - 9) Ekolojik göı-iiş : İnsan ve kurumların bir sosyal çevre 
içinde dağılışlarının hareketlerimiz üzerindeki etkilerini inceleyen 
ve şuçu bu. etkilere bağlayan görüş tarzına ekolojik okul diyoruz. 
Bu görüş n:ıuhaceret, rekabet, işböliiınü gibi _sosyal sebeplerle in 
sanların belirli bölgelerde dağılışı ve suç arasındaki ilişkileri i_ncele
mektedirrn, 

94, - 10) Suçu oluşturan tavır ve hareketi çok smJıda faktörlere 
bağlayan teori. Bu teoriden yana olanlara göre suç çok çeşitli faktö,r
lerin bir bileşiğidir. Kriminolojide, suçu, is.tisnasız olarak, yalnızca 
izah edebilecek bir teori meydana getirmeğe imkıln yoktm ve·belki de 
hi9-hir zaman olmayacaktır. Öyle ise yapılacak şey her suç olayını te
ker teker ve müstakillei:ı incelemek ve o olaya özgü faktörlerin ne şe
kilde bir kombinezon oluşturduklarını saptamaktırrn. Kriminoloji sa
dece var olan, sebep teşkil eden faktörlerin gözlemini yapar. 

13) Daha ayrıntılı bilgiler için bk. Linder, Rebel wiihout cause, New 
York 1944, s. 288; 1\-iorgan, King, Robiuson, Introducing to Psyc
hology, 6. b.ısı, lVIc Graw - Hill 1979, s. a76 ve son. 

14) Bk. Hesnard, P'sychologie duı Grime, Paris Payot 1963; Muchielli. 
Coınment ils deviennent delinquant, Faris 19'65·. 

15) Sulhi Dönmezer, Kriminoloji"de Ekolojik Araştırmalar, Chicago 
tecrübesi (İHFM. c. XIV, sayı 3-4, s. 521). 

16) William Healy, The Individual Delinquent, Bostan 19ı15-; Cyril 
�urt, 'I'ıie Young Delinquent, 1944. 
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Burt eserinde çocuk suçluluğu bakımından 170 faktör tesbit et
mekte ve bunlardan her birisinin suça yönelten nitelik gösterdiğini 
a'çıkla.maktadı,r, Genelleştirici teoriler meydana getirmekten ise olay
ları toplamak daha uygun bir hareket tarzı olur17, 

95. - Hiç şüphesiz Feni de suçu çok sayıda faktörlerle izah 
eden teorilere mensup olanlar grupuna girmektedir, Ferri'ye göre suç 
fizik ve coğrafi, antropolojik,. psikolojik ve sosyal faktöderin sonucu
dur. İşbu üç grup çerçevesindedir ld, Ferri iinlü suçta doynıuşlıık 
(ışba) kaınwııuna ulaşmaktadırıa. 

Ferri'nin çok sayıda faktörler görüşünün. yukarıda izah olunan 
görüşten ayn bulunduğu anlaşılmıştır. Gerçekten Feıd üç grup ha
linde toplanan faktörlerin bir sentezini yapmakta ve determinist bir 
görüşe dayanarak suçun -bunların bileşke (muhassala) sonucu oldu
ğunu açıklamakta ve hatta üç grup· şartların etkileri bilinirse, suçun 
miktarının önceden tahminini mümkün lalan -bir kanunun varlığını 
açıklamaktadır. Böylece Ferri'ye göre Kriminoloji Sadece gözlem 
yapmamakta ve fakat izah ebnektedir. 

96. - Biz bu lıusus,taki görüşümüzü kitabımızın başında kıs
men belirtmiştikın, Kriminoloji suç denilen olayı çeşitli bilimleiin 
verilerinden yararlanarak izaha teşebbüs eden bir sentez olunca, ta
bil olarak, belirli lbir bilgi dalının verilerine dayanmak suretiyle bir 
izah şekli veren sınırlı ve tek sebep ve faktöre dayanan teorilerden 
yana olamayacağımız açıktıı'.·. Gerçi Kriminoloji biliminin taril1çesin
dt� eser ve iz bırakan büyüle yazarlar, belirli bir teoriden yana olan 
yazarlar olmuştur. Fakat her teori kendisini izleyen diğer bir teori 
tarafından yokedilmekten de kuıtulamamiŞtır. 

17) Bu husustaki eleştiriler için bk. Al>hert K. Cohoo., Juvenile De
linquency and Social Structure (Sutherland - Cressey'den naklen) 

18) Bu hususta yukarda 5 no. ya bk. 
19) 16 no. ya bk. 
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SEBEP 

1. § KRİMİNOLOJİDE SEBEP 

Sebep· kavramı 

97. - Sebep (illet) _bütün bilimlerde ortak kavramdır. Her bili
min amacı1 kendi alanında nedensellik ilişkilerini belirlemek yani 
neticeleri meydana getiren seibepleri tesbittir. Suç denilen olayı ve 
onu meydana koyan insan tavır, hareket ve clavramşını açıklamak 
görevinde olan Kriminolojide de ayni esasın geçerli .olduğu uzun süı·e 
öne ,sürülmi.i,, Kriminolojinin de hareketten önce gelen sebep ve fak
törleri belirlemesi gerektiği öne sürülmüştür. 

Açıklayalım ki, Kriminolojide sebep, şart, saik, faktör kavram
ları en çok tartışılan konulardanclır1• 

Ancak bugün "bir çok bilim adamı ve filozof sebep kavramı
nın çağdaş bilimde gittikçe azalan bir rol Oynadığını tartışmaktadn
lar"; özellikle Riyazl fizikte durum böyledir. Bununla beraber bugün 
de etrafımızdaki dünyayı anlamak balmnından sebep kavramının 
zorunlu bir unsur teşl{il ettiği kabul olunmalıdır. 

1) Btk. Cole, Causation of Cıime (Encylopedia of Criminology 1949, 
s. 45-47) ;  Grassberger, Towards a Synthesis of ihe Causes of 
Grime (The National Review of Criminal Science, Hl58, s. 13-2-1 ) .  
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Kriminolojide sebep, faktör kavramı 

'98.- - K1irni:nolojide sebep ve neticeye verilıqesi gereken anlal!l 
ile diğer pozitif bilimlerde verilen anlam arasında fark olmak gere
kir. Pozitif bilimlerde ıoılaylarn öngelen tek ve neticeyi meydıana geti
rici sebep araştırılır, yani görüş tekçidir. Kriminolojide ise,. bizce, 
neticeye öngelen şey bir sebepler veya faktörler bileşiği, kombi
nezontıdur. 

Pozitif bilimlerde seıbep, neticenin İneydana gelmesini sonuç
luyan kuvvet ve konudm2

• Böylece sebep neticeden önce gelir; istis
nasız ve daimi olarak netice sebebi izler. 

Kriminolojide de bu anlamda bir sebep göıüşiinden yana olanlar 
çıkmış ve hatlii, diyebiliriz ld, bunlar çoğunlukta .olmuşlardır. Bu 
görüşten ·yana olanlara göre eğer itJlenen lıeı- sııçta belidi biı- ifa:k
tiJı'e tastlayabiliyoı-saık işte ancak bu sebep sayılmak gernkiı-. Mese
rn, Sutheı-land'a göre, kişinin, diğel' suçlularla devamlı teması sonu
cunda suçu oluştnıucu tutum ve davrnnışları benfrnsemiş olmasına 
her suçta rastlanmaktadır; böyle olunca bunu sebep olarak saymak 
gerekirJ. 

99, - Bu görüş-Ün zıddı o.lan telakl<lye göre ise, bu suça öngelen 
bütün unsurlar sebep ve faktör olarak sayılmak gereldr, İmdi bu gö
rüş kahul edilecek olursa kriminolog suçların bütiiriünü kapsayan, ev
rensel sebepleri 

1
bulmalda görevli değildir; esasen bu mümkün de 

2) Von Belntig, Crime Causes and Conditions, New York 1947, s. 43. 
3) Taft, Griminology, 84. Lindesll!,ith de, Sutherland gibi, suç teşkil 

eden harekette evrensel olarak bulunan· faktörü sebep saymak
tadır; bk. Alfred R. Lindsmith, a Sociological Theory of Drug 
Addİction (Amerfcan Journal of Sociology, Ocak 19,18) ,  ayrıca 
bk. Donald R. Taft, Birleşik Amerika Devletlerinde Kriminolo
jide sosyolojik araştırmalar (çeviren : Sulhi Dönmezer, İHFM., 
c. XIV, sayı 3-4, yıl 1948, s. 888). Kriminolojide sebep konusun
da ayrıca bk. Walter O. Reck1ess, The Grime Problem, ikinci 
bası, New York lS\55, s. 67 ve son.; S1ıeldon Glueek, On the 
Causes of Crime (in The Problem of Delin,quency, Baston "!9·59, 
s. 3.·3) ;  Sheldon - Eleanor Glueck, The ıneaning of "Cause" (in 
The Prob�eın of Delinquency, s. 38); "Association" and "Causa
tion" (in T):ıe Problem. Delin,quency, s. 40); Sykes, 236 ve son. 
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değildir, zira her suç kendi kimliği içindef birbiri üzerine de etldli 
çok sayıda, çeşitli sebep ve faktörlerin ürünüdür. Bu, hiç şüphesiz, 
demek değildir ki, suçların işlenmesinde genellikle rastlanan. belirli 
bir (sebep ve faktörler kombinezonu) şekli yoktur. Tersine inceleme
ler birçok hallerde çeşitli sebep ve faktörlerin bir kombinezonu sü
reçinin varhğ�1ı, lmmhirıezonun çok hallerde kendini tekrarladı
ğını göstermektedir, Fakat buna rağmen istisnasız bütün suçlar ve 
snçu olnşturan tavır ve hareketler için uygulanabilecek bir kombi
nezon şekli vermek imkanı olmadığı görüşündeyiz. O halde biz su
çun izahında birden çok sebep göı iişünü benimsemiş bulunmakta
yız\ 

lüO. - Geçen yüzyıl süresince Kriminoloji alanında suçu ya bir 
lek sebebe veya tek bir sürece bağlamak suretiyle tümeli izahlar 
vermeye kalkışan birçok teoriler kurulmuş, eserler yazılmıştır. Özel
lilde çucuk suçluluğu alanında bu ,Jmnuda düpyanm her yanında 
yapılmış pek çok etütler ve kurulmuş teoriler ortada durmaktadll', 
Bu teori ve etüdler genellikle tekçi görüşten, yani suçu bir sebep ya 
da faktöre bağlayarak izaha teşebbüs eden görüşleri yansıtmakta
dırlar. Oysa insan tavır, davranış ve hareketlerinin incelenmesi, 
insanın olduğu kadar toplumun, bütün kişiliğin, geniş ölçüde kültür 
ve sosyal unsurların, inelen�esini zofunlu kılar. 

Günümüzde bilginin ulaştığı aşamalar karşısında insan hareket
lerinde etkili nedensellik süreçinin inelennıesinde eldektik bir görüş 
ve izah tarzından hareket zo-runludul'. 

Suçta sebebi belirleme mekanizmasını izaha götürebilecek olan 
herhangi bir yönü açık bırakmaksızın mümkün olduğu kadar geniş 
Pilg,i dallarını kullanmak gerekir5

• 

4) Bu görüş için bk. Rcckless, The Grime Problem, New York, 19·55, 
s. 67; Williantı He-aly, The Individual Delinquent, Bostan 19'14; 
Cyl'il Burt, The Young Delinquent, Landon 1925-. 

5) Kriminolojide sebep konusunda bizim de yandaşı olduğumuz gö
rüşten hareketle meydana getirilmiş büyük bi:r: eser için bk. 
Slıeldoıı and Ele'aııor Glueck, Unra'Veling Juvenile Delinquency, 
1951. 
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"Nedensellik" vıe "b:inu•ada bulunma" 

100 his. - Suçululuğun ya da suçun sebebi konusu belirli bir 
suç kitlesinin sebebini belirleme veya somut bit' suçluluk olayında 
sebebi tesbit olmak üzere ild kısma ayrılabilir, Mesela İstanbul şeh 
rinin kenar mahallelerinde fazla miktaı·da suç işlendiği tesbit olunsa 
ve bu yüksek vranm kötii mesken şartlarına ibağlı bulunduğu anla
şılsa hurada bir suç ldtlesinin veya kitle halinde suçluluğun sebebi 
konusundan sözedilmiş olur. Buna karşılık belirli ve- somut bir olay
da suç işleyen Mehmet veya Ahmet'in suçunun sebebinin belirlen
mesi halinde, olayda sebep belirtilmiş olm. 

Her iki halde de, suçluluğun veya süçun nedenselliği olağanüstü 
karmaşık bir konu teşkil eder. Çok kere kısa ve dar gözlemlerden ha
reket eden bazı kimselerin suçluluğa ait sebepleri bulduklannı ra
hatça açıkladıkları görülmektedir; mesela 100 suçluyu inceledikten 
sonra bunların belirli bir- öğrenim düzeyinden geçmemiş bulupduk
larım tesbiteden bir beldm suçluluğun ı,ebehini keşfettiğini ve bu
nun cehaletten ibaret bulunduğunu açıklamakta salunca görmemiş
tir! Oysa incelediği 100 olayın her 'birinde ayrıca etkili değişik, çe
şitli nedemellik süreçleri bulunabilirdi. 

Bu konuda dikkat edilmesi gereken birinci husus, "neden" ile 
''birarada b�ılwııma'' yı birbirine karıştınbaınaktır, 

Gerçekten, bazan birbiri ile ilgisi ve birbirine etl<lsi olmayan iki 
olay istatistik bakımdan paralel bir gelişme gösterebilir. "Sebep" bir 
faktörün diğeri üzerinde etkisini belirttiğinden hu gfüi hallerde ne
densellikten d�ğil ancak "birarada bulur1r,rn(i'6 dan S'Öz edilebilir. 
"Meseli yapılan bir araştırma Paris'te kadm etek uzunluğu modasın
daki değiŞıneleı· ile, belirli bir devrede Amerilca'yı idare eden siya
sal parti değişmeleri arasında yüksek derecede biı' koorelıisyonun var
lığını gösterse, bundan, elbette ki, iki olay arasında bir nedensellik 
ilişkisinin bulunduğu sonucu çıkanlamaz."7 

6) "Biı'arada buluııma" terimini İngilizce association karşılığı kul
lal1lyoruz. 

7) Shcldon - Eleanor Glueck, "Association" and "Causation" (in 
The Problem of Delinquency, s. 41). 
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Şu husns özellikle gözönünde tutulmalıdır ki, bir faktörün, sebep 
sayılması için zaman itibariyle mutlaka sonuçtan önce gelmesi g"ere
kir. 

Kriminolojide "sebep" in nitelikleri 

101. - Yukarıda verilen izahlan da gözönünde tutarak Krimi
nolojide s.ebebin nitelikleri şöylece özetlenebilir: 

1 • Sebep suça zaman içinde öngefü. Suçun işlerunesinden son
ra meydana gelen veya devam eden durum suçun sebebi sayılamaz. 
Ancak, netice sadece sebepten sonra meydana gelmemekte fakat se
bepten doğmaktadır. 

2° Kriminolojide sebep karmaşık bir kavramdır ve n!:)ticenin 
meydana gelmesi için zonınlu olan şartların bütününün varlığını be
lirtir. Böyle olunca suçun sebebi, bir tek faktör değil bir sebepler 
kombinezonudur; Kriminolojıde sebep deyince __ bundan sebepler kom
binezonunu anlamak_ gerekir. Hatta ·hazan aym suç birden çok se
bepler kolUbinezommun bir sonucu olabilir. 

"İnsanın ,suç teşkil eden hareketinde, bütün diğer hareketlerinde 
olduğu gibi, kendine ö.zgü bir direnç ya da kırılma,, - çökme noktası 
vardır, Her toplumda ve bazı anlarda sosyal ·bakımdan kabul edil
miş hareket kurallarının koyduğu yasakların gerelderine bütün top
lum üyelerinin uyabilmesi zordur; zira bu kurallara uymak cinsiyet 
içgüdüsünün dürtülerine, saldıi"ganlık ve benzer diğer dfütülere 
egemen olmayı gerektirir ve bunlara egemen olmak zorumınu ka
mın, kamunun iyilik ve mutluluğu bakımından kurallar halinde koy
muştur. Fakat insanlarin çoğu, doğuştan ya da sonra ev, okul v� 
toplum yolu ile elde ettikleri yetenekler sayeSillde, içinde yaşadıkları 
yer ve zanpnın başlıca kanun'ı slandaı·tlarının mı'itad isteklerini kar
şılamakta ba,�arılı olurlar. Eğer bir delikanlı suçlu ülmakta devam ve 
isrnr ediyorsa bunun anlamı kişiliğindeki Labil çekimlere direnç ye
teneği ya da hukuki - sosyal isterlere itaat zevldni anti sosyal dav
nımş ve hareketlere yönelten diğer hal ve şartlan bertaraf edeme
ınesidiı-8", 

B} Shcldon - Eleaııor Glueck, 'I'lı.e Meaning of "Couse" (in The 
Problem of Deling_uency, s. 38). 



112 KRİMİNOLOJİ 

İşte ,bütün !bu hal ve 'şartlar bir nedenler .kombinezonunu mey
dana getirir. 

3" Bu özellik ve nitelikleri itibariyleclir ki, Kriminolojide ne
densellik karmaşık bir mekanizma teşkil eder, Bunun anlamı, suça 
öngelen çeşitli unsurlardan hangisine daha çok üstünlük verileceği
·nin en mükemmel matematik usulleri/ bile belirlenememesinden 
ibarettir. 

Suça ön gelen sebepler süreçine giren uosurlann önemini belir
leme hususundald bu zorluk, incelenen sınırlı sayıdaki suçlarda ya 
da suçlularda rastlanan faktörleri genel sebepler halinde genelleştirir 
ve kapsayıcı hale getirirken çok dikkatli bulunulmasını gerektirir. 
Her suçlunun yukarıda izah olunduğu üzere, kendisine ö.zgü bir di
renç noktası, Adeta hayatı üzerinde etld yapan çeşitli hal ve şartlara 
karşı "emıpermeabilite" si vardır. Bu itibarla mesela bir suçlunun ha
yatında biyolojik ve sosyal nitelikle suça götürebilecek nitelikte fak
törlerin varlığını tesbit, suçun sebebinin hunlar olduğu husus.unda 
acele hüküm vermeye götüremeyeceği gibi hele bunları kapsayıcı 
hale getiıip genelleştirerek suçun evrensel. sebepleri olarak belirt
meye hiç bir suretle imkan veremez, 

Nedensell'ıJc ve ilıtimal 

102. - Yukarıda verilen izahlar Kıiminoloji biliminde bugün 
nedensellik mekanizmasını belirleme hususunda yapılan araştırma
form nedensellikten çok bir ihtimalin tesbitine imkiln verebilec13ğini 
ortaya koymaktadır. Kaldı ld, bugün pozitif fizik bilimler bile bul
gularını kanunlar değil ve fakat yüksek derecede ihtimaller halinde 
belir�ektedir. Bu gün için yapılabilen şey sadece ·genel bir ilişkinin 
tesbitinden iharettir. 

Faktör ve Saik 

102 his.. - Biyolojik yönden yana olanlar sebep- ile saik kavram
larını birbiıfoden ayırmaktadırlar, Mesela Kinbeı-g'e göre saik süb
jektif niteliktedir ve objektif nitelikteki neden�elliğinJ failin iç haya
tındaki meydana getirdiği neticelere ilişkindii:9

• 

9} O. Kinberg, Criminologie et Psychanalyse (Bulletin de la So
ciete Internationale de CrimJnologie, H)52, 2. a semestre, s. 26--27) .  
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Suçun izahında. yönler 

1-02 ter. - İmdi bö,ylece suçu oluşturan tavır hareket ve dav
ranışın �ebebiai, çok sayıda ve çeşitli faktörlerin birbiri üzeıinde de  
olan etldleri mekanizması içinde araştırma görüşünü benimseyince, 
.snçun izahını şu a'lanlarda araştumalar yapmak sui·etiyle izaha çalış
mak gerekecektir: 1) Suçlunun kişiliğini yapan unsurlar, 2) Suçlunun 
içinde bulunduğu ve yaşadığı fizik ve sosYal şartlar ve içinde ya-şad.ığı 
ve onu çeviren toplumun maddi ve manevi varlıklarının ve gerçekleş
tirdiği eserlerin bileşkesi, başka ibir deyişle genel kültür. 

Kanatimizce suç, bu yöntemlerde ayni zamanda yapılacak, 
araştırma ve etütlerde izah edilmeğe çalışılmalıdır1

�. Bu inceleme ve 
araştıtma ayrı Kompartımanlar haliade değil, birbiriyle sentezleştiril
miş bir araştırma s.iireçi içinde·yürütülmelidir. Ancak didaktik nitelik 
taşıyan bir eserde bahisleri belirli bir tasnifin sınırlan içinde izah et
mek zorunludur. 

Hemen açıklayalım ki, son yıllarda bazı :bilimadamları, neden
sellik suçun sebebini tesbit araştırmalarının zamanının geçtiğini öne 
siirmektedirler. Geçmiş dönemlerde suçun ·sebebini tesbit amacı ile 
yapılan incelemelerin bir. hata olduğunu; zira hu tür araştırmaların 
suçlııların kişilik ya da sosyal geçmişleri hafomındaıı kanuna saygılı 
vatandaşlardan farklı oldukları görüşüne dayandığını öne sürmekte� 
<lirler; oysa gerçekte suçlular ve suçlu olmayanlar karakteristikleri 
itibariyle birbirlerine çok benzerler. Aralarındaki fark hali hazır du
nımları veya mekanik nedensellik telakkilerine göre tesbiti mümkün 
olmayan sembolik süreçler ve karmaşık durumlar itibariledir. 

Bu sebeplerle sıiçun sebebine ilişkin incelemeler bazı kriminoglar 
tarafından artık terkedilmiştir. Gerçekten hangi kişilerin genel olarak 
suç işlemelerine sebep olan geçmişlerin nelerden ibaret bulunduğunu 
SI'hılıatle tesbit cdemiyonız. Bununla beraber s_uçun Sdbeplerini tUyin 
hususundaki incelemeler yararlı olmuştm11

• 

Yukarıda da açıkladığımız gibi "suçun sebepleri ıhugün, şahsi 
karakteristikler, sosyal yapı, kültür ve sembolil< manalar alınış ve za-

10) Taft, 85. 
11) Ek. Syfoes, 23·6 ve son. 

Kriminoloji - 8 
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man içinde ortaya çıkan sosyal enteraksiyon örneklerinin bir tür bileş
ked" olarak telakld edilmektedir. Bu itibarla biz suçu çok sayıda 
sebebe bağlama ve çeşitli disiplinlerle açıklama görüşü gereği suç 
sebep ve faktörlerini ayrı ayrı tedkik edeceğiz. Bu cümleden olarak 
önce suçlubun kişiliği konusunu üç ayrı fasılda inceleyeceğiz; bunlar 
1) Biyolojik faktörler ve suç, 2) Fizyolojik faktörler ve s.ııç, 3) Psiki
yatrik, psikolojik ve psikmıaliti.k faktörler ve sur fasıllarından ibaret 
olacakhr, 



İ k i n c i  .F\ a s ı l  

BİYOLOJİ K  FAKTÖRLER VE SUÇ 

l. § SUÇ ANTROPOLOJİSİ 

Tal'if ve Tarihçıe 

_103, � Antropoloji insanın fizik özelliklerini inceleyen ve izah 
eden bilimdir, Antro-poloji insanın _doğal tarihini izah eder. İnsan 
bedeninin biyolojik fonksiyonları,_ tabii. olarak, insanı oluşturan fizik 
unsmlara bağlıdır. 

Biyoloji biliminin ol'taya çıkışından itibaren suçu izah hususun
da !biyoloji biliminden yararlanılmasına çalışılmıştır. Herhalde Fran
sız Dr, Gall Suç Antrcipolojisinin ilk müjdecilerinden sayılabilir'. 

Dr. Gali, daha genç bir hekim iken bazı arkadaşlarının çehrele
rinde, Jmfataslarında çeşitli özellil<l,erin varlığını saptamış ve ibıazı 
kimselerin ne için değişik çehre şekilleri ve değişik tahiat gösler
ıoel<te bulunduklarını, bazılarının fazilet)i bazılarınm kötü olduklan-
111 araştırmak isteınişı-ir. Bu soruların cevabını, incelediği çok sayı
dald insanların kafatası şekilleri arasındaki ayrıntılarda bulmuştu. 
Sonradan İngiliz A. rtlıur Fin1�, Amerikan ChaırJes CaldwelP bu alan
da ün kazanmışlardır. 

Caldwell'e göre beyin, zihin ve fikir organıdır ve üç kısımdan 
oluşur, bu kısımlardan üçüncüsü fikd melekelere ilişkindir. Yazara 

1) F.J. Gal1, Sur les fonctions du cerveau, sur l'origine des -qualit€s 
morales et des facultı§s lııtellectuelles de l'homme et sur les 
conditions de leur manifestation, Faris 1882; bk. Geoı•g B. Void, 
Theoretical Criminology, 1958. 

2) Bk. VoM, Theoretical Crüninologyg, 1958, 45, 
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göre, otuzdört sayıda zihni ve fikd yetenek vardır ve bunlardan on
i.içü Suçlu t::ıvır ve hareketi, davranışı ile ilgiliclir3

• 

Gall'e göre insanda ahlılki, filq.'1 ve zihni güçler doğuştandır ve 
bu, beyin fizyolojisinin asıl ve esasını oluşturur: "tabiat ve eğilimle
riıniZin, duygularımızın, melekelerimizin kaynağı, değişmez bir şekil
de belirlenmiştir. Bunların karşıhldı etkileri, dış şeylede olan iliş
kileri organizmamızın kanunları tarafından ibelirlenınişlerdir4

", 

Lombroso'nun göıiişteı.•i 

1'04. _:_ Suç Antropolojisi alanında en tanınmış yazar hiç şüp
hesiz, Lombroso'dur. Bir hekim olan Lombroso �ahkö.mlann kişilik
leri üzerinde incelemeler yapmış, hunların birçoklarını gözlem a{tın
da bulundurmuş, huy ve hareketlerini, düşüncelerini, yaşayış ve geç
ınişlerini araştırmıştır; cezaevlerinde ölen mahkfunlarm cesetleri üze
rinde otopsiler yapmış ve bütün bu uzun inceleme ve deneyler, araş
tırmalar sonunda, şu sonıiçlara varmıştır: 

Suç, organizma şal'tlarmm füünüdür. Bazı insanlar suçlu olarak 
doğarlar; nasıl ld, bazı hayvanlar vahşi, yırtıcı ,bazı bitkiler parazit 
olarak doğmaktadırlat. Lombroso'ya göre doğuşta suçlu adı vetilen 
bu suçlularf bedenlerinde bulunan bazı gayn tab:ülikleı·, stigmat ve
ya anomaliler ile ayrılırlar. Bu anomaliler onları "iradeleıi dışında suç 
işlemeye yöneltir. Böyle olunca doğuşta suçlu swi gerıeris antrop-o
lojik bir tiptir. 

Bu kişilerin gayrıtabiili.kleri 
fiziktir, b) bir losmı biyolojik, 
jiktir5

: 

üç grupa böliinebilir: a) lbir kısmı 
c) nihayet bir _lmmı dll psikolo-

a) Doğuşta suçlunun fizik anomalileri şunlardır: bakışları vahşi 
ve sert, küstah bir gülüş, normalden kısa boy, kafatası küçük, braki-

3) Tarihçe hakkında bk. Winklıeı- and Bl'ombcl'g, Mind explorers, 
1939. 

4) Sınll.hi Dönm.czcr, Cezai: Mesuliyetin Esası, İstanbul ,1949, s. 3'5. 
5) Bk. Gina Lombl'oSo Ferı·eı·o, Criminal man According to the 

Classification of Ces[!re Lombroso, Putnam, New York l!lill, 
s. 10 ve son. 
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sefa1, çehresinde iki yanın birbirine benzemesi hali yoktur; alnı dar
dır ve kaşları altındaki kemikler ileri çıkıktır. Gözleri çukur ve eğri
dir; gözler birbirinden uzaktır. Çehresi uzun ve geniştir. Çene ve 
yanak kemikleıi !büyük ve çene kemiğinde maymuna benzer şekilde 
fazlalıklar vardır: kulakları kafatasından açık ve kemerlidir. Başın
daki suçlar çok boldm; buna karşılık sakal çok azdır, bazen de va
kitsiz olaark hiç saç yoktur. Kollar fazla uzundur. 

İşte bu fizik gayrıtabiilikler, ayrıntılara ilişfoin ,bazı farklar mah
fuz kalmaık şartiyle, çeşitli milletlerin suçlularmda vardır. Suçlu,ar 
bu özellikleriyle mensup buhınduklan camia ve ll'k1arın öze!Wdedn
den ayrılırlar ve 8.detıa çeşitli milletlere -oıı.tak ayni .bir suçlu tipini 
meydana koyarlar. Hatta Lombroso'ya göre bu fizik gayrıtabifülcler 
çeşitli suçln kategorilerinde başka başkadır; yani değiş-ile suçlu lca
tegorileri de ayni çeşit gayrıtabülikler göstermezler. Meselıl. Lombro
sıo'ya göre adam öldüren ve lınsızlar bakışfonnın ve fizyo-nomileür.in 
belirtileriyle birbirinden ayrılırlar. 

Adam öldürenlerin bakışlan soğuk, .donuk, saıbitir; gözleri kan
lıdır. HırsJZ!arda ise bakışlar hileli, hal'eketli ve gözler eğridir. 

b) Bi11oılojik gayntabiiliklere gelince; bunlar tat almayı ve acı 
duymayı sağlayan duygulardald anomalilerden ve bedenin çeşitli or
ganlannın fonksiyon anomalilerinden ibarettir. Tat alıcı ve acı duy
maya ilişkin -bulunan hassasiyet doğuşta suçlularda normal insanlara 
göre daha azdır; yaui doğuşta suçlularda maddı duygusuzluklar var
dır, Bunlarm duygusuzluğıınu kol ve hacaklarına, bedenlerinin çeşit
li kısımlarına yaptırmakta olduklan dövmeleı- (tatouage = veşim) de 
isbatlar. Bu kişiler bedenlerinin çeşitli yerlerine veşimleY yapılması
na acı ve sızı duymaksızın ·dayanırlar. Normal insanlarda duygu sa� 
tarafta, sol taraflarına göre da·ha fazla olduğu halde bllnJ.arın sol ta
raflarının hassasiyeti sağ Laraflarına göre daha fazladır. Buiıların gör
m e  duyguları da anormaldir ve daltonizm gibi arızalar vardır. Keza 
hareket organlarında da anomaliler vıirdır; me�ela bunlar çoklukla 
sol tarafları ile hareket ederler, sol elleriyle iş görürler. Bazılarmda 
sağ ve sol eller ayni zamanda iş görür, hareketlidir. 

Nihayet bunlarda oluşma bozukluldarı da vardır: kadınlaışma 
(efferrlinalion), erlcekleşnıe (nıansucilinitıe') gibi belirli bir cinsiyete 
malik olan bir kişinin, genel teşekkülünde, genel gidiş ve zevklerin-
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de, öbür cinsiyete ait bazı karakterler göstermesi olayı.na doğuştan 
suçluda rastlanır, 

Bazan çocuklaşma (infantilisme), vaktirıden önce ihtiyadama 
(&enilite prE!ınatm'ee) vardır. Çocuklaşma, gelişmede bir duraklama 
olması ve ileri yaşta bulullan bir kimsenin çocuk zevk ve niteliklerini 
taşıması demektir, Vaktinden evvel ihtiyarlama da organizmanın çok 
fazla kötüye kullanılması suretiyle yıpratılması sonucunda meydana 
çıkar, 

c) Nihayet psikolojik anomalilern gelince; bunlar ahHl.ki duy
guların yolduğu şeklinde ortaya çıkar, Bu kimselerde altruist duy
gular yoktur; tamamiyle bencildirler, en aşağı duyguları taşular; in
tikam, hırs, ta�na, kumar, alkol, tütün, sefahat ihtirasları gibi. Suç-' 
l:ırını işledikten sonra bundan hiçbir nedamet duymazlar. Fakat ·ah-
lıl.ki duygusuzluk hunların hepsinde mutlak değildir, Tersine bu duy
gtısuzluk sınırlıdır ve bellili suç türlerine göredir; böylece intikam 
ve kin ile başkalarını öldfümekte tel'eddüt etıniyen bazıları hırsızlık
tan çekinirler. 

Doğuşta suçluları belli eden asıl nitelik, bunların küçük suçlan 
işleyerek işe başlamadan birden l?ire en büyük suçlan işlemeye giriş
ıneleri ve ahlfilc duygusunun doğuştan yokluğu nedeni ile ıslahlaunm 
ınürnkün olmayışıdır. 

İzah olunan bu karakterler Lom'broso'ya göre fahişelerde de var
dır. Zaten Lombroso fahişelikte suçluluğun bir karşılığını bulmak• 
tadır. 

Loınbroso doğuşta suçlu tipine sınırladığı te_k suçlu tipi görüşü
nü sonuna kadar muh,afaza etmedi. (L'Uomo Delinquente)'nin üçün
cü basısında �.uçluları sınıflara ayudı ve söylenen karakterleri yalnız 
doğuşta suçlular için sözkonusu etti. 

105 - Lombroso suç işlemenin sebebi olarak gösterdiği stig
matlann neden doğduğunu da araştırmıştır: 

1) Önce bu an'O-malilerin menşei ,obna�c üzere cedlete çekme 
(atavisme) i göstermişti. Lombroso 'bu konuda Danıin'in evrim . teo� 
risine dayanmaktadır. Bu fikre göre insanlar başlangıçta vahşi idiler; 
sonradan lrnşaklar gelişmiş ve böylece insanlık bugünkü haline ula
şabilmiştir. İşte bazı kişilerde başlangıçta gözüken bu vahşilik hali 
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kuşakları atlayarak tekrar meydana çıkmaktadır. Sonradan Lombro�o 
bu stigmatlara başka bir anlam daha verdi, bunlarda bir menşe daha 
gördü: 

2) Bu stigmatlar, anomaliler birer yozlaşma, dejenereleşme (d0-
g.&rı.Bressence) i,?aretidir. Suçlular büyükana veya babalarının sefih, 
frengili, alkolik olması gibi nedenlerle mütereddi oluyorlar, insanlık 
cevheri bunlarda zayıflıyor. Tereddi yalnız suçu doğurmaz; !asırlık, 
delilik yalıııt fuhuş da bunun sonucudur. 

3) Nihayet Lombroso'ya göre suçu doğuran saı�adır; suçlu bir 
hastadır ve sııç .hastalığın bir belirtisidir. 

1'06. - Lombroso'nun eserlerinde daimi bir gelişme olmuş ve. 
yazar bazı görüşlerinin sertliğini yokederek sosyal etkilere de esas
lı biçimde yer Vel'miştir; mesela doğuşta suçlu hakkındaki görüşlerini 
değiştirerek doğuşta ;uçlunun da ,ancak yatkın sosyal çevrelerde suç 
işliyebileceğini belirtmiştÜ'. 

Lombroso, bu hususta genellikle yayılmış yanlış inanışa rağ
men, atipik fizik özelliklerin önemini belirtmiş olan ilk yazar değil
dir6. Fakat Suç Antropolojisinin Lomlbrnso'nun eserlerinden doğmuş 
bulunduğunu s.öylemek, gine de, gereklidir. 

Lombııoso'nun göriişforinin eleşti.ri.ı;ıi 
108, --, Lombroso'nun Doktrini, kendisini izleyen diğer bazı bi

lım adamları tarafından uygun görülmüş ve fakat İngiliz Goting'in 
incelemeleri7 ve ulaştığı sonuçlardan sonra yazarın görüşleri üzerinde 
şüpheler meydana çıkmıştır. Gerçekten Goring Üç bin mükerrir suçlu 
üzerinde on iki yıl süren çok ciddi çalışmalar yaprriış bu incelemeler 
suçlu olanlar ile olmayanlar arasında göze çarpacak fizik farklann var 
olmadığını ortaya -koymuştur. 

Tersine suçlular ile kanuna itaalk!l.r, aynı yaş, durum, sınıf ve 
zekilda bulunan kişiler fizik bakımdan ve ruhi yönden aynıdırlar. 

6) Baı-ncss and Teetcl'S, New Hodzons in Crüninology 162; Lind,es
mith and Lcvin, The Lombrosian Myth in Criminology (Amerl
can Journal of Sociology, Mart 1937). 

7) Charles Goring, The English Conviet, Landon H.M. Stationeri 
office, l!l"13; bk. Vold, 51 ve son. 
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Goring'e göre gerçi İngiliz Ceza evlerinde bulunan mahkllmlar aşağı 
fizik yapıları, düşük zeki dereceleri ,anti sosyal istidatları itibariyle 
fark göstermektedirler; fakat bu geniş farklar bir kenara bırakılacak 
olursa İngiliz Ceza evlerinde bulunan mahkumlara özgü fizik, zihni 
ve ahlfıld karakteris.tikİer yoktur. 

Lombtoso'nun doğuşta suçlu görüşü hakkı�da şu eleştiriler de 
yapılmıştır5

: 

İnsanlar doğumlarından yıllaı· geçtilcten sonra suç işlerler; bu 
ise suçun çevreye ve sosyal şartlara bağlı olduğunu göstel'ir. Biyo
loglar� göre, uzun zam·aular gizli kalmış bu özellik kendisini ilkah 
sırasında aşılayan (.germ) de göstermiş ise atavismden sözedilebilir. 
İmdi Lornbrosb'nun cedlere çelane şeklinde kalbul eltiği bir çok suç 
özellikleri, kalıtımla, doğuşla ilgili olmadığından bunlar atavizme 
bağlı sayılamazlar, Oysa Loınbroso sosyal kanallardan geçen bil' çok 
adet ve itiyatları da atavizme bağlı olarak izaha çahşmıştıı-; bilinmek
tedir ki, sonradan kazanılmış özellikler veraset yolu ile geçemez, 

Hooton'un görüşleri, Neolombrosianism 

109. - Lombrm:o yöntemindeki araştnmalar XX. yüzyılda Ame
rika'da Harvard Üniversitesinin ünlü Kriminoloji Profesörü Eanıest 
Hoaton'ca ele alınmış ve yazar 1939 yılında yayınladığı (Suç ve İ n 
san)9 adlı eserinde araşt1Imalannın sonuçlarını yayınlamıştır. 

Hooton'a göre Goring'in aı·.aştırmaları bilime uygun değildir; zira 
suçlunun fizik ve ırki faktörlerle suçunu .işlemediği hus.usunda ken.:. 
disinde bulunan bir önfikri isbat maksadiyle yapılmış bulunmaktadır. 
Hooton'a göre suçlular, suçlu olmayanlardan değişik fizik özelliklerle 
ayrılabilmektedirler. Ancak bu marazi tipleri kısırlaşb.raraktır ki, suçu 
tasfiye edebilmek mümkün olur. 

Hooton'uıı ulaştığı sonuçlar Ameriha'nın 10 eyaletinde 13,872. 
erkek suçlu ve suçlu olmayan 3.2.03 kişi üzerinde yapılmış olan ince
lemelere dayanmaktadır. Suçlu olmayımlardan teşkil edilen rrı,uka� 

"' ,,, ., : . ı, , l'I, ı&ıiı!Uru 8) Maurice Parınclee, Criminology, New York, The Macmillan Com
pany, 19-18, s. 128. ve son. 

9) Eaı•ncst Hooton, Crime and the Man 1939, Ha:l'vard University 
Press; The American Criminal, c. I, OW; bk. Vold, 59 .ve son, 
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yese grııpu içine itfaiye erleri de sokulmuştur. 107 anlropometrik 
özellik üzerinden inceleme yapılmış ve özellikler tesbit edilmiştir. 

Hooton'a göre suçlular, mukayese grupunu teşkil eden suç işle
meyenlere göre hemen hemen bütün beden ölçiileri yönünden aşağı 
tipler teşkil elmektedirlı-. Bu husus, özellikle ağırlık, yapılış, göğüs 
genişliği, derinliği, kafatası ölçüleri, burun, kulak, baş ve · çehre 
uzuIIlı:ıklan b'akırnından açık şekilde gözükmektedir, Her suç grupu1 

antr.opometrik bakımdan, mukayese grııpundan farklıdll', Mesela 
adam öldürme failleri, genel olarak daha yaşlı, yapılış bakımından 
a�ağı değildirler ve fakat geniş çene kemiklerine buna karşılık dar, 
uzun baş şekillerine sahiplirler. 

Müessir fiiller failleri. ise_ daha az fark göstermektedirler; fa
kat -genellikle blmlarm omuz genişlikleri fazladır. 

Mala karşı suç işliyenlerden hırsızlar heı· ölçüleri bakımından 
daha aşağı durumdadıdar. 

Irza tecavüz suçhı1arı en kısa boylu sııçlulardır ve türlü ö,lçüleri 
bakımından aşağı durumdadırlar. 

Başlıca morfolojik ayrıntılar ise şunlardır: veşim yaptırmak suç
lular arasında muta<l uygulamadır. Sakal ve beden kılları seyrek, saç
lan ise sıktır. Saçları genellikle düzdür ve koyu kalıverengidir. Göz� 
leri çok geniş ölçii.de olarak ınavi - gri ve karışiktır. Gözün iris taba
kasının homojen oluşu suçlularda istisnadır. Göz bebeği genellikle 
küçüktür. Dar alın pek ziyade çoğunluktadır. Burun şekillerinde ·açık 
özellilder vardır. Dar dudaklar, uzun vı...1 ince kollar, düşük omuzlar 
suçlulaı- arasında çoğunluktadır. 

"Bütün bu bulgulardan çıkarılması gereken sonuç şudur ki, s.uç 
aşağı derecedeki ins·an organizması üzerinde, çevrenin yaptığı etld 
sonucunda işlenit'. Bundan çıkan sonuç ise fiZik, akli ve ahlıl.kl yön
lerden uygunsuz olan tiplerin yoke<lilmesi veya bunların sosyal bakım
lardan tamamiyle aseptik bir çevrede diğer kişilerden ayrı tutulma
ları şartiyle suçu önlemenin müınki.in olacağıdır11'". 

Hooton sosyolojik özellikler bakımından da büyük farklar tesbit 
etmiş bulunınaktadJI'11

• 

10) Hooton, The Americari Criminal, c. 1, s. 309·. 
11;) Earnest Hooton, The American Criminal and Anthropological 

Study, c. I, s, 252 ve son. 
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Hocton, fizik yozlaşmayı ,(tereddiyi) genellikle kalıtıma yormak 
tadil', Sosyal seıbepler ancak fizik karakteristiklerle bir anıda bulun
duğu takdirdedir ki, sebep niteliğini kaza1ıabilir. 

Hooton'ıı:rı, görüşlerinin eleşti1"isi 
110. - Hooton'un çok kısa olarak özetlenmiş bulunduğmnuş. bu 

görüşleri şiddetli eleştirileri davet etmiştir. 

İlle eleştiri büyük kriminolog Sutlıerland tarafından yapılnuştır12
• 

Bunları şöylece özerleyebiliriz: 

Yazar incelemelerini cezaevlerinde bulunan mahkfunlar üzerinde 
yapmıştır; oysa suçlulann asıl dikkati çeken büyük kütlesi cezaevinde 
değildir, Hele beyaz yaka suçlularının pek büyük bir çoğunluğu ce
zaevlerinde bulunmaz. Suçlu ollf\ayanlaı-dan teşkil edilen mukayese 
grupu küçüktür ve ,genel nüfusu temsil etmemektedir. İtfaiye erleri 
genellikle ileri, yüksek fizik vas.ıflara sahip olan kişiler arasmdan se
çilirler, yani ınuicayese grupu iyi seçilmemiştir. 

Normal fizik özellilclerinden ayrılmanın, fizik aşağılık hali sayıl
ması ve böylece izah edilmesi bir esasa dayanmaz. Yazar, fizik aşağı
lığın kalıtımla geçtiğini ileri sürnı,-ekte, fakat bu hususta açık deliller 
ortaya koyamamaktadu. Bazı özellilder verasetle geçmiş olabilir; _fa
kat fizil< öze'lliklerin pek çoğunun kötü beslenme ve buna benzer 
şaıtlar sonucu sonradan elde edildiği de muhaldcaktır. 

111. - Taft, ileri sürülen bu eleştirilere şunları da eldiyor1�: 

Hooton, eyaletlere dağılarak incelemelerde bulunan ve ge;·eç 
toplayan kimselerce yapılan hatafan düzeltememiştir. Hooton'uıı sil�
let bakımından s,uçlu ile suçlu olmayanlar arasında tesbit ettiği beş 
kiloluk fark cezaevindeki beslenme şartlarından ileri gel_miş buluna
bilir, Dejenereleşmeyi ishat hususunda öne sürü:len özellikler değer
sizdir; suçluları suçl� olmayanlardan ayumayı mümkün kılacak bll' 
takım özellikler öne sürülebilmiş değildir. Çehrede meydana gelmiş 
bulunan değişiklikler uzun süren bir su{;! hayatının ve suçlu olmak 

12) E.H. Sufilıerland, Review of Hooton's Basic Study (Journal of 
Cr.lıninal Law and Criminology, Mart - Nisan 1939·, s. 911). 

13) Taft, 109 ve son. 



BEDEN YAPISI TİPLERİ VE SGÇLULUK HAKKINDA GÖRÜŞLER 12'3 

Bu tipler dışında herhangi egemen bir mizaç unsuru gösterme
yen Dyspfastik ve diğer tipler vardır. Kretschmer zihni ve akli lİp-' 
leri, fonksiyonel düzensizlikler bakımından ildye ayırmaktadır: Mani 
depı-essive ve Dema-ns prekos. Astenilc ve atfJetik tiplerde şizofrenya'
nın egemen bulunduğu görülmekte, piknik tipler ise mani deprnssive 
eğilimli gözükmektedirler. 

Ktetschınıeı·, eserinin 19'55 hasısında atletik tiplerin cebir ve şid
det suçlarını işlediklerini, astenik tiplefin ufak hırsızlıl< ve hilekarlık; 
piknik'lerin ise genel olarak hiıJeli suçlara eğilimli -bulunduklarını 
belirbnektedir. Dysplastic ve karma tipler ise genellikle genel ildib 
ve ahlil.ka aykırı fiilleri işleme eğiliminde gözülanektedirler3

• 

Sheldon'un göl'iişlel'i 

114. � Kretschmer'den ziyade, geniş ölçüde olmak üzere Shel
don'un görüşleri sonradan daha çok itibar kazanmış bulunmaktadır\ 
Zira Sheldon'un incelemeleri bilimsel us.ullere daha uygun olarak 
yapılmıştır. 

Sheldon'a göre hayatt ana rahıninde oluşan ilk ıüşeym ile başlar 
ve üç ayrı tabaka nesiçten o'luşan bir varlık biçiminde devam edip 
gelişir. Bu taıbakalar iç twbaka }'U da (ımdod'enn), ·orta tabaka ya da 
mesodenn, dış tabaka ya da ectoderm'den ibarettir. Sheldon bunlara 
karşılık olarak da fizik. ve zihni bir lip.oloji kurmakta ve bu husus
ta jenetik gelişmeye dayanmaktadır. 

Fizyolojik bakımdan endoderm, iç sindirim organlarının; meso
derm, kemik, adale ve hareket organlarınm, tandomların; ektodeııın 
ise sinir sisteminin, bağlantı kuran nesiçlerin, deri ve buna bağlı di
ğer alanların geiişmesini sağlar. 

3) Amerika'nm Joliet cezaevinde bulunan mahkı1mlar üzerinde 
Krefschmer'in tipolojisi esas tutularak yapılan bir araştırmada 
_cebir ve şiddetle birlikteki hırsızlık ve yağma suçları faillerinin 
büyük çoğunlukla astenik ve atletik tipte oldukları, buna karşı
lık hile, cebir ve şiddet ile ve cinsiyete karşı suç işleyenlerin ise 
yüksek oranda piknik tiplere girdikleri anlaşılmıştır. Bk. Vold·, 70. 

4) Williaın H. Sheldon, Varieties of Delinquency - Youth, 19'49; Va
rieties of Humarı Physic 1940; Varieties of Temperament 1942. 
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Slıeldon'uu teSibit ettiği tipler ve bunların karşıladığı açıklanan 
mizaç şekilleri aşağı-dald cedvelde gösterilmi,ştiı': 

Beden Tipleri 

L Endomol'i'ik tipler (göbekli, pik
nik tipler) : 

Sindirim organlarında büyük ge
lişme; şişmanlama eğilimi; beden 
kısımlarının yuvarlak ve yumuşak 
olması, kol, bacak gibi etraf organ
larının ince oluşu, küçük kemikler, 
yumuşak, kaygan, kadife gibi ten. 

2. Mesoınorfik tipler (atletik tip
ler) : 

Adale, kemik ve hareket organ
larında gelişme ve üstünlük; ge
niş omuz, göğüs, geniş el ve bi
lekler; zayıf, yağruz olduldarı tak
dirde dış görüqüşlerinin dik dört
gen şekUnde oli.ışu. 

3. Elttomoı·fik tipler (astenik tip
ler) : 

Zayıf, narin tipler; yumuşak, na
rin kemilder, düşük omuzlar, k ü 
çük çehre, keskin burun, güzel saç
lar; büyük yüzey ve küçiüt beden. 

Mizaç 

1. Viserotonie : genel bir ra
hatlık, lüksten hoşlanma, esa
sında dışa dönük bir karak
ter yapısı. 

2. Somcıtonie: aktif, dinamik 
kişiler; yuruyuş, konuşma, 
tavır ve harekette iddiacılık, 
saldırgan davranış. 

3. Sel'elırotoniıe; içe dönük 
mizaç, allerjiler, deri bozuk
lıikları, kronik yorgunluk, UY
lmsuzluk; gürültü ve eğlen
ceden, kalabalıktan kaçma. 

Sheldon bu üç tipe karşılık üç psikiyatrik tip de koymaktadn·: 
mani depı·_essif, pr.ımmoid, heboid0• 

_Sheldon'un mizacı oluşturan kısımlar, parçalar ye mizMın bo
yutiarı konusmidald araştırmafarı çok dikkati çekici niteliktedir: 
Sheldon, deney�ere dayanarak rniza.c'm 650 özelliğini tesbiten son
ra, kavramsal bir analiz yolu ile bu özelliıkleri 50 ye irca etmiştir. Bu 
öğrenci grupu üzerinde yapıla,n ara§trnmalar sonucu bu özelliklerden 

5) Bu konu için bk. Vold, 71 ve son. 
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dolayısiyle karşılaşılan işlem, tutum ve davrnnışlann sonucu ola
bilirH. 

111 bis. - İtalyan yazarlarından Di TulUo'ya göre de suç o.Ja
yınm ve özellikle ağır suçluluğıırı oluşmasında zorunlu bulunan temel 
Uit takım karaktetistiklel' vardıı· ve bunlar suçluluğa özgü faktörleri 
meydana getirirler. Kişideki bu kumcu istidatlar fizyo - psişik karak
teristiklere bağlıdır. Nasıl hastalığa yat,kın bünyeler varsa suça yat
kın bünyeler de vardır. Fransızca (constitutions d&linquantielles) de
nilen bu istidatlar, normal, mutad kişiler üzerinde elkisi olmayan, 
tahriklere cevap verme hususunda bir istidat hali yaratır15

• 

Açıklıyalım ki, doğuştan suça istidadı olan, bu Lür istidatlarla 
doğan suçlu tipi görüşü günümüzde de, bazı araştumacılarca öne 
sürülmektedir. Söz gelimi antisosyal davramş ve har'eketlerle kro
mozomlar arasında lbir ilişki bulunduğu giiniimiizde de bazı yazarlar
ca iddia edilmekte bu konuda araştırmalar yapılmaktadır. Meseli\. 
bundan yıllarca önce İngiliz arnştmcılan .suç ilşeyen akıl hasta
larının beden hücre örneklerinde geniş sayıda XYY koromozom örne
ği 'bulunduğunu iddia etmişlerdi. Bu gün de aynı görüşü suçlular yö
nünden ileri sürenler vardır. 1970 yılında İsrael'de Hebrew üniver
sitesinde bu konuda bir sempozyum tertiplenmiştiıo. 

2. § BEDEN YAPISI TİPLERİ VE SUÇLULUK 
HAKKINDA GÖRÜŞLER 

112. - Suçlufarın normalden sapan tavır ve hareketlerini izah 
maks.adiyle, Kmtschm.e1· ve ·sJıeldon ve diğerleril tarafın.dan ileri sü
rülmüş, bazı esas ve fikirlere de başvurulmuştur. 

Gerek Kretschmer gerek Sheldon 19. yüzyılın s-o�unda Eınıil 
l(rael?eUn tarafından açılan yolu izlemektedirler. Her ikisinin ana 

14) Hooton'un görüşlerinin değerlendirilmesi hususunda şu muka
leye de bk. Tuclrer, Is There Evidence of u Physical Basis for 
Criminal Behavior (Jotırnal of Cdminal Law and Criminology, 
Kasım 19'40, s. 427); ayrıca bk. Vold, 6·3 ve son. 

15) Ek. Szafbo, Criminologie, s. 95. 
16) Bk. Congenital Criminals (Newsweek, May 18, Hl70'). 

1) Giovanni, Siga11d, Baıınak, Macı Aııliffe, Viola, :ırende, Coınrad, 
Steevens, Lindegaı•d. 
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doktrini beden tipleıi ile insan rııhacı arasında yüıksek derecede bir 
ilginin vaı:lığı esasına dayanmaktadır. 

Kı·etscbmeı•'jn göl'iişleı'i 

ll3. � IVrestschme/1 insanları beden yapıları itibariyle üç esas 
tipe ayırmaktadır: Leptos-om (narin) yıahut Astenik, Atietik ve Nlcrnik 
(tıknaz) tipler. 

Leptm.oınların genel görünüşü, oldukça iri, genellikle az kuvvetli 
ve güçlü, oldukça ahenklidir. Atletikler ise, uzun, iri adaleli, güçlü, 
sağlam kemiklidirler. Pik'Tlik tiplerde gözler çukurdur; bunlar yağlı 
yuvarlak tiplerdir. 

Gine -bu tiplere kar�tlık olmak üzere de Şizotim ve Sikl:0tim ka
rnkter, mizaÇ tipleri vardır. Bu iki karakter, mizaç şeldine ait özel
likleı· aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 

Siklotim Şizotim 

Duygusal Neşeli ve mahzun du- (Hassas) ve (soğuk) 
davranışlar, mizaç rumlar arasında, m ü - kutupların birinde ka 

temadi bocalama rar kılına. 

Ruhi tempo (Hareket) ve (rahat- (Kararsız, sebatkar) 
lık) arasında dalga- ve-inadçı düşünce ve 
lanma hjssediŞ ,şekli arasın-

daki ani sıçramala� 

Ruhl harekiyet Tenbihlere (Stimilüs) Çoklukla tenbihlere 
(Psikomobilite) uygun, tabii yumu§ak uygun olruıyan, duy-

davranı,şla,r gusuz davranış 

Bedeni özellik Piknik Astenik, atletik, dys-
plastic (cüceler, dev-
ler) ve bunların çe-
şitli tipleri 

2) El'nst l{retschmer, Körperbau und Charakter, Bedin 1955. Ay
rıca bk. Krcstschmel', Beden Yapısı ve karakter (çeviren : M. Tur
han, Ankara ,19'42); Faruk Erem, Adalet Psikolojisi, Ankara 1950, 
s. 131 ve son.; Reckles.s, 90. Bu konuda özlü izahlar için bk. Olof 
J{inherg, Les Problemes fondamentaux de la Criminologie, Fa
ris, 23·5 ve son. 
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bazıları arasında güçlü bir konelllsyon'un varolduğu ve aynı zaman� 
ela olumsuz korrern.syonlanu da mevcut bulunduğu tesbit edilmiştir. 
Böylece aralarında kuvvetli korrelasyonlar bulunan _ve diğerleriyle 
menfi korrelasyon içinde olan ve buna nazaran tanımlanabilen üç 
grup özelliklerin varlığı ve her grup için 20 özellik tesbit edilmişlir.. 
Her grup,, organizmanın bir fonksiyonunun üstün olup olmamasına 
göre karakterize edilmiş ve yukarıdaki listede ıbelirtilen mizaç türleri 
ortaya çıkmışbr. Üç gmpmı -başlıca özellikleri şöyledir0 : (Dk. s. 12-8 
deki Tarblo) . 

ll5, - Sheldon 200 genç suçlu üzerinde yaptığı incelemeler so
nuncla, beden tipleri ve karakterlerine day'anarak gelecekteki suçlu
ları daha altı yaşında iken ayırmak için bir tür ölçü olarfik kullam
abilecek doğuşl'an bir fizik beden tipi keşfetmiş bulunduğunu açıkla
makta ve suçluların geneHikle mezomvıjilc ve endom01jik tipte olduk
larını açıklaınaktadır1

. 

Sheldon, özellikle son eserlerinde fazla kesin davranmamakla 
beraber, 1849 da yayınladığı bir yazısında ·"uygunsuzluk, organizma
mn kuruluşunda kendisini belirtmektedir0

" demektedir. Sheldon'a gö
_re, insan hareketi beden yapılışı ile fonksiyon halindedir ve ölçülerin 
ihtimamlı surette alınması ve yorumlanması şartiyle, gelecek suçlu
luğa ait, gerçeğe oldukça uygun, tahminler yapılması müınki.indür. 

Beden tiplel'ine ait göı-üşlel'in tahldki 

HG, - Slı.eldoıı ve Eleonoı- Glueck yaptıkları büyük araştırına
da0 beden_ teşekkülü ile suç arasındaki ilişkileri araştırmışlıırdır; şu 
sonuçlara vaımış bulunmaktadırlar: 

6) Bu bilgiler için bk. Faul Fraise, La Psychologie expı§rimentale, 
Faris 19-'rn. 

7) Bu hususlarda bk. '.fa.ft, Criminology, 117; Suthel'land, Criti-que 
of Sheldon's Varieties of Delinquent youth (American Sociola
gical Review, Şubat, 1955, s. 10). 

8) Sheldon - Hal't - Mc D,eı;mot, Varieties of Delin,quent Behaviar 
194'9, s. 752. 

9) SheJd,oın - Eleanol' Gltı-cck, Unraveling Juvenile Delinquency 
Cambridge, Hh'50; bu konuda Glueck'ların özellilde şu eserine 
balrılmalıdır : Physique and Delinqueney, New York, H.ırper: and 
Brothers, 1956. 
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1 " ili 
Visciırotonie Somatotonie cerebrotonie 

Hareket ve hal ve Kesin hal ve vaziyet Tutum ve harekette 
vaziyette gevşeme ve hareket itidal cali bir sıl6lık 
(Relaxation) (etroitesse) 

Fizik konfor a,1n FiZik macera aşln 

Tepkide ağırlık Enerjik karaktersizlik Tepkilerde mubalağa-
lı sürat 

Egzersiz zevki ve Kendi kendine kalma 
ihtiyacı arzusu 

ileri derecede zihnli: 
gerilim, ileri derecede 
dikkat, anksiyete. - -----

Tesadüf ve riske düş- Hissi sırlar, heyecan-
künlillt, tutkunluk ların kontrolu 
(maceracılık) 

Nezaket gereği tö..a Gözü pek, direkt ta- Göz ve çehrenin en-
r•enlere düşkünlük vır ve hareketler dişeli harekiyeti 

Sociophilie Kavgada fizik cesaret Sosyophobie 

I·füsi kabarmada Rekabetçi nitelikte Menedilmiş (inhibe) 
eşitlik saldırganglık biçimde sosyal ya_k-

laşım 

Tolerans, hoşgörü Kontrolsuz bağırma Kontrollu sesler, gü-
rültü yapmadan 
korkma 

Sakin tatminler Görünümde fazla ol- Görünüşte ve tavır ve 
karakter yokluğu gunluk harekette çocukca 
(karaktersizlilt) canlılık 

. 

Hislerin kolayca ve 
serbes,tçe iletilmesi 
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"Antropolojik analiz" suçlular ve suçlu olınayanlaı' arasında şu 
dikkati çeldci farkların varlığını ortaya koymuştur: 

Beden ölçüleri bakımından suçlufar, suçlu. olmayanlara iistün 
durum göste·rmektedirler. Bu üstünlük omuz, göğüs, belde ve bede
nin üst kısımlarında gözükmektedir. Büyük eller, ki.içiik çehre, kuv
vetli ense ve geniş omuzların varlığı üstün bir erkek tipini ortaya 
koymaktadır. Snçlıılar ondört yaşına kadar fizik bakımdan gelişmede 
hir durgunluk, geri kalma hali göstermektedirler. 

Beden oranlarının karşılaştırılması her iki grnp arasında çok da
ha dikkati çekici fa!'klar'ın varlığını ortaya koymaktadır. Özellikle· 
suçlularda lbedeıı yapıs.tnda yana doğrn, olan kısımlara ait oranların 
(genişlik) büyük, uzunluk oranlarının ise düşük olduğu görülmekte
dir. 

Suçlular, suçlu olmayanlara_ göre fizik bakımdan daha homo
jen durum göstermektedirler. 

Bedendeki orantısızlıklar, suçlu olmayanlarda, suçlularn göre 
daha fazladır. 

Suçlularm fizik 'tip'lerini tesbit hususunda birbirinden ayn olarak 
yapılan iıki tasnif de suçlular arasında adali (mezomvrfik) tiplerin 
ç:ok daha büyük oranda olduğunu ve eclomorfik, endomorfik tiplel'iu 
ve diğer dengeli tiplerin ise ancak tali mikdarlarda bulunduğurnı 
mtaya koymaktad!l'rn". 

Glueck'lar mezoınorf'ik tiplerin daha çok suçlu olmalarma neden 
olan özelliklerini 9 noktada toplamaktadırlar: sirayet ve taklide eği
lim ve kabiliyet, aşağı derecede şifaW zeka, kendilerine ihitrnaın 
gösterilmediği duygusunun etkisi altında bulunmaları, yıkıcılık, yı
kıcı - sadist trendler, ka-bul edici trendler, (başkalarının, Allahın, m
sanı bırakmaracağı), uygunsuz olduldatı duygusu, duygusal denge 
noksanı, heyecan ihtilafı. 

Son.uç 

117. - Beden özelliklerini tesbit bakımından yapılmış olan 
araştırmalarm büti.inüne ilişkin olarak şu gözlemi kaydetmemiz im .. 

10) Shchlon and Eleanoı: Glııeelı:, Unraveling JuvenHe Delinqu-ency, 
s. Hl'6; özellikle bk. S,Jıeldon - Eleanoı· Glııeck, The Role of Cons
tution (in the P'roblem of Delinquency, s. 52 ve son.). 

Kriminoloji - 9 
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kfını vardır: Bunların hepsi ancak büyüle suçluları temsil etmesi im-
Hnı bulunmayan sınırlı sayıdaki suçlulara ilişldn .olmuştur, Hedıal
de araştırmaların bütünü bir fizik suçlu tipi faraziyesini reddeder ni
teliktedir. Bununla beraber ıbazı fizik özelliklerin suçluluğa aşağı
dalci biçimlerde etkili olabtleceği söylenebilir: 

1) Bir !(ere belirli fizik özellikler bazı· çeşit suçların işlenmesini 
kolaylaştırabilir. Mesela ince ve hafif parmakların yankesiciliği ko-
laylaştıraıbil:mesi gibi. 

2) Bazı fizik bozukluklar, mesela beyindeki ılrızalar belirli suç
ların işlenmesini sonuçlamış olabilir. 

3) · Dış görünüş'leri itibariyle garip (komik.) çirkin veya iğrenç, 
gözüken kişiler, sosyal itibarlarını kaybedebilirler ve bunlar bir suç
lu grubu, çetesi içinde kendileri için itibar arayabilirler. Böylece 
çirkinlik, dolayısiyle suça yöneltici bir faktör olabilir. 

4) Birçok ldşilik problemlerine insan -bedenindeki fizik "hen
dikaplar" ön gelir. Mesela aşırı şişmanlık, gözün i}'l görmemesi, mef 
luç kol ve  bacaklar, çocuklarda kişiliğin oluşmaya başladığı bir dö
nemde toplum .içinde sosyal itibar ka'zanmak hususunda en ciddi en
gelleri ortaya koyar11

• Rekabete dayanan bir müciıdeleyi esas olan çağ
daş hayatta bedendeki noksan'ların bir baŞ"a:rısızlık faktörü, ve böy
lece suça ·götürü.cü sebep olabileceği söylenebilir. 

3. § İÇ SALGI BEZLERİ VE SUÇ, 
(ENDOKRİNOLOJİ) 

ll8. - XX. yüzyılda Kriminolojide Biyolojil< yönün, suçu iç sal
gı bezlerind6ki fonksiyonel bozukluklara bağlayan bilim adam;larınca 

11) Teeters Reinıemann, The Challenge of Delinquency, Hl'5·3', s. 101. 
Beden kusurlarının çocuk suçluluğu üzerindeld etkisi için ayrı
ca bk. Olement Mahanovich, Who Is the Juvenile Delinquent 
(Social Science, c. 22, no. 2, Nisan 19'47, s. 146); Westlund and 
Palumbo, Parental Rejection of Crippled Children (Amerikan 
Journal of Orthopsychiarty, c. 16-, 19:46, s. 271). 
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sürdürülmesine çalışrldığı görülmüştür, Bu yönün temsilcileri .olarak, 
Amerika'da Schlapp ve Smitl'ı gösterileıbilir1

• 

Bu ilci yazar görüşlerini, özet olarak şöylece belirtmektedirler: 
Suçluluk problemi ile, eldeki bilgiler arasında _var olan i'l.işkileri, bel� 
ki de, şöylece teshit mümkündür. İnsan faaliyetlerinin, nitelikleri iti
bariyle, bedendeki sıhhatli ve sıhhatsiz hücre gruplarmın, özellikle 
beyin ve sinir sisteminin tepkilerine bağlı olduğu doğru ise ve keza 
bıı hücrelerin duruırnmun, iç salgı bezleri tarafından üretilen ve ve
rilen kimyasal maddelerle belirdiği de bir gerçek ise, bu takdirde 
insanları, iç saigı bezlerine ve bunların etkileıine göre kategorilere 
ayumak mümkün olur, Bundan şu sonuç çıkmaktadır ki, suçlularca 
temsil edilen t'aV1r ve hareketin· esrarına ait önemli bir anahtar ele 
geçmiş olmaktadıf'.·. 

119. - Bu yazarlar mesela hırsızın fiilini şöylece izah etmekte
dirler: Hırsız bir masanın üzerinde duran bir para çantası göıür ve 
bunun içinde elli doJ-a:rm bulunduğunu ıbilir. Normal bir insan da.
bu elli doları ele geçirmek hususunda bir arzu duyabilir; hatti bu 
paraya şiddetle ihtiyacı da olabilir. Fakat kendisindeki fikri kontrol 
mekanizması paranın kendisine ait olmadığı hususunda Onu derhal 
aydınlatır; böylece paranın kendisinde yaptığı çekim ve çağından 
kolaylıkla kurtulur, Fakat hırsız böyle değildir. O duy:gusal haydtı 
itibaı:iyle karışıklıklar içinde bulunan bir_ kimsedir (emationally dıis
tW'bed). Bu, onun hayatında egemen olaydır. O, paraya doğru git
mekte ve fafoat fikri merkezi onu bir korku dalgası ile bu harekette� 
alıkoymaktadır. Şimdi bu korku ile arzu arasında bir miicadele var
dır. Dürtüleri onu öne ve arkaya yöneltmekte, sonuç olarak bir heye
can dalgası hırsızı kaplamaktadır. Bunun üzerine ileıiye doğru ha're
kete geçmekte parayı almakta ve kaçmaktadır. Hırsız çok muhtemel 
olarak dürtülere direnmeye çalışmıştır; kendi -kendisine hareketinin 
yanlış ve tehlikeli olduğunu, yakalanırsa cezaevinin kendisini bekle
diğini söylemişt_ir. Bu suretle kendisine imde olarak öğretilmiş olan 

1) Ma,x G. Sclılapp - Edwaı·d H. Smitlı, The New Criminology. 
New York 19'2,8. 

2) Sehlapp S.mith, 101; İç salgı bezleri üzerinde yazılrruş çok olum
lu bir eser olarak bk. Hoskins, The Tides of Life, 1933; bk. Vold, 
Theoretical Criminology, New York ,195-8, s. 112 ve son. 
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şeyi uygulamaya çalışmıştır. Fakat beden mekanizmasının ldmyasal 
bakımdan karışıklıklara uğra:ınış olan tepkileri neticeyi ister hale 
geldikten ve ibütün korku ortadan kalktıktan s.onra3, 

Bununla beraber her ild yazara göre de salgı ,bezleıi bilimi ha
Uı _çocul<luk devrindedir. Çeşitli hususlara ilişkin olmak üzere kesin 
bilgiler henüz ekJ.e değildir. Araştirıcılar ayni konularda birbirine ta
mamiyle ay kın sonuçlara da varmış bulunmaktadırlar, 

119 bis. - Poclolsky;ye4 göre iç salgı bezl�ıinin faaliyetleriyle 
saldırgan ve antisosyal faaliyetler amsında da sıkı bir ilişld vardn·. 
Salgı bezleri ürettildeıi hormonları ile Ol'gaıılar ve özellikle beyin 
ve sinir sistemi üzeıindeki etkileri ile kişiliğe etki yaparlar: 

Genel olarak normal ve anormal tavır ve hareketlerin beyin ve 
sinir sistemf yolu ile belirdiği Irnıbul edilmektedir, Tiroit hormonu, pa
ratiroit hımmonu, adrenalin ve bö.brek kabuğu üstü hormonu, er
keklik hormonları ve yumurtalık hormonları yani bütün salgılar be
yin ve böylece kişinin tavır ve hareketi üzerinde çok kesin etkileı· 
yapar. 

Tiroit honnonu heyecan kabiliyetini ve sinirliliği artırır; buna 
karşılık bu maddelerin az üretilmesi diişi.ince ve faaliyet balmnmdan 
yavaşlama ve bil' tür budalalık meydana getirir. Paratiroit honnonun
daki azlık ise has-sasiyeti arttırır; bu duruındald kimseler çabuk hid
dete l�apılır ve en basit tahrik ile saldırgan fiilleri işlemeğe eyiliınli 
olurlar. 

Bir kaç yıl önce Amerika'da Sinğ Sing cezaevinde akıl hastalık
ları uzmanlarınca çok ilgi çekici gözlemler yapılmıştır. 

Cebir ve şiddetle mülkiyete saldırµıa hallerinde suçlularda lıi
pofiz hüliısası ve par'aliroit horıl).onu azlığı saptanmıştır. Buna kar
şılık daha ağır mülkiyet tecavüzlerinde tiroit ve timus hormonlarının• 
arttığı görülmüştür, Adam öldürenler genellikle paratiroit hormonu 
tutan bakımından azlık gösteıirler. 

3) Smttlı, 202. 
4) Podolsky, The Chemical Brcw of Crimiııal Behavoir (Journal of 

Cri.minal Law and Criminology and Police Science, yıl 19·55, 
s. 69•). 
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Keza hHe ve sahtekılrlık suçlan faillerlııde tiroit hormonunda 
fazlalık, fakat hi,eofiz hulasası ve paratiroit hormonunda azW.:: tcs
bit edilmiştir. Sahtekarlıklarda pek çok miktarda tiroit lıoımoflu var
dır. Irza tecavüz edenlerde pek fazla miktarda tiroit ve yumuıtalık 
hnrmoını buhınmuşhır. Mi.iessir fiilden mahkı1m edilenlerde ise, çok 
rrıiktar'da adrenalin ve tiroit hormonu, çok az hipofiz huHlsası ve yu
mmtalık hormonu bulunmuştur. 

120. - İç salgı bezlerinin faaliyeti ve bu husustaki kanşıldıldar 
ile suç arasında ilişki görme fikri bundan yirmi beş sene evevl Ame
rika'da, adeta suçun sebebi konusunda bir- tür ipucu gibi sayılmıştır5

• 

Kriminolojik araştırmaların ileri bir düzeyde bulunduğu gi.iney Ame
rika'da da durum böyle olımıştur. Yukarıda isminden sözetmiş bu
lıınduğumuz Schlapp bir makalesinde6 "eğer araştırmalar, suçlular
dan üçte birinin heyecan dengesizlildiğinden, yani iç salgılardaki bo
zııkluklardan muztarip bulunduğunu ortaya koyacak olursa, herhalde 
ben hayrete düşecek değilim" demektedir. 

Hattfi Lotıis Berııı.an daha da ileri giderek anormal kişileri "ken
dilerinde iç salgı bez.ler�nin anormal faaliyette bulunduğu kimseler" 
olarak tarif etrı;ıekte ve keşfedilecek bir iç salgılar psikolojisinin 
(Psychoeı:ıdocrinoJo,gy) suç, psikozlar ve nevrozlar problemlerini çö
zeceğini öne siltmektedir. 

Berman, Sing Sing ceza evinde blllunan 250 malıldhn üzerinde 
metabolizma ve sinir reaksiyonları bakımından sistemli tes.tler uygu
lamış ve New York şehrinde atman suç işlememiş diğer 250 kişilik 
bir grup füerinde ıb-ulgular bakımından mukayeseler yapmıştır: Suç
lularda, kontrol gnıpuna göre iki, üç katı fazla bozıikluk teshil edil
miştir. Bu yazara göre belirli suç tipleri ile iç salgı bezleri bozukluk 
tip ve şekilleri arasında da ilişki vardır. Mesela cins.el bakımdan uy
gun bir tarzda olgunlaşmamak, sosyal bakımdan da olğunlaşmaınayı 
sonuçlar7

• 

5) Barness and '.fecters, 168. 
6) Sclılapp, Behavoir and Gland Disease (Journal of He-redity, c. 15, 

1024, s. 11) .  
7} Louis Beı•ına�, New Creations in Human, Beİ:ngs H138, s .  248 

ve son. 
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Beden biyokimyfisı ile suçluluk amsı.ndaki iUşkileı' 1ıususunda 
diğer görüşler 

121. - Edwaı-d Podo-lskyu suçluluk ile beden Biyokimyası ara
sındaki iliş-kileri özetle şöylece izah ediyor: 

Biyokimyacıya göre insanın ha�eketleri beden kimyasına bağlı
dır. Hiç oilınazsa, bazı hallerde ldmyasal faktörlerin büyük önem 
taşıdığı muhakkaktır. Hayat,_ sonuncu bir analizle kimyasal tepkiler 
serisinden ibarettir. Kiılbin çalışmasının sebebit uy,gun kLrnyasal uya
rıcıların ka·lp adalesinde daim� Surette ıbuhmmasıdır; beyin fonksiyon
larını yerine getiriyorsa, bunun sebebi de yatkın bir kimyasal çevre-
nin var o_1masıdır. 

İnsanın sosyal davranışı ile kanındaki şeker oranı arasmda ya
kın ve içten bir ilgi vardır. Kandaki ensülin ya da ani meydana gelen 
hipoglisemi doJ.ayısiyle, -yani kandaki normal şeker miktarının düş
mesi ile bir çok suçların ilgili bulunduğu anlaşılmıştır. Bu suçlar gru
puna uygunsuz ve kamu düzenini bozan hareketler, müessir fiiller, 
intihara teşebbüs ve ada� öldürme, çocuklara karşı kötü muamele, 
çeşitli cinsel sapıklıklar ve saldırılar, yalan yere yangın ıl.lannı ver
mek, sarhoşluk, zimmete para geçirme, hırsızlık, mülkiyetin tahribi, 
hakaret ve ,·trafik kurlallarına aykırılık fiillerinin girdiği açıklanmıştır. 

Bazı çocuklarda ve suçlularda hipoglisemiye doğru bir eğilimin 
varlığı tesbit edilmiştir. Kandaki şeker düzeyi düştükçe suç olan. fiili 
işleme eğilimi de artmaktadır. Norrr�al_ şeker oranı 100 cm. küpünde 
90 - 110 mg. dır. Hiç şüphesiz kanımızdaki şeker oranı saatten saate 
değişmekte ve bazan normalin altına düşmektedir. Bu itibarla basit 
şeker düşmeleri halinde değil fakat orta veya yii.ksek _deı·ecede şeker 
düşmeleri durumunda suçun işlnmesi söz konusu olmaktadır, 

Orta ve. yüksek hipoglisemi haUerinde özellikle hırsızlık, cebir ve 
şiddet, gıda ·maddeleri ve şekerli ınaddeleıin yağması suçlan, trafik 
kurallarına aykınlıd< ve trafik polislerine karşı işlenen· suçlar halleri 
görülmektedir. Bu gibi hallerde hipoglisemi muhakemenin bozulınası 
ve hareket teJ?kilerinde zayıflık ile kendisini gös.termektedir. 

8) Edward Podolsky, The Chemical Brew of Grimi.nal Behavoir 
(Journal of Criminal Law Criminology and Police- Selence, ytl 
1955, s. 675 ve son.). 
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f-lipoglisemi yoliyle suçun oluşması bakımnıdan özellikle önem 
gösteren karakteristik saldırganlıktır. Kandaki şekerin çok düşmesi 
dolayısiyle terlemeğe !başlayan hir insan ayni zamanda o kadar sal
dırgan olmuştur ki, oturduğu yerin kapıcısını hiç bir sebep olmadığı 
halde yaralamıştır. Bu saldırıdan soıira kendini toparlamış, hiddeti ile 
beraber hn şekeri de yükselmiş ve sükCınete gelmiştir, Sebepsiz gö
züken bir çok adam öldürme olaylan hipoglisemi ile izah olunabilir. 

Hipoglisemiden rahatsız olan ebeveynin çocuklarına karşı kötü 
muamelede bulunma eğilimini taşıdıkları göıiilmüşUir. Böylece bazı 
kadınların hiç bir ta<hı·ilc olmadan çocuklarını öldüresiye dövdükleri 
görülmüştürv. Kocasına karşı yıllarca isterik saldırılarda bulunan bir 
kıidının bu sıralarda kendisini çok zayıf bisseylediği, keza hareket
lerinin ahenksiz ve çöküntü içinde bulunduğu ve krizleıi sırasında 
tatlı maddelere karşı büyük arzu gösterdiği anlaşılmıştır. Bir çok aile 
geçimsizliklerinin hipoglisemiye bağlı bulunduğu keza tesbit edilmiş-

tir. 
Fevri suçlar genellikle heyecan halinde iken işlenir ve heyecan 

ile hipoglis.emi arasında kesin bir ilişki vardır. 
Hipoglisemi ile ilgili fbazı psikolojik özellikler şunlardır: İrade 

gücündeki düşüklük, cesur düşünme tarzı, çağırışım yapamamak m,o_ 
ral duygusunun- bozulması, soyut .düşünme yeteneğinde bozukluk, 
taharriişiyet, menfilik, saldıı1ganlığın güçlenmesi, keza cinsel yöne
ticilerin kuvvetlenmesi, açlık vs. 

Hipogliseminin snçl:u hareketinin nedenini oluşturduğu husu
sundaki ilk şüphe, suçun psikolojik bir sebebinin bulunmadığı hal
lerde ortaya çıkar; olaym bütüniiy veya ayrıntıları üzerinde olaya 
öngelen sıralarda amnezi buhmduğıı hallerde de hipoglisemiyi dü
şünmelidir; tabil diğer bir takım fizik semptomlar da vardır. Saldırı
dan sonra içine düşülen derin uyku hali gibi. 

Kalsiyum noksanı da antisosyal hareket ve davranışların bir se
bebini oluşlurmaktadır. Duygusal bakımdan dengesiz bazı kişilerin 

ti} Bu konuda bk. Aspeets Criminologiques des mauvais traitements 
des enfants dans la famille (Etude Relative B. la  recherche crimi
nologi,ques, vol. XVlli, Avrupa Konseyi Yayınları, Strasbourg 
1981). Özellikle 1.ık. .J. Vesterdal, Factewrs etiologiques et con
sequences fi long terme, s. 49 ve son. 
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kalsiyum noksanından rahatsız oldukları aulaşılımştır, Bünyelerinde 
yeteı· dereCede kalsiyum buhuımayan Çevreye ilişkin ya da ısı de
ğişınelerinden ve gürültiiden çqk etkilenirler. Bünyelerinde kalsiyum 
noksanı bulunanlar muhalefete ve eleştil'iye tahammül edemezler; 
takdiri -belirten ibir söz ya da hatanın belirtilmesi, hattil bazan bir göz 
işareti, tavır ve hareketle kusurun -bildirilmesi bu tür kişilerin şiddet
le tepld göstermelerine sebep olur. Hiddetli ıbünyelerin çoğunun esas 
sebebi kalsiyum azlığıdır. Kireç düzeyi normalin a-ltında olan kimse
lerin çol{ kere bağırmak, feryat ebnek, isyan etmek eğiliminde olduk
ları görülmüştür. Kalsiyum azlığı bulunan kişi daima tahanüşiyet 
lıalµıdedir, Mesela sofrada sarfedilen sert bir söz, bu kimselerin 
karşılarındakilere ellerindeld bıçakları ya da diğer şeyleri fırlatmala
nııa sebep olur, 

Kalsiyum azlığından şikiyet edenlerin beden yapıları ve biyo
kimyasal şartlan birbirine benzer. Bunların fizik ve biyoşimik ba
kundan kendilerini diğerlerinden ayırmaya imkiln verecek s:tigınatlara 
sahip bulundukları görülmüştür. Bu tip ldmselerde ileri derecede ade-
le taharrüşiyeti vardır. 

Kanda kalsiyum azlığının sinir dokusundald endüksiyon akımını 
azaltt1ğı tesbit edilın.iştir. Bunun anlamı şudur ki, stimülüsü tepki 
hemen izlemekte ve bu hal q derecede hızla olmaktadır ki, akıl ve 
muhakeme müdahale etmeden fiil işlenebilmektedir. 

12.2, - Biyokimya ile insan tavır ve hareketi ve suç arasındaki 
Hişkilere· ait yeni bir araştırma alanını da beynin elektrik potan
siyelini ölçme konusu oluşturul''°. Beyinden yaytlan elektrik dalgalan 
ile heden kiıriyası ve bezleıin fonksiyonlan arasında bir ilgi bulun
duğundan bu dalgalar anormal veya uygunSuz iŞleyiş tarzlarını ob
lejtif olarak ölçmeye, imkfin veren araç sayıhnı§tıı·. ÖzeHi.lde tavır 
ve hareket bozukluklannuı psikolojik mi yoksa iç salgı bezlerine mi 
bağlı olduğunun bu suretle belirtilebileceği açıklanmaktadu•, 

Son elli yıl içinde iç salgı bezlerinin işleyişindeki bozukluklar 
ile insan tavır ve hareketleri arasındaki iliş,kiler konusunda pek çok 
araştumalar yapılmıŞ, sentetik olarak meydana getirilen salgıların ' 
10) Bu konuda ayrıntılı bilgiler için bk. Vold, 105 ve son.; Gibbs -

Bagchi - Bloo,mberg, E'.l.ectroencephalogrophic Study o-f Crimlııals 
(American Journal o.f Psychiatry, 102: 294-8, 1945), 
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verilmesi yolu ile akıl hastalıklarının tedavisine çalışılmış ve bundan 
çok iyi sonuçlar elde edildiği de açıklanıuıştır. Fakat aynı maddeler 
ne suÇiular üzerinde uygulanmış ve ne de böyle bir uygulamadan uy
gun ı;onuç alınabileceği tahmin edilmiştir. 

Sonuç 

122 his. - Açıldayalım ki, yapılan araştırmaların pek çoğu ula
şılan bu sonuçları bertaraf etmekte ve iç salgı bezlerini "dkı.beti tô
yin eden bezlel', "ruhun kimyası" sayan görüşleri reddetmektedir. 
Mesela Dr. Matthew Molitich tarafından yapılan etütler geniş ölçü� 
de olumsuz sonuçları ortaya koymuştur11

• 

Amel'ika'da yapılan eliidler suçlularda iç salgı bezleri işleyişin
de sanıldığı ölçüde bozukluk olmadığını orlaya koyduğu gibi, bozuk� 
luk olanların rnullaka suçlu olduklan da saptanabilmiş değildir,2• 

Healy, 1'anneııbaum gibi. yazarlar bu görüşü şiddetle eleştil'mek
ledirler. Tannenbaıirn'a göre salgı bezlerindeki bozukluklara suçlu
lardan daha çok, suçlu olmayanlarda rastlanmaktadıı·w. 

123. - Bazı insanların ve ö.zelükle çocukların iç salgı bezlerin
deki bozuklnklar dolayısiyle gerilirnleı- ,içine düştükleri söylenebilir. 
Keza bazı cinsel suçlarla iç salgı bezleri dengesizliği arasmda bir 
ilişki, belki def bulunabilir. Mesel& bazı kişilerin, fizyolojik bakım� 
elan, cinsiyet iç güdüsü yöniiııden daha kuvvetli oldukları söylenebi
lit14; uyanık öğretmenlerin ve ebeveynin çocuklarında bu tür denge
sızliklerden şüphelenerek doktorun dikkatini çektikleri ve teda.Anin 
bazı atipik tavır ve·hareket ıbozulduldanm yoketliği çok kere görülü� 
yor15

• !fakat iç sEllgı bezlerindeld fonksiyon bozttkluklan ile cinsiyete 

H) Matthew Mo'litich, Endocrine Disturbance in Behavior Prnblems 
(American Jııurnnl of Psyehiatry, Mart 19-37, s. 1179; bk. Moli
tich - Poliakoff, Subdinical Hypothyroidism in Children (En
docrinology, November 1'936, s. 820); Pituitary Disturbı'ınccs in 
Behavior Problems (American Journal of Orthopsychiatry, Ja
nuary Hl36·, s. 125) (zikreden : Vold, 104, not 29). 

12') Bk. v;old, ıo,J. 
13) Barness and Teetcrs, New Horizons in Criminology (s. 169 dan 

nal<len). 
14) Talt, Criminology, 116. 
15) Te,eters aıHl Reinema.nn, 90. 
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karşı işlenen bir çok suçlar ve cinsel hayata ilişkin başka dalfiletler 
arasm�a sabit ve devamlı ıbir ilişki bulunduğu isbat edilememiştirrn, 

İç salgı bezleri üzerinde birçok araştırmalann yapılmasına rnğ
ınen "iç salgı sistem,i ve bunun insan tavır ve hareketleriyle olan iliş
kileri alanında hıUa meçhuller içindeyiz ve suçu buna bağlı olarak 
izah hususundaki teşebbüs-ler, bilineni meçhul ile izaha çalışmaktan 
başka bir anlam taşımamaktadu17

". Dunım son yıllarda lıu alanda 
yapılan geniş araştırmalara ve bazı o,laylarda elde edilen büyük iler
leme ve sal.filıa rağmen Mlı1 bu düzeydedir, 

Taft diyor ki, "bazı hallerde'1 homoseksüalitenin morfolojik ve 
fizyolojik 1,:ıil' esasa bağlı bulunduğu s.öylenebilir; fakat bunun ayni 
zamanda sosyal olan kökleri de vardır1il". 

Herhalde izah olunan göı'üşlerin, suçluların tedavisi, suçluları 
suçtan alıkoyacak, ısliıh edecek ted_birlerin keşfi bakımından, bugüne 
kadar olumlu bir etkisinin görülmediği meydanda ve muhakkaktır19

, 

4. § KALITIM VE SUÇ 

124, - Kriminolojide, Biyolojik yönün uğraştığı araştırma konu
lanndaıı biı'isiııi de biyolojik kalıtım ile suç ar-asındaki ilişki teş
kil etmektedir. Yukandald bahislerde Lombrnso'min ıbu husustaki gö... 
rüşlerinden söz etmiştik (105 no. ya hk.). SuÇun kalıtım s:üreçine bağlı 
bulunduğu ispat edilecek olursa biyolojik yönün doğruluğuna iüşkin 
olmak üzere en kuvvetli bir delilin ortaya konu1m.nş bulunacağı mey-. 
dandadır1

• 

16) Vold, Theoretical Criminology, New York 19'58, s. 1'04. 
17) Ascbley Montagu, '!'he Biologist Looks at Crime (The Annals 

of the American Academy of Political and Social Science, Eylül 
1941, s. 55,). 

18) Tart, U6. 
19) Humarı E;iology and RaciaJ. Welfare, 19'30, fasıl XVI, s. 399. 
1) Genel olarak kalıtını konusunda şu eserlere bk. Edgar Alten

buı•g_, How we Inherit, Halt, New York 19"28; Ad:rian Sı•b - Ray 
D. OwCn, General Genetics, Freeman, San Francisco, 1952; Fransz 

.J. l{allman, Heredity in Health and Mental Disorders, Norton, 
Ne'W York 1953. Ayrıca bk. Olof Kinberg, 239; D·ön.mez'fıı•, So�
yoloji, 7. bası, 1978, 59 ve son. 
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Biyolojik veraset Gıızonot'ya göre, insanın ebeveyninden, daha 
ilkah sırasında iyi veya kötü aldığı, eğilim, istidat, özelliklerin biiti.i
ni.idür. Bu büti.in, verasete bağlı rnmnelekimizi ohıŞtıırur. · 

Gerçekten· hayvan ve bitki ti.irlerinde fizik özelliklerin veraset 
yoliyle geçtiği bir gerçektir. Bu gerçek, sosyal nitelikteld özellilcleı'İn 
de veraset yolu ile geçebilmesi imk8nını düşündürmüştür, 

124 his. - Biyolojik veraset kavn1mı insanlık kadaı: eskidir". Öte
denberi insanın, cedleıinin fizik ve ahl5.ki karakterlerini aldığma ina
nılmıştır, Gi.inümüz biyoloji bilimi, tam olmasa dn, bu konuda ol
dukça taınin edici iza1ılar verebiliyor. Gerçeiken ,bugün babanın 
geım hücresini oluşturan sperm ve ananın germ hücresini teşkil eden 
ovanın her birinin 24 er kı'omozaım tadışıklan ve kromozomlar içinde 
de çok daha küçi.ik jen (genes) lerin bulunduğu, bunların jenetik 
maddesinin decxyribosenııclelc asit, (DNA) olduğu. ve işte ıhu ge
nes'leıin veraseti naklettikleri, genes'lerdeki kimyasal yetersizlik ve 
dengesizliklerin kusurlu sakat, geri zekalı bir organizmayı meydana 
getirebileceği bilimce açıklanmaktadır3

• 

Aslında dünyada saf ırk diye bir kav.ram gerçekte mevcut de
ğildir. 1920 yılında doğan bir kişinin cedleri 2-56 milyon ldşiden oluş
maktadır. Bu sebeple taş devrinde bile saf nk diye bir şey yoktu. Bu 
sebeple her kişi üzerinde çok karmaşık bir veraset vardır. 

19. yüzyılın ikinci yarısında Johann Gı-egor Mendel, bitkiler 
üzerinde yaptığı incelemelerde tabiatın bh seçim yaptığmı ve :'lncak 
bazı jyi veya kötii karakterlerin kalıtım)a geçtiğini isbat etti., Gen'
lerde yer tutmayan ve sonradan elde edilen karakterledn veraset yo
ln ile geçmeyeceği :biyologlarca kabul edilmektedir, 

Suçluluğun verasetle geçip geçmediği ,hususunda Kriminologlarca 
yapılan eti.itler ve bunların sonuçları farklar göstermektedir. 

Lombrnso "Suç, Sebep ve Önlenmesi" adlı eserinde'1 veraset ve 
suç konusuna bir fasıl tahsis etmekte ve bt1 husustaki istatistikleri 

2) Stefani - Levasseın· - Jamıbu - Merlin, ı:ı.g. 
3) Ek. Dönme7iel', Sosyoloji, s. 59 ve son. 
4) Lo-mbroso, Crime, Its causes and Remedies, Bostan rn,12, s. 151. 

Bu eserin özet olarak Türkçeye bir. çevirisini Ord, Prof". Sadi 
Irmak yapmıştır. 
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analiz ederken kendisince meydana getirilmiş 104 suçlu üzerindeki 
bir etüde dayanarak, bunlardan 7l'inde verasete ilişkin etkilerin var
lığını kıi.ydetmekte, bu arada Jwkes ailesini suçun, fuhuşun ve aktl has
tahğınıi:ı verasete bağlı olduğu husUSunda en dikkati çekici, ispat 
edici bir delil olmak üzere zikretmektedir. 

125. - Biyolojik yöndeki Kriminoloji verasetle suç arasındaki 
ilişkileri isbat hususunda 1)- Suçlu aileleıi üzerinde 2) İkizler üzerin� 
de S) Irk ve suçluluk üzerinde araştınnalarla uğraşmıştır. 

1:26. - Üzerinde araştırma yapılan en iinlü suçlu ailesi Jukes'M 
dir. 

I. Siıçlu aUl'ileri üzerinde al'aştıl'malaı· 

Jukes ailesi, 1700 - 1740 yıllan arasında doğmuş olan Ma..x adın
daki erkekle başlamaktadır, Max hayalını avcılık ile kazanan, içki 
tutkunu bir ldşi idi ve geniş· bir ailenin reisi bulunuyordu; çocukla� 
rmdan bazıları gayrı meşru idi. 

Max'ın oğuİlarından ilcisi J uke ailesine mensup altı kızkardeşlen 
ikisi ile evlendiler, Kızlardan !birisinin adı Ada Juke idi; bu kız son,. 
radan Margaret, suçluların annesi olarak tanınmıştır. Bu kadın.ın ev
lilik dışı bir oğlu ıoJmuş ve bu çocuk somadan- ailenin suçlu kohınun 
başlangıcı olmuştur. Dugdale adlı yazar bu kandan gelen 709 ldşiyi 
dikkatle incelemiştir�. Sonuç şudur: 

Bu aile New York De'Vletine 280 kamu 1yardı.rnına muhtaç fakir 
veya dilenci, 140 suçlu ve saldır.garı, 300 prematüre çocuk, 7 adam 

, öldüren, 50 _fahişe, 440 ziikrevi hastalıklı, 30 gayrı meşru çocuk mey
dana getirmekten hakkında kovuşturma yapılan kişi veımjştir. 

1915 yılında Dı·. Estabmok0 bu ailenin durumunu tekrar incele
miş ve 2094 kişiden 1258 inin yaşamakta olduğunu tes.bit etmiş ve 
bunlardan 170 inin dilenci ve kamu yardımına muhtaç, 129 unun 
keza sosyal yardımdan faydalanan ldşi, ll8 inin suçlu, 378 _inin fahişe, 
86 sının genelev işleten kişi ve 180 inin dengesiz olduğunu teshit et
miştir7, 

5) DugdaLe, The Jukes l9ı10. 
6) Estal:İrock, The Jukes in 19ı15. 
7) Ayni suretle _Kallikak ailesi üzerinde yapılan benzer bir etüd 

için bk. Goddhard, The Kallikak Family, 19)2. 
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Suçlu aileleri ii-zerirıde -istafistik incelemeler 
127. - Suç ile kalıtım arasındaki ilişkileri ,isbat konusunda suç

lu aileleri üzerinde yapılmış olan istatistik incelemeler de vardır8
: 

Bunların bazıları suçluların ebeveynlerine, bazıları suçlulardan 
meydana gelmiş olan kuşaklara, füruğa ilişkindir. Ayni suretlerle kar
deşler ve ikiz kardeşler hakkında yapılmış olan incelemeler de vardır. 
Hurwitz1e göre bunlarla elde olunan "genel doğuştan bozukluk veyi 
özellik" hakkındaki bilgi ve bu husns.taki açıklamalar üzerinde tered
dütle durulrnalıdır0

• 

Avı'upa etiidleri 
128. - Bu konuda Avrupalı araştırıcılar tarafından ulaşılan dik

kati çekici sonuçlar da vardır: 
Fdedı-ich StumpfP0 ağır suçlar işleyen 195 suçlunun % 66 sı

nın babalarının psikopat, sarhoş ya da suçlu olduğunu tesbit etmiş 
bulunmaktadır; buna karşılık hafif suçlar işleyenlerden ancak % 25 
inin baıbalan bu kategorilerden birisine ginnektedirler11

• 

129. - Goı'İng, eserinde12 suç işleme eğiliminin veraset yoluyle 
geçtiğini ve çevre şartlarının suçluluk üzerinde çok az  etkisi oldu-

8) Bu hnımsta Gillin'in (s. 162) eserine bk. 
9) Stephan Hurwitz, Criminolo-gy, 195·2, s. 63. 

10) Fl'iedriclı Stuınpfl, Erbanlage und Verbrechen, Berlin 1935. 
t.ı) İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsünün 

yaptığı ve sonuçlarını 1 yayın numarası altında ve (T'ürkiye'de 
Adam öldürme cürümleri mahkllmları hakkında. Kriminolojik İs
tatistik) adı ile yayınladığı a.raı;tırmaya göre incelenen 63!Hl· adam 
öldürme failinin aileleri üzerinde yapılan incelemelerdeıı baba, 
ana, kardeş, büyükana, büyükbaba, amca, dayı, hala ve teyzesi 
su:ç işlemiş olanların toplamının 613 olduğu, böylece oranın aşa
ğı yukarı % 10 dan ibaret bulunduğu anlaşılmıştır. Bu kitapta 
söz konusu inceleme bundan böyle (adam öldürmeler hakkında 
araştırma) ndı ile zikredilecektir. Gine ayni Enstitü 974 Suçlu 
Çocuk üzerinde yapılan inceleme sonuçlarını belirten esere göre 
(974 Suçlu Çocuk hakkında Kriminolojik Anket, rn53) 9-74 suç
lu çoculdan, ana, baba ya da yalnız ana ya da babası suç iş
lemiş olanhırın toplamı 174 dür. Bu araştırma kitabımızda (Ço
cuk Suçları Araştırması) olarak zikredilecektir. 

12) Goı'ing, The English Convict, 1913, s. 369. Özellikle bk Vold, 
Theoreticı,l Criminology, 1958, s. 92 ve son. 
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ğunu iddia etmekte, babaların ve çocuklarının suçluluğu arasında 
bir + 60 k.oeffisyanım keşfeylediğini belirtmektedir. Goring bu iliş
kinin veraset veya çevre veya her ikisinin sonucu _ olabileceğini düşün
mekte ve çevre varsayımını şöylece bertaraf etmektedir: çevre, sira
yet ve hal ve ·şartlann kuvveti olmak üzere ildye ayrılınakt-a, babalar 
He çocuklarl.ll suçluluğu arasındaki benzeyiş sirayete bağlı değildir, 
denilmektedir;. zfra korrelasyon koeffisyanı lmsızlık suçlaqnda yük
sek değildir. Oysa; bu suç bakımından babalar çoculdarı için mis.il 
teşkil elmektedirlel'. Cir{�el suçlarda ise babalar çoculdarı için misfil 
teşldl etmedikleri halde koeffisyan çok daha yüksektir. Benzeyiş hal 
ve şartların kuvvetine de bağlı değildir, O halde ·bu benzeyiş kalıtım 
ile izah ohmabilir13

, 

Genel nüfusa göre sııç omrı.ınt belfrleme 
130. - Suçlu aileleri -üzerinde yapılan istatistik incelemelerden 

bir sonuca varmak için genel nüfus içinde normal olarak varolan suç 
oranını bilmek gerekir, Bu alanda yapılmış bazı araştırmalar bulun
malda beraber, varılan sonuçların kesin doğruluğunu açıldamaya hiç
biı' suretle imkaD. yoktur; Zira bu koİıuda yapılacak istatistik incele
meler sadece görünüşteki suç sayısına ilişkin olabilir.- Oysa lesbit olu
namayan geniş oranda bir suçluluğun bulunduğunu evvelce açıklamış_ 
tık. Bu hususta 39 uo. ya bk14

·• 

Bunuııla bernlber kuzey ınemJeketlerinde, İsveç ve Dani.marka'
da bu 'Oranlan belirleyen bazı araştırmalara rastlanmaktadır. 

Suçl1.IJ ol'Tl'fak riskl 

131. - Ayrıca kişilerin hayatta suçlu olabilmeleri riskine ait 
oıanları te�bit için çalışmalar da yapılmışt-ır15

• Ancak genel nüfus 

13) Qorinıı;'in vardığı sonuçların ele�tirisi hususunda bk. Sutherland -
Cressey, 100. 

14) Bu hususta ya-pılan etildler için Hul'witz',e (s. 66). bk. Hurwitz, 
güİ1ey Almanya nüfusu bakımından bu konuda yapılan incele
meler sonucu yirmi yaşından büyült nüfus kütlesine göre ora
nın % 2 ya da % 5 arasında olduğunu kaydetmektedir. Kadmlar 
bakJmından oran % 1 ve 2 arasındadır. 

15) Kurt il. Fleming, Criminal Frequency in a Danish Rural Area, 
Coopenhagen, 1946. 
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içindeki noı:mal suç oranı feshit edildikten sonradır ki, suçlularu1 aile
lerindelci oranlarla karşılaştırmalar yapılır ve ·eğer oran bakımından 
farklar varsa bunun kalıtıma mı yoksa· diğer nedenlere mi ilişkin ol
duğu araştırılabilir. 

Hurwitz'in de açıkladığı gibi16 böylece yapılmış olan araştırma 
sonuçlan birbirinden çok farldı buhınnmktadu: 

Kemp incelediği fahişelerden ancak % 2,5'3 unun babalarının 
suçlu olduğtmn tesbit etmiştir17

• Bu, genel nüfusa ait orandan da aşa
ğıdadır. Buna karşılık Bıırt suçlu çocukların ailelerinde ahla.le dışı ha
reket edenlerin oranını % 54 olarak tesbitle bera!ber, ancak % 11 inin 
ebeveyinlerinin suçtan dolayı mahkı'ım: edilmiş bulunduklarını .açık-' ·  
lıyor. Glueck'laı· (500 snç mesleği) adlı eserlerinde bu oranı çok 
daha yüksek bulmakla beraber, bunun sadece suçluların aileleıinde 
"kanunsuzluk ve ahliık düşüklüğü hususunda bir geleneğe dernlet 
ettiğini, }'oksa suça karşı doğuştan eğilimi belütmediğini" açıldıyor
lar. 

132. - l9GO yılında Alman yazarları bu konuda araştırmalar yap
mışlar ve genellikle, suçda biyolojik verasetin varlığını ispat ve kısır
laştırmayı uygun görme eğilimini belirtn:ıişlerdir. 

Schnell ve Schmidrn ilk defa suç işliyen 500 ve mülcenir 502 
sııçlu üzerinde araştırmalar yapmış ve -birinci grupun babalan ara
sında suçhıluk oranının % 8.2 olduğu halde mükel'l'irlerin babalan 
arasmdaki oranın % 29.4 ollirak bulduldarını açıklamışlardır. 

Çevre etkilerini. tecrit hnsıısunda çab-alar 
133. - Böylece yapılan etüdler sonnçlanmn, veraseti izah ettiği 

kadar çevre unsurlannın etkilerini de belirtebileceği açıktır. Bu iti
barla bazı yazarlar çevre etkilerini bertarnf etmek suretiyle verasete 
ait tesirleri tecrit ederek ayırıp göstermeye çalışmışlardır. 

116) Hurwitz, 70 ve son. 
17) Tı:ııge Kemp, Prostitution, rn:rn. 
18) l{arl Sch.ncll, Anlage und Umwelt bei 500 Rückfallsverbrechen 

(Kriminalistische Abhandlungen, XXII, Leipzig 19'35) ;  Albert 
Schmid, Anla,ge und Umwelt bei 500 E'ı:stverbrechern (Krimi
nalistische Abhandlungen XXIV, 19'36). 
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Bu hususta Goring tarafından yapılan benzetmeden yukarıda s.öı; 
etmi _ştik. Alman yazarlarından Rııdolf BemlıaıJdt ve Luclwi,g KııÜneı• 
özet olarak şu sonuçlara varmışlardır1g: 

Bernhardt, kardeşler üzerinde yaptığı araştırmalar sonuçlarını, 
iki ,grupa göre ayırmaktadır: 1) ana ve baba suçlu olmamakla bern
ber büyükaua ve babalarda ve yakın akrabalar arasında suçluluğa 
rastlananlar; 2) suçlu olan ana baba veya diğer akrabaları bulunma
yanlar. Yazar 'birinci kısıındald kardeşler arasında, ikinci grupa göre 
iki kat suçluluk oranına ras.tlandığmı belirtmekle ve bu fürkı -ilci 
grup çocuklar da suçlu olmayan aileler arasmda büyülülmli§ olduk
larından- doğuştan karaktere yormaktadır, 

Kuttner 20 suçlunun çocuklarını ve üvey çocuklarım incelemekte 
ve her ild grupta da suçluluk oranmı normalin üstünde bulmaktadır. 
Fakat oran,, üvey çocuklara göre; asıl çocuklarda daha fazla bulun
makt,adır. Kuttner diğer hıısuslan da gözönünde tutarak suçluluğun 
kalıtıma bağlı olduğu sonucuna varmakta ve kısırlaştırmayı tavsiye 
etmektedir20

• 

Suçlula-l"lıı ıısiil ve fütwğu. arasında akıl hastalığı ornn·ı 
134. - Suçluların çocuk veya ebeveynleri arasında suçluluk ora

nım belirleyerek suçluluk ve kalıtım arasında ilişld kurmaya yönelmiş 
bu etüdler yanında suçluların çocuk veya ebeveynleri arasında psişik 
veya psişiyatrik anomaliler, sar'a, psikopatlık, akıl zayıflığı, alkolizm 
oranlarını araştıran etüdler de vardır. Bu etüdlerle Varılan sonuçlara 
göre akıl hastalığı ve akıl zayıflığının suçlular ve ağu· suç işliyenle
ıfo ebeveyni arasında yüksek oranda olduğu sonucuna vanlam'amak
taclır. Buna karşılık psikopati yüksek orandadır. Alkolizme de yi.ik
sek oranda rastlamnaktadır21

• 

Hl) Rudolf B_ernha,rdt, Studien über· erbliche Belastung bei Vermö
gensverbrechen (Kriminalistische Aıbhandlungen XI, 1930); Lud
wig Kuttncr, Die Kinder der Sicherungsverwahrten {Krimina
listische Abhandlungen XXXI, 1938), 

20) B_u araştırmaların ve burada sözedilıneyen diğerlerinin, bu lw
nuda, Alman biliminden ciddi olarak şüphe etmeyi haklı kıla
cak bir zamanda, yfuıi Naziler döneminde, yapJlroJş olduğunu 
gözden uzak tutmamak gerekir. 

21) Thon.ıas ancl _Swaine Thomas, The Child in American, New Yorlc, 
1928. 
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135. - Iluıwitz eserinde suçluluk b"akımından suçlu ailelerinde 
yapılan istatistik araştırmalar Ve varılan sonuçları şöylece eleştirmek:. 
tedir: bir kere bq husustald incelemeler suç· hakkındaki değişik ve 
müphem görüş ve kavramlarma- dayanılarak yapılmıştır. Araştuma• 
!ar, kural olarak, ağır suçlar faillerinin hısımları arasında yüksek bir 
suç oranı göstermektedir. Fakat ıbu yüksek oranın verasete mi yoks� 
çevre şartlanµa mı bağlı bulunduğu hususunda kesin bir şey sÖy •  
leyebilmek imkanı yoktur; verasete ilişkin etkenleıi tecride çalışan 
etüdlerin değer ve gerçeğe uygunluldarı hususunda ise şüphe ile 
dunnak gerekir2ı. 

Sutlıerland • Gressey ise suçlu aileleri üzerinde yapılan incele. 
,:nelerden, suçluluk ve veraset arasmd'a ilişld kuranları hakkında şu 
eleştirileri yapmaktadırlar: 

Yazarlara göre Julrns ailesi Üzerinde yapılan incelemelerin- so• 
nuçhn /onathan.Edwatds'm ,fürnğları üzerinde yapılan incelemeler• 
le mukayese edi]miştir23

• Bu zat Amerika'da lmlüniler devrinde pa• 
pazlık etmiş ve kurduğu aileden valiler, yi.iksek mahkeme üyeleri, 
yazarlar, öğretmenler gelmiştir. Bunların atasında hiçbir suçlu -hu• 
lunmamıştır, Fakat Edrwar�ls.'ın cedleri arasında suçlu olanlar vardır. 
Söz gelimi ana Larafmdaıı büyükannesi zina sebebiyle boşanmış idi. 
Büyük halası kendi oğlunu ·ve büyük amcası, kız{cardeşini öldür-· 
müştü, Suçluluk ver�set yolu ile gelse idi. Edvards'ın ve füruğlann• 
dan ·birçoğunun suçlu olmaları gerekirdi. Ai_le araştumalan yolu ile 
varılan sonuca karşı mümki.in asıl itiraz şudur ki, çatalın kullanılması 
i:hleti bazı ailelerde yıllanda�beri özellik halini alm.ıştu·; fakat bu, 
çatal kullanma kabiliyetinin verasetle geçtiğini söylemeye ·hak ver-di
rernez, Demek oluyor ki, bir özelliğin bir.hirini izleyen kuşaklarda gö. 
zükmesi bu özelliğin doğuştan sayılması için her zaman bir sebep 
olamaz. Jukes ailesinden böyle pek çok sayıda suçlu çıkmasının sebebi, 
bu aile mensuplarının bir suç ortamı içinde büyümeleıi ve bu çevre
nin etkisi altında kalmaları ile de pek!lH izah olunabilir. 

22} Huı:witz, 109. 

23) Suthel'land - Cressey, 9-9. 

Kriminoloji - 10 
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n. İkizler üzerinde yapılan incelemeler 

136. - İkizlerin suçluluğu üzerinde yapılan ara1ıtıımaların suç
luluğun verasetle geçip geçmediği konusrmda önemli bir aracını oluş
turduğu da söylenebilir. 

Gerçekten -birbirini izleyen kuşaklaırın suçlu olınalan halinde 
verasetin etkili olup olmadığını belirleme bakımından esas zorluk, 
bilimsel yönden, çevrenin etkilerini tecrid edememekten ileri gel
mektedir, İşte ikizler üzerinde yapılan etüdlerin değeri çevrenin et� 
kisini yoketmek bakımından bir -imkan sağlamasıdır. 

İkizleıin (monozygotic), aynı bir yumıurladan doğan ve kardeş 
ayn ayn yurıııııtakıırd:an doğaın (dizygotic), ikizler olmak üzere ilci 
kısma ayrıldığı bilinmektedir. İmdi eğer tecrübe tek yumurta ikizleri 
arasında, suçlu olmak bakımından kardeş ikizlere göre geniş oranda 
bir paralelliğin varlığını tesbite 'imH.n verecek olursa, bunun suç
luluğun verasetle geçmekte olduğu hususunda kuvvetli bir delil sayı
lacaği düşünülmüştür. G.erçekten ikizler genellikle aynı çevre şartları 
içinde ve genel olarak eşit muamele taı·zlarına tilbi tu'tulmak smetiyle 
büyütüldüklel'inden, çevre etkilerinin sadece tek yumurta ildzlerinin 
birlikte olarak çok suç işlemelerine· sebep olacağı söylenemez; diğer 
yilndan aynı sperm ve yumurtadan meydana gelen tek yumurta ikiz
lerinde vera�etin aynı şekilde gözükeceğinden şüphe edilemez. Kardeş 
ildzlerden birinin suç işlemesine karşılık, diğeri suç işlemiyorsa buna 
karşi.lık tek yumurta ikizlerinin her ikisi de suçlu olmakta iseler, bu, 
suçluluk ile veraset arasında hir ilişkiye delil olarak ileri süıülrnek 
gerekir, denilmiştir�". 

24) Kriminoloji literatüründe özellikle Almanca ve İngilizce olarak 
yayınlanan birçok eser ve makale ikizlerin suçluluğuna ilişkin 
bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını nakledelim : Francis -Galton, 
The History of Twins as a Cbterion of the Relative Power of 
Nature and Nurture, 189·6; Siıemens, Ziwillingspatholo.gie, 192:4; 
Lange, Verbechen als schicksal, 1929 (İngilizce tercümesi Haldane, 
Grime and Destiny 193"0), Legras, Psychose und Kriminalitaet bei 
Zwillingen, ı:9133; Stumpfl, Die Ursprünge. des Verbrechens 19'36; 
Kmnz, Lebensschicksale Krimineller Zıwilllııge Hl-36; Rosanoff, 
Critninality and Delinquency in Twins (Journal of Criminal Law 
and Criminology, XXIV, l93·4); Newman, Freenıan, Uolzinger, 
Twins, A study of Heredity and Environment, 19'3,7; Mowrer, 
Some Factory in the Af.fectional Adjustm-ent of Twins (Arneri-
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ikizlerin, suçluluk ile veraset arasındaki ilişkileri tahkik ·bakı
mından kullamlıni:ı.sına ait araştırmaların başlangıcmı Francis Galton 
tarafııidan 1876 senesinde yapılan verasete ilişkin biyolojik araştır
mlar ortaya koymuştur. 

İkizler ve suçluluk konusunda en ünlü incelemeyi Alman Jolıan
nes Lange, 1929 da yayınlanan eseri ile vermiştir2

�. 

Lange, birisi suçlu olan 30 çift i.Jdzi ele almıştır; bunlardan 13 
çiftin tek yumurta ikizi ve 17 sinin kardeş ikiz olduğunu tesbit et
miştir. 13 çiftten 10 umm somadan suç işledikleri, 17 kardeş ildzden 
ise ancak Hdsinin suç işlemiş bulunduklarını incelemeleri sonucu ola
rak açıklamıştır. Lange bu gözlemden şu sonucu çıkarmıştır: 

"Suç işleme bakımından tek yumurta ikizleri, kesin olarak ben
zer, buna karşıhk kardeş ikizler, farklı şekilde hareket etmektedirler. 
İlcizler metoduna önem veriyorsak, sebepler söz konusu olduğunda, 
doğuştan olan eğilimler üs ti.in bir rol oynamaktadır26

". 

1937 yılınd.ı üç• Amerikalı, ortak bir araştırmalarında, 4-2 tek yu
ınurta ikizini incelemişlel' ve sonuç olarak bunlardan aynı zamanda 
sııçlu olanların oranmm % 93'ü gösterdiğini, buna karşılık 25 kardeş 
-ikiz üzeıinde ya_pılan bir araştırmada oranın ancak % 20 olduğunu 
tesbit etmişlerdir27

, 

Lange'nin ve diğer incelemelerin yayınlanınasından sonra bir 
aralık suçta veraset ve irsiyetin etkisi artık tartışmasız olarak isbat 
edilmiş gibi sayılmış ve fakat sonradan diğer al'aştırmalar bu etkiyi 
azaltmıştır28

• 

can Sodological Review, Augmrt 19'54); Tuı:ikel, Is there E'vi
dence o.f a Physical Basis for Crirninal Behavior (Journal of 
Criminal Law and Criminology, 1940, s ,  421); VV:helan, A-ggress ive 
Psychopathy in one of a Pair of Uniovular T'Wins (British Journal 
of Delin-quency, Eltim 19'51, s .  130); Paııl Po-penol, Twins and 
Criminals (Journal of Heredity, October 1930, s .  399) ;  KO. 
Christiansen, Mobility and Crime ,cı_mon-g tvrins (International 
Journal of Criminology and Penology, Vol. 1, Februı:ıry 1973, 
a nı i 25) Lange, Crime and Destiny, 1931 (İngilizceye çeviren : Haldanıe). 

25) Hurwitz, 100. 
27) Newınan - Fı•ceman - UoJzinger, Twins, A Study of Heredity 

and Environment, Chicago I:9-37, s. 35,2, 
28) Suthel'land and Cııesscy, 101. 
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.Legras, Stumpfl ve Kmnz taraflarından yapılmış olan araştırma
lai tek yumurta ikizleri arasındaki birlikte suçluluk oranının, kardeş• 
Hdzlere göre ancak 1,4 oranında fazla olduğunu ortaya koymuştur. 
Rosanaff oran_ın üç katı olduğunu söylemektedir�9

• 

Ashley Montagu ildzler konusunda yapılmış olan bütün araştır
ınalann sonuçlarını ele alıp topladıktan sonra orıanlarıu ilci ikizler . 
grupunda da hemen hemen aynı olduğu s.onucuna vardığını açılda: 
ınaktadır. Ziı"a kardeş ildzlerde % 83 halde her iki kardeş de suçlu 
o,lmakta, tek yumurta ikizlerinde ise % 32.. 7 .halde karde,ılerden biri 
suçlu olduğu halde; diğeri suçlu olmamaktadır. Montagu bu gözlem
den hareket ile "bir kimsenin suç işlemek hususup_dald eğilime vıiris 
olduğu hakkında en küçük bir delil yoktur; suç sosyal şartların ürü
nüdür; biyolojik şartların değil00

" de;rnektedir. 

Özet 

13-6 bis. - İkizlerin suçlulul:lan konusunda dünyada yapılmış 
olan araştırmaların sonuçları ı:ışağıdaki cedvelde özetlenmiştir. 

Aynı yumurta ikizleri 

ıi ·• §' 
" �  a " 
. � • "' 
" " "' 8 � <il ffi 

t � "' 
·• a " -

i§ o "' Araştırıcı ..El . ·rn ' 'ô 3, -....,  
Lange (1929) 13 ,76.9 
Legras (1932) ' 100 
Rosanoff (HJM} 37 . 67.6 
Kranz (1936) 31 64.5 
Stumpfl (-193&) 18 64.5 
Borgström (1939)81 4 75.0 
Yoshirp.asu (1961)0� 28 60.6 
Christiansen {1'970) 67 34.3 

Kardeş 

·• ' 
,:1 � 
. � " 
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28 
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19 

' 

1 
18 

114 

ikizler 
" t 1 a " 
,ıı 

"' 
8 

J ] � i 
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11.8 

o.o 
17.9 
53.5 
aıe:s 
40.0 
Ll.1 
ıı.3 

29) Bu yazarların eserleri' için 136 no.-nın notlarına bk. Bu araştır
malar hususunda a3:rmtılı bilgiler için bk. Burwitz, 101 ve son. 

30) Teeters and Reinemann, 104 den naklen. 
31) BurgsU'öın, Eine Serie Von Kriminellen Zwilliugen (Arclıi.v für 

Rassen - und Gesellschaftsbiologie 1939, 33, 334 - 343 (zikreden : 
Christiansen). 

32) Yoshlınasu, The Criminological sigiıificanc'e of the .family in the 
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Bu cedvelden anlaşılmaktadır ld, en son araştırmayı oluşlurnrı 
ve en geniş sayıda çifti incelemiş bulunan Chıis.tiansen'e göre- her 
iki tür ikizlerin birlikte suçluluğu, aynı yumurta ildzlerinde daha fazla 
olmakla beraber, aksi etüdlerin sonuçlarına göre çok düşüldür ve üç
te bir kadardır, Christiansen'e göre aynı zamanda suçlu olmak (coıı
cordance) sadece ikizlerin kardeş ikiz olmalarına değil; fakat o.yııı 
zamanda ve geniş ölçüde ikizlerin içinde yaşadıkları çevreye bağ
lıdır . 

.Amedl<ada araştırmalar, küçük ikizlerin ebeveynleri_ tarafmdan 
diğer çocuklara nazaran daha fazla ihmale uğradıklarını göslcrmiş
tll': İkizler, biııbirlerini kıskanmamaları için, daha az kucaklanrnakta 
öğülmekle ve daha fazla takdire muh_atap olmaktadrrlar. İldzler'tıı, ilk 
çocukluk yıllarında daha az zeka derecesi göstermeleri ve dtli geç 
öğrenmeleri bu tutuma bağlamnaktadu._ 

İldzlerin anneleri, iki çocuğa bakarken daha az zamana tasar
ruf edebildiklerinden, ikizlerin birbirini eğlendirip meşgul elıneleri 
istenilmekte bu hal çocukların, ana baba ile ·az konuşmaları sebebiyle, 
gelişmelerini yavaşlatiııaktadu33

• 

Sonuç 
137. - İkizler üzerinde yapılan incelemelerin de, _verasetin suç 

üzerindeki etldlerirıi ispat bakımından, fazla değeri bulunduğunu 
sanmıyoruz. ikizler metodunu uygulayarak varılan sonuçlar hakkın� 
da şu eleştirilerin yapılması mümkündüı-: 

1) İkizler üzerinde yapılan incelemeler sınırlı sayıda olmuş ve 
yazarlarca uygulanan ınelodlar da farklı bulunmuştuI34. 

2) İkizlerin tek yumurta ikizi veya kardeş ikiz olcluklannı be� 
lirleme hususunda kesin bir teşhis yapmak imkanı yoktur3

�. 

light of Studies of Criminal Twins (Acta Criminologiae et Me
dicinae Iegalis Japonica) ,  19·61, 27, supplement (zikreden : Chris
tiansen) .  

33) Bk. Reader's Digest, Aralık 1977, s. 76. 
34.) Taft, s. 101. 
35) Hurwitz, 104. 
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3) Cinsiyet ve veraset problemleri ile uğraş_an çok sayıda tabiat 
bilimleri mensupları suç veya akli duruma ait öııellilderin verasetle 
geçtiği hususunda abartılmış iddialarda bulu!,J.mamaktadırlar30

• 

4) İlci çeşit ikizlerin suçluluğu arasında iddia olunduğu_ gibi 
bir farkın varlığı kabul edilse de, bu farkın mutlaka vera&ete yo
rulması mümkün değildir. Zira tek yumurta ikizleıinin aile çevrnsi 
sosyal psikoloji bakimdan kardeş ildzlere göre ,çok daha benzerdir. 
Keza tek yumurta ilcizlerinin birbirinden aynlmas1 hususundaki zor
luklar dolayısiyle _aile dışındaki diğer şartların ildzlere karşı olan 
tepkileri de ayni_ olı{ıaktadır37

, 

Ayrıca yapılan incelemelerde tek yumurta ikizlednin ailelerinin 
genellikle ekonomik sıkıntılar içinde bulunduğu, ebeveynlerinin al
kole tutkun oldukları da saptanmıştır. 

5) Birhl<:te suç işliyen tek yummta ikizlerinden birisinin hayat 
tarzı değiştikten sonra artık suç işlemediği ve fakat hayat tarzı ay
nı kalmakta devam �den diğerinin suç mesleğinde s.ebat eylediğine 
dair m,iısaller vardıra,ı. 

m. ll'k ve SU!,l 

138. - Verasetin suçlar iizerindeld etldsi isbat olunmağa çalı
şılırken ırk ile suçluluk arasındaki ilişldlerin varlığl da iddia edilmiştir, 
Gerçekten suç, ırka ait özellHderin doğrudan doğruya bir sonucu sa
yılmaktadır. Irki özelliklerin· ise biyolojik yönden belirdiği açıklan
mıştır19, Irk, ·verasetin grup bakımı.rıdan görünüşünü belirtir. 

Çeşitli ırkların ve ulusal grupların bir araya gelerek yaşadıkları 
Amerika'da, bu konuda yapılan pek çok etüdlere rastlanmaktadır.' 

Avı·upa'da· Kriminoloji ede!biyatında Lombrosô. İtalya ve Fran
sa'da yalıudi ve çingenelerin s.uçluluğundan sözetiniş ve değişik 

36-) Adl'iıµı. Srhand Owen, General Genetics, 1952, s. 5,37. 
37) Sutherland anıl Crcssey, lı02; Mowrer, Samı,, Factors in the Af

fe!:!tional Adjustment of T'wins (American .Sociological Re-view) 
Ağustos 1954; Vold, g,a. 

38) Lorna Whelan, Aggressive P'syclıopathy in one of a Pair of 
Uniovular Twins (British JoUl'nal of Deliıı,quency October lS-51, 
s. 130). 

39) Sutheda.nd - Cressey, 138. 
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memleketlerin bazı kısımlarındald fazla suçluluğun ırka .bağlı bulun" 
duğunu açıklamıştır10

• Aschaffenburg Alman yahudilerinin suçluluğu 
problemini ldtabının din ve ırka ilişkin faslında izah etmiştir41• Av" 
rupa eserlerinde yahudilerin suçluluğu konusunda yapılmış incele• 
meler özellikle çok sayıdadu, 

Yukarıda da açıkladığımız gibi, Amerikan halkını teşkil eden de" 
ğişik etnik gruplarm zene l, kızılderili, Çinli ve Japonların suçluluk. 
!arının özelliklerine ilişkiıı olmak üzere yapılmış çeşitli araşlırmalar 
vardır. Bütün bunların vardığı sonuçlar bir etnik grupun veya bir ll'" 
kın diğerine göre suça daha fazla eğilimli olduğu hakkındaki iddia
ların bilimsel yönden savunulmasına imkıln olmadığıdır. Bununla be" 
nıber biitün bu incelemeler, işlenen bazı, tür suçlarla, belirli etnik 
grupların kültürü arasında bir ilişki olduğunu tesbite imU.n vermiş" 
tİı'. 

Hooton'un incelemeleri 
139. - Hooton bazı Avrupa milletlerinin, belirli suçları olağan" 

fütü yoğunlukla işlemekte •bulunduklarını açıklamaktadır. Yazarca 
yabancı memleketlerde doğmuş suçlular üzerinde yapılan incelemeler 
şn sonuçları vermiş bulunmaktadır42• 

İtalyan'lar adanı. öldünrı,e suçlarını, İskandinav'lar cinsiyete karşı 
saldırıyı belirten suÇiar ile sahtekiirlık suçlarını, Portekiz, İspanyol 
ve Meksika'hiar ise yasak silılh taşıma suçlarını çok sayıda işlemek
tedirler. 

I-Iooton bu araştırmalarını yaparken 5689 suçluyu antropolojik 
balomdan incelemiş, bunları 9 etnik tipe bölmüş ve bu grupların han. 
gi suçlan çoklukla işlediklerini de tesbit elmiştir43

, Bütün bu ince
lemeler sonunda Hooton şu sonuca ulaşmaktadır: suç ırka bağlı de" 
ğildir; fakat her ırkta biyolojik bakımdan bozuk kimseler vardır \ e 
bunlar işlenen suçlarm çoğundan sorumludurlar41. 

40) Lonıbrnso, Crime; Its Causes and Remedies, Baston rnıı, s. 23. 
41) Gustav Asclıafiieınburg, Das Verbrechen und Sdne Beki:impfung 

1923. 
42) Hooton, Crime and the Man, 19-39, s .  140. 
43) Bu hususta tafsilat için bk. Barness and Teeters, 184. 
44) Hooton, 252. 
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Suç ve etnik vasıflar 

140. - Suçla ilgisi bakımından, bil' ırk huy ve bünyesinden söz 
edilmiş ve bu arada meşelı1 güney İtalya.'d� oturanların," çabuk hırs-· 
lanır, kanı sıcak bünyede oldukları söylenmiş ve Amerika'da İtalyan 
göçmenleri arasındaki yüksek kan .suçlarının ıböylece izah olunabile
ceği belirtilmiştir. Bununla ber-aber güney İtalya'nın, ırk bakımmdan 
olduğu kadar kültiiı: bakımından da kuzey İtalya'dan farklı olduğu 
Heri sürülmesine rağmen,· güney İtalya'dan Amerika'ya hicret eden 
göçmenlerin Amerika' da doğan çocuklarının suçlarında fazla şiddet 
görülmediği tesbit edi:lmiştir45

• Gerçekten güney İtalya'da yüzyılliır
. danberi köklü biı: idaı'l otoritenin var olmayışı herkesin kendi kendini 

savunma zorununu ortaya çıkaı'mış; mert insanın, mahkemeye gitmi
yeceği ve kendini ve ailesini bıçağını çekerek koruyacağı i'nanç ve 
geleneğini yerleşmesini sonuçlamıştır. 

Çin ve Japon göçmenlerinin az miktarda suç işlemeleri de aynı 
suretle kültür ve sos.yal geleneklerile izah olunabilir. 

Zenciler ve suç 

141. -· Aınerika'da zencilel', genel nüfusa olan oranları ile mu
kayese edilemiyecek sayıda suç işlemektedirler. Gerçi bu bakımdan 
istatistilderin gösterdiği rakamların tam olarak gerçeğe uymadığını 
iddia eden yazarlar da vardır. Bununla beraber zencilerin, genel ve 
ortalama oranlardan fazla suç işlemekte bulundukları da muhak
kaktır. 

Zencilerin bu Yüksek sayıdaki suç oranları, Arqerikan toplumun
da renkli ırklara karşı bir talanı, tarihi, sosyal, eıkonomik sebeplerin 
sonuçladığı ırk aymmına (Raci.al disa1imination) ve bir azınlık gru
puna karşı olan önceden elde edilmiş fikirlerle izah edilmektedir�6

• 

Gerçekten zencilerin ve renkli diğer ırkların Amerika'da aşağı nk sa
yılmaları -son zamanlarda esaslı bir talom gelişmeler ohnakla bera
ber- bunlara karşı ayının teşkil edici iş.Jemlerin uygulanmasını, hak
larında hattıl bazı medelll ve siyasal hakların yokluğunu s9nuçlamış-

45) Root and Giaı.·dini, A Psychological and Educational Survey of 
l!H6 Prisoncrs in the Western Penitentiary of Pennsylvania, 
192.7. 
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tır. Şu hal zenci nüfusun daimt bir tansiyon halinde yaşamasına ve 
hareket ve fiillerini yerine göre şiddetli tepkiler şeklinde gösterme
sine neden olmakta ve böylece zencilerin işldiği suç sayısını esaslı 
biç-imde arttırmaktadır. Görülüyor ld, zencilerin yüksek sayıda suç 
işlemelerinin seb

.
epleri ırka bağlı olmayıp, tamamiyle çevreye ilişkin 

bulunmakta ve sosyal şartların bir sonucu olarak gözükmektedİI'. 

Sonuç 

142. � Bu bahse son verirken Ta:ft'ın şu görüşünü de naklede
lim: Veraset problemlerinde uzman bilginlerin çoğunluğunun egili
mi, ırkların ·yetenekleri arasında eşitlikçi bir görüşe doğrudur ve ay
nı akli ve zihrı1 imkıin ve kabiliyetlerin bütün ITklarda ayni suretle 
varlığı kabul edilmektedir. Bu itibar.la bazı ırkların üstün ve Jiğer
lorinin aşağı olduğu hakkındaki görüşler tama�ile yanlış ve her ti.irlü 
es.astan yoksun bulunmaktadır. Tersine böyle bir yanlış görü§i.in yay
gın bulunması, Amerikan zencileri misalinde oldnğu gilbi, suçu geı.'İş 
ölçüde arttıran bir lür faktör ve etken sayıl�ak gerekir. 

irsiyet ve suç koroıı..sımdır görüşümüz 
143. - Geçen bahisl.erde izalıma çalışıldığı gibi veraSet ve suç� 

luluk arasındaki iHşkileri isbat için meydana getirilmiş olan üç tip
teld incelemeler (Suçlu aileleri, ve ırkların suçluluğu, ikizler hakkın
daki araştırmalar) vera·set ile suç arasınd�ki ilişkileri isbat bakımın
dan kesin hiçhfr delil ortaya konulabilmesine imkıl.n vermemiştir. Ter
sine verasete ilişkin olduğu açıklanan etkinin çevreye ilişkin cldu
ğunu çok kere açıklamaya imkan bulunduğu gibi çevre elkilerin,i ber
t-araf elmek suretile sonuç.lara varabilen ciddi incelemeler meydana 
getirmeye de imkıl.n oln'ıaınışİır17

• 

Verasetin etkilerini isbat için yapılmış olan üç çeşit ve yönde
ki araştırmalar dolayısiyle fikirlerimizi yukarda bahislerinde belirt
miştik. 

Şu hususta şüphe yoktm ki, veraset dolayısile geçen fizik ya da 
ruhi bazı sakatlıklar, bunlara sahip- olım kişi üzerine çevrenin çeşitli 

46) Bk. Sulhi Dönme2ıer, Sosyotoii, 7. bası, İstanbul 1-9'?8,_ s. 72 ve 
son.; öze1li1üe 1S5 ve son. 

47) Bk. S:r:-abo, Criminologie, s , 95 ve son. 
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tepldlerini davet etmek suretile, bir tür baskı doğurucu, suça yönel
tici etki yapabilir. Gerçekten bazı veras.etle geçebilen fizik veya ruhi 
bozukluklar, kişinin çevresinde garip, komik, daima alay edilen bir 
tip halini almasına sebep olup onu sosyal itibardan yoksun hale dü
şürebilir ve başka bir grup içinde itibar araı:qasını ve suçlu duruma 
girmesini sonuçlayabilir. Büyük toplum içinde ainrlık teşkil eden bir 
grupa bağlılık da ayu:ıı suretle etld yapabilir. Taft, bir kızda on dört 
yaşında gözüken ve veraset yolu ile geçen felç halinin onun .sosyal 
ilişldlerine etkili ·bulunduğu ve netiL.ede bir fahişe halini almasma se
bep ·olduğımu açıldamaktadır48• 

4S) Taft, 1-00. 
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FİZYOLOJİ!< FAKTÖRLER VE SUÇ 

144. - Bu fasılda körlük, sağırlık, topailık, .çolaldık gibi çeşitli 
beden organlarında gözüken zayıflık, hastalık ve uzuv tatillerinin, 
cinsiyet ·organlarındaki ve fizyolojisindeki diğer bozuklukların ve de
ğişik hayat safüalarmm, yani yaşm, suç üzerindeki etkilerini inceli
yeceğiz, 

1. § BEDEN HASTALIKLARl VE SUÇ 

Beden amıalal'mın genel nüfus içindeki oranı 

145. - Körlük, sağırlık, topallık ve çolaklık gLbi beden 3.rızalan
nın işlenen suçlar üzerideki etkilerini mütalaa edebilmek için her şey
den önce bıı tür organik ve bedeni noksanların suç işliyenler ve suÇ 
işlemiyenler gruplan arasındaki yaygınlık oranını belirleyebilmek ge
rekir. 

Ameıilca'da bu konuda yapılmış olan araştırmalar söz konusu 
oranın suç işliyenler Ve suç işlemiyenler arasında değişik olmadığını 
saptamaya imldlıı vermiştir. Avrupa memleketleri ve memleketimiz 
bakımından, bu maksatla yapılmış incelıemelerin var olduğunu bilmi
yoruz. Bu itibarla beden hastalıklarının ve insanların organlarındaki.' 
bozuklukların, doğrudan doğnıya bir suç faktörü olarak ne. gibi et� 
kileri bulunduğunu belirleyebilmek, bu gibi incelemeler yapılmadığı 
sürece, tabi�, mümkün olamaz. 

146, - Amerika'da yapılmış bazı araştırmalarda gözleri iy/ gör
miyen okul çocukları arasında suç oranının fazla olduğu ve yine ku� 
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}aklan (yelken veya kepçe) denilen tipte çocuklaı· arasında daha faz
la suçl{tluğa rastlandığı açıklanmaktadır1. 

Sutherland ıbu araştırmaların vardığı sonuçları başka tarzda izah 
etmekte ve rastlanan özelliklerin, çocukların ebeveynleıi tarafından 
ihmal ve terkedilmiş bulunduklarına delMet ettiğini, sebep değil fa
kat bir sonuç -ı:eşkil et,tiklerini açıldamaktadır2. 

(?":·kinlik ve SUÇ 

147. - Fizik bozU.lduklar ve çirld.n oluş ile suç arasında biı' iliş
ld kurulmasına da çalışılmıştır. Gerçekten çirldn insanın hayatta bir 
takım zevklere ve sıkıntılara güzel insandan daha fa'.?la olarak rast
layacağı ve çevresinden göreceği muamelelerin onu belki de müba
lağalı tepldlere Sürükleyerek suçu· sonuçlayan bir sebep niteliğini gös_ 
teı·ebileceği düşünülebilir. 

Herhalde, hastalık, çirkinlik,. organlarda zayıflık ve noksanların 
insanların çevrelerine uymaları hususunu güçleştireceği ıuuhakkaktu. 
Buna kaı·şılık ileri derecedeki hastalıkların ise suçu önleyeceği düşü
ııülebilir. Has.talığın sosyal hayatta başarısızlığa ve sosyal hayattald 
başarısızlığın ise suça s'(.irükliyeceği _ düşünülmek gerekir, Vücudun 
şeker metabolizmadaki bozuklukların çeşitli suçlara yönelttiği evvelce 
izah edilmişti (yukarıda 121 ·no. ya  bk.)3• 

Ayrıca ·şu hususa da işaret, etmek geieldr ki, belirli beden veya 
rnlı hastalıklmının bazı kültiir şartlan içerisinde suça yöneltmek 
şöyle dursun tersine bir kişileşme araç ve alıimeti teşldl eylediği görül
mektedir: Bazı kültürlerde .sar'a ve fazla miktal'da §İşmanhk ldşinin 
metafizÜc bazı kudretlerle ilgisine dair bir alamet sayılmış ve ona üs
tün bir sosyal itibar sağlamıştır\ 

Görülüyor ki, bedeni arızalar ile suç arasındaki ilişldler, dolayı
siyle olabilmektedir: 

1) KHınıer, A Study o-f the Human Ear form tlıe Standpoint of 
Identification in Criminology (Correction, Kasım Hl32). 

2) Suthedand and Cressey, Pı:inciples of Criminology, s. lOfi, 
3) ·Taft, Criroinology, 3. bası, s .  119. 
4) Calİlwell, Criıninology, s. 203. 
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2. § YAŞ VE SUÇ 

148, - İnsan, doğumundan öliimüne kadar birbirini i:ileyen ge
Hşme aşamalarından geçmektedir. ~nu itibarla yaş ile beden geliş
mesi ya da değişme aşamaları arasında bir paralellik btilunmaktadır. 
Yaş deyince de bundan insanın beşikten mezara kadar sürdürdüğii 
çeşitli organik gelişme ve çökme aşamalarım anlamaktayız. 

Yaş ile suçlululr ı;ıı·asındaki .ilişJdlel' 

149. - Yaş ile suç arasındaki ilişkileri tesbit hususunda değişik 
memleketlerdeki istatistikleri de gözönüne alarak, yapılan inceleme
ler şu hususların saptanmasını imkfuı altına almıştır: 

a) Suç bazı yaŞ gruplarında daha çok yoğunlaşmaktadır. Bunun 
genellikle hemen rüşt yaşına öngelen devre olduğu Amerikan yazar
larından Sutherlaııd - Crnssey açıklamakta ve İngiliz mahkfrmiyet is
tatistiklerine göre bu yaşın erkeklerde 12-13, kadınlarda l&--:-17, 
Amerika'da ise 18-2-4 oiduğunu belirtmektedir1

. Buna karşılık Go
ring 2Q.-.45 yaşları arasında geniş suçlulük oram bulmuştur�. 

150, - 362,yayın sayılı (Hükümlüler istatistiği) ne göre3 1938-
1'8-51 yıllan arasında, muhtelif' yaş gruplarına mensup hükümlülere 
ait rakamların on döı-.t yı.\lılc oıtalaması alınacak olursa durum şu şe
kilde belirmektedir: 

1) Suthedand - Cl'essey, 108. 
2) Goring, The English Convict, HJ19, s. 122; Danimarka'da yapılan 

tetkikler 20 - 25 yaş gruplarında yoğunluğun varlığın ıgöster
mektedir. 

3) Bu eser kitabımızda {352. İstatistik), 40-5 neşriyat sayılı istatis
tik ise (405. İstatistik) olarnk zikredilecektir. Son olarak ya
yınlanan Adalet İstatistikleı:i 1960 - Hl67 adlı eserde ·(60J:. İsta
tistik) olarak zikrolunacaktır. 
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Yaş Qrupları 

12 - 15 
16 - 18 
19 - 21 
22 - 29 
-30 - 39 
40 - 49 
5'0 - 5'!:lı 

60 - 64 
65 + 
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14 yıllık mahkumiyet 
ortalaması 

381,2 
1023-6,7 

3777,7 
22,67'9,l 
29'462,6 
1802/1,8 

7046,7 
1877,7 
1492,0 

Görülüyor ki, mutlak ı·akamlar itiibaıile suçlulı.ik yoğunluğu mem
leketimizde 30-39 yaşları arasında bulunan grupta gözilkmektedir. 

405 saytlı -İstatistiğe göre ise 1965 yı'lında çeşitli suçla-rdan do
layı mahki'ıın edilmiş bulunanların durumuna ait aşağıdaki cedveli 
verebiliriz: 

Şahıslar aleyhinde işlenen suçla1· : 

12-15 16-18 19-21 22-29 30-39 40-49 
48 101 181 395 298 197 

Adam öl-dürme cürümleri : 

50-59 60-64 65 + 
9-8 11 13 

12-15 16-18 19-21 22-29 30-3-9 4CH9 50,....59 fö)•-64 65 + 
132 268 369 785 370 211 84 14 18 

I-lıl'sızlık suçları : 
12-15- 16-18 19-21 22-W 30-39 40-49 5-0-5,9 6:l}-64 65 + 
2114 2330 2'281 2942 1346 soı- 363 7,1 44 

Irza tecavüz Cü1·iimle1'i : 

12-15 16-18 19-21 22-29 30-319 40-49 50-5·9 60-64 6,5 + ,  
�---------------- --

303 49'5 394 639 370 270 51 6 7 

Göi·ülüyor ld, 405 neşriyat sayılı hükümlüler İstatistiğine göre 
her çeşit suç bakımından yoğunluk 22-29 yaş grubundadır; kadın 
mahk�lar bakımından da durum aynıdır. 
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601 sayılı Adalet İstatistiklerine göre 1959- - 196� yıllal'ı dört se.J 
nelik ortalamasına göre yaş gruplarına göre mahkı1m olanların dağı
lımı şu suretle gö.zülanektedir: 

Yaş grupları 4 yıllık mahkfı.miyet 
ortalaması 

12 - 15 8064 
16 - 18 1746-7 
19 - 21 1523"1 
2-2.- 29- 57424 
30 - 39 52583 
40 - 49 27987 
5.0 - 59 17042 
60 - 64 35-38 
65 + 2'5,14 

Keza görülmektedir ld ·001 sayılı Adalet istatistiğine göre de, 
mutlak sayılar itibariyle hükiim'1ülük 22i'-29 yaş gıupunda yoğunlaş
maktadır. 

(Adam öldürmeler hakkındaki Araştırma) ya göre, adam öldür
me cürümlerindeki yoğunluğun 21-30 yaş gruplannda toplandığı 
görülmektedir; bununla beraber 30----40 yaşların arasında bulunan 
gnıpa göre fark fazla değildir\ Amerika'da yayınlanan istatistiklere 
göre ise adam öldürme suçlan 20- 29 yaşlan arasındaki grupıta yo-
ğunlaş,maktadır. 

151. - b) Ancak,, belirli suç çeşitleri gözönüne alınacak olur
sa, bunların yoğunlaştığı yaş gruplarınıµ, suçların türüne göre değiş
tiği de görülmektedir. Mese"H\ Amerika'da otomobil h·ırsızlığından do
layı snçhı bulunanların 1'5-19 yaş grupları arasında, beyaz yaka suç
lularının ileri yaşlarda yoğunlaştığı, keza sarhoşluk V!'l ırza tecavüz 
dışındaki diğer cinsiyete karşı işlenen suçlara, umumi adap aleyhinde 
işlenen suçlara ileıi yaşlarda rastlandığı göriilmektedir6

• 

4) Türkiye'de Adam Öldürme Cürümleri Mahlcümlan hakkında 
Kriminolojik İstatistik, Hl'48 (İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza 
Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü neşriyatı, Na. 1). 

5) Daird O. Mobıerg, Old Age and Crime (Journal of Criminal Law 
and Criminology and Police Science, Mart 19-53, s. 764); Cald
well, Criminology, 200. 
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Genellikle denilebilir ki, daha çok aktif olan, hareket ve şiddet 
gerekfüen suçlar gençler tarafından işlenir olarak ,gözükmekte buna 
karşılık hile ile birar�da olarak -işi-enen fiiller yaş balamından olgun
luğu gerektirmektedir. 

152. � c) Kadınların gerek genel olarak işledikleri suçların yo
ğunlaştığı yaş grupu, gerek işledikleri suç türleri itilbarile beliren yaş 
gnıplarının farklı bulunduğu açıİdanmıştır6

• 

(Adam öldfümeler- hakkında araştırma), söz konusu suçlularda 
yaş grupları bak�mmdan, kadlil; ve _erkekler arasında bir fark btılırn
nıadığını göstenıiiştir. K'.e�a (632. İstatistik) e göre de kadın mahHım
lar, genel suçluluk rakamları itibarile, 30'--39J y1;1ş grup,lan arasında 
yoğunlaşmaktadırlar (405. İstatistiğe) göre ise J'oğunluk 22----29 yaş 
grnbu arasındadır. 

Devlet İstatis.tik Enstitüsi'ınCe tertiplenen ve 2-03 no. ile yayınla
nan Kadın ve Çocuk Hükümlüler anketi inceleme kollusu teşkil eden 
vtı tüm kadın ına_,hkllmlann % 58,8 ini teşkil etiği bildirilen 333 kadın 
hükümlülerin yaş gnıplarını şu suretle -göstermektedir: 

Yaş grupları Suç sayısı 

18 14 

19 - 21 26 

22 - 29 99, 
3-0 - 39 92 

40 - 49 69 

50 - 59' 19 

60 - 64 8 
65 + 1 

Meçhul 1 

25 Ekim 1970 gei.1el nüfus sayımı son-ı.1çlarma gör.e1 22-29 y:t§ 
grupunda nüfusumuzda 1. 77.311 kadın, 30-39 yaş grupunda ise 
2.231.526 kadın vardı. 1975 -nüfus sayımıtna göre nüfusumuzda 
196029_89 kadın ve 207'44730 ,erkek. bulunmaktadu·. 1980 nüfus sayı
mına ai,t rakamlar henüz yayınlanmaımştır. 

6) Suthe:rland - Cı-essey, 108. 
7) Bk. 2-5 Ekim 19'10 Genel Nüfus Sayımı Örnekleme sonuçları, 

yayın no. 659, Anka;ra 197·2. 
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153. - d) Suçluluğun dağıldığı yaş gruplan itibarile yapılan 
incelemeler, suçluluğun küçük yaşlardan iti'baren yavaş yavaş artarak 
orta yaşlarda yoğunlaşıp, yaş ilerledikçe azaldığını ve ileri yaşlarda 
hemen hemen ortadan kalktığını gösteımektedir0

• 

19\37 yılında yayınladıkları "Later C1'/minal Careers'' adlı eserin
de Glıı-eck'lar bir olgunlaşma teori.si ileri sürmüşler ve suçluların yaş
lı:ındıkça suçlu yaşayış tarzından ayrılmak, suç yolunu terketmek hu
susunda genel bir eğilime talbi bulunduklarını ileri sürmüşlerdir: Zira, 
zamanla saldırganlılc azalmakla bunun yerini diğer bir takım psiko
lojik değişiklikler almaktadır0

• 

e) Yaş gnıplariyle suçluluk arasindaki ilişld, esas itibariyle, 
bir kültür problemi olarak gözükmekte · böylece suçun yoğunlaştığı 
yaş grupları bir memleketten diğerine değişdhildiği gibi değişik yaş 
gruplarındaki suçluluk tipleri de böylece değişebilmektedir10

• 

Suçta olgımhtlı: ya�ı 

154. - f') İstafa;.tik bakımından yaş grupları, hayalın normal 
ve objektif seyrine göre belirlenmekle beraber bazan belirli suçlunun 
kişisel olgunlaşmasmdaki özellik bu normal seyirden sapan .nitelik 
gösterebilir. Böylece bir kişinin kronolojik yaşı ile olgunluk yaşı ya da 
F.tieııne de G1·eef'İn deyimi ile (kişilik yaşı) biı'birinden ayn ola� 
bilirıı. 

Bir kişi suçwııı. işleyebilmek için pltinlar yapabildiği, yukalanııı--
ca cezada,n nasıl kurtııürbileceğini tasadad1.ğ·ı, cemevini hayatının bfr 
parçası o_laruk filozofça karşılayabildiği. hallerde sııçtaı olgunluk ya.
şrna ı.da.ş1m.ş olur. Amerikan yaziı.rları, hir Amerikan çocuğunun 12-14 
yaşlan arasında suçta olıgunluk çağına ulaşabildiğini açıklamaktadu� 
lar12

• 

8) Caldwell, 200. 
9) Sheldon - Eleımor Glueck, Later Criminal Careers, New York 

1'9137, s. 103 ve son. 
10) Ca!dwell, 201. 
11) Etierme de Gl'eef, Introduction a la Criıninologie, 1946', s. ,1"6•8. 
12) Bu. husuSlarda bk. Sheldon antl Eleanor Glueclı:, After Conduct 

of Discharged Oifenders, 1954. 

Kriminoloji - 11  
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Yaş ile su:ı;luluk arasındaki ilişkilerin biyolojik izahı 

155. - Suç ile yaş grupları arasındaki ilişkileri, bazı yazarlar, 
biyolojik bir çerçevede ele ala_rak izaha çalışmışlar v� suçun genel
likle kuvvetli, aktif bünyelerin eseri olduğunu, insanın iSe belirli 
yaşlarda daha kuvvetli ve aktif olması dolayısiyletlir ki, değişik yaş 
gruplarında bir suç yoğunlaşmıisın-a rastlandığını açıklamışlardır. 
Hentig gençlik çağının biyolojisi üzerinde durarak hüluğu (erginliği) 
büyümenin sonuÇladığı krizleri, fonksiyon krizlerini ,gençlik çağında 
işlenen suçlarla ilgili görmektedirl3

• 

Diğer bir görüşe göre ise yaş ile suç arasındaki ilişkide gerçek · 
sebep verasettiı'. Verasetin etkili bulunduğu suçlar daha çocukluk 
çağında işlenmekte, buna karşılık verasetin ·etkili bulunmadığı suç
lar daha ileri yaşlarda gözülanektedir14. 

Sonuç 

156. - Gerçek şudur ld, yaş ile suçluluk arasındaki ilişki, yaş 
grupları itibarile, diğer herhangi bir insan faaliyetinin cereyan tar� 
zından farklı değildir; antisosyal faaliyetlere karşı eğilim okul sıra
larnıda başlamakta, 20---40 yaşları arasında en yüksek sınıra çıkmak
ta ve ihtiyarlık çağı ile beraber hızla azalmaktdır. 

3. § CİNSİYET VE SUÇ 

157. - Cinsiyet ve rnç arasında yalan bir ilginin bQ.lunduğunu 
dünyanın her tarafında tutulan suç istatistikleri uzun zamandanberi 
tesbite imkan vermekte idi: gerçekten erkekler, kadmlara ,göre çok 
daha fazla s�yıda suç işlemektedirler. Kadınların ve erkekleriıi muta
den iŞleınekte bulundukları snçlar arasında da farklaı· vardır. Meseli 
yeni doğan çocuğu öldürm'ek suçu genellikle kadınlar tarafından iş
lenen suçlardandır; kadınlar ırza geçrhe suçunu işleyemezler. 

Kadının kamusal hayata katılmasının batı memleketlerine göre 
çok -daha az olduğu doğu ülkelerinde kadınlar tarafından işlene.o suç-

13) Hentig, Grime, Causes and Conditions, New York 1947, s. 142. · 
.14) Vernon Fo-x, (Journal of Crinıinal Law and Criminology, 1946, 

cilt 37, s. 141). 
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Iar oranı çok da'ha düşüktür. l960'1ara kadar kadın suçluluğu konn
sunda. genel gör.üş aşağıda izah olunduğu şekilde idi. 

Bazı yazarlar sfo; konusu istatistik. gözlemlerden bazı som;çlar 
çıkannak suretile erkeğin kadına göre daha yüks.ek oranda suç l.5le
mekte buhmmasım erkek ve kadın cinsiyetinin ayn biyolojik özel
liklerine bağlamak islemişlerdir15

• 

Buna karşılık probleınin biyolojik özelliklerle ilgisi olmayıp iki 
cinsiyetin sosyal dunıınları ve hareketlerini idare eden sosyal gele
nelderle ilgfü bulunduğu da ileri sürülmüştür: 

Yukarıda da sözediJdiği gibi kadının sosyal hayata karıştığı batı 
memleketlerinde suçlı.;ıluk oranı yüksektir. İfatt& Sutherland " Cressey, 
bir gün s.osyal hayatta kadın cinsiyeti egemen rol elde edecek olursa, 
suçluluk oranının da çok -artacağı ve erkek cinsiyetinin suçluluğunu 
geçeceğini açıklamakttl idiler. Bü}'ük şehirlerde küçük şehirlere göre 
lrndm suçhıluğu oranınm çok daha yüksek oranda bulunması, ka
dın suçluluğunun, çocuk suçluiuğu ile beraber, savaş yıllarında artma
sı yukarıda açıklamış bulunduğumuz tesbitlerin_ 'doğruluğunu isbat 
maksadiyle ileri si.irülmüştü16

; mesela savaş sonunu t_eşldl eden 19'47 
yılında Amerikada kadın suçluluğu, erkek s.uçluluğunun altında ibi
rine yükse'lmiştir; 1009 da bu oran onda bir idi17, Caldwell'e göre 
1952 yılında çocuk mah1rnmelerine sevkedilen kız ve oglan çocukları 
arasındaki -0ran beşte biı: idi10, 

Huı'Witz her iki, biyolojil< ve sosyolojik görüşte de doğru yanlal'ln 
buhınduğunu açıklamaktadır10

: 

Biyolojik faktörler bakımmdan kadının genellikle az olan fizik 
gücünün çeşitli bakımlardan onun sw;luluğuna etkili olduğu husu
;nnda şüphe yoktur, Keza kadının cinsel fonksiyonları ile il,gili özel 

15) Stephıın Schııfer, On the Pn:ıportion of the Criminality of Wo
men (Jourmıl of Criminal Law and Criminology, Mayıs - Ha-zi
ran 1948). 

16) Bu htısu�larda fa�la ayrıntılı bilgiler için bk. Suthel'laml - Cl'essey, 
,114 ve son. 

17) Bu hususliı.rda ayrıntılı bilgiler için bk. Sutbel'land - Cressey, 
s. 114 ve son. 

18) Caldwell, ıgg, 

19) Hurw'itz, 270. 
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devresel, ruhi anomalilerinin yine befüli bir kıinıinojen önem taşıdığı 
da muhakkaktır. Esasen kadının aşağı mikdardaki suçluluğunda sos
yolojik faktörlere üstün yer veren düşüncenin de doğruluğundan 
şüphe edilemez. Kadının genel hayat bakımından gördüğü koruyucu 
kontrol ve alkolden kaçınmasının büyük etldsi bu bakımdan gözden 
uzak tutulmamalıdır, 

Kadın suçluluğunun genel özelliklerini belirlerken, kadındaki 
biyolojilc ve ruhl özelliklerin, onun suçluluğu hususundaki hususiyet
leri de belirlediği iddia· edilmiştir. 

Söz gelimi kadının bedeni gücünün azlığı, şiddet niteliği gös
teren cehit' ve şiddetle birarada suçların kadınlarca genellikle çok 
sayıda işlenmemesinin sebeplerinden sayılmıştır. Hentig suçun ıhir 

çok bakımdan erkek cinsiyetine özgü bir tepki qlduğunu açıklamak
tadır20. 

Kadınların işledilderi suçlara ait düşüle oranı kadın psikolojisine 
dayanarak izah için çaba gösterenler bu hususta kadında ahBJcl ve 
manevi tutumun daha çok gelişmiş bulunması, cesaret azlığı, cinsel 
alandaki pasif tutumu· ile izaha çaltşmaktadular. Bazı yazadar -bu 
bakımdan irade kuvvetinde zayıflık, ür�ceklik ve özgür olmak husu
sunda noksanlık görrnektedirler21

• 

Kadın suçluluğuna ilişkin istatistiklerin, ,kadınlar tarafından iş
lenen .suçların tümünü içermediğini de gö;::;den uzak tutmamalıdır. 
Zira kadınların birçok suçlan, kanunlan iblfil eden fiilleri, çeşitli 
toplum oı,ganlan tarafından barışçı araçlarla çözümlenir ve mahkeme
lere de intikal etınez, Bu itibarla istatistiklerde de gözülanez. Böyle
ce, kadın suçluluğunun gerçek sayısı is.tatistilderin gösterdiğinden 
çoktur. 

Kadıniann işledikleri suçların tüderi itibariyle de özellikler bulun
duğuna işaret etmelidir. 195S yılında Amerika'da suç işlediklerinden. 

20) Hentig, 103. 
21) Bu husUSiarda ayrıntılı bilgiler için bk. Hurwitz, 275 ve son.; 

Hentig, 102 ve son.; Lombroso and Ferı'Ol'O, The Female Offen
der, Landon 1sg5-, Bu hususeta deği§ik yabancı dillerle yayınla
nan eserlere ait ayrıntılı bibliyografya için hk. Hurwitz, 185; 
· Mabıel A. Elliot, Crime in Modern Society, New York 1952, s. 201; 
Caldwell, 200. 
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dolayı mahkemeye verilen kadınlardan % 30,7, sarhoşluk, % 4.8, ser
serilik, % ·4.1, şüpheli hareket, % 5.2 sinin bedeni saldırılarla suçlan
dıkları tes.bit edilmiştir. 

l{adm suçluluğu lmnusunda yeni yaJdaşını 
158. - İkinci Dünya Savaşmdan ve özefükle l960'lardan sonra 

batı ülkelerinde kadın suçluluğu konusunda yapılan araştırmalar de
ğişik bir kısım tesbitlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur23

, 

Bir ,kerre batı ülkelerinde ve Amerikada kadın suçluluğunda ba
riz bir artış görülmektedir. Rita. Simon, Amerikada kadınların gittik
çe artan oranlarda olmak üzere mii'lldyete karşı suç işlediklerini açık
h:tmaktaclır, "Kadınların iş gücü içindeki yerlerinin artışı, adı geçen
lerin suç işleme fırsatlarını da arttırmaktadır ... Kadınlara açık olan 
suç işleme imkfilllan arttıkça, sapıcı davranışları ve işledikleri suç 
tipleri gittikçe eı1rnklere benzeyecektfr". Gerçekten yakın yıllarda aile 
iı:,'indeki otorite modeli, cinsiyete bağlı roller24, kadınların ekonomik 
slatüleı-i değişmiştir ve deği§ikliklerlıı devamedeceği anlaşılmakta
dır26, 

Bütün bu deği§iklilder boşanma ·oranını, kadınm öğretim oranını 
arttırmaktadır. Bu hal muhtemel olarak sosyalleşme siireçini ve dola
yısiyle suç gerçeğini değiştfrecektir, 

Batıda kadmlann gittikçe daha yüksele oranda alkolik olduk
hın hatta erkekleri bu konuda aştıkları tesbit edilmiştir: Değişen 
hayat tarzı, ötedenıberi kadın suçluluğunu etkileyen ailenin yıkılması, 
fikrl' muhtevanın kadınlarda az olması, cinsel ve duygusal hayatın 
lmrmaşıklığı, çevreye sağlam olarak bağlanamama, mesken noksaiıı, 

22) Caldwcll, 199-. 
23) Bk. R'ita Jarnes Simon, The Contemporary woman Hlld Crime 

(Washington D.C. National Institute of Mental I-Iealih 1975); 
Freda Adleı· , Sisten, in Crime : The Rise of the Female Cri
ıninal (New York, ,1975); Dale Hoffman - Bustamente, The Na
ture o{ Female Criminality (in Issues in Criminology 8 (1973), 
.s. 117 ve son.; Sykes, 104, 611. 

24) Rol kaVramı için bk. Sulhi Dönmczcı-, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 
19-7B, s. 161 ve son. 

25) Bk. Sykes, 6U. 
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alkolizm, fuhuş, psikolojik noksanlar gibi faktörlerin etkisini daha 
da arttırmaktadır. 

Tipik olarak kadın suçluluğunun özelliği olarak mütalaa edile
bilecek suçlar var mıdır? 

Gerçekten çocuk düşürme, yeni doğan çocuğu öldürme, zehirle
yerek adam öldürme, hakaret gibi suçlar- tipik kadın suçlan · olarak 
telakld edilmekte idi; ancak yeni dönemde bu tipolojide esaslı de
ğişildikler görülmüştür: 

Büyük mağazalardan hırsızlık, çek suçları,. dolandırıcılık, ço
cuklara kaı:şı kötü muamele26, küçükleri fuhşa teşvik, uyuşturucu 
maddeler ticaretinde yerahna, suçta yataklık, ınutevass'ıtlık, fuhuş 
gibi suçlar yeni tipolojinin unstıdarı olarak görülmektedir. Yukaudll 
da açıklandığı üzere mutad Olarak kadınlar tarafından işlenen küçük 
hırsız.;lıklar, çocuk düşiirme gibi fiillerde organize bir suç niteliği gö
rülmüyordu. Oysa günümüzde kadınların gittikçe -artan oranda tedhiş
çilik gibi organize suç şeldllerine girdikleri ve katıldıldarı görülmek
tedir. Oysa bu alan tipilç olarak el'lcek suçluluğu çevresinde yer al
makta idi: 

159. - Kadm suçluların özellikleıi de [ıÖylece özetlenmektedir: 

Suçlar daha çok genç kadınlar tarafından işlenmektedir. Eskiden 
kadın suçlular alt gelir sıruflamıdan geldiği. halde, halen orta ve yük
sek gelir sınıfları da kadm suçluluğu içinde yer almaktadır, Hırsızlık 
suçları genellikle işçi kadınlar tarafınaan işlenmektedir. Fahişe kadın
lar tarafından çoklukla işlenen· sn_çlar, hırsızlık, adam öldünne, polisi 
tahkir ·gi'bi fiillerdir. 

Erkek suçlulara nazaran çok daha az oranda olsa da kadın suç
luluğunda görülen artış genellikle şöyle izah olunmaktadır: 

Bugün kadınlar geçmiş yıllara nazarnn hayat mücadelesinde da
ha iyi sil:'ilılanmış durumdadu-lar; eğitim geniş ölçüde kadınlara açık-

26) Küçüldere lm.ı•şı köt'll muamele konusu Avr.ı-ıpa Konseyince 4. 
Kriminoloji Kollokyurnunda (19,79) derinliğine incelenmiştir. Kol
lokyuma sunulan raporlar Avrupa Konseyince yayınlanmıştır. 
Bk. Crin:ı.inological As_pects of the Ill - Treatment of Children in 
the Family, (Reports presented at the Fourth Criminological 
Colloquium 19'79, Collected studies in Cl'iıninological Research, 
vol. XVIII, Council of Europe 191İl). 
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tır, Bu durum kadınları daha bağımsız hale getirmekte ve evvelce i�
lenen suçlarda küçük rollerle katılan kadınlar şimdi suçta yalnız baş
larına ve asH fail olarak hareket etmektedirler, Geçen yıllarda ·ka
dınların kişilik ve karakterlerinde husule gelen bu_ �eğişiklil<ler ka
dının suçluluğunnu niteliğinin değişmesinde başlıca etken telal<ld 
edilmektedir, Zirn erkek ve kız çocuklarının aynı eğitime tlıbi tutul
maları, kızların davranışlarının da geniş ölç_üde erkek çocuklara ben
zemesine sebebiyet vermektedir; zha kızlar da böylece daha erken 
olarak bağımsızlık ve nefse güven elde etmektedirler. Bazı ülkelerde 
kızlarn da marangoz_luk, makine bilgisi öğretilmesi belld de orta sı
nıflarda kadın suçluluğunun artması hususunda bir faktör rolünü oy
namtlktadır. 

Hoşgörü toplumunttn gittikçe yaygınlaşması, geleneklerin yokol
ması, ebeveyn oto ·ritesinin kızlar üzerinde de gittikçe zayıflaması ka
dın suçluluğunda kesin etkenler sa}'llmaktadır. 

Bütün bunlara r·ağmen evli kadınların, özellikle çocuk sahibi 
oianlarm, erkeklere nazaran daha fazla sorumluluk duygusu taşıdık
ları ve Qtınlm adı geçenleri geniş ölçüde suçtan alıkoyduğu da bit' 
gerçelctiı.ıı, 

Suç mağduı·u olarak iradın 

160. - Kadınların suçlara erkeklere nazaran daha az suj mağ
duru oldukları, zabıta, savcılık ve mah'kemelerin kadın suçlulara kaı' .. 
ş ı  daha müsait durumda bulundukları, mağdurlarin kadınların teşkil 
ettiği suçlarda ceza adalet sisteminin21 daha şiddetli davrandığı Irnbuf 
edilmekte idi, Bu hipotez bir çok araştırmanın hareket noktası ol
muştır. Gerçekte durumun iddia edildiği gibi olduğu ispatlanmış 
değildir. 

27) Zabıta, Savcılık, mahkemeler ve İnfaz kurumlarından oluşan 
sistem. Bk. Sulhi Döıımezer, Ceza Adaletinde Reform İlkeleri 
Ceza Adalet Reformu İlkeleri Sempozyumu, 24-26 Şubat 19'72, 
İstanbul 1972). 

28) Bu kısımda verilen bilgiler için kaynak : Avrupa Konseyinin 
Kadın Suçluluğu konusunda teşkil ettiği komisyonun çalışmaları 
baklanda Sekreterlikçe tertiplenen muhtıra (15 Eylül 1978, PC -
BCC (78), G. 

29). Rus-sel (Oh Crime, 12 bası, Londra 1964). Kamu oyunun, kadın 
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Gerçi çocuklu kadmların Ceza Adalet sistemi tarafından daha 
müsamahalı işlemlere tıfüi tutulduğu muhakkaktır; söz gelimi 1931' 
İtalyan Kanunun 147. maddesinde gelbe kadınların ceza evine ko
nulmayacakları hükmünii koymuş bulunmaktadır. 

Kadınların suç mağduru oldukları hallerde Ceza Adalel sistemi
nin suçlulara ne surette tepki yaptığı hususunda Hollandalı Olga 
Zoomel', tarafından yapılan araştırma dil<l<ati çekici sonuçlan oıtaya 
koymakta.dır290

: 

Ceza Adalet sistemi ırza geçme suçlarında faillere müsamahalı 
davranmaktadır. Irza tasaddf suçl�rında ise iddia edilen filllerin ço
ğu hakkında dava açılmadığı ve beraat karnrı verildiği gö,rülmek
tedir. 

Müessir fiil suçlarında, cismen zarar meydana gelmediği haller
de, suçlaı·dan ·kadınlann şikayetçi olmaları halinde, erkeklere nazaran, 
polisin keyfiyeti _zabıtla tesbitte daha müsamahalı olduğu görülmek
tedir, Savcılık uygulamalarında, kadın ınağdurlarm söz konusu oldu
ğu hallerde çok daha kesretle ttl..kipsizlik kararı verilinektedir. Özel
likle aile içinde işlenen müessir fiillerde durum böyledll'.

. Savcılar, 
mağdurun kadın olduğu hallerde aile içindeki -ihtilafa müdahale et
ı:nek istememelctedirler. 

suçlulara yüksek derecede hoşgörü göstererek, onları savunup 
himaye ederek kadınlar arasındaki suçluluık oranını düşük tut
maya katkıda bulunduğunu iddia etmiştir. Bıi konuda bk. Gib
bens, Victims of sex Offences (Conternporary Developments in 
the Definition and Punishment of Sex Offences (Proceeding of 
the International Colloquium Organized and Hosted by tlıe Swe
dish National Section, International Association of Penal Law 
Held in S"tockholnı, May 3,1 to june 3, 1,9'78. 

29a) Olga Zoomeı·, Female Victims of Crimes and How the Criminal 
Justice 8:Ystem Reacts to tlıem (ministery of justice, the Ha.gue -
Nederlands, 1970). Suç mağduru olarak kadın "konusunda şu 
eserlere de bakılmalıdır : Bawker, Women, Crime and the Cri
minal Justice Systeı;n Ll!xington, 19178; De Grow, Sexist justice, 
New York, 19'74. Do'baslı - Dobash, wives : the· "appopria.te" Vic
tims of marital Violence (Victimology, vol. 2, 19'77 - 1978, no. 
3-4); R.obin, Forcible ·Rape : Institutionalized, Sexism and the 
Cdminal Justice System Crime and Delinquency, vol. 23, no. 2, 
aprif 1977. 
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Bu tutumun şikiıyetçi kadınların yalan ihbarda bulunmaları, mağ� 
dur.un kendisine karşı suçu tahrik etmiş olması gibi düşüncelere da
yandığı söylenmektedir. Olga Zoomer durumu toplumda kadın ve er
kekler ara�ındaki eşitsiz iktidar ilişkisine de bağlamaktadll'. ''Kadın 
yerini bilmelidir" düşünceli ile, polis· ve Zahıta'nın bu suçlara karşı 
gösterdiği tepkinin suçludan çok mağdurun tevbihi anlamına geldiği 
öne s.ürülmekledir00

• 

160 bis. - 405 ve 422, İstatistiklere ve 601 sayılı Adalet İstatis
tiğine göre 1952 - 1962 yılları arasında memle·ketimizde mahldlm edil
miş bulunan kişiler arasındaki kadın erkek miktarları aşağıda göste-
rilmiştir: 

Yıllar Erkek Kadın 

1952 172:.494 12.155 
1953 196.780" 12.oın 
1954 164.2.84 11.537 
195"5 206.402 13.381 
1%6 189.747 13,043 
1957 167.109 11.064 
1958 157.674 10.979 
1959 177.081 1,1-.721 
Hl60 16,7.734 11.069 
1961 177.9·72 g,,5.9,0 
1962 239.582 12.664 

630 sayılı Adalet İstatistiğine göre ceza evine giren mahkfun
farm 1967 ve 1968 yıllarındaki durnmlan şöyledir: 

Yıllar 

1967 
1968 

Erkek 

9,3,399 
100.214 

Kadın 

1.457 
1.713 

30) Straus {Wife Beating : How Camın.on and why in Victimology, 
vol. 2, 1977 - 1978) makalesinde hastahaneye yatırılmayı _gerek
tirecek bedeni zarar h.9.sıl etmemek şartiyle, P'olisleiin çoğunlu
ğunun kocaların karılarını dövmek hakkına sahip bulunduldarı
nı sandığını açıklamaktadır. 
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Aynı istatistiklere göre bazı suç türleri itibariyle mahkfu:nfann 
kadın erkek olarak tasnifinden memleketimizde kadınlarca çok işlenen 
suçlara ilişkin olmak üzere bazı sonuçlar elde edebilmektedir. Böyle
ce biZde kadınların_ özellikle ve çok sayıda olarak hakaret, sövme başta 
gelmek Ü2iere, (TCK rri. �O - 49ü} olarak yangın, su h.iskım, gark 
ve diğer büyük tehlikelere ilişkin suçluluğunun hemen de % 20 sini 
aşmaktadır. 

Buna karşılık kadınlar zimmete para geçil'me, irtikap, rüşvet suç
larını hemen hemen hiç işlememektedirler. Kadınların işledikleri suç
ların başında ise· zina gelmektedir. 

Cinsiyet içgüdüsü ve suçıluluk 

161. � Bu bahiste asıl önemle üzerinde durulması gereken koııu 
cinsiyet iç güdüsü ile suçluluk arasındaki ilişkilerin belirleumesldir. 
Gerçekten cinsiyet anormallikleril-e suç arasındaki ilişkiler yabancı 
memleketlerde birçok incelemelere konu teşkil· eylemiş bulunmakta
dır21. Aynca kriminolog cinsiyete karşı işlenen suçlarla da şu sebep� 
lerle ilgilidir: 

Birçok suçların saiki cinseldir; şehirlerde cinsel arzuları tatmin 
maksadı ile lrnn.ılmuş bir tür işlerin yerleştiği bölgeler diğer suçların 
başta.gelen sebeplerinden bll'isini teşkil etmektedir, Egemen _cinsiyet 
ahlaklilın ihlal edilmesi, kişinin sosyal itibarını kaybetmesine sebep 
olur ve onu suç çukuru içirİe atar:m. 

162, - Cinsiyet iç güdüsünün insan hayatında çok üstün bir yer 
tuttuğu muhaldmktır. Cinsiyet içgüdüsü bir takım baskı ve lahı·ilc 
edici ;timülüslerle deşarj sağlar ve ldşis.el bazı hıtreketlere yöneltic 
Bu bainmdan cinsiyet içgüdüsü ile varlığın devıamı için Cinsel ilişki 
kurma faaliyetini bit"blı'inden ayırmak gerekir, Neslin devamı şüphe
siz cinsiyet iç güdüsünün objektif amacıdır; fakat cinsiyet içgüdüsü 
He nesli sürdürme iç güdii.siinü birbirine karıştırmamak gerekir3J. 

31) Söz gelimi bk. Krafft Ebing, Psychology of Sex, 19'33; Fııeud, 
Die Abhandlungen zur Sexualtheorie, 5. tab'ı 19-46; De River, 
'l'he Se:ıı.:ual Criminal, 1949. 

32) Ta.ft, 314. 
33) El'Dest s,eefüıg, Traite de Crimoinologie, 1956, s. 151. 
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Cin�iyet iç güdüsü ile s.uç arasındaki ilişkileri tesbit edebilmek ve 
cinsiyete karşı suç işlemiş hııhınan kimseleri anlayabilmek için cin
sel hayatın psikoloji ve biyoloji ve sosyolojisini bilmek gerekir. 

Seeling cinsel hayatın biyoloji ve psikolojisini şöylece özetle
ınektedir31 : Cinsiyet içgüdüsü insanda doğuştandır. Ancak ilk önce 
potansiyel, saklıdır ve belirli bir yaştan sonra belirlilerini göstermeğe 
başlar. Kadın ve erkek bedeni belirli bir fizyolojik olgunluk düzeyine 
ulaşınca, cinsiyet bezleri salgı vermeye başlar böylece saklı olan cin
siyet iç güdüsü ortaya çıkmış olur. Bu uy,auış kadında_ hayız gör,mek 
smetile ve erkekte bülfığ ile beliril'. Bununla beraber, genel olarak 
çocuklar, cinsel karakterinin biliiıcine sahip olmamalarmıi rağmen, 
daha önceden f'/'{ı-gmanter bir cinsel hayat geçirmeğe başlarlar. Ço
cuklar, yanlarında bulunan kimselere karşı, bir cinsel arzu duyarlar; 
ancak bülfrğdan soma bu arz...u karşı cinsiyele ve yfl:bancı olanlara yö
nelmeye başlar-ve yine ancak bült'ı.ğ inüteakip cinsel bakımdan olgun 
bir ortak ile nürmal şehevi amaç, yani cinsel ilişld gerçeldeştfrilmek 
istenir. İşle bu cinsel normal amacı kanşlamayan bütün ilişldleri bo
ımk, karışık oia·rak, dalalet olarıik saymıik gerekir. 

Bir ldşinin hayalında cinsel faaliyetlerin rolü onun kişiliğinin 
cinsel yapısına bağlıdır. Erkeğin cinsel arzuları, genel olarak, kadına 
göre daha şiddetlidir ve vuslata yönelmiştir; fakat aynı zamanda 
sun'dir. Kadının arzulan ise daha ziyade içeridedir ve onun kişili
ğine değinir. 

Cinsel içgüdünün gücü cinsiyet bezlerinin faaliyet deı-ecesine 
bağlıdır, Fakat asıl önemli olan kana verilen iç salgılar, y,ani hormon
lard!l', 

Oluşmuş bir kimsede cinsiyet içgüdüsü, lcişiliğindeki diğer iç 
güdülerle düzenlidir. Fakat cinsiyet içgüdüsü anormal bir yoğunluk 
alacak .olursa artık kişin-in egemen olan özelliğini teşkil etmeye haş
lar ve diğer bütün hayati belirtiler ona t&bi olur. Cinsiyet iç.güdüsü 
içeri atılınca (refouM) diğer içgüdülerin, söz gelimi yardım ya da 
mücadele içgüdüsünün ·kuvvetlendiği göriilmekledir. Böylece ka, 
dının cinsel hayatı bakımından kritik devrelerinde saldırganlık vasfı 
teşekkül eylemektedir. 

Cinsel içgiidülerindeld gelişme dolayısiyle hunları frenliyemiyen 
kimseler ise fırsat bulunm, arzu eyledikİeri cinsel amacı, derhal ger-

34) Sceling, 102 ve son. 
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çekl�ştirmekte ve böylece diğer normal kişiler gibi, Hukuk, örf ve 
il.det ve kültürün kurduğu engellerle bu arzuları içlerine atıp sakla• 
yamamaktadufar; iruıanların cinsiyet içıgüdülerinde bir fark bulun• 
mamaha ve. fakat bu içgüdüyü frenlemek hususundaki kabiliyetsiz. 
lik, elııliyetsizlik, farkı teşki-1 etmektedir. " 

Toplum kültürü, seksi tahrik edici müzik, jest, kol<tılar ortaya 
çıkarmakta ve bunlar bir toplumdan diğerine değişik bulunmaktadır. 
Hatta vücudun değişilc lasımları� toplumdan topluma değişen cinsel 
anlamlara sahip buhmımaktadıtlar. İnsan türünde Cins.el dürtü böy. 
lece gittikçe daha sosyal nitelik almış bulunmaktadır. Her toplum 
cinsel dürtüyii düzenleyip kanalize etn�ektedir. Ancak toplumlar ka• 
dın ve erkek ba'1nmından cinsel ahlı1k itibariyle iki ayn standart uy
gulam_.aktadırlar35. 

1'63, ,_ Bu mütalaalardan hareket ederelc cinsiyet fonksiyonu ile 
suç arasında'ld genel iliş.kiyi •bazı yazarlar şö)"lece açıldamaktadırlar: 
Cinsi arzun.un sosyal hayatın ,gerekleri ve örf ve Metlerle sürekli bi
çimde frenlenmesi ve böylece arzıuların "ı·efou1e" alınası .bazen rulrl 
patlamalara sebep olmakta ve hunun sonucu olarak her çeşit suç iş
lenmektedir. Böyılece işlenen suçlar kategorisinin başın.da, tabii ola
rak, cinsiyete ve genel adftba karşı işlenen her türlü suçlar gelir, Bu 
itibarla cinsiyet suçlan faillerini bir tür beden 'tipi sayan ve suç fail
lerinin hepsini anormal ldşiler olarak tadf · eden görüşlerin hatalı ol
duğu gerçekt-ir36

• 

35) Bk. Sulbi Dön.mezer, Sosyoloji, 7. bası, s. 214. Ayrıca bk. Knut 
Svıeri, Structural Changes in Society which Influence the De
velopments taking Place (in Contemporaı:y Developm,-ents in' the 
Defin.ition and Punishrri.ent of Sex Offences). 

36) Son onbeş yıl içinde Amerika/da meydiına gelen cidd'i. ·bazı cin
Sel suçlar dolayısile çeşitli eyaletler telaşa düşm,üş ve bir takım 
(seksüel psikopatlar) kanunları yayınlamışlardır. Bu kanunlar 
cinsel suç işl,emeye istidatlı ve yatkın kişilere karşı toplumu ko
rumak üzere Yayınlanrnışlardır. Kanunla böyle sayılan kişilerin 
akıl hastahaneierine yatırılmasına im.kan vermektedir. Bu ko
nuda eleştiriler için bk. Paul W. Toppan, Some myths . About 
the Sex Offender (Federal Probation 19 June 1'915·5, s . .  7).  Sut
bel'land, The Sexual Psychopath Laws (the journal of Criminal 
Law and Criminology (Jan. - Feb. 1950'). Özellilde bk. Nicholas 
N. Kittrie, The Right to be Different, Deviance and Enforced 
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Cinsiyet içgüdüsünün şiddetindeki fark 
164. - Cinsel arzuların şiddetindeld fark cinsiyet içgüdüsünün 

kişiye göre değişik olduğu hususunu da düşündürtebilir. Biyologlar 
bu hususta iç salgı bezlerinin salgılarındaki farklara dayanmaktadır
lar, Fakat bazı yazarlarn göre cinsel arzunun şiddeti problemi de bir 
kültür meselesidir ve cinsiyet suçlarını izah bakımmdau da fizyolo
jik bir.izah tarzı yoktur37

• Taft diyor ki, cinsiyete karşı suç işleyip de 
yakalananların, y.aaklanmaya,nlara göre zekiı bakımından aşağı dere
cede bulundukları, keza bunların arasında teessüı1 balhmdan sebatsız 
(cmotiorıally ıı.nstable) psikopatların, nörotiklerin bulunduğu, alkolik
lere, ve uyuşhmıcu ma'dde tutkunlarına rastlandığı ıtıu:hakkaklır, Fa
kat bu özelliklerin mukayese gruplarına göre, cinsiyete karşı suç işli
yenler arasında ne kadar yaygın-bulımduğunıu tes:bit mümkün olmadı
ğından söz konusu özelliklerin cinsiyet suçluluğunda ne düzeyde se
bep oldukları anlaşılamaımştn.3u, 

Cinsiyet suçlal'l faillel'i ve beden tiplel'i, psikopati 

165. ----, Bununla beraber cinsiyet suçlarını iŞ:liyen bazı tipler ile 
belirli beden tipleri ve psikopati şekilleri arasında ilgi tesbit edilebil
mektedir. Söz gelim,i: 

1) Çocu'klarla cinsel arzularını talın.in eğiliminde bulunan (Pe;. 

dophiles) ıler3ua, 

2) Karşı cinsiyette bulllllan kimseler karşısında soyunmak, mah
rem yerlerini göstermek eğiliminde bulunan teş-hircileı· "( exlıibitionis
tes). 

3) Cinsel ilişkide karşı tarafa ızdırap vermek eğiliminde bulu
nan sadistler. 

Therapy, Pelican Books 19177. Bu kanunların müphem olduğu ve 
sürekli gayri muayyen muhafaza altına alma imkfı.nmı verme
leri dolayısiyle de temel insan haklarına aykın olduğu ifade 
edilmektedir. 

37) 'Taft, 323; bk. Sulhi Dönınezer, Sosyoloji, s. 215. 
38) Taft, 324. 
38a) Pedophile'ler hakkında özlü tafsilat için West'in not 40 da zik

ı::edilen yazısına bk. 
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4) Cinsel ilişkide kendilerine ızdırap Verilmesinden, tahkir edil
ınelerinden hoşlanan mazQhist'Ier. 

5) Ayni cinsten kimselerle cinsel temaslarda hulumnaktan hoş
lanan homo·s'eksüellet', safistler:ınb. 

6) Hayvanlarla ilişki kurmaktan hoşlanan hayvancılar (sodo
. miste). 

7) Cinsiyet içgüdülerini bazı eşya ile tatmin eden fetişistleı'. 
8) Başkalarının cinsel ilişkilerini seyretmekten hoşlanan gözet

leyiciler (voyeu.r'ler). 
Söz konus-u cinsiyet suçlarını ortaya koyarlıar. 

Ciruıel suçluların tasnifi 

166. - Hen,tig ve Viemstein cinsel suçları ilci ,büyük grupa 
ayırınıışlardır3�: 1) kaba, yııtıcı tipler, 2.) cinsel bakımdan yetersiz 
tipler. Özellikle ikinci grupa girenler anormal nitelikte cinsel suçlan 
işlemektedirler. 

Cinsiyet suçlarını ve suçlularını değişik bakımlardan tasnife te
şebbüs. eden başka yazarlaı· vardır. R�ttenhubeı· bu suçluları altı 
grupa ayırmaktadır: l) dalalete düşmüşler, genel olarak '(pedophi
liac) lar; 2) cinsel bakımdan anonpal derecede etldn olanlar 3) bu
naklar 4) a,lkolik tipler 5) sefihler -6) anormal cinsel saldırıları, anor
mal cinsel ilişki yerini tutan kişiler. 

Lıtis Le Maire cinsiyet suçluluğunu, en çok etkili faktörler yö
nünden, şöylece tasnif etmektedil': diiı'tüleri ilidalsiz derecede alkol 
tiiketimine, büluğa, akıl ve zeka geriliğine, cinsel anormalliğe, cinsel 
ilişkiden kaçmmağa, psikopatiye, konut şartlarma, ileri yaşa bağlı 
olan cinsel suçlar ve suçlular, Yazar bunlar dışınd,a en geniş grupu 
belirli bir nedene bağlanamıyan cinsel suçkı,r olarak tanımlamakta• 
dn. 

, 38b) Homoseksüellerin açık bir tip teşkil edip etmediği hususu kri
minologl�r arasmda tartışmalıdır. Her halde homosekşüellerin 
birçok sınıflara bölünebileceği muhakaktır. (bk. Seelig, 105). 

?9) Hieutig - Vicmsteiıt, Untersuchungen übeı:: den Inzest 1925. 
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West4°, ciıİsel (suçlular tipolojisi bakımından önemli sayılmasJ 
gerekli kısmen birbirinden bağımsız üç faktöri.in söz konusu olduğu
nu öne sürüyor: 

l ° Cinsel suçluluk ile diğer suçluluk şekilleri biı1biri içine gir
miş durumdadır; Cinsel suçlularda diğer suçlan da işlemiş bulu
nanlann oram yiiksektir. Özellikle, evevlce bir tanışıklıkları bulun
mayan ergin kadınlar üzerinde ırza tecavüz suçunu işleyenlerin duru
mu böyledir. Böylece cinsel suç, saldırgan; suça is�idatlı yapımın bir 
sonucu olmaktadır11

• Gebhard'-a göre, diğer mutad suçlulann hayat 
stillerine sahiptirlei·, genellikle İŞÇİ sınıfına mensupturlar ve diizensiz, 
bozuk ve yıkılmış ailelerden gelmektedirler. 

2° Erkek cinsel suçlar failJerinde rastlanan ildnci karakteris.ti1< 
aşağılık kompleksidir, Bunlar erl<ekçe aşağılık kompleksinin telafi için 
kadınlara karşı saldırıya geçmektedirler. Bunların bazıları kmbanları 
ile cinsel ilişki kurmaktan daha çok onlara kötü muamelede bulun
mayı tercih etmektedirler. 

3° Cinsel suçlar fa_illeıinde göz{ilcen üçüncü ınotivasyon'da bun
Iardald cinsel zevkin, cinsel faaliyeti normalden sapıcı şekilde tat� 
mine yönelik olmasıdır. Bu konuda esas. tip pedofiller yıini çocuklarla 
cinsel iJ.iş,Jd kuımnik pe§inde ,o.Jan suçlulard1r. 

Memleketimizde cinsel suçlar ve cinsel saik 

167. - Cinsiyet suçlannm sebep ve saikleri üzerinde memleke
timizde özel şe\dlde yapılmı§ olan etüdler yoktu. 

Devlet İstatislik Enstitüsü Cumhuriyetin 50. kuruluş yıldönü
münü kutlamak amacı ile "Kadın ve Çocuk Hükümlüler Anketi 
1972'' ba§lığı ile bu konuda yapılmış bir araştırmayı 203 no. su ile 
yayınlamıştır�2

• Bu araştırma ile 6.10.1970 tarihinde 16 il merkezinde 
22 cezaevinde bulunan kadın hükümlüler iizerinde sosyo - ekonomik 
ve psiko - sosyal nitelikteki hükümlülük nedenlerinin saptanmasına 

40) West. Types of Sex offenders, s . .18. 
41) Gebhard, Sex Offenders, New York, Harper 1965, s. 2G5. 
42) Kadın ve Çocuk Hükütrıliller Anketi 1S72 (Devlet İstatis,tik Ens

titüsü 19"72 yayın no 2G3, yıl 1973. 
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çalışıldığı iddia edilmiştir4ı_ Araştırmaya ait eserin önsözünde ,anketin 
kapsamına giren kadın hükümlülerin, toplam kadın hükümlüleri� 
% 58 in.i oluşturduğu açıklanmıştır. Her halde hül'l'iyeti bağlayıcı 
cezaya ma:hkfım edilen kadın hükiimlüler söz konusu· olsa gerektir. 
Zira araştırmaya giren kadın hükümlü sayısı 333· tür. Oysa 19'62 
yılında, yani Türkiye nüfusunun 30 milyonun altında bulunduğu bi�· 
sırada, ıualıkO.m kadın sayısı 12664 idi. 1968 yılında ise 1713 kadui 
cezasını çelanek üzere ceza evine girmiştir. Gö,rülüyor ki, bir gün 
içinde ceza evlııde bulunan 333 kadın mahkfimun incelenmesi yolu 
ile Tiirl<lye'de kadınların işlediği suçlar balamından bir sonuç çıkar
mak, bilimsel yönden, mümkün değildir. 333 rakamı Türkiye'de kadın 
suçluların sosyo - ekonomik ve psiko _ sosyal özelliklerini belirleme 
bak�ımndan, bilimsel şartlara uygun bir örnekleme ve kriminoloji bili
mi çerçevesinde uygun b�r ölçi.i (indice- index) teşkil eder mi? 

Bu konuda da şüpheliyiz. Gerçekten görülüyor ld, incelenen ka
din sayısı tüm kadın hükümlü sayısının ortalama % 35 de birinden 
azdır. Örnekleme temsil edici de değildir. Çünkü rakamlar .gösteriyor 
ki, Türkiyede su.ç işlediğinden dolayı ınalıktım olan kadınlardan ç'ok 
önemli kısını % 90 dan fazlası ceza evine göndel:'ilmemektedir. Bir 
de buna kadın suçluluğunda çok geniş olaru ııiyalı sayı'yı ekliyecek 
Olursakf doğrusu bu araştırma konusuna alınan 333 ldşinin iyi bfr 
örnekleme olmadığını kabul_' etmek gerekecektir. Aynca bilgilerin 
ceza evindeki memurlarca, yı1ni kl'iminolojik araştırma metodlaruia 
vakıf o�nayan kişilerce toplanmış olması da' araştırmanın verdtği bi l 
gilerin sılıhati baikrmmdan tereddütleri diıve-ı. edici niteliktedir. B u 
nunla beraber gösterilmiş bir çaba olması nedeni ile araştırmayı telb
rikle karşılamak gereklidir. 

Bu ·salancaları belirttikten sonra anketin sonuçlal'ına kısaca de
ğinerek değerlendirmeğe de çalışacağız: 

a) Kadın sııçlarrında şehir - köy dağılımı : Anket Ti.irkiyede ka
dın suçluluğunun kesinlikle şehir suçluluğu olduğunu göstermektedir: 
333 mahkfı.mdan 2ll'i şehirde Eı2'si ıköyde oturmaktadırlar. Bu gözleıq 
de yukarıda 158 no. da belirttiğimiz gibi kadın suçluluğunun, ka� 

dmın biyolojik niteliğinden çok daha fazla olarak kadının sosyal ha� 

43) Türkiye'de 624 Ceza ve Islah Kurumu vardır. 
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_yat içinde oynadığı rol ve tuttuğu yere bağlı olduğunu göster,mekte..ı 
dfr. Köyler nüfusunun şehir nüfusunun, yaklaşık olarak iki katı olma
sına karşılık _köylü kadından suç işleyenin, şehirli kadının suç iş-Ieme
slııe göre yan yarıyıl az olması bu gerçeği Türkiye bakımından da. 
doğrulama'ktadır, Sosyal. akıcılık (social mobility) ve Türk kadm suç-, 
luluğu için aşağıda 2'37 his no. ya bk. 

b) Yaş gru.pları bakımından kadın ve erkek suçluluğu aynı ni
teliktedir. Kadınlarda da suç 22 - 29 ve 30 - 39 yaş grupunda yoğun
laşmaktadır. 

c) Suç Türleri itibariyle eı'Jcek suçluluğu _ile paralellik açıktır. 
Başla adanı öldürme gelıi:ıekte sonra hırsızlık suçu ikinci yed işgal 
etmektedir. Araştınımda 3-33 kadın suçlud�n 195'i adam öldünnı:ı 
failidir, Yukarıda belirttiğimiz gibi bu rakam bile yapılmış olan ör
neklemenin hatalı olduğunu açık olarak gösterir. Türkiyede işlenen 
kadın suçlarının. üçte ikisi, elbette ki, ·adam öldürme değildir. Ttir-· 
kiyede kadın suçhilıığu bakımından karakteristik: suç mesela hakaret 
olduğtı halele incelemede lıakarnt suçun uişleyen bir tek suçlu yer al
mıştır; çünkü Tiirldyede hfilcirn)erin eğilimi kadınlar hakkındaki malı
kı1miyet1eri miiınkün olduğu kadar tecil etmektedfr; kabili tecil ce
zalar tecil olunmaktadırlar. 

d) Suçların coğrafi ve idari bölünme yönünden dağılışı da genel 
suçluluğa uygundlll'. Ancak 22 ilden Denizli'de fazla bir sayı gözük
mektedir. Bir raslantı da olabilir. Sayılar genel sonuç çıkarabilmeye 
imkil.n verecek niteHkte değildir. 

e) Suçluların öğrenim dtınımlan da genel kadm nüfusuna 
oranla dengeli gözüküyor, 333 ma'hkCımdan 69'u Hk okul, l'i orta, 
4'ü lise mez-unııdur. 

f) Şahsi hal bakımından durum dikkati çe!dci niteliıktedir. 333 
kadından 102 si suç işledikleri sırada, hiç evlenmemiş, dul ya da bo
şanmış durumda olarak evlenmemiş dunımdadır. Demek oluyor ld, 
aile sahibi olmayan kadın sayısı tümün % 30'u kadardır. Bu yüksek 
biı: orandır ve yu:kanda belirtildiği, üzere kadm suçluluğu ile kaduıın 
sos.yal özgüdüık derecesi arasında çok sıkı bir ilişkinin varlığım gös� 
termektedir. 

Kriminoloji - 12 
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g) Kadın hükümlülerin sosyo - ekonomik duruımma ilişik ola
rak ankette. mevcut cedveller, kadın suçlqlann ekonomik durumları 
itibariyle Türkiye. ortalamasının altında olmadıklarını göstermekte-
� 1 

Gerçel<ten hükümlü kadınlardan 230 unun kendi evi vardır ve_ 
çoğunluğun evi 2 ve 3 odalıdır, Kira ile oturanların durumu da ay
nıdır, Hane halkının aylık geliri 250 - 1000 lira arasında olanlar bü
yük çoklrrktadır, Ailede çalışan erkekler 333 suçluda. 290 -dır. Çalış: 
mayan erkek sayısı 40 dır. 

Ayrıca suç saildel'.İne göre yapılan araşhrma 333 suçludaı:i ancak 
30 unun para yüzünden suçlarını işlediklerini ,göstermektedir. 

h) Tekerı'Ü1' : 333 suçludan 19 unun mükerrir olduğu anlaşıl
maktadır. Demek oluyor ld ya�daşık olarak suçluların % 6 sı mü .. 
kerrirdir. Oran, genel tekerrür oranından düşüktür. 

.Böylece yapılan araşhrmayı, kısaca değerlendirdikten sonra Tfü
kiyede (Umumi- Adap ve Ahlak Aleyhinde İşlenen Suçlar) başlığı al
tında toplanabilecek suçların işlenmesi hususunda öllemli rol oyna
makta bulunduğundan da sözedelim, Bu gözlemr'!stanbul Üniver
sitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsünce yapılan etüd-e ait 
yayınlanan eserler doğrulamaktadır. 

İstanbul Üniversitesi Ceza Huku�<U ve Kriminoloji Enstitüsün
ce yayınlanan (Çooıı:k Suçlıılıtğunun Öııle1imesi ve Küçük Sııçlular 
hakkında tatb·iki gereken tedbfrlere müteallik rapor) adılı eserde ay
nen şöyle ·denilmektedir44, 

"İs'tanbul Üniversitesi Türk Kriminoloji Enstitüsü tarafından 
Türldye'deki küçüle suçlulara taal1Uk etmek üzere yapılmış bulunan 
ankete nazaran tetkik mevzuunu teşldl eylemiş bulrinaıı 974 çocuk-_ 
tan 522 si adam· öldürmeden, 13 ü müessir fHl neticesi, ve 12 si de 
tedbirsizlik yüzünden ölüme sebep olmadan mahkfundur. Yalnız doğ
rudan doğruya veya müessir ·föl neticesi adam öldürmekten mahkUm 
çocuklar umıınıi yekll.Ilun % 55 i nisbetindediı'ler. 

44) Çocuk Suçluluğunun önlenmesi ve Küçük Suçlular hakkında 
tatbiki gereken tedbirlere müteallik rapor (İstanbul Üniversi
tesi Türk Kriminoloji Enstitüsü yayınlan, Na. 2, İstanbul 19'50). 
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Asıl mühim- rrıesele adam öldürmenin muhtelif şekilleri arasında 
"kadı:rı. yüzünden" işlenenlerin en yüksek rakamı göstermesidir. Hald
kalen katilden mahkfrm 535 çocuktan 89 u kadın yüzünden cinayet 
işleımiş bulunmaktadırlar. Buna kız kaçırma dolayısiyle adam öldür� 
ınüş olan 28 malıkfımu da ilive edersek m_eydana çıkan yekun 117 yi 
bulur ki çocukların işlediği bütün katil cürümlerinin % 22 sini teşldl' 
eder. Bundan başka, müessir fiilden mahkfrm olanların sayısı 58, ırza 
geçmeden hül<iim giyenlerin iı.dedi 148 dir, I�za geçmek teşebbüsün
den 9 ve· zinadan ise 3 çocuk nıahldım olmuştur. Neticede, kadın yü� 
zünden adam öldürenlerle, kız kaçırma dolayısile cinayet işliyen, yine 
kadın yüzünden adam yaralıyan, kız kaçıran, uza .geçen, ll'Za geç;ıni
ye teşebbiis eden Ve zinadan malıkı1m olan çocukların % 35 idir. İs
tatistiğe suç sailderipin geniş tenevvüi'ıne rağmen, mahkı1m çoculdann, 
üçt-e birini aşan bir nisbet dahilinde, cinsiyetle ilgili suçları işlemiş 
olmaları, çÜk dikkati çe"kicidir.''. 



Dördün c ü  Fasıl 

PSİKOLOJİK FAKTÖRLER VE SUÇ 

1. § GİRİŞ 

, 168. � Ça,ğdaş Psikoloji XIX. yüzyılın başındaniberi Ribort'nun 

eserleriyle Fizyolojiye yakla�mış ve deneysel nitelik almıştu.ı. Çağ
daş psikoloji klinik metodlarla anıorni.aı-kişileri inceleme!Ctedir, Bu 
bakımdan günümüz Psikolo-jisinlıı, Kriminoloji ile çok önemli iliş
lcileri vardır. 

Çağdaş Pskolojinin çok önemli ve Kriminoloji ile çok ilgili ye
ni dallarından birisi de sasyal Psikoloiidir. B u  dalın konusu, kişi ile, 
onun-iştirakçisi bulunduğu sos.yal grup arasındald karşılıklı ilişki ve 
etkilemneleri (interaction) incelemektedir. ileride değinil�ceği iize
re çağımız Kriminoloji.sinde entraksiyonist akını denilen yeni bir' dü
şünce yönü kişi ile toıplum arasındaki bu patolojik karakterdeld kar
şılıldı etktlenmeleri kıonu 'olarak ele almaktadır. 

Psikoloji ile Kriminoloji arasındaki ilişkiler bakımından çok 
önemli -bir ailam da fenomenolojik yöndür. Bu yön H1Msert ile ba Ş
lamıştrr. 'temeli, Psikolojide fizyolojik- yönden uz-aklaşmak ve göz-

1) Bk. Stefani - Levasseur - Jambu � MerUn, s. 159. Bu konu 1-973 
Belgrat Milletlerarası Kriminoloji Kongresinde de tart1ijılmış.tır. 

2) Bu konuda bk .. Benjamin B. Wollman, Contemporary Theories 
and Systems in Psychology, 196-0; D-elruy. - Pichıot, AbrE!ge de 
Psychologie 3e, edit, Paris l!Jı75; John_ B. Vaıtson, Behaviorism, 
1970 basısı; Robert S. Woodworth, Contemporary Sehools of 
Psychology; New York 1948; Maurice Reuchlin, Histoire de la 
Psyehologie, 10. bası, 19-78; Paul Fl'aise, La Psychologie experi-· 
mentale, Paris, 6. bası, 1917-9·; La Piel' •e - F=sworth, Social 
PSychology, 3. ·bası, 1'9"49; Morgan - Kiııg � Robinson, hıtroducing 
to Psychology, &. bası, Mc Graw- Hill 1979. 
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lemde kendisini gözleneriin yerine kırnyarak ve münlkün olduğu _ka
dar teorilerden ve ö�ce edinilmiş fikirlerden uzaklaşarak tam bir 
abjektiflik iÇine girmektir ; Kı-_iminolog, kendisini suçlunun yerine 
koyacak ve .onun dünya görüşünü elde etmeğe çalışacaktır. Böy'.ece 
ne için ve nasıl suçlu olunduğunu belirtmeye çaibalayacaktır. 

2. § ZEKA VE SUÇ 

168 bfa, - Zek.1. azlığı ile suç arasmda yakın bir nedensellik 
ilişkisi kurulması hususundaki fikirler XX, yüzyılın baş.ından iti
baren zekil. testlerinin bol olarak uygulanmasına geçilmesile başla
mıştır'. 

K:riıninolojiye ilişkin 8.'ıerlerde uzun süre, zeka azlığının suç 
sebeplerinden birini teşkil ettiği açıklaumıştıı.2. Gerçekten zeki bi
linçli düşünce ile kendini yeni- durumlara uydurmak yeteneğinden 
ibaret bıılunduğundan ve suçlu da sosyal ıhayata uymakta güçlük 
çeken bir kimse sayılabileceğinden teorik ·olarak bu görüşün do,ğnı 
bulunduğu iddia edilmiştir". 

Halllk Yavuzer, yaşhlrı 1-5-18 arasında bulunan ve en  az ilk
okul eğitimi görmüş 214 hükümlü ç�cuk üzerinde Alexander pratik 
yetenek, Comell Index: ve Eysenck kişilik envanterlerinin uygulan
ması sonucu suçlularm kişilik yapılarında uyum hususu, sinirlilik 
ve endişe hali, lıip-okondri ve asteni ile psikopatik -araz belirtileri
nin etkin olrluğtınu, zekıl. yönünden suçlu grubun % 50,5 inin sınır 
düzeyde pratik yetenek aranma sahip olduklarını, % 44,4 iinün ise 
bu düzeye bile ulaşamadıklarını açıklamakta ve elveri�siz yakın çeıv-

1) Z-eki\. ve Suçluluk konusunda özellikle şu eserlere bk. Jflarry M. 
Shulman, Intelligence and De-linquency (in the ·Problem of De
linquency', New York 1959·, s. 75); S.D, Zel,eny, Feeble - Minded
ness in Crim.inal Conduct (American Journal of Sociolo,gy, yıl 
1032 - 33, s. 564); H.H. Guddard, Feehle - Mindedness 19-14; Cald
we11, Criminology, s. 206; Halllk Yavuzer, Psiko - Sosyal Açıd;ı.n 
Çocuk Suçluluğu, İstanbul 198-1; Sykes, 241. 

2) Hurwitz, 173. 
3) Hm·wih:, 173; Goring, suçun başlıca nedeninin zekft azlığı oldu

ğunu iddia etrrtiştir {,bk. Shulman, 75). 
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re şartları içinde zeka azlığının suç işleme ihtimalini artırdığı ne� 
ticesine varmakt�dır. Varılan bu sonucun eleştirisi için J69, 170 
no. hı.r bk. 

XX. yüzyılın başında Binet - Si1_nDn testler.inden sonra insanın 
normalden sapan tavır ve hareketjnin bu testlerle im.h edilebileceği 
ve bunların özelükle suçlular konusunda verimli sonuçlar s_ağlayaca, 
-ğı iler.i sürülmüştür'. 

Zeka testlerinin uygulanması ile suçluluğun, akıl zayıflığına, 
yani tek faktöre indirileıbileceğini iddia eden bir hayli yazar çık
mış ve özellilcle psikolojik yöndeki yazarlar böylece suçluluğu tek 
sebebe indU:ebileceklerini sanmışlardır, Suçlu ile suç işlememiş olan 
arasında böylece bir zeka farkı tesbit edildikten sonra, olayın yoru
mu yönünden yazarlar arasında çok fark bulunmuş ve aşağıdaki gö
rüşler ileri _sürülmüştür" ! 

a) Zekılsı no-ksan •Suçlu, bir. dc,ğııışta, stı:çlıı tipi teşkil eder. 
b) Zekı'i'noksam doğuştan, verasete bağlı bir karakter bireyi� 

ni ofo�tılrur. 
c) Zek8 azlığı- olan kişi tehlikeli saldın suçları ve cinsiyetle 

ilgili suçlan işleı:, 
d) Zeld.sı az kişi, yasaldayıcı sosyal faktörlerin yokluğu iha� 

linde suç işler; çünkü içinde bulunduğu kültür'üıı sosyal. değerleri� 
ni kapma ve ona uyma _yeteneğine sahip değildir, 

e) Zekıl azlığı olan ldşi l;ıareketlerinin sonuçlarını göremez 
ve 'bu sebeple de suça karşı konulmuş cezaların teh,tlidi ile suç yo� 
hındaÔ çevrilemez. 

f) Zekas, az olan kişi tell<lne yatkın bh- tipi o,taya koya, ve 
zek.1sr parlak kişilerin suç yolundaki liderliğine kendisini kaptırır. 

g) Zekfun az olan lcişi ailede ve l<,om§uluk ilişkilerinde geri� 
ye atılmış· bulunan bir ldmsedir; bu çevrelerde ise suçlu misali 
çoktur. 

4) Sheldoµ Glueck, The Problem el' Delinquency, 1-9'59, s
_. 

74. 
5) Sbıılmaınn, 75. 
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169. - Suçlularda zekil azhğını bir kere olay sıfatı ile tesbilten 
sonra yukarıda bellıtilen tar�da açıklanan yonun tarzları üzerinde 
söylenecek çok şey vardır : 

Bugün zeka azlığının mutlaka verasetten üremediği fakat he
men hemen olaylarm yarısının hilmilelik . veya doğı.ıın sırasında 
meydana gelen zararlardan doğduğı.ı anlaşıln11ştır6

• 

Zeki azlığı olan kimselerin mutlaka suç işlemek şöyle dursun 
kabiliyetleri· ile orantılı işlerde faydalı vatandaşlar olabilecekleri 
görülmüştür. 

Zek8. dereceleri üzerinde yapılmış ilk araştırmalar suç:u)arm 
hemen yarısıp.da zeka azlığı bulunduğunu ortaya çılcaı-mış idi. Fa
kat sonradan yapılan araştırmaların verdiği sıtmuçlara göre bu oran 
ancaİ< % 20 olarak bulunmuştm7

• 

Kaldı ki, zeki\ noksanının suçluluğun sebeibini teşkil edip etme
diğini anlaya·bilmek için, tabii olarak suç işlememiş �üyül< nüfus 
kitlesi içindeki zeka derecesinin tesbiti ve bu bakımdan suçlı.ı olan
larla .olmayanların mı.ıkayesesi gerekir. 

Ze{enif bu konuda yapılmış. çok sayıdaki araştmria usulleri
ni. de gözönüne a1dıktan sonra suçlu ve suçlu olmayan çoc11klar ara
sındald zeka noksanı oranını 1,2 ye  1 olarak tesbit elmiştir. 

Glueck'ların bu konuda vardıkları snnuçlara göre ise" suçlu
larda şifahi zeka, snç]u olmayanlara gör.e daha .ıızdır; fakat tathikl 
test uygulamalarında suçlu olan ve olmayan grup birbirine benze
mektedir. Giueck'lar çeşitli testlerin uygulanması sonucu olaral< şu 
soiıuca varmaktadırlar : suçlularla suçlu olmayanlar ar-asında, uy
gulanan lestler sonucu meydana çıkan farklar fikrl, zihnl eğilimler 
ile dııygusal hayatm biııbirine karışmasına bağlıdır. 

Diğer yandan yapılan incelemeler çeşitli suçlu kate..g,urilel'ine ait 
zekiı. derecelerinin de değişik olduğunu ortaya koymaktadır. .Söz 

6) Bk. Caldwell, 207. 
7) Snthel'land, Mental Deficiency and Crime, 1S31 (Zikreden : Shul

mann, 78). 
8) Zeleııy, 564. 
9) Sheldı:ı,n - El,eanor Gluecl,, Unraveling juvenile Delinquency, 

1950, s. 2.06 ve son. 
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gelimi sahtek3.dık ve diğer hileli suçların faillerinde zekıi dereCesi 
yüksek olduğu halde cinsiyet aleyhine işlenen suÇlarla adam öldfü
me .ve müessir fiilJer faillerinde zeki derecesi genelliJde 'düşük üla
rak gözükmektedir. 

&muç 

170. - Zek3. azlığının mutlak olarak bir suç faktörü olmak üze
re gösterilemiyeçeği hakkındaki fikfrlere katılmaktayız, Gerçekten 
bazı hallerde .lıattıi zekıi azlığının suçun işlenmesini öııleye_ceği de 
düşünülebilir. Bununla beraber zekfl. durnınunun suça etki yapabi
leceği haller de .bulunabilir, Zekilsı az olan l<l§i 1-rayatm güçlükle
ıiyle savaş hususunda yeter derecede donahlınış bıılunmıyrtcağın 
dan başarısızlığa uğraymbilir; bu bı:ı�arısızlık onu suça kolaylıkla 
yöneltelbilir (184- 18,7 no-.'lara bk.) .  

Diğer yandan zeki testlerinin tam başarılı sonuç vermediği za
manla anlaşıldığı gibi zekii üzerinde &'Osyal - kültürel etkilerin bu
hınduğu da belirlenmiştir. 



B e ş i n c i  F a s ı l  

SUÇ VE 
PSİl<ANALİTİK VE PSİKİYATRİK 

GÖRÜŞ 

1. § GİRİŞ 

171. � XX. yüzyülda Psikiyatride büyük bir gelişme olmuş ve 
iilsanın değlşik davr{lnışları arasında suçu da bu bilimin izah edebi
leceğine kuvvetle inanılnuŞfır. Psikiya-ıt·'lar da suçu, tam olarak izah 
edebileceklerini icldia .etmişlerdir1

• Tarihen suçlu ve akıl hast_ası, 
şeytanın egemenlik ve istiıbckıdına kapılmış ve eşit işlem tarzına 
tılbi tutulması gereken ldm\>eler olarak_ sayılmışlardır2

• 

XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılda Freui/J, ATexdınder, Healy, 
Zilbo·oı·g, Liniüıer ve F1'eidlaındet ve diğerleri suçluluğq: psikanali
tik yönden izah zorununu ileri sürmüşlerdir. "Dinamik Psikiyatri' -
nin, ·suçluluk ve suça yönelten iç unsurların izahı ve berraldaştırıl
ması bakımından bütün diğer disipliı:ilerden daha fazla ümit verdi
ğini" iddia eden yazarlar vardır·'. 

Gerçekten çağdaş Psikiyatri, tabiat ile eğitimin ortak liri.inli 
olar,ak suçu ele almaktadır. 

1 )  The Problem of Delinquency, New York 1959, Edited by Sheldon 
Glueck, s. 88. 

2) Bk. Nolan, A Short History of Psychlatric Aehievement, Norton 
New York, 1941. Günümüzde de suç ve bazı akıl hastalıklarının 
aynı meruıelere bağlı olarak izah edilebileceği hµsusunda bk. 
Shlomo Sho]ıam - Miriam N-ehari, Crime and Madness, Som,e 
Related Aspecls of Breakdowns of Familiar Interaction (Annales 
Internationales de Criminologie, ann€e Hf70, vol. 9, no. 1, s. 7 1  
v-e son.). 

3) SheMon Glııeck, 'I'he Problem of Delinquency, s. B8. 
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Gerçekten insanın uyumsuz ta'Vır ve hareketlerini, davranışları
nı (nonconforming behavior) anlamak söz konusu :olduğu zaman ki
şinin içine akıl, zihin ve duygu ve heyecanlarına ve kişinin içinde 
yaşadığı topluma bakmak gerekir. Kriminoloji tarihinde bazı Ya
zarlar bu sebeple Psikiyatrinin yalnız başına suçu iiah edebileceğini 
iddia etmişlerdir · Psikozlar, heyecan} teşevvüşler, kişilik bozukiuldarı
nın insanı şiddete, suça, gerçekten kaÇrnaya ve başkalarıhın hak
larına kar�ı duygusuzluğa sevkettiğini öne sürınüşlerdir. Bugün snç
lıdarla suçlu ülmaj,anlar arasında genel olarak çok az fark bulun
duğu ve ancak Qok ki.içtik orandaki suçlularda psikiyatrik bozulduk
lann mevcut olduğu kabul edilmektedir. 

Hiç şiipıhesiz psildyatri suçun izahında önemli rol oynamıştır. 
Bu sebeple, himinologlarm ve kriminolıoji ile uğraşanların Psiki• 
yaİriniQ, hiç olmazsa bazı ana kavramlarını bilmeleri gEieklidir. 
Biz de aşağıdaki bahislerde önce psikanalitik görüşü ve soma psi• 
kiyatrinin suça ilişkin bazı kavramları�n beliıimeğe çalış�cağız. 

2. § PSİKANALİTİK GÖRÜŞ 

Giriş 

1 72. - Çağdaş Psikiyatı'İniıı gelişmesinde Psikanaliz önemli bir 
yer tutmuştur. Bununla bElraber Psikanaliz teorilerinin Psikiyatriye 
nıi yoksa Psikolojiye mi ait bulundnğu hususunda tereddüt edil. 
mektedir, 

Psibnalizin temeli bilinç altının ve tepkilerinin araştırılması• 
dır. Psikanaliz Clıaroot, Be-rnhe-im, lanet i le başlamakta ve fakat 
ünlü F,ırnd ile kemale enrıektedir. Ft'eud'u izleyenlet ise Adle1· ve 
Jung'dur. 

Kriminolojide Psikanalitik görüşten yana olanlar aynııtılara 
Üişkin bazı farklarla birbirinden ayrılırlar; fakat o!Liak özellikleri 
ohışttının genel bir izah tarzı da vardır. Bu izah tarzını şöylece 
özetle)'ebilil'iz : 

Dünyaya, egosantrik, kendini seven, kendine Jıayran (naı·sistik} 
bir ·yaratık olarak gelen çocuk, zamanla ve çervrenin et-kileri altında 
bir kişilik kazanır, Çocuğun, kişiliğinin normal, sıhhatli v e  namuslu 
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bir vatandaş veya aklen hasla, uygunsuz, suçlu olarak teşekkül edip 
otmiyeceği konusu, insanın niteliğinçlen dah� çok, sosyal veya fizik 
niteW(te bütün diğer zarar verici unsurlara bağlıdır1

• 

İnsan belirli hayat görünüşlerine, fikir ve tecrübelere karşı 
tepki -göstermek yeteneğine sahip bir varlıktır; insan ile hayvan 
arasındald farkı da bu oluşturur .Bu tepkileri belirleyen, insandald 
doğuştan bir takım iç giidiileır ve lıarnket ettirici c�ü�·Wlerd'iı- (drives ) .  
B-u dürtiilerin tür ve miktarı yazarlara göre değişmektedir. İşte su
çun da bunların bir sonucti. O'larak mü�alil.a edilmesi gerekir. 

İnsanın doğuşundan itibaren 11_ e suretle kişiJik kazandığı, kişili
ğinin oluş biçiminin bEllirlenınesi bü bakımdan çok önemlidir'. İn
san bir seri aşamalardan geçerek lcişiliğini elde eder. İlk aşama do
ğuştan itibaren ilk yılı kapsar. Bu aşamada önce emmek, soma 
ıSırmalc fonksiy-<mlarım yerine getiren ağız, çocuk için esas alet
tir. Çocuk bu illet aracılığı ile önce 'Oto - erotik ve sonra sadomazo
bist tatminler elde eder. İ�inci ve üçüncü yaşlar ise şerce ait sadik 
aşamayı (le stade sadiıque anal) meydana geti.rir. 3-5. yıllar ise 
falluS'a ilişkin aşamayı kapsar. Bu a:şama:da çocıikta Oedip loomplek
si kendisini gösterir. Bundan r,onra ve bü]Uğ çağına kadar bir saklı 
dönem (la pBriode de latence) kendisini gösterir. B u  dönemde ço
cuk cinsel konulara karşı ilgisizdir. Bundan sıoma cinsel aşama 
(stade geııital) kendisini gösterir. Normal kişi bütün bu aşama
lardan geçer ve her yeni aşamada bir evvelki aşamadan her hangi 
bir eser ya ela iz kalmaz. Fakat gelişme, abartılmış, ehliyetsiz bir 
denetleyici (censme exessive) nin etkisi ültında kalmış _ise geliş
mede anoı:'mallilder kendisini gösterecektir8. 

1) Bernal'd Gltteelr, Analytic Psychiarty and Criminology (in The 
Problem of Delinquency, s ,  S·O ve son . ) . 

2) Bu konuda hk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İst. 19·78, 
s. 141 ve son. "Psikanaliz teorisine göre hepimizde menşeini 
id'clen alan bir takım saldırgan ve sinsi insiyaklar vardır. Bun� 
lar ego'nun tahmil ettiği gGrçekçi setler ve süperogonun iı;ine 
ithal edilmiş toplumsal tablolarla ihtilaf haline ·gelmektedirler. 
Biz bu insiyakları ve ihtilaflUrı bilinç altına itip saldayarak çö� 
zürnlemekteyiz (bk. Morgan - l{ing - RoMson, fntrodud:ion to 
Psychology, sixth edit. Mc Graw- Hill, ··ıs.79, s .  5-76 ve son.}. 

3) Bk. Lagache, La psychanalyse. 
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insan dıştan gelen stimülüslere (uyaran) karşılık veren, ce
vap veren bir val'hktir. Dıştan gelen stimülüsİere öıı::ıce fizik olarak 
cevap verilir; bundan sonra fizik - kimyasal cevap safhası gelir; 
bu aşama iç salgı bezlerinin, saldığı hormonların ve klınyasal m.i.d
delerin etkisi sOJ?-UCU meydana gelir; bunun üstünde bulunan aşa
mada refleks suretile verilen cevaplar _ yer alır. Bütün ibunlarm •ÜS· 
tünde de psikolojik düzeyde verilen cev.aplar, fikirler (idee'ler) var
dır. Sosyal düzeyde stimüliislere verilen cevaplar ise, örf ve Adet
ler şekliide belirir. 

173. - İşte insanın tavır ve haı•eket ve fiilleri bütün btı cevap
ların toplamıdır ,  Bu safhalardan herharugi birisinde görülen bozuk
luk veya u-ygllnsuzluklar toplumun n:ormal saydığı tavır ve hareket- . 
len sapmayı belirtir. Normal ruhi süreç, bütün ,stimülüslere karşı 
normal olarak cevap verendir. Kişi, hayat gerçeğine, etkili şekilde 
cevap vermelidir. Ruhi ve aklı anormalliğin sebebi organik veya 
psikolojik olıı.:bilir. Hri.stalıkların, zehirleı·in sinir sisteminde meydana 
getirdiği bozuklukların sebebi organiktir. 

PsHco-1:ojik bakmidan riılıİ ve akH anormallik, ruhi: ilıtilaflan 
sonuçlayan, gerçeği kabul edememek kabiliyetsizliğini ,ehliyetsiz
liğini belirtir. Küçüklükten itibaren karşısında buhuıulan ha)1at zor
hık1aİ:ı, hayal kırıklıkları, meslek hayatın:da,ki haşarmzlıklar kişide 
öyle bir takım ruhı: kompleksler meydana getirmiş <0.Jabilfr ki, bu 
bal omm yetişkin bir insanın taşıması gereken sornmluluğu kavra
yabihnesini · imkfuı.sız hale sokar v� onu artık hayat ger,çelderine 
uyıgım surette cevap verem-ez hale getirir. Keridilerindeld ruhi ih
tilılflann_ yine kendilerini yıpratmakta olduğu bu kişiler kentlileri
ne bir- iç diinya, hayal Alemi yaratmak , suretiyle gerçelde�den kaç
mağa çalışırlar. Bu kaçış, birsamlar (haıluci-nation) ve l1attS. bazen 
ileri derecede alal hastalıklarını sorluçlar. Akıl hastası için, gerçek, 
hemen hemen terkedilmiş.lir. Fakat ruhi hayatları itibarile noi-mal 
sayılan kimselerde de yerine göre gerçekten kaçışlar vardn-1. 

Psikanaliz 
! 

174. � P.si•\malitik ,gör-ü§e göre suçlu, suç mesleğine ve suç teş� 
kil eden fiil ve harekete iç·, bilinç altı bir taklm kuvvetler, saikler 

4) Bk. Barness � Teeters, New Horizons in Ç!rimlology, s. 288 ve 
son. 
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(güdülenıme) tanı.ıfmıdan (motivations) itilmektedir. Bu itiıbarla 
suçlunun hareketi ancak psilmaliz metodun uygulanması ile anlaşı
labilir ve mümkün ise değiştirilebilir". 

Psiknaliz; bir psikiyatrik tekniktir. Bu teknik fonksiyonel deni
len yeni bir akıl hastalığı Lürünüıı varlığım ortaya koymuştur; yani 
her hangi bir organda bir lezyon olmadığı halde, menşei organik 
olmayan akıl hastalıkları vardır. Bu görüş içinde suç, önlenmemiş 
bir kompleksin sem bolü sayılmaktadır°. 

I-I�r insan kendisine veraset yolı.ı. ile geçen bir takım dürtüJere 
( dt"ives) salıiptir-0a, Bunlar insanı kendini savunmaya, kendini ifa
deye ve ırkın temadisine yöneltir. Irkın, neslin sürekliliği cinsel faa
liyet ile gerçekleştirilir7: 

İnsandaki arzular, dürtüler, zevk ve eğilimler kendilerini özel
li!de bilinç dışı olarak b.elirtirler. Bunların bir kısmı doğuş.tandır; 
diğer bir kısmı. ise zarn,rrnla, insan olgunlaştıkça iç bezlerde mey- . 
dana gelen değişikliklerle ortaya çıkar, Bu doğuştan gelen ve çoğun
lukla şuur dışı olan eğilimlerin bütününe Psi-kanalizde libido adı 
verilmektedir Fteml bu tı1biri daha özel bir anlamda kullanmakta
dır. Oıü göre libido, cinsel •yöne ilişkiİı bütün enerji, .kuvıvet ve iç
güdülerin- bütünüdi.ir. Keza cinsiyet tabirini de vatanperverlik ya 
da beşeriyetçilik gibi duyguları da kapsar şekilde (aşk) olarak 
anlamaktadır. 

5) Franz Alexandeı- - Wil1iam Healy, Inter Conflicts and Criıne 
(Criminology a Book o.f Readings, s. 182, The Dryden Press, 
New York 1955). 

6) Szabo, Criminologie, s. 110. 
6a) Dürtü kelimesini İnıgilizce(drive) karşılığı olarak kullanmakta

yız. AJll.pol't (Personality : A Psyc-hological Interpretation, Holt 
11}37) a göre, dürtüler insanda hareket için enerjiyi sağlarlar, 
dürtüler "bazı kısmi organik gerilimleri azaltmaya yönelik ha
yati harekete tahrik edicilerdir"; menşelerinde bir iç organik 
stimülüs vardır. 

7) Bamess - Teeteı-s, 238 ve son. Psikanalitik görüş hakkında ay
rıca şu eserlere bk. Marie Bonaparte, Psychanalyse et Anthopo
logie, Faris 1952; Dr. Mal'ie Bonopartc, Psychanalyse et Crimi
nologie, Paris, 19'34; Pinatel, Le Rapport de la personnalite et 
Crim,e (Rev. Cri. et de Dr. Pen. Compl. yıl 19-55, s. 437). 
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Rwhı ve zilmi eneqımn ilk ro,addesini teşkil c.den ve tamaıni
le bilinç d1ş1 olan ruhi ve zihni temeli gene Freud id .(ı'di:011!Ltsm) 
olarak tavsif etmektedir. İd organik bakımdan insanı tatrniİ:ıe yö
nelmiş olan bütfüı eğilimleri, saikleri sağlar. Fakat ıbu saiklerin dış 
gerçeğe ve kültür çevresine ıiygun olarak gerçeldeşmesi gerekir. Bu 
uygunluğu sağlamak ( ego) ben ve (;u,pc1'€/go) benüstii terk edil
miştir. Ego id'in ilçalarını fizik çevre ve dış gerçek ile uygunluk 
haline getirmeye çalışır .  Zamanla sup-erego-; id ve ego-'ya egemen 
olur. Freud'a göre bu daha Ç'.ok bir tU.r sansür, hir tür kontrol ci
ha_zı y a  da b.fliııçt�r. Bilinç çeşitli &detler ve terbiyenin etkisi ile te
�ekkül eder ve id'in telkin eylediği ilcaları ve ego'nun beürtileliıü 
grubun kültürüne uydurur. Libido, id'in cinsiyet bileşiği alarak sa� 
yılabilfr. Freud'a göre, ego, libodııyu etkili bir şekilde idare et
mek ehliyetini kaybettiği ,anda nev;ıo-,z ve psikonevroız şeklindeki ala.l 
bozuklukları oı:1:aya çıkar. 

175. - Özetlemek gerekirse insan, ınalik buh111duğu hayvani 
nitelik nedeni ile saldır,gandır, Eğer insan arzularını düzene girme
den tatmin edebilseydi, toplum hayatı imkil.nsız hale girerdi. Fakat 
toplum bir sosyal nıonnlar ve inançlar sistemi kurmuştur. Bfüün 
bunlar doğumundan itiıbaren insana yükletilmiştir, Bu itibarla za
manla ldşilik geliştikçe insanın dış stimillüslere _ verdiği cevaplar, 
kendisine ebeveyni veya grubun diğer üyelerine yüklenen. iıdetler 
:ı;e örfler tarafından belirlenmektedir. 

176. - İnsanın arzu ve isteklerini sosyal gereklere u ydurmak 
hususunda kullandığı mekanizma b•ilinçtir (şuur) , B,öylece 1biUnç 
(şı.ı,wr - Cunscience, Censor) bir çok arzu ve isteklerin içe tepilme
sini imkiln altına ahnaktadır. Fakat insandaki tabii ve egoist dfütti
ler doğrudaiı doğruya tatmin edilemedildeıi ıhaller.de bambaşka, 
bazen daha yüksek arzu ve zevkler haline gelmektedirler, Psikolog
lar buna iğlii (suiblimation) süreçi adını vermektedirler. 

177, - Yüceltme, iğlii (S1tblima.timı) süreci hayvani iç güdüler 
ile sıoı<:yal kontrol arasında bir mücadeleyi belirtir. Bu ise insanda 
zilini ve alili ihtilafları doğurur ve bu suretle libido ve bilinç (cen
sor) arasmda bir çatışma meydana gelmiş olur, Bu ihtilaf, yüceltme 
siireçi ile arzu ve zevkİedn yüksek şekiller halin� getirilmesi mi.im
kün "OJ.anıadığı hallerde, kişi için tehlikeli' olur. Zira bu nokta bü-
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tün sinir ve akıl hc'lstalılclarının esasmı teşkil eder. B-itçoık suçfoJuk. 
şekilleti .ıJ.e bu hal ve şartfor dolay•ısile ım·taıy,a çı.km'. 

tçe tepilen ilca, arzu ve dürtüler her zaman yüceltme yolu ile 
tekrar bilinç almıına çıkıp fiil haline gelmezler. Çoğunlukla kılık 
değiştirerek ya da yolundan saparak yeniden peydah olurlar ki, 
bu teliııfi mekanizmasına psiknalizde dr;dvd/ion derler. Cinsel iş
tahların bazı kimselerde, söz gelimi lmtolik din adamlarında, ohm
luk şeklinde yeniden kılık değiştirerek belirmesi giıbi. 

Bu gibi lelaıfi (ödünleme) (Compensatiorı,) hallerinde insanm 
yarataıbileceği hayal dünyası, başka türlü el.de edHmesi irnldını ol
mayan arzu ve zevklerin gerçekleşmesi için bir imkı'in yaratmış olur; 
insan kurduğu hayallerle etrafında yapma bir dünya yaratmış bu
lıınur. Bu Psikopat akıl hastalarında bilinen yegB.ne dünyayı teşkil 
eder8

• 

Görülüyor ki, psikanalitilc göri.\şte suç, değişik kişilik unsurları 
göZiönünde tutularalc bir ·tür compensation tarzında izah edilmiş ol
maktadır. Suç ikame ecUlmiş bir tavıl' ve harekettir. Suç yeri11e gö
re bir Oedipns - Electra kompleksinin belirtisi, aşağılık duygusunun 
bir tür coıııpenwtioıı'u ,;eya başkaları tarzmda izn-1� ed-ilmekle9 

böylece kişinin bütün hayat öyküsü içinde izahı kabil bll' o:lay gibi 
manı'ilandırılaıbilme'ktedir. Mesela -bir ıhırsı-zın fiili, yasaklanan cinsel 
faaliyetin yerine ikame· edilen bir harc-ket ·g�bi izah edilmektedir. 

Psikanaliz ·mcto<llan· ile çeşitli olayları inceleyip sonuçları çı
karan L-indnei"in eserinden özet olarak aşağıya geçirdiğimiz. misal, 
izahına çalıştığımız hususu da1m iyi anlamaya imk&n vereıbilir10 

: 

"Gözlerinden rahatsız bulunan genç bir adam işlediği ciddi bir 
takım snçlardan dolayı ceza evindedir. Sağ gözünde .% 10, sol gö
zün de ise % 15 kadar görme yeteneği vardır. Bu sebeple kendisi 
ile psikanalistiıı konuşması sırasında gözünü durmadan lmpıştır
makta ve hemen hemen kapalı tutmaktadır; ı'ideta kör imiş gibi 

8) Burada Alfred Adler ve Otto Rank'ın görüşlerinden ayrıca söz
etmiyoruz. Bu hususta bk. Barness and Teeters, s. 2.45. 

9)  Söz gelimi bk. Vold, Theoretical Criminology, s. 12.0; Linclnıer, 
Re-bel without Cause, New York l9"44; Alexander - Healj,, Roots 
of Crime, New York, 19'35. 

10) Llndneı·, Rebel Without Cause, New York İ944, s. 8 ve son. 
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davranmaktadır, PsikanalisL kendisine "böyle gfuünüzü açık hü
maya çalışmaktan ise, kör olmayı tercih ederdiniz, değil mi?" diye 
sorunca "evet bazı şeyleri görmüş olmaktan ise kör olmayı tercih 
ederdim" diye cevap verir. Bunun üzerine m-esele çözülür : ·genç 
adam 8 aylık iken bir gün annesinin yatağı yanin.da beşikte yat
maktadır. Sabah, erken saatlerde- anne ve  baıbasını cinsel temas ha
linde görür ve kendini sorumlu, utanmış hisseder ve  babasından 
korkar, Uzaklarda kalan bu h&tıra bHinç üstüne getirilip uygun 
tarzda izah efiilince gfüme durumu esaslı şekilde düzelmeye baş
ladığı giıbi, suça doğru gidişte de tersi yönde kuvvetli bir e�iliin 
beHrir." 

Özetleyecek ·ohırsak kişide içe atılmış ve bilinç altin&ı bulunan 
koınpleks onu çevreden gelen ta,hrik ve  stirnülüs'lere karşı belirli 
bir şekilde tepki g;ö.stermeğe yöneltir, Böylece suç kompleksli kişi
nin kendisine yönelµIen proıbleme bil' tüm cevabı olmakta<lll'. Suç 
il.deta kompleksli kişi için bir tür emniyet süpabı teşkil etmekte
air11, 

3. § ÇEŞİTLİ AKIL HASTALIKLARI VE SUÇ 

Giriş 

178. - Psikanalitik görüşün esaslarını· ve bu goruşe göre suçu 
sonuçlayan ruhi ve aklı bozukluklar.m genel ve ortak bir izah tm
zma nasıl bağlanmış olduğunu belirtıneğe çalıştık (172 ve son. 
no. lara bk.). 

İmdi, i-ıah tarzı ne olursa olsun Psikiyat-ı-ik y,ö-n suçu biı' takım 
ruhi ve aklı ai-ırormalüklere bağlamakta�ff. Böylece suçlu bir psili\O
pato1ofik i'ip#r. 

Hemen açıklayalım ki, Kriminoloji çok geniş ölçüde olarak Psi
kiyati:iye ait kavramları kullanm-akfadll'. Bununla berruber suçlula
nn pek çroğunda psikiyatrik nitelikte hedıan bir bozukluk ya da 
anomali bulunmadığını hemen kaydedelim. Bmrnnla beraber insa
nın kişiliğini ve sapıcı eylemlerini anlayabilmek yönünden Psiki.: 
yatri cidden önemli yardımları olan bir bilimcli_r, Bu nedenle Kı"imi-

l•l) Bk. Szabo, Crimiırologie, _s. 110, 
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noloji biliminin esaslarını belirtmek amacını güden didaktik bir 
eserde PsiJciyatrinin b3zı kavramlarından sözetmek, elbette ki, zo
runludur. 

Son elli sone içinde (akıl hastalıkları) kavramı genişlemiştir. 
Biz burada Hu-ıwitz tarafından yapılan tasnifi ele �arak çeşitli akıl 
hastalıkları ve anrmal ruhi durumları kısaca i°özetleyip bunların suç 
ile olan ilgilerine değineceğiz1

• 

179. � Akıl •hastalıkları, uzun süredenıberi bilim, adamlarının 
üzerinde uğraştıkları bfr konu olmasına rağmen, çeşitleri, tarifleri, 
tasnif ve sebepleri, teşhis .metıodları ve tedavisi lhakkında ve özele. 
·Jikle halk arasındaki yaygınlık derecesi hususunda yaz_arlar arasında 
Mlil bir birlik bulunmamaktadır". 

Fakat günümüzde psikozların sebepleri konusunda sosyal iiiŞ
kilerin rolü gittikçe önem kazanmaktadır3

• 

Psikozların çok çeşitleri vardır. Bunların bazılarından aşağıda 
sözedilecektir. Fakat bütün bu şekill_ere ortak bir özellik olmak üze
re şunu söyleyebiliriz : Psikozlara tutulmuş planların ortak özellik
leri 'bıı:ıılaımı gerçek ile olan vlgileı"Pnin kesilmiş o�ma.sıvdıı·. Adeta 
bunların mensup bulundukları sosyal grubun değer ölçüleri ile ·Dian 
ilgileri kesilmekte ve artık bu gruba mensup olmaktan çıkmakta
dırlar, 

I. Psikozlar Grupları 

180. - Aşağıda suçla ilgileri yönünden bazı psil<oz gmpların
dan ayrıca sözedilecektir. Psikozlar hakkında bazı t-aı11mlamalar 

1) Hurwitz, s. 147 ve son. Bizim Tıp literatürümüzde akıl hastalık
ları haJtkmda şu eserlere bakılabilir : İhsan Şükrü Aksel, Psi
kiyatri Ders Kitabı, P"sikozlar,  İstanbul Hı-55; Mazhar Osman 
Uzman, Akıl Hastalıkları, İstanbul 1935; Fahmıttin Kerim Gölı:ay, 
Ruh Hastalıkları, !stanbuİ 19'39'; Ayhan Soniar, Temel Psiki
yatri, İstanbul 1981; Ayhan Sougar, Psikiyatri Psikobiyoloji ve 
RUıh Hastalıkları, 4. bası, İstanbul 1980 (Türkçede ve yabancı 
dillerde bibliyografya için ·bu eserin 541 ve son. sahifelerine bk.). 

2) Suthedand - Cressey, Principles of Crimlnolo,gy, s. 124. 
3) Bu "konuda özellikle bk. Shlomo Shohom - Miriam Nehari, Crime 

and Madness, Some Related Aspects of Breakdowns of Familiar 
Interaction (Annales Internationales d,e C:ı:im,inologie, annee 19'70, 
vol. 9, no. 10, 7 1  ve son.). 

Kriminoloji - 13 
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yapılmaktadır : van Laere'ye göre : "Ruhi varlığın dezorganizasyo.
nunu belirten, hınstanın kişiliğini et:ikİleyen ve ta,vır ve hareıketlerini 
açık bir biçimde boz,an akıl hastahıdarı" Perni'ya göre "akıl hasta
lıklarına il�kin genel terim Nevroz ve psikoı�evroz karşılıiP-, ger
çek bir hastalığın gelişmesine ait görii.nüml�ri gösteımeyen az çıok 
sürekli basit düzensizlik, ldşinin bozukluğa ait bilinci taşımadığı 
hastalık. 

Şimdi bazı psikoz gruplarına d_eğineliın : 
l) Şzo'f1·eııi grubu halk arasında oldukç_a ço-k sayıda rastlanan 

bir akıl hastalığıdır. Bu hususta evvelce kullanılan teriin erken bu
nama ( dJmense p,rlicoce) id·Pa. 

Bu ·gruba çok sayıda hastalıklar girmektedir. Bunlara o-rtak 
özellik hastalığın seyrindeld benzerlil<lerdir. Bu benzerlik, kişiliğin 
değişmesi hususundaki gelişme tarzıdır, Sözü geçen hastalık grubu
na girenler, çevreleri .ile olan ilgiyi kurmak ve korumak hususunda 
yetersizlik gösterirler. 

Şizofreni'ye tutulmuş olanlarm s1.ıç brıılonıı.nclan o!,a:ıı özellikle1•i 
b1.mlm·ın saldırgan hareketl:el"i iş'7erııelel'iliir. Ani .olarak kudurur şe
kilde hiddetlenme _belirtici özellilü:i.r; çıoklukla. tamamile masum 
olan kişilere karşı kendi içlerinde kurdukları bir dünyanın ölçü ve 
amaçlan dolayısiJle saldırıda bulunurlar, Genellikle -adam öldürme 
suçunu hemen lıı::-meı� se:bepsiz işlerler4

• 

2) Siklo.jreni grubu : psikoz manyak depressif çoklukla goru
len bir akıl hastalığı grubu teşkil etmektedir. Bu grnptald hasta
lıkların genel görünüşleri şöylece özetlenebiliı· : mizaç, huy, depres
yon ve mel!nkoliye ve yuıkarıya doğru maniye yönelmiş olaraık ma
razı' şeldlde .değişmektedir. Hastalık kısa veya uzun zaman nralı.k
lar.ı içinde �u iki yönde seyretmektedir. Mani safhasında kişi yük
sek derecede nefse itimad ve faaliyet -göstermektedir, 

Meliınkoli devresinde ise tam tersi bir baıblo teşekkül etmek
tedir, 

3a) Özlü bilgiler için bk. Ayhan Songur, Pslkiyatri Psikolojisi ve 
Ruh Hastalıkları. , s. 2013 ve son. 

4) Louis H. Colıon - Thomas Goffin, The Patterns of Murder in 
Insanilty (Journal of Crirninal Law and Cr.im;inology, ;1946, s. 26,7) .  
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Suçluluk bakımındmı bu ihadalık tiplerinden, [hiçbirisi 'jbüyiik lıfr 
önem taşımaz. Bununla beraber mani safhasında az veya_ çok cid
di suçlar işlenebilir, Bu gibi hallerde alkol özellikle - etki yapar. 
Özellikle bipornanyaklarda bizzat kendi kendirii eleştiıi ve kontrol 
mekanizması ortadan kalktığından bunlar hakaret sıt,çfr,q•;m iş"lemek
tedirler. Anormal tipteki cillsel suçların bazıları da bunlar tarafın
dan işlenmektedir. MeMnkolik mizaçta genellikle intilwrm teşebbifo 
edi'lfr. 

' 
3) Sar'a grubu : sar'a etiyolojik bakımdan değişik hastalılclara 

ait bir grubu kapsai'. B'iiyük nöbet (grand mal) ve kiiçi'tk nöbet (pe
tit mal) bir de ekivalan bu grnba girer. Sar'a ile ruıhi ımomaliler 
arasında, özellikle. epileptik psikozlar, karışıklık teşevvüşleri. hal� 
!erini zikretmelidir�a. 

Bu hastalıkların seyri sırasında bir epileptik karakter oluşmak• 
ta ve bu karakteri bir tür· inatçılık sıkıntısı, duygusal bağlılık, huy
suzluk, terslik, ukalalık ortaya koymaktadır. 

Suçlııltık .balr.nmııdan ıe•pileptlkler şicldet :gösteı!'en •ve -�ehlikeli 
olem bazı suçları işleyebilmektedirler. Özellikle bilinç karardığı sı
mlarda korku Ye depresyon devirlerinde de epileptiklerdıe c1iıısel 
sııçlan Ve hıındakr;ılık ),uçlarını -işlemek Jı.usuısımda· bir t,ğili'rrne �u!Sl�, 
lmıır. 

4) Alkole ba'ğit akıl hnstal·ıklmrı : aııormal derecede alh:ıl al
mak sonucunda meydana gelen patnlo}ik. intoxicaıtioıı'lar sonunda 
kişi, genellikle yüksek derecede ·saldın ya. da suç işleme tehHkesi 
göslerfr1b (bk. 353 ve son.). 

Kronik alkol psikozları suçluluk bakımından büyük önem taşır. 
5) Uyuşturucu ıııradddlerin ya da d'iğeı- t:ıbM ilı'lçlanııı ileri 

demcede kullanılması. sonucu irıtmicationlar k1·i1ninoloji (J:}'{ıkımmdı'.fn 
öneınUdfr. Uyuşturucu maddeye tutulan, bu maddeyi elde etme!� 
için her ti.irli.i stıçhırı işleyebilecek bir dnrııma girer (hk 353 ve son.). 

6) Yaş iledeıııesi-n�n v-e diğer ,organik sebeplerin iiı·etti.ği. psi, 
k,ozltN·: yn� ilerlemesi d.olay-ısile bunama (seııilit0, deınence} bazı 

4a) Ayhan S,o,ngar, s.g. eser, s. 467 ve son. 
4b) Özlü tafsilat için bk. Ayhan Songaı· , s.g. eser, s. 417 ve son. 
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uf.C1Jk .miistehçen fiil ,v,e hm·eketlerin öz:etlikle 'kiiçWk rkızlm'(JJ kaırşt,_. 
i;/enmesini sOnuç'layafbilmektedir. Dementia paralytica (frenginin 
sonuçladığı akıl hastalığı) ilk safhalarında :;uç bakımından önem 
gösterir. Bu· ha.stdlık mülkiyete sa7,du'l!l'(])ra sebep olmakt·adır. Hasw 
talık beyinde etki yapar ve hatta bazen iyileştikten soma dfl gew 

nel adilıba aykırı fiillerin işlenmesine sebep olabilir. Chı-onic en-, 
cephalitis ve menenjit suç karakteri gösterecek biçimde karakter 
değişmelerine sebep olabilir. Bazen ırza tec@üz, !I(Ul-m öldühne 
gibi jiillıer ,lJU 'hastalı_l!la'r dolayısı i'te işlenebilirler, 

7) Tnıuma'y-q b'ilğlı beqin lezyonlan : ciddi beyin lezyonlarıw 
nuı daimi ve suça sebep olacak karakter değişikliklerini sonuçladığı. 
genellikle kabul edlimektedir, 

8) Reaktiv ya da psychogenic psikoılar : •bu hastalıklar ciddi 
ruhi baskılar ( strain) dan meydanR gelmektedir; -aile ihtilafları, 
cinsi ill:ıtilaflar, ölümler ve diğerleri gilbi. Bu g�bi rahatsızlıklar 
admm öldil!ime gibi fiilleri ponııçUJ'.yalbilir. iCeza·evinin ya da twtııklu .. 
luğun -sonuçlandığı psikozla,i' da böyledir. 

- Çeşitli psikozların suçlular arasında. gösterdiği fatatistik önem 

181. - Memleketimizde bu 1oonuda yapılmış araştırma yoktur: 
Sutheı1and eserinde Amerika'da cezaevlerinde bulu.nan suçlular 
üzerinde yapılan incelemeler sonucunda genellikle bunlardan % 5 
inin psikoz1an olduğunu açıklamaktadır. Bu -oranı % 1 - % 2 ola
ı,ak' gÖısteren incelemeler de vardır, Sutberland, Silvermmı adlı yaw 

zardan na�den 500 psilwzlu hükümlü üzerillJde yaptlmış - bulunan 
incelemeler sonunda bunların sosyal geçmişlerinin normal suçluların 
nynı olduğunu ve· işledikleri suÇların kendilerindeki ps�kozlaro bağlı 
bulunmadığını yazmaktadır". 

Özetle şu hususu belirte.biliriz ki, psikozları olanlardan suç işw 

leyenlerle, ·suç işlememiş olanlar bakımından, suçlular arasında psi-. . 
kozları 'Olanların yüksele oranlarda bulunmadığını Avrupa ve Amew 

rika'da yapılan incelemeler tesıhite imkan vermiş bulunmaktadıı:6. 

5) Daniel Silverman, Tbe PsychotiÇ! Criminais ! A study of 500 
Cases (Journal of Clinical PsyhoPathology, E'kim 1946, Sıither
land - Cressey, s.g. eser, s. 12-1 den naklen), 

6) Bu hususta bk. Sutherland - Cressey, s. 121; Hooton. erime and 
the Man, s. 3-8-2; Hurwitz, s. 299-. 
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Ancak şu hususu belirtinek gerekir ki, psikozların etki ve oranı 
bakımından, cezaevlerindeki hükümlüler üzerinde yapı:an incele
meler fazla güvenilir nitelikte değildir. Zira Ceza Kanunlaa gereği, 
genellikle psikozları olan ldşiler cezaeıı ehil olmadıldarından ve ce. 
zaevlerinde bulunmadıklarından cezaevlerindeki hükümlülere iliş
kin araştırmalar gerçek durumun anlaşılmasına pek de imkı'.ın ver
mez, 

II. Biı'eysel Patolojik tepkiler (*) 

182. - Bu gruba, beliı)i bir dununda kısa sfuen anıormal tep
kiler girer. Bu, tepkiler, bir an içinde insana egemen olan ve kontrol 
edilemiyen dürtüler sonucu işlenen fiilleri oluşturur . 

.QI. Nevrozlar 

183. � Bu terimle ruhi karışıkhldarı {psyc,hic disturbances) ve 
buna ait fizik teşevvüşleri anlamak gerekir. Bu ruh! karışıklıklar 
iç gerilimlere, çözümlenmemiş irhtilaflara, tenkil edilmiş arzu ve 
tabii insiyaklara işaret etmelidir. 

K1'iminolo-;i, s.osqttl sapmalann -ve suçların sebebi rolam:k :ne;,. 
mzlara üstÜJn önem tarwmaktadır'. 

Nevrozlarla ilgili olarak çeşitli maniludien ·· de sözelmek gere
kir, Maniler, psikro M nör,o,tik teşevvüşlerin da-ha genel patolojik .ni
telikte olan şekillerini odaya koyar : Kleptomarıi (ço1l:nak tutkusu) 
pimmani (yangın çıkarmak tutkusu) püriom.ania (serserilik tutku
su) dipsomani (içmek hususunda marazi: bh' susuzluk), kıtinoinad 
(öldürmek manisi) gibi. 

IV, Oligoııhl',enia 

184. -----, Bu terim ile akıl :zay•ıflığı (feeble mindedne:ss) ve az 
Önemli :zekıJ. bozukl1;kları (minor intelligence defects) top!anmak
tadır. 

(*) Pathologi_cal Isolated Reactions. 
7) William H,ealy, The Jndividual Delinquent 19-15; Healy aııd 

Bl'Dnner, Delinql.lents and Criminals, 1926. 
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.1) Akıl zayıflığı 

Değişik anormal şartlar gösteren kişileri tıoplayan genel te
rinıdir. Bunu belirten genel ve ortak özellik zekadaki kusur ve nok
sandır. Akıl zayıflığı üç g,rnba ayrılmaktadır :  akıl zayıflığı (dehi
lity), apdallık (iınbecility) ,  ahmaklık (idiocy) . 

Kriminoloji lbalcıınindan en .lf§ağı :zekl.i \deııecesi /gösteren ,( mıa
ı'On) laı· öıiem gösteırme1ctediı' .Bunlar zekalarındaki bozluklar do
layısile nadiren: tehlikeli olurlar. Ancak zekiı noksanı karakter bo
zuklukları ile birlilcte var olunca öZellikle suç tehlikesi ortaya çık
mış bulunur . .  Moroıı'lur genellikle hırsızlık suçlarını işlerler, Bazı 
cinsel suçları, kundakçılık, dilencilik gibi fiillere de rastlanır. 

2) Zihnen, alden geri kalmış !kiııiLer 

185. � Bunlar zekii. itibarile akıl zayıflığı gösterenlede normal 
kiınsele;r arasında bulunan gru.bn Eeşldl eder. Bu kiş.il?r kendilerini 
daha okulda iken belli ederler. Elişlerinde de normal kimselerden 
geridedirler. B u  gruba giren kişiler, gerek fiil ve hareketlerinin so" 
nuçiarını idrak etmek, gel'ek içinde bulundukları düşük sosyal mev
ki itibarile ve arkadaşlarına göre eşit rbir gelir sağlayamamaları ne
deniyle s-ııçlıılıNc bak·ırııından oldukça· biiyiik bir risk göstermekte
dirle1·. Araşhrmalar·~·bu kişilerde teken·üı· omınının çıük yi�bek .ol&ıı� 
ğunu gjöstennektritlfr. 

186. - Bugün genellikle -akıl zayıflığı ve zek& gerilil<lerile suç
luluk arasında ancal< zayııf bir jlişki bulunduğu k.a,bul edilmektedir 
(bu hususta 168 - 170 no, !ara bk.). 

187, - Bu konuda Gltteck'larca yapılan araştırmalaı·d-an kısaca 
sözetmek uygun olur. Sheldon ve Eleanor Glueck bu lıusustald in
celemelerini 1945 de yayınladıkları bir eserde özetlemişlerdir". Glu
eok'lerin araştll'miıları evvelce bu konuda yayınlanmış olan diğer 
araştırmalar sonuçlarının abartılmış niteliğini belirtmekle bernber, 
suçlular arasında, suç işleıniyenlere göl'e zelCa. kusurları itibarile 
oranın daha yüksek olduğunu açıklamaktadır. İncelenen küçük suç-

8) Sheldon and Eleanor Ghıeck, After Conduct of Discharged O'L
fenders, 1928. Ayrıca Glueck'ların bu eserde değinilen diğer 
eserlerine de hk. 
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luların % 13'ü kesinlikle akıl zayıflığına tutulmuş olarak teşhis edil
mişlerdir9. 

V. Psikopati 

188. - Özellikle Amerilm'da, bir zam�nl_ar akıl hastalıklan uz
manları arasında çok yayılmış bulunan bir teori, suçlulan birer 
psikopat saymakta ve psikopatinin belirli bir şekli suçun izaıhı ba
kımından yetersiz gözüktüğünde diğer -bir şekil psikopati öne sürü
lerek izah şekilleri verilmesine çalışmakta idi10

• Knaıssınuı:ckin -
Rledi ,. Schnell, suçlular arasındaki psikopat oranını % SU olarak 
bulmaktadırlar. Ver Vaeck'a göre mükenir ve itiyadl' suçlular ara
mncla bu oran % 80 dir. 

Psikiyatri'de, psilmpalinin tarifi zamanla değişmiş olup halen 
de bu husus kesinlikle befüıniş cleğiJdir'1. Çağdaş psi,lcopati teo
risinin kurucusu akıl hastalıkları uzmanı Alman Koch12 psikopati 
hakkında aynntılı bilgiler vermiştir. 

Bugün genel görüş Psi:kopatinin daimi v.e asl1 bir karıakter anor
malliği olduğunu öne sürmektedir. B_u itibarla ne psikozlı,.r gibi gi
derek gelişen bir hastalık ve ne de akıl zayıflığı gibi zekı1 noksanı
dır. Psikopati, esas itibarile, irade kuvvetine, in�iyaklara ve duy
gusal hayata etld yapan bir karakter bozukluğudur13. 

Aksel'e göre, "psikopati şahsın karakter ve heyecan reaksiyıoıı
larmda bozukluklar gösteren dıo.ğuştan olma bir rnh geriliğidir; bu 
hal soydan ge.ldiği giebi doğum esnasında veya doğumdan sonraki 
ilk çağlarda husule gelen iirızalar sonucu olarak da meydana ge
lebilir1·1. Songat'a göre "Psikopati, sosyo,pati ,  mıoral cinnet (mo
ral insanity), mnral im.besilite gi'bi çeşitli isimler altında, bir akıl 
hastalığı, bir ps.ifoonevroz veya zeka geriliği belirtisi olmaksızın, 
impulsiv tipte ve sosyal - ılloral standartlarla bağdaşmayan davra
nışlar incelennıektedir"11a. 

9) Alman ettitleri için bk !Exner, Krinıinologie. 
10) Sutheı·lnnd - Cressey, 117. 
l'l•) Iluı·•witz, 174. 
12) J.L.A. I{och, Psychopathische Minderwerteigkeitken, 1891. 
13) Hurwitz, 175. 
14) 11ısan Şiil□'Ü Aksc-1, Psikiyatri (Psikozlar), 195•5, s. 200. 
Ha) Soıngar, s.g. eser, s. 390 ve son. 
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· Psikopa:tik kişilik teessüri hayat baknnından anormallikler be
lirtmekte ve fakat buna tutulmuş kişilerde gerçekle olan il.gi ke
s.ilm,ektedir. 

Psikopatinin anl�şılması husustındaki güçlük özel1ikle bu terim 
altında bir,hirile ilgisi az, bir çok hal ve şartların toplanmış olması
dır15. 

189. - Yakın zamanlara kadar psikopatinin doğuştan olduğu 
kabul edilmişti, Bugün karakterin patolojik olarak teşekkülü meka
nizmasının beyin haStalıklarına, kafatası  traumalarına bağlı �ulu
nahileceği _kabul edilmektedir. Keza bugün psilcopatların sosyal ge
rek ve oonınl_ara uydurulabileceği ve özellikle suç işleyen psikopat
lar bakımından durumun böyle olduğu kabul edilmektedir. Ancıtıık 
psikopatinin vaı·lığından ;söz [edebilmek (jçin karakter . ıanormıalliğ:inin 
es(ESlı olması ,gerekir; j!POksa' öı-wmsiz /k«ıraiktıer ]bo;t:ıtkl,uk!acı v-eya 
anonnıallikle·ri dolayısile bir ,lkişinJin tpsikoıpaıt ;'Klyı�bilm-esi ımiiımkiiiıı 
değildir. 

Herhalde psikopati kavramı üzerinde, akıl hastalıkları uzman
ları arasında bir müphemiyetin varlığını devam ettirmekte olduğu 
muhakkaktır. Psikopatlar normallerle akıl hastaları arasında bir sı
nıf teşldl ederler ve fakat bu husustaki S.ınırlar kesin olarak belirli 
değildir, 

190. - Psıikp,partl�,a ıOl'tak gerıel karakteu• bozuklukları şöyl,ec:e 
özetlenebilir : 

Bunlar kendilerini haklı, dünyayı haksız görürler; yalan söy
lemek, dolandıncdık etmek, sorumsuz hareket etmek gibi anti-sıosyal 
tepkiler gösterirler. Olağanüstü hodbindirler; cinsiyet hayatları iti
barile anıormallikler �terirler. Fakat bütün bu özellikleı·e diğer 
akıl hastalıkları şekillerinde de rastlanaıbilmektedir. Psikopatiye öz-

� gü özellik şudur· ki, psikoz ve nevrozlarda tavır ve hareket bozuk
lukları akli ve zihnt ihtilaflardan meydana geldiği halde psikopat
larda söz konusu bozııkl1:1,klar aynı çeşit ihtilMlardan meydana gel
mi§ olmayıp orijinal kişiliğin ıbir gereği olarak ıortaya çıkmaktadıruı, 

15) Benjaımin Karpman, The Nature of Psychôpathy (Criminolo,gy 
a. Book of Rea-ding 1'9155, s. 166). Şu esere de bk. Kurt Selıneider, 
Les personalites PsyC'hopatiques. 

Hl) Benjaınin Karpııııın, 178-. 
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191. ' - Psikopatlar değişik yazarlar tarafından . ayrı şekillerde 
tasniflere tılhi tutullnuşlardır : Aksel eserinde psikopatları (sikloit 
psikoıpati, şfaoit şekli, paranoit şekli, epileptoit psikopati, 1listeri 
şekli, sebatsızlık, ataldar, kavgacılar, antisoı;yal şekil sıkıntılı psi
kopatlar, seksüel hayat bozuklukları gösteren psikopatlar) giıbi kı
sımlara b-ölmektedir1 7

• 

Brombeı-g psikopatik kişilikleri üç  gruba ayırma)ctadu18
: 1) psi

kopatil< kişilik, 2) şizoit psikopatik kiş.ilik, 3) paranoit psikopatik 
kişilik. 

S,oın.gm·, Henders.ot}'dan naklen Psikopatı.an saldırgan tipler, ye
tersiz veya passif tipler, yaratıcı tipler ve dillıiler ıolmak üzere üçe 
ayırarak izah etmektedir180, 

_192, - Burada söz konusu tasniflere ait .olmak üzere akıl hasla
lıkları bilimindeki görüşleri yansıtacak değiliz. Bıiz konuya sadece 
değişik psikopati şekillerine suç ile olan ilişldleri yönünden deği
niyoruz. 

-H,;•ombeı'g bu üç grnptan paırano,it psik.o'pctNk kiş.f�ik tiplerinin 
§anta; suçunu işlerıı,eğB" eğiUmli oldıuklannı, zira bu suretle diğ�r 
kimseleri kendi egemenlikleri altına almak eğilimlerini tatmin ey
lediklerini açıklıyor. Paranoit tipler iı;e suç i ş ledilderiiıde, öçlerini 
ta_tmin dolayısile, bunu genellikle haklı bulurlar ve halta Allah'ın 
kendilerile beraber olduğunu söylerler. 

Suçluluk bakımından belirlenmesi önemli husus, hiç Şüphesiz 
hangi psikopati şeldllerile sosyal ve antisosyal eğilimlerin birarnda 
bulunduğudur. 

Schnefd!eı.>e göre yukarıda naklettiğimiz op. tipten altısı aşağıda 
gösterilen bu görüşten ve suçluluk balonundan önemlidir : HyP'er
thyn-ic fanatik, selfassetlive, kavgac-ı, teessitrl bakımdan �oğuk ve 
zay-ı,f i•ra:deli pı;ikopatlar. 

17) İhsan Şükrü Aksel, 298 ve son. 
18) Nathaniel Tlıornton Brornberg, The Psychop,atic- Personality and 

Crime (Crim.inology a '.Book of Reading, s. 177). Sz:ibo1nun tas
nifleri için bk. Criminologie, s. 132 ve son. 

18a) Songar, s.g, -eser, s. 391 ve son. 
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Hyperthynic'ler hakaret, salıtekilı:hk suçlarını, fanatik siyasal 
suçlan, self -assertive'ler, hilek.1rlık VG iftira, kavgacılar her tür
lü heyecan verici suçları, teessüri bakım.dan soğuklar, adanı, öldür� 
me, yağma, tedhişçilik gibi tehlikeli suçlan, zayıf iradeliler küçük 
çapta mülkiyete karşı olan suçlan işlerler. 

Bunlar dışında teessüd bakımdan sebatsız psik'Opatların bazen 
kudakcılık, hırscızlık gibi suçları işleyebildiklerini söylemek ge
rekil'. 

Exııer zayıf iradeli ve teessüd ba,kımdan soğuk psikopatların 
suçlular arasında en -ı.ehlilceli suçları işlemeye yatkın suçlu grubunu 
teşkil eylediğini açıldamaktadırı�. 

1-93. - Psikopatiuin niteliği üzerindeki ihtilaf ve müphemiyet
ler bu halin suça ilişkin önemi konusunda da vardır. Bazıları suçlu
ların yüzde yi.iz psikopat okluğunu iddia etmektecfu:Ier. Hurwitz, bu 
iddia mübalağalı olsa da, cezaeıvlerind�ld suçlulardan yüksek bir 
oranın psilropat olduğunu açıklıyor ve bu oranın özellikle müker
rirler ar-asında fazla olduğunu ekliyor20

• Her· halde p,;ikopati, di
ğer akıl lıastahklarma göre suçlulukta daha fazla etkili olan bir 
faktördür.  

Şu hususu gözden uzak tutmamaİıdır ld,  p.sikopa,tinin niteliği 
üze'ı:inde I_J,Sikiya�rlar -aramıdaki ihtiIMlar, bu konuda tutulan ista
tistikler arasında geniş farkların meydana ,gelmesine ve bunlara faz
la güvenilmemesine sebep olmaktadır : Amerilca'da bir akıl ha·sta
ları uzmanının idaresi altında yapılan bit araştırmada Illinois Dev
İet hast-aıhanesine gönderilen suçluların % 98'i psikopat olarak gö
rülmüş, buna kaqılık diğer müesseselerde yapılan etütler hu ma
nın % 5 ten yukarı olmadığını ortaya foo�'muştm21

• 

Hurtwitz, Danimarka'da yapılan çeşitli incelemelern göre ceza
evlerinde bulunan suçlular arasında psikopatlar -oranının % 16 ile 
% 25 arasında değiştiğini kaydetmektedir. Alınan istatistilderinde 
de Amerika'da olduğu gibi uzmanlarca meydana getirilen istatis� 
tiklerin verdiği sonuçlar çok fark göstermektedir (·% 11 - % 99). 

lfl) E::ıaıel·, Kriminologie, Ham;burg, 19139·, s. 250 ve son. 
20) Hurwitz, 177. 
2ıl) Sutheriand - Crcssey; 125. 
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Fakat herhalde mükerrider arasında psikopatlar on,!nının yük
. sek olduğu hususunda birlik vardırzz. 

4. § HAPİS CEZASININ SEBEBİYET VERD[Ğİ 
PSİKOPATOLOJİ 

194. - Hapis cezalarının içinde in.faz olunduğu cezaevleri bir 
takım özellilderi laşıyan sos,yal organizasyon türlerini ıo,luşturnrlar. 
Çağdaş ceza infazı hususundaki yeni telilkkiler1 ne derecede ha!ciın 
ulursa olsun bu müesseıselerde belirli bir disiplin, sıosyal düzenin 
egemen olması gerektiğinden ve dolayısiyle hükümlülere uy.g nlanan 
mrulınımiyetlerin azab ve ıztıraplara sebebiyet vermesi tabii oldu
ğundan mahkı.\mJ.ar ciddi bir takım psikoloj-ik tehditlerle karşı kar
şıya bulunmakLadırlar2 

: 

Cezaevinde ınahkfun, monotonluk, can sıkıntısı, yalnızlıİctan 
gardiyan ve diğer mahkfunların uyguladığı şiddet eylemlerine ma

ruz kalmakta ve bunlar onun üzerinde cidd'ı psikolojik tdıditler ola
rak etki yapmaktadır3

• Bir kere mal1kılm kendisini hür insanların 
yaşadığı büyill< �oplumun dışma atılmış ve artık toplumun itimat 
olunur -bir üyes.i sıfatını elde edemeyeceğini hissetmektedir. Mah� 
kfun psikolojik bakımdan varlığını sürdiireıbilmek için ıbtl duyguyu 
bertaraf etmek zorundadu. 

Ceza bir mahkU.mun keneli kendine tasarruf etmek, ehliyet, 
bir değer taşımak hususundaki duygularım yuk etrneğe çalışmak
tadır, Dunım il.deta işsiz kalmanın sebebiyet verdiği psikolojik so-

22) Ceza Hukuku ve Psikopatlık konusu hakkında bit. Özteldn To
sun. Ceza Mevzuunda normal suçlular ve akıl hastaları ayırnnırı 
da psikopatlar (Adli - Tıbbi Ekspertiz, Kasım ıg,55., sayı fi., s. 24).  

1 )  Bk. Dönmczer - El'nıan, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. rr, 
8. bası, İstanbul 1'9ı8-l, s. 762. 

2") Cezaevlerindeki mabkiımlardan oluşan heyetin sosyolojik anlam

da gayrı l'esmi bi:ı-- sosyal sislıemi oluşturduğu ve sistemin oluş
masında iı;lareciler kadar mahJ{Umların da etkili bulunduğu sos
yolojik bir gerçektir. 

3) Sykcs, 522 ve son. 
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nuçlar gibidir4
: İşs-izüğin kişiyi ciddi kaygılara sü-rüklemesi, ken

di,sini işe yaramaz, say,gıya değmeyen bir kişili:k içinde görmesi 
gibi.. 

· Hapis cezasının mahkum üzerine koyduğu çok önemli psiko
lojik tehditlerden birisi de onu karşı cinsiyetten bir ki:ıi ile cinsel 
ilişki kurmaktan yasaklamasıdır; bu yüzden ho:rnmıeksüel ilişkiler 
cezaevlerinde yaygınlaşmaktadır. Cezaevi atmosferinde bazı ldşi
lerde mevcut saldı homoseksüel eğilimler canlanmakta, bu hal fert-. 
te güçlü sorumluluk komplekslerinin teşekkülüne sebebiyet ver
mektedir. 

Cezae'Vinde hayat her saniyesi itibariyle diizenlemeğe yönelik 
kur-ı,ı.llarm egemen olması, maihktı.mda tahammül olunmaz bir ta
hakküm edilmiş bulunmak etki.si yapmaktadır. Özellikle bir maksadı 
karşılamayan kurallara tilbi tutulmuş olmak, mahkfun.lun başkaları
na tilbi çocuk statüsü içine solanaktadır. 

Diğer maıhkfunlarla daimi temas mecburiyeti hatta, cezaevine 
alışmış, ytllanrnış mükerrir suçlularda hile kaygı ymv.ıtıcı, tahrik 
edici bir faktör· olarak yeni psikolojik tehditleri ortaya çıkarmaktadır; 
zira söz konusu kaygılar kişisel güvenliğe ilişkindir, 

5. § BEŞİNCİ FASIL HAKKINDAKİ 
GÖRÜŞLERİMİZ 

194 his. -----. Suçluluğun akıİ hastalığına psikopatiye bağlı olduğu 
ve suçluluk ile akli ve·nıM dunımlar arasında kesin bir ili�ld b_ullln
duğu, suçlunun ruhen bir anormal -olduğu hakkındaki görüşleri; çe
şitli bakım lardan analizlere ta-bi tubnak ve bu alanda yapılan 
araştırmalar sonuçlarını da belirterek değerlendirmeye çalışm1ş bu
lunuyornz, 

Ps,i!kiyatrik yönün yeni mensupları, bu yüzyılın başında ileri 
s_ürülm.ii ş olan görüşten ayrılıp, suçludaki- insiyaklar ve kişilik ano
malileri ile sosyal kuvvetlerin birlikte mütalaası gerektiğini, ve an
cak böyle bir sentetik g"örüşün suçu izah edebileceğini kabul et-

4) Mfrra K&1tıat'ovsİı:y, The Unem,plÜyed Man and His Family, New 
York, 19"40. 
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mektedirler; gerçekten iddia edilmektedir ld, ayJlı sosyal şartlar 
içinde yaşayan ve �ynı kuvvetlerle çevrili olan iki kişiden biıisinin 
suç işleyip diğerinin işlememesi ancak ruhi, akli özellilderle, kişilik 
özelliklerile izah edilebilir, 

Şurası herıhalde muhakıalctır ki, Psikanalitik ve psikiyatrik yön
menşeindeki şeklinden bir hayli uzaklaşmış bulunmaktadır. Bunun
la beraber sosyologlar ve psişiyatril� yönün yeni tarrufta:rları arasın
daki mücadele ve ihtilaf bugün de ortadan kallaruş değildir. 

Psikiyatrik yönden yana olan bazılarına g;öre birçok s'Osyal 
problemler ldşilerdeki al<ll ye ruhl bozukluldaruı s:o-nucudur. Bu
na karşılık sosyolog'a göre ruhi ve akli anomaliler, sıcısyal unsurla-ı 
rın mesela sosyal hayatta .başarısızlık gerilimler ,gibi sebeplerin w
nucudur. 

A radaki ihtiJil.f ne olursa olsun bugün psikiyatrik yön kuvvetle 
psikanalize doğru yönelmişth1

. Psikanaliz kriminologlar arasında: 
gittikçe itibar kazanmakta ve psikanaliz usulünün suçlunun islah ve 
tedavisi hususunda çok etkili bir araç olduğu kaibul edilmektedir. 

195. - Bu bahse son veillken şu gözlemlerimizi de kaydedelim: 
akıl hastalığı ile suç arasında dJO.ğrudan doğruya hi'r ilgi kuıulabil
diği hallerde, tabii: olarak, suç ile akli ve ruhl durum arasında bir 
ilişkinin varlığından söz edilecektir. F-a.kat ıı,kıl hastalıklarının olu
şunda kiiltürel etkilerin rollerini unutmamak .gerekir, Mesel& Frer1td'a 
göre nevrozlar aslı bir takım arzuların içe itilmesinden doğar. 
Fakat bu i,çe itiliş mekanizmasında en ziyade etkili o.Jan unsur ise 
sosyal kuvvetlerdir ve bu husus kültürel ·etkenlere ıbi!ğhdır. Diğer 
yandan akıl hastası, çevresinde komik, garip gözükür, etrafının alay 
ve istihzasına, hedef olmak suretiyle bütün s"Osyal itibarını kayhe
der·ve esasen itibar elde edemez; böylece belki de  yine sonuç olarak 
sosyal etkilerle suç yoluna sürüklenmiş olur. 

l) Genil P-erdn, Psychanalyse et CrimJnologie, 1934. 



D Ö R D Ü N C Ü  B Ö L Ü M  

ÇEVRE VE SUÇ 

B i r i n c i  F a s ı l  

SUÇLUNUN İÇİNDE BULUNDUĞU VE YAŞADIĞI 
FİZİK ÇEVRE 

1. § İKLİlVI VE SUÇ 

Eski araştırmalar 

196. - Coğrafi durumun ve özellikle iklimin, suçluluk üzerinde
ki etkileri meselesi, daıha kriminolojik yönde istatistik araştınna
lara girişildiği günlerden itibaren araştırı-cıların dikkatlerini çeken 
konulardan olmuş ve iklim, ısı, atm-oofer basınçları, rüzgilrlar ve 
radyasyonlar gibi çeşitli tabiı: olayların 'Oliganizma üzerindeki etki
leri üzerinde durulmuş ve bunların suçluluğu izah eden konular 
olarak ele alınması ger

.
eği ileri sürülmüştür1

. 

M ontesqu,ie-u, Ekyatora ya:kla.ştıkça suçluluğun ve kutupla.ra 
yaklaş.tıkça alkollü içkiler tüketiminin arttığını daha senelerce e•vvel 
ileri sünniiş idi. 

A'dolph Qıtetelet, ,kişilere karşı işlenen suçların güneyde ve sı 
cak mevsimlerde arttığını, buna karşılık kuzeyde ve soğuk mev-

1 )  Bu konu iı;in bk. Jose'ph Coh.en, 'I'he Geography of Crime (The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science, 
September 1941, s. 32); G. Aschaffenbuı•g, Crime and its Rep
ı::ession, 'Boston 1913; Manfred Cury, The Relationship of Weather 
Conditions, Facial characteristics and Crime (Journal of Criminal 
Law l:\Ild Criminology, July - August 19ı4.B). 
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simlerde mülkiyete karşı işlenen suçların yüksek sayılar g-österdi
ğini açıklamış ve bunu "suçluluk lı,akkıniltııki ısı. k.ım·wnıııı'' olarak ni
telendirmiştir�. Keza Lom.bro·so3, Laıcaıssa.gne, Fent, Oetingpn, 
Aschaffcrıbtırgt'un aynı yöndeki incelemeleri çok ünlüdür". . . 

Arneı·ika'da Mayo Srııith 1895 yılında yayınladığı eserinden ya-

2) Quctelet'nin bu fikirlerinin daha geniş ölçüde uygulaması için 
bk. Richmond Mayo - Smith, Statistics and Sociology, Ne-w York, 
1907, s. 2,71; J.L. Gillin, Criminology and Penology, Century, 19ı26, 
s. ll-1; Ca!dweH, Crimino-Iogy, New York 1-[1;5,6, s. 16'8. 

3) Lombroso ısının suçluluk üzerindeki etkilerini ayrıntılariyle in
celemiştir; bk. Le Crime, Causes et Rem?!des, 190,7, s. 10 ve son. 
LombroSO"'nun fikirlerini şöylece özetlemek mümkündür : Fiil
lerimiz genellikle ısının etkileri altındadır. Tarih sıcak memle
ketler ahalisinin daima esaret altında ,Yaşailiklarını göstermek
tedir. Buralarda halka önem verilmez; hükümetler halk tarafın
dan kontrol edilmez. Zira iklimin meydana gelmesine neden ol
duğu fazla ürünler ve yiyecek bol, buna karşılık ihtiyacın az 
oluşu mücadeleyi önlemekte ve insanları uyuşukluğa götürmek
tedir. 

Soğuk memleketlerde ise hayat mücadelesi şiddetlidir. Bü
yük soğuklar Udsta insanlardaki tahayyül melekelerini dondu
rur; bu sebeplerle soğuk bölgeler halin siikindir. Dillerinde kav
ga kelimesine bile rastlanmayan eskim o kabileleri vardır. Bu 
sebeplerle İskandimıv memleketlerinde ihtilaller _çok az olmuştur. 

Tersine ılımlı ısı insanları suç işlemeye ve ihtilallere, en zi
yade yatkın hale getirir (hu hususlarda ayrıca bk. Lombroso, 
Crime Politique et les revolutions, birinci kısım., Lacassagne'in 
görüşleri için bk.) : "Marche de la criminalite en France de 11825 
a 1880" (Revue scierı.tifique, 1881, s. r.1'74)_ 

4) Edwin II. Sutherland, Princi-ples of Criminology, a .. edltion J.B. 
Lippinicott Company, rnmı,, s. 131. Aschaffenburg 19'12 senesin
de kişilere karşı işlenen suçları doğu Prusya, Bavyera ve Pa
latina'da diğer Alman Devletlerine göre daha yüksek buluyor. 

5) Bu cümleden olarak ileri sürülen iddialar arasında ha_tta bazen 
gülünç sayılabilecek sonuçlar açıklayanlar bile vardır; mesela 
ünlü anarşist Kropotkin, her-hangi bir Avrtıpa memleketinde, 
herhangi bir ayda işlenebilecek adam-öldürmeler sayısını önceden 
tahmine yarayacak bir formül ileri sürmüştür : "ayın ortalama 
ıi-ıısmı yedi ile çarpınız ve buna ortalama rutubeti ekleyiniz, ve 
yine i)d ile çarpınız, çıkacak sayı adam, öldürmeler toplamı ola
caktır". 

6) Mayo Smith, Statistics and Sociology. 
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pılan araştır.oııaların Quetelet'nin, düşüncelerini doğruladığını be
liıtmektedir. 

197. - Amerika'da da iklim ve meteorokııjik ·özelliklerin suçlu
·luk üzerintleki etkilerini inceleyen bazı araştırmalar yapılmıştrr; an
cak. bu konuda incelemelerde bulunan yazarfar, genel,,o,larak iklimi 
kesin ·bir faktör gibi kabul etmekten çok, bunu s-İıçluluğun oliışma
sına imkan ':erid bir �nsur saymışlardırT. 

1904 yılında, Amerika'da Dexteı.ıı hava basıp.cı, ıs-ı, rutubet ve 
h<wa aıkımJarı ile suçların işlenmesi arasınıda doğrudan doğruya ıbir 
ilişkinin bulunduğunu belirtmiş ve bu görüşlerini New York ve 
Denver'de tutulmuş suçl:ulusk istati'Stiklerin� dayanmış,tı. Dexter, ce
bir ve şiddet belirten suçların yılın sıcak mevsimlerinde ve b'aro
ın:etre· basıncının Q.üşük bulunduğu devrelerde çok s�yıda bulundu
ğunu açıklamıştır, 

7) Edwin Grant Dexter, 1904 yılında yayınladığı (Weather Influen
ces : An Empric Study of the Mental and Physiological Effects 
of Definite Meteorological Conditions, Mac Millan, 19{]4) adlı 
eserinde Ne'W York ve Denver şehirlerinde işlenen bazı suçları 
inceliyor ve bunları her iki şehrin ildim kayı_tıan ile karşılaş
tırıyor. Bu incelemeler sonunda .vardığı sonuçlar şunlardır : New 
York şehrinde müessir fiiller senenin sıcak, barometrenin ve 
rutubetin düşük olduğı,ı günlerde çoğalmaktadır. Joseph Cohc-n·e 
.göre 1935 ve· 1940 yıllan arasında, Amerika şehirlerinde işlenen 
ağır. tecavüzleı:. ve adam öldürme fiillerinin yüzde iti:barile aylar 
bakımından dağılışı Dexter'in 1891 - 1897 yılları arasında New 
Yo,rk'a ilişkin olarak yal}tığı bu inceleme sonuçlarını doğrulamak
tadır; bk. Joseph Cohen, Tlhe Geoıgraphy of Crime (Eylül 1941, 
The AnnaleS of the American Academy of Political and Social 
Science, c. 217, s. 33) . Albert Leffingvvell, 1892 yılıı;ı.da uzun bi
limsel araştırmaların sonucu olarak yayınladığı bir eserde şu 
varsayımı. söz konusu ediyor : "İnsan bedeninin sinir -"sistemi, 
or.ganizması üzerine kışın sonundan ya:an ortasına kadar tarif 
olunamayan ve bazı şekillerde ihtirasların ve hislerin tahriş ka
biliyetini arttırmaya yöneltmiş etkiler kuvvetle yüklenmektedir. 
Bunlar' kendilerine dayanan bütün faaliyetleri çoğalmaktadır"; 
bk. Barness and Teeters, New Horizons in 'Griminolo•gy, s. 134. 
Aynı yazar iklimi, etki ve genişliği ne olursa olsun gerçek bir· 
nedensellik faktörü saymakta.dir. Bu yazara göre güneşteki le
keler iklim değişmelerine ve sonuçla insan h�reketlerine et.kili 
olabilir. 

8) Edwin Gra:nt Dexter, Wea,ther Influences, New York, 1904. 
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1914 ve 1'921 seneleri arasında Seattle'de adam öldürme fiilleri 
üzerinde yapılan bir inceleme, kış -a}'Iann-da adam öldürmelerin çok 
açık bir tarzda aitttğını göstermiş bulunmaktadır". Yazadar bn hali 
mevsimlerin göçmen işçiler arasına getirdiği düzensizWder ve  baht
sızlıklarla izah ediyorlar. 

198, � Işı ile suçlar arasındaki ilişldler fomiusu Ferri tarafından 
da incelenmiş ve yazar şu s.onuca vartnıştır : 

Yüksek ıo;ı fizyolojik eııerjinin az saıfını gerektirir ve bö,ylece 
serbest kalan enerji cebir ve şiddet .belirten ağır suçların işlenmesi
ne neden olur, 

Huıwitz eserinde, bu konuda Danimarka'da yapılan araş.tınna 
sonuçlarından sözederken özellikle· ·güneş şualarının etkileri üze
rinde durulduğunu söylüyor: gerçekten şualar durumunun cebir ve 
şiddet suçları ve özellikle cinsel suçlar, intiharlar üzerinde etkileri 
olduğundan sözedilmekted.irıiı. Yine Hurwitz'e göre, sıcak ve ru
tubetin fazla olduğu mevsimlerde cebir ve şiddeti ·belirten suç.Jar 
azalmaktadıru. 

IGnberg d.e şu dildmti çekici izah tarzmı verm0kteclir1:ı" : deniz 
iklimi ve yübelc ısı, troid bezinin salgısını tahtik eder. -Güney İtal
ya'da ve İspanya'da yaşayanların şiddet gösteren ihtirasa dayanan 
suçhı.rı işlemeğe eğilimli olmalarının sebebi budur; hypotroid ·olan 
İngilizler ise bu suçları nadir olarak işierlcr. 

Bu izah tarzı. çok sıcak iklimlerde adam öldürme .fiillerinin az 
işlenmesini tabiı ,�Jarak iz{lh edenİem�ic"tedir. (Bu husustaki rnüta
W.,amı'z için 207 - 210 no. !ara hk.) .  

188 bis. - Tarım Bakanlığı Devlet MeteoroJ.oji İşleri Genel MiL 
diirlüğünce 1007 yılında yayınlanan bir eserde "Meteornlojik fak
törlerin cinayet ve yaralama ohylarına etkileri"13 incelenmiş'tfr. 

9) Calvin F. Schmid, Study of Homicide in Seattıe, 1914, (Soc-ial 
Forces, c. IV, s. 745). 

10) Hunv1tz, Crinıinology, London 19'5Z, s. 242. 
11)  U:urwitz, 245. 
12) :mn�erg, Basic Problems of Criminology, 1935, s. 320. 
13) Prof. br. Ümran E. Çölaşan, Meteoroloji Faktörlerin Cinayet ve 

Yaralama Olaylarına Etkileri, Ankara 196-'l. 

Kriminoloji - 14 
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Gerçekten Meteoıroloji İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Büro
sunca meydana g,etirilmiş:olaıı ·bu eserin önsözünde "araştırmanın 
cJ.nayet ·ve yaralama 9layl-arının işlenmesinde meteorolojik faktör-, 
Ierin etkili olduğu, v.ak'alarm sıcaklıkla yalan. bir ilişkisi bulundu
ğu, sıcaklık arthkça vak'a sayısının artıp, azıaldıl�ça vak'a sayısının 
da azaldığı, sıcak ve ka,vurucu yaz aylarında adam öldürme ve ya
ralama olaylarının diğer aylara oranla geniş ölçüde arttığı, İstanbul 
ve Ga2!iantep illerinde 960- 006 tarihleri arasında vu�rnlJ:ıulan adam 
öldürme ve yaralama olaylarmın 'bu hükümleri teyid eylediği" kay
dedilmiştir. Bu incelemede sonuç olarak sıcaklık faktörünün % 75 
or-anmda adam öldürme cürümlerinde diğer etkenleıfo tesirinin ise 
% 26 -oranında bulunduğu kaydedilmiştir. 

Yukarıdaki bahislerde ildim fakİörü ile suçlar arasındald iliş
kilerin ne derecede olduğu izah edilmeye çalış1lmışlır. Bu etkilerin 
matematik :olarak açıklanaımyıacağı, iklimin sosyal hayat üzerinde 
yaptığı etkiler dolayısile ve dolaylı olarak suç etilojisinde etkide 
bulunabileceği belirtilmiştir, Bu itibarla sözünü ettiğimiz inceleme
de yapıldığı üzere kesin hükümler verebilmek imkinı yoktur. 

2. § COĞRAFİ BÖLGELER VE SUÇ 

199. - Kriminolojide suçluluk ile coğrafi bölgeler arasındaki 
il:işldleri -ve böylece suç sayısı ve çeşitli suç türleriyle coğrafi' böl
geler arasmdaki ilgileri belirlemeye çalışan çok sayıda inceleme 
yap,lnuştır1• Yaşanan fi,.ik çevrenin Şartlan ile insan karakteri ara
sındaki ilişkiler çok eski devirlerden heri fildr a-damlaıının dilcka
tini çekmiştir. Hipokmt beden ve ruhun durumunun genellikle 
memleketin tabiatının karşılığı olduğu, dağ ve o'Vada yaşayan in
sanların karakter bakımından ayrıntılar gösterdiğini, dağlarda ya
�ayan insanların daha cesur ve çalışmaya tahammülü bulunduklan-
111 açıklamış; Polybe "Arcadie dağlarında yaşayıinların, teneffüs · et-

1} Hemy Joly, La France Criminelle -1889·; Stuart Lottier, Distribu
tion of Criminal Offen-ces in Sectional :B,egions (Journal of 
Criminal Law and Criminology, 1938-, s. 329') ; Lombroso, Crimes, 
Causes et remedes; Rrearley, Homicide in the United States, 1032; 
Aschaffeuburg, Crime and its Repression (1933). 
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tilderi havanın hunlarda karanlık bir tabiat yarattığını ve kanun 
koyucunun bu karakteri yumuşatabilmek için musiki eğitimini mec
buri kıldığını, eğilimler insanları çeviren !havaya tdbi ıı:dduğu için, 
değişik ve birıbirinden u:mk bölgelerde yerleşen milletlerin yalnız 
il.det, çehre ve renklerinde değil ve fakat eğfümleıinde de bir mer
teıbe far.ka rastlanmasının bu olaydan ileri geldiğini'' söylemiştir. 
Ciaeıpn, Eflıltun, Montaigne, Bddin, Montesqu.ieu gibi yazarlarda 
da benzer fikirlere rastlanmaktadır. 

2CO. - Lom broso dağlık memleketlerde kişilere karıJı suçların 
çok sayıda işlendiğini, keza Avmpa'nın güneyinde, kuzeJ,jne göre 
adam öldürme fiiller ine daha çok rastlandığını ileri sürmüş.tür. 
Ferri'ye göre de adam öldürme olaylarına: güney memleketlerinde, 
'hırsızlık olaylarına ise kuzey memleketlerinde daha çok rastlanı
lır. Bir memlekette adam öldürme ve intiıhar fiilleri aksi yönde bir 
gelişme 1izler2. 

Bazı yazarlar ovalarda az, buna karşılık .sahil bölgelerinde çok, 
içerde az suça r_astlandığını ileri sürmüşlerdir". (Bu konudaki gö
rüşümüz i,çin 207 -210 no. Iara bk.). 

3. § MEVSİMLER, HAFTANIN GONLERİ VE SUÇ 

201. - Çeşitli memleketlerde me}'dana getirilmiş olan suç ista
tistilderi, yılın bazı mevsim ve aylarında suçluluğun arltığını ve 
keza yine -bazı aylarda belirli suçlarda artma ve azalmalara rnstlan
dığını göstennektedir1

• 

Bu yönü essen dalıa XIX. yüzyılın başında Fransız suç istat'is
tik.leri üzerinde analizler yapan Q.uJtele't ve Guerry belir1emiş:erdir. 

2) ·Fcrri, La Sociologie Criminelle, 19-14, s. 204 ve son. Bu fikirle·rin 
eleştirisi ig:in hk. Gei.sert, Le systeme criminalis,te de T'arde 19'35, 
s. 111. 

3-) Bu hususta bk. Sutherlancl - Cressey, Principles of Criminology, 
s. 97. 

1 )  Bk. Gerlıard .V. Fa1k, The Influence of the Seaso-ns on th!! C'rime: 
Rate (Jourrı.al of Criminal Law and Criminology, .July- August 
1%2). 
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Bu hususta en yeni mukayeseli incelemeleri yapmış bulunan 
Vel'kko�nun ulaştığı sonuçları kısa olarak şöylece özetleyebiliriz2 

: 

kasten adam öldürme fiilleri değişik mevsimleı·de aşağı yukarı 
eşit bir tempo izlemektedir. Alınan ve Fransız istatistiklerine göre 
mülkiyete karşı saldırılar bakımından da ayni eğilim vardır. An
cak zirve, adam öldürmelerde yazın, mala karŞı saldırılarda kı�ın 
teşekkül etmektedir. Finlandiya'da ise her iki suç grubunda zirve, 
baharda ve yazın kendisini göstermektedir. 

202. - Alkol tüketiminin arttığı mevsimlerde müess-ir fiiller de 
artmaktadır. Cinsel suçlarda mart ve temmuz ayları lirasında büyüle 
bir artış gözükmektedir, Alman istati�tilderine göre bu suçlarda yo
ğunluk yaz ,ayla,rında görülmektedir, 

Yıllardan-beıi Am.erika'da tutulmakta bulunan suç istatistikleri, 
, senenin değişik aylarında işlenen suçlar bakımından, bir intizamın 
bulunduğunu -ortaya koymuştur. Böylece ada-m öı'.dürme, ırzıa teca
vüz müessir fiiller özellikle Haziran � Eylül aylan arasında işlen
mektedir, Amerika'da taksir ile ölüme sebebiyet .f�lerinin ise sene
nin ilk ve s'on dörtte birinde çoklukla işlendiği saptanmıştır. Sene
nin bu kısımlar:ı, çok soğuk ve gecenin uzun sürdüğü aylara rast, 
lr.dığından, bu suçlara ait rakamlar çoğalmaktadır. 

Cebir ve şiddetle işlenen hırsızlıklar, yağma fiilleri ise Ekim -
Aralık aylarında yoğunlaşmak-tadır. Yankesicilik fiilleri senenin son 
�ylanllda yoğımlaşmaktadı�. 

203. - Mevsimlerin suçlar bakımından gösterdiği bu özelliği, 
Lombroso ve Ferri'nin ısıya yorduklarını 196 no. da helirtrrıiştik. Ba
zı yazarlar yine psikoloütlc bir izah tarzı içinde kalarak yüksek ısı
zym suçıi ve ahliiki olmayan hareketleri duı-durac-ak mane;ı;i ve ru
ht kuvvetleri aziı.ltması dolayısile sıcak mevsiı;nlerde fazla suç İ,S
lediğini ileri sürmüşlerdir. Yine bir yazar özellikle cinsel suçiar ba
hmmdan bazı şuaların cinsel aktiviteyi arttırdığını ileri sürmek� 
t8dir; bir yazar da havada mahsus bir elektrik olayın meydana gel
diğini . açıklamaktadır. 

2) Verkko'nun görüşleri içtn bk Hurwitz, Crimiltology, Landon 
1952, s. 2147 ve sün. 

3) Ek. Caldwell, 9-7 ve son. 
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Haftanın gü-nlel'i 

204. - Yine bazı. ınemleketlerdeki istatistikler, haftanın bel_irli 
günlerinde, suçluluğun ve bazı suç türlerinin arttığım göstermek
tedir. Genellikle hafta oonu Cumartesi, Pazartesi günleri ara,;mda 
cebir ve şiddeti belirten müessir fiiller işlenmektedir. Alkol tüketi
minin bugünlerde artması ve haftalık ücretlerin alınmasının esas 
sebebi teşkil eylediği muhakkaktır\ 

4. § MEMLEKETİMİZDIEKİ DURUM VE FASIL 
HAKKINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ 

Memlelrntimizdeld durum 

205. - Memleketimizde suçların coğrafi bölgeler ve mevsimler 
itibarile ne suretle dağıldığını _gösteren genel istatistikler y9ktur1

• 

(Adam öldürmeler hakkında araştırma) adam öldürme c:irüm
lerinin işlendiği aylar bakımından şu sonucu vermiştlt : 

Aralık ve Ocak ayları memleketimizde en az miktarda adanı öl
dürme suçunun işlendiği aylardır. Buna karşılık Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylan zarfında adam öldürmeler çoklukla- işlenmektedir. 
Keza (Çocuk Suçlan etiidü) de Temmuz, Ağustos ve Eylül ayların
da bir Yoğunluğun varlığını ·ortaya koymuştur. Ancak suçlu çocuk
lara ilişkin araştırma çeşitli suç foillerini içerdiğinden yoğunluk di-

4) Veı-kko .günün değişik saatlerinde hangi suçların. çok saylda iş
lendiğini de araştırnuş.tır ; y;:ızara g'öre, Jrnsten adam öldürmeler 
çoklulda akşamın geç saatlerinde, 6 - 9 arasında, tasarlayarak 
ı:ıdam öldürmeler gündüz saatlerinde işlenmektedir. 

1)  Manuel Lopez - n·ay, Birleşmiş Milletlere sunduğu (23' Mart 1962. -
31 Arahk 196'5) raporunda, isteği üz.erine Jandarma Genel Ko
mutanlı�mca hazırlanan Türkiye kriminolojik haritasında duru
mun şöyle göziilttüğünü naklediyor : Yaralama ve ırza tecavüz 
fülleri memleketin bütün bölgelerine eşit olarak dağılmış du
rumdadır. Buna lnırşılik yağma, hırsızlık, ırza tecavüz ve adam 
öldürme fiilleri bazı bölgelerde daha yaygındır. Yağma, yol ke:::
mek fiilleri Da-ğubeyazıt, Ağrı gibi doğu illerinde daha fazla iş
lenmektedir. Adam öldürme fiilleri Ankara yaylası, Bala ve di
ğer kazalarda çokçadır. 
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ğer etüdün verdiği sonuç kadar ·belirli gözükmemektedir. Kanaati
mizce bu ikinci İnceleme de sadece adam öldürmelere ilişkin •oha 
idi, ayni yoğunluk daha belirli olarak gözükebilirdir bu husustaki ta.ıb
lo aşağıya çıkarıJ�tır : 

Aylar Adam öldürme fiilleri Suçlu çocuklar 

Ocak 370 58 
Şubat 402 64 
Mari 461 68 
Nisah 533 78 
Mayıs 6'5-5- 80 
Haziran 5,g,1 81 
Temmuz 664 9'[} 

Ağustos 724 87 
Eylül 645 106 
Ekim 53'8 74 
Kaslın 403 71 
Aralık 39' 58 
Meçhul 2 44 
Toplam 638'6 974 

205 -bis. - lnterpol tarafından yayın lanan istatistiklere göre 
Tiirldye'de değişik yıllarda işlenmiş ve polise yansıtılmış ol-an bazı 
suçların mevsimler yönünden nas·ıI dağıldığı aşağıda cedvelde gös
. terilmiştir : 

Suçlar 

Adam öldürme 

cürümlerı 

19-55 - 1958. ("') 

Yıllar 

1955 
1956 
1957 
1958 
1'&3 
Hr64 

Ocak, 

Mart 

243 
219 
248 
269 
32.6 
302 

Nisan-

Haziran 

341 
346 
372 
369 
409 
378 

Temmuz Ekim 

Eylfil Aralık 

385 275 
373 " 295 

. 422 266 
428 309 
374 398 
413 365 

(,..) Bk. 1955 - 195·6, 1957 - 195.S Statistiques Cri:ı;ninelles Internationa
les, Publie INTERPOL; l'!JIS-3 - 1964 Statisti,que Crinıinelles ln

ternıitionales, Publie par INTERPOL. d 
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1955 3'34 34> 331 334 
Genel Adaba 1956 525 498 617 569 
Karşı cürümler 1957 469 476 4�0 493 

1958 310 2'60 253 450 
1963 1305 1517 1723 1962 
19'64 1712 1408 1647 1826 

1955 3129 31'!1-9 3324 ""' 

Hırsızlık 1956 3055 2872 3266 339-1 
cürümleri 195-7 3140 2923 3286 3464 

1S58 3007 3548 3961 3700 
1903 5141 5256 4984· 5013 
HJ-64 4873 5106, 5194 5_214 

1955 248 239 253 Z45 
Hile ile birarada 1S'56 198 210 214_ 199 
cürümler 1S57 143 149 151 · 214 

1958 159 165 167 241 
19"3 2'5 302 iB4 317 

1 1964 306 287 322 297 

. 1955 179 93 109 160 
Uyuşturucu 1956 187 149 160 193 
maddelere ilişkin 1957 154 176 161 189 
cürümler 1958 160 145 245 208 

1963 245 264 275 283 
1964 258 302 214 279 

195-5 8070 8611 8031 8096 
J;lütün 1956 9417 9389 . 9517 -9463 
ciirümleı· 1957 9713 ' 9840 9910 9811 

1958 10113 9985 10201 11511 
.. 

1!}63 183'911 19043 208-05 18409 
1964 18015 17206 21223 17185 

Yukarıdald cedvelde gösterilen· sayıların incelenmesi rneinle
ketinıi2Jde adam öldürme cürümlerinin özellikle Temm,ıu:ı;, Atustos 
ve Eylul ayları devresinde, yani özellikle sıcak aylarda yoğunlaş.tı
ğını göstermektedlı'. Buna karşılık Genel Adaba karşı cüı-Ümler ba_
kıınıııdau işlenen suçların- _yoğunlaştığı özel bir devre· yoktur·; di
ğer cürümler bakımından da durum aynıdır. Yalnız hırsızlık cü
rilınlerinde Ekim - Aralık devre.sinde nisbı bir çoğalma görlilınek
tedir. 
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206. - Yine adam öldürme baldcındaki etüd, adam öldürmele
rin büyüİc. çoğunluğu ih'fbarile gündüz saatlerinde· işlenmekte oldu
ğunu belirtmektedir. 

Ankara Ü)ll.versitesi Hukuk Fakültesi Kriminoloıj,i Enstitüsünce 
1000 Mükerrir suçlu üzerinde yapılan araştnmaya ilişkin eserde 
suçların gece ve gündü.z aşağı yukarı eşit olarak işlenmekte oldu� 
ğunWl tesbit edildiği kaydedilmiştir2

, 

Fasıl hakkındaki görüşümüz 

207. � Suçluluk ile iklim, ısı, coğrafi bölgeler, mevsiırıler, ay
lar, haftanın günleri arasındaki ilişldleri ve değişik yazarların bu 
ilişkileri izah ediş tarzlarını yukandald bahislerde göımüş bulunu
yoruz. 

Hiç şüphesiz insan kendisini çeviren coğr-aU. şartlar içerisinde 
yaşamakta ve yaşayabilmek için de bünyesini coğrafi şartlara uy
durmak zoru_nda bulunmakta ve  bu şartlara tiıbi olarak yaşayabil
mektedir. "Fakat insanın coğrafi şartlara uyması passif değil fakat 
yar8.tıcıdır. İnsan bu yolla tabiatı gittikçe kontr.olu altına almakta 
ve coğrafi çevre, ekilerini biyolojik, sosyal ve kültürel faktörleı;.Je 
karşılıklı etkiler altında yapabilmektedir, Coğrafya, kaynakları ver.
mekte ve fa.kat bunlard!m hangilerinin kullanılabileceğini belirle
memektedir; böylece konulmuş sınırlar arasında insan dehası h!
rikalar yaratabilir. Bu sebeple bir bölge coğrafyası slı.bit kaldığı hal" 
de, bunun kültürü muazzam şekilde değişebilir, iki veya d·aha <;;ok 
toplum aynı coğrafi şartlar altında . tamamiyle farklı kültürler ya� 
ratabilir"3

, Bu itibada mütalaamız şudur ki, iklim ile suç arasın
daki ilişldler, sosyal şart ve ilişkiler, sosyal kuvvetler, sosyal. mües

. seseler çerçevesinde, esas itiba.J'ile, izah ıolunaıbilir. 
Gerçekten ildim� yorulan etkilerin menş_eini, çoğmıwn sosyal 

olduğunu söylemek mümkündür, Demek isteriz ki, suçta coğrafi bir 
detflrminizın savuıimak mümkün değildir. 

2) 1000 Mükerrir Suçlu Hakkında Kriminolojik Anket, Ankara 1954, 
s. 12. (Aukanı Üniversitesi Hukuk Fakültesi yayınlarından, No. 
73) . 

3) Caldwell, 219; 1:İk. Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 19178, 
s. 66 ve son. 
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Gerçekten, ısının fazla olduğu memleketlerde ve mev5!mlerde 
insanlar arasındaki ilişküer, temaslar genellikle çok daha fazladır. 
Kış mevsiminde akşamın erken sa·atlerinde insanlar evlerine çeldl
dikleri ve arafarındaki temaslar günün sayılı saatlerine sınırlandığı 
halde, sıcak gecelerde genellikle ·geç yatarlar ve aralaı·mdaki te� 
maslan gecenin geç saatlerine kadar sürdürürler. Bu devamlı te� 
mas ise ldşilere karşı işlenen suçlar bakımından jmklln ve fırsatlm• 
hazll'lar. Nitekim insanlar arasındald ilişkilerin kışın da fazla ol
duğu bölgelerde kışın ve yazın işlenen adam öİdürıne .o-layian ara� 
sında da sayı bakımından fark görülmemektedir\ 

2GB. - Kış aylarında ve soğuk bölgelerde mülkiyete karşı işle
nen suçların çokluğuna gelince; kışın sebep olduğu ekronomik zor
luklar ve ihtiyaçların bu husüstrı esaslı bir faktö,r teş,kil eylediği 
hususunda şüphe yoktur; uzun geceler bu tür suçlar için yatkınlık 
sağlar, 

209. - Cinsel suçlar bakırri.ından yaz aylarının yatk111 ortam ha
zırladığı açıktır�. 

K,aldı ki, kuzeyde alkol tüketiminin fazlahğ"ı, mesela İtaiya gü
neyinin, Korsika ikliminin adam öldürmeyi teşvik ettiği hususun
daki açıklamalar da isbata muhtaçtır. Gerçekten tadhen Korsika 
halkının kanı.ınlara itaatli olduğunu eski bir Yunan düşünürü 
Diodbre de (Sicile) nakletmektedir. Akdeniz sahili ıhalkından olan 
Yunanlılar ise ilah Baküs'ü dünyaya getirmişlerdir0

• 

210. - Etkileri, böylece sosyal nitel:ikte sayılmakla beraıber ik
limin, insan fizyolıojisi, karakteri ve mizacı üzerinde tesirle!'i oldu-

4) Sohmid, A study of Homiddes in Seattle (.Social Ii'orces 4 : 745 -
756, Haziran· 19-2.6). 

5) Aschaffenhtıl'g, cinsel suçlar bakımından' fizyolojik izah zorunu
nu şu teorisi ile helirtiynr : İnsan ruhen ve fizik bakımından, 
periyodik bir takım değişiklikler geçirir. Cinsel hayat bakımın
dan ilkbahar ve yaz başlangıcında bir takım kuvvetli dürtüler 
kendisini hissettirmektedir. Ayni şeylerin intiharlar, gebelikler 
bakımından da söz konusu olduğu söylene.bilir; bk. Hurwitz, Cri
minology, London 1952, s, 250. 

6) Dupin, Observations sur la Justice Criminelle. 
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ğunu, bu bakımdan suçluluk ile, nisbl de olsa, doğrudan doğruya 
bir ilginin kurulabileceğini gözden uzak tutmuyoruz7

• 

Fakat her ·halde şu hususun belirlenmesi gerekir ki, suçu coıp·afi 
faktörlerle izaha kalkışan yön, her ne kadar meseleyi çok basitleş
tirmekte ise de, aynı zamanda verimli bir araştırma ,alanı da açmış 
bulunmaktadır. Ancak, belirtmeliyiz ki, XX. yüzyılda,, bu yönde 
araştırmalar hemen hemen terkedilmiş gibidir8

• "Yine de şu imkinı 
gözden uzak tutmamak gerekir ki, -hazan co.ğr,afi çevre suçun eti
yolojisi süreçinde üstün bir rol oynayabilir. Gerçekten coğrafi un
surlar insan organizması üzerinde doğrudan doğruya rol oynamak 
suretile, bünyenin fizyolojik dengesini . ihlıil, tahriş edilebihne ka
biliyetini ve b:cızı mizaç şekillerini tahrik edebilfrler"0

, 

7) Bk. Sutherland - Cressey, Principles of Criminology, s, 98; Hur
witz, 251. 

8) Bk. CaidweU, Criminology; N-ew Yorlt 19·55, s. 16\J.. • 
9) Calldwell, 220. 



İ k i n c: i  F a s ı l  

SUÇLUNUN İÇİNDE BULUNDUĞU ÇEVRE VE 
ŞARTLAR 

1. § SUÇUN İŞLENDİĞİ SOSYAL VE İDARİ 
BÖLGELER 

Giı'iş 

211. --. Suçların şeıhil', ilçe ve köylerde, tarımsal ve eııdüslıiyel 
bölgelerde ve şehirlerin tlelirli kısımlarında nasıl dağıldığı husu" 
sunda dünya memleketlerinde çeşitli inceleme yapılmıştır; bunların 
sonuçları hemen hemen bütün dünya memleketlerinde ayni olarak 
gözükmektedir1• 

Araştırmalar ayni bir memleket içinde değişik kültür bö-lgeleri, 
büyük şehirler, küçük şehirler Ve köyler arasında suçların işlenme" 
si, yoğunluğu,. şeki:l ve türleri" itibarile esaslı farklar bulunduğunu 
ortaya kıoymuştur. 

212. --. Budan daha yıllar önce Lombroso, İtril,ya'nın 'bazı kiiçük 
şehirlerinin belirli suçların işlenmesinde şöhret sahibi oi'duklannı 
ileri sürmüş, meseli Arteııa'nın İtalya'nın diğer şehirlerine g-öre 
yağma suçlarının işlenişindeki çokluk itibarile ünlü olduğunu belirt
miştir, 

Aschaffenbwl'g, Almanya hakkında bu bakımdan yaptığ.ı ince
lemelerden ş� sonuçlara varmıştır : Doğu Prusya, Bavyera ve Pa
latina'da 1912 yılında kişilere karşı işlenen saldırılar diğer Alman 
eyaletlerine göre çok daha yüksek olmuştur. Keza mevsuf hırsız-

1) BJ!:. Lyle W. Shmın.on, The Spatial Distirbution of Criminal O f 
i'enses by States (Journal of Criminal Law and Criminology, 
September - October 1'9153, s. 264). 
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hktan dolayı mahktlıniyetler Rusya ile sınır teşkil eden bölgeler
de çok daıha fazladır, Yazara gfüe bu farkları sözü geçen bölgelere 
tülcetilerı alkollü içkilerle izah mümkündür. Hırsızlığın sebebini de 
yıoksulluk ve zaruret ile izah� imk-An vardır. 

Büyük Britanya suçluluk istatistiklerinin incelel)-ınesinde, 195·2 
yılında İngiltere'de polisce bilinen şu-çlar sayısının milyon nüfus 
itibarile Londra'ya yakın olan Count!(lerde en yü1,sek sayıda oldu
ğu, ikinci oİarak başlıca limanların, merkezi İngütere'deki. sanayi 
şehirlerinin geldiği ve en a�ağı orana da· tarım ve · madencilik şehir
lerinde rastlandığı görülüyor. Keza 1893 yılında yapılan inceleme
lerde aşağı yukarı aynı eğilime ra·stlanmıştır, 

Birleşik Amerika'nın Uniform Cri,me Reparts'lara göre güney 
batıda bulunan 14 eyalet adam öldürme ve şaıbsa karş.1 diğer teca
vüzler bakımından en yüksek oranı gıösterme.lctedirler. Buna karşıw 

Irk New York, New Jersey ve Uzak batıda oranlar ço,k daha ;:ışağ_ı 
düzeydedir. New England bu bakımdan en aşağı oranı göstermek� 
tedir-ıı, 

213. � Bazı yazarlar Güney Öevletlerdeld bu yüksek adam 
öldünne Ol'anını zenci 'nüfusun bural_ı\l'daki çokluğu ile izah etmek
tedirler. 

Stuart LoUier� ye göre, güneyin ırka dayanan kast sistemi, linç
lerfa başta gelen sebebini" teşkil etmiştir. Adeta lin_ç eski sosyal dü
zeni tutmak için bir disiplin aracı olmakkıdır-t, Keza aynı yazar 

2) Annual Bulletins of the Uniform Crime Reports. 
_3) Stuaırt Lottier, Distıibution of Crirninal Offenses in Sectional 

Regions (Journal of Criminal Law and Criminology 19'3'8, s. 33'1). 
4) Gerçekten 1947 yılında Ameri.ka'da aynen şahit olduğumuz 'bir 

olay bu hükümdeki gerçeği doğrularn,alctadır. Tennessie Devle
tindeki şehirlerden birinde bir zenci, geceleyin bir taksim şafö
rünü çevirmiş ve öldürerek soymuş. ve zabıta tarafından da tu
tuklann:ııştır. Yargılanmasını beklemekte iken şehrin beyaz ijO.-

föderinden 23- kişi bir araya gelerek tutuk evini basmışlar ve 
zenciyi alarak linç -etmişlerdir ve bu suçları dolaiflSıyla sonra 
kovuşturulduldarında, 23'ü hakkında da beraet kararı verilmiş
tir. Ancak bugün Birleşik Amerika'da durumun çok değiştiğini 
ve farklılaşmanın hemen de ortadan kalkm·a yoluna girdiğini söy
lemek gerekir. 
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güneyin dağlal'ındaki kan davalarını, kanım ve düzenin tamamyn 
kurulmadığı dönemlerde, eski bir "kendi kendine yardım ve ·ada

. leti kendiliğinden yerine getirme" ihtiyacının sebep olduğu, 'mües
seseler- olarak iziah etmektedir: 

Güneyin planta:tion ekonomisinden, toprak sahipleri ve bunla
rın sömürdükle�i zenciler ve yoksul beyazlar arasında geniş bir fark
lılaşma meydana çıktı. Bu suretle kurulan kastlar foarakteristik suç 
teşldl edici tecavüzleri meydana koydular, Kapalı sosyal smıflanma
nın muhafazası hususundald belirtil�rden .biri, ancak güney ve gü
ney batı Devletlerinde linç olayı oldll. Keza _a,ileler arasındaki kan 
davaları güneyin t€crit edilmiş ve seyrek bir şekilde iskB.q olunmuş, 
dağlık bölgelerinde teşekkül edip .gelişmiştir, Buralarda bir Zama.n.ı 
lar kendi kendine yardım egemen bir zorun idi ve yine buralardaki 
ademi merkeziyete dayanan adliye idaresi kamın uygıdamasını za
yıflatmıştı. Linç ve kan davalarının [bugünkü sayılan kendini or� 
taya koyan şartları ileri derecede· sembo-lize etmektedirler5; buna 
karşılık yazara ,göre Birleşik Amerika'nın kuzey Dev1etI0ri sanayi
leşme, kültür ve kokuşmuş politika ve püriten mevzuatUe kendini 
göstermektedir ve bu sebepledir ki, gangsterlerin ve 1Yıcketeeı'ing'in 
(şeıhirlerde kanunsuz bir himaye sistemi kurarak sömürme)- merkez
leıi durumundadırlar. 

Stuart Lattier tarafından bundan 35 yıl önceki Amerika'nın s05-

yo - ekonomik ve kültürel şartlarına uygun olarak öne sürülmüş olan 
bu gözlem ve düşünceler, elbetteki, bugün için ancak taıihı değer 
taş1maktadır. Değişen şartlar- linç uygulamasını tamamen ortadan 
kaldırmakla kalmamış, hatta asıl mesele zencilerin uyguladığı şid
det hareketlerini bertaraf edebilme halini almıştır. 

214. � Bir memleketin çeşitli kısımlarının suçluluk bakımın
dan ol-an özelliklerini -böylece izaıh edişin önemi üzerinde fazla dur
manın gereği olmadığı fikrindeyiz. Gerçekten Lottier'in dediği gi
bi "Birleşik Devletlerde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanma 
ve kovuşturrnlmaları bakımından. -ı:ıtılacak ilk adımlardan biri mem,... 
leketi ta.bit suç l1ölgefo.rine bölmek usulüdür. Daha geniş olarak bir
likler, kültiir bakımından var .olan kısımlar arasındaki farldan gö.z-

5) Stıını·t Lottier, s.g. _makale. 
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ön-ünde bulunduracak, bir kültüre saıhip hölgeler- ise ortak suç 
kontrolü problemlerini ihtiva edeceklerdir". 

215. - Büyük ı;,e kii'çük şehiırlerr ve köy.ter, kıtwcd bölgeler b�ıı
mı:ndan stıçlulu7c farklarına geUnce : 

Genellikle suçun, köy ve küçüle şehirl.ere ·göre büyük şehirler
de daha fazla :işlenmekte olduğunu söıyleyebiliıiz. Amerika'da yapı- · 
lan incelemelel' ağır nitelikteld suçlar sayısının şehitlerin nüfusu 
arttıkça çoğaldığını göstermektedir, 'Bununla bember nüfusu 250,000 
den çıo,k olan ş·ehiı-lerin suçluluk ·uranı, nüfusları 100.000 ile 250.000 
arasında olan şehirlere göre daha az olarak gözükmekte idi6• 

Şahıslara karşı işlenen suçlar ve cinsel suçlar oranı ise kırsal 
bölgelerde daha fazladır . .  Bununla beraıber genel olarak büyük şehir
den uzak laşıldıkça suçların s-ay:ısı azalrnaktadır7

• 

Suçların köy veya tarımsal, kırsal -bölgeler ve  büyük şehirler 
itibarile dağılışı hususunda Yapılan etütler diğer bazı farkların da 
belirlenmesine imkı1n vermiş buliınmaktadır: 

Bir kere köy bölgelerinde, daha ,çok ilk deıfa suç işleyenlere 
rastlandığı halde, şe�rlerde mükerriı'lerin ,oranı çok daha fazla
dır. Köy bölgelerinde suç işleyenlerin pek büyü!< bir çoğunluğu 
esasen aynı bölgelerde doğmuş bulunan kimseler olduğu halde, şe
hirlerde suç işleyenlerin büyük çoğunluğunun köy -bölgelerinde do
ğup sonrndall şehirlere göçmüş kişilerden i!barel bul�duklan an
laşılmaktadır. 

216, - Bu genel tJ•endlere rağmen köy ve şehir bö-lgelel'i suç
luluğunun zamanla nitelik, miktar ve cinsleri itibaı-ile farklar gös
tennekte bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu itibarla sö-z konusu fark
ları bir tek izah şekli ile belirtmek mümkün olamaz. Bununla bera
ber aşağıdald izah · şeldlleri verilebilir : 

6) Sutherland, Pı.:inciples of Criminology,-_ s. 13'5. 
7) Amerika:'da 1945 yılmdanberi- tarimsal bölgelerde bile suç oranı

nın ve hırsızhk suçuna ait oranların yükselmekte olduğu· görül
müştür. Bu olay Amerika'da şehirleşme, · (urbanizatio-n) süreçi
nin çok fazla işlem.ekte olduğunu belirtmektedir. Bk. Barness 
and Teeteı·s, New Horizons in Criminolo·gy, 2. bası, s .  137, 
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Bir kere büyük §ehrin, içinde oturanlar bakımından yaptığı su
ça götürücü etkiler büyüktür. Bundan başka suç işlemeğe yatkın 
durumda olan bir çok kimseler tarımsal ıbölgelerden büyük şehir
fere gelmektedirler. Küçük .oturma bölgeleri ise hareketlerin kont� 
uolü baikımından adeta bir fonks4yon görmel<Ledir. Tmımml böl
gelerde incelemelerde bulunan sosr_ologlar buralarda yaşayan hal
km mutiden daha homojen bir ilgi durumu gösterdiklerini tesbit 
etmişlerdir. Tarım bölgelerindeki servet miktarı azdır ve servet da
ğıJışı büyük farkİar göstermektedir. Bu nedenle zengin ve fakir ara
sındaki mesafe ve ekonıomik rekaıbetin yoğunluğu buralarda daha 
azdır. Tarım bölgı,ısindeld aile- daha sabittir; nüfus seyrektir, suçlu
lar için suçlarını saklamak ve gizlemek imki\.nlan daha azdır. ''Ta
nınsa! bölgelerde oturan mütecanis ve kuvvetli ahM.k staııdartları
na, kanaat ve ıldetlere sahip halkın tamamile tersine olarak, şehir
li geniş ölçüde birbirinden farklı, birbirine zıt ve karşılıklı olarak 
birbirini eleştiren _teori leıı:, fikirler, inanışlar ve i<leoloj.ilerle temasa 
gelir. Bu tür _şartlar altında herhangi bir kural, dernek ya diı. her
hn.ngi bir kurum ya da parti doktrininin kutsal olmadığı ve bunla� 
]arın mutlak gerçekler olarak kabul edilemiyeceği hissnlunur, Bun
dan dolayı, sosyal düzen ve onu temsil edenlere karşı saldırıların 
ve özellikle cinsiyet ve mülidyete karşı olan taarruzların, saıh:ışlu� 
ğLın şehirlerde daha yüksek sayıda bulunmasına hayret etmemek 
gereklı-, İleri derecede şüphecilik, nihlizm eleştiricilik ve blı.ttl fi
Jdrler gibi kuvvetli tahripçiler daima -ahJald dtişüklüği.in ve suçlu� 
luğ:un zemfoi olarak gözülcrnemektedir"8

• 

Büyük şehirlerde kazanç sağlayan suçlar için imldio fazladır. 
Suçların gizli kalınası ihtimali çok daha çoktur. Kolay para kazan
mak iştiyakı itibardadır. 

Bu sebeplerle küçük nüfuslu tarım bölgelerinde polisin daha 
az etkili olmasma rağmen, az mi'ktarda suç aranma rastlarnnıakt-a
dır0. 

8) Tııft, Criminology, s. 154. 
O} Bununla beraber Am.erika'da son yıllarda tarım bölgelerinde ka

nunım uygulanmasına karşı çok kuvvetli dirençlerin yapıldığına 
tanık olunmuştur. ıvreselü fowa'da hayvan vereminin kontı-olil 
hakkındaki mevzuatın uygulanması şiddetli bir dirençle kaı·şı-
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216 his, :_ Verilen izahlar açıklamış olmak gerekir ki ,sosyolog
lar şehir Ve _köy suçluluğu arasındaki farkı esasta Süsyal dezorgani-
2ıasyon süreçi ile izah eğiliıİınıdedirler. Köylerde sosyal dew"rgani
zasyon çok ağır olarak işlediğinden suç da azdır10

, 

Yeni gelişmeler 

217. � Ancak şu noktaya işaret etmek isteriz ki, ileri Batı 
memleketlerinde ve özellikle Amerika'da gerçekleştirilmiş olan ta
şuna kolaylıkları büyük ve küçük şehirler ve tanm;c;al bölgeler ıara
sındaki sosyal yaşayış farldarını her gün tbira;; dahÜ azaltmakta ve 
bu hal suç bakımından var olan farkların her gün biraz daha azal
masını sonuçlamaktadır11• Amerikan Unı'form C1·ime B.epoıts'lar 
1944 denberi köy suçluluğunun her gün biraz daha artlığım göster
rnektedir11. 

217 his. - Yukardaki bahislerde şehir ve kırsal bölgeler, büyük 
ve küçük şehirler suçluluğu arasındaki farldara değindik Bu konu
da üzerinde durulması gerekli diğer bir problem de şehirleşmenin 
yani kırsal bölgelerin şehir haline dönüşmesinin ya da şehirler nü
fusunun ç-ok geniş ölçüde arbşının suçluluk üzerinde ne giıbi etkiler 
yaptığının belirlenmesidir. Geiı.ellikle konu üzerinde çalışan araş
tırmacılar şehirleşme ile suçluluk amsınd"a ciddi hir iJişki bulundu� 

lanmış ve milli asked lmvVetıerin çağITılmasr gerekli olmuştur, 
Aynı eğilim son yıllard a  kendisini Türkiye'de de göstermiştir. 
Köy bölgelerinde özellikle küçükler taraİından işlenen bazı ·ha
fif suçların Zabıta Ve Adliyeye ihbar olunmadığını, şu halin suç 
rakamlarının daha az gözükmesinde bir - İaktör hizmeti görebi
leceğini d-e kaydedelim: 

10) Bk. Geoı-g B. Vold, Crime i n  City and Country Areas (The 
Annals of tlıe Amcrican Acedemy of Political and Social Sciencc, 
yıl l!Ml, Septe-mber, s. 45) . 

11) Bruce Smitlı, Rural Crime Control, New York 19-33. Mesel:1 !s
veç'te_ mahkO.miyet oranları 1879- dan 1'9·3:D'e kadar sah-it bir -bi
çimde şehirlerdeki mahkümiyet oranlarina yaklaşmış bulunmak
tadır. Ayni Trende Fransa'da rastlanmaktadır. Tho-mas P. ıııro
nab.an, The Rural and Urban Crime, 19-37; bk. Caldwell, 2ııı. 

1-:l) Caldwell, 22f 
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ğunu belirlemektedirler13, Bununla beraber şehirleşme ile suçluluk 
arasındaki bu paralelliğin mutlak olmadığını ileri süren yazarlar da 
v;;ı.rdll'. 

Gerçelcten esas itibariyle şehirleşmedeki yoğunlaşmanın suçlu
luk oranını arttırması ortaya çıkan çeşitli kriınino1.en etkenler ve 
faktörler dolayısiyledir. Sosyal akıcılığın hızlanması sosyal kontrol 
mekanizmasının dezorganize hale gelmesi, sosyal normların insan 
tavır ve hareketlerini idare edici güçlerinin yıktlması (an'Omi), de
zorganizasyon, farklıların (içtimaı) bir araya gelmesi, çeşitli se
beplerle bir suç alt kültürünün· teşekkülü, :bu kriminojen faktörler 
arasında sayılmalıdır. Büyüyen şehirlerde hayatın anonim hale g_el
mesi, dolayısiyle insanları birbirini tanımaz hale getirmekte, yan 
yana yaşayan insanlar rrwralman birbirinden tecrid edilmiş bale 
gjnnektedirler. Bu hal_ insanların söz gelimi empermeabilitesini 
· azaltmakta, insanlardaki tahriş edilme kabiliyetini arttırmaktadır. 
Bütün bu sebeplerle şehiı-leşen toplumlarda · suçluluğun artacağı, 
şehirleşmenin en önemli sebeplerinden birini teşkil .eden samı.yiJcş
menin suçların nicelik bakımından da durumunu değiştireceği, şe

hirleşen bölgelerde cebir ve şiddete dayanan suçların genel suçluluk 
arasmdald yeıi azalırken mala karşi işlenen suçların, hileli suçların 
kadın ve çocuk suçluluğunun artacağı kriminıologlar tarafından açık
Jamnaktadır. B u  gelişmeler batı toplumları sanayileşip şehirleşir
ken kendisini g&tennişlir14

• 

Memleketimizdeki dul'um. 
21s: - 362, 405 ve 422 601 istatistiklere göre 1988 - rn62 yıl

ları arasmda malıküm edilmiş bulunan kişilerden fiillerini ·şehirde 
veya köyde işlemiş bulunanlara ait sayılar aşağıda gösterilmiştir : 

13) Bk. Olina.rd, Urbanization and Crime, 195-5, New York, Szabo, 
CriminolDgie, Montreaı 19,65; Nevzat Gürelli, Şehirleşme· ve Suç 
(Şeıhirle-şmenir doğurduğu Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu). 

14) Ek. Sulhi Dön.mezel' , Hızla Şehirleşen ve sanayileşen bir küçüle 
şehir toplumunda Suçluluk (Ereğli Projesi) (Şehirleşmenin do
ğurduğu Ceza Adaleti Sorunları Sempozyumu). 

Kriminoloji - 15 
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Yıllar Şehirde Köyde 

1938 38.621· 45.5-21 
1939 43.1'91 50.8'60 
1940 42.601 54.9&5 
1941 -41.819 50.457 
19'42 47.613 47.264 
1943 47,2:9,0 43:72,B 
1944 34.93'9 39.779' 
1945 3-ô.002 5'0.65.0 
194.6 46.356 65.006 
19-47 50.326 72.1316 
1948 47.065 75.6,28 
1-9'49 57.020 93.8'9i.2 
1950 44,686 56.203 
19'51 52.746 77.074 
1952 81.73,0 102.919 
1953 '9-8.428 110.433 
19'54 71.5-71 104.250 
1955 8'1.2M 13-8.5:29 
1956 75.048 127.742 
1'9157 72:020 106.1"5ı3 
19'58 6'9'.0'62 ·ss-.591 
1959 72.96-2 115.840 
l!l'-60 61.465 117.3'38 
1961 73.127 114.435 
1962 95.994 156-.252 

Bu cedvelleı- incelendiğinde, esasta, şehirde ve köyde •suç işle
diklerinden do.layı mahkfim olanlar ·baklIIllndan sayı itiıbariyle ben
zerliğin d�vam etmekte bulunduğu görülmektedir; y�ni memleketi
mizde köy ve şehirlerde oturan nüfus mil<tan gözönüi1de alınacak 
olursa, bizde de şeılıir suçluluğunun, köy suçluluğuna göre daha faz
la vlduğu sonucuna varmak gereldyor. Ancak 1970 nüfus sayımı 
Ti.irkiye'de şehiı-leşme hızının çok arttığını gösteı-miştiı-. Buna kar
şılık mutlak rakamlara göı-e köylerde işlenen Suçlarda bir artma 
vardır. 

Türltiye'-de. şehirleşme 'Ve ısuçluluk 

218 bis. - Yukarıda 21.7 -his numaralarda belirlediğimiz şehirleş
me  ve suçlulı.ık arasındaki ilişkilere değinen tes-bitleı-in büyük bir 
hızla şehirle�en Türkiye bakımından da geçeı-li olup olmadığı ko-
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r,ıusu üzerinde durulmak gerekir. Bu konuda yani 'fürlciye'ye ilişlcisi 
bakımından konunun tahlili hususunda yaptığımız araştırmalar ve 
elimizde -bulunan veriler Türkiye'de şehirleşme ile suçluluk arasın
da, şimdilik, batıda olduğu gilbi bir paralellik bulunmadığını orta
ya koymaktadır, Gerçekten 19-60 -19-70 yılları arasında Türkiye'nin 
en geniş ,ölçüde sanayileşen ve şdlıirleşen üç şehrinde, İstaınrbul, 
Ankara ve Kocaeli ·bölgelerinde polis ve jandarma tarafından tutu
lan stıç istatistikleri göz önüne alnnp bu istatistiklerde- yer alan bazı 
suç tiirleri bir "ölçü suçluluk cNacı" (İndex) "Olarak değerlendirile
cek ·olursa, memleketimizde suçluluk ile şehirleşme arasında bir pa
ralellil� bulunmadığı hatta ;J:ıir bakıma şehirleşmenin suçluluğu_n 
azalmasında bir etken ·olarak gözüktüğü sonucuna varmak gerek
mektedir, 

Şüphesiz bu tesbit bilimsel yönden çok dikkati çekicidir. Za
bıta ve Jmıdarma tarafından tutulan istatistikleri sağlıklı olarak ka
bul ettiğimiz takdirde ulaşılacak bu sonuç her halde -batı memleket
lerindeki gelişmeleri yansıtmamaktadır, 

Önce 1960 - 1965 ve 1970 yıllarında yapılan nüfus sayımına gö
re yukanda sözü geçen üç ilin nüfus sayılarını açıklayalım : 

rı. 

y,ı 

19160 
1965 
1970 

Ankara 
Kocaeli 
İstanbul 

Tiil'kiye Nüfusu 

Türkiye·nın nüfusu 
2-7,755 milyon 
3-1.391.421 milyon 
35,66-6.549 milyon 

Üç IİI'in Nüfusu 
Yıl 19'60 

İl nüfusu Şehir nüfusu 
1.a21.aao 7a3.s'51 

297.463, 112.08·2 
1.882,092 1,506,.040 

Bucak ve 
köy nüfusu 

5-3-7.529 
185.381 
3,76-,05-2 



Ankara 
Kocaeli 
İstanbul 

Ankara 
Kocaeli 
İstanbul 

Yıl 1865 

1.644.302 
335.518 

2.293.823 

Yıl 1970 

2.023.031 
3'83.5-5·2 

2.99'5.19,l 

1.0föi.761 
136.53,1 

1.79'2.071 

1.440.779 
l-8!91.413 

2.3'12.754 
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574.541 
19'8.987 
501.752 

5·82.252 
194.139 
6·82-.440 

1975 nüfus sayımına göre, nüfusu 100.000 den fazla olan şehir 
sayısı 27 dir. 

Verdiğimiz rakamlar sözü geçen illerdeki ve genel olarak Tür
ldye'deki çok büyük nüfus artışını, y�ni şehirleşme hıiını tesbii. im
kılııını vermektedirı�. 

Aynı yıllar içinde sözü geçen illerde işlenen bir kısmı suçlar 
faillerinin sayısı ise şöylece kendisini göstermektedir : 

İstanhul 

• .s 1 ,a 
Tfun suç sayısı � '� � 

j � ]  
• • 

Yıllar Olay Fail "' "' 
� ia � < ,o 

1'960 5.078 5.415 33 .J-.517 16 ı.o5o 43 
1965 5.084 4.264 80 1.184 3 903 20 
1970 6.209 7.'9186 138 2-043 103 1.032 3,1 

Ankara. 

1960 7.16'5 11.221 15 4.249- 42 2.260 178 
1965 16.559 20.39'8 40 8.947 8'8 3.434 318 
1970 14.261 19.23'[1 eı 9,377 58 3,921 2-32 

Kocaeli 

196'0 1.4-03 2:01'5 4 656 4 290 20 
1!}65 1.05-7 1.369 2 549 2 2'3 9 
1970 445 1.425 12 496 6 281 13 

15) Bk. Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 197�,- s. '9·3 ve son. 
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Verdiğimiz sayılardan açık olarak anlaşılmaktadır ki, Türldye' -
nin en hızlı sanayileşen ve şehirleşen •bu üç ilindeld suçluluk şehir
leşen batı toplumlarındaki görünümünün, kesinlikle, tam aksini yan
sıtmaktadır, 

Büyük bir hızla sanayileşen ve şehirleşen Karadeniz Ere�lisin
de 1964 -1968 yılları içinde, kasaba sınırkı.rı içinde işlenen ve savcı
lığa intikal eyleyen suçlar üzerinde yaptığımız araştırmanın sonuç
lan bu tesıbiti tamamiyle doğrulamıştır. Bu araş.lırmamızda ipo
tezimizi şöylece belirlemiştik : 

"Şehirleşen ve sanayileşen toplumların tümü kaçınılmaz bir bi
çimde, sanayileşme ve  şehirleşmenin sebebiyet ·verdiği pmblemler 
ve başta suçluluk problemi ile karşılaşmayabilir. Toplumların ken
dilerine özgü normatif düzeni, sosyo - ekonomik şartları sözü geçen 
gelişmenin olumsuz etkilerini ve hiç olmazsa, şiddetini azaltabilir 
ve toplumsal yapı, çok geniş z-arar. görmeden sanayie geçiş devresi
nin bunalımlarını atlatarak yeni bütünleşm_eler (integration) yara
tabilir. Halkta yerleşmiş suça ilişkin idrakler (perception) sanıldığı 
kadar hızla ve kısa zamanda değişmez". 

Gerçekten aslında, insan t�r,lumu belirli bir ekonomik gelişme 
sonucu ve diğer seıbeplerle şehirleşip kaımaşık sanayi toplumu ha
lirıe dönüşmeye başlayınca cemaatçi toplum özellikleri, giderek, or
tadan kalkar ve yepyeni özelliklere- ve yapısal unsur muhtevasına 
dayanan yeni bir sosyal sistem biçimi ortaya çıkar : "Kawnnşık sn
nayi toplumu''. 

Bu tür bir toplumda asli örgütlenme ·aracı artık hısımlık değil, 
fakat tarbalrnlaşmadır. İıhtisaslaşmış ekonomik, siyasal, dinsel, eği
timsel örgütlenmeler toplumun ana örgütlenme araçlarını teşkil 
ederler. Ortaya büyük bir fizik akıcılık çıkar ve şehirleşme süreci 
devamlı olarak yeni kurumları ortaya çıkarır. Gelişen teknoloji ye
ni kurumların, yeni kurumlar ise yeni normların teşkili ve eskileri
nin tns.fiyesi zorunluluğunu doğurur. S.anayi toplumu içinde ge
lişen menfaat grupları kendi çıkarlarını daha çok sağlayacak norm
ların ortaya çıkmasını sağlamak üzere çaha gösterirler. Bundan 
sosyal normlar ve · değerler üzerinde uyuşmazlık ( dissensııs) mey
dana gelir. Bu nedenle normlardan çok geniş. nranda sapılmaya baş-
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lanır. Bu hal_ toplumun bütünleşme -oranını geniş ölçüde düşürürıe 

(219 no, ya bk), 
Bizim öne sürdüğümüz ipotez şudur ki, bu gelişmeler sanayile

şen bütün insan toplumları için kaçmılamaz nitelikte değildider, 
Toplumların -kendilerine özgü normatif düzeni, sosyo- ekonomik 
şartlan halkın persepsiyonlarının gücü sözü geçen gelişmenin şid
detini azaltabilir ve toplumsal yapı çok geniş zarar görmeden sa
nayileşmeye, sanayi toplumuna geçebilir. 

Kanaatımızca Türkiye, hiç -olmazsa, sanayileşen bazı ıbölgeledn
de, bu ip-otezi haklı çıkaracak bir g-i:irünüşü 1975'lere kadar belirt
miştir, Gene kanaatımızca yukarda değindiğiıİıiz Ereğli projesi, hiç 
olmazsa suç yönünden, öne sürdüğümüz bu ipotezi teyid etmekte 
idi. 

Bu eserin 1975 basısında şunlan yazmıştık : Füti.ll'oloji bakı
mından şu tahminde bulunuyoruz. Önümüzdeki yıllarda, Türk top
hımunda sanayileşme ve şehirleşmenin etkisi altında ihtilaflar çoğa
lacak, Adliye ve zabıtanın işi artacak daha ç.ok suç işlenecektir. 
Ereğli'de, bu gelişme içindeki yerini ilerideld yıllarda alacaktır. 
Türkiye de, sanayileşmenin bir kısım kefal'etini ödeyecektir. Ancak 
Türk toplumunun sosyal yapısı ve geçerli sosyal kıoıııtrol araçlan 
batı memleketlerinde aynı gelişme 'Olurken ortaya çıkan, pro·bleınler 
şidd.etinde olmayacaktır. Esasta köy yapısına dayanan ve bu ya
pının :,ağladığı bütünleşme (int0gqıtion) unsurlarını taşıyan Türk 
toplumunda sosyal normlar ve değerler tümüyle o derecede kuv
vetle yerleşmiş ve insanlar tarafından o suretle içe geçirilmiştir ki, 
hızlı sanayie geçişe rağmen- normlar, bozucu güçlere kar�.ı kuv
vetlerini muhafaza. edebilmekte ve idrakler (peı<ceptOOn) kolaylık
la değişmemektecHr. 

Elbette ki, i hiç kimse bu halin daha ne kadar si.ireıbil"eceğini talı
min edemez. · Ancak biz toplum olamk bu büyüle manevi sermaye
mizin değerini I bilir ve konınması için gerekenlel'i yapacak :olursak 
sanayileşen batı toplumları yönünden ortaya çıkan bir çok p-rohle
min etkisillclen, kendimizi, hiç olmazsa kısmen, kurtarabiliriz. Ama 

1-6) Cem.aatçi, geleneksel toplumlar ve sanayi toplumları arasında 
sosyal normlar balmp.mdan var olan farklar hususunda :bk. Sİılhi 
Dönmczer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. ·z39 ve son. 
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ne olursa olsun her halde sanayileşmenin bir kısım kefaretini mut
laka biz de ödeyece�z"11, 

Nitekim son beş yıl (1975-1980) arasında bu tahminler geniş 
ölçüde gerçeldeşmiştir, 1975 yıllarından itibaren huyutlarını her 
gün birnz da•ha genişleterek ülkeyi y,aşanmaz hale getiren siyasal 
kökenli tedhiş ile şehirleşme ve sanayileşme arasında büyük ilişki 
vardır. Türkiye'yi bölmek ve parçalayarak kendi ideolojisine uy
gun yeni bir siyasi' düzen peşinde Anayasayı yoketmek anıacındald 
tedhiş, faaliyet merkezi olarak şehirleşmenin ürünü Olan üniversi
teleri ve işyerlerirıi seçmiştir. 

Köylerden şehirlere hücum, köy ekonomisinden pazar ekono
misine geçiş, şehirlerin plıl.nsız büyümeleri, ceza adalet sisteminin 
bu büyüme ile karşılıklı olarak ge.lişernemesi,. Zahıt,anın bu büyüme 
karşrnında suça karşı mücadelede etkisiz kalınası, ,bütün ,bunların 
sonuçladığı işsizlik, geleneksel sosyal kontrol araçlarının -ortadan 
kalkışı, kültür değişmesi, ihtilaf ve ,aykırılarıri birleşmesi belirti
len dönemde Türkiye'de şehir suçluluğunun a,na sebeplerini nluş
lurmuştur. 

Adam öldürme cürümleri bakımından olan dunıma gelince: 
(Adaın öldürmeler hakkında araştırma) ya göre 20 Temmuz 1944 -
1845 tarihleri arasında bu suçtan dol,ayı maihkO.m :oldukları için ce
zaevlerinde bulunan 6386 m1;1ıbk-ümun suçlal'ıru iş'.edilderi bö"geler 
ve bunun 1945 ııüfus sayımı sonuçlarına göre olan oram aşağıdaki 
cedvelde gösterilmiştir : 

Adam öldürenlerin 
İdari teşkilat Nüfus sayısı sayısı oran binde 

rı 2.792,571 >50 o,,ıg. 
İlçe l.!l55,311 628 o,::ı2 
Bucak ve köy 14.042,292 5.208 o,::ı7 
Toplam 18.7910,174 6.386 0,33 

17) Ereğli çalışmaları için bk. Sullıi Dönmezer, Hızla şehirleşen ve 
sanayileşen bir küçük �ehir toplumunda Suçluluk İHFM. XXXJX, 
sayı 1-4, İstanbul 19.74). 
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2. § GELENEKÇİ TOPLUM VE SANAYİ 
TOPLUMU 

21S. - Türk Toplumu Gelenekçi Toplum biçiminden şehiıleş
miş sanayi toplumu biçimine hızla geçmektedir. Tüdciye'deld suç
luluk olgusunu yeterince anlayabilırıek için , bu olguyu sosyolo1ik 
bakımdan incelemek şarttır. Bu sebeple başka bir eserimizde ince
lediğimiz bu konuya ait bilgileri buraya aynen naldl ediyoruz : 

Giriş 

Sosyologlar, gel�nekçi, cemaatçi toplum ve sanayi toplumuna 
ait ,bütün nitelikleri ayn� zamanda toplayan ideal tipler, modeller 
meydana getirebilirler: ancak, gerçekte, hiç bir toplum, ne sırf 
gelenekçi ve ne de sırf sanayi toplumuna ait ideal biilün özellik
leri aynı zamanda içerebiür; bUilunla beraber, dünyadaki gelenek
çi toplumiarda ve sanayi toplumlarındaki nitelikleıi toplayan be-, 
lirli bir genel tipi ürtıiya koyabilecek mtak özelUkleri saptaya:bi
lJ.xiz ve bu konuda modeller meydana getiı'ebiliriz, Biz aşağ1dald __ 
satırlarda, müşterek özellikleri, çeşitli. eserlerden ve başlıca Russel 
R. Dynes, A.lfı·ed_C, Clarke, Siman Dinitz, Iwceo Jstiıııdnun (Sodal 
Problems, Dissensus and Deviation in an Indushial Society, New 
York, 1004) eserinden yararlanarak belirtmeye çalışacağız, Tüm top
hım türleri arasında bu ayınını ele alarak ayrıca izaha çalışmamıı. 
zın sebebi, gelenekçi toplum türünden sanayi toplumu haline geçiş 
durumunda olan Türk toplumunun, içinde bulunduğu proıblemlerin: 
tabii hir gelişmenin sonuçlan olduğunu göstermektir. 

A) Gelenekçi, cemaatçi toplum 

Gelenekçi toplum, nüfusu az ve dolayısiyle üyeleri arasında 
sıkı ve yalcın ilişkilerin yürütülebildiği insan toplumudur, B,u toplum 
içinde normlar uzun zaman süreleri içinde heriıen de s/3Jbit kalU; 
kuşaktan kllşağa sosyal normlarda değiıııne ohnaz. İş bölümü ve 
uzmanlaşma geniş çapta değildir. Bu itibarla geİenek-çi toplum. geM 
n-ellikle, ekonomik bakımdan kenc!i kendine yeter niteliktedir. Bu 
çeşit toplumlarda sosyal örgütlenmenin haş:lıca biçimi, hısımlıktır. 
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İnsanlar genellikle bulundukları toplumun co,ğraıfi sınırlan dışımı 
çılcmazlar; fizik akıcılık (yer-değiştirme-) çok azdır. 

Gelenekçi toplumda, toplumsal proıblemler, geleneklerle ve ot:ıo
matik tutum ve davranışlarla çözümlenir. Normlar eleştirilmez ve 
sosyal normların doğruluğundan şüphe edilmez. Normlar üzerinde 
ihtilif, uyuşmazlık (dissensus) yok gibidir. Normlardan sapma ha
line nadiren rastlanır. Bu nedenle bu tür toplumlarda normatif 
hiilünleşme ço-k yüksek derecededir ve grup bütünle�mesi çoklukla 
üyelerin ·benzerliğine dayanır, 

B·) l{armaşık, sanayi toplu.mu 

Sanayi toplumunda ise yukarda beliıttiğimiz özelliklerin tam 
tersi vardır � Toplumun aslı örgütlenme aracı olarak hısımlığın ye
l'ini, sanayi topluınlarmda; uzmanlaşmış ekonomik, siyasal, dinsel 
eğitimsel örgütlenmeler almıştır. Nüfus fazladır; şehirleşme ileri 
derecededir ve fizik akıcılık çok hızlıdır. 

Sanayi toplumunda yepyeni kurumlar -oluşmal�t� ve bunlar için 
yeni nom1ların meydana getirilmesi zorunlu olmaktadır, hattıl aynı 
kurumun yanlarını oluşturanlar bazan lçelldi  çıkarlarına uygun no-rm
b.r koymaya ve bu çelişik normları uygulamaya çalışmaktadırlar ; 
büyük sanayide yer alan işçi ve i� verenler gruplarının tutumu ba
zan böyle olmaktadır. Somıç şuduı· ld, bu tilı' bir karmaşık sanayi 
Loplumunda, normlar Üzerinde bir uyuşma, uzlaşma (consensus) 
ohışmamaktadır, tersine normlar üzerinde uyuşmazlık, normlardan 
sapma geniş ölçüdedir. 

Sanayi toplumu, şehir toplumu olduğundan ve dolayısiyle şe
hirlerin anonim hayatı içinde yaşayan insanlar komşularım bile taııı
madıklan halde, insanlar arasında başka bir bakımdan çok sıkı bir 
bağlantı da oluşmaktadır, İnsanın ekmek par,asını kazanabilmesi, 
otobüs şoförünün kaza yapmadan, dolayısiyle, yolların tıkanması
ııa sebebiyet vermeden işini görmesine bağlıdır. Okuldaki öğret
meni hakkında uygıılanaiı normları beğenmediği için işini bnak
ınası, ç.ocukların sokaklarda kalmalarını sonuçlar. ve dolayısiyle an➔ 

neler fahrilcalaida çalışmak imk8.nmı kaybederler. Üretimin böyle
ce az,alması fiyatların artmasına sebep olur ve bundan öğretmenin 
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kendisi de zarar g-orur. Görülüyor ki, anonim, birbirini tanımayan 
insanlardan oluşmuş şehir hayatının iştirakçileri arasında başka bir 
yönden, gelenekçi toplumlard!l, ııastlanm-asına imkdn olmayan bir 
bağlantı da vardır. 

Sanayi toplumundaki çok geniş iş bölümü, şellirlerde hetero
jen bfr nüfus kitlesinin yığılmasını sonuçlar, neticede şehiı·de kül
tür yönünden aykırıla!' bfr aıı·aı1a §elit· ve bundan kültür ihtilafları 
doğar. Heterojen nüfus, yeni normlada karşı. karşıya kalmtş insan 
grupları demektir .. Bunun sonucu, elbette ki, normlardan {'apma ve 
normlar üzerinde uyuşmazlıktır. 

Sanayi toplumu, ekonomile yönden diğer sanayi toplumlarına 
bağlanmak zorundadır. Bu bağlantı ve sürekü devam eden teknolo
jik ·değişme insan eylemlerinde değişmeleri ve yeni nül'mların oluş
turulması zornnunu ortaya çıkanı·. Gelişen sana,yi esld hayat şekil
lerini tahrib eder; kurumların önemlerini �zaltır ve 1Jnları değiştirir. 
Bi.ınunia ber�beı· insanlarda yerleşmiş görüş ve idrakler de değişir : 
Çin'.de, Japon istililsı sırasın-da sahil şehirlerinden kıt'a �çine doğru 
kaçan sanayi, dünyanın en eski . ve kuvvetli kurumlarından birisini 
oluşturan Çin ailesini yok etmiştir. Hindistan'da sanayi, trnst siste
nıini arındnmaktadır. Türkiye'de köyden kıı.Iıkıp büyük şehrin ge
cekondularına gelen ailelerin, sanayide çalışan genç kızları, gele
neksel tutumlarını değiştirmektediı'ler. Böylece artan sapmalar, uyuş. 
ınazhklar ortaya ' sürekli olaqık sosyal prnhlemler çıkanr; sanayi 
toplumu; sosyal pııoiblem yaratan bir güçtür. Bu iti:barla sanayileşme
ye başlayan gelenekçi toplumda, hızla normlardan sapma, normlar 
üzerinde uyuşmazlık hali, sosyal dezorganizasyon kendisini göstere
cektir, Çünkü sanayi toplumu f!.Orml�r üzedndeld eski uzlaşmayı 
zayıflatıp yok tdeceğinden bunun yerini yeni bir normatif anla
yışa bırakması zorunlu olacak, yeni normlar oluştmcaya kadar ise 
sanayi toplumunda normatif bütünleşme düşük derecede kalacaktır. 

Açıkladığımız sebeplerle bazıları sanayi devrimini insanlığıı:ı 
geleceğini yok edecek lohurnlar, bir tür kaos sebebi olarak gfümüş
Ierdil'. Hattd bazı yazarlar 20. yüzyıld"a kurulan totaliter ida!e bi
çimlerini, sanayi toplumunun ortaya koyduğn s·osyal problemleri 
ve kaosu çözümlemek için bir tür teşebbüs olarak yorumlamaya ça
hşmışlard�r. "Hüııı-iyetten kaç1ş'' burada söz konusudur : Sanayi 
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devıim.inin sonuçladığı kaos içinde güvensizlik duygusu etkisine 
düşen ve do.Jay:ısiyle bir yere ait olmak, bağlı bulunmak ihtiyacının 
tatmin edilemediğini g.ören kişi, komünizm, faşizm giıbi totaliter re
jimlerin vadettiği bağlantı.lara yönelerek bu ihtiyacı tatmine çalış
makta ve dolayısiyle hürriyetten kaçmaktadır. 

Bınıa karşılık bazı düşünürler, sanayi toplumlarım insanlığın ge
lişmesinin tek aracı olarak göstermektedirler. 

Her halde insan hürriyetini tahrib eden, ki§isel sorumluiuğu 
inkar eden totaliter sistemler sanayileşmenin getirdiği. sosyal prob
lemleri çözümleyecek bir seçenek (alternatif) olarak kabul edile
mezler. Rütün mesele, sanayi devriminin sebep olduği.ı problemJe
iin, insanların güvenlik ihtiyacım sağlayarak yani insandaki bir 
yere bağlanmak ihtiyacım tatmin ederek onda hürriyetçi bir top
lumun mensubu ·olmak şerefini, haysiyetini muhafaza ederek, hür
riyetten kaçma isteğ:inin meydana gelmesine engel olmak suretiy
le çözümlenmesini sağlayabilmektir. 

Elbette ki, sanayi tophımuntla ort,aya çıkacak olan normlar üze
rinde uyuşmazlık ve sapmalar toplumun bütünleşme derecesini dü� 
şi.irecektir. Ancak sanayi toplumunda da :bütünleşmeyi sağlayacak 
güçlük vardır : 

Bir kere sanayi toplumlarında da üyeler adıenldeştirici bir fak
tör olarak fonksiy:on gören ortak değer ve sembollerin sahibidirler; 
ayrıca bu değerlerin kişilere ve gruplara geçmesini çok gelişmiş 
kitle haberleşme -araçları kolaylaştırmaktadır, İldnci olarak var oİan 
geniş ıiş bölümü kendiliğinden bir fonksiyonet bütünleşme yara,ta,
caktır. 

Nihayet demokratik idare tarzı, halkın gittikçe genişleyen oran
da, siyasal kararların alınmasına kı'ılılmasını sağlayacak, normJar 
bunun sonucu ve çoğunluğun eseri olarak meydana çıkacak, böyle 
olunca zamanla normlar üzerindeki uyuşmazlık azalacaktır. Sanayi 
toplumu, sağladığı büyük imkiinlarla, normlardan sapanların rasy;o
nel ve bilimsel şekilde yeniden sosyalleştitilmeleri imkanını ela ve
recektir. 



Ü ç ü n c ü  F a s ı l  

SUÇLULUK VE SOSYOKÜLTÜREL VERİLER 

220, - Ameri�an Kriminolojisinde, özellilde Sosyologların tem
sil eylediği yön son yıllarda suçluluğun ve özellikle çocuk Suçlulu
ğunun sosyokültü.1·el faktörlere dayandığını ileri sürmekte ve bu 
arada özellikle s'U{lluluk bölgeleri konusu üzerinde durulmakta

.
dır. 

Suç, bu yolla şehMerin bam bölgelerine, bir çeteye mensup olm�ya 
ve genel olarak toplumun genel kültürüne bağlı olarak izah edil
mektedir1. 

Bu fasılda önce "Suçluluk bölgesi göı·ilşü' nü ve  "çete, ark •. 
lık ve ı0ku:C' konusunu ve sonra, çeşitli sosyal ve kültürel müessese
lerini inCeleyeceğiz, bundan sonra ı1deta bir sentez olarak suçu ge
nel kültüre bağlayan görüşü yansıtacağız. Böylece bu fasıl kitabımı
zın hemen de en geniş kısmını oluşturacaktır. 

1. § SUÇLULUK BÖLGELERİ GÖRÜŞÜ 
SUÇ EKOLOJİSİ 

Giriş, Tariliçıe 

221, - Sosyolojik yöndeki. krimiuoloıj.inin uğraştığı meseleler
den birisi de "ekolofik" incelemeler ülmu§tur, "Ek.0Io1r sözcüğü 
Botanik biliminin bir kavramı olarak organizII!,a ile çevre arasındaki 
karşılıklı ilil_ikileri belirleyen 'bilgi dalını belirtir. Sosyologlarca Bi
yoloji biliminden alınan bi.ı sözcüğün Sosyoloji ve kriminoloji bi-
limkıriride uygulaniiı. yerf"huluşu ll{Sbeten Yenidir. 

1) Bu görüşler� karşı çok özlü eleştiriler için bk. The Problem of 
Delinquenc;, Cambridge W59, Edite-d by S. Glueek, s. 164 ve son. 
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Aşağıda· izahına çalış·cağımız bu kavramın kriminolojide belirt
tiği anlamı şöylece açıldayabiliriz : Harita metddunu uygula.yarak 
suçun yer it-iharile rJa,ğJ,,;şının tesbiti ve suçlunun içinde 1bulwndı;,. 
ğu oıtamın suça sebep olucu bir fgktöı· sıfatı ile göı}lemi, amaliz ve 
iıncelenmesi ve bu bakımd(m belirli biı- yer iizel'in.deki suçlııluk ile 
onzd.nki faktür aı-msıml,aki ''koıl'l'e_las,yon" ların sapll'l'nmaBı ve suçlıılu� 
ğun bu,na göre izahı. Hu görüşe Krirninoloji'de "S,uçlulı.ık bölgeleri" 
görüşü de denilmektedir1 • 

Yukarıdaki genel tarif., ayrıntılarına girilmeden gözönüne alı
nırsa çeşitli Avrupa memleketlerinde, belki daha 1830 dan beri, ay
nı bir memleketteki değişik iklim değişiklikleri ve bölgeler( hakım
lmından bu konuda yapılmış etütlere rastlandığı söylenebilir. 

Fakat bundan 30 yıl önceld Amerikan laiminoloji biliminin bu 
konudaki özelliğini, iklime ait özellikler gözönünde tutulmaksızın, 
şehirler içindeki değişik bölgelerin sosyo - ekonomik şartları itiba
rile ve ·bireysel olaylar, özellikler nazara alınmak ve hayat öyküsü 

. metodu uygulanmak suretile Suç Ekolojisi konusunda yapılan ince
lemeler oluşturmakta idi. Bu bakımdan yapılan incelemelere ve bun
ların sonuçlarınm pratik uygulanması ile suçun ve özellikle çocuk 
suçluluğumıu önlenmesi konusunda yapılan _pratik çalışmalara şim
diye kadar özellikle Amerika'da rastlanmış bulunduğunu söylemek 
öyle sanıyoruz ki, hatalı olmaz. 

222. -. Gerçi Barness ve Teete·rs eserlerinin 1951 ikinci basısın
da ekolojik yönün ba�langıcı olmak üzere İngiltere'de Rawsorı, Maıy
he·W, Bo'.0:th ve Fransa'da Gueıwy taraflarından yapılan anıştırmala
rı gösteı,mekte iseler, de tamamile ekolojik nitelikteki etütlere krimi
nolojide Park ve BU1'gess taraflarından başlaıiıldığını da eklemek
tedider2. 

223. - Kriminoloji ve s·osyoloji alanında ekofoj,ik nitclikteld iiı.
celem.elere 1926 yılmda Chicago Üniversitesi Sosyoloji Prnfesörü 
nobe,it E, Park ve E•,"nest W. Bıwgess girişmişlerdir". 

1 )  The Proıblem of Delinquency, 1951), Edited by Sheldon Glueclc, 
s. 164. 

2) Barness and 'l'eeters, New Horizons in Criminology, second f'di
tion, 195,1, s. 1J.D. 

3') Robert E. Park, The Urbnn Community as a Spatial Pattern and 
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Fakat bu alanda ilk pozitif araştırmayı yiıpan, eseri veren ve 
bunların verdiği sonııçlarn dayanarak ilk pratik suç önlenmesi prog
l'amını uygulamaya koyan Clifford Slıaw'dıır4. 

Shaw'ın yaptığı, araştırmanın esas konusu 0.1icago şehrinde ço
cuk suçluluğllnun özelliklerinin incelenmesi sebep ve faktörlerinin 
tes-biti idi, 

Yukarıda suç ekolojisi hakkında ilkel bir tadf vermeğe çalıştık. 
Konu lıakkmda daıha geniş bir fikir vermek üzere Sha'W'un adı ge
çen eserinin başhmgıcından şu satırları aynen naklediyoruz : 

"Uzun zamandanberi, suçlulu&m1 ileri derecede kannaşık ha
reket şekillerinden bulunduğu ve meydana gelişinin büyük sayL
da yardım edici foktörled- gerektirdiği kabul olunmuştur. Suç Leş
kil eden hareketin taın bir şeldlde anlaşılması, ayni zamanda kişinin 
ve onun içinde hareket ettiği sosyal çevrenin doğru ve kesin smet
te incelenmesini zorunlu kılar. Muhtemel o_larak bünyevi, ziılınl duy
gusal ve sosyal bütün faktörler suçluluğun teşekkülünde etkili oI
ınaıktadır ve belirli suçlüluk hall8rinin incelenmesinde ve suçlu hak
kında yapılacak işlemler bakımından g,özönüne alınn�ahdırlar., . ". 

"İnsan hareketlerini inceleyen araştmcılar, genel olarak, çocu
ğun hareketlerine yön veren itiyad, ve davranışlann o-nun geçmiş
teki tecrübelerine göre kurulmuş bulunduğunu ve çocuğun içinde 
yaşadığı çevrenin birbirini izleyen karş.ılıl<lı etldleri süreçi içinde 
geliştiğini kabul etmektedirler. Bu nedenle s_özü geçen süreçin ka-

Moral Order (The Urban Community edited by Burgess). Bu 
nitelikteki diğer incelemeler ; Mabet A. Elliot, A Correlation 
between the Rate of Juvenile Delinquency and Radal Hetero
geneity (Illinoi.s_ Department of public Welfare Springfield) ;  Fr;ed
ric M. Thmsher, The Gang, 1927. 

4) Clifford R. Shaw and Hemy D. Mckay, Social Factors in Ju
venile Delinquency {A study of the Community, 1'he Family, and 
The Gang in Relation to Delinquent Behavior, 19'3'1). Bu yön hak
kında ·bilgiler için bk. Caldwell, Crimiııology, Landon 1952, s. 22·6 
ve son.; Paul W. Tappan, Crime, Justice and-- Correc-tion, -New 
York 196'0, s. 205 ve son.; Walter C. Reeldess, The Crime Prob
lem, second Edition, New York rn,5ı5,, s. 56 ve son.; R.C, White, 
The Relation of Feloriies to Environmental Factors in Indiana
polis (Social Forces, c. X, Mayıs 1"913-2, s. 498) . 
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rakteri, ayrıi zamanda, ormanizmamn şartları ve çocuğun içinde bu
hınduğu sosyal şartların ve killtür şartlarının niteliği He belirir, Ço
cuk bazı fizik karakteristiklerle, refleksl_erle, kabiliyetlerle ve tarif 
edilmez dürtülerle birlikte, dünyaya gelir, Bllna ek olarak, o, daima 
içinde bazı kişiliklerin esasen bulunduğu, ibir sosyal dünyaya da 
gehniştir. Bu suretle sosyal dünya çocuğa ön gelmişt_ir ve ona nis
betle bazı istekleri vardır". 

" . . .  Faaliyetlerin ve fiillerin kökünü teşkil eden tutumlar kar
şılıklı etl<enler süreçi içinde teşekkül ediyorlarsa, bundan tabi:ı üla
rak şu sonııç çıkar ki, çocuğun ha.n,ketlerini-n atılaşı%n-ası içiıı onuın 
içinde yaışaıdı.ftı sosy·al dü,nyanın bilinmesı :zorunlıı,du.1·." Çocuklar 
daima diğer kişilerle birlikte yaşar ve ·harekette bulunurlar; bir 
grubun üyesi, dinamik bfr sosyal diinyamn faaliyetlerine iştirak 
eden bir kimse olarak yaşarlar, Onları ve onların hareketlerini üye
sinden bulundukları değişik sosyal gruplardan ayn olıarak almak 
sun 'i nitelik gösterir. 

Çocuğun hareketlerinin, fiilleri trendinin gelişmesi bakımından 
etkili olan en önemli s'Osyal gruplar arasında aile, O!flUn g-r-ıılb,u ve 
komşııiıılc vardır, Bu gruplar özellikle önemlidir; çünkü çocuğun 
mensup bulunduğu ilk tıo,plumfo.rdır, ilk gruplardır. Bu gruplara iş
tirak etmek suretiledir ki, çocuk kendiler.ine, bir tür uy�ak duru, 
ımında bulunduğu, artan sayıda kişilikler görüniimii ve sosyal değer
lere kendini karşı koymuş ·ahır; Bu, ·aile, oytin grubu ve komşular 
ile başlayarak çeşitli sosyal grupların istek ve st,andartlanna· kendini 
uydurma �üreçi içindedir ki, çocuğun davranışları ve fiilleri yavaş 
yavaş yerleşip oluşur'�'. 

224. - Yukarıda na:l<leylemiş bulunduğumuz satırların özeti şu 
oluyor ki, çocuk suçlulqğunu ( ve tabii' olarak genel suçluluğu) in
celerken olayı daima içinde yerleştiği. sosyal çevre ile bir fonksiyon 
halinde görmek gerekiyor. Bunun için ise her şeyden öncı;ı çocuk 
suçluluğu ve suçluLuk ·olayının bölgeler itiıbarile yata[dannı ve mec
ralarını bulmak gerekir. 

5) R.O. Shaw, 23. 
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Tarif 

225 .- İşte sözü geçen maksat ile, luı,n'ta metotlanni, uy-gıdaya ... 
rak suçluluğun yüieyde dağılışını teSbit oo bu co:ğraıfi dağılışın so-. 
1ııuçlaınnı gözöııiine ala,ra'k onıı, yoğunlaştığ: b.ölgelet'in özellikleriiy-
le, ü:ıah ve suç teşkil eden bu b;ilgelerin çeşitli, fizik, �o,syal ve d!i
ğer 5zellikleriy7e ka:rtılıklı şekilde gösterir tarzda yapılaın krimfrı.Q, 
loiik araştı1'1n-alıam, "suç ekolojisi" adı oorilmektedi>,•, 

Yukarıda da çok kereler belirtmiş bulunduğumuz giıbi bu tarz
daki incelemelerin Amerika'da da tarihi oldukça yenidir. Shaw ve' 
M c Kay'm bu konuda etüdlerini ve araştırmalarını biraz daiha ay
rıntılı inceleyeceğiz : 

Araştırmalar, suçlnlı.i.ğun şehrin belirli bölgelerinde yoğunlaş
tığını, bu bö1gelerin şehrin merkezine -göre belirli oranda- ?ir yön
iz.lediğini. bu organların uzun zaman. aralıkları içinde sabit kaldığını 
ortaya koymuş bulunmaktadır'\ 

Z27, - Shaw',a göre, durumun _ne için böyle belirdiği sorusuna 
cevap ve-rmeğ,e ka1kışan her araştırıcı, şehrin yaşayan bir organizma 
teşkil eden · niteliğini ve onun büyümesi ve yayılmasında beliren 
tec1'i.t edilme ve farklıliışma· süreçini gözönünde q)ulundurmak ge
rekir. 

Sosyal prnblemlerl� uğraşan bilim adamları şehirler· içinde a.'çık 
farklarla birbirinden ayrılan bölgelerin· varlığını ortaya kciymu§-lar
dır. Bn !bölgeler içinde (sluım) belki en çok ·dikkati çekmiş bulun
maktadır, Bu terim fizik y1kmtı ve şekil değiştirmenin, kötü konut 
şartlanoın, aşırı kalabalığın, yoksulluğun v:e suçun yüksek derece
de bulunduğu şehir bölgelerini belirtir. İncelemeler mahalH durum
larla ilgili bu şartlarin. şehir içindeki daıha genel yayılma ve tecrit 
olumna süreç-inin sonuçları olduğunu ortaya koymaktadır : 1920 ve 
1930 yılları arasında bu süi."eÇin niteliği birçok yeni araştırmalara 
konu "Olmuşturr. 

fl) Bu bölgelerin tesbiti hususunda kullanılan metodlar hakkında 
bk. Sulhi Dönme�er, Krlıninolofide Ekolojik- Etüdler (Chicago 
tecrübesi) ,  (İHFlVT., e. XIV, sayı 3" - 4, s. 52.1) .  

7)  Yazarlar, yayılması ve genişlemesi sırasında ayni sınıftan olan 
bütün Ameı ikan şehirlerinin aynı bölgeleri meydana getirdiğini 
belirtiyorlar ,,e bu sür�ç içinde oluşan ibölgelerin bir pıana uy-
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Pmf. E .. B. Bul'gess'e göre çağdaş Amerikan şehri, birbiri üzeri
ne etki yapan faktörleıin yvkluğu halinde, merkezleri bir, iç içe beş 
daire halinde tanımlanaH1ecek beş. bölge meydana getirir5

• 

Shaw'a göre hiç şüphesiz her şehrin teşekkül ve şelcillenmesin
de önemli rolü olan birçok tabii uı1surlar vardır, Ohicago'nun yanın 

durulmadan kendiliğinden teşekkül eylemeleri ve şehirden şehire 
aynı fizik, sosyal ve kültürel karakteristilderi taşup.alan itibarile 
bu bölgeleri "tabii bölge-lcı•" olarak isimlendiriyorlar. Bk. R.E. 
Park, Human BehaVior in Urban Environment. 

8) Şe"hrin merkezinde, ticad, sosyal ve siyasal hayatın merkezini 
teşkil eden i� :merkezi vardır. Bu bölgeyi, iş merkezinin yayıl
ması dola.yısiyle gittikçe şeklini kaybetmiş olan ve etmekte bu
lunan .Iwnut bölgeleri çevirir. Bu nedenle sözü geçen bölgeyi, 
değişme halinde olan bölge olarak isimlendirmeğe imkfuı var
dır. İşte bu fizik bozulma, gerHeme, sos.yal deorganizasyon duru
munda olan bölgededir ki, en geniş sayıda yoksulluk, kötü lw
nut, çocuk suçluluğu, aile dağılması ve bedeni ve akli hastalık-, 
lar yoğunlaşmaktadır. Aileler, refah ve servet kazandıkça, bu 
bölgeden üçüncü bölgeye ve onun dışına doğru çekilmektedirler . '· 
ve bu suretle geride kalanları lidersiz, m,ağlup ve yardımcısız 
olarak bırakmaktadırlar. 

Üçüncü bölgeyi serbest işçilerin· e:v bölgeleri oluşturur. Bu 
bölgede oturan halk iş bölgesine komşu bölgelerde oturmak is
temelde beraber, ona pek çok da yakın bulunmayı arzu etme
yen işçi. halktır. Bu nevi böl,genin nüfusu mutaden ikinci mu
haceret grubudur. Çoklukla bi:ı.ba fabrikada çalışır ve çocukıa·rm 
şehrin merkezinde işleri vardır. Bunlar dans salonlarına ve sine
malara devam ederler ve evlendikten sonra dördüncü bölgede 
evlerini kurmayı isterler. 

Dördüncü bölge daha iyi konutlar bölge,si olarak ta:ıınn!aın
maktadır. Bu bölgede çoldulda Amerika'da doğmuş bulunan or
ta sınıf halk, küçük iş adamları, satıcılar ve memurlar otururlar. 
Bu bölge bir zamanlar evler bölgesi iken, apartmanlar ve ikamet 
otelleri alanı haline girmektedir. Bu bölge içinde yeni peyk mer
kezler teşekkül etmektedir,. Bu bölgelerin kadın nüfusu daha 
çoktur; rey verme daha serbesttir, gazete ve kitap satışı fazla
dır ve kadınlar şehir idaresine temsilci olarak seçilirler. 

Nihayet beşinci bölge bütün bunları ·çeviren küçük şehirler 
bölgesidir ve bunlar bütünü ile şehrin banliyösünü teşkil eder. 
Buralarda oturan. erkeklerin çoğunluğu günlerini şehrin mer
kezinde geçirirler ve geceleri buraya dönerler. Bk. Burgess, Ur
ban Areas irı Chicago, .Chicago Üniversity Press 1929. 

Kriminoloji - 16 
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daire haünde teşeldcülüne "Miohigan göl;ü neden olmuş bulunmak� 
ta<lır. ·Fakat '227 no. nııı 2. n·otunda izah olunan ideal süreç, şerhrin 
teşekkülünde ve yayılmasında, bir evvelki bölgenin diğerini istil,t 
etmesi eğilimini belirtmesi bakımından dikkati çekicidir. 

Ohica,go',da çocuk suçluluğunun yoğunlaşma bölgeleri, sanayi 
bölgeleri ile mukayese olunduğu zaman, her iki 1böl,genin bü_yük 
çoğunluğu itibarile _ bir.birine intibak eylediği ya da biı'birine kom� 
şu ve -bitişik bölgeler halinde bulundukları görülmektedir. Bu, hiç 
şüphesiz ticaret ve sanayiin kendisinin suç sebebi ı::ılduğuna del.ilet 
etmez. Fakat sözü geçen ilişkiden şu sonuç çıkarılrubilir ki, sanayi 
ve ticiret bölgelerine komşu olan alanlar, sırf bu sebepten dolayı, 
bazı karakteristiklere maüktir ve bu karakteristikler kendilerini 
aşağı suçluluk oranına sahip olan diğer bölgelerden ayll'maya im
kan vennektedir, 

Gerçekten ticaret ve sanayi bölges_i gittil<çe hüyümekte ve ken
d.isi!ll çeviren ve konut olarak kullanılan bölgeyi istila etmektedir, 
Bu hal sözü geçen konut bölgesinin fizik bakımından gittikçe ihmal 
edilmesine neden olmaktadır. Aynı suretle ağır endüstri alanlarına 
bitişik olan bölgeler ı1deta bir istilı1yla karşı karşıya kalmaktadır
lar. Diğ,er yandan bu bölgeler gürültüsü, dumanı ve kokusu nedeni
le ik8.met bakımından daılıa da yatkın olmayan bir duruma girmek
tedirler. 

Sözü geçen bölgeler, aynı zamanda yii;ksek frir nüfus a:.ıalışı ora-• 
nı da göstel'mektedir. Buna karşılık aşağı suçluluk oranı gösteren 
bölgelerin nüfusu artınağ,a doğru gitmektedir. 

Bu bölgeler ayrıca aile gelirinin ve kira bedellerinin azlığı ile 
de kendilerini karakterize etmektedirler. Tabii olarak esld. ihmal 
edilmiş, kendi halinde bırakılmış olan binalarla dolu bölgelerde ki
ralar düşüktür. Düşük kiralar ise, ta-bü olarak, geliri düşük ve ildi
saden kötü duı'umda olan halkı buralara doğru çekmektedir. Bura
larda :oturan halkın kamu yardım müesseselerinden para alma ora
nının yükseldiği de bu gözlemleri doğrulamaktadır, 

Sözü geçen bölgelerin diğer bir karakteristiği de hu bölgelerde 
yabancı ve zenci nüfusuna ait yüksek ıorandır. Bu bö,lgeler aşağı 
ekonomik düzeyde bulunan halkı çekmektedir. Gerçekten �erek 
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zenciler, gerek muhacirler benzer ekonomik hir statüye maliktirler; 
iki grup da çağdaş büyüle şeihir hayatına alışmış değildirler ve her 
ilcisi de alışmamış bulundukları bir çevreye kendilerini uydurmak 
durumundadırlar. Yeni muhacirler yüksek suç oranım taşıyan 'bu 
bölgelerde yoğunlaşmaktad1tlar. Keza çocuk mahkemesi huzuruna 
sevkedilen çocuklardan çok büyük bir kısmı ya zenci ya da yaban
cı memleketle doğmuş olan ebeveyne malik buloomaktailirlar. 

Şehre ilk gelişlerinde göçmen -gruplar şehrin merlezine bitişik 
ve komşu olan sanayi bölgelerine ciwr yerlere yerleşmek eğilimin
dedirler, Bu bölgeler ilk yerleşme bölgesi olarak tanınır ve kültür 
bakımından Avrupalı gelenek ve yaşama ı1detlerile karakterize .olu
nurlar. Burada birkaç yıl oturduktan sonra grup ikinci bir yerleşme 
bölgesi kmmaya ve ·oraya göçmeye başlar. Bu yeni bölgede daha az 
bir göçmen yoğunluğu vardır ve grup Amerikan şehir yaşama stan
dartlarma daha çok yaklaşmış bulunur. Bu göçmen toplumlarının 
üyeleri' gittikçe kendilerini Amerikan yaşama şekillerine uydurarak 
benzeştikçe (assimilation) kendilerine özgü bölgelerden kaçarak 
kozmopolit Amerikan konut bölgelerine doğru yerleşmek eğilimin
de bulunurlar ve bu üçüncü aşamada bulunuş gelen göçmen grup
larının lbenze�esi bakt.mrndan en iyi işareti teşkil ederP. 

Chica.go'ya doğru göç .oranının yükseldiği hu çeşitli bölgeler 
arasındaki nüfus hareketini da-ha da 1hızlandırmıştır. Bu keyfiyet 
suç bölgesini teşkil eden alanlarda yaşayan nüfus teşekkülünün de
vamlı bir surette değişmesini sonuçlamıştır. Bu suretle çeşitli mu
haceret gnıplarınm sözü geç�n alanlardan çekilmesi ve bu alanlar
da bulunan nüfus oranlarının azalması, sözü geçen etnik gruplar
dan çocuk ma,h.kemesine gelen suçlular sayısının da hemen hemen 
ayni oran içinde a:ııalmasım sonuçlamıştır. Suçluluk bölgeleriııden 
çekilen ve ikinci veya üçüncü aşamalara geçen ilk .g·ö,çmen g'.rupla
rına mensup çocuklar artık büyük sayılar halinde çocuk mahkemesi 
huzuruna gelmemektedirler. 

2·2s. � Fakat asıl dikkati çeken husus şudur : yüksek suç u,ranı
ıia malik söz konusu bölgelerde oturan nüfus teşekkülü, izaih olu-

9) .lDr. Paul F. Cressey, Sucession of Cultural Groups in the Cüy 

of Ohicago". Benzeşme = assimilation) kavramı için bk. Sulhi 
Dönm,ezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul rn-78, s. 194 ve son. 
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nan sebeple, esaslı değiştiği halde, suçlular oranının değişmemesi, 
ayni Yüksek oranda sabit olarak kalmasıdır. Bu hal yüksek suçluluk 
oranının sözü geçen bölgelerde tkamet edişle ilgili olduğunu ve se
bep olucu bir ilişki içind·e bulunduğunu -ortaya koymaktadır; yani 
başka bir söyleyiş.le, bu bö,lgelerdeki yüksek suçluluk oranı nüfus 
ile izah olunamaz; zira biraz evvel de kaydolunduğu gibi bu bölge
lerin nüfusu değişmekte bulunduğu halde suçlular oranı esas itiba
rile sabit kalmaktadır. 

Bu gözlemler sözü geçen bölgelerdeki krimşuluk durumunun 
, dikkatle incelenmesini zorunlu kılar. 

Yukarıdanberi verdiğimiz izahlar sözü geçen yüksek suçluluk 
oranını taşıyan bölgelerde, geniş bir akıcılık_ (seyyaliyet = mobi
lity),değişme, sosyal yapmın ifqğıl'tması ve çöz;iilmesi ve istikn1rsı� 
lığa rastlandığını ortaya koyuyor. Gerçekten nüfusun azalması kom
ş1.ıluk güvenliğinin tehlikede ;::ılduğunu belirtir; yoksulluk kötü ko
nut şartlarına ve sağlık şartlarının ve uygun sosyal müesseselerin 
.�ağlanması ve muhafazası b3.kıroından gerekli kolaylıkların yoklu
ğıına delalet eder. Keza bu bölgelerdeki, yabancı memleketlerde 
doğmuş değişik köklere mensup ve kültür -Çevrelerinden gelme nü
fusa ait yüksek oran ahlılk standartlarının: karşılığını ve sosyal 
dayanışmanın yokluğunu sonuçlar. Bu tür Ş:irtlann üstün geldiği 
bölgelerde. ise tÜplum bir kontrol unsuru olarak nisbeten etkisiz ka
lır. Bu bölgelerde az etkili bir kamu' oyu, toplum �uhu, ve çev
renin mahalli pı-oblemlerile uğraşmak ve mücadele etmek bakımın
dan çabalara çok az rastlanır. 

229. � Etkili bir toplum hayatı ise sosyal otgaJnnJ(lsyowuın scrb,it
liğine, istikra.ı·ına, sosy-al da,y.mıışma.ytı y'dni toplwmsaıl bwtiiınleşmeye 
bafS:lıdır1°. Oysa sö-z- konusu bölgelerdeki nüfus o derecede haı·e
kette ve fizik bakımdan akıcıdır ki, müşterek tutum ve menfaatle
rin gelişmesi ibalamından adeta hiç bir fırsat yoktur. Bu hal bütün 
sosyal müesseselerin sürekli dezorganizasyonunu sonuçlamaktadır. 
Sehirde· bu bölgelerde zamanla düşen, çarpılan, çatlayan, bina kı 
sıınlarına el atılmamış ve Dlduğu gibi bırakılmıştır. Bu binaların 

10} William Thomas and Flol'ian Znani�cki, The Polish Peasant _in 
Europe and America, Alfred A. Kno:p-f, c. I, s. 1171; Stıı1.lıi Dön
m,eıı:er, Sosyoloji, 7. bası, İst8nbul 1978, s. 187 ve son. 
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arasında muhteşem ve büyük kiliseler görülür; falmt sözü geçen ki" 
liseler, cemaatlerinin yolduğu dolayısiyle, boş binalar haline gelmiş 
ve hatti bazılan kullanılış şeklini değiştirerek depolar haline sokul
muştur. Özetle buralarda eski, refahlı ve oıtadan kalkmış ve kalk
makta olan bir t.o,plumun bütün izlerini ve eserlerine rastlamak 
mümkündür. Her şey erime ve kokuşma halinde bulunan bir sosyal 
hayatıiı izlerini göstermektedir. Artık bu bölgelerde oturan halkın 
kendi bölgesel mes'eleleri yönünde kollektif biçimde hareket ede
bilmeleri kabiliyeti �amamile kaybolmuşti.ır. Keza dıştan, daha ı·e
fahli bö-lgeJerden gelen az sayıdaki sosyal kurumlar müstesna, bu 
bölgelerde suçluluk problemi ile uğraşan mahalli ve toplum içinden 
doğmuş sosyal müesseseler de yoktur, Toplumun ortak Meallerinin 
ve standartlarının yokluğu,- suçluluğu gerek ortadan kaldırmak ge
rek önlemek bakımından kollektif sosyal {f:!aliyette bulunulmaması
na sebep oİmaktadır . 

.230. - Bu sosyal dezorganizasyonun başta gelen. sebebi h:ç 
şüphe yok, AvrnP•a'nın eski geleneklerine sahip köylü gruplarının 
yeni dünyaya göçmen olarak gelişlerinde onun hemen de yıldır ,m 
hızı ile akan sosyal hayatına uyamamalarıdır. Aynı şey, Chicago-'
nun bu bölgeleıine, tarnnsal güney eyaletlerinden göçen zenci nü
fusu hakkında da söylenebilir. 

Ayrıca şu noktayı da belirtmek gerekir ki, bu bö)gelerde yalı:ız 
' çocuk sııçluluğu değil fakat yaşh kişiler suçluluğu da yüksek oran 

içinde bulunmaktadır. Küçük suçluların geniş bir miktan yaşh .suç-
kılar ·sınıfına geçmektedirler. 

231. - Shaw .ve McKay, yukarıda belirtilen yüksek suç oranı 
taşıyan bu bölgelerdeki sözü geçen durumun, ikamet eden çoculda
rın davranış ve fülleıi üzerinde, ne sUretle yankılar gösterdiğini de 
araştırıyorlar : 

Yazarlara göre bu bölgelerin geleneksel Standartları manevi 
duyguları, yulmndan beri izah eylemiş bulunduğumuz dış gerçek
lerinden daha önemlidir, 

Gerçekten sözü edilen yüksek suçluluk bölgeleri sm.y'4l daya� 
nışmıı:, bi1:likte yaşama organizasyonu ve kaım,u oy-u bakımından zo
runlu olan kültür geleneklerine ve müesseselere malik değildir. Sö-
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zü geçen bölgeleri giderek ticaret ve sanayün istila edişi, geniş su
rette farklı kültür mirasına malik ve çeşitli benzeşme ve kendini 
ç;evreye uydurma safhalarında bulunan değişik kültür ve ırk grup
ları, ailelerin ekonomik güven içinde bulunmaxışları, yeter refaha 
kavuşur kavuşmaz buralardan kaçmak eğilimleri şehrin bölgelerin
de sabit ve etkili bir komşuluk ve birlikte yaşama organizasyonunun 
geüşmesini irnkfuısız kılmasa ıbile çok güçleştiren unsurl.a,n teşkil 
etmektedir. Bu organizasyonunu kaybetmiş erime halinde toplum
lar çocuğun· hareketleri için sosyal ,bakımdan bbul edilebilecek ve 
devamlı bir gelişme için gerekli, sıhhatli bir sosyal hayat ve kültür 
standartları vermek gücünde değildir. Aşağı yukarı "çocuğun, top
lumlann kültür ve gelenek standartlarile olan teması, polisle, maih.
kemelerle ve değişik sosyal müesseselerle olan resmi il-işkilerini sı
nırlamaktadır, Diğer yandan, çocuğun en hayati ve içten sosyal. iliş
kileri çokluk!� civarındaki oyun gruplarına ve çeteye münham 
kalmahadır ve bu tür ilişkilerdir ki, onun sosyal değer hükümle
rinin ve doğruluk ve yanlışlık hususundaki görüşlerinin oluşmasını 
mümkün kılmaktadır, 

Esasen Amerikan hayatı ve gelenelderi hakkında >he�en hiç
birşey ·bilmeyen ve geldikleri eski dünyanın sosyal değer hüküm
lerile doğmuş olan göçmenler çocukların� Amerikan toplumu kül
tür değerlerinin gerektirdiği etldleri yapabilmek yeteneğinden de 
yoksundurlar, Çocuk ev dışında elde ettiği temaslarla, kendi�ini öt. 
ailesinden tecrit eden davrari.ış ve tutum şekilleri elde etmektedir. 
Çok hallerde çocuğun eıbeveynine karşı olan ilişki şekli, aile kontro
lünü kesin şekilde güçleştiren ve çocuğuµ, eıbeveyninin sosyal çerv
resine girmesini geniş ölçüde zorlaştıran, bir cins ihtilôf şeklini al
maktadır. Bu durumda -aile, bir kontrol aracı ıolınak ve kültür mi

raslarının intikalini sağlamak bakımlarından etkili olamaz duruma 
girmekte, ebeveynin amerikalılaşması süreçindeki ağırlık çocuklar 
üzerinde çok zararlı yankılar doğurmaktadır. Bu hali daha da lm
rıştıran başka unsurlar da vardır; Meseli .doğru dürüst İngilizce 
bilmc)'en ebeveyne karşı çocuk bir tür üstünlük duygusu elde et� 
mektedir. Çocuklar, eski dünyaya göre daha çal;ıuk ekonomik ba
·ğıımızlık kazanmakta ve bunun sonucu çoğunlukla, ebeıveyne karş·ı 
bir ihtil8.l görünümü içine girmektedirler. 

Özetle sosyal hay-atın gidişi, bu şekilde hızlı değişikliklerle ho
zulunca ve çocuk geniş ihtilM halinde -bulunan da�ranış standartla. 
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rile karşı karşıya kalınca s.ibit bir organizasyon teşkili meselesi zi
yadesile güç olmaktadır. Bu şaşırtıcı karışıklık ve sabit değerler 
yolduğu ya da değişik ve ihtilaf halinde bulunan değerler çokluğu 
karşısında çocuklar kanuna ve geniş toplumun geleneklerine karşı 
bir saygı durumu elde etmekte başarısızlığa uğramaktad-ırkı.r ve ar
tık çocuğun durumu bir "lilahlilkıtik" halidir. 

232, - Shaw ve Mckay tarafından suçlu çoculdara ait olarak 
__,bunlann aynen ifadelerile-- yaJınlanan hayat öyküleri çocukla
rın suçlarına karşı ç�renin ilgisizliğini, tersine hoşgörüsünü gös
termekte ve yine ayni çevrelerin kanunsuzluk ve yapı_cı etldlerin 
yokluğuna karşı olan aşağı derecedeki direncini gö-stermektedir. Ke
za aynı lmyat öyküleri doğrudan doğrnya suçluluğa yardım eden 
pozitif etkenlerin varlığını ve bu suretle çevrenin, suçluluğun ge
lişmesine ne suretle doğrudan doğruya ve pozitif surette yardımda 
bulunduğunu göstermektediru, 

233. - Komşuluk ilişkilerinin· kalkışı, silinişi, çocuğu çeviren 
iyiliğe doğru yöneltici daha doğrusu sosıJal kontroıu.ı sağlayıCı bü
tün etkenlerin de yıkılması sonucunu duğuımaktadır. Bu sebeple 
sözü geçen bölgelerde oturan çocuklal'ın işledikleri hafif nitelikteki 
hırsızlık olaylan çok nadir ..ılarak polisin dikkatini çekmektedir, Yi
ne bu sebeple bu bölgelerde· oturan çocuklar arasında -başkasın:n 
mülki.yet ,hakkına 'karş-ı gen� bir Wrnydı duygusu vardır. Bunun 
asıl ka)'.'llağı ise sözü geçen bölgelerde kanunun suç yolu ile ihlaline 
karşı tam bir ilgisizliğin, adeta bunu günün tabii" bir olayı gibi sa
yan bir zihniyetin varlığıdır. Bundan başka bu bö-Igelerde kanun
suzluğun çeşitli şekilleri, az çok sosyal hayatın geleneksel görünüş
leri haline girmiştir ve sosyal temaslarla yıldan yıla yeni ku,şakla
ra devrniunmaktadır, Bu bakımdan sözü geçen bölgelerde, ileri yaş
larda bulunan bir çok suçluların da yaşamakta -bulunması dikkati 
çekici bir özelliktir. Çevrece tanınan ve geniş ö-Içüde bir prenti.je 
sahip olan bu yaşlı snçlular, kendilerini kaıhranıanlaştımn çocukla
ra hareket standartlarını ve örneklerini vennelctedirler, 

11)  Shaw and McJrny, 117 VG son.; Clifford R. Slı.aw and Maurice 
E. Moore, The natural History of a Delinquent Career, The Uni
versity of Chica,go Press, 1938; Br□-thers in Crime, Jack Roller. 
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Şe'hrin bu kısımlarında yaşayan yaşlı suçlular adeta org-anize 
olmuş suç işleme araçlarını teşkil etmektedirler. Bu teşkil.itlanmış 
gruplar bazen çok kuvvetlenmekte, çevreler.ine etki yapmakta ve 
söz konusu bölgelerde suç geleneğinin devamını sağlamaktadırlar. 
Bütün b u  faaliyetler çocuklarca bilinmektedir. Hayat öyküleri tes
bit- edildiğinde bu küçük çocukların suç g�leneklel' i  ve şekilleri aile 
içindeki ilişkilerle de geçmektedir. 

Özetle burada söz konusu olan olay toplumun dezorganizasyonu 
dolayısiyle sosyal sistemin (sosyal kontrol) miekaııı:izmasınm ortadan 
katkışı&,ı•u, 

234. � Shaw ve Mckay, yukarıda izah eylemiş bulunduğumuz 
gib� Chicago'da suçliıluğun coğraıft dağılışı ve suç bölgelerinin şeh
rin iş ve sanayi merkezlerine bitişik bölgelerde yoğunlaşması ıolayı-
01 Amerika'nın diğer şehirleTiride de tahkike girişmişler ve bu hu
susta topografya, tarih, nüfus, ekonomik hayat ve kültür balrımla
rından farklı şehirler seçmişlerdir_. Yapılan incelemeler bu şehir
lerddd suçluluğun da yukarıda Chic-ago için izah olunduğu gibi ay
nı c·a�rafi es-as içinde dağıldığını göstermektedir. 

Shaw ve MCkay tarafından yukarda özetlediğimiz metodları uy
gulayarak suç ,bölgelerini bulma ve izah etme biçiminde yapılan 
bu tür etüd.Ier sonradan diğer bilim adamları tarafından ele alınmış 
ve küçük bölgeler üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır, Bunlardan 
bazılan Shaw tarafından bulunan sonuçlan doğrulamakta ve bazı
ları ise başka özellikleri ortaya koymaktadırlar. 

Suçluluk bölgıelerinin tasnifi 

23:5. - Yukarıda verilen i2ıahlardan anlaşılmıştır ·ki, Shaw ve 
M ckaıy yüksek suçluluk bölgeleri olmak üzere merkezi iş bölgelel"i
ue yakın olan yerleri göstermektedirler. Diğe'r bazı Amerikan ya
zarlaı1. yüksek suçluluk bölgelerinin hazan şehrin etek_lerinde, ha
zan teCrit olunmuş diğer bir parçasında buluuduğı_�nu ileri sürmüş
lerdir13. Diğer bazı ya2iarlar ise Amerikan şehirlerinde yüksek suç-

12) Sosyal Kontrol kavranu için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 
7. bası, .İstanbul 1978, s. 218 ve son. 

:!.3) Londra şehri hakkında b_k. Oyril Hurt, The Young Delinquent, 
New Yorlc 1955, s. 67. 
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luluk bölgesi olarak tanımlanabilecek bölgelerin esasen var olına
dığını açıldamışlardır14

• 

Suçluluk bölgeleri Shaw'dan farklı olarak da tasniflere tfubi tu
tulmuştur : 

Taft, eserinde, Amerikan şehirlerindeki suçluluk bölgelmini, 
daha doğrusu suçluluğun açık bir görünüş gösterdiği bölgeleri altı 
kısım halinde tasnif etmektedir1� : 

1) Birincisi başka etkenler dolayısile nisbeten kannaşık nite
lik göstermeyen açık derecede nmmal aile teşkilatına malik, yok
sulluğun egemen bulunduğu bölgedir. Bu bölgelerde küçük hırsız
lıl, nisbeten ileô sayıdadır. 

2) İkinci bp bölge slum'dır. Buraları gerek yoksulluk ve nüfu
sun tecanüs göstermemesi, gerek diğer faktörlerle karmaş.ık bir ni
telik göstermektedir. Slum karanlık yollar, rutubetli yer odaları, 
hürriyet ve bireycilik, göçmen gruplarından kötü um;urlar, fıkarn
!ık içinde dağılmış bulunan aileler, terkolunmuş insanlar ve özel bir 
maharete malik olmıyan işçilerden başarısız tec,aniis göstermeyen 
kitleler, suçlular ve göçmen işçiler, y;ol<sulluk ve zaruret, uyuştur
cu maddeler tutkunları ve ayyaşlar, akılcılık ve aTJJoınirrılik, hadden 
aşırı kalabalık ve komşuluk ilişld ve kontrolünün ve bunun sağladı
ğı yapıcı etkilerin yolduğu bölgesidir. Bu bölgelerde ldşiler arasın
daki sosyal aralıklar sıfıra iner. Bu demektir ki, herhangi bir tanış� 
ma derhal samimiyet haline gelebilir. Buradaki halkın kaybedecek 
şeylf�ri ve geçmişlerinde hiçbir ö,ğiinme unsurları yoklur. Bu neden
lerdir ki, burada suç adeta eldl�ektedir, 

3) Üçüııcü bölge mafsal bölgelel'ic'f,/ı•. Mafoal bö1gesi düzenli 
sosyal çevreden baz.ı fikir, susyal setlerle, -mesela bir nehir, demir
yolu ile ya da rekabet halindeld etnil< grupların husumetleri dola
yısile, aynlmıştır ve daha iyi organize durumda bulunan iki sos
yal çevrenin arasına düşmüştür. Adeta bir nomans land'dır. Bu 
tür bölgeler ihtiliif halinde bulunan kültürlerin savaş alanlarıdır. 
Bu kültür fütiliıfları söz.ü geçen bölgeleri suç bölgeleri haline sokar. 

14) 13-k. Bemard Lander, Toward an Understanding of Juvenile 
Delinquency, New York 19M, s. 86 (zikreden : Rıeckless, 56). 

15) Taff, 161. 
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4) Kiralık adalaı· bö�geleri : Çocuğu az olan Ve ileri dötecede··
seyyar dununda bulunan bq bölgele!' kişisel olmayan iüşkiler höl
geleridir. Mesela iki hafta evvel bir odayı tut�nm kim olduğu ev 
sahibine sorulduğu zaman, onun bunu tamamile unutmuş bulunduğu 
gö.rülür. Zira o, bir gelir kaynağı ve ev sahibi için bir numara ve 
nadiren bir isimden başka bir şey değildir. 

Bu tür anonimliğin egemen olduğu bölgelerde toplum ilişki ve 
kontrolü bulunmaz. Ne bir toplum geleneği, ahlılki ve ne de k-arnu 
oyu vardır. Siyaset hayatına karşı ilgisizlfü vardır ve bütün bu se
beplerle sözü geçen bölge her şeyden önce kişisel ve sosyal bakım
lardan bir dezorganiza,syon, bozulma bölgesidir. Bu ,bölgelerde ya
şayan insankır bir yerde durmak bilmez, yalnız, hayalperest kimse
ler Jıalini alırlar ve tatmin olunmama duygularını ·olağanüstü bir 
�eldlde çoklukla suç şeklinde belirtirler. 

5) Keza sadece belirli bir yabancı grup tarafından işgal edi
len bölgeler de -bir suç bölgesi haline gelebilir. Meselıi İtalyan'larm 
sil8.hlı dolaşmak, aradaki ihtilMıan ma:hkemeye gitmeksizin kendi 
aralarında çözüınlemek ve kamu otoritesini temsil edenlerle· işıbirliği 
yapmamak hususundaki eğilimleri bunJ,arın Amerika'da yerleş.tik
leri bö-1,gelerde suç oranının çokluğuna sebep olmaktadır. 

6) N.i'hayet suça yöneltici etkileri olan bazı tür tal'ım bölge
leri vardır; meseJil. şehir gangsterlerine sa.ldanma yeri olan bölgeler 
vardır. Keza en müteşebbis _elerrianlan şehirlere gittiği için teşeb
büs ka,biliyetinin ortadan kalkmaya ve la.ahlakiliğin teşekküle baş
ladığı bölgeler vardır. Amerika'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bu
gün artık terkedHmiş eski m_aden şehirleri böyledir. 

"Suçluluk rtıölgelel'l göriişij" üzerinde ıele'ştiı'iler 

236. - Suçlt1luk bölgeleri görüşü ve yufoarıda �e;etlenerl' so
nuçlar, Amerikall Krimin'ologları arasında derin etldler meydana 
getirmiş ve şiddetli eleştirileri de d.ivet etmiştir. Bu eleştirileri aşa
ğıda özetliy1Jruz :-

] ) Robinson, çeşitli sebeplerle, suçluluk ,Iıaldcında tutulan ka
yıtların, değişik çevrelerdeki suçluluk oranı b�amındun, bir ölçü 
teşkil edehilmek için yeter deiecede sahih ölçü oiamıyacağını ileri 
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süınıektedir. Keza bu yazar suçluluk bölgesinin coğrafi smu·larının 
tesbiti meselesini de tartışmakta ve nüfus sayJJnı bölümlerinin ya 
da bir mil karelik bölgelerin incelemeler yapılırken es�s tutulmuş 
olmasını da doğru bulınamakt,a ve sonuç olarak b u  tarzda yapılan 
ekolojik etütlerin sıhhatsiz olduğunu ve faydasız 1bulunduğunu ile
ri sürmektedir. 

Suçhılulc bölgeleri de diğer şehir kısımlarına göıı:e da,ha fazla 
suçluluk bulunduğu hakkındaki hüküm yüzeyde kalmış gözlemlere 
dayanabilir, Gerçekten f:akir -bölgelerde yaşayan halk arasından çı
kan suçlular çok daıha kolaylıkla yabl.anıp teshit edilebildiği halde, 
zenginlerin yaşadığı bölgelerde işlenen suçlar, çeşitli etldierle mey
dana çıkırılmamış ve bunların f:ailleri kovuşturulmamış olabilirH'. 

2) Sutherland'a göre, Shaw tarafından ortaya konrilan ve suç
luluğun ticaret ve sanayi bölgelerine bitişik böJgelerde yoğunlaştı
ğını tesbit eden açıklama sadece Amerikan şehirlerine özgü olsa 
gereklir; Avrupa ve Asya şehirlerinde bu yoğunlaşma merkezleri
nin ayni şekilde gözükmesi muhakkak değildir11

, 

Gerçekten övle sanıyoruz ki, meseHl. memleketimizin büyük şe
hirlerinde suçluluk, merkezi ticaret ve sanayi mahallerinden daha 
çok şehrin kenar maılıalle adı verilen dış semtlerinde yoğunlaşsa 
gerektir. 

3) Sııtherland'a göre suçluluk oranı, üzerinde yaşayan :halktan 
çok fizik anlamda, bö.Jge ile fonksiyon halindedir. Zira, S1haw'un 
ulaştığı sonuca göte, ofüz senelik Uzun bir· süre içinde, bölge i,çinde 
oturan halkın teşekkülü tamamile değiştiği halde yüksek suçluluk 
oranı sabit kalmıştır, Bundiın başka, diyor yazar, Moloccanlar, Los' 
Angeles'de yerleştikleri zaman bunların çocuklarından ancak ,% 5 
inin çocuk ma·hkemesi huzuruna çıktıkları görülmüştür. Beş sene 
snnra bu oranın % 46 ya yükseldiği ve yine belirli bir süre sonra: 
bunlardan % 83 ünün çocuk mahkemesi huzuruna çıktıkları görül
müştüru, 

16) Sophia M. Robinson, Can Delinquency be Mesaured, New Yor!� 
Columbia University Press, ·1936, 

17) Suthel'land, 131:"-
18) Sutherland'ın bu görüşüne katılmadığımızı açıklayalım. Gerı;ek

ten bu bölgelere gelen nüfusun teşekkülü tamamile değişmekte-
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4) Taft'a göre111 Shaw'ın etüdleri önemlidir ve toplum iliş
kilerinin düzenlenmesi ve kurulması şeklinde, çok vadedici ve 
önemli programların meydana getirilmesine de yönelmiştir. Fakat 
iki ıhususun eklenmesi gerekir : 

İlk önce Shatw suçluluk bölgesine ve suçluluk bölgesinden 
dışarıya doğru olan seçilmiş (s�lective) bir göçü ihmal etmiş gibi 
gözükmektedir, Bu bölge hic; şüphesiz suçluları ihmal eden bir 
tür fabrikaclır; fakat aynı zamanda suçluları ve suçlu olmak kabi
liyet ve durumunda ohulunanlan çekici' bir nitelik' de göstermekte
dir. Yaşadığı çevrede statüsünü kaybeden bir suçlu da orada kal
makla aşağı bir durum içinde yaşamakta devam edemez, Fakat ta
ııımadığı diğer bir çevrede ve çoklukla bir suçluluk bölgesip,de ika
metgah arar. Bu tlevi bir bölge keza diğer sosyal ifrazatı, başarısız
lığa uğramış insanlar toplamını da kaıbul eder. İktisaden aşağı du
rumda olanlar, nisbeten en zeki bulunanlar, oosaretslzler, dah.a iyi 
bölgelerde iyi kabul görmiyen azınlık grupları ve hiç de az s•ayıda 
olmıyan patolıcı-jik bozuklukları olan insanlar, bütün bu tipler slum'a 
ve suçluluk bölgesine hücum ederler. 

b) Keza Shaw'un hu çevrelerdeki ırki ve etnik nüfus teşekkü
lünün, suçluluk oranı- üzerinde hiç bir etkisi olmadığı konusunda 
ileri sürdüğü iddia da isbat dunmamıştır. Çok kuvvetle muhtemel
dir ki, hatta muhaceretin ilk zamanlarında bile, her göçmen grubu 
içinde mahsus bir grup bulunsun. Bazı etnik gruplar, yeni çevrele
re kendilerini uydurma,k bakımından, ortaya engeller ve zorluklar 
koyan bir kültüre sahiptirler. Tabii olarak sözü geçen kültür derece
si mıç üzerinde de etkili olacakbr. 

227, - "Suçluluk bölgeleri görüşü" ne karş.ı yöneltilen en esaslı 
eleştiri aslında sosyo - kültürel görüşün e�aslarına karşıdır. Bu eleş-

dir. Fakat değişme ·yalnız etnik baklmdan olmaktadır. Yoksa sö
zü geçen l;ıölgelerin, metinde izah olunan çeşitli özellikleri dola
yısile, buraya göçen ve oradan ayrılanların yerini alan kişiler 
etnilr menşeleri değişik 9lsa da, hemen hemen aynı sos(Yal ve 
ekonomik özellikleri taşıyan kimselerdir. Fikrimizce buraliı.rdak.i 
nüfusta belki dış bir değişme vardır,' fakat içten ve geri;ek an-
lamda değişme -yoktur. 

19) Taft, 156 ve son.; Taft. Testing the Selective Influences of
°
Areas 

of Delinquency (American J"ournal of Sociology, yıJ 1933, Mart, 
s. 519g), 
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tirileri en şiddetli tarzda olmak üzere Sheld.v-n Glrueck yöneltmek
tedir"0 : 

Glueck'a göre suçluluğun başlıca sebebinin büyük şeW.rin ileti-. 
saden ve ahlaken düşüle bazı bölgelerinden doğduğu iddia edilemez. 
Zira bu bölgelerden hiç suç işlemeyen binlerce çocuk da çıkmakta
dır. Bunun belirttiği anlam şudur ki, böyle bir bölgenin kültür _çev
resi, çeşitli tipdelct kişiler üzerinde değişik etkiler yapmakt-adır. 
Kültürü anlamak için, buna muhatap :olan ldşilerin yapılışlarını in
celemek gereldr; yani- kişinin somati7t teş.elr:k{ilünii ve mdı;,ac�nı etüd 
etmek gei·ekiı'. Zira kişiler malik oldukları direnç yetenekleri yö
nünden farklıdırlar. Bu farkl_ar kişiliğin teşekkülüne ait bütün şart
ların değişikliğinden ve verasetten ileri gelmektedir. Bu sebeple 
aynı kültüre muhatap 'Olan kişilerin tepkileri farldı ohll'. Şehirleri
mizin suçluluk bölgeleri olarak adlandırılan kısımlarında ancak 
% 10 ili % 1'5 sayısındaki çocuklar suç işlemektedirler. Bu itibarla 
suçluluk bölgeleri adı verilen yerlerdeki özel etkilerin suça sebep 
olduğu haldondaki görüş dayanıksız sayılmak gerekir, Suçluluk böl
gesinden _gelen çevre etkisini suçluluğun potansiyel ya da mümkün 
sebebi olarak almak gerekir; yoksa bunlan suçun aslı se'bepleri ola
rak saymak hatadır. 

Sheldoııı Glueck tara,fmdan açıldanan bu görüşlere katıldığunızı 
belirtelim. 

2. § SOSYAL AKICILJX VE SUÇ 
SANAYİLEŞME VE SUÇ 

237 his. - 228 ve son. paragraflarda fizik akılcılık ile suçluluk 
arasmdald iliŞkilere değindik. Özellikle şehirleşme ile suç arasın
da-ki ilişkileri belirtirken (218 his ve son. nıo-. lar) bu konuya özel
liJde işaret etmiş olduk. 

İnsan, toplum ve gruplarının fizik bakımlarından ye-r değiştirme
lerine Sosyoloji'de akıcıılk (mobility) denilir. Alnlcılılc, esas itiba
riyle bütünleşmenin aleyıhinedir; kişiyi bağlı olduğu gruptan ayı
rıp yeni bir grubun içine sokacağından, kişi veya grupl;ır için orta-

20) The Prohlem of Delinquency, 164 ve son. 
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ya bir takım uyum problemleri çıkaractı,ktır, Kişi, akıcılık sebebi ile 
içine girdiği yeni grubun kültürüne ya da alt kültürüne uymak zo
run.unu duyacak ve çok kere aykırıların birleşme'Si kü"Ctür ih,til4!1 
süreçlerinin etkisine girecektir. Her iki süteçin de suç doğurucu ni-· 
telikte olduğu ilerideki bahislerde izah edilecektir (383 ve son. no. 
lara bk.) ,  

----. Birhiri içine giren grupların kültürlerinin aynı nitelikte bulun-
duğu hallerde ise, özellikle çocuklar için, yeni çevreye uyma prob
lemleri kendisini gösterecektir.: 

İzah edilen ,b� nedenlerle akıcılık suç doğurucu vasıft.a etkile!' 
yapacak istidattadır. Hızlı sanayileşmenin suçu doğurucu etki yap
ması da, büyük kısmı itibariyle, akıcılığa bağlıdır. 

Gerçekten küçük, istikrarlı, ahenkli bir geleneksel toplum ile 
geniş, hızla değişen içinde tutarsızlık ve -ahenksizliğin yaygın bulun
dtiğu geniş toplumlar arasındaki farklar sosyolojide üzerinde duru
lan asli konulardan birisini oluşturmaktadır1

. Birinci tip toplumlar
da komşuluk, hısımlık insanları birbirine bağlayan güçlü araçl,ar
dır. Toplumda insanların işgal edecekleri statüler\ geniş ölçüde 
olarak, doğumla belirecektir; sosyal normların otoritesini ise gele
nekler sağlamaktadırlar". 

Buna karşılık başka bir eserimizde de� belirttiğimiz gibi sanayi 
toplumlarında toplumun asli örgütlenme aracı olarak hısımlığın ye
rini, ihtisaslaşmış ekonomik, siyas,al, dini, eğitimsel örgütlenmeler 
alır. Nüfus fazladır; şehlı'leşme ileri derecededir ve fizik akıcılık 
çok hızlıdır. 

Sanayi t:oplt1munda yepyeni müesseseler teşekkül etmekte ve 
bunlar için yeni normlann meydana getirilmesi zorunlu 'olmaktadır; 
hatta aynı müessesenin tarafJar:ını teşkil edenler hazan kendi çıkar
larına uygun normlar koyrrıaya ve b u  çellşik normları uygulamaya 

1) Almanc:a terimi ile Gıemeittıschaft ve Gesellschaft. 
2) Statü kavramı için bk. Sulhi-Dörunezer, Sosyoloji, 7. bası, İstan

bul 1!Y78, s. 158 ve son. 
3) Bk. Sykes, 248. ve son. 
4) Sulhi- Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 19'78-, s. 2.39 ve son.; 

yukarıda 219 no.'ya bk. 
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çalışmaktadırlar : Büyük sanayide yer alan işç-i ye iş verenler grup
larının tutumu hazan böyle olmaktadır. Netice şudur ki, bu nevi bir 
karmaşık sanayi toıphın;ıunda, normlar üzerinde bir uyuşma, uzlaş
ma ( consensus) teşekkül etmemektedir; tersine normlar üzerinde 
uyuşmazlık, normlardan sapma geniş ölç-üdedir; zira sosyal norm
ların temeli bu t ip bir toplumda örf ve adetler değildir. NorrnJar 
faydalılık ve ıneşruiyet mülahazalarına dayamnaktadırkır. Artık 
dünya rasyonelleşmiştir ve sosyal kontrol güç ve araçlarını küçük 
gruplar içindeki ldşisel ilişki ve temaslar değil ve fakat Devle•tin 
hürokratik kurnluşları sağlamaktadırlar"5

• Küçük bir şehir ya da 
köy toplumunda insanlar arasında ilk gru.ıp ili.şkiıleri egemendir; mü
nasebetleri ille gı-u.p dinamiği idare etmektedirQ. Oysa çağdaş sa
nayi toplumunda büyük kitleler kendilerinin ilk grnp ilişkilerinden 
koptuklarını müşrrhede etmektedirler. 

Sykes, bu durumda bulunan kişilerin içine düştükleri hali şöy
lece belirliyor : "Bazı ldşiler, özellikle· sosyal tabakalaşma ihi.yerar
şisinde yeni ekonomide yukarıya doğru tırmanamayanlar için ge
leneksel s·osyal ilişkiler zayıflamaktan ötede ciddi bir şekilde yıok 
olmuşlardır. Onların komşuluk çevresi artık bir (slum)7 dır. Aile, 
ayrılık ya da boşanma dolayısiyle bölünmüş ya da ,annenin ço.lışma 
zorunluğu veya babanın işsiz- kalması sebebiyle bütüıılüğü tahri
bata uğramışbr. Yakın kişisel ilişkiler sağlayün ve böylece sosyal
leştirici ve sosyal kontrolü sağlayıcı başlıca ajanları oluşturan sos
yal gruplar ya eriyip kaybolmuş ya da c iddi biçimde temelleıi yö
nünden tahribata uğratılmıştır. Sosyal balrnndan tecrit olunma aza� 
mi dereceye çıkmakta ve belirli bir noktaya varıldığında sosyal çev-, 
re tamamiyle dezorganize hale gelmekte, insan hayatının yapısı kol� 
laps durumuna girmeıktedir. Netice, sapıcı davranış, tavır ve ha
reketlerin yüksek orana çılanası ve alkolizm, gayrı meşru ilişldler, 
intihar, suçıın yaygınlaşması olmaktadır�'8• 

Batı ülkeleri geniş ölçüde şehirleşirken ortaya çıkan bu olgu
ların, Türkiye'nin şehirleşmesi ve sanayileşmesi siireçinde aynı yo� 

5) Sykes, 2.48. 
6) İlk gruplar, özellikleri ve ilk .grup dinamiği için ıbk. Sulhi Dön

meze!', Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. 200 ve son. 
7) Şehirlerdelti slum bölgelerinin tarifi için 23·5 no.'yn bk. 
8) Sykes, 2:49. 
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ğunlukta olarak söz konusu olmadığını ve sebeplerini 218 bis no. 
da izaha çalışmıştık. 

Bununla beraber aşağıdaki tesbitler, hiç kuşkusuz Türkiye da
hil bütün insan toplumları için geçerlidir : 

Sanayi toplumundaki ç'Ok geniş iş bölümü, şehirlerde. heterojeı:i 
bir nüfus kitlesinin yığılmasını sonuçlar; neticede şehirde kültür 
yönünden aykırılar bir araya gelir ve boodan kültiil' ihtilafları do� 

· ğar. Heterojen nüfus, yeni normlarla , karşı karşıya kalmış insan 
grupları demektir. Bunun sonucu, elbette ki, normlardan sapma ve 
normlar üzerinde uyuşmazlıktır. 

Sanayi top-liimundaki sürekli teknolojik değişme insan eylemle
rinde değişmeleri ve yeni normların teşkil edilmesi zorununu _or
taya çıkanı. Gelişen sanayi eski hayat şekillerini tahri.b eder; mü
esseselerin önemlerini azaltır ve ·,mları değiştirir. Bununla beraber 
insanlarda yerleşmiş telakki ve idrakler de değişir. Böylece artan 
s·apmalar, uyuşmazlıklar ortaya sürekli olarak sosyal problemler 
çıkarır; sanayi toplumu, sosyal problem yaratan bir kuvvettir. Bu 
itibarla sanayileşmeye başlayan gelenekçi toplumda, hızla nonnlar
dan sapma, normkır üzerinde uyuşmazlık hali, sosyal dezorgani
zasyon oluşacaktır. Çünkü sanayi 1.'0plumu normlar üzerindeki eski 
uzlaşmayı zayıflabp yok edeceğinden bunun yerini yeni bir nor
matif bütünleşmeye bırakması zorunlu olacak, yeni normlar teşek
kül edinceye kad-ar ise sanayi toplumunda normatif bütünleşme d ü 
şük derecede kalacaktır. 

Elbette ki, sanayi toplumunda ortaya çıkacak olan normlar üze
rinde uyuşmazlık ve sapmalar toplumun bütünleşme derecesini dü
şürecektir ve suç normlardan sapmanın ve suçluluğun çoğalmasının 
aiia sebeplerinden birisini ortaya koyacaktır. 

Türkiye'de iç akıcılık, kanaatımızca ülkedeld yüksek nüfus ar
tışma bağlıdır. Çok yüksek nüfus artış ·oranı sürdükçe, a.kılıcığın 
da yüksek düzeyde deVam edeceği hususunda şüphe yoktur. Birleşik 
Amerika'da 20. yüzyılın başlarında kırsal bölgelerden şehirlere doğ
ru, bugün bizde olduğu gibi, geniş bir iç  göç müşahede edilmişti; 
tarımda malcineleşme sonucu b·e\irli bi� uzmanlığa sa,bip olmayan, 
yeteri derecede eğitim görmemiş kişiler şehirlere hücum ederek 
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hizmet sektöründe bir iş bulmaya çalışıyıorlar ve bunun neticesi. 
olarak da yüksek bir suçluluk oranı ortaya çıkıyordu. Ancak zaman 
içinde bu nüfusun biiyiik bir kısmı şehirli haUne gelmiştir; bu se
beple bugün şehirden şehire akıcılık s·ö-z konusudur ve şehirleşme
nin suç üzerindeki etkisi artık sö-z konusu değildir. 

Türk toplumu bu bakımdan Amerika'nm 20. yüzyılın baş.ındald 
dönemine çok benzer bir durum içindedir. 

3. § GÖÇMEN İŞÇİLERİN SUÇLULUĞU 

238. - 1950'lerden beri ve özellilde 19'60 tan sonra Avrupa mem,
leketlerinin karşılaştığı sosyal problemlerden birisini de göçmen 
işçiler oluşturmuştur. Problem a,slında ekonomiktir. Fakat çeşitli 
yönleri itibaıiyle krimirn:ıfojiyi de ilgilendirmektedir. Bu nedenle 
mesela Avıupa konseyince ele alınnuş ve krinıirıolujik araştmnalar 
enstitüleri direktörlerinin 5. konferansında bu ·konunun ele alınma
sı uygun görülmüştür, 

berçekten göçmen işçiler Avrupa memleketleri yönünden, ister 
göçmen gönderen, ister kabul eden olsun, sosyal ve ekonomik önem
li sonuçlar yaratmakta ve· twbiı: ol_arak devletler bu sonuçlarla ilgi
lenmektedirler. 

Bilindiği gibi göçmenlerin yeni katıldıkları ülkelere uyumlan, 
ora halkı ile benzeşmeleri eski bir sosyal pmblemdir; Amerika ve 
Avustralya, Kanada gibi memleketler bu lmnuyla zorunlu olarak 
uğraşmışlar ve göçmenlerin ortaya çıkardığı sosyopatolojik mese . 
.leler geniş etüdlere konu teşkil etmiştir1

. Günümüzde Avrupa mem
leketlel'inin karşılaştığı konu bir başkadır. Çünkü Akdeniz memle
ketlerinden batıya giden göçmen işçiler belirli bir süre sonra ken
di memleketleri.ne dönecel<lerdir . . Bu iti'barla ortaya iki türlü uyum 
meselesi çıkmaktadır : Gittikleri memlekete uymak, geri döndük
lerinde ana yurtlarına yeniden uymak, 

1) Bk. France Farrecııti, La Criminalite chez les Migrants Europ€ıens 
(Etudes relatives a la reehercıhe Criminologique, vol. Ill, Stras
bourg, 19-68; Sykes, 610. 

Kriminoloji - 17 
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Göçmen işçilerin suçluluğu foonusunda son 20 sene içinde pek 
çok çalışmalar yaP,ı�tır2

, Birleşik Amerika'da, bu yüzyılın. ilk ya
rısında göçmenlerin suçluluğu kriminologların en çok ilgilendilderi 
konuyu teşkil etmiştir. Bugün de Meksika'dan Aınerika'ya kamın 
dışı göçün ilerisi için çok ciddi problemler yaratacağı belirtilmek
tedir3, Gerçekten g,öçmen kahul eden memleketlerin kamu oyu, 
göçmenler arasında çok geniş bir suçluluk var olduğu izlenimlııe 
sahiptir, Oysa gerçek şudur ki, göçmenlerin suçluluğu hiç bir mem-
lekette sanıldığı kadar yüksek o·lmamıştır. · 

Göçmen işçilerin suçluluğu analiz edilll'ken her şeyden önce 
göçmenin çalışmak üzere geldiği ülkeye uyması bakımından nrtaya 
çıkan ldşisel ve sosyal problemler gözönüne alınmak gerekir. Göç
men geldiği memlekette karşılaştığı dirençler se'bebiyle saldırg.an
iılc, istikrarsızlılc, tahammülsüzlük gibi ruhi tutumlar içine düş·e·cek
tir. Göçmenler -gördükleri · dirençler sebebiyle kendi grupları için
de sıkışacaklar ve büyük toplum içinde ayrı değerleri belirten kü
çük bir alt grup halinde birleşeceklerdir. Göçmenin karşılaştığı di
rençler onda bir savunma duygusu yaratacaktır. 

Bu lc.:ıriud:a bazı yazarlar amomi kavramına dayanma yolunu 
tutmuşlardır. Bilindiği gibi1, anomi başka bir deyimle no.nnsuzluk 
sosyal baskılar sebebiyle normlar ve değerler �rasındi nüıfusun bir 
kısmı bakımından meydana gelen ihtilMı belirler. Anomi sosyal 
normların, insan tavır ve hareketlerini idare edici gii.çlerinhı yıkıl
ması demektir, Her insan toplumunda kişiler belirli bir takını amaç
ları kabul etmeye ve onlara ıİygun şekilde yaşamaya ,'()nlar için ça➔ 

ba göstermeye alıştırılırlar, Amaçlara ulaşmak için çeşitli m::ıırrnlar 
vardır, 

Anonmi• teorisine göre nüfusun bir kısmı sözü geçen normlara 
ineşru araçlarla ulaşmak imkfuum kaybeder ya da bu imldtnlar 
reddolunursa o zaman ·bu meşru rollere uymayı bir yana bıraku 
ve kanun dışı yollarla sözü geçen amaçlara uymaya çalışır. Bu 

2) Yukarıda 1 no.lu notta geçen Ferı•acuti'nin etüdüne ekli çok ge
niş bibliyografyada bu yayınlar gösterilmiştir. 

3) John D. Huss - Mela.ine J. Wirkinc, '.lllegal fanmig_ration : Tıhe 
Hidden Population Bomb (The Futurist, 1 1  Nisan 1977, s. 114). 

4) Ek. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, s. 25/2.. 
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teori Birleşik Amerika'da zencilerin ihtilalci eylemlerini izah ede
bildiği gibi, bir bakıma bazılarınca Avrupa'nm yeni zencileri sa
yılan göçmen işçilerin suçlııluğunu da açıklaya,bilir. Bu sebeple eko-· 
nomik yönden gelişmekte olan bir memleket geniş göçmen işçileri 
kabul etmekle beraber dilini öğretip, çocuklarını okullara kaıbul 
edip, ilerlemeleri için zonmlu maharetleri öğretecek, yani boplu
mun kabul ettiği amaçlara meşru araçlaı·la ulaşa,bilmek yolunu aça. 
cak olursa herhangi bir mesele çıkrriayacak, suçluluk normal dii-
7_,eyde kalacaktır. Fakat işçi kabul eden memleket ekonomik kal, 
kınrnadaki dun.ıklama sebebiyle, yabancı işçilere bu yolları kapa
tınca anomi teorisi işlemeye ,başl:ayacaktır. 

Göçmen işçilerin suçluluğunu, uyum güçlüklerini, bazı yazar. 
lar "kültür ihtiliifı teorisiyle" de izah etmeye çalışımşl.ardır•. Bu 
konuda aşağıda 312 no. ya bk. 

Kültür ihtilafı teorisine göre kısaca suç kültürel norm ve amaç-· 
larla diğer bir grubun nv:nn ve amaçları _a,rasmdaki çatışmadan 
doğar. Göçmen işçiler içine girdikleri ·büyüle toplumun noıw ve 
amaçlarına aykırı bir takım norm ve amaÇia.nn geçerli olduğu bir 
toplumdan gelmektedirler, Bu ihlil.1! göçmen işçilerin suçlarını izah 
edebilir. Bilindiği gibi içe geçirilmiş norınlar0 kişi için en güçlü 
ve önemli kontrol mekanizmasını teşkil eder. Böyle .olunca göçmen 
işçi içine geldiği toplumun suça yöneltici bazı etkilerinden kurtuıla.-
bilecek buna karşılık o memlekette geç.erli olan hazı normJann iş
lenınesini engellediği suçları işleyecektir. Pı:ıof. · SverF nin de be
lirttiği gihi_ meselil. köylerde yaşayan Tiirkler hmızlık suçuna karşı 
çok güçlü bir takım fildr ve normların sahibi olduklarından Türk 
köylerinde hırsızlık az sayıda işlenir. Bu nedenle Türkler İsveç'e iş
ci olarak göçtükleıinde fsveç'te ç'ok geniş ö,lçüde işlenmekte olan 
hırsızlık suçlarını işlemeyeceklerdir: 

5) Bk Svel'i, Researdı on Criıninality among migrant workers 
(Eigth Conference of Directors of Criminological Research Ins
titutes, Strasbourg 1-3 December 1rn?O), Strasbourg 1971. Özel
liltle ,bk. Aspects of Criminality Among Migrant Workers, Conn
cil of Europe, Strasbourg 19-75 (Report of ilıe European Committee 
on Crime Problems on Criminality Among Migrant Workers). 

4) Bk. 5 no.lu notta geçen inceleme ve rapor. 
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Kültür ihtilafı göçmen işçi .ailelerinde özellikle çocul<lar üzerin
de etki yapacaktır. Meseli Alınanya'ya giden bir işçi ailesinde ka
dın evde kalacak ve Tü_rkiye'deld kültür örneklerine göre hareket 
ec;lec�k ve çocuğun dıa bu örneklere uymasını isteyecektir. Bun� kar
şılık çocuğun okuldaki arkadaşları, bütün ldtle haberleşme araçları 
onun içine gelinen ıpemleketin normlarını kabul etmesini zorlayıcı 
etld yapacaktır, Bu sebeple-çocuk hangi sTiıe;yal normları içine 
geçireceğini bilemiyecektir. Meydana -çıkan ihtilM omm suç işleme
sine, elbette ki, sebep olacaktır, 

Aykırılıkların bir�şmesi teorisi de (bk. konu ileride aynca izah 
edilecektir) -bir bakıma göçmen işçilerin suçluluğunu izah edebi
lir. İlerde izah oluııacağı gibi bu teoriye göre suç öğrenilen bir 
tavır ve hareket, davranıştır. Öğrenme öğretenin nasıl suç işlendiği
ni bilen bir kimse olduğu ve bir gnip durumu içinde yer aldığı hal
dir. Kişi suç yönünde olan tarifleri suç işlememe yönündeld tarifle
rinden daha kuvvetli olduğunda suç işleyecektir. Bu teori muhte
melen göçmen işçilerin suçluluğu konusunda fazla etkin değildir. 
Bununla' beraber kısmi de olsa bir izah şekli getirebilir. 

Dıwmgalama .siireçi de9 göçmen işçilerin suçluluğunu izahta 1bir 
araç olarnk kuHanılabilir. Bilindiği gi=bi bu teoriye güre suç mesle
ğı suçta yakalanan kimselerin toplumca suçlu olarak damgalanma
lan dolayısiyle başlamaktadır. Polis,, mahkemeler, bi.itün toplumsal 
kurumlar kişiyi suçlu olarak damgalamakta ve bu sebeple Suçlu 
kendisini mücrim olarak hissetmeye başlamaktadır. Böylece dam
galama süreçi ldşinin suç yolunda ilerlemesini sonuçlaınalctadır, Bu 
teori kanaatımızca, göçmen işçiler bakımından çok önemlidir. 

Gerçekten göçmen içine geldiği toplumda daima hu Ja�gafoınma 
siiı-eçi ile karşı kar�ıyadır. · Çünkü o içine geldiği memleketin kültür 
örnelderini bilmemekte ve daima bir yabancı gibi at]ıırım siı'\ı·eçin¾ı 
etkisi altma konulmaktadır. Bu sebeple bir çok memleketlerde göç
men ·işçiler psilcolojik yönden tecri_d edilmiş durumda kendi grup
ları içinde yaşamakta, dış dünya ile ancak zorunlu temaslarda bu
lunabilmektedirler. B-öylece tecrid edilmiş. gruplar kendi içlerinde 

8) Bk. Sveri, 5 no.lu no-tta geçen inceleme ve Rapor. 
9) Bk. Svel'i, 5 no.lu notta geçen inceleme ve Rapor. 
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sıkışmakta fakat hazan iktidar kazanmak, lider olmak için iç müca
delelere girişmektedirler. Hele siyasal unsurlar söz konusu ise grup 
içinde hazan ağır müessir fiiller hattil adam öldürmeler kendisini 
göstermektedir. Göçmen suçluların suçlarında esaslı faktörlerden 
birisi de yerli Jrnlkla göçmenlerin. karşılıklı birbirine güvenmeyen 
tutumlar içinde bulunmalarıdır. Bu sebeple göçmen suçluluğunu 
azaltmada en önemli faktör bu tulıımların değişmesidir10

, 

Göçmen suçlarının izahı hususunda baş vurulabilecek leuriler 
ne olursa olsun gerçek şudur ki, günümüzün Avrupasmda göçmen 
işçiler yerli halka göre daha az suç işlemektedirler. Fakat göçmen 
işçilere karşı yerli halk arasındaki dirençler sebebiyle özellik�e kit
le haberleşme araçlarında göçmen işçilerin suçlulukları abartılmak
tadır, 

Zimmerman11 Almanya'daki İtalyan, Yunan, İspanyol ve Türk 
işçilerinin işledikleri suçlar konusunda bir araştırma yapmış ve 1865 
yılında Almanlar tarafından işlenen 100 suça karşılık sözü geçen 
milliyet gruplarının aşağıdald listede gösterilen miktarda suç iş
led.ilderini açıklamıştır. 

Suçlar Alman İtalyan Yunan İspanyol Türk 

Bcütün suçlar 100 50 72 32 88 
Adam öldürme 100 133 66 66 366 
Adam öldürmeye 
teşebbüs 100 13,3 183 83 517 
Ağır derecede 
müessir fiil ıbo 250 150 50 100 
Hafif derecede 
müessir fiil 100 112 139 75 287 
Irza geçme 100 123 150 63 323 

Çoculdarın ahlakına 
karşı işlenen suçlar 100 163 115 63 160 
Cebir v.e şiddetle 
hırsızlık 100 68 77 46 163 

Hırsızlık 100 69 86 54 59 

Mevsuf hırsızlık 100 31 28 23 18 
Hileli suçlar 100 23 38 11 50 

10) Tu�umlar ve değişmesi için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, s .  101 
ı,e son. 

11) Zintımermanu, Die Krimina.litiit der auslandischen Arbeiter, 
I{riminalistik, Dezember 1966; 623-625 (zikreden : Ferracuti) .  
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Yukardaki cetvelde görüldüğü üzere, Tfük işçilerince işlenen 
suçlar en fazla olarak görülmektedir. Fakat bu suçlardan ad�m öl
dürme ve ınües�ir fiillerin özellikle gene Türklere karşı iıı-lend.iğini, 
yani mağdurlarmın Türk -olduğunu kaydetmek gerekir. 

Avrupa konseyine göçmen işçilerin suçlan konusunda çoık de
ğerli bil' etüd sunan Prof. Fe/'l'acuti bu konuda yapılan pek çok 
araştırmalarn rağmen, araştırmaların yeterli olmadığı görüşünü açık
lamıştır. 

Göçmen işçilerin suçluluğu bakımdan ciddi ist,atistildere ihti
yaç vardll', Halen ülkeledn önemli bir bö.Jiimiliıde b u  tür istatistik
ler mevcut değildir; b u  sebeple milletlerarası mukayeseler müm
kün gözükmemektedir, Mut§d polis istatistiklerinin çok geniş mil<
tarda suçları ihtiva etmediği, saklı suçluluğun geniş oranda ·bulun
duğu evvelce izah edilmişti (bk. no, 39 bis.) Oysa göçmen işçiler, 
kolaylıkl,a teşhis olunabilecekleri ve Polis tarafından da yakalana
bilecekleri için suç istatistilderinde, yerli halka nazaran daha yük
sek oranda suç işlemiş gibi gözükmektedir, 

Bu itibarla yabancı üllcelerde göçmen işçilerin.- suçluluğuna iliş" 
kin istatistikleri ihtiyat ile kal'şıl-amak gerekecektir, 

İstanbul İktisat Fakültesi Sosyolo,j,i Enstitüsü 196'6 yılında Batı 
Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 1960-65 yılları arasmda işledik" 
leri suçlar dolayısile haklarında verilp.tlş olan 325 mahkumiyet hifü
münü incelemiştir. Bu  devre içinde Almanya'·da çalışan İ§Çi sayısı 
125.000 idi. Bu etüdün ortaya çıkardığı genel görünüm yukarda be
lirttiğlıniz Prnf. Fenacutti'nin gözlemlerini doğrulayıcı nitelikte
dir. Hükümlülükler dolayısile verilen cezalar genellilde para ceza
sı olmuş. ve hapis cezalannm % 87 sinin sfüesi 30 günü geçmemiş
til'. Hükümlerin .% 72 si trafik suçlarına ilişkin bulunmuştur. Hak
larında hüküm verilen kişilerin % 4'ü hırsızlık, '% 8'i müessir fiil,, 
% 3'ü ad:lın öldürme olarak gözükmüştür. Bu suçlarda gep,ellikle 
tesbit edilen sailder kadın meseleleri ve snsyal değer ihtilafları şek,. 
linde meydan� çıkmıştır12

• 

14) Avrupa Konseyi 21-2·3 No�ember 1967 toplantısındald açıklama
larımız ('bk. Fifth European Conference of Di.rectors of Crimi
nological Research ·ınstitutes, vol. r, s. !:il); Odum Tuna, Tür ki-
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4. § ÇETE, ARKADAŞLIK, OKUL 

Giriş 

238 bis. - Sosyo - kültürel faktörler aracılığı ile suç sebepleıini 
izaha çalışan sosyolojik yöndeki Kriminoloji, suç işlemeye sebep 
olan ve suçlu kişiliği doğurup, geliştiren bir müessese daral< çete 
( grmg) ye fütün önem vermektedir. Özellikle Amerikan Kdmino
logları anısında çok güçlü taraftarları olan bu görüş çetenin çocuk 
suçluluğu yönünden "bfr alt suç kii:ltüdi"1 meydana_ getirdiğini ve; 
böylece suçun işlenmesinde esaslı faktör olduğunu iddia etmektedir. 

Bu görüşün özellikle Amerikan Kriınin-ologları arasında yaygın 
bulunmasının sebebi, -adı geçen memlekette çocuk suçluluğuna· iliş
kin olmak üzere yapılan gözlemlerle ilgilidir, 

Gerçekten .Amerilm'da yapılan etiidlerde, şehirlerin yüksek suç
luluk oranını gösteren bölgelerinde işlenen çocuk suçlannın pek bü
yük bir losmmın çetelerce işlendiği tesbit edilmiştir; incelemeler 
özellikle çocuk suçluluğu alanında "yaı�ııız bıiı· k,ıırf' gibi hareket 
eden, küçük suçlunun istisna olduğunu göstermektedir. 

Bu sebeplerle, özellikle çocuk suçluluğu yönünden çocukların 
bir araya gelmeleıi demek olan çete, arkadaşlık ve okulun suç He 
ilişkilerini incelemek gerelcir. 

1. Çete, al'kadaşlık 

239, - Dünyanm bütün memleketlerinde çocukI17r oyun grup
ları halinde toplanırlar. Türk toplumunda da çocuk tlitil gi.inünde 
veya okul saatlerinden s-onra "maha,lleye çıkcw1' ve akranı ile birlik
te bir oyun gmbu teşkil eder. Bu oyun grnpkı.rı içinden kendiliğin
den, belirli vasıfları ile bazı Çslcuklar sivrilip grnbu, yine kendili
ğinden oluşan lidetler çerçevesinde idare ededeı-2. 

ye'den F. Almanya'ycı işgücü akımı meselesi, III. Rapor (F. Al

munya'da çalışan Türk işçilerinin işledikleri suçların tuhlil� 
İstanbul 1-.9'66·, s. 30). 

1) Delinquent sub - Culture. Alt Kültür Kavramı hakkında bk. 
Sulhi Dönmezeı·, Sosyoloji, s_ 13-2 ve son. 

2) Oyun grubu bir ilk (primary) grup tipidir. Bu konuda ayrıntılı 
bilgiler için bk. Sllllıi Döıımezel', Sosyoloji, l!Jı8 ve son. 
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"Çocuklar arasında yüz yüze kurulan bu içten arkadaşlık on� 
lar üzerinde çok dikkati çekici etkiler yapar; ç:ocuğun konuşma tar� 
zı, tavır ve hareketleri, oynama metodları, kendisine ve baş.kaları� 
na karşı olan davranışları, ahlı1k ve idealleri bu etkiler altmda esas� 
h değişikliklere uğrar ya da sözü geçen etkiye göre oli.tşur, Oyun 
grubu bir terbiye edici olarak evin etkilerinin üstüne geçer, kontro't 
edilemeyen faaliyeti ile, çocuklukla suçluluk tekniğini ve gelenekle
rini m�afoza veya nakil eder"". 

240. - Çete, büyük çoklukla oyun grubunun daha sabit ve or
ganize bir şeldl alması ile kurulmuş olur. "Çete,. çocukların ilgi ve 
enerjilerinin kendilerine sağlayamadığı araçları elde etmek amacı 
ile meydana gelir .ve üyelerine heyecan ve macera, meharet ve eh
liyetlerinin, şee-aat ve cür' etlerinin takdir görmesini ve polis, okul 
ve ebeveynin müdahalelerine karşı güven ve korumayı sağlar"-ı. 

Çete, 'özellikle çocuk ·çeteleri, suçluluk alt kültürünü yapan ve 
_ldşilere nakleden bir tür kurum.dur". Bu itibarla çete, oyun grubu� 
na göre suça çok daha fazla etkili olur. 

Çocuk çeteleri, bir iki olay istisna edilecek olursa, Türk toplu
munda, çocuklar arasında pek de rastlanan .bir -olay teşkil etmemek
tedir. Buna karşılık Avrupa ve özellikle Amerika'nın geniş şehir
lerinde daima rastlanan bir olaydır. Çeteler özellikle yüksek suçlu
luk bölgele-rinde meydana, gelmektedir, 

3) Caldwell, Crinıinology, Landon 195-2, s. 241. 
4) Caldwıell, 242. 
5) Çocuk çeteleri kontLSu Amerikan Kriminoloji biliminde çok de

rjnliğine yapılan etüdlere konu olmuştur; söz gelimi bk. Paul 
W. Tappan, Grime Justice and Correction, Ne'w York 19'60; Fı• e
deric M. Thl'asher, The Gang 19'36; Furfey, The G:ang Age, 19-28; 

. Wiılliam W. Wattenberg and James J. Bail.istic"d, Gang Member
ship and Juvenile Misconduct (American Sociological . Review, 
yıl 1950, s. 744. Ayrıca in The Problem of Deli.nquency, s, 169 
ve son.); Tappan, Juvenile Delinquency, New York 1949; Haııs 
Von Hentig, The Cı.:ime Problem, 2. bası, New YOrk, 19-55i Adaıiı. 
Puffer, T'he Boy and His Gang, Bostan mm; Hurwitı:, Crimi
nology, s. 337 ve son.; Taft, Birleşik Amerika DeV'letleı:inde Kri
minolojide Sosyolojik Araştırmalar (İHF.M., c. XIV, s. 88, çe
viren : S. Dönm.ezer). 
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Tarafımızdan 194,'3 yılında İstanbul'da çocuk suçluluğu üzerin
de yapılmış hnlunan bir amştırma, inceleme Jmnusu çocuklardan 
% 38 inin suçlarını iştirak halinde işlediklerini göstermiş idi'°. İsta.n
bul Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsünce 974 suçlu çocuk üze
rinde yapılan ar.aştırma, bunlardan 590'ının suçlarını ortaklılc sure
tiyle işlemiş bulunduklarını göstermiştir. Bu rakamlar çocukların 
teşkU eyledigi arkadaşlık grupları ile suç arasındaki yakın ilgiyi be
lirtmiş olmak gereldl'. 

Çetelerin -oluşm�sına sebep ola.n faktörler 

241. - Kriıninologla,r çetelerin faktörleri k:mıusunda anlaşmış 
değildirler. Bu ]mşusta ileri süriilmüş fikirler aşağıdaki biçimde özet
lenebilir :  

a) Dil güçlükleri, okulda uğranılan zorluklar, çocuk kontrolu 
konusunda zıdlaşmalar, ırk aymmi ve düşük ekonomik durum. 

b) Aile ocağındaki yıJnntı, zayıf dinsel ilgi. 

c) Okuidan, ldliseden, sosyal kulüplerden mit·uz kalman itici 
tepki, direnme, söz konusu kuruluşlarca kabul edilmeyen çocuk, çe
teyi prestij ve mevki sağlamak yönünden tek arnç s•aymakta ve ona 
katılmaktadır. 

d) Büyük ve küçükler için gruplara katılmak normal hir olay
dır; küçüklerde ise klik ve çete kurmak hususunda daha derin bir 
ihtiyaç vardır. 

e) Çete, mensuplarının belirli bazı kişilik problemlerini çö
zümler; söz gelimi güvenlik duygusunu tatmin eder7. 

Çeteye bağlılık ne için kötii. hm·eket bı'.ı;iiınle·rine yöınelmef..-:tedJiır 

242, - Bu konuda da çeşitli fildrler ileri sürülmüştür ve ka
naatınuzca, çeteye mensup olan çocuğun kişiliğindeki farkJ.ar göz
önüne alınacak olursa, -belirli kişilere- göre bu fikirlerin hepsinde 
doğru taraf vardır. 

6) Sulhi Dönmezıer, Garp memleketlerinde ve memleketimizde ço
cuk suı;luluğunun umumi inkişafları (İş Mec., yıl 19.43). 

7) Bu fikirler itin bk. Wattenberg - Balistieri, 169, 170. 
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Bozuk aile çevrelerinden gelen çocukların kurduğu çocul< çete
lerinin mensuplaruıda telkine çok yatkın bir ruh hali vardır, Okul
de derslerde geri kalmış bulunmaları bu çocuklarda -okuldan kaçma 
telkinlerini kabule yatları bir rnh haleti yaratır, Çete mensupların
claki saldırganlık duygusu, ebeveyinden, korku ile bern•ber ev ha
yatının yokluğuna da dayanır, 

Bir yazar çeteye mensup çocuğu, yan sosyal çocuk olarak isim
lendirmekte ve çeteye bağlılığı zihni ve fizik uygunsuzluğun ve 
"effem-ine" oluşun "c�mpensation" u olarak sayrr\aktadır8

, 

Trasher'e göre ise çeteye mensup olma, uygunsuz aile durumu, 
yoksulluk, bozuk komşuluk çe�esi, dine bağlılıkta mubalitsızlık, 
kötü eğitim ve yetersiz eğlence imkilıılanndan ileri gelmektedir. 

Bu konuda bir görüş de  şudur ld, çete, mensupları amsında 
antisosyal bir dayanışmayı kuvvetlendirir, Çeteye girenler önce sa
dece heyecan duymak m�ksadiyle birlikte olarak kü-çük suçlan işler 
ve kqrulan ·gruba bağlılık bilincinin yardımı ile iş,ledil<leri suçlar 
cezasız kaldıkça, daha ciddi suçlara terfıi ederler, Çete içinde suç 
bir il.det ve gelenek halinde oluşur ve gelişir. Yeni üyelere suç tek
niği öğretilir. Böylece çete ve daha hafif şekli ile arkadaşlık, suç
luluğun oluşmasına, suçluluğun devamlı· bir iş, bir tür meslek ha
lini almasına sebep olmak, suç teşldl eden fiilin icrasında bir iş bir
liği gerçekleştirerek kulaylık sağlamak, çok sayıda kimsenin aynı 
suça iştirakini sağlamak sureti ile stlç işleye:ndeld sübjektif sorum
luluk duygusunu hafifleştinnek ve yok etmek yolu ile yardım eder�, 

8) Topping'in fikirleri için bk. Wattenberg - BaHstieri, 170. 
9) Taft, şö-yle diyor : "Çocuk çetesinin suçluluk üzerindeki etkisi sö

zü geçen sayıların beErttiğinden daha da önemiidir. Zira belirli 
bir suçta (yalnız bir kurt) gibi hareket eden s1.1&lu, suçu önce
den bir çete içinde öğrenmiş olabilir. Suç çetelerinin, suç telıni
ğini oldu�u kadar bir ihtilaf durumunu ve bir genel. kabadayı
lık tavır ve harel;etini de öğrettikleri tesbit edilmiştir. Bunlar 
çetenin çoltj.ukla büyük toplum ile çelişme halinde bulunan ku
rallarından hareketle onu uygularlar. Çeteler, daha tecrü,beli olan 
küçük suçlular ve çocuk için bölgesel bir kahraman olar\.. ve onu 
daha ciddi ve (erkekçe) suçlara yönelten yetişkin ve profesyo
nel suçlularla bir temas aracıdırlar ... Çete aracılığı ile çocuk, suç 
konusunda, çalinan şeyleri kaıbul eden çevrelerle olan temasları 
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243; - Çete ve arlrndaşlığm suça etki derecesi konusu krimino
loglar arasında değişik fi-kirleri sonuçlamış.tır. Alt sııç kültü"rii görü
şünü savunan sosyo - kültürel ,akım mensupları çete ve -�.rkadaşhkta 
çocuk suçluluğunun en önemli sebebini: gördükleri halde diğer bazı 
yazarlar çete ve arkadaşlığa aynı derecede önem vermemektedirler. 
Sheldon Glıtech'\ incelemelerine göre suçlu çocuklardan onda do
kuzunun daha oı,bir yaşından küçük iken çok açık suçluluk alfimet
!eri gösterdiklerini, tipik "çeteye katı!ma yttşı" nın ise bundan çok 
daha ileri olduğunu kaydetmektedir. 

Alt kültiir, sapıcı sosyal davranışın hir faJdörü olamk özellik
le 1955 de AVberı Colıen tarafından izah edilmiştir'\ Gerçekten ço
cuk suçluluğu üzerinde incelemelerde bulunan geniş bir yazar gru
buna göre, suç işleyen ve işlememiş bulunan çocuklar arasındaki fark 
bir suç alt kültüriine muhatap olup olmamaktan ibarettir. Böyle 
olunca da asıl mesele neden dolayı -bir suç all kültürünün oıtaya 
çıktığı ve varlığını sürdürebildiğidir. Coıhen'e nazaran suç kültürü 
ya.rar gütmeyen (nonutilitarian), kötülüğe dönüm ,(malicim.ıs) ve 
menfiliğe yönelik (negativistic) vasıf tadil' : çocuk çetesi yarar sağ
lamayan hırsızlığı, sosyal tabuların reddini ifade eder. 

Cıoilıen'e göre böyle bir suç alt kültürüne muhatap olma çocuk 
suçluluğunun münhasır sebebi değildir, ama hu kültütün suçluluk
ta aslı:, merkezi rolü .1şikB.rdır. Özellikle orta sınıf amaçlarına ulaş
mak hususunda kudretsiz ve isteksiz olan işçi sınıfı gençleri s,alduı, 
vandalizm ve hırsızlık örnelde-rine başvurarak bu alanda başariya 
ulaşmaya çalışmakta ve böylece orta sınıfın egemen olduğu bir top� 
lumda tatmin o,lunamayan beklentilerin sebep olduğu kaygı ve 
"frustration" lan, çözümlemeye çabalamaktadu·lar: 

sonucunda mali bir menfaat elde edebilir. Normal olarak, tarifi 
gereği, bir ihtilaf grubu olan çete, bazı gruplarda bölge sakinle
rinde destek de bulabilir .. Çeteler çevresinde yaşayan çocuklar, 
bir tür hayat mesleği olarak suçluluğu seçmektedirler." (Bk. Bir
leşik Amerika Devletlerinde Kriminolojide Sosyolojik Araş-tırma-
lar (İHF.M. c. XIV, s. 888). 

10) The Problem of Delinquency, Edited by Sheldon Glueck, 19�91, 
s. 165; Unraveling Juvenile Delinquency, s .  278. 

11) Albert üo1K:n1 Dclinquent Boys, N-e'W York 1955. 
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Oohen'in görüşleri eleştirilmiştir, Suç ,alt kültürünün orta sınıf 
değerlerine yarar aram,adan, rnenfüiğe ve kötülüğe yönelik saldırıları 
nonnlaştırdığı hakkında_ki bu görüş hiç şüphesiz t�mamlanmış bir 
suç teorisi değildir; ancak Cnıl:ıen'in analizleri suçlu davranışı nor
matif yönden izah eden sosyoJojik teorilere büyük katkıda bulun
muşturıa 

244. - Kanaatımız · şudur ki, _arkadaşlık ve çocuk çetelerinin 
suçluluk üzerindeki etkisi konusuna gf,rekt.iğin-den f_�a önem ve-, 
rilmiştir1

", 

Çocuk gruplarının hepsinin suç yolUıila dökülmedikleri bir ger
çektir, Belirli tiptelci çocuklardan oluşmuş oyun grupları kanunla 
hiç bir suretle ihtilafa düşmeden devam. edip gidebilmektedir. De
mek oluyor k,i, -asıl mesele oıyun grubuna veya çeteye katılanın ki
şisel özellikleri ile ilgilidir. Yine gerçek şudur ld, belirli kişisel özel
likleri olan çocuk bakımından çete ve oyuıı grubu açık şekilde suça 
yöneltici etki yapmaktadır, Büfün bu fikirlere yine şu hususu ekli
yelim ki, iktisaden ve ahi.iken geri !(almış şehir bölgelerinde, söz 
gelimi nüfusu her gün değişen çevrelerde doğan ve oyun grubu, bir 
çete haline her zaman dönmeye yatkın gruplarda bulunan çocuğun 
suçlu olması imkil.nı, elbette ki, uygun sosyal standartların egemen 
bulunduğu şehir bölgelerinde yaşayan çocuktan daha fazladır. 

Il. Okul 

245. - İnsanın ve özellilde, çocuğun aileden ve arkadaş gruL 
bundan sonra en yakın sosyal çevresini okul oluşturur. Okulun Kri
minolojik önemi şu dört yönde özetlenmektedirH : 

1) Okul Çocuğun hayatında ilk sosyal tecrübeleri elde eylediği 
yerdir. Okul, çocuk için:, kontrol altında bulunan ilk çevreyi mey
diıyana koyar ve bu çevrede çocuğun geleceği .için ilk tfıhlike işaret� 
!erinin, .kolaylıkla, gözlemi yapılabilir. 

12.) Bk. Sykes, 278, eleştiriler için bu sayfada yollama yapılan eser
lere bk. 

13) Aynı fi.kirler için bk. Hurwitz, 338; Suthel'land,, Principles of 
Criminofogy, 1947, s. 147. 

14) Hurwitz, 331 ve son. 
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2) Suçlunun ldşiliği üzerinde gerekli teşhisler foonulınak iste� 
nildiğinde onun okul ili$ldleri hakkındaki kanaatler birinci derece
de önemlidir. 

3) Okul çocuk üzerinde sosyal bakımdan çok yatkın bir yapıcı 
etld yapar, 

4) Kusurlu pedagojik usuller ye prensipler uygulandığında 
okul, çocuğun karakterinin -oluşmasında devamlı bir zarar meydana 
getirmiş olur. 

Bu düşüncelerin yerinde olduğu hususunda hiç şüphe yoktur. 
Gerçekten gerek Avrupa, gerek Amerika'da yapıl;ın bütün eıtüdler, 
suçlı..iların hayatlarının -okul safhasında sınıfta kaldıkkı.rını, okuldan 
kaçtıklarını, bir takım tavır, hareket ho,zuklukl�ı ve zorlukları için
de olduklarını göstennektedir15

• 

Bu, hiç şüphesiz, okul ile suç arasında 1'am hir ilgi bulunduğunu 
belirtmez; belki de okulun suçu önlemek yönünden üstün et!<l ya
p.ahileceğini açıklar. 

5. § SOSYAL GÜÇLER. KURUMLAR VE SUÇ 

Örf ve idetler 

246. - Sosyal hayatımızda örf ve adetler ve .inançlar suç üze
rine etld yapan en önemli kuvvetler ve müesseseleri meydana ko
yar. , Örf ve adetler, belirli inanış şekilleri insanlı<ı.rı s·osya1 hareket 
tarzlarına götürebileceği gfüi yine bunların bazı şekilleri antisosyal 
hareketlerin, suçların işlenmesine yöneltebilrnektedir1. Mesela bazı 

15) Glueck'lar (Unravcling Juvenile DelinquenC'Y, s. 276) inceledik
leri bütün suçluların okul durumlarının suç işlemeyenlere göre 
aşağı durumda bulunduğunu açıldamışlardır. Ayrıca bk. Al'thur 
L. ,To]ıns,on Jr., Our Schools Make Crüninals (Journal of Cri
ıninal Law and Crimincilogy, c. XXXID, yıl 19-42, Kasım - Ara
hk). Bu, hiç şüphesiz okul ile suç arasında tam bir ilişki bulun
duğunu belirtmez; belki de okulun suçu önlemek yönünden üs
tün etki yapabileceğini belirtir. 

1) Gillin, Crinıinology and Penology, New York 19W, s. 235. Bu 
konuda bk. Sulhi Dönmez-er, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978-. 
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toplumların örf ve adetleıi içine, : mübal&ğalı alkol ve uyuşturucu 
ınaddeler--kullanm.ak dahil bulunmakta ve bunlar suç sebebi ol
maktadır. 

Sosyal normların suç teşkil eden davranış.ı desteklemesi örne
ğini en çarpıcı biçimde olarak bazı ülkelerde geçerli alt kültürlerin 
şiddeti tasvip ve hatta teşvik etmeleri modeli vermektedir. Wdf
mang ve Fe1'1'aouti'nin açıkladıkları gibi özellikle Colombia, Meksi, 
ka, İtalya'da bazı şehir, bölge ve ka-bilelerde şiddete b.işvurulması 

· hayatın kabul edilen bir parçasını oluşturmuştur. İhtilafları Çözüm
lemenin, ta;hkire cevap vermenin ar,acı şiddettiı.2, Yazarlara göre bu 
gibi durumlarda suçlu davranış bit kültür ürünüdür, alt grubllll 
norm ve sosyal değerleıinin bir tür ifade vasıtasıdır. Böylece toplu� 
mun belirli bir kısmında geçerli öı1f ve ô.det1l'eı·, tüm toplum kültürü� 
ne da1ril normlarla çelişki halinde bulunmakta ve ldşiler bu norm, 
lam göro sosyalleştikleri için.1 şiddete dayalı eylemlerini suç teM.k� 
ki  etmemekİedirler. "Resmi adalet sisteminin ihtilMlan çözümleme 
yeteneklerine istinad etmek hususunda arzusuz ve gayrı muktedir 
oldukları için, alt kütürün mensupları tehlikelerle dolu bir dünya 
içerisinde mülkiyet ve kişilikleı-ini k,o,rınmi.k için kişisel güçlerine da� 
yanmak meclıuriyetindedirler. Böylece hareket edebilmek yeteneği 
üstün bir ·erdem niteliğine yükseltilmekte ve bu faziletin varlığı ki� 
şinin şerefine yönelik saldınlara derhal cevap verebilmekte aran� 
maktv.dır; kişinin saygı görmesi bu kabiliyete -bağlı sayılma,ktadır"4

• 

Sosyolojik bakımdan önemli olan, söz konusu alt kültürün un� 
surlarım oluşturan nonnların ne suretle olUıŞtuldand.ır (bu konuda 
243 no. ya da bk.) , 

İnançlar, şiddetin -yaygınlaşması 

247. - Topluma yaygın bazı inançlar da suç doğurabilir. Meseli\. 
mensup olduklal'ı sınıfların diğerleri tarafından sömürülmekte ol� 

2) Marvin Wolfgang - Franı,o Feı-racuti, The Subeulture of Violence, 
Landon 19·67; Wolfgang, Patterns in Cl'iminal Homicide, Phila
delphia 19-5-8; 

3-) Sosyalleşme kavramı için bk. SUilhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, 
İstanbul 1978, s. 13'8 ve son. · 

4) Bk. Sykes, 280. 
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duğuna inanan bazı gruplar, egemen ve sömürücü saydıkları sınıf 
mensuplarına karşı işlenecek her suçu, sınıf mücadelesinin hir · tüt 
gernği sayar ve bu inanç altında her türlü suçıin işlenmesi hususun
da tereddüt göstermezler'. Siyasal bazi maksatlal'ın elde edilme� 
si amaciyle hareket eden tedhişçilerin işledikleri su9"lar da bu tüı• 
bir inancın ürünüdür. 

Bütün dünya· memleketleri son onbeş yıldır suçta şiddetin git
tikçe artmakta bulunduğuna ve şiddetin politik ve ideolojik mak
satlarla geniş ölçüde kullanıldığına tanık olmaktadır. Özellikle ken
di ideolojik ve siyasal düş.üncelerinin toplumda egemen olmasını 
savunan genç kuşaklar, eylemlerinde şiddet yoluna başvurmakta 
adeta şiddeti bir propaganda aracı g.Tbi kullanmaktadırlar0

• 

Çağımızda şiddetin bu derecede yaygınlaşma.sının sebebi, son 
25 yıl içinde dünyada yeniden doğan -bir çok Devletin meydana gel
mesinde hir araç ofamk kullanılmış olmasıdır. Böylece siyasal ya 
da ideolojik -amaçlara ulaşmak- içi� fark gözetmeksizin şiddeti bir 
araç olarak kullanan bazı kişiler kendilerini izleyenlerin gözünde 
itibarlı, saygı değer ldş.iler olarak ka,bul_. edilmektedirl01;. Şiddeti 
böylece araç olarak kullananlar, di.işrnanlannca "katil tedhişçiler" 
sayıldıkları haldei dostlarınca vatanseverler olarak saygı ile lınbul 
edilmektedirler. Şiddet yoluna başvuranlar başarılı olunca saygı de
ğer vatanseverler haline gelmekte, başarısızlığa uğradı.kla,nnda ise 
hain sayılmaktadırlar. Ancak tedhişçi, tedhiŞçilikten vazgeçmedikçe 
hiç bir :;o;aman meşruiyet kazanamaz. Bu seheple tedhişçinin meş
ruiyet kazanması mutlaka, tedhişçilikten resmen vazıgeçmesi ve 
tedhişçiliğe karşı olduğunu açıklamasına bağlı olmaktadır. Dünyada 

5) Sınıf mücadelesinin işlenmesine ned-en olduğu suçlar haltlurıda 
bk. GııJ.•ofalo, Criminology, 1914, s. 136; Gillin, Criminolo-gy and 
Penology, s. 2i44. 

6) Bk. Collected Studies in Criminological Research, vol. XI, Violen
ce in Society (Report presented to the tenth Conference of Di
rectors of Criminological Research Institutes, 1972, Council of 
Europe 19//4); Violence and the Media (A Staff Report to the 
National Commission of the Causes and Prevention of Violence 
and the Media• (A Staff Report to the National Cornmiss,ion of 
the Causes. and Prevention of Vio-lence prepared by Robert K. 
Baker - Dr. Sandnı J. Ball., vol. XI, 196'9"). 
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yaşayan insanlar tedhişçinin bir zamanlar işledilderi suçları -:-af� 
fetmeseler de-- unutmaktadırlar ve ·u,na rrteşruiyet tanıyıp saygılı 
kişi sayabilmektedirler; fakat hunun şartı, Fransız tarihçisi PMlippe 
Vigier'in dediği gibi, "tedhişçinin kılıcını kınına sola:nası ve kanlı 
ellerini yılm.1nasıclır"1, 

Kan gütme sebebi ile işleınen suçlar konusunu aşağıda 5, parag 
raft� aynca inceliyoruz. 

6. § KAN GÜTlVIE, KAN DAVASI 

T>mm 

US, - Dili.riıizde kan gütme, kan dilvası, ya:bancı dillerde ( ven
detta, vendettej feud) olarak belirtilen olay1, iki alt insan grubu 

7) Bk. When Terrori�ts Become Respectable (Time Essay, Time 
November 25, 1974, s. 25). 

1) Kan gütme konusunda şu etüdlere bakılmalıdır: 
Paul Bohannan, Social Antropology, New Yovk 1963; Eliza

beth Colson, The Plateau Tonga of Northern. Rhod-esia, 19·62, 
Manchesteİ.- University Pı:ess; Evans - Pritchard, The N eur of the 
Southern Sudan (in African Political Systems) 1940, Oxford 
University Press; Hoebel Adamson, T!lıe Law of Primitive Man : 
A .Study in Comparative Legal Dynamics, 1954, H;arvard Uni
versity Press; Harold Lasswell, Feuds (Enci:vclopedia of the So
cial Sciences) ,  New Yorlc rn:n; Robert LoWie, Primitive Society, 
New York HJı47; Bronislaw Malinowski, An Anthrop-ologic-al 
Analysis of War, ls-41; Radoliff - Brown, Structure and Funclion 
in Primitive Society Essays on Addresses, Landon -19-52; · Quincy 
Wright, A Study of War, 2:. ed. University of Chlca,go Press; 
Bousquet, Le Droit de la Vendetta .et les Pac-i Corses, 19Q.0; 
Levy, La Vengeance (Rf!v. Dr. Pen. et Crim. 19-37)-; Lauvergne, 
De la Corse ırn.teriem:e de la Vendetta (Annales Int-ernationales 
de Criminology, ann,ee 19'68, vol. 7, sayı 1, 2). Türkçede bu ko
nuda intişar etmiş sosyolojik, kriminolojik ve hukuki niteli k 
teki bütün yazılar için ök. Mahmut Te!zcan, Kan Gütme Olay
ları Sosyolojisi, Ankara 1972; Kan D.8.vası (Seminer çalışması, 
25 lVI'ayis 1974 Trci·bz-on, T'BB yayınları 17, An-kara 19-,75; S.ulhi 
Dönm.eııer, Kriminoloji açısından kan gütme saikiyle işlenen suç
lar (İHFM. c. XL, sayı 1·2, İs-tanhul 1974); Nevzat Gürelli, Kan 
Davası nedeniyle adam öldürineler konusunda alınması gereken 
sosyal, idari tedbirler hakkında Rapor (İHFM. c. XLI, sayı 3-4). 
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(subgroups) arasında, belirli sebeplerle, karş.ılıkılı olarak kişiler 
üzerinde devamh, teselsül eden cebir ve şiddete bnşvundmzs1 ·de
mel<tir ,  Sosyoloji ve kriminolojinin inceleme alanına giren sosyal 
bfr olay ve kavram olan kan gütme, Türk Hukukunda, ayrıca hu
kul<l nitelik almakta ve belirli kanun hükümlerinin ve cezaların 
uygulanmasında kendisini bir hukuk kavramı olarak da ,ortaya koy
maktadu. 

Türkiye'de kan gütme fiillerinin ne derecede yaygın bulundu
ğu hususunda dayanılacak geçerli istatistikler yoktur. Polis istatis
tiklerine göre bu suçlar çok fazla sayıda değildir. Ancak sözügeçen· 
suçların çok daha fazla olarak jandarma böigeleıinde işlendiğini 
gözönüne alırsak, pulisin verdiği rakamların gerçeği yansıtamıyaca
ğı kolayca an,laşılır. Biz yaptığımız bir araşlırmada2

, 6386 adam 
öldürinle failinden 215'inin kan gütme ve intikam saild ili': fiillerini 
işlediklerini teshil etmiştik. Bu oldukça yüksek bir orandır. 

Aşağıda 1 no. lu nott-a işaret edilen eserlerd-en ve özellikle (ln
ternational Encyclopedia of Social Science) dan da yararlanmak 
suretile kan gütme lmnusundaki görüşlerimizi ve araşlırmalıarıım• 
zın sonuçlarını sunacağız, Kan gütmeyi hirninolojilc tahiah içinde 
izah ederken, notlarda Yargıtay kararlarına da değinerek hukuk! 
anlayışın ne ölçüde, kriminolojik anlayışa uydµğunu göstermeğe 
çalışacağız . . 

İnsanlar ve sosyal grnl)lar arasındaki ilişkiler bir bakıma, dost, 
ça ve düşmanca olmalc üzere iki kategoriye ayrılır. G-erçekten insan 
toplumları içinde bölücü ve· birleş.tiıici Irnıvvetler ayni zamanda iş• 
lerler3

• _Kan gii1me, düşmanca bir ili�Id _şeklidir, Ancak mensup• 
lan birbirine yakın, içtenlikle bağlı (intimate) ilci .ayrı grup ara
smda kurulan bir dü§manlık ilişkisidir. Bu ilişki karşılıklı olarak 
grnp meıisuplarının birbirlerine müessir fiillerden adam öldür
meye kadar giden cehil' ve şiddet yollarına haşvurmalarını sr0ınuç
kı.r. 

İlkel _toplumlarda merkezt bir siyasal otoritenin bulunmadığı 
dönemlerde, adaletin yerine getirilmesi hususunda kolleıktif şorum-

2) Türkiye'de Adam Öldürme Cürmü mahkünıları hakkında Krimi
nolojik İstatistik, İstanbul 1948. 

3) .Sulhi Dönniezei', Sosyoloji, s. 187 ve_ son. 

Kriminoloj-i - 18 
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luluk esasının geçerli olduğu ve suçluya veya mensubu bulunduğu 
gruba karşı öcalma hakkının yürütüldüğü, bundan da, teselsül se
bebile, kan d&vaJarının meydana geldiği ve sürüp gittiği, sosyal sis
temlerin, teselsülü ve kan dıtvalarını durdurmak için kısas, diyet, 
uzlaşma, kanun dışına çıkarma gibi usullere başvurduklan, ancak 
biitü:n bu müesseselerin kıih birbirini izleyerek, ldih hep birllrada 
uygulandıkları ve neticede içindeld fragmanter egemenlikleri ber
taraf ederek, bir meı½e:?i egemenlik olarak oluşan devletin tekel 
ceza vennıek hakkına sahip bulunması ile bütün bu müess�selerin 
oıtadan kalktığı billıımektedit', 

İşte kan gütme, asli ve merkezi egemenliğini kurmasından bu 
yana yüzyillar geçmiş bulunan devlet toplumu içindeki mensupla
rının yakın ve içten alil.kalar geliştirdiği, iki fils1mlık grubu yani 
alt grup arasında, ilkel de"virlerin bir . tür hakkı ve adaleti yerine 
getirme aracı olarak kullandığı ö·cıalıpanın, yeniden işlemeye başla
ması veya varlığını sürdürmesini belirtdr, 

Yukarıda verilen tanımlamasından anlaşılacağı üzeref kan gütc 
me bir zamanlar aralarında yakın hatta hazan samimi ilişkiler bile 
-rar olmuş bulunan, genellikle iki l11Sıml.1k grubu aı-asında oıiaya 
çı'kmış bir düşmanlık ilişkisidir. Her iki alt grnp ayILİ. bir geniş kül
tür ünitesi içinde, yer almış bulunmaktadırlar. Bu itibarla düşman
ca, kan gütme ilişkisinin kurulduğu iki grup mensupl,arı arasında 
s-ihri bağların bile var olduğu görülmektedir. 

Yapılan araştırmalar, kan gütmenin. ayni kabile, tüm toplum 
içind�ld ild ayrı �mensupları arasında yukarıda açıklanan ilişkiler 
bulunan....:... hısımlık grubu arasında kurulduğunu göstermektedir. Bu 
itibarla ortamda: siyasi bakundan otorite ya çok zayıftır, ya da ih
tilMiara karşi ilgisiz ya da hissizdir, Bu nedenle ild grup arasın• 
da sürüp giden kavgayı önlemek gücünü göstereınemektediı;, 

Arıaştırmalar, toplumda siyasal otoriteyi kontrol eden güç ne 
derece zayıf o:lursa, kan gütmelerin de ·o oranda sürüp gittiğini ve 
,bitirilillesinin ayni Oranda güç olduğunu ortaya ·çıkarmıştır. 

4) Sulhi Dönınezcr - Sahir Ermarıı, Nazari ve Tatbiki Ceza Hulmku 
C. I, 7. bası, s. 45 ve son., İstanbul 1979. 
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Gerçekten, kan gütmenin_ gündelik uygulama olaı,ak sürüp git
iiği Afrika toplumları dışında, dünyanın hattq. uygn.r m:::ITCeket!e
rinde bile kendisini gösterdiği bölgeler, coğraH veya diğer sebep
lerle toplumda, tüm otoriteden kısmen tecrit edilmiş (isale) grup
ların bulunduğu yerlerdir, M'eseia aşiret hayat1mıı devam ,ettiği 
böl-gelerde .gözüktüğii gibi bu  tecrit olunma hali maddi veya ma
nevl, l�üitürel yönden kendisini gösterebilir. Korsika'da, Sardunya' -
da olduğu gibi, grubun yerleştiği yerlerin ayn bir ada teşkil etmesi 
sebebi ile bu hal maddi olarak ortaya çıkabilmektedir. Memleketi
mizde de, kısmen aynı coğrafi şart1arın veya genellikle kültürel 
'yönden tecrit edilmiş aşiret hayatının varlığı sebebi ile madde-ten 
veya nIBnen kiiltürel yönden tiiın toplumdan te�rit edilmiş ·olar<lk 
yaşayan gnıplarda bu hale ra&tlanınaktadır5

• 

Demek oluyor ld, ıkan gütme uygulamasının görüldüğü bö.lge. 
]erde aralarında düşmanlık ilişkisi olan gruplara müşterek bir si
yast otorite vardır ve kan gütme- .fıu sebeple çağımız toplınnfann
<la "kendi kendine adaleti yerine getim:ıe uygulaması" gibi gözük
rneheclıir. Böyle dunca kan gütme, iki ayn kahileye, yani bir bakı-
11ıa -ayn siy-asal o,toriteye talbi gruplar arasında oİuşursa, "saıvaş" 
olarak tanımlanmak ,gerekecektir. Esasen memleketimizin bazı kı
s1mlannda rastlanan yarı aşiret düzeni sebebile, bu bölgelerdeıki 
kan gütmeyi, bir tfü savaş sayma'k, sosyoloji balmrundan, belki de 
daha uygun olur. Oysa, kan gütme aslında _-ayni bir grup içi olaydır, 

Raıı gütme, hısımlık sistemi ve sosyal1eşme 

248 bis, - Bilindiği üzere hısımlık, insan toplumlarında en e'V
reıısel bir miiessesidir. ÖzeUilde cemaaıtçi toplumlarda hısımlık çok 
önemli bir sosyal örgütlenme teşkil etmekte ve toplumun örf ve 
il.dBtleıi ile sıkı bir şekilde ilgili bulunrnalctadır. Gine bilindiği üze
re, b-asit toplumların organizasyonlarını anlamak için toplumun hı
sımlık sis-temini incelemek zorunu vardır, Böylece hısımhlc toplu
mun alt yapı sistemlerinden önemli birisini teşkil eder. Çünkü hı
sımlık Jdşiler için belirli mevkiler, haklar, yiilüiınler kıo,yınakta ve 

5) İnsan gruplarının. büyük, sanayileşmiş, uy.gar tüm toplumlal' 
içinde de tam tecrit edilmiş biı.: alt grup halinde yaşamaları 
:ı,nümkündür; Almanya'da yaşayan Türk işçi grupları gibi. 
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diırl, hulaıkl. ahl8:ld: ilişkilerin bütünü halini almaktadır, Demek 
oluyor · ki, hısımlık sistemi s·adece cinsel bir birleşme sonucu ayni 
bir kökten gelen kişiler ara,sındaki biyolojik irtibat değildir; fakat 
insanların sosyal yönden hak ve yükümlerini belirleyen bir örgüt
lenme şeklidir, Çağımızın sanayi toplumJarınQ.a hısınılığın böylece 
belirtilen fonıksiy;onu ıazahna�ta ye yerini tabakalaşma . almalcta.<lu·. 

İmdi, hısımlığın bir sosyal örgütlenme olarak asli önemdnin çok 
azalmış bulunduğu büyük millet - devlet toplunılarında yer alan 
bazı hısimlık gruplan�da, hısımİ1ğın normatif düzeni, menşe-de 
olduğu gibi, ayni · önem ve fonksiyonla varlığını sürdürebilmekte
dir. İşte bu tür hısımlık grupları arasındadır ·ıa, kan gütme uygu
lamaları devam etmekte ve ilk suç, bütün hısnnlık gmbunun he
def olduğu bir şiddet hareketi •olarak sayılmakta ve tüm gı:up üye
leri öcalma yolu ile adaleti yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Bru 
görevi Dwrkheim bir nevi (kollektif dayanışma) olarak nitelendir
mişti. 

Saldırıda bulunan hısunhk grubu üyeleri ise, işlenen fii:l dıo
layısile ileıi.de öldürülebileceklerine inandıkları için, ·onlar da ara
larında sıkışmaktadırlar. Böylece kan gütme iki ayn hısımlık gru
bu bakımından da ayn ayrı üyelerini birbirine bağlayan, grup iç,i 
bağl�tıyı kuvvetlendirici bir fonksiyon ğörmektedir, 

Dolayısile bu tür gruplarda k_an gütmeye katılma ıbir vatanse
verlik görevi giıbidir, 'Bazan ayni bir tüm toplum içinde yaşayan ay
rı dil ve ırkınn alt kültür gruplarma karşı yürütülen ve can ve mal 
taıhriplerine sebep alan geniş kitle hareketleri, kollektif h.aı:eketler 
de bizce ayni tabiattadır. 6-7 Eylül :olaylarında İstı.mrnll'da yaşayan _ 
bazı etnik ve dini gruplara kar§-t gerçekleştirilen mülkiyet tahriple-.;. 
rine girişen bir kısım halkın motivasyonu, şüphı;ısiz, vatinseverlıik 
olmuştur. 

Sistem, hısımlık grupları içinde yer almış bulunan kişlieri, -bu 
· sosyal · dayanış�a görevini hiç tereddüt göstermeden yerine getire• 
bilecek -biçimde, sosyalleştirmekte, telkin mekanizması, daha ÇO-cuk 
ÖZibenlik kazanır kazanmaz, bu yönde işletilmektedir. 

Telldn mekanizması çeşi-tli duygusal a,raçlarui, sıoı,yal ii.yinlerin, 
törenlerin yar�ımı ile işlemekte", ibö.yleco bu il..yinler marifetile 

l'l) Bu kavramlar için bk. Sulhi ·Dönmezer, Sosyolojj, 7. bası, İs-
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öcalma duygusu daima canlı tutulmaya çaiış·ıimaktadır. Ölen1n kan
lı gömleğin.i belirli vesilelerle ortaya çıkarıp, tavaf etmek gibi. 

Bu itibarla kan gütme sebebiyle tanunadığı kişiyi öldüren kim
se ile, harpta tanımadığı yabancı kimseyi öldüren askerin duygul a 
rı, hemen de, birbirinin aynıdır. Her ikisi çok yoğun bir görerv duy• 
gusunun etkisi altında ve başka suretle hareketin caiz olmadığı 
mutlak inancı içinde hareket etmektedirler7

, 

Büyük do�estik gruplar .halinde yaşayan insan toplumlarında 
kan gütmelere, domestik gruba giren· ve fakat öldürülenle hısım!ı
ğ·ı bulunmayanlar dJ;L· karışaıbilir8

• 

Kan gühne uygulamasının geçerli olduğu bölgelerde yaşayan 
insanlarda belirli özel kişilik karakteristiklerinin de ayrıca var- ol
duğu görülüyor : aşın derecede gurur, mistik yapı ve aşın derecede 

tanbul 19-78 (Sosyalleşme : s. 138 ve so'n.; §.yin ve _törenler : 
s, 263 ve son.; Telkin : s. 285 ve son.). 

7) Yargıfoy 1. Ceza Dairesi 4.6.rn33 tarih ve 332/45-8 sayılı kararın
da "Kan gütme sebebi· ile adam _öldüı::me eylemini ad.iyen öl
dürme suçundan ayıran özellik, öç almalı: şeldinde beliren ahla
ka aykırı düşünce ve tutkunun etken oluşudur" diyor. Doğrusu 
bu yorumun sosyolojik ve kriminolojik muhtevadan çok uzak ol
duğunu söyleyelidir : Kan gütme, içinde işlediği alt gruplarda, 
o alt grupların içinde geçerli ahl.fr.k, alt kültÜİ', kişiyi, .fr.deta bir 
vatan görevi gibi bu hareketi ya'pmaya zorlamaktadır. Söz k:o
nusu olan, toplumun ortak değ€-rlerinden ayrılan alt grup de
ğerlerine uymaktan ibarettir. Kanun koyucunun bu sosyolojik 
gerçeği bildiği farzolunı.ı-r; böyle olunca 450. maddenin 10. bendi 
ile ahl&k kuralı arasında bir ilişki kurmak çok hatalıdır. Kaldı 
ki, Dairenin aynı kararında yer alan şu ibare, yukarıda belirti
len görüşü ile de çelişki halindedir : "kan gütme olayları için 
ayrı bir bent ile daha ağLI" Pir ceza müeyyidesi konmasındaki sos
yal amaç toplumda kökleşmiş olan kötü bir göreneğin ortadan 
kaldırılmasından ibarettir". 1. Ceza Dairesi daha eski karar
larında bu sosyolojik gerçeği daha iyi saptıyor ve kan gütmeyi 
"muhitte kökleşmiş kötü · anane, sakim ve cemiyet dışı itiyad" 
gibi ibarelerle nitelendiriyordu (bk. 1. CD., 1.11.rn66, 1660/2737;· 
5.4.19-66, 2368/814). 

8) Ceza Genel Kurulunun 19.2".1973 tarih ve 356/160 sayılı kara
rında da belirtildiği üzere "Birinci suçta öldürülen ile, ikinci 
suçun faili arasında bir hısımlık ilişkisinin varlığı gerekmez". ,Do
mestilc gruplar için bk. Sulhi Döıımezeı.•, Sosyoloji, s. 209 ve son. 



278 KRİMİNOLOJİ 

dindarlık, dinin ınerasim yönüne bağlılık gibi. Bu itibarla bir kişi
lik teorisinin 1ıygulanması, kan gütme olaylarının izahında ayrıca 
gereklidir0

• 

O halde, kan gütme bakımından . belirle'diğimiz birinci dere
cede önemli �usus, Jcan gütmenin toplumda geçerli hısımlık sistemi 
ile çok yakından ilgili bulUDması ve hı,snnlığın en önemli s;osyal 
örgütlenme olarak niteliğini silrdı'.irdüğü toplumlarda yaşayan grup
lar arı;smda meydana çıkabilmesidir. 

İkinci tesıbit ise, kan gübnenin merkezi siy-as·al otoritenin za
yıf veya ihtilB.flara kaı·şı aHlkasız ve hissiz olduğu sosyal gruplarda 
çoğunlulda görülmesidir, 

Sosyoloji ve kdminoloji balammdaıi l<an gütme, lıı.sımlılık grup
ları arasında yer al-an ve şiddet hareketleri ile kendisini gösteren 
bir düşmanlık ilişkisidir. Ancak her tiirlü şiddet hareketi kan gütme 
olarak nitelendirilemez : 

Kan gütme zaman zaman ve aralıklı (llarak meydana çtlrnn, en 
az üç defa tekrarlanan şiddet lıarr;ılcetlednden oluşur; yvksa, bir 
tek kavga, bir tek �:iddet hareketi k-an gütmeyi beliı1Iİıez. 

Kan güm.ıeler bazan o· kadar uzun süreı· ki, ilk olayın neden 
dolayı meydana çıkbğı bile umttulur10• 

9') Bu konuda bk. Sulhi Dönmıızeı·, Sosyoloji, s. 10-2 ve _son. 
10) Kan gütmede, kriminoloji yönünden, şiddet hareketleri arasında 

geçen sürenin az veya çok olmasıl).ın önemi yoktur; meğer ki, 
fail, yukarıda sözü edilen görev bfünci ile hareıket elmiş olsun. 
Yargıtay ;ı. CD. bir karı�rında "ilk öldürme fiilinin husule ge
tirdiği eleın ve hiddetin tesiri altında olmaksızın- failin suçu 
işlemesi" ölçüsünü koymuştur {bk. ·ı .  CD., l.7.1'971, -256-8/2474. 
Doğrudur. L Y�rgıtay 1. Ceza Dairesinin 5.4.191l4 tarih ve 2368/ 
814 sayılı kararma göre evvelki olayda_ adam öldürme suçunun 
tamamlanmamış olması halinde kan gütme kabul edilemez; an
cak karşılık teşkil eden suçun teşeıbbüs halinde kalması takdi� 
rinde de _kan -gütme, şartları varsa, kabul olunabilir. Bu içtihat 
kan gütmenin kriminolojik tabiatına c'ıygun değildir. Kan güt
metle şiddet hareketi müessir fiil derecesinde de kalabilir. 

Kan gütme lrnnusundaki en yeni içtihatlar için bk. SUlhi 
Dönınezer, Ceza Hukuku, Özel Kısım, Kişilere ve Mala Karşı 
Cürümler, 11. bası, 'İstanbul H!Sl, s. 61 ve son. 
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Kan gütmenin sözkonusu olabilmesi için, şiddet har.ekedeıine 
''öcalmak, misli ile karş-ılı1.lı bulunmak, ba-ğlı_ oldwğu gmp için za
fer" kazanmak amaçlan Ue girişilmesi sözlconusu olmalıdır. 

Belirtilenlerden başıka maksatlarla iş.lenen şiddet .hareketleri 
kan gütme teşldl etnıezu, 

K,an gütmenin en esaslı özelliği şiddet hareketlerinin, iki ayrı 
hısımlık gıubunun titizlikle uydukları öıf ve adetler marifetile dü
zenlenmiş olmasıdır. Hareketler örnekleşnıiştir : 

Genelli,kl.e, kundakçılığa başvunnama, belirli bit yaştan küçük 
olanları vey_a kadınlan öldüııneme-t i.ıyulan kurallardandır. Hat�il. 
bazı toplumlarda karşılık gösterilen kişinin, durumu itibarile, önce 
öldürülmüş bulunan İdşinin muadili olması da aranmaktadır. Bu 
kurallara uyulmadığı takdirde, toplumda yerleşen kamusal duygu, 
şiddet hareketini meşnl saymaz, Gerçekten ild geniş ve nüfuzlu hi
sımlık grubu arasında oluşan bu düşmanJık ilişkisinin sonuçlannı, 
kurallara uyıgun şeldlde ·işlediğinde, olayların içinde oluştuğu top
lumun geçerli maşeri duygusu haklı saymaktadır. Hattıl. ba,:ı top
lumlarda muadeleti aşan tepki halinde, kamu des.teğini kaybeden 
tarafın özür dileyerek kan gütmeden vazgeçtiği görülmektedir, 

Kan gütme olaylan, ilıkel toplumlarda ihtilMın sona erdirilmesi 
umudu tüm olara,k ortadan foalktığında, çok kere kabilenin parça
lanması veya büyük hısımlık grubunun aynlması şeklinde sonuçlar 
doğurmaktadır, Siyasal otoritenin lcu,vvetleHmesi ve fiiH müdahale
si ile, 1oz alıp verme sure-tile kan gühnelerin sona erdirildiğine dair 
misfiller de vard.ır. 

O Jıalde, krirninolojik bakımdan yaptığımız diğer bir tesbit de 
şu olİnaktadır : 

Kan gütmenin devamı, kurallarına uygun olarak işletmesine ve 
içinde gerçeıldeştiği cemaat toplumundaki kamu oyunun bu uygula
mayı haklı saymasına bağlı gözükmektedir, 

11) Kriminolojik bakımdan ancak metinde belirt-ilen üç sebeple iş
lenen şiddet hareketleri kan gütme olarak tarumlanabilir· Yar
gıtay bu sebeplerle birlikti başka faktörler, de varsa, ka� güt
meyi knbul etmemektedir (bk. 1. Ceza Dairesi 29'.8.J:9'73, W38/ 
.2825). 
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Kan gütmenin sosyolojik ve krimin6lojik niteliği husustın<la 
verdiğimiz izahların kan gütme Olaylarının bertaraf edilebilmesi yö� 
nünden değer taşidığı inancındayız. 

Kan gütmeye karşı tedbirler 

2.80 ter. - Türkiye'de, ı.ıimdiye ka'dar, kan g'Ütıne ıolayları ile 
kanun ·kqyucu iki yolla- mücadeleye çalıı.ımıştır: 

1) 11 Haziran 1937 tarihli ve 3236 sayılı "kan. gütme sebeb1ile 
i§lenen ·{fd,am öldürme ,ve bmıa teşrJhbiis ,oiidi.m!eı-i f,aıillel'i hısımları 
.hakkında: ta{bik- olunacak mua'meleye .da.'ir kııın1m'' un getirdiği ted� 
birler, 

2)" Türk Ceza Kanununun 450. maddesine eklenen 10. bent ile 
kan gütme saiki ile işlenen adam öldürmeler hakkında ölüm cezası 
konulması, 

1. 3236 sayılı Kanun 

Kan gütmenin an� sebebi meğdurun ailesinin, katil:iı:İ ailesi 
men.suplarına her gün küçük çevrelerinde rastlamaları oldu�daa, 
öldürenin aile mensuplarını ve yakınlarını bu _çevreden .uzakla§ıtırrua 
etkin bir tedbir sayılmı�tır, Bu sebeple bnun koyu.en failler suçu 
işledikleri za,man onlarla birlikte bir dam altında yaşayan usul -
fürftğ, kardeşler ve karı veya kocanın, ikarnetgMlarmın bulundu-· 
ğu yerden en az 500 Mm. mesafede başka bir yere nakle<lilıneleri:ni 

, ve faille bir dam altında yaşamasalar da lüzumu halinde nakle ka
rar verilebileceğini, dayı, bala, teyze, kaynana ve kaynaJta hakkında 
da ayni esasın geçerli olduğunu, ke:ro kan gütme fail ve saikini bi
lerek sJıça iştirfilc · eylemiş bulunan kişiler hakkında da ayni hüküm� 
lerin uygulanacağını tesbit _etmişti. 

Kanunda dikkati çelcen 5: madde hükmüne göre "kasten öldü
rülen bir �alısın yukarıru!Jki maddelerde yazılı derecelerdeld hısımlann 
dan birisini öldürdüğünü veya 04,ii_rttü_ğünü _zannettiği kİm5eyi ve� 
ya onun yalnnlarmdan birini kan gütme saiki ile ökiiireceğine veya 
öldüıteceğine dair kuvvetli emraler mevcut olduğu takdirde C_. 
Müddei.umumisinin talebi ile ağır ceza işlerini gören mahkemece · 
nakline karar verileıbilir .. ,'' denilmekte idi. 
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Bu hükümlerin, -cezaların ve ceza sorumluluğunun şahsiliği- il� 
kesi ile tutarlı olmadığı bir: gerçek idi. Bununla -beraber biz, Ana
j,asanıri 18. maddesinin 2. fıkrası karşısında kanunun sözüedilen 
hükümlerinin Anayasay::a, aykırı say_ılm_ayacağı düşün-cesinde bulun
muştuk, Oys_a, AnaYasa Mahıkemesi 11.2.1964 .tarihli kararı ile karnı
mın 1 ve 2. maddelerini iptal ebnişfü. Bu iptal karan sadece 1 v8 2. 
mllddelerı,:: ilişkin bulunduğundan, Yargıtay suçlu ile ortaklarının na
l�illerine ilişkin 4. maddenin uygulanmasına devam edileceğine karar 
vermiştir, Ana)'asa Mahkemesinin kararmdaki gerekçe, eımniyet ted
birlerinde de kanun.ilik ve şahsilik ilkelerinin geçerli o,/duğwı-dan, 
ibarettir, Bizce 18, maddenin 2. fıkrasında geçen "so'Sy'lll geli§'mey-i 
gel'çekleştiıme" zorunluğu ile ve kanunla yapılmış bir sınırlama sı
fatile ve 1 ve 2. maddeleri, azınlık görüşi.jnde de belirtildiği üzere, 
İptal etmemek mümkün idi. 

Görülüyor ki, Anayasa Mahkemesi kararından sonra 3236 sayılı 
JGanun etkin olmaktrm ç11kmıştır. 

11. Tiiırk Ceza; Kanununun 450. maddesiınin 10. bendi 
Bu benıt kan gühne saikiyle adam öldüııne halinde ölüm ceza

sının uygulanmasını ·gerektiren bir iığırlatıcı sebebin var olacağını 
belirlemekte, höylece ceza'daki şiddetin bu nevi olayların sayısını 
azaltacaic bir faktör olabileceği görüşünü yansıtmaktadır. Gerçi 
ağır cezalar suçları önlemekte si-İıirli değıielı'. değildir ama, ilk uygu
landıklarında -bir şok etkisi yaparak suçlarm işlenmesini hir süre 
azaltabilirler. Ancak bizde, bu hüküm sözügeçen etldyi yapa�amw 
tır; zarten bugün artık şo1k etkisi de sözkonusu değildir. 

·Türkiye Barolar Birliği., Yargıtayın 450. maddenin 10. bendine 
�işkiu içtihatlarını toplayaraık yayınlamıştır12• 'Yargı.tay içtihatları
nın incelenmesi, Yargıtayın kan gübnenin sosyolojik ve krimino
lojik muhtevasına çok kere önem vermeden sadece lmkıık tekni
ği içinde kllldığını göstermektedir. Elbette ki, kriminolojik muhte
vayı karşılayan kararlar da, wırdır. 

12) Yargıtay içtihadı açısından "kan gütme" kavramı, Trab-zon Ba
_rosu; 25-26 Mayıs 1974 (T.B.B. Yönetim Kurulu tarafından ya
pılan derleme). 
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Görülüyor ki, bugüne kadar kan gütme iİe savaşma yönünden 
belirtilen mevzuatı yürürlüğe koyma dışında bir girişim bulunma
mış, 3236 sayılı Kanunun getirdiği tedbirlerin önemli bir kısmı 
Aııaya�a mahkemesi.nin karan sonucu ortadan ikallanıştır. Ceza ka
nunundaıld hükmün önleyici etkisini şüphe ile karşılamak gerekti
ğini belirtmiştik; böyle bir etkinin bulunduğu bir an için kabul 
edilse, bunu arka atlcaya gelen ııfiar zaten yok etmektedir. 

Gerçekten -memleketimizde arkası kesilmeyen, bu sebeple hat
la bazılarınca, müesseseleşmiş olarak kabul edilen aflar kan gütme
leri ta,hrik etmekte, 2iaman içinde unutulmaya dönüşen foan gütme 
fiilleri, aflar sonucu mahkfuuların !asa. süreler içinde salıverilme
leri 'dolayısile, yeniden alevlendiı'ilmiş ülma:ktaclır, 

Nasıl bir miiıcadele gereklidir? 
Bizce kan gübnelerle mü1::adelede bunlaaruı krimi�oolojik nfüı. 

Jilclerini gözönünde bulunduran kapsayıcı bir suç politikasının uy
gulanması gereldidir. 

Yukarda· verdiğimiz izahattan anlaşılacağı üzere, kan gütmenin 
ana sebepleri yapısal (structuı,ıı,l) dır; başka bir deyişle, içinde kan 

. gütme işleyen alt sosyal sistemin unsudarma, alt kiiltiiııe ve belirli 
bölgeleı-de yaşayan insanların Idşilik özellilderine bağlı olarak gö
zükmektedirler. (Alt kültür kavramı için 243 ve 246 no.lara bk. ) .  
Bu seibeple alt sosy,al sistemde,- sözgelimi hısımlık sisteminin an
lam ve fonksiyonlarında, alt kültürde değişildi:k rİıeydana gel
medikÇe kan gütmelerin ortadan kalkması çok güç olacaktır. Belirli 
kan gütme zincirleri ortadan kalksa: da, sistemin özelliıkleri değiş
medikçe, yeni zincirlerin te§ekkülünü beldemelidir. 

_Gerçek böyle ulmakla beraber, elbette ki, eli ko,u bağlı olarak 
durulamaz. Bu sebeple şimdilik aşağıdald çareleri düşünüyıoruz : ·  

1) Kan gütme olayl,armm, merkezi otoritenin zayıf ya da il
gisiz, hissiz bulunduğu bölgelerde ortaya çıktığına yukarda değin
miştfk. Böyle olunca memleketimizin kan gütme olaylarına sahne 
ol.an bölgelerinde devlet otoritesi,ni en üst sınmna kadar kuvvetlen• 
dfrınek ve belirli -bölgelerde merke2i otorite ile rekabet .eder şeıkil -.. 
de kuvvetli bir örgütlenme teşkil eden lnsımhk grupl_a,rının, k,a;bi-
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le niteliğini ta,'iıyan grupların ege�:nenliklerine son vermek gerekir. 
Ti.irk toplumu; sanayileşip şehirleştikçe bu gelişme esasen kendisini 
gösterecektir. Yapılaca•k şey bu gelişmeyi hız.Jandırmak ve 'kolaylaş
tırmakbr . 

Bu itibarla kan gütmenin geçerli olduğu bölgelerde en yetenek
li idare ıl.mirlerinin, en çeviık, �nerjik ve çalışkan zabıta elemanları
nın gönwlenclirilmeleri bugün için başta gelen tedbirdir. 

2) Merkezi otoritenin zayıflığı konus�da adliye mekanizma
sının etldn çalışmaması da en önemli faktördür. BU bölgelerde da
vaların büyük bir hızla neticelendirilmemesi dolayısile, ihalkta ,ada
let mekanizması yolu ile bir sonuca ıılaşıl.amıyacağı inancının yer
leşmesi kadar, kan gütmeleri ta:hl'i'k eden ikinci bir unsur yoktur. 

Bizim kanıaa,tımız şudm ki, -kan gütme ile mücadelede, enerjik 
hfildm ve a,dliye tcşldl.itı, dıl.valarm çoık kisa süreler içfode biliril
mesi en etkin araçtır. Böyle b:ir uy_gulama, esasen, kan gütme zin
cirlerinin başlamasına da engel olur. Adaletin yeterli ve tatmin edi
ci olmaması veya böyle sanılması kan gtiıtme zincirlerinin başlama
sında çok kuvvetle etkili olurıa. 

3) Kan gütmelerin sürüp gidişinde başta gelen unsurlardan bi
nsınin, kan gütmelerin içinde işlediği grup kamu oyunda, şiddet 
hareketlerinin haklı :olduğuna dair bir fo,çı.ncm yerleşmesi olduğunu 
açıklamıştık. 

Kan· gü,tm� ile savaşta bu inan�iiı. tahriıbi başta gelen şarttır: 
Sözügeçen inancı yoketmek, zayıflatmak, bu inaıicın değeri husu
sunda şüpheler yaratmak böylece bir sosyal değer değişmesi yolunu 
açmak gereklidir. Grup mensupları radyo ve televizyonun bi.itünı 
ha,berleşme araçlarının yardımı ile yeniden bir sosy�lleşın:yc, ( r€
socialization) tilbi tutulmalıdıdar; onlarda yeni değerlerin ve tu
tum biçimJerinin t�şkiline çalışılmalıdırı-ı . 
13) Ceza Genel Kurulu 4.6.19-73' tarih ve 1/45-8 sayılı kararında "kan 

gütme saik.inin tuhakkuku için son olay muktulünün ilk öldürme 
suçunun faili olması şart olmayıp, beraat etmiş olsa da sanığın 
böyle bir kanaata sahip olmasını" suçun teşekkülü için yeterli 
saymıştu·. 

14) İçişlerf Bakanlığı 20.4.1!Jı64 tarihli bil' genelgesinde çeşitli Ba
lrnnlıldarca yapılmrısı gerekli propa,ganda çalıŞmaları zorununa 
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Kan giitmelerle savaşta, Milli Eğitim Bakıanlığının liderıliğinde 
bütün kitle haıberleşme araçlarına düşen büyük gıörev şudur : Kan 
gütmenin meşruluğu hakkındaki bu duyguyu tahrip etmek. 

Bunlar dışında, genel olarak adam öldürme suçlarına neden 
olan faktörler, kan gütmelerde de, elbette ki sözlronusudur, 

Kan davalarının m�mleketimizdela g�nişliğini ve sözü geçen 
hareket v� füllerkı yaygın bulunduğu alanların nereleri olduğunu 
kesin olarak tesbite imıkfin verecek dayanılır istatistild-er yuktur. 

İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsü 
tar�ından Adam Öldünne· Cürümleri üzerinde yapılan etüd (Adam 
öldürmeler hakkınd;ı ara§ltırma) inceleme konusutiu · teşlcil eden 
6'386 failden 106 sının fiillerini kan gütme saiıkile işreımiş bulunduk� 
!arını göstermektedir, R_akam.Jıa.ra göre filller özeÜikle Gaziantep, 
Konya, Mardin, Urfa, Trabzon'da toplanmakt,a-dır. 

1971 • 1973 yıUarı "!,rıasında memlel�etimizde Polis .bölgesinde 
yaşayan 15 milyon ki�iye oranla kan gütme saild ile işlenıdiği kabul 
oluniın suçlar şöylece açııklanmıştfr15 

: 

Yıllar 
. 1971 

19172 
1973 

Olay 
42 
34 
44 

100.000 kişiye düşen olay 
0,28 
0,23 
0,3-0 

Adalet Bakanlığında mevcut istatist�ere göre durum 1970 • 
1972 yıllarında şöyledir16 

: 

Ytl 
1_970 
·1971 
1972 

Samk 
21 

ıt.75 
26 

Açılan dava 

14 
116-
13 

Takipsizlik 
yolc 

1 
5 

. değinmiştir. Tabii bu tür işlerde başarı, sadece genelge çıkar• 
maklıi elde edilemez; bılanayan bir kovalamaya ihtiyaç vardır. 

15) . Kan Diivası Seminer Çalışması, TBB yayını, s. 54. 
16) Aynı yayın, s. 59. 
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Kan-aatımızca rakamlar konu üzerine ciddiyetle eğinilm.esini ge
rektirecek niteliktedir. 

§ 7. DİN VE SUÇ 

249, - Din ve suçluluk konusu başlıca i'ki yönden incelene-bilir: 

1) Muhtelif din ve mezheplere mensup olanların veya• dinsiz
lerin suçlulukları arasında bir fark var mıdır? 

2) Hangi dine mensup 'Olurs·a ıolsunlar, dini kanaatları sağlam 
olan ve ibadetlerini yer.ine getirenlerle ihmalk.1r bulunanların suçlu
lukları arasında fark var mıdır? 

250. - I. Değişik din ve mezhep7ere mensubiyetle S'U,çluluk aıra
sındaM ilişkiledn i,ncelenmesi amaciyle Avrupa'<la ve Ameıfüa'da 
bazı kriminologlar tarafından araştımıalar yapılmıştır1, 

Almanya ve Hollanda'da yapılan araştırmalar, genel olarak ka
toliklerin suçluhı1< oranlarmm yüksek olduğunu, sonra protestan1arın 
geldiğini ve n_iilıayet musevilerin az ıorarrda olduklarını göstenniştir. 
Dikkati çeken husus, Hollanda'da yapılan araştırmalar sonucunda 
dinsizlerin en az suçlufuk amıııı gösteı'diklerinin belirmiş olmwıı'dıt'2• 

Buna karşılık Ameıikan incelemelerinde tersi sonuç elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

1) Din ve suçluluk konusundaki araştırmalar bakınıından şu eser
lere bk. Aschaffenbw·g, Das Verb;·ecıhen und seine Bek.!:impfung, 
Heidelberg 19·33; fü·win Hacker, ber Einfluss der Konfession auf 
die Kriminialit3.t in Urgarn, Miskole 193-0; Sutherland- Cressey, 
Principles of Criminolo,gy, s, Z01; Taft, Criminology, 3. bası, 
s. 275-; Hıırwitz, Crinıl'nology, s. 233; GilUn, Criminolo,gy and 
Penology, s. 246-; Cat'r - Saunders, Mannheim, Rhodes, Young 
offenders : An Inquiry into juvenile Delinquency, New York 
1944. Sosyal normların bir bölümü olarak Din konusu için bk. 
Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, s. 11'84 ve son. 

2) IRongıer, Criminality and Economic Conıditions - Bonger'in araş
tırmah:ırı hakkındaki ayrıntılı bilgiler için hlc. GlIIin, 247; Cald
weII, CriminologY, Landon 19'5'2, s. 246. 
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Amerikao:ı incelemeleri de katoliklerin ve Baptistlerin en yüksek 
suçluluk oranı gösterdiği hususunda aynı sonuçları venniş bulun-. . maktadır8

._ 

Katolik ve Baptistlerin yüksek suçluluk oranı göstermelerinin 
mezheplerle ilgisi bulunmadığı muhakkaktır : Amerikan ve Avrupa 
etütleri durumu aşağı yu'lrnrı şu hususa yomnaktadırlar : 

Bir kere Amerika'da zenci nüfusunun büyük _çoğunluğunun Bap
tist ve katolik olması, ayrıca Ameriıka'ya yerleşen göçmenleıin .ka
t-olik _o·lmaları bu hususta esaslı bir oran yükseltici ·faktör teşldl ey
lediği gibi, geniş katolik .ailelerinin genellikle ekonomik ve sosyal 
bakımlardan geri kalmış olmaları da bu hususta bir faıktör sayılmak 
gerekir. 

Gerçi bazı yazarlar katolilderin fazla s-uçluİuk ,oranı gösterme
leı'İni' ·( günah çık(l)ıma.) müessesesinB bağla.maktadular; I(ıatoük, suç 
işledikten sonra güniıh çıkarıp · papaza itiraf yoliyle huzura kavuşa
bildiğinden, ileride de suç işlemek bakmı:ından -bir ti.ir ruM hazırlık 
elde edebilmektedir<!, Sözüedilen özelliğin foatOliklerin suçluluğu ba
kımından ciddi bir faktör olaraık gösterilip gösterilemeyeceği husu
sunda düşünülebilir, 

Nüfusu değişik dinlere mensup, yiıni içinde din yönünde11 homo·
jenlik bulunmayan toplu�ar<la, bu farklılıklar ayın bir kültür Çer
çevesinde bütünleşmeyi (integra.tion)5 güçleştirebilir, kültür ilıtilaf
ları yarataıbilir, 

251. - Dinsizlerin Avrupa etütlerine göre en az oranda suçlu
hık göstern'ıeleri bu duı·ı.trn<l� bulunanların öğretim ve eğitim ba
kımından genellikle ileri düzeyde· 'Olmalarına yoruınlana-bileceği gi
bi, museviledn .suç oranı ,da bir _arada sııln bir dayanışmanın· sağladığ• 
sosyal kontrol içinde yaşamaları ile izah olunabilir. 

İs1i'irn dinine mensup olanların gös-terdiği suçluluk oranının ne 
olduğmıu belirten incelemeler y,oktur. Zira Avrupa ve Amerika'da ge-

3) Sutherland - Cressey, 2.03; Caldwell, 246-. 
4) Taft, 276; HUl'twitz, 233. 
5) Bütünleşme kavramı hakkında bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 

7. b"ası, İstanbul 1978, s. 187 v� son. 



DİN VE SUÇ 287 

nel nüfusta bu dine mensup olanların oranı ihmal edilebilecek ka
dar azdır. 

Memleketimizde durum 

252. � İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Ens
t.itüsü tarafından 6386 adam öldürme faili üzerinde yapılan bir etüd 
bunlardan 6367 sinin ınüslüman, 13 ünün lmistiyan ve 6 sının mu
sevi olduğunu gös-tenniştir. Genel nüfusa göre ornn gözönüne alıııa
cak olursa, belirli dinlere mensup olma bakımından suçluluk ormn� 
1-arında aşağı yukarı,. bir fark bulunma,dığı meydana çıkmış olur. 

253. - II. Dini, kanaatlttt'da sağlamJ1k, içtenlik ve ibadet ile 
stıçlııfok arası.ndaki ilişki kanustı,na geUnc_e : 

Bu husiısta etkileri tesbit ve izah amaciyJe girişileceJ< inceleme
lerin, bilimsel araş.tıtmalar baikımından, genellikle sağlam sonuçlara 
götüremiyeceğine işaret edelim. Gerçekteq.- bir kimsenin itikad.J, ima
nı, dini kanaatlerindeki sağlamlık derecesi insanın içine ili�kin bir 
konu teş-kil eylediğinden bu ıhususta aıwak dış bir takım delillere 
dayanılarak bir fildr elde edilebilecektir. Bu suretle elde olunan bil
gik:r ise çok kere gerçeği belirtmez, Kiliseye veya camiye muntaza� 
man giden ve fakat kanaatlerinde samimiyetten ,eser bulunmayan ldm
seler Q'O'ktur. 

Gerçek imanın insanı suçtan ve her türlü ahlı1ksızhklardan alı
koyduğu ötedenheri iddia edilmiştir. Aıneııi.ıka'-da özellikle kilise 
mensubu olan araştırıcılar tarafından· yapılan incelemelerin bu so
nucu verdiği iddia "Olunmuştur6• Glueck'ler inceledikleıi 500 suçludan 
ancak % 8.5 uuun mahkı1m olmadan önce muntazaman ldliseye git
ti·klerini açı:klamaktadırlar7• 

Buna karşılık Lombroso gözlemini yaptığı birçok suçluların ger
çek iman sahibi o1duklarını belirtiyor. 

6) Leo Katmer _ E1iguis Weil', Crime and Religion (Chicago, Fran
ciscan Eernld Press, 19"36', s. 19); E. Thcodore; Baehnınnıı, Reli
gion in a Reformatory (the Luthern Church Quarterly, Nisan 
1937, s. 137). 

7) Sheld,on - Eleanor Glueclı:, 500; Criminal Carreers, New Yorlc, 
1930, s. 131. 
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Birleşik Ameri<ka ceza ·evlerinde yapılan araştırmalar ise suç
lular arasında dinsiz olanlar ,oranının çok· düş.il½ olduğunu göster
mektedir. Böylece ortaya çıkan değişik sonuçlar bazı yazarlara elinin 
suç yönünden az etkili olduğunu kabule götürmüştür". 

254, - İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Ens
titüsünün 6386 adam öldürme faili üzerinde yaptığı inceleme"lerde 
din ve dine h;:ı.ğlıhk konusunda alınan sonuçları aşa�daki cetveLde 
gösterilmiştir : 

Bu tablonlln- verdiği sonuç çoık diıkkıali çekicidir. 6386 suçludan 
4102 sinin suçtan evvel dinlerine bağhblc derecesi itibarile ( ç:ok sıo
fu, ve imanı kuvvetli) olduıkları ve 4270 inin. suçt.an _evvel mun
tazaman dini yükümlerini yerine getirdikleri. anlaşılmı:ıktadır ki, bu 
rakamlar hemen hemen suç işleyenlerin _2/3 sini teşkil etmektedir. 

Gerçi bu rakamlarda- tam bir sıhhatin var olduğunu söylemek 
mümkün değildir, Zira söz konusu rakamlar suçlulara yöneltilen 
sorular karşılığında elde edilmiştir; suçluların manen yüksek du
ıum-da olduklarını b�lirtme çabası ile sistemati'k olarak yalan söyle
miş olmaları mümkündür. Bununla beraber rak,amiarın yine de dik
kati çekici niteliık gös-terdiğini söylemek gerekir, 

Ayn_i suretle Ankara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü tarafuı
dan 1000 Mükerrir suçlu üzerinde yapı1an araştıl'maya ait ciserde, 
suçlulardan % 93.10 unun dinlerine bağlı olduklan, % 92.30 unun· 
ahret'korkusu taşıdıkları kaydedilmiştir. Bu etüd balammdan ,da yu
karıdaki mülahazalarımızı kaydetmek is'teriz. 

Her ne olursa olsun memleketimizde i§lenen suçlaf baıkımın
dan dine bağlılık derecesindeki sağlamlık ve yüksekliğin SlllÇU önle
ı;rıek baıkımından -olan etkisi hususuntla dikkatle dumlınası gerektiği 
söylenebilir, 

8.) Bk. Szabo, Criminologie, s. 188. 
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So�uç 
255, - Din insanlar için bix takım hareket kuralları koyar ve 

bunları bazı siiprasos'!J'lll müeyyidelerle karşılar. Din insan hareket� 
)erini düzenleyen aherrldi bir sistemdir. Dinler sadece büyük tabiat 
üstü fül.hl varlık ile insan arasındaki ilişkileri değil ve fakat insan• 
lar arasındaki ili§ldleri de düzenlerler. Dine inanan kişi-ler, toplum 
hayatlarında dinin gereklerini, kurallarını, normlarını ciddiyetle göz� 
önünde tutar ve hareketlerini buna göre idare ederler, 

Büyük sosyologların ilkel toplumlarda dinin rolü ıhaldcında tesbit 
ettikleri esas ve gerçeklerin, günümüzün sanayileşmiş toplumları 
bakımından ·ne derecede geçerli olduğu, üzerinde dunılaca:k bir ko
nudur. Şurası bi.r gerçektir ki, din çok etkin bir sosyal _kontrol ara
cıdır. Bu girişten sonra dine bağlılık ile suçluluk arasındald ilişki
lere ait görüşümüzü şöylece belirteceğiz : 

Sosyalleştiıilmiş ve ahlaki amaçlara yönelmiş bir CÜni iman ve 
bağlılık itişinin iyi tavır ve hareketini sağlayabilir ve suça yönelten 
unsurlara karşı- direnmek hususunda kuvvet sağlar. Fakat din ve 
ib_adet bu niteliğini kaybedei·ek dış bir takım şekilleri ve törenleri. 
yerine getirmeıkten ibaret hale gelince iyi tavır ve hareket s-ağlaya
bilmek 'suretile suçu önlemek şöyle dursun, belki de, suç için ma
zeret teşkil eden bir araç haline gelerek suçu teşvil< bile edebilir. 
Yatağı üzerinde haÇı m�afaza eden fahişenin, (elln1sibü Habibullah) 
levhasını di.ikk1nma asarak karaborsacılık eden esnafın durumu bu 
değil midir? 

Hodbinli•kten temizlenmiş ve sosyal amaçların ve ahlilkın ama
cına yönelmiş bir dini imandır ld, suçu önlemek imkllnını sağlaya
bilir. Mcsi takdirde, baz.en, ba.tıda görüldüğü gibi rn&-bet, kilise, in
san tarihinde işlenen en büyük suçların terHpçisi ve faili haline de
ğişebilmektedir. 

Genel hayatta ahlıl..k prensıi.pleri v.e mülihazalarmın bir çoğu di
nin de telkin ettiği kurallar halindedir; böyle olunca iyi da1:ranış
lara götürme bakımmdan sözü geçen kuralların mı yoksa dini esas
ların mı iimil ülinUş bulunduğunun tesbiti çok kere mümkün ola
maz9. 
'9) Din ve ahlak arasındaki ilişkiler konusun.da bk. Sulhi Dönm.ezel', Sosyoloji; 7. bası, İstanbul 19,78, s. 2.6-0 ve son. 
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Ö.zetle diyeceğiz ki, bir dine mensup oluş Jdşiyi, aynı zamanda, 
ahlak prensiplerini içine geçinneğe yöneltmişse, dinin suçu önleyi
ci etkisini ,kabul etmek zorunlu olur. Din fiilen yaşanıyorsa, suçu 
önleyici bir set te�kil eder'0

• 

8. § ÖĞRENİM VE SUÇ 

256. - Öğrenim durumu He suçluluk arasında yakın bir ilişıki
nin bulunduğu ötedeniberi iddia edilegelmiştir. Küçüle suçluların sı
nıfta kalan, ojculdan kaçan haylazlardan türemekte bulunması bu 
iddialara hak verdirir nitelikte sayılmıştır. 

Amerika'ı:Ia yapıl�n etüdler suç işlediklerinden dıoiayı mahkı1m 
edilenler arasında okuma yazma bilmiyenler (ummiler) oranının 
yti'kseık -olduğunu, •ayrıca muntazam eğitim görmi¼ bulunanlara ait 
oranın da keza çok düşük olduğunu oı:taya koymuş bulunmafotadır. 

257. - Memleketimiz bakımından bu -oran çok daha yüksektir . 
İstanbul Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü tarafından 6386 adam 

öldünue üzerinde yapılan _araştuma, bunlardan 4938 inin hiçbir ö ğ 
renim görmemiş hnlundukl.armı gfütermiştir. 

Yüıksek öğrenim yapmış olanlar ancak 4 ve liseyi bitirmiş bulu
nv.nlar 1 7  kişidir. İlkokulu bitirenlerin sayısı 590 dır� 

Demek ıo.Juyor ki, incelenen miktarın ,% 77.33 hiçbir öğrenim 
gfümemiş bulunmaktadır. Yine - ayni .  Enstitü tarafından 974 suçlu 
çocuk üzerinde yap-ılmış bulunan inceleme bunlmdan ,% 47.5 inin 
okuyup yazma bilmediklerini ortaya koymuştur, Devlet İstatistik 
Enstitüsünce 1972 yılında 1181 suçlu çocuk üzerinde yapılan ve 20B 
yayın no. su ile neşrolunan ankete göre is_ e, çocuklardan 186 s1 oku
ma yazma bilmemektedir. 279 çocuk hiç bfr okula gitmemişlerdir. 
Görülüyor ki, Türikiye'de geçen yıllar içinde eğitim &önne- imkanı 
gittikçe genişlemektedir. 

A01kara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsünün IOOD MükerrİI' 
suçlu üzerinde yapmış bulunduğu araştırmanın sonuçlarına göre bun. 
lar'dan '% 48.lO'u okuma yazma bilmemektedir; 1% 57.60'1 hiçbir öğ
renim görıınemiştir. 
10) Szabo, Criminologie, s. 188-. 
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Yukarı-da sözünü ettiğimiz 203 yayın no. lu araştırma 333 kadın 
hükümlüden 245 inin yani ·% 70 inin okuma yıaroıa bilmediklerini 
tesbit ebnektedir. 

258. "-- İşbf _gözlemlerden hareket etmek suretile eğitimin veya 
okuma yazma bilmemenin suça yönelttiği veya eğitilmiş olınanın 
veya okuma yazma bilmenin suçu önlediği söylenebilir mi? 

Fikrimizce _okruma yazma bilme veya eğitimin suçu önleyici ve" 
ya suça yöneltici bir etkisi okluğunu açıklamaya imlcfill yoktur. Fa� 
kat özellilde eğitimin dolayısiyıle etki yaptığı muhakkaktır. Gerçek, 
ten bir kere özellikle muntazam okula _gidebilmesi çocuğun olduk" 
ça refahlı bir aileye ve ihtimam gösteren eıbeveyne mensubiyetine 
delalet eden ıbir işarettir. Öğrenime devam etmek, muntazam oku" 
la gihnek çD"cuğun kötü çevrelerle olan iligisini kesebileceği gibi ay"· 
nı zamanda uygun bir disiplin altında manevi meleklerini geliştir, 
mesini de sağlamış olur. Suçlu çocuklar genelUkle oıkul kaçakları ara" 
sıudan türemektedirler,. Bu sebeple çocuğu ·okuldan kaçmağa b0a§la" 
yan ebeveynin büyük bir dikkat ve ilgi gös-tenneğe baş.laması gere• 
kir. Amer.üka'da yapılan incelemeler çocuklar tarafından işlenen suç" 
lana oknllann tatil olduğu günlerde birdenıbire arttığını göstermek� 
tedir. 

Giriş 

9. § KİTLE HABERLEŞMESİ VE. SUÇ 

259. - Çağımızın sosyal kurumları arasında, sosyal hayata ve 
insanların tavır ve harekertlerine en ziyade etkili olanlarını  hiç şüp" 
hesiz kitle hob·erleşme (iletişim.) araçları (Mass rnedia)_ oluşturmak" 
tadır. 

Halen kitte -iletişim araçları olarak da ifade edilen bu terim ile, 
mesajların aleni olarak telmik vasıtalar-la ·(media), dolay:ısiyle, yani 
yüz yüze olmay-ara'k (•haberleşmenin tarafları arasında mesafe ve za" 
man bulunması suretiyle), tek ·tatafli (mesajı veren ve dinleyicileri 
aı·asında rol değişimi olmaksızın) ve dağılmış bir dinleyiciler ldtlesine 
yQ-nelmesini sağlayan vasılalar söz konusu edilmektedir1

• Böylece ta" 
1) Maletzke, G., Einfübr_ung in die Massenkommunikationsforschun.g, 
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nımlanan araçlara Televizyon, Radyo, Basın; filimler, plaklar ve 
teypler girmektedir ve gelecekte telli televizyon da dahil olacaktu , .  
Bütiin hu araçlar, kül halinde, bir tür sosyal ınuraka"be, ,teftiş, uzlaş
ma, uyuşma, ve sosyalieşthme fonksiyonlarmı yerine getirmektedirler. 
Çoğulcu bir tıo-plumda bıir tek kamu o•yu değil Ve fakat "kamu oy
larının" var olduğu bil'.inmektedir. Bu sebeple araçların yayınlarına 
balana,k suretiyle kamu oyunun neden ibaret bulunduğull'un ımlaşı
labileceği hususundaki görüşlerde isabet yoktur. Bu sebeple halkın 
tutum ve inançlarını bllimsel olarak tesbit etmek istiyorsak başka 
bir talcım araştırma metodlarına sahip olmamız gerektiği hususunda 
şüphe yoktur2. 

!Gtle luı+berleşme araçlarının suçla olan ilişkilerini tesbit için, 
her şeyden önce bu araçların insan tutum, davrıanış ve eylemleri 
üzerindeld etkilerini belirlemek gerekir. Bizim bu konuda katıldı
ğımız mörüş şudur : bellrli bir mesajı ya da, şiddet, veyahut müs
tehcenliği yayan haberleşme aracı insanların tutum tavır ve hare
ketlerini, oniarın istek ve ihtiyaçlarını talınin edebilecek bi1gileri 
na•klettiği zaman etkili olabilir. Bu sebeple ya da belirli kitl.eye ula
şan ·her hangi bir mesajı İıitab edilen kitlenin çevresine ait bazı gP
dinümleri konttol edebildiği illçiide etkinlik kazanıı·. Bütün mesele 
insanları, çe,vreleri bakımından, önemli zorunlu değişme gereğine 
inanduabilmek, kişilerin çevrelerinin bazı görünür11leri ide i'gi:i ilma 
ka,biliyetini belirleyen telkin ve propagandalar yapabilmektedir. Oysa 
çağımızın demokratik t-oplumlarında insanlar, bir tek değil ve fabt 
çok değişik bilgi, mesaj alma lçanailanyla karşı karşıya bulunmal<ta
dırlar, Bil'biriyle rekabeti halindeki kanalların yapmak istediği telkin
ler ve etkiler bu sebeple güçlü olamıyacaktll'. Bu hal, çağımızın kitle 
ha•berleşmesinin insan tutum, davranış, tavır ve hareketlerinde esaslı 

' değişik.Jilder yapabilmesinin \Jlağanüstü güçlülüğünü izah eder. 
İnsanların tutum ve davranışları belirli -bir yaştan sonra esasen 

değişmeye çok direnç_lidir. Kişilerin faydalı saymadıldan ya da esa-
Bedin lS-72., s. 9 (zikreden : liarns Jochaim Schncideı·, The 
Influence of Mass Communication Media on Public Opinion on 
Crime _ and Criminal Justice (in Collected Studies in Criminolo
gical Research, Volume XVII, Pu-blished by Council of Europe, 
Strosbourg 1"9i79, s .  121 ve son.). 

2) Noelle Ncumann, öffentlichkeit als Bedrohung, Freiburg 1977, 
s. 13-42 (zikreden ; Hans Joclıainı Scheider, s.g. mak., s .  122). 
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sen kendilerinde yerleşmiş düşünce ve eylemlerle iıhtilM haLinde bu
lunan telkinlere karşı olan dirençleri Ç'O'k güçlüdür. Bu sebeple Psi
koloji � ve Sosyolojideki esasları gözönünde tutmadan yapılan ikna 
ça:balarının fazla etkili olmayacağını söylemek gerekir. Gene bu ba
kımdan difokati çeldci bir husus, grup içinden gelen telkinlerin grnp 
dışmdan gelen telkinlere göre daha güçlü olmasıdır. 

Şu hususu açıklıkla kabul etmek gereıkir ki, etkilenmesi arzu 
edilen kitleler pasif bir alıcı, propagandacının istediği gibi şekil ve
receği bir hamur değildirler. Aslında kitleler, kendilerine yapılan 
telkinlerden ve telkincilerden biı: şey isteyen ve hu telkinler ara
sından kendileri için faydalı olanı seçip alan kişilerden oluşmakta,dır
lar. Adeta amda bir pazarlık vardır ve kitleler de hu pazarlığın bir 
tarafını teikil etmektedirler. 

Dünyaya gelen çocuk toplumsal kültür haıkkında hiç bir şey bil
meyen küçül< "bir vahşi v.arlıktır; kültürü yapan dili, dini, öıfleri, adet. 
leri tümii He sosyal normlarımızı bilmemektedir. Çağda.ş uygarlığın 
devamı, onun kültürün ibilinçli bir iştimkçisi haline getirilmesi için 
sosyalleştirilmesine bağhdu· . Sosyalieşmenin ise insanın öğrenme ka
biliyetine, dayandığı bilinmektedir. 

Çncuk gözlemler yaparak ve taklit yol-uyla uy;garhğın bilinçli _bir 
öğreticisi haline gelmekte ve varlığını sürüreıbi.lmektedir. Çocuık 
yalnız anadan babadan şifahi bilgiler almakla kalmamakta. çeşitli 
semboller marifetiyle de s-osyalle;ı.tirilmeıktedir. Ç�ğdaş toplumumuz
da yüzyıllardan beri gelen bu sosyalle;ı.tirme teknikleri varlıklarını 
sürdürmekle beraber, bunlara yenileri de eldenmiştir. Bu sebeple 
özellikle basılmış eserler Çocuğun sosyalleşmesinde önemli yeni tek• 
nikler olaro.k kabul edilmelidirler. Bunlar mariıfetiyle çocuğun ta
vu, hareket ve inançlarını ı::tkilemek mümkündür. �u yeni teknik
ler arasında en. güçlüleri sinema ve televizy<ındur; çünkü insanlara 
hem_ sesle, hem de gö.zle hitab etmektedirler, Bu itibarla Çağımızda 
en etkili haberleşme aracının televizıyon olduğu kabul edilebilir. 
Televizyon ve radyo günümüzde bir eğlence aracı .ı:ı-lmaktan çıkmış, 
fakat çocukların kendilerinden çok etldn ,olarak faydalandıkİl1,rı araç. 
l�r haline gelmişlerdir. 

Kitle araçlarını özellikle televizyonu i�leyen çocukların bunlar 
marifetiyle saldırgan bir tavır ve hareket elde edip edemiyecekleri 
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bir çök karmaşık faktörlere bağlıdır. Doğrusu şudur ki, bugünkü 
bilgilerimiz ldtle haberleşme araçlarının insan tavır ve hareketleri, 
ni ne ölçülerde etl<lleyebileceğini açıklamaya imkil.n verecek nite
likle değlidir, Bununla bera:ber ldtle habedeŞinıe araçları arasında 
özelli!<le televizyonun sosyalleşLirme teknikleri arnsmda en etkin ola, 
nını oluşıtıırduğunu söylemek gerekir�. 

Böylece genel olarak kitle ha-berleşme araçlarının etldleıi hak
kındaki görüşlerimizi yansıttıktan sonra, şiımdi kitle haıberleşmesinin, 
ı;uç ve cezm adaleti konusunda kamu oyu üzerindeki etkilerine aşa
·gı-daki bahislerde değinmeyi uygun say1y-0n12-4. 

259 his. - Kille haberleşmesi suça ve ceza adalet sisteminin _iş
leyişine yayınları arasında geniş yer vermektedir. Bu husus kamuyu 
eğlendirme ve bilgi, haıber verme ma:ksadiyle yerine getir�lmeıktedir. 
Ancak bir rekabet dünyası içinde çalışılması her iki fonksiyon yeri
ne getirilirken yayının çekici I!itelikte yapılması gereğini oı:taya çı
karmaJcta, dikkati davet edici mekanizmalara başvurulmakla, okı.y
ları olağanüstü, heyecan verici 'biçimde yansıtma·lc eğilimi, mukavemet 
edilmez biçimde orta:y,a çıkmaktadır. 

To12lumda yaşayan insanların _çoğunluğu suç ve suçlu ile doğ
rudan doğruya temasa gelmezler; insanların çoklulda muıhatap olduk
ları suçlar küçük, basit bir taknn fiillerdir. Oysa fiilen işlenen suç
larla kitle lıaıberleşmesinin ",resmeltiği sııç,' arasında büyük farklar 
vardır. 

Kitle haberleşmesi özeUilde can, mal ve özgürlüğü esaslı şekil
de ihlal eden ağır ve va-him suçlar üzerinde durur ,Kitle ha:berle�me
sinc]e suçların resmedilmesi (portrayals) ve i,hti..lMJarm çözümü he
men daima şiddete başvurulması yönteminde olma-ktadır. 

Batıda yapılan araştırmalarda televizyonun bfüün diğer kitle 
ha·berleşmc araçları arasında en ziyade itibar lrnzandı:Sı ve yayınl::ırına 

3) Kitle haberleşme araçlarının propaganda etkileri konusurida bk. 
Sulhi Dönmezer, Basın ve Hukuku, 4. bası, İstanbul 1976, s. 4 
ve son . ;  Sulhi Dönmezeı· , Sos_yoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. 3g-3 
ve son. 

4) Bu konuda temel kaynağımız H.ım.s Jochaim Schneider'in s.g. 
makalesidir. 
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itimad edildiiği tesbit eıdilmiştir, Batıda Devlet televizyonuna en 
yüksek derecede itima-d olunmaktadır. 

Demo!kratilc çoğulcu bir toplumda suç haıberlerinin veıilmesi, yar� 
gılamaların yansıhlması bakımından da taıbii: olarak, farklılıklar ola
caktır, Yapılan araştırmalar bu tür yay:ınla,rda gazetelerin, kendi oku� 
yuculannın fikri sabitleıini, "klişe tip"lerine5 ait özellikleri yansıttık
larını göster�ekte'dir. Böylece gazeteler okuyucularında mevcut klişe 
tipleıi güçlendirmektedirler. Gazeteler bu sebeple damgalama (st�g
matisat-ion) hususunda en önemli 110,lü ıoyİıamaktaclırlar (Damgalama 
konusunda 388 no. ya bk.). B-öylece, 'Okuyucularında yerleşmiş sabit 
fikirlere ve tas,a,vvur ve klişe tiplere göre değişmek üzere gazetelerin 
bir kısmı suçluyu cana'Var ,olaraık -damgalarken, diğer bir kısmı aynı 
suçluyu bozuk düzenin zavallı bir ; .. .ağduiu olarak göstereıhilmek
tedir. 

İdeolojik ve militan karakter göstereİı etkisi az ve tirajı düşük ba
sın -dışında, gerçek profesyonel gazeteler orta sınıfın değer ve hassa� 
siyetini yansıttıkları için şiddet suçlarına, yayınları arasında çok g,e,; 
niş yer vermekte ve böylece kamuda. bu tür suçların çok arttığı inan� 
cını yaygınlaştırma-ktadırJar; bu durum .söz kOnusu s-i.ıçların ih-bıaırı ora
nını yiikselbnekte _ve bu suçlarla zabıtanın daha özenle meşgul -ol� 
masına şehebiyet verdiğiµden, suçlaı;ın arttığı' hususundald inanç da� 
ha da kuvvetlenmektedir. 

Kitle habedeşme araçlarının suçu ve ceza adalet sistemini ya� 
yınlannda, "resmederken" sebelbiyet ·verdikleri olum.s,uz tutumlar şu 
suretle özetlenebilir : Kirtle haberleşmesi bazı suç· haberlerinin ve� 
rilmesini bilerek ilimal etmektedir; Komünist memleketlerdeki tutum 
böyledir. 

Bazan da suç ha,kkınde. gereğinden çok fazla ve a:bartılmış ha
ber verilmekte ve böylece suçu anlamak ve uygun biçimde tepldde 
bulunmak güçleşmektedir. Bu .hal ,çağdaş. ıbasının bir tür hastalığı 
gibidir; bu yüzden suç !korkusu toplumsa hir tür panik halini al
maktadır. 

Nihayet kitle habedeşmesi kötü ve yanhş haber vernı.elctedir. 
5) Klişe- tip (Stereotypes) kavramı için bk. Sulhi Dönmcz:er, Sos

yoloji, 7. bası, İstanlbul 19-7'8, s. 96, lOü, 386. 
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Bri genel bilgilerden sonra çeşitli kitle haberleşme araçlann.ı 
teker teker ele alabiliriz : 

a) Edıebiyat 

260. - Bir kısım basılı eserlerin, suçq. seıbep olucu bh faktör 
teşkil eylediği, kanlı katilleri hikiye eden, müstail-ııçen hik&ye ve re
simleri ihtiva e,den yayınların, polis hik.iye v e  r-omanlarının, suç
luların tavır ve hareketlerini över yolda hikfiye eden yayınların suç 
üzerinde önemle etkili olduğu, bazı yazarlarca, belirtilmiştir, Bu 
konuda özellikle, şehevi tecessüsleri tahrik suretile gençleri kötü y,al
lara sürükleyen milstehçen yayınlar üzerinde durulmtı:ştur. Suçlu
ların fül ve hareketlerini taklit eğilimiıni veren hikaye ve romanla
rın, bazı insanların direnç nı:ıktalarım yıkmak suretile suç eğilimleri
ni desteklediği açıklanmıştır. 

VIII. Lizbon Milletlerar.ası ·ceza Hukuku Kon�esinde, Basın ile 
suç ha;berlerini veriş. tarzı arasındaki ilişkiler ve bunun suç üzerin
deki etkileri tartıştlmış•tır6• Kötil etkileri önlemed< üzere Kongre _bazı 
önerilerde bulun.muştur. 

Çağımız gazeteciliğinde yukarıda sözü edilen etkilerinin ö.zellik-' 
le rnüstehçen yayınlar ve kişileri. ve gençleri şiddet olaylarına yö, 
neltici yayınlar ve bunların etldlerinin gözükmesi hakımından mey
dana koyup koymadığı tartışilmaktadır. 

Geçen bir yüz yıl içinde dünyanın büyük düşünürleri ve sanat 
adamları, .sanat danında her tür sansürün aleyhinde bulunmuşlar 
ve son 10 ·yıl içinde gerek mevzuatta, gerek mahkemelerin uygula
malannda özellikle müstehcenlik bakımından yapıla,n denetimin 
hemen hemen •O'rta'dan •kalktığı görülmüş.tür, Aslında sanat adam.la
n gerçek anlamda sanat değeri taşıyan her türlü tezad1ürün serbes-t
ç.e yerine getirilebilmesini savundukları _halde uygulamada yayının 
bir kısmı tı'tbir yerinde ise, ·pishk kusan bir tür araç haline gelmişlit. 

Belirttiğimiz dumnuın gerçekle§mesinde� ister müstehcenlik is� 
ter şiddet olsun, çeşitli kitle haberleşme araçlarınca yapılan açı-kla
maların kişilerin tutum, davranış, tavıl' ve harelcetleri _üzerıinde et-

6) Ek. Actes du v:CTI eme Congres International de Droit Pena! 
(Lisbonne, 21-27 Septembre rnı:n), Paris 1916-1. 
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kili olmadığının öne sürülmesinin de, .elbette ki, payı vardır, Bazı 
sanat ve bilim gd_amlarının yukarda belirtilen nitelikteld yayınların' 
insan tavır ve Iıaı;eketlerincle hiç bir etldsi olmadığını belirtmelerine 
karşılık, diğer bazıları, özellikle müstehcenliğin, kişileri beşeri bo
yutlardan uzaklaştırdığını, bu sebeple ifade hürriyetinin mutlaka bir 
ölçüde kısıtlanması gerektiğini, seksin beşeri ve hayvani bıir faali
yet' teşkil ettiğini, alenen yapıldığırıda onda duygu ve ideal niteliği 
bulunmayacağım, ş_a,dece ·hayvani •bir birleşme görünümü vereceği
ni açıklamaktadırlar. Gerçekten bunlara göre müstehcenlik insanda 
cinsel bir gerilemeye del.1.let eder. Müstehcenlik bir tür hayali mas
türbasyondur. Medeniyet için ifsa,d edici nitelildedir. Bugün nasıl 
uyuşturucu maddeleri denetleyen cezai hükü.mleri uyguluyorsak 
müstehcenlik ve şiddet baknnıudan da ayni şeyi yapmak liberal gö
rüşe aykırı değildir. Bir yazar Amerika'daloi uygulamalardan söz 
ederken "Amerikan demokrasisindeki bayat vasfına önem veriyor
sanız belirli bir ölçirde sansür taraft�rı da ohnalısınız" demektedir, 

261. - Bununla _beraber çağdaş Psiikolojide, hatta yU:kanda izah 
etti�;.imiz tipteki kötü edebiyatın, tfill de olsa, sııhlıatli bazı etldler 
de yaptığı Irnbul edilmektedir : 

Gerçekten bu tür edeıbiyat bazı insanlardaki kötü duygulan ve 
iştiyakları bir hayal 3.leminde tatmin etmek suı1€tile onların gei:çek
te ortaya çılmıasına enıgel olm:ıı.ktadll'7

• 

262. - İstatistik ölçüler içinde ve bilimsel bir kesinliğe yakışır 
tarzda kötü edebjyatın suçluluk üzerindeki etkil,erini ölçmeye yö
nelıniş etüdler hem azdır ve hem de pek mümkün göziHnnemek
te-dir. 

b) Gazete ve dergileı· 

263. - Yukarıda Edebiyat konusunda vermiş bulunduğumuz 
iz-ahların mevkuteler bakı-mmdan da doğru olduğu muha'kaktır. Kri
minol,oji liıteı-atüründe, bazı mevkutelerin zaıbıta haberJerini veriş 
tarzm1p. suçluluk üzerinde esaslı surette etkili olduğu kaydedihniş-

7) Bu hususta bk. Hur'Witz, Criminology, 238,. William ıı:ealy, The 
Individual Delinquent; bk. Sulhi Dönmezer, Basın. ve Hukuku, 
4. bası, İstanbul .  19-76, s. 4 ve son. 
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tir1
". Özellikle Amerikan gazeteciliğinde rastlandığı gibi Basının suç

lara ve suı;:lulara ilişldo olaylan bir "sansationa'lisme" akımı içinde 
ınübalil.ğalı olarak verişlerinin suçlar üzerinde önemle _etkili olduğu, 
bu tarzda hüdl.ye edişlerin toplum içinde yaşayan dengesizler, suç 
tehlikesi gösleren kişiler üzerinde teşvik ve tahrik edici el1ldler yap
tığı kahııl edilmiştir7b (Bu hususla 259 no. ya bk.), 

Kanaatimizce gazete ve diğer mevkutelerin suç haberlerini ka
muya vermeleri yüklenmiş bulundukları haberleşme fonksiyonunun 
tabii gereğidir ve bu görev uygun bir şekilde yerine getirildiği tak
dirde faydalıdır. Zira bu yolla kamu oyunun dikkati suçlar üzerine 
çekilebilir ve önleyici zaıbıtanın olduğu kadar Adliyenin faaliyelleri 
de böylece kamu oyu Larafmdan kontrol edilmiş ve uygun çalış
ması konusunda bir denetleme unsnnı meydana getirilmiş olur. 
Kaldı ki, suç haberleri basın tarafından uygun bir şekilde vedlm.e
yecek olursa, olayların çok mübalağah tarzda ve kulaktan kulağa 
intikaline sebep olunmuş o-lur ki, bu çok daıha zararlı etki yapa.ra. 
Uygıın gazele yayınları kamu oyunun suça karşı olan tasvip etme
me duygusunu da belirtmeye vasıla olur ve faydalı etki yapar, 

264. - Gazete ve der,gilerin lıaber verme fonksiyonlarının ic� 
rası dolayısiyle suç haberl_erini yayınlamak hu-susunda,Jd siyasetleri 

7a) Bu konuda bk Si,eghele, Litterature et la Criminalitl!, Faris 1S08; 
Louis Le Maİl'e, L'Importance de la Litterature Comme Facteur 
Crimino,gene, Copenhague, 1946; lrving Kdstol, Censorship : 
Wllere Do We Draw the Line? (Reader's b-igest, January 1975, 
s. 93 ve son.) ;  özelliıkle bk. Lewis Anthony Dıexter - Daıvid l\'lan
ning White (Eıditors), People, Society and Mass Coınrnunications, 
Landon 1966, 

7b) Bu konu hakkında ayrıntılı bilgiler için bk. Caldwell, Crimino
logy, Landon Hli52, s. 245; Frank Han·is, The Presentati.on of 
Crime in The Newspapers, Hannover 1932; Pel'l'Y Olds, The Place 
of the Press in Cr.ime Control (in Ycarbook 1947, National P:ro
bation and Parole Association 19"48); Cavonaıgh, T!he Com.ics 
War (Journal of Criminal Law and Crim.inology 19"49, Mayıs -
Haziran). Konu hakkında özellikle bk. Revue Internationale de 
Droit Pı'inal, sene 3'3, no. l, s. 145 ve son.; aynı Revue c. 32, no. 1 
et 2 bütün raporlar. 

8) Bk. Beleza Dosı Saıntos, Publicitı'i des Actes Criminels et des Pro
ces Pı'inaux (in Rev. Int. Dr, Pı'in. Yıl 1962, c-. 33, s. ı, s. 147). 
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bunların herş'eyden evvel ticari bir teşekkül ve müessese olmak hu
susundaki durumlarına bağlanmaktadır. Gerçeıkten bugün b�yük 
sermayenin yatırıldığı bir iş alanı haline gelmiş bulunan gazetecilik 
ve mecınuacı4k haber verme fonksiyonunun yerine getirilmesinde 
her şeyden önce- el<;onomik unsuru gözönün<le tutmııktadır. Bunun 
belirttiği anlam, gazeteyi çok sayıda olarak satmak ve mümkün ol
duğu kadar fazla nan alabilmek için haberleri, söz konusu amaçlan 
en iyi şekilde sağlayac�k surette yayınlamaktır. iliın verenler, gaze
tenin· mümkün olduğu kadar çok sayıda kişilerce oıkıınmasını arzu 
ederler ve bu amacı sağlayacak her türlü faaliyetin: yerine getiril
nıesini sadece mazur görmekle kalmazlar; fakat ayni zamanda bunu 
arzu ederler. Diğer yandan gazete bugün ayni zamanda bir eğlence 
aracıdır. İşte bu vasıf .da suç haberlerinin ta:bii ülarak halkı eğlen
direcek tarzda nakledilmesi �ımını meydana getirmektedir9

• 

Gazete v.e dergilerin suç haberleı-ini •yayınlatken sebep ol.acak�, 
lan 'kiitü -etki 

264 bis. - Bu konu XIX. yüzyılda, Lombı·oso ve Aschaffenburg 
taraflarından da ileri sürülmüştü, Lombl'OS'D'ya _gıöre insandald tak
lit eğilimi suçun baş-ta gelen seıbepler.inden birisidir, bu eğild:in ge
niş ölçüde olmak üzere gazetelerin ·suçlar ye ceza davaları hakkın
da verdikleri haberlerle beslenir. Aschı/lfenıburg da benzer mülii
haz.aları kaydettikten soma "demirden bir süpürg€' ile bu ifsad edi
ci yayın ticaretin'i önlemek sosyal hayata ljiddetli ve yersiz bir mü
dahaleyi değil ve fakat uygun bir suç politikasını teşkil eder"1-o. 

Gazetelerin suçların artması hususunda gösterdikleri etki me
kanizması şu suretle ö,zetlenebiliru : 

1) Gazeteler, suç haıberlerini verirken, suçlulaı:ın fiillerini ne 
suretle işlediklerini hikıiye etmek suretile suç · tekniğini bilmeden 

9) Bütün bu hususlar hakkında bk. Sulhi Dön,mezer, Basın Hukuku, 
3. bası, İstanbul 1968. 

lô) Aschai'fienburg, Das Verbrechen und seine Bekampfung, 3. bası, 
1923, s. 110. 

11) Özellilde bk. Taft, Criminology, 3. bası, s. 259 ve son.; Beleza 
. Dos Santos, 151. 
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öğrehnelcte ve suçluların ne gibi hataları dofa.yısile yak�wdıklarını 
anlatmaktadırlar. 

2) Gazeteler hergün ve muntazaman suç haberl.erini vermek 
.�uretile suçun tabH ve nlağan bir olay o]duğunu telldn etmektedir
ler. Bu yollı:ı, iyi vatandaş suçların azalabileceği hakkında bedbhı 
bir görüş tarzına varmaktadw 

3) Suçun, özellikle delikanlılar nezdinde fa-ydah olduğu fikıir 
ve izlemi meydana getirilmeıkte, taklitçi eLkiler çoğaltılffiaıktadır. 
Ekonomik durumları düşüle olan aile çÔculdarı, suçun heyecan ve
rici bir eğlence _ar.acı olduğu hakkında.Jd görüşü bu yolla benimse
mektedirler. 

4) Suçluya prestij sağlamaıktatlırlar; gençledn ,gazete sütun
larına geçmek için suç işlemekte sakınca gö,mıedikleri görülmek
tedir12. 

5) Yayınlarla suçluya sempati çekilmekte ve .ideta acınan, 
kendisine karşı merhamet dµyulması gereken bir {dşi haline getiril
mektedir. 

6) Gazete, içinde yaşayan kültürün suç dıoğurucn etkilerini 
yansıtan bir kültür aracıdır. Bn sebeple suçların işlenmesinde etki 
yapmaktadır. 

7) Suçluyu .cezalanıdınn-ak için harekete geçen PıoHs ve Adliye 
mekanizmasını gülünç düşürmek suretile de inceleme konumuz olan, 
etki çoğaltılmaktadır13

• 

Basının yufoarı'da özetlenen tarzdaki faaliyetleri, daha ziyade 
henüz sosyalleşme sfueçinin ilk safıbalarmda bulunan çoç-uklar üze
rinde etkilerini gösterir. 

Memleketimizdeki durum 
265, - Bu eserin geçen basıtalarında "Türk BasınU1ın gösterdiği 

manzara· yönünden Prof. Taft tarafından belirtilen ve yufoa.rda nak-
lZ) Will'terberger, bu vetireyi suçlunun kahı·amaınlaştırılması terimi 

ile ifade ediyor. Bk. Rev. Int. Dr, Pen., yıl 32, .s 74. 
13) Hurwitz'e göre ise (Criminology, s. 237), gazete ve dergilerin bu 

nevi yayınlarının suç üzerinde önemli bir rolü Yoktur. 
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ledilen suça yöneltici etkilerden ı:ızak gözüikmekte bulUilıduğunu" 
kaydehniştik. Esefle beürtelim ki, ldtabamızın bu .basısında aynı 
gözlemi tekrarlamak imka.Ilını bulamıyoruz. Geçen bir kaç yıl içinde 
Türk basınının öneyuli bir kesıi.minde egemen oI.an bazı siyasi ve 
ideolojik eğilimler, bir çok mülahaza ve değerleri ,bertaraf etmiş ve 
özellikle kamu düzeninin korunması ile görevli -te.ş-ekküllel', zabıta 
ve kamu otıoritesine karşı işlenen suçların mftzur gö,riilmesi gerekli 
hareketler olarak kamuya yansıtılması usul haline getiıtllmişlir14. 

Konuyu inceleyen VIII. Milletlemrası Ceza Hukuku Kongreşi 
(Lizbon 1961), -özet olar.ak şu hususları teshil etmiş-tir : Suç· ha·bep 
leri, suçun ihlal eylediği sosyal değerleri belirtırteyi sağlayacak ve 
toplumu suçun tehlikesine karşı uyaracak yönde verilmelidir. Bi.ı 
maksatla suç olayı hakkında gerçeğe aykırı, s-ansasyonel ha:her ver
memeli ve suçların yalnız ,şiddet belirten sahneleri anlatılmakla yeti
nilmemelidir; suçu idealleştirmek ve suçlu ve çevresini romantik
leştirmekten sakınılmalıdır. Bizde bir kısım hasın ideolojik ve si
yasi amaçlarla işlenen suçlarda bu kötü ynlu sürdriirmektedir. 

266. - Sinema : Bu asrın başından beri sinema konusunda ger
çekleşen geÜşmeleri izleyen ·bazı yazarlar sinemanın suça tahrik 
edici ·esaslı bir etki yapmak-ta bulunduğunu iddia ·etmişlerdir. Bu 
etkinin özellikle çocuk suçluluğu konusunda fozla. ·olduğu açıklan
mıştır15. Son yıllarda Arrierika'da televizyon alanında:ld gelişme si
nema konusunun ikinci plana atılmasını gerektirmiştir, 

Sinema konusunun suç üzerinde muhteli-f etkilerlııe teorilc a.Jc� 
li ve istat.istilc b-akımlardan, yani obj.elctif bilimsel ar•aştırma ölçüle
riyle ayrı ,ayrı gözetmek uygun olur. 

14) Bk. Sulhi Dönme:ıer, Auto controle dans la .Presse (Annales de 
la Faculte de Droit d'Istanbul, yıl 1969, c. 2S, s. 237-250). Altlı 
ba�ı.nda bir basın Türkiye'nin birıbirini kıran gençleri arasında 
baı.:ışın sağlanmasında çok etkili olabilirdi; oysa çoklukla eğili
me -göre bir yan tutarak kinleri büsbütün tutuşturma yoluna 
gidilmiştir. 

15) Coilard, Le cınematograpihe et la Criminalit6 infantile (Revue 
de Droit Penal, 19114 - 1919, s. 62.9 - 75-7). Bu konuda çok yeni 
bir etüd olarak özelliltle bk. Gifüerı't Cohan - Sfat, Le Pouvoir 
de Suıggestion et L'influence du cinE!ma (Rev·. Int. Cri. et P. 
Tech. c. XV, No. 3, s. 198). 
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267. - Sinemanın -aıklen, teorik olarak suçlwluk ii'zerin,de yapma
sı muhtemel -.,etkifer şöylece öze#eııebiliı' : Sinema belirli hayat şe� 
kilerini halka' ve gençlere telkin, etmekte, lükse olan iştiya:ki art
tırmaktadır. Polis filmleri, suç tekniğini ögreten araçlar olarak dü
şünülebilir. Sinemanın hem göze ve hem de kulağa hitap eden biı1 
aracı ·olması etki gücünü ayrıca çoğalt,an bir tıns�r olarak rnütalb 
edilmek gerekir. 

Unesco'ca yayınlanan bir raporda sinemanın da suçların sos
yal sebepleri arasına girdiği, İrnrvveli, bir hak ara�ı olarak kull-an
mayı teşvik eden filmlerin gençler üzerinde korkunç etldler yap
tığı, dengesiz ve dayanaksız gençlerde sinemanın suça teşvikler ge
tirdiği, kötü filmleııin sahte rüya aleminde kendilerini kaybeden 
gençlerin hayatta _gerçek ölçülerinin bozulduğu, nıM gelişmelerinin 
sakat bir hal aldığı, kötü filmlerin, gençleri zamansız cinsel, erotik 
heyecanlara sürüklediği kaydedilmiştir1

". 

Bunlar sinemanın suç meydana getİı'meğe yatıkın etlcileridir. 
FaJ<at bunun yanında yukarıda kötü edebiyat bakımından söylediği
miz gi:bi suç işlemeğe yatkın bünye ve ruhsal durum gösteren lcim
selerin, bu iştiyaklarının bir fiksiyon ıllemi i,çinde ta;tmhıini sağla
ması itibaı-ile sinemamn suçu önleyici bir etlci yapmakta bulundu
ğunu da söyleyebiliriz (yukarıda 261 rro. ya bk.)17, 

268. - .Bu düşünce tarzlarına karşılıık '1ista.'tistik bakımil!an sine
manın işlenen suçlıar 'iizednde ne kadar etkili olil:uğurııu ı@&ıt:ereıı saı
yılaı· beUdenemediği 'gi-bi yapı.lan aJ'a'şt1.1mala1· da suç ile sinema 
amsmıda,, baz-ı l'uhsal pa'talojiye .bağlı 'olaıyl,a,· miisteS,ıııa, bfr ilf�ld-nin 
1·6) Bk. Vedat Nedim Tör, Boş zamanları değerlendirmede telkin 

araçlarının rolü (Boş zamanları değerlendirme semineri, 7-14 
Nisan 19-64, Halk Sağlık Komitesi, İstanbul 1966, s, 72'-74). Konu 
ile ilgili bir etüdüınüz bu eserin 83·. sayfasında çıkmıştır (Sulhi 
Dönmezeı·, Çocuk ve gençlik suçluluğunda boş zamanların rolü). 

17) Hurwitz siriemanın suça şu yollarla etki yapabileceğini kayde
diyor (s. 237 ve son.) : Suçlunun kötü ınisnl teşldl etmesi ve 
suçun telkin yapacak- şekilde sunu1mrisl; suçu tesbit hususunda 
polisin izlediği metodlar:ın suçlulara öğretilmesi; sinemayı se
ven gençlerin buraya gidebilmek için hırsızlık Ynpmafarı; si
nemanın karanlık ortamının bazı edebe aylurı suçlar ·bakımm
dan bir tür ortam oluşturması. 
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bu'lundııeğuınu ispat etmiş cleğildirı-". BU'ıtu, araştırmalarının bütünü 
nün olumsuz sonuç veriliğini açıklamaktadır. Stott19 incele·diği suç-. 
lu çocuklardan bir tanesinin bile suçlarını işlerken sinemayı taklit et
miş bulunduklarını ispat olunmadığını söyleınıektedıiı..2-0 

269. - Memleketim.i'z baıkımındıan duı.ı'Ul111l : Memleketimiz ·ha.J.cı
mından sinemanın dikkati çekecek derecede suça yöneltici bir etki 
yapmakta bulunduğu kanaatinde değiliz. Bir kere sinema mernJeke
timizde henüz, büyük şehirler müstesna, genaş halle kitlelerine inmiş 
bir eğlence :iracı halini almış değildir. (Adam -öldüımeler h_aldmıda 
araş,tınna) 6386 failden ancak 993 -ünün sinemaya gitmiş ve diğer
lerinin ise sinema ile, 'hiç bir ilgilerinin bulunmadığını ortaya koy
mİıştur. Sinemaya gidenlerin ilgi duyduJ<lan filin türleri, başta sa
vaş filmleri gelmek üzere sıra ile aşk, macera .filmleridir. Ancak 65 
kişi polisiye filmlere meraklı olduklarını söylemi�lerdiı·. (Çoc1ık 
suçfo·ı·ı Etüdü:) 974 suçlu ç-0cuk üzerin<le yapılan etüd ıbunlardan. 813 
ünün sinemaya gitmediklerini gösteriniştir. Sinemaya giden küÇülc
ler de en çok sava.ş ve ..ı·ş-k filmlerinden hoşlanmakta.dırlar. 

Bundan başka sinema konusunda memleketimizde ciddı •bir 
sansür faaliyetinin uygulanması da bu bakımdan hayırlı etki yap
makta bulunsa gerektfr. 

Memleketimizde sinemalı.mu kapalı, karanlık ve asude hava
sının bazı cinsel suÇların işlenmes_inde kol-aylık sağladığını bu -bahse 
son venne'den kaydedelim;2l. 

270. - Televiiyon, Radyo : Bu kita!bm bundan evvelki ha-sısında 
"Televizyon halen, birçok Avrupa memleketlerinde o1duğu giıbi 
18) Burt, The Young Delinquent, s . .143. 
19) D.H. Stoot, Delinquency ond Human Nature, UJ50. 
20) Bu görüş aksine olarak Blumer ve Hauser (Movies, Delirıquency 

and Crime, New York, 19'3'3} durumu başka- tür:lü ni.ütalil.a et
mekte ve inceledikleri suçlardan % 2·5- inde sinemanın etkisi ol
duğunu açıldamaktadırlar. Yazarlar hu etkileri daha çok dolayı
sile olan etkiler şeklinde gö-r,mektedirler. Ayoi suretle Constant 
(Elıl:ments de Criminologie, s. 173) sinemaya etki yoran yazar
ları naklediyor. Bu hususta ayrıca bk. J'oon Marquiset, Le Crime, 
s. 33; C. l{ohler, Le C. Kohler, Le Cinema et les Enfants (Re
vue de Crimiiıologie et de Police technique, Gene-ve 1949, s. 48). 

21) Bk. Constant, Criminologie, s. 175. 
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memleketimiz için de suç yönünden ele alınacak konulardan birisi. 
haline gelmiş değildir" demiştik. 

Fakat bu gün televizyon, yaptığı etkiler itiharile, Dünyada bir 
numaralı sosyal mesele görünümünü almış bulunduğu gföi"ll'- Tür
kiye bakımından da kitle haberleşme araçlarının en önemlisi ha
lini almıştır'. Sinemayı ailenin içine gelirmiş ve hattıl baz.ılarına 
göre geleneksel aile hayatını köküden değiştirmek yolunu açmış bu
lunan televizyon, bizce 'fürk sosyal hayatını tleği�tirmede en etkin 
araç niteliğini almış bulunmaktadır. Türkiye'de de televizyon Batı
da olduğu gibi, toplumda kişiler ve aileler arasındaki ilişkileri azalt
makt,a, sührbet itiyadını yoketmekte ve hatta aile içinde birlikte eğ
lenme, konuşup görüşme imkilnmı esas'Jı şekilde zedelemektedir. 

Geçen yıllarda Televizyon tümü ile Türk siyasi çevrelerini 
tatmin eder nitelikte yayın yapmamıştır. Partiler Televizycİn yayın
larını, tabii politik sebeplerle ço,k eleştj.nnişlerdir. Bilinmsel metodlar 
çerçevesinde arnştırmalar yaıpılmad_ıkça bu eleştirilerde ne derece
de isa-bet bulunduğu hakkında bir.hüküm verilemez. 

AncaJc televizyonun 1974 sonlarından itiıbaren halka ümitsizlik 
verici bir Türkiye imajını yaymakta bulunduğunu tesbit için bi
limsel 'araştınnalar yapmaya -ihtiyaç olmadığı açıktır. En etkin ha
berleşme aracının ümitsizlik y_ayıcı bir unsur olarak fonksiyon gör
mesi memlekete hiç blı yarar getirmemiş-tir. Geçen, bası<la bir iyi 
niyet ve hizmet anlayışının etkisi ile yapıldığma inanmak istediği
miz bu yayın biçiminin, Tiirkiye'de demıoıkratik rejimin geleceği ba
kımından doğurabileceği tehhkelerin alil.metleri daıha şimdiden w-
taya çıkmı·ştır, demiştik. 

12 Eylül 1980 harekiltından bu yana nisbi -bir düzelme vardır. 
Te1eıviz.yonun, Amerikan kültürünün suç doğuran değer ve ger

çeklerini sürekli göstermesi sehebiyle, dolayısile bir suç faktörü ol
duğu da açıldanmıştır'". Bu sebeple, Amerika'da televizyon prog
raınlarının terti-bfode riayet edilmek üzere lırir tür kurallar bütünü 
meydana getirilmiş  ve Federal hükO.met bir Federal haberle,şme ko-
22) WHliam Albig, Modern Publfo Opinion, New York, Toronto, 

London 195-6, s. 436 ve son. 
23) Taft, 269. 

Kriminoloji - 20 



300 KRİMİNOLOJİ 

misyonunu kurmıiştur. Fakat uygulamada, televiz..yon programları
nın tertibinde tic!r:ı: ilan maksadile büyük müesseseler egemen ol
duğundan_ işıbu kurallara fazla riayet olımmamaiktadır. Türkiye'de 
de böyle bir, yan tutmayan kuruluşa ihtiyaç_· vardır, 

271. � Bugün için televizyıon ve radyonun suça yöneltılci etki
leri konusu üzerinde pozitif bilimsel ölçüler içinde tam bir mütıalaa 
belirtilememekteclir. Fakat televizyon ve :radyo hakkındaki mülaha
zalar ile sinema lhakkındaki mülahazaların farklı · olmamaları ge
rekir. 

Avrupa Konseyli çerçeıvesinıde toplanan 13. Kriminoioji Konfe
ransına sunulan bir raporda bu konuda, şu düşünce ve tesbitlere yer 
verihniştir24 

: 

Televizyonun özellikle şiddete dayalı suç 'Olaylarını - yansıtan 
dizeleri, sıosyal bilim araştırmacıları tarafından çok iLg.i. duyulan in
celeme konıularmı oluşturinalctadır. Suçları konu .alan televizyon di
zelerinin ülkedeki suç dunımun�1 ya.'ı•ı, gerçekçi olarak ifade etti
ğini araştırmalar ortaya koymuştur, 

Sosyal bilim araştırmacıları, uzun zamanıdan beri televizyon
daki şiddetin gerçek hayatta .şiddet suçlarına sebeıbiyet veıip ver
mediğini araştırmışlardu, Son on yÜm araştırmalarında çoğunluğun 
fikrin:ce, televizyon izlenmesi, şiddete dayalı davranışları taıhrik 
etmektedir, · Uzun süre devarrı eden televizyon izlemenin Ç'omıklar
da itimatsızlık ve kaygıyı a,rttıı1dığı kaibul edilmektedir, Araştımıa
lar televfayondald şiddet dizelerinin çocuklarda ve ge:nçlei·de sal
dırganlığı ar:ttıııdığını açıkça ortaya koymuştur, Taklit meyli açık 
olmakla beraber şiddete yöneltici etkindn buna yal]ktİı olanlar için 
söz konusu olduğu da· tesbit edilmiştir. 

10. § MESLEKLER VE SUÇ 

272. - Daha ziyade pratik maksatlar izleyen Amerikan krimıi
uoloji litel'atürü, meslekler ile suçluluk arasmda_ki ilıişkileri analize 
24) Bk. Hans Joaclıim Sclıneideı·, The Influence of Mass C'ommuni

cation Media on Public Opinion on Crime and Criminnl' Justice 
(in Collectcd Studies in CI'iminologica,1 Research, Vol. XVII, 
Strasbour:g 1979). 
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girişmiştir. Zira stı.çluluğa olan etkileri ne olursa olsun, belirli mes
ekler,e olan ihtiyaç karşısında hunların etkilerini tesıbitin pratik 
xararı yoktur, 

Constant1 bu kmrn üzerinde önemle durmaktadır·: 
"Bir mesleğin seçimi insanın fizik kaıbiliyetlerine ve.zihni iın

kilnJarma bağlıdır. Bir m,eslek seçJmi ile onda devam. 1msusundaki 
sebatsızlık ise kişinin anormal ruhi hali hakkında fikir vereibilecek 
esaslı bir işaret sayılmak gereıldr". 

Bu g;özleımlerin yerinde olduğu ve hele özellikle suçluların mes
lelderinde se·batsızlıık bulundukları hususu şüpheden uzaktıl', 

Anc-ak iş, -bu kadarla kalmayıp belirli mesleklerin bazı suçların 
işlenmesi hususunda seıbep olucu bir etki yaptığı söylenebilir mi? 

Constant bu soruya da olumlu cevap veriyor : Noterlik, vezne
dıı.rlık, ,bor�acılık mesleği mensupları ariı.sında bol m:iktard\l, rüşvet
çi, sahteH..r, doktorlar arasında çocuk düşürten, rnikevhercilerden 
eşyayı cünniyeyi satın alanlar çıka,r. "Kalpazanlar genellikle müret
tiplerden ve klişeçiler arasından çıkmaktaıdır. Otel ve bar kapıcılan 
arasında kadın tell.iiları, uyuşturucu maddeler satanlar gözüıkırrıeıkte-
dir. Meslek .bir hayat tarzını zorunlu kıldığına göre, elbetteki, suçla 
ilişkisi· ·olmak gerekir. Hiç olmazsa belirli bir meslek.ve işten yo-lc
sunluık suçlular arasında ortaJ, özelliktir. 

l-fooker tarafından yapılan ve Almanya, Bulgatistmı ve İtalya' -
da değişik meslek mensuplarının suçlıuluğunu mukayeseli olarak 
inceleyen bir etüde göre en yüksek suçluluk oranı gJlindeJiık işçiler 
arasında görülmekte, bunları sırn ile tüccar ve esnaf, hizmetçiler, 
çiftçiler, sanayi eı•babı, imal5.tçılar ve nihayet serbest meslekler 
mensupları izlemektedir2, 

MemJeketimizde durum 

278. - (405 ve 6Qıl sayılı İstatistikler) hükümlüleri meslekleri 
itibaıiJe ye.di gruba .ayırmış ve hu nıesleklere girenlerin hükümlülük 
1) Co.nstant, 165 ve son. 
2) Ha.aker, Les Methodes de la Statistique de la Criminnlite en 

Hongrie (Revue de Droit penal, 1940, s. 75,). 
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sayılarını göstemıiştir. Gruplar şunlardır : ''l)_ Tarım, 2} Sanayi ve 
küçük sanatlar, 3) Ticaret, 4) Taşıma ve ulaştırma1 5) Genel hiz
ır;ıetler ve serbest meslekler, 6) Ev ekonomisi ve şahsi hizmetler, 
7) Mesleksiz, mesleği bilinmeyen ve gayrı m:uayyen"3

, 

1952, 1954 ve 1956 yıllarında muhtelif_ suçlardan dcilayı rri.iı.hkfun 
olaıılann söz konusu meslek grnplarma bölünme-si ile vücude geti
rilen cetvel aşağıda gösterilmiştir : 

'1952 19'54 1956 

109.407 105.178 121.448 

2a.s39 20.9-86 

16.891 14.144 17.257 

BA75 9.700 16.!ı,79 . 

5.252 5.792 5.905 

10.062 110.908 

12,023 10.886 11.013 

19ı60 19-62 

156,.465 

16.116 24.065 

15.12.2 .22.787 

8.853 18.760 

4.095 

9.135 11,329 

3.984 

Ta�ım 

Sanayi ve küçük 
sanatlaı: 

Ticaret 

Taı;ıma ve 
ulaştırma 

Genel hizmetler 
ve serbest 
meslekler 

Ev ekonomisi ve 
şahsi hizmetler 

Mesleksiz, mesleği 
bilinmiyenler ve 
gayrı muayyen 

274. - İstanbul Üniversitesi Ceza Hwlmku ve Kriminoloji Ens
titüsü tarafından 6386 adam öldürme faili üzerinde yapılan etüde 

3) Almanya'ya çalııiffiaya giden Türk iı;çilerinin işledikleri suçlar 
hakkında yapılan bir araştırmanın meslek grupları ile ilgili ra
kamları için bk. Orhan Tuna, Tiirkiye'den F. Alınanya'ya İşgü
CÜ .Aıkımı ve meseleleri, III. Rapor (F. Almanya'da çalışan Türk 
işçilerinin işledikleri suçların tahlili), İstanbul 19ı66, s. 30. 
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göre suçluların mesleklere göre bölünüşi.İne ait cetvel aş,ağıda çıka
rılmıştır : 

6.386 Toplam 

4.571 Rençber 
249 Çoban Ziraat 
54 Sair tarım işleri 

4.874 Toplam 

66 Demirci 
52 Dokumacı 
94 Kunduracı Sanayi ve küçük 

113 Marangoz sanatlar 
42 Terzi 

381 Sair küçük sanat erbabı 
"' Toplam 

41 Bakkal 
45 Kahveci 
35 Kasap . Ticaret ve esnaflık 

333 Sair _ticaret erbabı ve esnaf 
455 Toplam 

77 . Taşıt ve ulaştırma 
7 Serbest meslekler 

8 Askeri şahıslar 
22 Bekçi - Korucu 
8 Polis Kamu hizmetleri 
3 Jandarma 

46 Sair hizmetler 
87 Toplam 

29 Talebe 
2 Değişik iş yapanlar 

44 Ev kadını 
59 Mesleği olmıyanlar 
4 Meçhul 



310 

Giriş 

11. § AİLE VE SUÇ 
ÇOCUK SUÇLULUĞU 

KRİMİNOLOJİ 

275. - Aile ile suçluluk arasındaki ili�kiler Avrupa ve Ameri
ka'tlaki kriminÔloji lit-eratüründe üzerinde çok önemle durulan ko
nulat'dan olmuştur, Aile, çocuğun, hayatının başlangıcında� ittba
ren, sosyal hayatı temşil eden ilk grup darak temasa geçtiği biı' 
v·arlık teşkil etmesi itibarile, özellikle çocuk suçluluğu konusunda 
ailenin etldlerinin tesbiti önemHdir1

• 

Çocul< aileye hiçbir şey bilmeyen b-ir yaratıok olara,k girmekte 
ve aile içinde yavaş yavaş bir sosyal yaratık halini alma:k¼1dır. Ç-o
cuk sosyal bir varlık halini alırken ilk önce kffi1disini 1-1ile içindeki 
sosyal şarllara uydurmakta böylece aile çocuk için ilk bir rnsyal 
�yuın okulu", ilk sosyallm;Ii11·ci (ll;an ıi01'ünü "Oynamaktadır. Kez'!. için
de yaşanan kültürün kıymetleri de çocuğ,a aile aracılığı ile öğretil
mel<te ve nakledilmektedir. 

Buna ek -olarak, aile çocuğun asli olan ihtiyaçlal'lnı yerine geti
ren ilk teşekküldür : aile çocuğun istenilmek, birisine ait olmak, 
güven ve istikrar, aslı ekonomik ihtiyaçları gibi y,aşamasıru müm
kün kılan ihtiyaçlarım karşılamaktadır. Çocuğun hareketleri aile 
tarafından takdir görmekte ve böylece bu büyüle ihtiyaç da k.3.1·şı-ı 
!anmaktadır. Çocuğun sosyal hayatta ilk ·olarak sıosyal itibar ka
zandığı grup ailedir. Ayni zamanda .ilerisi .için belirli bir aileye bağ.:. 
Iılık çıocuğa diğer sosyal gnıplardiı. itibar kazanmak üzere imkan 
sağlamaktadıra. Bütün bu :ilıtiyaçhı.rın karşılanam.ıama-sı ile suç ara
sında ilişkiler olduğu söylenebilir. 
1) Aile kurumu hakkında bk. Sullri Dönınezeı·, Sosyoloji, 'l. bası, 

İst. 119ı78, s. 209'; "ilk grup" kavramı hakkında aynı eııer, s. 200 
ve son. 

2) Taft, Criminolo,gy, 3. bası, s. 184. "Batı tipinde-ki klasik aileyi 
vücude getiı.:en büyüle önemdeki sosyal olay bllnun öğretici fonk
siyonudur" (bk. Bcrgeı-, Degoumois, Hutmacher, :faillard; La 
famille est - elle toujours l'institution de base de la Socıiete, Bul
letin, publiee par S.İ.C. yıl 196'0, ı" er, sın. s. 3!i)') ; Sulhi Dönm.czeı•, 
Sosyoloji, s. 13'9 ve son. 

3) J,S,. Plant, The Child as a Member o-f the Family (Annals 'of 



AİLE VE SUÇ, ÇOCUK SUÇLG'LUĞU sıı 

"Çocuğun karakterinin şekillenmesi ve, beslenmesi yönünden 
ai,le ve evin önemini hiç kimse inkiır edemez. Sosyolog ve psikolog
lar tarafından genel olanllic kuhul edilen sosyal gerçek şudur ki, bü
tün diğer sı0,syal müesseseler· arasında aile, sosyal yapmm temel 
taşını teşkil etmektedir. Irlon ibiyolojik yönden devamlılığı çocuğun 
fizik ihtiyaçlan, büyük çoğunJuğu itibariyle aile içinde yerine ge
tirilir. Kem yine çocukluğun, kişiliğin geliştiği yıllarda, kişiyi, ha
yata uydurma süreçi aile içinde işler"\ 

Ancak ailenin, çocuğun hayattaki bu ihtiyaçlarını .karşılayabil
mesi, çağdaş standa,rtlar bakımından normaı/, tipik ,bir aile teşkil 
ehnesine bğhdır. 

Günümüzde ailenin yukarda sözü edilen fonksiyonları yerine 
getirme hususundaki rolü önemli derecede daralmış bulunmaktadır. 
Zira artık çocuğu yetiştirmek görevini üzel'İne alm:ış bulunan ebe
veyn birbirile ihtil.1f halindedir. Anıa •baıba değişik şartlar içinden 
gelmiş bulunmakta, değişik eserler, kitaplar ökuma.kta ve belirli 
olaylar karşısında ·b_irbirinden farl<lı tepkiler göstermelctecİirler, Ar
tı], eskiden ·olduğu gi1bi çocuk üzerinde ahenkli bir otoıi,te, onun fiil 
ve hareketlerini kontrol etmek üzere, etkili bulunmamakta.dır; hat
t,ı, sabah çocuk ile temasta bulwıan baJba, gjüıün çeşitli faaliyetle
rinden sonra akşam eve döiıdüğünde aynı _ı_ıdam olmaya:bilir. 

Ailenin Krimiuojen önemi hald.ında görüşler 
' l'ı76. - Bir Snsyal kunıını ofarak ailenin suç üzerindeld etkisi, 

kriminologlar tarafından izledikleri doktrinler yönünde izal1 edH
ınişLfr•a, 

Daha çok biyolojik yönü izleyen yazarlar ailenin öze1likle biy,o
fojik fonksiyonu ile il,gilenmişler, diğer bazıları ise srnyal hayattald 
ekonomik öııem ve rolü ile uğraşmışlardır. Sosyolojik yönde olan 

the Ameı:ican Academy of Political and Sacial Science, Mart 
1S32, s. 60). 

4) Thorsten Sellin, Are Parents Responsible? (in Bulietin, publiee 
par S.I.C. 19-60 1 er, semestre, s. 48). 

4a) Wtll'tenbcrg,cl' - Scholz,- Le rôle de la faniille dans l'etio1ogie 
Criminelle, Remarques Critiques (in Bulletin, Annee 1960, ler 
semestre, s ,  52 ve son.). 
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yazarlar ise ailenin kurallara itaat ettiren, sosyalleştiıici ı:olü üze
rinde durmaktadırlar. 

Biz yukarıdaki bahislerde, sırası geldikçe ailenin biyolojik, psi
kolojik ve psiikanalitik rolü ve önemine ait görü1ılerden sözetmiş bu
hınmaktayız. Bu bahiste ise aileyi s·o-s-yo - kliltürel yönü itiıbariyle 
gözden geçireceğiz. 

Bu itibarla aşağıdaki bahislerde ailenin ,aıhlakı kurallara uyma
sı, tavır ve hareketleri belirleyen esasların egemenliğini, erdemli mi-' 
sallere uyulmasnıı sağlayan bir sosyal kontrol aracı teşkil ettiğini 
belirtmeye ve bu fonksiyonların gereği gibi yerine getirilmemesi ile 
suç arasındaki ilişkilerin nelerden ibaret bulunacağını teshite" ça
lışacağız, 

Gerçekten sosyo - kültürel veriler arasında bir kurum olarak aile, 
insanların daıvranışlarını ve bu husust:lliCi hareket kurallarını kuşak 
lardan kıışıaklara geçiren bir müessesedir. Bugünkü aile, kültürü 
homojen toplumlarda bile, büyük farklar göstermektedir. Aileler 
genişlik, yer, ekonıomik durum, sınıflar hiyerarşisi içindeki sosyal 
durumları, dini inançlar, e�nik menşe, terbiye edici fonksiyonlar
daki başarı , derecesi, ebeveynin zeka derecesi ve diğer ba.Jcımlardan 
birbirine göre fark göst�ıınektedirlee. 

Bu fıarkların ve sebeplerinin tesbit ve izaıhı, ·elbetteki, sosyo. 
loglara dfrşen bir görevdir, 1930'lara öııgelen yıllarda 8ileyi bir sos
yo - kültürel kurum olarak ele alıp suç üzerindeki etkilerini incele
mek isteyen kiriıninologlar, hangi tip ailelerin suçu önleyici, han- , 
gilerinin ise suç doğurucu etki yapbğını araştnnıışlar ve krimino
loji yönünden yapılması gereken ilk şeyin tipik ol,an ve tipik ol-_ 
mayan aileleri birbirinden ayırmak olduğunu öne sürmüşlerdir. 

Tipik olan ve olmayan aileler 

276. - Batı t'Opluınları çerçevesi içinde normal veya tipik aile, 
karı, koca ve çocuklardan oluşan ve çocukların eıbeveyn ile birlik
te yaşadığı s:osy,al bir gıııp sayılma:ktadır. B'lllla kal'şılık yukarıda 
belirtilen kişilere ek olarak diğer bazı kimselerden oluşan, ebe.veyn-

5) Thoston Sellin, 49. 
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den birisi noksan veya başkası tarafından ikame edilmiş, üvey ana 
veya baJba var oian veya yakın ya da u:mk diğer hısımların çocu
ğımu büyütmekle yükümlü bulunduğu aileler ise tipik olmuyan 
ailelerdir", Suçlu çocuklar gene.Jlikle tipik ve noı,mal olmayan bu 
gibi a,ilelerden çılana•ktadırlar. 

Swtheırland - Cressey ise, eserlerinde7 özellikle suçlu çucuk çı
karan aileleri şöyle bir tasnife tabi tutınaktaclırlar : a) ailenin di
ğer bireyleri suçlu, ahliı.ken kötü veya aHmliktll'. b) Ebeveynden bi
ri veya her ikisi ölüm, boşanma veya evi terk suretile ortadan kalk
mıştu. c,) Bilgisizlik ya da diğel' bedeni veya nıhı hastalıklar .do
layısile ebeveynıdeıı her ikisi de ç;o-cuk üzel'inde bir ·1control yfüü
tememektedirler. d) Aile içinde iltimasçılık, ileri derncede şiddet, 
ihmal, kışkançlık, diğer hısımların müdaıhalesi, evin gereğinden 
fazla ka\ahalık oluşu gibi duruinlal' vardır. e) Dini ya da ırkl fark
lar, riayet olunan standart ayrıntıları vardır; Ya da bir müessese ve
ya yerleştirme yeri ev hizmetini görmektedir. f) Aile üzerinde iş
sizlilı::, annenin dışarıda çalışması şeklinde ekonomik baskılar var
dır8, 

u:rirninolojide• aile ve suç ilişkilel'inin incelenmesinde �netodlar 

278. - Ailelere ait özelliklerin ve tipik aile şeklinden sapmayı 
belirten farkların suç üzerindeki et-kilerini i-ııcelemek üzere lnimi
nolojide üç ,ayrı metod izlenmiştir : 

1) Belirli standartlara uyan bir aile tipini rn:ırmal saymak ve 
bu tipten sapan aileler içinde suçluluğun ne oranda bulunduğunu 
belirtmekn, 

2) . Belirli bireysel suç ola)'Ianm ele alaralc buıılann faillerinin 
hayat öykülerini analiz edip aale etkilerini araştırmak. 

6) Hurwitz, Criminology, s. 316. 
7) Suthel'land - C!'essey, Principles of Criminology, 3. bası, s. 172. 

Bu tür ailelere İngilizcede "broken families'' derı,ilmek:tedir. 
8) Bu hususta ayrıCa bk. Sulbi Dönmezer, Garp memleketle-rinde 

ve memleketimizde çocuk suçluluğunun umumi inkişafları (İş 
Mecmuası çocuk sayısı, 1943), 

9') J.H. Wiltiams-, The Whittier Scale Grading Home Conditions 
(Journal of Delinquency, s. 273-286, 191"6). 
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3) Genel olarak istatistiık metodunµ kullanm,ak. 

Yerine göre, bu fü; metodu ayni 2ı_amanda birbir-ini tamamlaya, 
cak şeldlde kullanmak başvuı:ulması gereken uyg;un yol ı0labilir10

• 

Özellikle Amerikan Sosyolojisinde I. ve II. Dünya savaşlan 
arasındaki dönemde ilk gruplannu bozulması, 9ökmesi olayı ile ço• 
cuk suçluluğu arasında, sıkı bir ilişki bulunduğu kaıbul edilmekte idi. 
İyi komşuluk ve aile ilişkilerinin ç·ocuğun sapıcı davranışlara, düş. 
me!lini önlemek ba,kımmdan güçlü bir koruma qnsuru olduğu ka• 
bul edilmekte idi : Ebeveynıiıı ahenk içinde bulunduğu, .baıb.anın bir 
iş saıhi!bi olduğu, annenin evde çalıştığı aile tipinin illC grup iliş. 
kilerinin önemini vuı:.gulayıan teor,i bakımından suçu .önlemek hu• 
susund_a en esaslı unsuru · oluştw-<luğuna inanılmakta idi12, Ancak 
yapılan ar�tll'malar çökmüş ve sağlam aileler arasındaki furkm sa• 
nılclığı kadar :qlmadığı görülünce aileyi esas faktör ola,rak telllkki 
eden teoriler bn kere ailenin çökrrı,esi üz-erinde değil ve fakat aile• 
deıki disiplin biçimi, aile fertleri arasında:ki duygusal iliş.kiler ve ço. 
enle ye,tiştinne hususundiki diğer uygulamalar üzeıdnde durma}'a 
başladılar; böylece aile hayatının gösterdiği karakter biçiminde ço• 
cuk suçluluğunun sebepleri araştırılmaya baı.jlandı. 1965 yılın-da 
H;;·ınan Maınııheim, "çôkmüş aile" terimine artık rkdminologlann 
sırtlarını çevirdiklerinir 'bu gelişmeler sonunda, açıklamıştıru. 

Çölanüş ailelere ç·ucuk suçluluğunda faktör olarak tanınan önem. 
bugün için ne suretle ka:bul edilirse edilsin biz aşağıdaki bahisler
de ,ailenin değişik özellikleri ile suç arnsınıdald iliŞ:kileri üç ayrı baş
lıık halinde toplayarak y�nsıtma.ya çalışacağız : 

10) Aile ile suçluluk arasındaki ilişkilere ait tam bir bibliyografya 
vermek yüzlerce sayfa tutulacak bir eser yayınlama,k anlamına 
gelir. Bu itibarla bu bahiste çok losa bir: bibliyografya vermek• 
ten bile sakınıyoruz ve yararlanılan eserlere yerinde yollamalar 
yaprn,akla yetiniyoruz. 

11) İlk gl'Up (primary groupı<.) kavramı için 'rlk. Sulhi Dönnıezeı·, 
Sosyoloji, 7. bası İstanbul 1978, s. 200 ve son. 

12) Ek. Eaıi Sullenger, Juvenile Delinquency a Produci of tlıe Home 
(in Journal of Crim,inal Law and Criminology, 24 Marcıh • April 
lSM), s. 1088 ve son.). 

13) Bk. Hcrınann Mannheim, Comparative Criminology (zikreden : 
Sykcs, 258). 
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I. Yan� aUelel' 

279. - Ö,lüm, boşanma, ebeveynden birisinin aileyi terketmiş 
olması g)bi sebeplerle normal ve tipile aile şeklinden sapmış bulu
nan ailelere ( yarmı ailelet) a·dı ver.ilmektedir. 

Uzun zamarilarclan beri bu çeşit ailelere .mensub çocukların 
suçluluğu dildm-ti çeJmıiş ve araştırm:alaı� konu o-Imuştur. Glueck'
ların etüdlerine göre incelenen 2000 suçludan üçte ikisinin ölüm, 
ebeveynin ayrılmış ve boşanmış bulunmaları dolayısile yarım aile
lere mensup oldulclarmın anlaşıldığı açıklanmakt,adn.ı ••. Ameri,ka' -
da tutulan mahkeme arşi,vleıri de sllçluları11 yüksek oranda yarım 
ailelerden geldiklerini göstermiştir15

• 

Ancak Amerika'da yapılan incelemelerde yarım ailelere men
sup suç işlemiş ve işlememiş. olan çocuklar grui}ları üzerinde yapı
lan araştll'malar farklı sonuçlar vermiş bulunına,ktrudır. 

Cliffo-l'd Shaw yarım :ailelerin suça sebep olmak bakımından 
fazla önem göstermediğini açıklamakta, Shideler1

,(J yaptığı etütte 
Amerikan çocuklarmın % 25 inin yarım ailelere mensup bulundu. 
ğunu ıbıildirmekte ve suçluluk oranının Hdde bir olduğu sonucuna 
vaı·maktadır. 

Amerika'da yapılan etütler yarım ailelerin suçluluk bakımın� 
·dan, erkek suçluluğundan çok Irndm suçluluğu üzerinde etkili oldu. 
ğımu g,östermektedir11. 

Sutheı1lantl, Amerika'da yapılmış olan çeşitli incelemelerin so; 
mıçlarını analiz efükten sonra yarım ailelerin sııç iizerinde yapmış 
14) Eleanor T. Glueclt, 15. 
15) Harı:y M. Shulmıını, The Family  and Juvenile Delinquency (in 

The Problem of Delinquency, Edited by Sheldon Glueck, 19519', 
s. 132); G.H. Bari.er, Family Factors in 'l'he Elcolo.gy of Juvenile 
Delinquency (Jou-rnal of Criminal Law and Crlınin.ology, yıl 19'40, 
s. 681). 

16) E.H. Shi,edeler, Family Desintegration and the Delinq_uent Boy 
in 'Ilhe United States (Journal of Criminal Law and Crirninology, 
Ocak - Şubat, 1918). Shaw'un görüşlerinin eleştirisi için bk, 
Shulman, 131. 

17) Ashley Wceks, Ma.le and Female Broken Home Rates by Types 
of Delinquency (American SociolGgical Review, Ağustos 1940, 
sayı 5, s. 601). 
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bulunduğu et•kileıin evvelce sanıldığından çok daıha az olduğu so
nucıına varm-a:ktadır18

• 

Bu husustaki Avrupa etiitlet'irıe gelince : 
280. � İngiltere',de yapılmış olan bir etüde gfüeu, yarımı aile 

suçluluk bakımından büyük bir etki yapmıı.ktadır. Bu etüd ele al
dığı suçlu grubu ve kontrol grubundaki oranları şu suretle göster
mektedir : Lcındra'da % 25,6 ya, % 13, taşrada ·% 31.l'e % 18,6. 
Burt'un belirttiği oranlar, bundan da yüksektir. 

Alman etütlerinde de �yni sonuçlar gözüıkmektedir2n. Racine, 
Bruxelles çocuk mahkemesine gelen 300 suçlu çocuktan % 59 unun 
ana ha:balarile yaşamadrklannı tesbit etmiş ,bulunmaktadır21, 

Yukarıda 278 n'D. lu paragraft� da açıkladığımız g;ilbi bu ince
lemelerin sonuçlan bugün artık -itibar edilir telıikki edilmemektedir. 

Bir kere ailenin çökmesinden önce mi yı0,ksa sonra mı suçlu 
davranışm geliştiği çok kere tesbit edilememektedir. Aile eroz,yonu
muı suçun sebep ve faktörü olarak değeri hususunda bugün Krimi-
nologlar arasında ciddi şüpheler vard1r22, 

18) SuthC'l"land - Crııssey, Principles of Criminology, s. 177. 
19') Cari Saunders, Mannheim, Rhodoes, Young Offenderıı, 1942. 
20) Bu hususlarda bk, Hıırwitz, Criminology, s. 317. 
21) Racine, Les Enfants Traduits en Justice, 19-3-5. Halıik Yavuzer 

(Pİıiko - Sosyal Açıdan Çocuk Suçluluğu, İstanbul 1981) ese
rinde incelediği 15-18 yaşları arasındaki 214 suçlu ve hüküm 
giymiş çocuktan % 22 sinin, ana - babanın ayrılması veya birinin 
ölümü sonucu parçalanmış veya eksik ailelere mensup bulunduk
larını açıklamaktadır (s. 132). 

NepJıan Saran (İstanbul Şehrinde Polisle ilgisi olan arı.se
kiz yaşından küçük çocukların Sosyo - Kültürel Özellikleri Hak
kında Bir Araştırma, İstanbul 19'68) ·eserinde, 1958, 1959 ve 1960 
yıllarında Polise gelen onsekiz yaşından ufak 2-748 çocuktan 
büyük bir kısmının anne ve babalarının var olduğunu, kaçakçı 
��- solrn,_kta b!lşı boş durumda olan çocukların annelerinin üvey 
olması ile fiilleri arasında ilişki bulunduğunu, bunların % 20 si
nin annelerinin üvey olduğunu, babanın üvey oluşwtWl erkek ço
cukların davranış bozukluğunu etkilediğini açıklam1ştır (s. 63), 

22) Sulhi Dönmezer, G_arp memlek€'tlerinde ve memleli:etimizde ço
cuk suçluluğunun umumi inkişafılaı·ı (İş_ Mecmuası, 1943). Aynı 
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M emfeketimizdeki durum 
281. - Tarafımızdan 1943 yılında 12ı4 küçük suçlı'ı üzerinde ya

pılan bir araştırına2
�0 çocuklardan 22 sinin ana baıbalarmm bulun

madığını, 16 sının yalnız anadan, 32 sinin babadan yoksun olduk" 
Iannı ortaya koymuştur. Bu suretle inceleme konusuna giren kü
çük suçlulardan % 57 si yarım ailelere mensup bulunmakta idiler . 

Yine İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve KrJminoloji Ensti
tüsünce 974 Suçlu Çocuk üzerinde yapılan etüd suçlu çocuklardan 
% 42,l inin yanın ailelere mensub olduğunu ortaya koymuştur. 
Bu inceleme konusuna giren suçlu çucuklarm büyük çoğunluğunun 
aMm öldürme, s11.ç1.1 faillerinden bulunması fikrimizce cirarun bizim 
araştınnamJza, göre daha düşük olmasını gerektirmiştir, Zira memJe
ketimizcle aile durumu ile adam öldürme suçlan arıasıncla güçlü biı' 
bağlantı bulunmadığı kanaatindeyiz. 

Bu ,görüşü yeni bir araştırma da . doğruluyor . Gerçekten Devlet 
İstatistik Enstitüsü tarafından 1972 yıİına ilişkin ve Tüdciye'deld 
çocuk hükümlülerin % 99 unu kapsadığı açıklanan 203 yayın sayılı 
araştırrriaya göre 1181 çocu'ktan 1053 ünün baıbası sağ, 101 ıinin ölü" 
dür, anne ve buıbası ölü olan çocuk 27 dir. Yalnız anne ölü olan ise 
61 dir. 

Sonuç 
282. - Yarım aile ile suç arasındaki ilişkinin etkilerini bilimsel 

usullere uygun biçimde tes1bü için, memleketin genel nüfusuna gö
re yarım adle oranmm neden ibaret bulunduğunu belirlemek ge
rekir33. Bunun!a beraber şu olay, yanm -aileye mensubiyet ile suç, 
Iulu!c arasınrla bir nedenselliJc ilişkisi varlığının hı.bulü için tam hir 
imkAn Sağlayamaz; fakat böyle bir ilişkinin varlığını düşündürür2;\ 

tarihte yapılmış diğer bir araştırma için bk. Te-ı;er Taşkıran -
Samet Ağaoğlu, Suçlu Çocuklarımız - Ankara Çocuk Islah Evln
de bir araştırma, Ankara ıg43, 

22a) Bk. Sykes, 2tl'6. 
2ı3) James H. Bossaı•d, Tbe Sociology of Child Developmeiıt, New 

York 1948, s. 366. 
24) Bk. Shu1man, 132. 
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Evlilik df§ı çocuklar 
283. - Evlfük dışı ç-ocukların suçluluğu, durumunu da yarını 

aileye bağlılığın sonı;ıçladığı suça yöneltici faktör. ve özelliklern 
bağlamak gerekir. Gerçekten seııbest ıbirleşmele'l" ürünü neseıbi sa
hih olmayan kiiç,üklerin de büyük çoğunluğu itibarile suç işleme
lerinin sebebini muntazam bir aileye mensup bulunmayışlanna yor
makta hata olmaz, "Çoklukla eıvlil.ik dışı çocuık kendisini koruytıp 
büyültecek bir koruyucuy,a ınalik olmayacağı gilbi toplum hayatı 
içinde de daima lekeli bir parya muamelesi görmek durumundadır. 
Hayatının her saHıasmda karş:ılaşmak durumuna düşeceği zorluk 
ve güçlükler onu bir çok hallerde suç işlem.ek, böylelikle ha.yatını 
temin ve sfüıdürmek z,urununda bıraıkacaktır"25

• 

Aynca şu sebebi de ekleyebiliriz : evlıilik dışı ç·ocuğu dünyaya 
getiren kadın, genellikle, fizik ve zeka bakımından aşağı durumda* 
dır. Bir İsviçreli akıl hastal_ıldan uzmanı 350 adet evlilik dışı çocuk 
doğurmuş bulunan foadında, genel nüfosa göre, beş, altı katı daha 
fazla nıhi anomaliye rastlandığını kaydetmektedir"8• Babalar ba
kımından da ayni eğilimID gözlemi yapılmaktadır. Şu durum, ev� 
lilik dışı çocukların s,uçluluğunda doğuştan etıkenlerin varlığını dü* 
şündürtebilir. 

284. - Memleketiınizdeld kamın dışı evlenmeler kıonusu ile, 
meşru olmayan çocuklar konusu tam bir paralellik göstermektedir. 
Zll'a özellikle köy çevreleriI1ıde Medeni Karnın hükümleri ,dışında 
sürüp giden evlenme ve �fo,rın ürünü çocuklar, sosyal çevrede 
meşru çocuk olarak sayılma·ktad1riar27

• Şimdiye kadar belirli ara
lıklarla yaymlanı:ın tescil kanunlarını, bu yönden fiili bir ıneşruLuğa, 
hukuki meşruluk vermek için yapılmış harekeıtler dı:ı,rak mütalaa 
eylemek gerekir28

• 

25) Sulhi Döın.mezer, s.g. etüd (İş Mecmuası, s. 121). 
2'6) Hans Bindei-, Die Uneheliche Mutte-rsclı.aft, .Bern 1941. 
27) Bu konular için bk. (Annales de la Facuıte de Droit d'T.stanbul, 

c. V deki m'akaleler). 
as) 30 Nisan lll-54 tarih ve 4727 sayılı kanun ile 1 Şubat 1950 tarih 

ve 55·24 sayılı kanunlar. 



AİLE VE SUÇ, ÇOCUK SUÇLl,'LUĞU 319 

285. - EvliH.k dışı çocukların suçluluğu konusunda Avrupa li
teratüründe pek çok inceleme yayınlannuştıı�P ve evlilik dışı çocuk
ların çok geniş oranda suçluluk gösterdikleri belirtilnıeıktedir. 

Buna karşılık Amerikan araştırmalarında evlilik dışı ço·cukların 
!>Uçluluğuna büyük önem verilmediği görülmektedir. Glueck'ler, suç
lu çocuklar ,arasında evlilik dışı olanlara yüksek oranda. rastlanma
dığını kaydetmektedirler50

• 

289. - Avrupa ve Amerikan araştırmalarının ve memleketimiz
deld sınırlı araştırmaların vermiş bulunduğu şu .sonuçlan Avrupa 
ve Ameı+ka'da aile müessesesinin gösteidiği önem ve sosyal rolde 
arnmal< gerektiği fikrindeyiz. Avrupa ve memleketlınıizin bir kıs
mmda, spn seneleı•de aile müessesesinde bir hayli değişiklik mey
dana gelmiş bulunmalda beraber, aile susyal hayatta en esaslı bir 
mi.iessesedir ve çocuğun yetiştirilmesi balammdan önemlil rolünü oy. 
naya·bilrnektedir. Savaş ve büyük krizlerin aileye etlcili olduğu sı
ı·alarda büyüJ( bir çocuk suçluluğu salgınının meydana çılonasının 
sebebi budur. Fa•kat Amerika'.da çeşitli sosyal ve ekıoınıomik sebep
ler dolayısile aile, sosyal rolünü çcık kaybetmiş bulunmaktadır. Ana
nın iş hayatına tamamile karışmış bulunduğu, çocukların yetiştiril
me tarzlarının farklı olduğu Amerika'da yerine getirdikleri fonk
siyon itiıbarile, yarım ve tam aileler -arasmdaıki fark azalmıştır. 

Yanm aileye mensubiyetin .çocuğun rwhsal ve dııygusal lııa:y'{Jt1 
iizeoı'indeki etkile1'i 

281. � Bbeveyn, çocuğun hayatının ilk aylarında, onun için, g,i
da maddeleri ve elıbise şeklinde,. hayatın kayna.klanın Leşldl e·der ve 
çocukta bir giiven ve hayatın devamı duygusunu yerleşlirir31

• Böyle 
olunca ebeveynin varlığı çoculctaki güven duygusunun devam şar
tı halini alır. Çocuk büyüdükçe yine 0beveyn ve özellikle baıba, ço-
29) David Lunı1, Über die Ursachen der jugendasozialitlit, Upsala 

11918; CaI"ry • Saunders, Manheim, Rhodes, Young Offenders 1942; 
Ex11c-r, �iminalbiologie, Hamburg, 1939. 

30) Sıheldon and Eieanor Glueck. One T,housand Juvenile Delin
quents, Cambridge, 1939, s. 86. 

31) Bu- konu, için bk. G,eol'ge E. G:ırner, Separatian af the Parents 
and The Emotional Life of the Child (in the Problem of Deliıı
quency, s. 138) 
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cuk için en güçlü modelleri teşkil ederler; çocuğun insanlar hak
kındaki görüşleri de bu modele g-öre belirir. İnsanın, bizzat kendi 
kendisi hakkındaki değer hükmü de, başkala�ınm �çıklamalarma 
göre belireceğinden, çocuğun değeri haklnndald kendi iç hükmü de 
ebeveynin nna karşı göstereceği sevıgi, ihtimam, diklc,at, himaye ve 
arkadaşlığa göre belirir. Sonuç olarak, ebeveynin, ana veya babanın 
aileyi terk etmesi yani ailenin yarım aile haline gelmesi olayı, terk 
sırasmda çocuğun yaşma göre belirtmek üzere, onun duygusal ha
yatı, karakter teşekkülü üzerinde asli etkiler yapa:bilir. 

il. Aile içindeki ilişki tarıılaeı 

288. - Bu başlık altmd,a ev içinde eıbeveynin birbiri ve çocuk
larla olan ilişki biçimleri ile ·birlikte, eıbeveynclen bir yada ikisinin 
suçlu olup olmaması, alkolik olup olmaması ailenin genişliği veya 
darlığı, çocuk sayısı, aile içinde psikolojik veya ahl:tki şartiar konu
lan incelenecektir. 

289, - a) Elbe'Veyndn bU'hirile olan ilişki tarzlarının, normal 
şekilden saptığı, kavgalar ve gürültülerin devam ettiği., bir ahengin 
bulunmadığı aileler, çocuk suçluluğu ha.kımın-dan, etkili olacaktır, 
Zira bu tür aileler maddt bakımdan olmasa bile maileıvi bakımdan 
birer yarım aile teşkil ederler. 

Ebeveyn arasındaki aıhenksiz ilişldlerJ.n ç,ocuğun zihnen ve be
denen teşekkülünde büyük tehl±keler yarattığı ve bir-çak zihni ihti
lafların menşeini teşkil ettiği m'll!hakkaktır. 

Ailede kişiler arası şartların suçluluk yönünden etld gösterdi
ğini söylemek gerekir. Rir çok araştırma sonuçları doğrulamakta
dır ki, aile içindeki ruhi bacSkılar, ailevt ve cinsel uygunsuzluklar, 
gelir ve gider yönünden ebeveyn arasındaki iıhtilMlar geniş· ölçüde 
Suçluluğa sebep olmaktadır. Amerika'da, problem çocukların ıslah 
ve tedavisi yönünden yapılan klinik çalışmalarınıda ana baba arasın
daki ilişkilerin tashihinin çocuğun problemlerhıin çö2ıüınlenmesi hu
susunda özellikle· etkili olduğu aanlaşılmıştır32

• Ebeveyn ile çocuk
lar arasındaki ruM ili�ldlerin, gerektiği gilb:i, yerine göre disiplin 

32) Bk. Cari Rogel's, Clinical Treatment of the Problem Child, Bos
ton H,,39, s. 179. 
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veya mı.tl:ıaJbbet ve şefkat esaslarına - gÖre kurulmamış bulunduğu 
ailelerde kişilik problemleri ve ihtilaflarının .- çıkt1ğı ve neticede 
bunların çocuğull· sosyal bakırn:dan uyumunu engellediği rrmhak
kalctu3�. 

Svott, ebeveynden birisinıin evi lerketmesi hustı$ıında· çocuktaki 
korkunun, en önemli bir , uyumsi.ızluk ve neticede, suç faktörü oldu
ğunu lrn.ydehnektedira.ı . 

290. - Ebeveyn ile çoculclar arasında suçluluk '.bakı-rrı,ıınd'tt;ıı eıı 
ön'emıii ilişkinin, ıçocuğaı h!J[!ııilana:n -disiplinin şek:Jı: ve ıderecesi ol
duğu hususunda kriminologlm� mutabı/c bulwnmaktG!dJ,J·la:r. Ge·rçek
ten Bıırt3

" yaptığı illcelemelerde suÇ iŞleyen' ve iş-lemeyen çocul<lar' 
gnıplan arasında yapılan mıukayeseJi araştırmalar bitbınından en 
önemli unsurun ev içindeki disiplinle ilgili buhınduğıınu açı,klamıak
tadır. Burt'e göte köıtü, disiplin şeldi suçlu çocukların ailelelinde 
G.9 ,defa daha f.azladır. Kötü di;iplµı. is� şu şekillerde gödikmekte
dii" : ebeveynin ·disiplii:ı konusunda ilgisiz, ebeveynin filu.l ve ahl&ki 
zaafları do.Jayısile disiplinin de zayıf olması, ·çocuğun kontıiOfo hn
su.0.nnda ebeveyn arasında- mutahakat bulunmama·sı, çok sıkı aşm 
derecede s.ıkı disiplin,, 

Gluedı:'Iar da etütlerinde rhernen hemen ayni sarnıçlara varmıŞ
lardır : Bu yazarlara göre incel0nmiş 2000 suçlu çocul<t-an -% S'S'i 
hakkında ebeveyn tarafından uygulanan dis.il)lin uyıgulaması açıkça 
uygunsuz· nitelikte bulunmuştur; sözü. geçen uygulama ya çok yu
muşak ·ya da çok sert olm1iş veya çoctiğun denetimi ihususunda her
hangi bir ahenkli düzen bulunmamıştır30

• Flealy •ve Bı:onner in 
celedikleri \1000 olayda� % 40 ında di_s-ip\in noksa�ı le�bit ehniş
lerdir·11. 

Ailelerinden alın?,rak belirli aileler .y�nına veya müesseselere 
yerleştirilen çocukların, i.ivey ana hfıba yanındaki. çocukların, yük 
sek suçluluk oranlan da kötü disiplin şartlarına ·bağlanmıştır. 
33) Wood and Waitc, Crirqe and its T'reatment, New YorJc, 1'9141. 
34) D.H. Stott,. Del.inquency ahd Human Nature, 1950,. 
35) Bıut, Th_e .Young Delinquent , s. 96. 
36) Bk. ELe�or T. Gluıeck, 16. 
37) Heıı.ly - Bı-onııer, Delinquents :;md Criminals, tlıeir Malting ,and 

Unmaki.ng, NC'w York 1926. 

Kriıninoloji - 21 
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İyi .ayar edilmiş dengeli disiplıin şartlarınlll çocuğun yeti§tiril
mesi ve öğrenme siireçi bakımından· gösterdiği büyük önem göz
önüne alınaCak olursa, b� konunun suçluluk bakımından taşırlığı 
-önem üzerinde- titizlikle durmanın gereği-kendiliğinden anlaşılm,ş 
olur; Çok gevşek ve ihmalka.r disiplin ne kadar zaııarh ise, aynı su-· 
retle gereğinden· fazla sert ve sıkı bir disiplıi.nfu. kötü etkileri husu-
sunda --da �üphe ,'edilmenieli-dir. · · -

· · .· Fakat herıhajde _çocug8. uygulan-aca:fc disiplin §'eklirihı, o�un kişi� 
il'k, karakter ve eğilimleT.ine -.göı-e özellikler. göstern18si gerektiğin
den de şüphe edilmemesi gerektiği, gilbi toplumda geçerli sosyal,... 

leştirrne"8 siStem-i içerisinde, toplum kültürünün -ana ve •baJba ro
lündenJ9 beklediği muhtevayı ve özellikle çocllkların sosyalleştiril
mesinde -ödüllendirme ve ··cezalandırma.ya ne .derecede yer verdi
ğini de gözönünde :bulundurmak gerekir. H�r .roplum kendi kültürü
nü sosyalleştirme yolu ile yeni kuşaklara alcl.arırken ce-.ral�ırma 
ve ö:düllendinne�in de sınırlarını d.yin eder, Türk kültürü S?syal
leştirmede cezalandırmayı ,daha ziyade vur:gulamaktadır. 

' 
Memlek.etimizdeki dwrum 

-

291, ...,..... İstanbul Üniversitesi Ceza Hukukı.ıı ve Krim,inoloji Ens
titüsünce 974 suçlu ·çocuk üzerinde yapılan araştırma ebeveynin ço
cuklara karşı muamele tarzı bakıma�da'.n (müşfik ve iyi) ,.:ı-Iarak ni
telendirile;bileceık şe:kil-de ülanlarm :büyıük hir çoğunluk teşkil eyle
diğini, ancak 25 olayda fena, 54 ola�da. sert ve 67 olayda kayıtsı� 
ol,arak nitelendirile.ıbileceğini göstermektedir. 

BlJ etüdün ihtiva eylediği bilgUer suçlu Ç'IJ'Clllda.rın keq.ıdıi.lerin
, den elde edildiğinden, sayılar� geı-çek durumu yansıttığından hak-

' . 

lı ·olarak şüphe edilirw, 

38) 1Sosyıi.ııeşfüme kavramı için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji 7, ba
sı, İst. 1978, s. 138 ve son. 

39) Rol kavramı için bk. S�i Dönpıeu-r, Sosyoloji, 7. bası, İst. 
1978, s. 161. 

40) H-alük Yavuzer, not 2.1 de zikredilen eset°inde inceleme grubu'
nu oluşturari suçlu çocukların % 86,9'nun ana ve, babalar{ tara
fından dayalda cezalandırtldıkl"arını açıklıyor (s. 132) , Türk sos
yalleştirme sisteminde dayak daima -baş,vurulan bir araç oldu- .
ğundan bu- tesbitin nedensellik değerinin fazla o1mama'sı ge
rekecektir. 
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Ailede 'Çocuk &ııyıst 
292. � Elbeveynin çocuklara karşı olan ilişld ve muamele tarzı

nın, suçluluğa etkisi balnmından ailedeld çıocuik sayısının da eMd 
yaptığı ;ileri sürülmüştür, Genellikle geniş ailele·rin daha çök suç 
tehlikesi -gösterdiği . sö,ylenımekte'dir. İngiliz yazarlarınıdan Bagot1' 

Liyerpool şehrinde yaşayan mutad işçi ailelerinde çocuk sayısını 
2.97 olarak teS'bit ettiği halde suçlu çoc_uklapn nı,ensu:b olduğu aile
lerde bu oranın 5.76 olduğunu kaydetmektedir. 

bıeç'teki etüdlere görc.-de durum aynldır. 
Çocuk sayı-sı arttdcça aralarıildan suçlu olanların çdonası iht�

malinin çoğalacağı - dü,5ünüleıbilir : çok çocuğun -ailenin ekon-vm.ik 
durumunu düşüreceği muha1dmk olduğuna i?;öre bu iliş-kiyİ ailenin 
ekonomik durumu ile suç arasınd_a görmek de mi�d.indür. 

Ancak bu konuda bazı düşünceleri de 1ıelirlemek gerekir : E� 
yeni etüdlerde, ailenin genişliği, çocuk sayıs{ ile suçluluk arasmda 
bir iigi bulunduğu hususunda ciddi tereddütler befütilmek,tedir. 

Gerçekten Gl.ueck'l'<lr suçlu çocuklardan çoğunun geniş aileler- · 
den g'elcliğini açıldam'akta iseler _de bu foonuda çocuk sayısı �e suç 
arasında bir ilişki kurabilmek için,, ayni sosyv - foültürel şartlard�_n 
gelell ve aynı sureUe _ düşük ikamet bôl.gelerinde oturan suç işle
memiş çocuklara sahip ,ailelerin sa·yısının teshiti gerekeceğftni haldı 
ola,rak açı:klamalctadırlar�. 

Wioıo#on'a gö·re· ailenin genişliğinin .Suçluluğa etkisi, e#,eı· va,;-s{4 
diğer bir tabm faktörlerle müşterek sayılmalıdır13

, 

Bizce de ailenin genişliği -ancak diğer :bazı ş-artlann da katıl
ması ile suç_ serberbi olaJbilir. Gerçekteİı ailenin genişliği dolayısiyl� 
çocuk kendi�ini haklı veya haksız olarak, fizik veya manevi yönden 
terkedilmi�, ihmal edilmiş hissetmiş Ve böylece ailenin genişliği 
p_siko�ofik ve değişgen rol�nü ·vynamış ise, ancak bu takdirde suçu 
tahril, edici etki yapalbilir. Bundan haşık_a ·geniş aileleTin başında 
41) Bagot, Pınıitive Detention, Landon 1944. 
42) Eleanor T. Glueck, 14. 
-43) s·arbara Wootton, Social Science· and Soeial Pathology, Landon 

l959, s. Bl. 
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bulunan ebeveynin zekaca_ ortadan aşağı ve caıhil alın.ilan da muh
t-0ıneldirH, 

Zira genellikle dÜşük zekalı ana baba daha' çok çocuk Sa,lıiıbi ol-
maktadırlar (bk. �o. 300 ,his)'. · 

1973 }'llında yayınla.nan 203 sa.yılı - araştı.rmaya göre suçlu _ çıo
cuklıarm kardeş sayıiarı itib�rilı: durumları şöyl�dir. 

Kardeşi var 
Toplam. Kardeşi yok 1 2 3 4 5 + 

ııi.Sı 16 32 100 187 606 . 

Görülüyor ki, kardeş sayısı arttıkça suçluluk oranı gen� ölçüde 
artmaktadırH. 

Tek çocuk 

293. - Ailede ilk doğan ç..:ıcuk bakımından suçluluk tehlikes-i
nın artmakta olduğu- öne sürülmüştür. Söz gelimi B1.tJ·t bu faktöre 
büyük önem vennektedir. , Durııınun, aklen :ve, rrınntıke_n mütal.1a · 
edilecek olurs-a, genellikle tek ç,ocuğun meselelerine bağlı olduğu 
söylen�bıilir. İlk ÇOcuk geiıç ebeveyn için, terıbiye ve yetiştirme hu- , 
'susunda tecrülbesizlik ·devirlerinin ürünüdür. Aile ilk çocuğa kar
şı daha )'umiişak ve miisamaha)ıdır. Fiiik balrnnmdan,da çok kere 
ilk çocuğ!lll millcemmel olmaması bu seıbepledir. Bunmıla -bera,lier 
H ealy - Bı•orıne,ı- ve Gltıeck'ların etüdleri tek çocuğun suçluluğu hu
susunda dikfoati çekici bir özelliğin hi:ı.!-ıınmaıd.iğını gösterınektedir48

, 

44) 

45) 

Bk. Hernıann Mannheim, The Criminological Sigİtlficance Qf 
the Fanı:ily (Bullı;ti� publi€e ,Par S.İ.C. yıl 19'6,0 ler sell'l;, 2. 24. 
124). 
HalUk Yavuzer'in not :n de zikieililen araştırmas·ına göre 214 
suçlu çocuk_tan %62,5 dön: yeya daha fazla çocuklu. ailelere -men-
suphırlar (.s. liB) ., 46) !- Sİıeldon and Eleauor Gluec�, Five Hundred Cı-iminal Careeı·s, 
s. 120; Healy - Bronnar, Delinquents and CriminalS, New York 
·1926-, s •. -103. 
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Ge�çekten Glııeqk'Iarın inceledikleri 2000 ·· suçlu çoculctan . ancak 
döıtte �iri ilk doğan çoctık �larak tes�it ed�m�tir17

• 

294: - Ailede değiş:i-k ya�ta ç�k çocuk bulunduğu takdirde çok
Julc]a hangisinin suçlu olduğu lmsusıında da yapılmış Çeşitli araş� · 
İırmalar vai'.dır. Fak�t· bu ara:ştınna}ann Verdiği çok faddı sonuçlar 
karşısında, bu hususun gerçekte bir faJct.ör sayılamayacağı sonu
ctına varmak gerektiği fikrindeyi:C-8

• 

294 bis, - b) Ebeveynin sUçlırhığu, alkole a1ışımş olm,alaırı, ah
ldkl dJu�·u�ıilatile sııçltılıı'k ornsında�i ilişkilew 

Çqcu,k suçluluğunun açık sebeplerinden biDİsinin -de 3.ileye men
sup kişilerden · bazılarının suçlu olmaları, alkole tutkun' bulunuş]ad 
ve kötü .ahlaki du�'uınları olduğu genelÜ!de kaıbul edilmeJctedir. Burt 
'İngiltere'de yapmış buluiıduğu incelemelere dayan:ar'ak suçlu ço
cuklann aileler-inde suçlu ·olmıyanlara göre· ·beş misli fazJ,a suçlu
ya rastlnndığmı kayçletriı-ektedir. Glueck'lar inceleme konusu_ olarak 
e]e _ald1klan_5Ö0 çocuktan % 90.4 ünün- aiJelerinde saı1ıoşluk s�,ç ve· 
gayrı ah1ı1ld: hareketlere tesa.diif edildiğini ,ve kon-trol grubunu teş
kil eden 500 ·suç işlememiş ·çocuğun ailesinde ise bu ornnın '% 54 
olduğuııll tesbit etmiş buhınma-ktadırlar4

�. 

G]ueck'lar tarafından iııcclenen 2000 suçlu çocuktaµ % 86 sının 
ailesinde yani ana, haıha, .büyük ana, baıbalar ve amca ·ve dayılar, 
hallı. ve teyzeler içind� suçluların b-ulunduğn tes,biıl: edilmiştir'�-. 

T aft ailenin ç·ocuğa suçu telkin Iveya öğretmek ,hususundaki 
mekanizmasını iiç- .şekilde

. 
özetliyor : l) Ebeveyn çoçu!d�nna sarih 

olarak slıçn öğretirler, 2) Doğnıdan doğruya hir öğı;etim bulunma
m,:.ı.lda beraber, çocıik etrafmda gördüğü suÇlu ·tavır �e harnketi tak
lit eder, 3) Çocuğa anti,sosyal fiil ve hareketler yaptırılır�'. 

47) Ele"am�ı· T. Glueck, 14. 
48) Bu hususta özellikle bk. v. Emanuel Milleı·, The Problem of 

Birth Order and Delinquency (English Studies 'in Criminal Sci
ence II, Londra rn44). 

_ 49) Sheldon and Eleanor Glueck, Unraveling Juvenile D'elinquency, 
Ne<w York, 19150, s. 110. 

50} Eleanor T. Glueck, 15. 
51)' Taft, 194. 
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Memfleketi'mizdeki durı.ı:ın 
·205. - 194.'3 yılında taraıf:ıınızdan yapılmış olan ;ıraştırmada5

�· 

inceleme konusu }24 ç:ocukfan 26 sının ana ve lbaıba-sının içk,iye tut
kün, 1 nin esrarlf:eş ve 1 inin de ·her lürlü fenalığı yapmaya yat 
kın kişilNıite ·oldukları tesi?it edilmiştir. Efüev�ynin % 9J'! küfür-
bazdır, . . -İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Krirni•noloj.i Enstitüsü 
tarafından 974 suçlu çocuk üzerinde yapılan araştırma bunl�dan 
115 ·ıni.n ana bahaşının berııiberce ya da yaliıız _ _  ,ana veya baıbanı'n .suç 
işlediklerinden ·dolayı riw:hkı'.ı.ın edilmiş olduldarını tesbite imJdi.n 
vermiştjr�3

• 

So�uç 
296. - Bu inCelemele11den şu sonucu çı.karaıbilmek mümkündfü : 

Suçluluk; bir bakıma öğrenilen b!r tavır ve hareket, elde edinileıi· 
bir davranış teşlctl ettiğinden aile içindeki misfl.Uer, e1betteld, ço
cuğa ve onun suçluluğuna etki yapar, Fakat aile içinde- suçluluların 
bulunması kesin bir _suçlulı.ik seıbebi değil, fakat ancak suça yönelt-. • 'mesi mümkün bir olay teşkil eder. Gerçekten ailedeki çocuklardan 
bir veya .ikisinin suçlu olrrı.alarnıa rnğmen :diğerlerinin suç işleme
dilı:leri görülmektedir; . ailelerde suçlu ·ve s�çlu ıolmay•an çocukllu: 
aynı zamanda'· bulunmaktadırlar. 

297, - c) Aile içindeki şartlar : Yukarıda lbu bahsin başınıda 
vı::,nniş buhınduğumuz izahlarda ailenin, .çocuğun belirli ruıhl ihti
y>açlarına ne su'retle cev�p vermekte bulunduğuna dk/ görüşler-i, miz.i belirtmiştilc (yukarıda 287 na. ya ·bk. ) .  

Söz l<ıonusu asli' ruıhı' :ihtiyaçları aile içinde tatmin edemiyen 
ç-ocukların baskılar, sılontılar, kaygılar duym:alatı ve . suçlu ol.malan 
muhtemeldir. Çocuk evde güven ve istikrar duygusu yerine -güven
sizlik bulursa eşit muamel'e yerine ailenin diğer Çocukların� iltimas · 
olunması, şefkat ve muhabbet yerine. iti!İnek, kakılmak.ve· çok· sert . ' 

52) Sulbi ,Dönmezer, s.g. etüd (İş Mec., S. 12:l). 
53) H�ıilt Yavuze:r'in not 2·1 de- zikredilen araştırmasında 2114 suçlu 

çocuktan % 41 inin ailesinde alkolik ·bulunduğu tesbit edilmiş� 
fu � �  . 
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muamele ile karşı karşıy.a kalmak şekline rnstla,rsa, tahriş. ve tah
riklere rnuhatab oluyorsa hunun bir takını ruhi bask_ılara .sebep 
olması tabiidir. Bazı psikiatrlar suç işleyeıi 'küçüğün duyg11sal ba
'kımdan karışıklık gösteren çocuk olduğunu kaycletmişlerdir. Bu 
görüŞten hareket e-dilecek olursa ıi.ileriin yaptığı rulhl etkilerin önem 
derec�i-da'ba fazla olmak gerekir. 

Ileaiy ve ]1m-n:ııer inceleme kOnusunu teşkil eden suçlu Ve sttç
Ju olmayan gruplar arasındaki mukayeselfil sonucunda aşağıhlc duy
gusunun suçlularda 38/4 oranda ve hyPemctivity'nirn 46ilo ve duy
g11sal kanşıkhkların 91/13- oranında fazla olduğunu tes-bit etmişler
dir"�.' 

Ailenin çocukta duygusal karışıklıklar ve baıslalar, ruhi: bozuk
luklarl sonuçlayan etkileı1!1e ait İmynaldarı şöylece özeHeyebiliriz�s : 

Bunlar fizik yoksunluklardan çıkabileceği gibi, kıskançlı.\( duy
gusunıdan da menşelerini ala-bilir. Söz konusu rulll l'ıaDer, · e.bevey
nin hareketinin 5.dil olmayışı veya ç:oCulc tarafından böyle his.se
dilmesi do.layısile, Öcalma arzusuna da •baglanabilir; keza istenil
memek duygusundan da dıoğaıbilir. Bazen çÜcuk, duygularının kar
şılık' g,öımerriesi itiıbarile duygusal bir rahatsızlık içıipde bulunıir ve 
·bunu /i,deta tenkiİ yolu ile bertaraf etmek ister, Sosyal hayata ka
rışmak, erkek ve kız ark�daşlarile bember bulunup sosyal bir ha� 
yat geçirmek istey� bir genç' kızın çok mütaasSıp bir aileye men
sup olması d:olayısiyle bütün bunlara imk5.n bulamam.ası ve . bu yüz
den içine düştüğü sıkıntılardan bir gün evi terkedip bir -erkek ile 
kaçıp gitmek suretile kurtulmaya çalı§ması gibi. Bu sebCple psika
ııalistler, küÇük suçluların, psikanalize. t8.bi tutulmak suretile tedavi 
ve ıslaıh edilebilecekİeriİıi iddia edegelmeıktedirler. 

Kaıuı.atrimizc_e, üvey ,;ocukların, memleketimizde, besleme deni
len çoc�kların suçlulukları .  ve, özellik_le besleme kızların fuhuş yo
ltma ahlmala-n bakı�ından yukarıda ;belirtilen hah tarzlal'ı üzerin
de dildcatle durumak ·gerekir"0

• 

54) Hcaly ı;ınd Bl'onner, New Llght on Delinquency and its ·Treat
ment, New - Heaven 1963, s. ,128. 

55). Taft, 196-. 

5'6) Bu hus11slaİ-da bk. Kate Friedlandcr, PsychOanalytical Approach • 
to  Juvenile Delinquency, New York 1947. 
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ııi. Ailenin ekonomik dı:µ·umu 

297 bis. - Çocuk suçulapıı ailelerinin ekonomik durumu üze
rinde yapılan ara§tırmalar, siıçlul-ann, gen.el olara-k, ekoruımik _du
rümları· :düşÜk ailelerden ·ge.Idiıklerini göstermektedi_r. (Ancak bÜ 
hus�s-ta 300 bis no, y,a da b�k.), · 

_Glueck'lar ta.rafından yapılan etüdler, incelenen._2Üü0 suçl�:un 
% 76 sınm iktisad-en topal 8.i.lelere mensup ve hayir teşekküllerinin 
v�ya Devlet\n yai-dımıba muhtaç buunduldarını, ortay� koymuştur, 
Bu aileler kend}lerjne yetecek duı:umda bulunmamaktadırlar, Suç
lulardan % 34 ünün anneleri ev dışında çalışmakta idiler. Ailelerin ' -içine sığındığı evle�in ise, aşağı durnınd_� ol_duğu anla_şıhruştu57• \ 

Kanaatımızca ailenin ekonomik durumu ile suç ar-asındaki· i4ş
ldler konusu, suç ve ekonomik şartlar ıenel bölümü içinde mi.i�ahla 
edilmek gereıkir. Gei.ıEil ıalai:ak ekonıo-mik:" (forum ile suç �r9.�ındald 
ilişkiler bu bahis bakımından .:iynca b'fr özellik göstermez. · 
. 

. 

293. - Burada, kan8atınllzca, mi'ıtal!ıa eQilınesi gereken konu, 
aş.ağı gelire sahip sosyal sınıflara mensup aile çocuklarının ne içl.J) 
daıha .fazla stiçlll. ·oldUklan olayının ekonomik şartlada ilıi:şldsi v_ar 
s·a, bu bilgileri izah etı�ktfr. Bu konuda bazı olaylar tes,bit edile-
J:ıilii:. 

Geliri dÜşük sosyal ·sınıflara mensup ailelerin çoct.ıikları, diğer 
,sınıfların· çocuklarına göre daha az den-etime· t!ıbidirler, Bu sınıflara 
·mensup aile. çocukları daha geniş bir llürriyet'e, arkadaşlarını seç
meık, eğlen'ce-ve· eve dönüş yönünden geniş. bir seııbestliğ_e-- -sahiptir
ler; cinsiyet tecrübesini çle çok daha çabuk elde ederler. Fakir aile 
ç.iı-cuklan daha çahtik kısTili· ve el<:onoınHi: bir özgüdüğe kavuş.qrlar. 
Gelix:i -düşük sosyal sınıfa mensup ailenin çocuğu, eJbeıveyninin du� 

, rumU:na geçer ve f.akat bu duruma geçmek için !bil' arz.i ve iştiyak 
hissetmez, Yoksul aile ÇO-cukl?trınm suçl�İtığu, -Yetişme şartlarına. da
yanır. Bn yeti'şrr:ı:ıe süreçİ içinde_ çocuk - maddi araç yokluğu dol,a. 
yıs�yle_,-zevkten yoıksıınluk v e  aile içinde ilıtilaf ve disip1in· yı1J'kluğu 
olayı ile karş-1 karşıya bulunduğu i:çin erkek çocuklar çoklukla hır•• 

57) Eİeanor T. Glueck, 14, 15. 
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sızlık ve kızlar başı boşluk, serserilik suçla\'ını işlerler58 (Bu konu
da 300 bis no. Y,a bk.). 

299. - İktistıd-t .dıwum,u iyJ olan orta sınıf ·Vıe· büyiik sermaııre sı
mflaı!'lna jmensup ·a:!lelerin çoc1ıklmwrr gel-irıce 

' 
İlctıisaden orta ve iyi sınıflara mensu}J aile çocuklarının suçlu-

luklarına etkJli olan sınıf öz;Üikle,ri koni.ısu, esas itibariyle, krimi
nolojik araştnmalara koinı · teşkil etmenliştir. Gerçek şudur ki, ikti
saden iyi ailelerde'ki sııçlnlıik din�..mi.ği ıbakımından özellikler var
dır. Bazı özellikler şöylece belirtilebilir"9

• 

Bu çeşit ailelerde çocuğa kai•şı "rri._ii.saa:d!e ed:ici'' bir davranış 
gösterilir; böyle'ce disipline alıŞ-tırılmamış çocuk olgunluk çağı�a 
ulaşınca otomal'ilc olarak otoriteyi kabul hususunda güçlük çeker: 
Yine ya�anan kültür içinde bu- tür ailelerde, cezasızlık muhakkak 
olduğu hallerde krinunu ilıl.1Iden çekirılmeyen davranış örnekleri 
de verilmekfe'dir. Böylece kendi. himayeleri jçin kanuna sığınanlar, 
faaliy0t10rini Sınırlayıcı kanunlar kai_.şısmda saygı göster:ınemelste
dirler. 'Oıta sınıflar mei1suplarının kaı;akfoı}stik ruçları istatbtikler
de gözükmez; z.ira bu suçla'r genel olaraJ{ lıile ve gizlilik ile işle
nir, Bu, seıbeple oı·ta sınıf ailelerinin çocuklarında ,daha çok gizli, 
olarak_dşleııen cinsel .suçlara _rastlaııır. Uyuşturucu madde, özeWıkle 
esrar kullanma üyguiaması ise son yıllarda ıbütün dünya memleket_, 
!erinde bu. sınıflara mensulJ aile-çocukları arasında ya)'gınlaşmakta-

' dır. Orta sınıf çocukları.'okula devam etükleıinıden uzun süre ileti-
saden ailelerine bağlı ,kalırlar, ·böylece orta �ınıfın çocuk yetişt�l"If\-e 
süreçi, çocuk yöniin:den olgunlaşma çağının daha soru:ş. gelmesini 
gerektii:ir. Oıta sınıfın çocuğu, iştiyak duyduğu, ebeveyninin' s_os
yal clunımuna anca-l_c onların usulJe.rine it,aat ile geçebileceğini hi
liı'°o. 

Açıklayalım ki, ynkard-a verilen izahlar batı memleketlerindeki· 
sosyal sınıf düzeninin özelliklerine göre yapıhp.'ış incelemelere da
yaiıma1ktadır. Bizdeki sınıf düzeninin ö,ze)lil�Ierine göre y'apilacak 

58) BıJc. S1ıulman, 135. Sosyal sınıflar için bk. Su1lli Dönmezer, Sos
yoloji, 7. bası, İst. 1978, s. 301> ve son. 

59) Bk. Paul W .. Tappaın, Crime, justice and Coirection, London 
1960, s. 199 ve son. 

60) Bk. Shıılnıan. 
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araştırmalar -bu izahlar ile müşterek olan ve olni.ayan noktalann tes
bitine imkan Vi?nhilir. 

203 yaym sayılı' araştırma 1181 çocuğun.- b<!,balarınm m�slek du
nımlarını şöylece tesbit etmektedir : 

Tarımsal İşçi kalifiye 
Memur ·Tüccar S_anatkaI' üretici olamayan 

69 25 12!! 567 193 

Ç�ışm,ı.yor Baıba ölü Bilmiyor 

80 128 5 

Kanaatımızca bu sayilar, değindiğıimiz konu yönünden büyük� 
önem taşımaz; zira 1181 suçtan 888'i -�_dam öldürme ve müessir f i i l 
di�. Buniar ise lnrsiı.1 hölgelerdeki çacukların suÇlıarıdır .. A_slın<la bu 
araştırfuaya ilişldn örnekleme iyi yapıhnadığından, genel sonuç çı-

- karmak hatalıdır. 

Aile Ve şiddet (violence) 

300: -· Günümüzde hatı tOplUlllliarıİıın .büyüle pııoıbleımi çacuk ve 
gençlerde görülen şiddet eğilinııi-dir, Bu konunun a•ile i le ilişkilerini 
gözden · geçirmeHçlir: 

Hiç şüphesiz aile toplum içinddd en önemli kurulllŞtur. Mede
niyetler, aile hay-atının kuvvetli veya, zayıf oluşuna göre varlıkları
nı süııd.fü:ı.nüş veya ortadan ka:llcmışlar<lır, Gerçekten aile her toplu
m.un istediği insan tipini yetiştiren aracıdır, Hayat süremizce iki 
aileye' IUBOsuh oluyıornz. B·unlardan birincisi çocuHen - katıldığımiz 
aile1 diğeri eıbeveyin olarak teşkil ettiğimiz ,a·iledar, Her i,ld h.ile ·de 
itiş-inin geçirdiği tecrübeler doğumundan ölümüne kadaı! hayatın' en 
asli faaliyetlei:ini teşkil eder. Öi'ınüırrıriizüu batı t-oplumlannda ve 
hawt mıemleketirnizin batı etlcisi altında kalmış olan bir kuıım çefV •. 
relerindeki ailede değişi-klikler ile hiç ş.üphesi:;, çocuk ve gençler 
arasındaki şiddet eğilimi -arasında ili�.kiler vardır. 

300 his. - GünÜmüzde aile her giliı bılı·az <lalıa eski fonksiyon
larından 'bir · kıs.ını�ı kaybetmektedir . .C,erçe.kten işeıhirleş.me insan 
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'ilişkilerini ilk (primaire) nitelikten çıJrnPmakta, kan ve lw,ca duy
gusal iht-iyaçlarmın tatmi;;i yönünden biı,birine daha çok talbi hale 
girmektedirleı:. Ailenin h:ıplınn kiUtürüniin geçişi yönünden en aslı 
kanalı teş1kil ettiğini de biliyoruz. Çocuğun moral kişiliğinin soısya7-
leşme yolııy"lf1' �ile içinde olmaktadır. AHe toplum kumllanm çocuğa -
naklederek, lbıı kU'ral1Vanl'- •ııy·ıılmasına nezaret ,e&eırel.1 ıve kıı.rallarn 
ııyulmadığın"da miieyyideleti ııygıılayanık çocuğun sosyalleşmesini 
sağlamaktadır. 

İş'te sosyalle�me sürecinin aile içinde iŞleyişinde meydana gelen 
b.ıızı zarar verici et•kiler, çn-cnkta cebir ve şiddet yohııı-a ·baş Vurma
sını önleyecek normatif engellerin 'teş�kıkülünü zorlaş,tırmaktadır, 
Yukanki bahislerde belirttiğimiz gibi hoşanma, ölüm giıbi seıbepler
le yarım ailelerin teşekkülü çocuk süçluluğunun asli" sObeplerinden
dir. Bununla beraber özellikle Amerilca'da yapıfon araşhmıalar aşa
ğıclaki" hususların çocuk suçluluğu_ Ve çocukların şiddet hareketleri
ne geç')neleı-i' yönünden çok önemli etkenler olduğunu göstenniştir : 

1) Aile içinde eıbe_veyin arasında devamlı gerilim, ve ihti
lılilar. 

, 2) Aile · dışında meydana çıkaff ve sosyalleşme süreci içinde 
normları telkin edenin itiharına zarar veren· ihtilaflar. SöZ gelimi 
sanayileşme, şeıhirleşme, muhaceret ve s_osyal değişmelerin aile için
de )'arattığı ihtilaf durumları eıbeveyin ve çocuklar arasındaki pres
�ij ilişkisini ve _ dola)/ısiyle no

.
rmları ç·ocnğa telkin 0tme _sürecini hoz

maktadır. 
3)' Şifahen nakledilen norıiilm-ht eıbeveyin:in fiili davranışları 

arasındaki zıtlaşmalar. 
4) Çocukların dengesiz ve ahenksiZ Ve kabaca cezalandırıcı bir 

disipline t!lbi. tutulmaları. Gerçekten şiddetli ce,plandırrna top'.um
s-al nonnlann çocuk tarafından içe geçiAlmesi süreçin:i bozar. Ço
cukta soıumluluk bilinci, görev duygusunun t,eşekkül etmesini önler. 
Saldırgan eıbeveyin saldırgan çocuklar yetiştirir'ıı_ 

61) Bk. James S. CampbeU, The Familly and Violence (A Staff 
Report to the National Comission on the Gauses an Prevention of 
Violence} .  



KRİ:MİNOLOJİ 

Yukarıda vermiş buhınduğumuz ·izahları özetlemek suretile aile 
�m.tların� suçlul�k üzerindeki etki mekand-zmas1m şu _suretle özet
leyebiliriz : -

1) Çocuk, ebeveyninin ve aile içindeki diğer kişilerin ta.vır ve 
ha;eketlerini taklit etmek s.uretile suçluların hareket tarzlarını, Suç
hıluğa ait kuralları, suçluluk da:yamşmasmı öğieri6bıihnekte ve blln
lan 'taldit- eğili�,ini elde etin-ekte ve geliŞtirehihnekt�dir. 

2) Ebeveyn,· şehirler içinde evin coğrafi yerini tilyin etmek
te ve bu ye_r, geniş ölçüde ı:ılaiak, çoıei:ıW:tn hergün temas halinde bu
lunduğu tavır ye hareketler� tayiµ etmektedir, 

3) Çocuk bir evden çıkarılmak_ veya orada- geçirdiği kötü tec-· 
rübeler dolayısile evden çıkmak suretiyle, ne-ticede belirli bir gru
ba mensup olmaktan da Çl'kmakta ve bu . hal kenınlin.in antlııosyal 
hareke� tarzları ile olan ilişkisini. tesis etmekte ve _sıklaştırmaktadır. 

4) Aile, kişilerin prestijleıini sağlamakta· ya  da  arttmnaikta ve 
yine' belirli ldi ve gruplara karşı olaiı. muhabbet ve lnısı.µ,;ıeti sağ
lama bakımından çocuğa etki yapmaktadır, 

5)- - Aile çocuğun, kanıma itaatk.�r oiarak yetiştirilinesini ihmal 
ebnekte ve b_öylece çocuğun suça ve antisosyal fiil ve hareketlere 
karşı Olan ilgisi ·karşısında tarafs�z kalmaıktarl.ır, B u  ise suç ve anti
s.o,syal hareketlere karşı Çu�uklarda "daıfiıaıla/' (inhibiti:Ons) teşek-
kiilpiıe engel olmakta:dir. 

6) Aile çocukta ps:iıkolojik bdukluklann duygusal karışıklıikla
nri meydıpıa gelmesine sebep olmaktadu·. 

İkinci Dünya Savaşından !ioııra Avrnpa menı.Ieketlerlııde -ço� 
cuk suçluluğunun ne yönde geliştiği konıisundfl Avrupa koiı,seyinin 
sııç proıbİeriıleri kQmit�si 1958 yılmıİa biı: anket çalwması. yapmaya 
karni vermiş ve Avusturya, . Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, 
Yunflnist:ari, �talya, H-olla_nda, Nmj,eç, İsrveç; Türldye ve İngiltere 
olma!� ifzB.fe' 1� :niemlekette ,çocı.ılc suçluluğunun s·�:yısal ve nitelik 
_yönünden ne gibi gelişmeler gösterdiğinin araştmlıiı_a,sına karar v_e-

� rilmd.ştir., Bu anketin sonuÇları 1960 yılında yaymlanmıştıt'61
• Yaklaşık 

_62) Ju.venile Delinquency in __ Post - Waı: E'urope, European Com
mittee on Crime Prnblems, S-trasbourg 19-60. 

' 
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olarak I978'Ieıde Avrupa Kçmseyi Sıelosse'rin haşkanlıgında bu konu
da -yeni brir komite

,
Imrmuş, bu komitenin raporu da yayınlanmıştır<ıa. 

Önce birinci, sonra ikinci r'apora .tşağıda değinilecektir. 
' 

1960 Raporuna' göre, Avmpa memleketlerJniı:ı çoğuna ini.işterek 
olan ve suç teşkil eden. fiil ve hareketleri e-tJdleınesi muGıtemel hu
hımın önemli bazı 'faktörler vritdır. Bu fakt,örlerin l;ıaşmda biyolojik 
olanlar gelmektedir. ı 

I' 

Ülkelerin mühim bir kısrp.ında mesela İngiltere'de yapılan 'araş
tırmalai·, çocnklar:ın. bülô.ğ çağlarının gittikçe daılla. etken başladı
ğını gös-termefotedir. Söz gelimi İngiltere'de lıej; kırk yılda ,hül-0.ğ ça
ğının bir yıl geriye gittiği anlaşılmıştır. :Bu s�nucı.11� daha iyi bes
lenme sebe.!biyle meydana geldiği öne si.irülmeıktedir-0-ı_ BülUğ ça
ğının erken 'başlaması ise bununla beraber gelen kıizledn, duygu
sal buhraıılann çocuk, 'bedense] yöhden bun� hazır ;değiLken ortaya 
çıktığını belir'ler. Niteldm Almanya:'da da erken fizücsel oluşmanın
çocuk suçluluğunu artl:ıran bir faktör olabileceği öne sürülınieıktedir, 
Geı'ç8kten psikoloj-ik ve ,psildyah'.İk muayenelerde ciddi suçlardan 
dolayı itham edilen genç kişilerin fizik yönden oluşmamış hulu�� 
duldan göı•ülmektedir; yani fizik yönden oluşmamrı _g_ecikmesi, bu
na karş:Iık .büli.iğ çağı�_ın eı�<en ha�Iaması çocuk suçluluğünda ,'biyo-
lojik faktörleı: arasında göstenımektedfr. ' , 

1 �ksperleıfu çoğu bedeni' ve çevresel faktörl�rin suçln _psiko
patların karakter yapflari yöllünden ön� taşidığmı belirtmektedfr
ler'. Beyin' ve zihin arasında bir bağlantı ıDlduğu .açıktır, Ps-ikolojiık 
.şmtlar somalik semptomlar dçığur�bilirl�r. Korkun-un titremeye1 se� 
bep olması gibi. Keza somatik _ş�rtlar psiıkolojilc sempıt-0mlara sebep 
olabilir. Çocukluklarında ansefalitis geçirenlerin'nonnal olma.yan ta
vır ve hareket göstenne1eri gibi. Avİ:upa '-konseyinin yaptığı . anket
le genç suç,hılarla meşgul olanlar bımlaı' mElsındald anormallerin ve 
problem çocukl�rın oran -itibariyle gittikçe arttıklarını UçıklamaJc
tadır. 

Psikopatlann, karakterlerini etldleyen bedeni bir takım fak
�örlm,in bulun14uğu doğıııysa ve claha iyi ttbıbi imkanlar �0bebiyle 

63) Social Change 'and Juven.ile Delinquency, E.uropean Coınittee on 

Cfime Prolılems, Strasbourg 1979. 
64) Bk. Tanneı' .. Inhcldcr, Discussions on Child Development, 1956. 
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günümüzde daıha çok çocuk hayatta kalıyorsa, btmdan çıka,nlacak 
sonuç, çocuklar arasındald psikopatik ka,rakter taşıyanların sayısının 
da artmış olacağıdır. Hatta: bazı eksperler daha az zeki, uyum _kabi-
liyeti düşük, az eğitilmiş nüfus bölümünün doğurganlık oranının art
tığını da öne sürmektedirler. Bunlara göre daha Zeki ve kaibiliyetli 
kişiler doğurgaıilık kaibiliyetlerini kendileri kontrol edeıbilmektedir
ler. Bu sebeple n�u;s prohlemleriyle uğraşan bir kısım-uzmanlar, ,ba
zı Avrupa memJeketlerinde entellektüel :bir fakirleşmenin zamanla 
ortaya çıkacağıQ.ı ve bunun çocuk suçl�luğunu arttıracağım 'öne 
sürmektedirler. Bununla berruber' aksi yönde olayın .gerçekleştiği 
memleke"t)erden de söz etmektedirler, 

Çağımız Avrupasında çocuk ölünıl_erinln azalınru;ı erkek çocuk· 
doğl)mlarım ve doğanların yaşamaları irnkılı:ııni da çoğaltmıştır, Bıu 
seibeple erkek çocuklar a_rasındaki suçluluık: kız -çocuklarına gör_€' da
ha fazladır. Bdr memlekette çocuk sayısının Ç.Oğalnıası çocuk suçlu� 
luğumt ı;ıoğ:iltır, fökat genel s�Çluluğ-ıın azalmasın a  seıbep olur. 

Çeu··esel faktöı1leı·e gelince : _Çocultlar için ille çevrenin aile 
olduğunu -biliyoruz. Çocuk için uygun ve istilcrarlı ibir karakter ka-'-....... 
zanara.k büyüııneniu Şartı çocuğa kaı·şı ana ··ve bahanın birlikte olarak 
şevkat, sevgi ve uygun sevk ve ida.re çaıbasmda bulunmalar!ıdır. Do
layısiyle ana ba.bad..an birinin Yok olması, çÜcuğun duygusal geliş
mesine_ ağır şekilde etkili olabilir v6 ,onu suçluluğa ' götiireıbilir .' Sa-· 
viş sebebiyle Avrupa memleketlerinde mHyonlarca çocuk ana ve 
baıbadau yoksun hale gelmiş.ti ,Sa.vaştan · sonra doğan çocuklar da 
savaştan döneri askerlerin ve özellikle sarvaş esirlerinin eskıi çevre
lerine uyum· hususundaki güçlükl�ri seıberb-iyle uygun bir aile çeVresi 
bulamamaktadırlar, Bununla beraıber . çocuk suçluluğuiıun İsveç ve 
Ti.irıkiye gibi tar�sız kalmış memleketlet·de de yükseldiği -görülmek
tedir, O halde s�vaş dışında aileyi e�kileımıiş hulunan, ailenin gevşe
mesine, ahengini1 kaybebnes-ine seıbep olan diğer bazı faktörlerin var� 
lığını kaıbul etmek ierekir, Gerçekten savaşı� bıitiminden ber,i geçen 
,'30 seneye rağmen boşanma oranının •artışı bütün Avrupa memle
ketlerin.de devam ediyor. Şu ·hal kadının daha geniş ölçüde özgür
lüğe kaıvuşı:nasm'dan, maÜ, iktisadi ÖZ.gürlük elde etmesinden, ve 
dolayıSıiyl_e . a:ile hayatını sona erdirirken fazl,a eıııdişe duymaıhasm
da9 meydana ge�_ktedir:· Buri.Qllla bera:J:ıer ba�an ebeveynin hir: 

· birinden a}1rılması çocuğun lehine de olaibilir. 
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Şu hususu d� açıklamak gereJdr ki, aile hayatı kalitesi itibariy
le diğer bir çok yönlerden <le değişmiştir. Üreticiliğin çoğaltılması . 
çabası ·memleketlerin çoğunda genç annelerin _çalışma itiyı:İdı elde 
etmelerine, ç,oCuklarmı herhangi bir ldşiselliği ibulul!ffi!8,yan kreşler
de büyütmelerine sebep olmaktadır. Çok hallerde çocuk kendi ha� 
linıde başfboş kalmaktadır. 

Sevgi :gösteren bir annenin ya da onun .yerini alan c'µğer ıbir ka� 
dının çocukluğun ilk çağlarında bulunmaması çocukla çok ağır _psi
kol?jik t-aıhr,iple,re seıbep olaibHir ve çocuk suç teşkil eden tavır ve 
hareketlere yöneleJbilir. Gene biraz büyümüş çoouklar uyglin bir 
gözetimden yoksun ihalde . büyüdüklerinde (:bu tjir çocuklara diok>r � 
key, cebinde kapı anahtap taşıyan çocuklar denilmektedir) başıbİ::>ş 
ve saldırgan tavırlar elde etmeye çok ya:tkındırlar. 

Aile hayatmm. istikrarlı ve aherrk1i geçişi çocuk suçluluğunu 
önlemek hakımın-dan ·çok önemlidir. 

Çocuk ii:zerindeki ilk aile etldleri y_öniinden hir faktör olarak 
baıbayı ya da bruba· yerini tutan kişiyi de unutmamalıdır. Babanın 
varlığı, çocuklara karşı şefkat ve muhaıbbeti, onlan sevl( ve Lda;e 
etmek hususundaki isteği çocukların sağlıklı gelişmesinde büyük. 
öllem taşır. Savaş döneminde ıba'b�nın yokluğu Avrupa memleketle
rinde binkırce ç·ocuğun mahvına sebep ,olmuştur. 

Özellikle erkek çocuklar babaya rnuht;çtırlar. Çünkü ·önce on
dan 'bir erkek olmaısnu ,öğrenirler, Baıbıısını ta.Jdid ederek ,belirli hll· 
ölçüde babasının kişiliğiyle dengeli bir kişilik elde etmeye çalı§'arak 
on-1.1 bıir modeı: olaraJ, ·kulları.arak �r;kek çocuk ilk asli m·kek di�ı·a,
nı!}-!aqnı elde eder. Bu seıbeple __şuçlu çocuklar arasında saldırgan 
davranışın artması, belirli bil" ölçüde olmak iizede, kendilerindeki 
erke.kliık duygusunun noksanlığına ve bu noksanlığı şiddetli bir şe
kiltle belirtme ihtiyacına bağlanaıbilir. 

Baıba, anıı, kadar olmasa da, kız çdcukların kar;:ıkter ve kişilikle
riµin aslı gelıişmesinde önemli bir r,o.J ıoynar: Çünlcü ba:ba kız çocu-. 
ğ�nun ·kendisiyle duygusal ilişki kurduğu en önemli bir. erkektir. 
B u  tecrübe hazı kere kızın ilerde erkd<lerle kuracağı ilişkilere renk 
veıir, Kızlar .anıısmrda fuhşun y,aygınlıl� kazandığı B0lçik�, Danlınar� 
ka ve 1,tah.ra·. gibi memleketlerde, . arU."ıtırmacılar, fahişelerin hayatla-
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nnın ilk döne�l8rimle Y.<! babalarının bulunmadığı, · ya da baıbanın 
ihmalkı1r, tatmin edfoi karakterde olmadığını tesıhit etmişlerdir. 

Bir çocuğun hayatının ille yıllarında elde ettiği inti'balar çok 
güçlll et.kiler yapar. Eİı önemli dersler bu devrede elde. edilir .Er
kek kadıri arasındaki" ilişkiler-in 'tfü.ü, sev:gi, ihtilaf, aşlchususU[l_daki 
ilk dersler bu devrede kazımılır. Eğer koca kaba ya <İa ilgisizs� kü
çük erkek çocuk ondan ya korkmaıyı ya da andan j:ıefret etmeyi öğ
rehir, Fıakat aynı zainanda kadmlara yapılan muamelelerde ilgisii
]ik ya ela nefret gene , ondan öğr{)nilir. Aile ihayatındaki ilitililfların ' 

· çocuklarda meydaım 'getirdiği zararlaı·' taihmin olundüğundan çok 
fazladır, Bazı çocuklar bu tür asli güçlüklerin fü;tesinden gelebillyıor
larsa bunun sebebi ya uygun bedeni.ya da DWSel.i şefkatli bir ,bü� 
yük anne, teyze veya amçaya sı:İ.hip olmak _giıhi &.tel şaı:_tlara sahip 
olmalarıdIT. Belirtilen durumdan zarar gören çocu:klar ya psikosoma
tik hastalılda-r .geçirecekler,. ya da-suçlu ıol�caklardır. Hatta: b'l.ln-· 
lnrdan üsti.in y�teneJdere sahip bulunanlar bi.iyük artist veya -re
formcu da olabilirler. Fakat güçlü bıir ihtilaf durumunu kullanma 
kai!:ıiliyetine sahip her çocuk her zaman şanslı ol,amaz. Bunların 
önemli bir kl'smı suçlu olur. 

Şimdi bi-ı-a:z � ekonomi.k .ve Sf?syal l}mtl-a:ra geldNım : Yapılan 
arnş-tımi�ar gösİermiştil' ki, ekonomik şartlardaki genel bir gelişme 
zorunlu olarak çocuk _suçluluğunun azalmasıiıı· s�nuçlamaz, tam 
tersine yillasek hayat standardının kendisine ÖZıgü problemler ya
rnttığı da görülmektedir, Gerçekten gözlemler nisbe_ten yüksek .ha-. ' . . 

yat standartlarına sahip memleketler çocuk suçluluğmmn aza)ıuası 
olayına ta:nık" olınaclıkları�ı göstermektedir. 1954 Almanyasın-da tam 
istihdam ve eın n3�gun ekonomik şartlara rağmen .çoçuk ve gençlik 
suçluluğu ıırtmıştır. Oysa aynı memlekette. I. Dünya _Savaşından 
1939 yılına kadar SÜl'en ekonomik g'üçlüıklere rağmen çocuk suç
lan azalmakta devam etmiŞtir. ' 

/ ' 
Yül<,sek hayat düzeyi ve tam istihdam hiç kuşkusuz a,rzu olunan 

şartlar'dır. F:aka-t _bunların tahmin olunamıyan bir _sonuç doğllrduk
ları v� özellikle yetiŞ'ldnlerin hayatında güç bir devre yarıattıkl�n 
ve bu devi'eye (une Phase de fragislisation - A phase of susseptibi
Hty) adı verilmektedir. Gerç�kten bu çağdadır ki, çocukluktan deli
kanlılığa veya genç kızlığa geçenler geni§ 'bir özgürlük kazanmak-
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ta ve ilk paraları yani ücretleri elde etmektedirler. Bu devrede iş 
a.yrı bir mahareti gerektirmektedir. Delikanlının cebine alışmadığı 
bir harçlık ginuefotedir. Böylece birdenbire elde edilen hu satın 
alma gücü ani bir özgürlüğü sağlamakta ve böylece korkulan so
nuçlar ortaya çıkmaktadır, Delilcanlıların çoğu böyle bir hürriyet 
için 'hazu· deği]ıdirler; yaşlanmış kişilere yakın para foazaııma!kta fa
kat çocuk karakteri taşımaktadırlar. Kendileııin<leki sornmluluk duy� 
gusu ellerine geçi.rclil<leri bu yeni güce eşit değildir, Çok kere ebe
veyn bu gibi hallerde ya bütün sorumluluklarından vazgeçmekte 
ya da iradelerini başka araçlarla egemen kılmaya 9a!balamaktadır
lar. Bundan i1hti11lflar kavgalar meydana • gelmekte ve delikanlı red
dedici l:aıbiatta suçlar işlemeye istidat kazanmaktadır. Bununla be
raber yoksulluğun yaptığı baskılar, sos.yal ve eıkono:ınik sefale_t, şüp
hesiz önemli kriıninojenik faktörler olarak devam e:tmektedir. En 
mutlu memleketlerde hile y�ksulluk varlığını sürürüyor. Hu tür 
memlelcetlerde yoksul ve mutlu .gruplar at8$ındaki zıtlaşma, el-bet
te ki, suça hizımet ·edici faıktördür. 

Dikkati çe"kici olaylardan birisi de İngiltere',de yapılan bazı araş� 
tıtmalann gösterdiği gi;JJi, yeniden illşa edilen sosyal meskenlerde 
hazan eski kenar maihallelere göre da:ha yüksek bir suçluluk oranı
na rastlanmaısııdll'; Bunun izahı şudtlr ki, insan sadece ekmekle ya
şamamaktadır. Bu yeni evlere gelen kişiler yeni dostlar, güvenile
cek komşular elde ettikten sonradır Id. birıbıirlerinin çocuklarını · 
kontrola başlamaktadırlar. İlk taşınma devresinde kontrolsuz çocuk
lar daha çoık s·uça eğilimlidir. 

Nihayet okuldan işe geçme devresine değinelim. Günümüzde 
okuldan işe ge9iş insan ilişkilerinde çok iini hir dMJşmeyi göSteri� 
yor. Günümüzde 16 yaşını bitiren ve ,oJmlda kalsa idi bir çocuk gi,bi 
işlem görecek olan kişi ise ,reçince iyi para elde edebilmekte ve de
ğişik yeni iliş]dler kurmaktadır. Para aynı zamanda gücü belirle
rliğinden -okuldald güçsüzlükten belirli bir saıtın alma. ka.bfüyetin" 
f!edş dikkati çeldci s,omıÇiar meydana g:etinnektedir. Bu  yeni satın 
alma gücünü çağımızın tüketim toplumları reıldıl.mlarıyla, ilanlarıy 
la çok ma1haretle sömürmekte ve 20 yı:ışından kiiçük kişiler önemli 
satın . alıcıhr durumuna girmektedirler. İstikrarlı bir geçmişin ol� 
mt\ması, hızlı dei'ı:işme, intibak ihtiyacının artısı zaınan•mızın sos
yal karakteristikleridir ve suçluluğun· sebepleridir. Nesiller arasın -

l<rirnino!oji - 22 
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daki açılma derinleştikçe gençlere karşı yçineltilen şikıiyetler art
makta ve onlar ağır biçimde mahki'ım edilmektedirler. Fakat genç
ler arasında çoğunluğun çok sıkı bir şeldlde çalıştığı ve uygım bi
çimde davrandığı görülmemekte ve bu husus gazetelerin b-ıı ılıkla
rında yer almamaktadır. Böylece çağımızın kitle haıberleşme araç
ları gençlik hakkın-da kötü bir imaj yaratm.aktaıdır. 

301. - 1960 - 1978 döneminde Avrupa ülkelerfo.de çocuik suçlu
luğunun ·gösterdiği gelişmeleri ve sebeplerini tesbit etmek üzere 
Selosse'un başkanlığında kurulan komite ibu husustaki inceleme sı0-
nuçlarını (Sosyal Değişme ve Çocuk Suçluluğu) başlığı ile sunmuş 
.ve Rapor Ifönsey tarafından yayın1anmıştı:r6t". Rapor ilci kısımda.o 
oluşmaktadır : fürinci kıiıımda son yirmi yil içiınlde teshit olunan 
trend ve okıylara dayanan bir özet verilerek ·_şehirleşme, sanayileş
me ve kitle ha:berleşmesindeki gelişmeler çerçevesinde değişmelerin 
nelel' olduğunun tes.bfüne çalışılm,a1ktadır. 

İkinci lcı;ımda genç insanların kötü intibaklarını tedavi •Ve ön
lemek amacı ile değişik hukuk sistemlerinde neler yapıldığı belirtil
mektedir. 

Raporun sonunda kıamite bazı karar suretleri sunmaktadır. 
Çocuk suçluluğu konusunda bir 3.b1de eser niteliğinde bulunan 

bu raporu burada tümü ile özetleımek mümkün değildir, Biz sadece 
raporun sunduğu neticeleri yansıtmakla yetineceğiz : 

1) Son yirmi sene içinde suç teşldl edici eylemler ve yargı 
mercileri huzuruna sevkedilen her yaştan kişilerin sayısı önemli de
recede artmıştır. 

2) Şehir çocuk suçluluğunda yeni trenıd gençlerin vandalizm 
ile müterafık ülara.k şiddet davranışları şeklinde suç işlemeleridll'. 

3) Gnıplar halinde suç işlendiği de görillmektedir. 
4) Uyuşturııcu maddeler ve buna ilive olarak alkol kullanıl

ması suretiyle diğer bir çocuk suçluluğu biçimi ortaya çtlan-ış bu
hınmaktadır. 

5) Basit ve mevsuf hırsızlıklar en başta gelen suç1ar olaralc 
varlıklarını sürdürmekt�dir. Bu suçlaün işlenmesini büyük mağa
zalar, açıkta bırakılan otomoıbiller kolaylaştırmaktadır. 

64a) Not &3 de zikredilen yayın. 
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Komite geçen yirmi yıl içinde süratle gellşen sosy,al değişme
leri de ortaya koymaya çalışmıştır. "Sosyal deği'ljme" terimi çok 
geniş bir alanı kapSan;ıaktadır; hu alanın sınırlarım te;<:Jhi.t etmek V!cl 
kesin bir tarif vermek mümkün değildir. Aynca bu _değişmenin 
unsı-:ırları, biliımsel değişkenler karakterini göstermekten uzak olduk
ları gibi, bağımlı ve bağımsız değişkenleri birhi.rinden ayırmak da 
ekseriya güçtür. 

Sosyal değişmenin bir çok olumlu sonuçları mervcut bulunmak
la beraber, çocuk suçluluğunun artmasına katla yapan neticeleri de 
vardır; şöyle ki : 

a) Yaşama şartlarının dengesiz olarak gelişmesi ilerleme ba
kımından gerçekçi olmayan umutlara sevketmeıktedir, 

b) Eğitim ve öğretimin yaygınlaşması sosyal adalet ve eşitlil< 
hususu.ndaki talepleri arthrmaktadır. 

c) Telmolojfü değişmeler sadece iş pazarının yapısını d0ğiş
tirxnekle kalmamakta, fakat ayrn zamanda ürnti�i faaliyetlere bağlı 
bulunan değerler sistemini de t.iidil etmekte ve iş artık kutsal ol� 
maıktan çıkmaktadır. 

d) Bünye'Vi işsizliğe ekon'Dlnik dmguııluk seibebiyle konjonktü
re} işsizlik de katılmakta ve tüketici !Dplum düzeyiri-de hoş.görü ile 
karşılanma,sı mümkün olmayan bir ekonomik güvensizlik durumu 
ortaya çr!G!l1a1ktadır. 

e) Kırsal bölgelerden şehirlere göçen aileler v� böyle bir ge
nişleme bakımından ekseriya hazırlıklı olmayan ,bölgelerin oluşup 
büyümesi çağın olayıdır. Suçluluğun nü.fos artışı dsldin yapısı, ve 
kuşakların dengesiz dağılımı ile fonksiyon halinde bulunduğu ise 
bir vakıadır. 

f) Düzensiz şehirleşme nüfusun kültürel, ekonomik ve de� 
mografik balrnnlardan tecrit olunmasına sebebiyet vermektedir. 

g) " Yeni şehirler anonimlik ve tecrit olunmayı cesaretlendir
mekte ve dayanışma ruhu kaybolmaktadır. 

h) Kişiler arası iliş'1d1erin yerini kitle haberleşme (iletişim) 
amçları almakta ve bu araÇlar özellikle g.enç kuşalda-rın kaıbi.ıl ede-
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medildeıi sosyt0 - ekonomik eşitsizli!kler ve farklılııkl.ar üzerinde dur
makta.dırlar, 

i) Reldfun ve pazarlama teknikleri ihtiyaçların çoğalmasına 
sebep olmakta, heyecanla karşılanan arzular ve ekseriya tatmin olu• 
namayan talepler yaratmalctadır. 

k) Yapı ve fonksiyonlarında meydana gelen değişiklil<ler aile
nin gençlerin toplumla bü,tünleştirilmesi. hususundaki rolünü azalt� 
makta.dır. 

1) Dünyanın bugünkü hali büyük intibak gücünü gerektirmek
tedir, Oysa bu güç bütün kuşaklarda yolüur; bunun· sonucu olarak 
kıaır.şı kültür, cdt kültür'ler oluşmakta ve suçluluğa sev-ketmekteclirler. 

Bütün bu faktörler tatminsizlik duygusu yarıatan ve bazı genç
leri suça yönelen unsurları oluşturmaktadırlar. 

12. § MEDENİ HAL VE SUÇ 

302. - Medeni halin suçluluk üzerinde etki ya.pbğını araş;t1r
malar göstermektedir. Araşbrmalar ve ista.tistilder genel olarak, ev. 
lileıin en az suçlu verdilderind, sıonra dulların ve nıihayet bekirların 
geldiğini, boşanmışların ise en yükse'k suçluluk oranı gösterdiğini 
isbatlamakta.dır. Bununla beraber yaş gruplarına ve cinsiyete ve 
kişilerin mensup oldukları sosyal sınıflara göre -oranın deği�,mekte 
olduğu da tesbi_t . edilmiştk. M-ese18. genç evli eı:keğin, he.kira gö-re 
da:hı<.ı çok suçluluk_ gösterdiğini bazı Alman araştırmaları belirtrnekM 
tedirler. 

Gerçekten evlilik hayatının sosyal eğilimleri kuvvetlendirmek 
suretile suçluluğu önleyici bir etki yapmakta oılduğu eııki yazarlarM · 
ca da ibelirtilmiştir1

• 

Keza araştırmalar, çeşitli suç türlerine göre durumun memleM 
ketten memlekete farklı olduğunu göstermiştir. 

308. - Glueck�larca yapılan incelemeler -bu bakımdan dikkati 
çekici nitelik göstermektedir: Yazarlar medeni halin suçluluk üzeM 
rhideld etkilerini ini::eleme ibakımından diğer -birçok faktörlerin orM 

1) Van Vettingen, -.Joly gibi. 
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ta1k etkilerini gözönünde · bulundurmak gerektiği sonucuna varmış 
bulunma·ktadırlar2

, 

Bu faktörler evlenmeden cinsel ilişldde bulunulup bulunulma
dığı, birinci evlenme yaşı, eş ile ne suretle tanışıldığı, evlenmeden 
önce tanışıklığın devam süresi, evlenmenin geıbelıik gibi mecburi ve 
zorunlu sebeplerle gerçekleşip g,erçekleşme·diği, kadının bir anne 
ve eş olarak görevlerini ihmal edip etmediği, eşler arasında :birlik
te otıırmanın varlığını koruyup korumadığı, eşin uygun hareket edip 
etmediği gibi. Ancak hu sorulara verilecek cevapların niteliğine gö·
redir ld, kişisel hallerin suçluluk üzerinde etkiİi olup olmadığı hu
susu üzerinde durulmalıdır. 

304. - Hwwitz değişik sınıflara mensup olan suçlulann duru
mu gözöniine a.l,ınacak olursa evliliğin suçluluğu ö:nleyioi bir etki ya
pacağının mutlak olarak söylerıemiyeceğini belfrtmektedir3

• Evli
liğin kuvvetlendirici, istikrar sağlayıcı ya da demoralize edici bh 
etld yapıp yapmadığı her özel hale göre değişmekte· ve ö-zelHlde 0şin 
ldşiliğine ttl.bi bulunmıaktadır. 

Memleketimizde durum 

305. - 405 ve 6(}1 sayılı hükümlüler istatistiklerinin verdiği rak
kamlara göre 1952 - 1962· yıllarında memleketimizde mahkO.ın edil
miş bulunan Jdşilerin medeni halleri aşağıdaki cetvelde gösteril-
miştir : 

Yıllar Bek8:r Evli Dul Boş.anmış. 

1952 66.92ı6 114.044 3.327 349 
19.53 72.148 133.096 3.278i a>a 
1954 58.253 114.325 2.949 290 
1IB55 68.554 147.640 3.222 331 
1956 63.812 135.601 2.93-2 446 
195g 54.949 129.861 3.640 352 
urno 51.09·5 125.255 2.064 389 
19'61 51.940 132.879 2.2511 492 
l'!l162 66.586 HJ.2.308 2.711 641 

2) Sheldon and Eleanor GJueck,. Five Hundred Delinquent Women, 
New York 1.934, s. 913 ve son.; aynı fildr için bk. Sı1therland -
Cressey, 187. 

3) Hunvitz, Criminology, s. 354 ve son. 



3412 KRİMİNOLOJİ 

Tabii olatak bu sayıların genel nüfusun medelli hallerine ait 
rakamlarla mukayese edilerek manalandırılması gereldr. 

306. - İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminolojisi Ens-
titüsiinün 6386 adam öldürme faili 
nuçla.rına göre durum şöyledir : 

Bek8.r 
Evli 
Boşanmış 
Dul 

üzerinde yaptığı araştırma sa-

2107 
3'427 
. 183 
669 

13. § GENEL KÜLTÜR VE SUÇ 

Giriş 
3;)7. - Sosyo - kültürel verilerle suç arasında ilgi kuran akım 

içinde bir kısım yazarlar da suçu. genel kiiltür ile izah etmekte ve 
suçu genel kültür� bir bileşkesi saymaktadırlar. Suçu to_plumun 
genel kültürü ile izah eden görü�ler. ö,zellil<le Amerikan yazarlan 
a.rasında önemli bir yer tutınuştur1

• Kanaa:timizce hu görüşü ay
rıut:lı biçimde olmak üzere Donald R . .  Taft izarh etmi§tir�. 

Ta'ft'a göre, suç teşkil eden tavır ve hareket, rbütün diğer tavır 
v;.e hareketler gibi sosyal ilişkilerin bir sonucudur. B u  bafomdan ki
şinin fiil ve hareketini geçmişin ve halihazır tecrüıbelerin bir ürii�ü 
sayaıbUiriz. 

İnsan tavır· ve hareketlerine tabii olarak, sadeeB sosyal ilişk i 
ler etkili değildir, Mesel il ildim, ısı gilbi unsurların da etkisi var-

1) '.Bk. Frank Tannenbııum, Crime and the Community 19-38; Mabel 
Elliot, Grime and the Frontier Mores (American Soc-iological 
Review, c. 9, no. 2, Nisan l944, s .  185); James Melwin, Crime in 
a Discordant Culture (Journal of Criıninal Law and Crlıninology, 
c. 41, Mayıs - Haziran 19,:JO, s. 32). Gilbens - Ahrenfeldt, Cul
tural Factors in Delinquency, Landon 19-6:6-, özellikle bk. Otto 
Klein_ebcı-g, Culture and Delinquency ; An Overview (aynı eser, 
s. 1-66 ve son.). 

2) Taft, Criminolqgy; 3. bası, s. 26, 336; diğer bir killtfu;el izah tar
zı için bık. Tappan, Crime, justice and Correction, 1960, s. 169 
ve son. 1 
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dır; bundan başka, tavır ve harekete etkili olan sadece bugünün 
sosyal ilişkileri de değ.ildir; dünün sosyal ilişkilerinin de etkisi var
dır. İnsan, geçmişten gelen bir sosyal yapıya ve bir değerler ve mü
esseseler sisiemine karşı tepkide bulunmaktadır. Bu itibarla diye
biliriz ki, insan fiil ve hi:ı.rnketi kültürün ve ha1iliazır lecri.�bc'.edn 
kombine etl-i:si sonucudur. Bir milletin kültürü deyince bundan, 
özellikle aslı müesseseleri tarafından belirlenen değer sistemleri 
üzerinde durulmak suretile, ü milletin maddi ve manevi alaJ?larda 
gerçekleştirdiği 1,ütün, anlaşılmalıdır". 

Bir kültill'de önemli unsurlardan birisi de sosyal değer!e�dir1. 
Grupta tatmink5.rlııl{ duygusu doğuran harnket şekilleri ve misal
Leri olumlu olmak, buna karı;ı'llık tersine se!bep olan hareket şekıl� 
Ieri de olumsuz olarak değerlendidJmektedir. Toplumca müeyyi
deler tasvip edilen tavır ve harelcetleri cesaretlendirmek ve tasvip· 
olımmayan fill ve hareketlerin işlemesi hususundald ces?-reti .ise 
kumak içfu konulmuştur. Bu müeyyideler halkın inanışlarında iidet� 
Ierde, dini ideallerde, kamu oyunda, ta·bularda, toplumun lmnun� 
larında belirmekte ve eğitim ve telkin stıretile varlıkl::ınnı nn&ıafa
za etmektedirler. Suç teşkil eden harekete karşı kam1ırnın koyduğu 
ceızal•ar da bu hususta rıisbeten etkili olmakta.dır; faka� bu hareket
lerGe diğer müeyyideler çok da.ha önemli ,olarak etkil,idir. Bu itibar
la örf ve d.detlerin koyduğu değerleri kavrayan kanunların uygu
lanması çO'k daha kolay ·olmaktadır. 

Kültürün ortaya koyduğu değerler ve bunun kar§ılığmda yerle
şen müeyyideler insan fiil ve hareketlerine egemen olmalcta ve bu 
fiil ve hareketleri tı1yin etmektedir. 

B�zı kültürlerde şiddete başvm-ma davranışı yerleşmiş kültü
rün bir kısmı olarak kendisini göstermektedir. Gerçekten bazı top
lu.rrılarda şiddete başvurma alt kültürün trubii ve zaruri bir ihtilaf 
çözümü aracı olara'k telakki edilmektedir. 

3) Kültür hakkındn ayrıntılı bilgiler için bk. Sulhi DönmıB2ıer, Sos
yoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. Il3 ve son. Kültür hakkında 
Tay!or'un verdiği ünlü tii.rif şudur : ''Bilgi, inanç, san'at, ahlali:, 
hukuk, örf ve .idetlerden ve insanın toplumun bir üyesi olarak 
elde ettiği bütün kabiliyetlerden mürekkep karmaşık bütün". 

4) "Sosynl değer" kavramı için bk. Sulhi Dönmıezeı', Sosyoloji, a.g. 
eser, s. 248 ve son, 
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308, - Suça oranla, suçun işlendiği kültürün karakteris-tilderiru 
bilmek gere'ldr. Taft, Amerikan kültürüne ait karak�eristikleri şöy
lece belirtmektedir : Amerikan kültürü dinamik, kaırma,şık, maddiı
yetçi, gııyn §ahsfüğe yiin�imiş, ,siyasal [bakımdan demokratik, lıirey
ci, �osyal itibaıra biiyük değer veren, ıgrup bağnılığını ,teşvik ediici, 
eski sm,ır gelenekl'erine 8tı-dık ırk ay,,nm.ı yapran, (.sıoısyal olayl,aı· koı·
şısında bilimsel yönetim noksanı gösteren, siyasal Mikap ve rüşve
te karşı h,,Jşgiirülüı, ik.anuna inanan, baızı �anwnlam ka,rşı sal1J'g-ısıa: 
ve yan suç tefkil edici sömürgeyi kabul edeı· nitelik taşınıaktadırG, 

.Bu tür değerlere dayanan bir kültür ya da toplumun, çok sayı
da s.uçlan beklemesi doğaldır. Yuk-amJaki karakteristikleri taşıyan 
Amerikan toplumu ve kültürü suçun şu yollarını açmış bulunmak
tadır : 

1) Milyonlarca insan için imtiyazsız ve ·değişik hayat şartları 
kurmuştur, Böylece kenar mahalleler (slums); suç çeteleri, yanın 
pileler, alkol ve uyuşturucu maddeler kullanmak suretiyle gerçek
ten kaçmak ihtiyacı gibi, suç doğuran olaylar kültürdeki bireycilik, 
maıddiyetçilik, belirli bir grup içinde sosyal uyum sağlamak zorunu 
gibi kültür değerleri ile ilgilidir. Şu durum aykıı·claırın birleşmesi, 
biraraya gelmesini• (differential ,association) (içtimam1) sağlar. 

5) Bütün bu özelliklerin izahı için bk. Taft, 25- ve son. Profesör 
Taft 1955 - 1-956 ders yılında İstanbul Üniversitesinde Krimino
loji dersini okutmuştur. Bu derslerde asistanlarımız tarafından 
tutulari notlar Enstitümüz kütüphanesindedir. Bu notlara göre 
Pro:f. Ta-ft, memleketimizde bulunduğu kı.sa üsre içinde '!'ürk top
lumunun karakteristik]eri künusllnda şu tesbitleri yapmıştır : 

a) "Türk toplumunde nefse saygı duygusu, şeref hissi yük
sektir. Bütün in'san toplumlarında bu duygular vardır; fakat de
recesi farklıdır. 

b) Hislerin belirtiliş şekli çok yaygın ve geniştir; bu çeşit 
belirtme tarzı sosyal itibar çeker. 

c) İnsan hayatına biçilen değ.er azdır. 
d) Milliyet duygusu çok kuvvetlidir. 
e) Kollektif iş görme yeteneği çok azdır. 
f) Bedeni işe verilen değer azdır; bu tür işte çalışan fazla 

itibar sağlayamaz'. 
Biz bu değe,rlere şunları da eıkle}'elim : 
g) Bireycilik toplwnsal ilişkilerde esas temeldir. 
h) Gurur ileri derecededir. 
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2) Amevikan to-plumu gerek beyaz yaka suçları şeklinde, ge
rek suç teşıldl etnıiyen sömfümeyi kaıbul e tmekte ya da hoşgörü ile 
lrnrşıtamarktadır. Toplum içinde imtiyazlı sınıflar, 'imtiyazlı olnu
yaniara, suçlarına ait esitsı teşkil eden değerleri vermektedirler6, 

3) Amerikan toplumunun öyle bir takıım kqrakteristildeıi var
dl'l' ki, ·bunlar zorunlu olarak ,ofomlu şekilde değerlendirilmemiştir; 
fakat bunlar vardır ve suçu izah edebilirler. Meselii toplumun kar
maşık oluşu ve gayrı _şahsi ilişkiler süreçi bu nitelikte olarak göste
ril�bilir. 

Sosyal itibaı· sağlamak ihtiyacı 
309, - İnsanlar çağdaş toplumlarda belirli prestije sahip , küçüle 

gruplara kabul edilmek için kıvraınmaktadırlar. İnsan sosyal itibara: 
sı:lhip olmak ,büyük i!htiyıacındadır. Sos-yırı;! itibar ise toplumıın için.; 
deld alt gruplar arasında temin edilmektedir. Bu itibarla kl'iminolog 
sosyal itibar sağlayan bu alt gruplarla uğraşmak z;orunluğundadır. 
Oysa bu alt gruplar genel kültürün ürünüdürler. Sözü geçen alt 
gruplar içinde itibar ise bazen suç teşkil eden yollarla elde edilir. 

310. - T,«ft'a göre, böyle bir kültür teorisi olaylara en iyi uy:mı
dır. Gei' çi mfrbalağalı veya mutadan ayrılinış suç şekilleıini izah 
için belki fizyolojik, hatta doğuştan gelen bireysel foridara daya
nan görüşled-diI<lca,te almak gerekir. Fakat bu tür faktörler de genel 
kültÜrün etldsi altındadır. Böyle bir görüş bütün suçları olduğu ka
dar suç te�kil etmeyen sömfümeyi de izaha yönelmiş,tir. 

Sll. - Değişik kültür çeşitlerinin kendilerine uy,gun suçluluk 
şekillerine meydana verdiğinin gözlemi de, sUÇu toplumun genel 
kültürüne bağlayan görüşleri doğrulayan delil ülarak zikredilmek
tedir. 

Söz gelimi dünyanın değişik kültürlere bağlı bGlgeierinde çc-cuk 
suçluluğu konusumın gösterdiği durum ve ayn Ö'zellilder bu ba
kımdan açıklanabilir7 

: 

6) Profesör Taft'ın görüş tarzında çeşitli meslek ve sınıf mensup
larının çizdiği hareket tarzı örnekl.erinin suçluluğun oluşmasın
da büyüle etkisi vardır. Özellilde (herkes yapıyor ben de ya
parım görüşünün) yayılmasına neden olan bu örnelder suçlu
luğun artmasında en esaslı faktör sayılmalıdır. Bk. Taft, 44. 

7) Bu konu için bk. A Brief Outline of Various Factors Believed to 
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Aile ve toplumun k!ontrol görevini tam olarak gördüğü Sampa 
klan ve kaJbilelerinde hemen hemen çocuk suçluluğunun olmadığı 
görülüyor. Huna karşılık Birleşmiş Milletlerce yapılan arnştırmalar 
göstermektedir ki, yeni sosyal değişikliklere uğrayan sanayileşme 
bölgelerinde esl<i gelenekler kaybolmakta ve yeni kurallar teşekkül 
etmektedir (yukarıda 237 bis no. ya bk.). İsrail'de suçluluk ista,tis
tiklerinde sanayileşmenin getirdi.ği yeni hayat -tarzının çocuk suç
luluğu üzerindeld etkisi açık olarak gözükmektedir. Asya, Uzak Do
ğu ve Lil.tin Amerika memleketlerinde çocul<ların gittikçe daha fazla 
olarak mülkiyete tecavüzü ·.belirten suçları işlemeleri şehirleşme sü
reç-i sonucu olan sıosyal dezorg.anizasyona bağlanmakıtadır. 

312. - Sutherland gihr diğer bir takım KriminOloglar da suçu 
Amerikan toplUım kültürünün öızelliklerine bağl.amışlaı1dll'. Birleşik 
Am·erika'da Yaratılan raıkaıbetçi, akıcı, çeşitli, ferdiyetçi, sosyal dü
z-en Sutherland'a göre suçu besleyici bir zemindir. Noımal kült(irün 
bir - kısmını duş.turan yeni davranış standartları arlık geleneksel er
demleri vurgulamamaktadır. Tasarrufkilrlıık yerine israf, çalışma ye
rine ç,aba göstermeden faydalanma, komşulara, topluma bağlılık 
yerine başkası ile ilgilenıneıne Anıeri,kan sahnesini işgal etmiş ve 
böyle geniş ölçüde kamın ihlal yolunu açmıştır7a

. 

Diğeı· kültüı· teorileri ve görüşleri 
313. - Amerikan krimin-olojisinde suçu kij.ltüre ve onun deği

şik belirtilerine ·bağlayan görüşler bir zamanlar itibar kazanrriJş 
o1arak gözükmektedir. Bu görüş tarzları yerine göre bazen kiilt'Üt' 
ilıt'iltiflarına. üstün yer vermektedir. Taf.t'ın görüş tarzı kültürü be
lirten bütün unsur ve faktörlere ayni zamanda yer vermesi itiba
rile, daha k.avrayıcı nitelik taşımaktadır; Bununla· bera:ber suçu 
kültür ve sos-yal kuvvetlerin ort,ak bileşik ürünü sayan Tamıenbatı.ım'.. 
un görüşünü de a•yni mükemmeliyette saydığımıza iş-aret etmek is
teriz". 

Influence Delinquent Behavoir and the Need for Research (In
ternational Review o.f Crimirnıl Policy, No. 7-8, yıl 1955, s. 2,5,J .  

7a) Sutherland, Princ iples of Criıninology, 1913tl·, beşinci fasıl; bu 
konuda bk. Sulhi Dönme7ler, Filimden hisse ... (Son H.avadL;ı Ga
zetesi, 14.10.1981). 

8) Tannenbatun; Crime and Community, 1938. 
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Bu teoriyi, tabH olarak muhtevası baıkimmdan değil ve fakat 
meseleye değiniş biçimi itibarile değerlendirmek gerekir. Taft'ın 
teorisini mesela memleketimiz suçluluğuna, maddi muhtevası iti
barile uy;gulay,abilrrneğe imka!ll yoktur. Fakat Türk kültürünün ve 
memleketimizin içinde bulun�n gruplara ait grup kültürünün va
sıflarını belıirleyere,k, geniş hacimdeki ibir suç toplamım izah ede:bil
me-k mümkündür, kanaatındayız. 

Snçu genel kültü.r ile izaıh edenler, tabii olarak, kültür değiş
meleri ile suçun miktar ve nitelik yönünden esaslı şekilde farklar 
göstereceğini de kabul ederler. Kültür değişmelerinin insan karak
terinin  esas hatlarını da değiştireceği açıklanmaktadır9

• 

Kültür değişikli-leleri, arzu edilsin veya edilmesin, süreldi ola
rak kendisini yeni durumlara uydurmak zorunda kalacaik insan ıçın 
güçlük kaynakları çıka,racaktır. Bu değişildiklerin çoğu, ha.yat ve 
sosyal düzen bakımından büyük tehditleri ortaya lroymaıktadır. Ev
velce edinilmiş -bulunan itiyad ve gelenekler ise bu yeni değişiklik
lere uymak hususunda az tecrübe ve kabiliyet verıneıktedir. 

Meselil. sanayileşme Ve şehirleşme yolunda işleyen kültür değiş
mesi, tarıma i!ayanan bir toplumun organizasyonu çerçevesinde ge
lişmiş 11.,det ve geleneklerin yıJcılma:sını sonuçlayacağından, bu düze
ne dayanan aile, komşuluk giJbi hayatı sa'bitleştirici un&urlann et� 
ldlerinin yok 'olmasını sonuçlar; yeni kültür, ilişkide ar,tık k,işiselli
ği kaldırır ve sempati, dnğrtıhıık ve l:ıağlılık, sacla-kat, ldşisel sorum� 
lulnk gi;jJi sosyat değerler artık kullanılamaz ahır, Bu tür değerlerin 
ortadan kalkışı ise insanların maddi amaçlar ve zevk verici araçla
rın sağlanması amacı ardma düşmelerini gereklirfr Ve belirten aın-anim 
hayat tarzı insan tavır ve hareketinin normatif araçlarla idaresini 
gi.içleştiıir10

• 

Yerleşm:iş eski gelenelderin zayıflaması ve bunların yerine ye
rıilerlııin konulamaması o.J.ayı_ suçu doğurucu etldleıi böylece ya
yar. Gerçekten bir kültür içindeki birbiri ile ilişki ve denge halinde 

9) Bk. Tappaın, 174 ve son. 
10) Ayrıca bk. David Riesman, Nathan Glazer, Rcuel D,enney, The 

Loncly Crowd, A Study of the Changing American Character, 
yıl 19"53. 
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bulunması gereken değişik unsurlardaki böyle bil' çöküntü sosyal 
kurilların kesinlik ve etkililiğini esaslı şekilde bertaraf eder : İnsan 
ilişkilerindeki anonimlik, ailen.in ahengini ka.ybetımesi ve fonksiyu
nuna bağlı hizmetler göremez hale girmesi ve denetim, kontrol sis
teminin çökmesi, böylece bir kültür değişmesinin ürünü V .. e suç ki.�
lür değişmesi ile bir fü:mksiy.orı haline gelmiş olur11

. 

Eleştfri• 

314. - Esas iUbariyle Taıft tarafından öne sürülmüş olan bu 
teori "kültürel davrnnış ömeıklerinin izahını kültüre dayanmak su
rntile yapmaıkla bir totoloJik (*) unsurun var-!-ığı öne sürülmekte
clir"12. "K'ültürle her �yi izah etmeğe çalı:şmiık Jıiç bir şeyi izah 
etmemek demektir. Amerikan kültürünün gerçekten kanun ihlallerini 
cesaretlendirecek �urette geliştiği :kiabul edilse bile, suç oranı ile 
kültürü biı1birine bağlayan amprik veriler asgari derecededir Ve bu 
husustaıki beyanlar tahkik edilmiş teorileıtlen ziyade 00: faraziye ha
linde kaJma-ktadırlar . . .  Kaldı ki, Amerikan kültürü sebep teşkil eden 
bir değişken olarak teliklci edilse daıhi, ıbu kere suç oranının ne 
için muhteılif sosyal gruplar arasında değişik olduğu sorusunun ce
va.hı gine de ortada kalır; zira bütün sosyal grııpl-arın aynı küLtüre 
muhatap hulunıduklarını (aksini ·belirleyecek ek toori:k bilgiler söz, 
loonusu olmadığı takdirde) kaıbul etmek gernkir"13

• (Ayrıca 3J.7 
no. ya bk), 

Bütün hu eleştirilere rağmen Taıft ve Sutherland'ın görüş]eri 
geniş bir sosyal fa!ktöırler kategorisinin gözönünde .bulurİdurulma
sını vurgiılam:aları dolayı-siyle suçun seıbeıb.i olaııiı.k daha etraflı sos
yolojik teorilerin ·geliştirihnesini tahrik eimişlerdir. Gine bu görüş
ler suç teşkil eden davranışın toplumun no-rm- ve değerleri ile şeldl 
aldığını ve dolayısiyle normal olduğunu iıfaıde ederİ<en suçlunun ar
tık basitçe kör bir şeldlde hiyıolojik dürtülere tepki gösteren bir or� 
.ganİ2ırUadan ibaret bulunma:dığım açıklarken suçun manalı bir ey-

11) Bk. Tappan, lfi6, I-67. 
(*) İngilizce tautology kelimesi bizde "tekriri merdut" olarak ifade 

edilirdi; lüzumsuz söz tekerrürü, başka sözlerle aynı şeyi tekrar 
etme demektir. 

12) Sykes, 2163. 
13) Sykes, 26-3. 
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lem, amaç gerçekleştirmek hususunda seçi.Lmiş. bir yol olduğunu 
ve suçlunun da herkes gibi bir beşeri varlık teşkil eyle.diğini izah 
etmiş olmakta<lırlar. 

Bu görüşler crnomi (356- no, ya bk) ve a;lt lcülWı' kavramlarına 
götüren yo11,�n açmışlard1r14

• 

S1ıçu şehirleşme sfü·ecine bağlayaın görüş. 
315. - I. Dünya Savaşına kadar şehirle;ı-rnıe süre-çi ile suç ara

sındaki ilgiler konusu Tönnfos, D'U)rkheıiım, Bv;ı\kJey, Tarde gibi ya
zarlarm incelemelerine foonu teşkil etmişti. Bugüırkü _görüşe naza
ran külLüriin bütünleştirici- bir kısmını teşlcil eylediğinden, şehirleş
me ile suç arasın<la ilişldleri belirleyen görüşleri bu para.graf için
de inceliyoruz (Türkiye baıkınıından şehirleşme ve suç konusuna yu
ka\·ıda ayrıca değinmiştik). 

İnceleme konumuz bakımından çok dikkati çeken bir anıştır
mayı- Clinaırd yapmış bulunmaktadır1" : Buna nazaran şehirleşme sü
reçinin suçluluk üzedndeld etldJeri bakımından akıcı!Uk, lı:.işi0e1l 
o!maya'n ilişkile1', aykırıTıkları.n b-imraya ge"lım,esi (içtimaı) (<lif� 
ferential ass·uciation) t,oplır;m orgaıni:zıasyıctnlar-ııı,n katılmamıak, 
teşkilalı sııç k.ii'ltü-rii ve sosyal suç tipi varsayımlannın etldle
ri incelemniştfr. Varılan sonuç şudur : köy v6'ya tarım böl
gelerinde, ldşiler çevrelerinde sıkı bir sosyal .foontrola t.fibidirler. 
Şehirleşm.emiş cemaatçi hopluml5n geniş hısımlik gruplarından, kom
şuluk ild§kilerinden, aynı bir din , ·e mezhdbe mensup insanlardan 
oluşmaktadu; insanların, lildbetleri geniş ölçüde dıoğumla belirlen-

14) Sylt.cs, 264. Bu satırları kaleme alırken 1946 -. 1948 yıllarında 
İllinois Üniversitesinde Prof. Taft ile birHkte geçirdiğimiz cihan 
değer zamanı hatırlıyoruz. 

15) Mars1ıa11 B. CUnard, The Process of Urb-anizatio-n and Criminal 
Behavior : A study of Culture Conflicts (the Amerlcan J ournal 
of Sodology, c. XL vm, no. 2, Eylül 19'42, s. 2Qı2:). B-u konuda 
·bk. Szabo, Crime et Ville (Bulletin publiee par S,İ.C. yıl 19'58 
1 er sem. 1. 13) ;  Szabo, Criminologi.e, 204 ve son.; La Crimi
nalite urbaine et la Crise de l'adri:ıitJ.istration d"e la justice (Textes 
r.8w1is et presentes par Denis Szabo, -Montreal 19'73). 

15a) Bu kavram için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, 1st. 1978, 
s. 222 ve son., özellikle 239'. 



350 KRİ:Mİ.NOLOJİ 

mel.dedir; kuralların, sosyal normların gücünü gelenekler sağlamak
ta ve bunların doğruluğu hususunda ki:mıSede şüphe mevcut bulun
mamaktadır. Geçımişte cereyan eden ileride de aynen bu suretle olu
şacaktır. Oysa şehir toplumunun sosyal düzeninde bütün bunların 
tersi .cereyan etmektedir. Kişisel iliş-kilere dayanan cemaat hayatı
nın yerini büyüle menfaat birlikleri almıştır; kuralların geçerliliği 
bunların faydalılık ve meşruiyetine lh'lğlıdır. Büyüle metropollere 
gelip yerleşenlerde suç teşkil eden füllerin işlenımesi hususunda 
yatkın bir tavır ve hareketler silsilesin:in teşekkül eylediği gfü:ül
mektedir. Şehirlerdeki rbir takım özellıiıkler, zevık imkanları, tarım
sal bölgeler gençlerinin değişik tavır ve ihareket şekillerile t�masa 
gelmelerini sağlamaktadır. Oysa kişisel p}mayan duıumliarda suçun 
işlenmesi hususunda çok ssayıda imik3n ve fırsatlar ç:ıkmakta<lır, Ta
rımsal bölgelerde sosyal suç tipleri teşeıkkül edeıme:meılctedirı-ıı. 

316. - Clinaı'd bu konudald ilk araştırmasını 1940 ·yılında Ame
ıika'<la Iowa eyaletinde yapmış ve bulduğu sonuçları diğer bir kül
tür ortamında da tahkik etmek üzere 1954 - 1955 yıllarında -aynı araş
tırmaları 1sveç'te .de telaarlamıştır. 

Aşağıda_ ıbelirtilen varsayımlar bakımından araştırma sonuçl,an 
arasmda hazan mutabakat hazan aykırtltl: görülmüştür : 

1 ° Bir toplumda şehirleşme ne kadar geııiş olursa, diğer fak. 
törler ve genel ıkültür sa!b1't farzedilmek şaı:tiyle, mülkiyete karşı. iş
lenen suçlar o mertebe doğaJır, 

2° Suç işleyenler, ,akıcılık süreçine uyıgun olarak mesken de
ğiştiren, kendilerinin suç işledikleri topluma tfubi bulunma,dııklan 
görii§ünde, çev!eleri ile l?şisel- olmayan ilişldleıi bulunan kişi-
lerdir. 

3° Şehir hayatı kişisel oJmayan davranışlarla kendisini karak
terize . eder. Bu nedenle suçlu, fiilini hayatının kişisel ·olmayan böl-

16) Yazarın ayrıca şu etüdlerine bk. Rural Criıninal Of-fenders (The 
Arnerican Journal of Sociology, c. L, no. 1 Temmuz 19'44, s. 38). 
A Cross - Cultural Replication of the Relation of Urıbanism to 
Criıninal Behavior (American Sociologicnl Review, c. 25, no. 2, 
Nisan 19-60, s. 25-3); Some implications of the New Criıninolo.gy 
(İJCP; vol. 2, no. 1, 1974). 
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geleri içinde işler, Böylece köy bölgelerinde suç1arm işlendiği yer, 
suçluların ikametgahlarının bulunduğu mahaller olmadığı giıbi suç
lu, fiilini işlediği topluma girmiş de değil,dir, 

4" Şehir hayatı kü1tür• yönünden hetero7en'dir. Bu se:beple 
suçlular geleneksel kurallar dl§ında bir kültür teşkilatlanması yapar 
ve buna geçerler. Şehirleşme arttıkta suçlu faaliyetler arasında şe
bekeleşme de artar. Böylece şehir dışı bölgelerde suç kültürünün 
devamında, şehir kültürüne tılbi da'lıa heterojen mafsal bölgeleıine 
(bu konuda 235 no. ya bık) oranla, noksanlık vardır, Köy suçluları
nın ço-ğu grup tipi olmaktan çok bireysel tipleri teşkil ederler; bun
kı.rm aykırılıklarla birleşmeleri rastlantı karakterindedir. 

5" Heterojen şehir toplumu bir sıo-syal suçlu ti.pi yaratır; bu 
tipi suç telmiği, argosu ve belirli ve gelişme gösteren bir hayat öy
küsü karaıkterize eder. Böylece az ya da ılımlı küçük şehir bölgele
rine ait suçlular, geniş ve yoğun olarak şehirleşmiş bö1gelerin suç
İuJannın tersine, cezaevlerine ginneden önce belirli sosyal suçlu 
tiplerini teşkil etmezler. Köy suçlusu ken1di'Sini suçlu olara:k say
maz; şehir suçlusu ise böyle sayar, 

Eleştiriler, sonuç 

317. - Suçu genel kültüre bağlayan bu teoriler. eleştirilere uğa 
ramıştır (S14 no. ya bk.). Denilmektedir ki, genel kültürün suç 
_üz.erinde belirtildiği gi'bi etki yaptığı hakkındaki açıklamaları is.ta� 
tistikler yalanlamaktadır. Aynı kültür içiııde yaşayan -kişilerden ba
zılarının suçlu olmasına karşılık diğerlerinin sözü geçen. şartlara 
rağmen suçlu olmamaları hu teori içinde izahsız kalrruı:ktadır. 

Sheldon G'lueck şöyle hir misal vcrmektedir1 7 : _On çocuğun 
gölde bir sandala bindiklerini ve bu delik sandala su girmeye baş
ladığını taısavvur ediniz. Çocuklardan sekizi yüzmeık ibilmekte ve 
bünyece kuvvetli bulunmaktadırlar; birisi yüzme bilmemekte, ni -
hayet ommcıısu ise yüzme bilmesine rağmen kalbi zayıf olduğun
dan fazla bir bedeni çaba gösterahilecek durumda bulunmamakta
dır. İmdi ölüm halinde gözönüne alınması gereken husus gölün su-

17) The Problem of Delinquency, s. 165. 
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yunun terekkülbü mü yoksa, olay içindeki çOC'llklann bireysel özel
Iill<leri midir? 

Clinard ve diğerlerinin görüŞleriııe dayanarak "biı,'ylük, feh1-in" 
bir sos.yal uyumsuzluk faktörü teşkil ettiğini sôyleyeıbilir' miyiz?
Szabdya göre büyük şehrin bir .. sosyal - hastabık faktörü sayılması, 
modası geçmiş bir görüştür. Büyük şehrin bu niteliği geçmiş bir 
devirde ka.Ln::ıI§-tır. Bütün sanayi toplumu belki ihir faktördür, Tek
nik ortaınım, tabiat ortamı üzerinde kurduğu egemenlik ( ta!b!iabn 
telrnik anıçlarla sonsuz sömürülmesi) oraya yeni bir fiziko - psilro--
sosyo - kültürel ortam çrkarmakta.d.ir18, 

318. - Otta Kleinbe,rg'in19 belirttiği gihi, sosyıo kültürel gö
rüş suç teşkil eden tavır ve hareketin de, diğer insan davra.ncy.an 
gibi öğrenildiği. filaine dayanmruktadır, Gerçekten öğı•ewme, rastlan
tı olarak da gerç.ekleşebilen bir husustur, 

Hiç şüphesiz kültürün etkilerine rağmen bir üLkeıdeıki vatandaş, 
!arın çoğunluğu suç işlememektedirler. Bunun açıkladığı anlam 
şudur ki, genel kültürün suça yöneltici etlkisi, suça itici etlcL!ıi sade
ce potansiy'el'clir; ya da imkdn hazırlayıcı niteliktedir. Kişinin bu 
imkı'.l.n verici etkiler kaqJsm.da suçlu olup olmaması htlç şüphesiz 
onun bireysel özelli:kleri ile il,gıili bulunnııaıl.<tadır, 

Genel kültürün suçun işlenmesine imkan ha:ı.trlaytıe'� etkisinden 
�üphıe edilemez. Ancak her kişinin kültür etkilerIDe karşı "permıea� 
bilite" sinin farklı olduğu gözden uzak tutulamaz. İnsanların perı
m,eabilite'leri ise yine hiç olma2Sa kısmen yeti§,tiılderi kültür orta
mına gfüe belinneJktedir. 

18) Szaıbo, Criminologie, 224. 
19) Otto IUeineberg, s.g. eser, s. 176. 
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SİYASAL REJİM, D'EVLET İDARESİ VE �UÇ 

!. § SİYASAL REJİM: VE SUÇ 

319, - Bir toplumun siyasal rejimi ile suçluluk arasınd,aJci iliş
kiler konuııun<la şimdiye kadar yapılan araştırmalar az olmuştur. 
Denileıbilir ki, bu ;hususta Hık ve ayrıntılı etü,d Rhodes tarafından 
yapılınıştır1• 

Gerçekten bu konuda diktatörlük rejimleriyle demdkrati:k re
jimlerin suçluluk üzerinde ne suretle etki yaptıkları araş.tırılaibile
ceği gibi bir memlekette zaman içinde •geçen siyasi değişikliklerin, 
iktidar değişmelerinin suçluluk üzerinde ne suretle etldler göster
mekte bulunduğu da araştırılabilir". Bu hususlar için zarrian içm
de tutulmuş ve muıkayeseyi sağlayahilmek üzere değişik memleket-
lere ilişı!cin suçluluk istatistilderine sahip olm,ak gerekir. 

320, - Diktatörlük rejimler'i ile demokratik rejdmlerin suçluluk 
üzerinde ne suretle etki yaptıklarına ili§licin 'olmak üzere Huıwitz 
eserinde şu görüşleri belirtir" : 

a) Otoriter devlet rejimlerinde polis faaliyetlerine ve sıkı, 
1ıd-de,tli bir lmvuşturm<1.ya üstün önem verilir. Halkın duygularının 

1) Rhodes, The Criminal in Society, London, 193,g_ 
2) Gerçekten mesela memleketimizde yarım yüzyıldan beri işle

melde bulunan siyasal değişiklilderin suçluluk üzerinde ne s u 
retle etki yapmış bulunduğu güzel bil' araştırma konusu teşkil 
edebilir. Tabii böyle bir etüdün gerçekleştirilebilmesi için -mun
tazam olarak tutulmuş suçluluk istatistiklerine sahip olmak baş
ta gelen şarttır. Fakat basit gözlemler bile 19flı0'lardan sonra içi
ne girilen demokratik hayat sonucu şiddet olaylarının memle
kette ne düzeyde artmış bulunduğunu ·göstermektedir. 

3) Hur-witz, Criminology, London 1S'S2, s. 222 ve son. 

Kriminoloji - 23 
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ve düşüncelerinin serbest olarak teşekkül etmesine böylece engel 
olunur, Bu sistemler zorunlu olarak suç ,sayılaµ bavrr ve hareketle
rin sınırını genişletirler. Yönetici 'güçlerin eleştirilmediği toplum
larda rüşvet ve irtik5.p suçları fazla sayıd.ı, işlenir. 

Buna karşılık kuvvetli bir polis gücü ile yürütülen ağı_r cezalar 
uygulaması, hiç olmaızsa belirli :rom·anlar için, işlenmekte olan adi 
suçların sayısını azaltır. 

b) Demokratik rejimle idare olunan toplumlarda ise suç teşkil 
eden fiil ve hareketlere karşı bilinçli bir grup direrıcinin, oluşmaısi 
çok muhtemeldir. Bununla beraber şu hususa işaret edelim ld, hür
riyetin kuUanılmasına alışık ıo,lmayan halk kitlelerinin, belirli bir 
zaman için, bunu kullanırken hatalara düşmelerd ve suç da  teşikü 
edebilen hareketlere sık olarak teşebbüs ede'bi1meleri müm:kündür. 
Zira demokrasi düzeninin işlemesinde esas unsurlaı.ıdan· birisi kar
şısındaılcinin fikir ve düşüncelerine karşı hoşgörüdür. Hoşgörünün 
belirmesi ise zaman ister. 

Dem,okratik ıtiüesseseleıin a-sıl etkisi, tnplumun suça karşı tep
ldnin şekli pa,kımm�an, yani huıkuJc yönünden kendisini göstere
cektir :. Suç işlendiğinde Devletin görevi suçluyu buhna:k, onun: so-' 

mmluluğunu is-bat etmek ve cezalandırmaktır. Demokratik mües
seseler� hu süreç işlerken kurup.un yanında yaşın da yanm:İ.masını sağ
layacak gürvenceler getirmiştir. Böylece sanığın itham edenlern kar
şı kendisini savunma, aleni olarak, süratle, tarafsız bir maihkeme hu
zurunda dürüst yangılanma, aynı fiilden dolayı ancak •bir kere it
ham edilebilme, suçluluğu is-bat yü�cünün itham malııaınına ait ol
ması, geçmişe yiirürlü kanun hükümlerine t.ft:bi tutulıwıma, hüküm
leri temyiz ve istinaf eyleme ba:k1an teessüs· etmiştir. Bu haklar ar
tık :demokratik. düzenin vazıgeçilmıez un_surlarını oluşturmaktadrrlar. 
D'ffiI!fokr-atik düzende en aşağılık suçlu ve şerir .de bu haltlardan ya
rarlanacaktır. Bu sebeple, bir yazarın dediği gibi, demokratik sistem 
kanunu ihM.l edeni de hısmımız haline getirmektedir.ı. Vatandaş hak 
ve hürriyetlerini güvene�_ altına alan böyle 'bir sistemin suç ·ve suç
luluıkla mücadele de ise zorluklar çıkaracağı !şikılrdır; ancak Dün
yada her nimetin bir ·külfeti olduğ_u unutulmamalıdır. 

4) Syltes, 32. 
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321, - Rhodes�" demokrasi rejimi ile suçlulu'k arasında tipik 
bazı ilişkilerin varlığını açıklayarak söz gelimi serbest bir ekonomik 
sis�em ve rejimr,ı ,sal1ip olan demokrasinin m-ülldyete karşı suç işle� 
yen suçluları az sayıda meydana getirmeğe yatkın olduğunu, buna 
karşıhk suçluluğun yüksek bir teknik gelişmıe kazandığını, yük.sek 
del'ecede mahareti gerektiren suçların çoğaldığını, adam ö1dünne 
rnçları ile cebir ve şiddeti belirten suçların sayılan azaldığı halde, 
snçluluğun müşterek saikinin, hırs ve tema olduğunu açrl<lamak� 
tadır. 

Sonuı:, 
322. - Yukarıdaki görüşlerin bilimsel araştumaların sonucu 

bulunma.Jdap. çok bir: tür muhakeme sorunu olduğunu söylemek 
gerekir. Zira demoqmısi, milletlerin özellilderine gö,re çeşitli şeldller 
alalbiJen bir siyasi rejim olduğuna göre ,bunun her şeklinin suçlu
lukla ülail ilgisini ayrı ayrı· belirlemek gerekirdi. Böyle bir analiz 
bakıınmdaıı ise ayni lbir memlekette çeşitli rejim d�ğişmeleriııi ele 
almakla beraber, her döneme ait suçluluk istatistiklerini ayn ayrı 
amı.liz ile muimyeselere girişmek gerelddi, Bunun ise imk1nsız dc
n.ecek kadar güç olacağını gözden uzak .tutmamak gereldr. 

2. § DEVLET İDARESİ İLE SUCLULUK 
ARASINDAKİ İLİŞKİLER-

32,3. - Devlet idaresinin (Hükümet) ve (tdare) olm�k üzere 
ildye ayrılarak mütal.1a edilmesi mutUddır, İdare mekanizma.sının 
işleyişi &det ve gelenekleri, uygulamaları ile o memleket suçluluğu 
arasında ilişkilerin bulunduğunu Tiirk haJk sağ-duyusu 'wZJ.ın yüzyıl-. 
laı·dan beri keş.fetmiş·tir1 . 

·Gerçekten Devlet idare, fiil ve hareketleri ,düzenleyen laınuu
ları meydana getirir ve uygular. Böylece hir mem]e�cette kanunların 
iyi olarak, .adalet ve nısfet esaslarına, kamunun yararını en iyi şe-

4) Rlıodes, 226. 
1) Dilimizde, "Balık başfan koka(' gibi ve buna benzer deyimlerin 

varlığını hutırlatalım. 
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kilde sağlayacak surette meydana _ getıiri1mesi ve maksatlanna uy
gun olarak d� uygulanması gerekir. İyi kamın. ve iyi Uygulama halk
ta karnına, kanunu y'apana ve uygulayana karşı olan saygı duygu
sunu azaltır veya tamamile yokeder. Kanunlara saygı duygusunun 
azalrruısı veya 01.tadan kaUcması ise, herkesin çeşitli yollarla kanun
ları ilılill etmek imk.fınlarmı araştırması ve bulmasına yol açar; ka
ni.ın mechur olundukça riayet edilen, mecbur olunmadığı takdirde 
hiçlbir manevi baskı duyµlmaıdan ili.lal edilen bir kurallar toplamı 
halini, alır. Bunun sonucu ise her alandaki suçluluğun artması ve 
ıideta müesseseleşmesidir : artık iş ,adamı vergi kanunlarım ihlılJ. et
mekte, Devlet memuru ıiişvet almaik:ta hiçlbir mahzur görmemeğe 
başlar; bu 'Olayı gören küçük suçlar faili ise, fillini i§,lerken artık en 
rahat bir mazereti ,bulmuş olur : o toplum içinde saygıya değer sa'yı
lan kimselerin fiil ve hareketlerini taklit eden bir ldmsedir. B u  su
retle suç gündelik hayatın ta,bii uygulamalarından biri halini almış 
olur. 

Bu suretle kötü kanunlar ve kötü uygulatma toplum i'Çirı.cle hem 
suçu yraı·attr ve hem de te�k . ve tahrik etmiş ,olur. 

Hiç şüphesiz rüşVet .ve irtiklp ve yüksek mevkiler işgal eden
lerin de rüŞvet ve irtih1pta bulunmaları olayına her yerde ve bıizıde 
her zaman rastlanmıştır, Ancak günümüzün toplum hayah yönün
d.en özelliğin rüşvet ve irtik.1bın bo�htğ•u ve nııilyonluk kitlele-rin 
olaylarm fflrkında .olmalarından iıbaret bulunduğu açıklanmıştır2

, 

Kapitalist ve sosyalist bütün rejimlerde durum aynıdır. Olayın -böy
lece göri.inüşü bazı insanlardaki kanuna ve hükô.met otoritesine kar
şı saygı d_uygusunu aşındırır. 

324. - Suthe,rland- Cressey bu bakımdan Amerika'daki durumu 
eserler.inıd:e ayrıntılı olarak izah ediyorl-ar3; bu görüşleri çok özet 
olarak nakledelim : 

" . . .  Amerika'da halkın kanunlara karşı olan tutumu, bunlar
dan ağır ve şiddetli suçlan koyanlar müstesna, diğerlerinin,- gerek
tiğinde, iihlal edileıbileceği yolundadır. Kanllnlara ve onları meydana 

2) The Problem of Ddinquency, Eıdited by Sheldon Glu.eck, s. 167. 
3) Sutherland - Cressey, Principles of Criminology, 3. bası, s. 192 

ve son. 
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getiren ve uygulayanlara karşı genel saygısızlık yalnız kanunları 
ihl.1.1 edenleı; bakımından değil, fakat onlara riayet eyleyenler bakı
mından da vardıır. Yazılan bütün ö,yk ü  ve romanlar yasama mec
lislerini rüşvetçi, irtik&pçı, bilimsel usullere bigilne bazı kişH.erin 
egemeni-iği altında olarak tav:Af ve hikılye etmektedir. Mahkemele
re karşı olan duygular da farklı değildir. 

Kanunları uygulama ile yükümlü olan memurlar bu sorumlu
luklarını ya tamamıi.le bir 'tarafa bırakmakta ya da kanunları arada 
sırada uygulamaktadırlar. Mahkemelere karşı o!an duygular da fark
lı değildir. : 

Kanunları uygulama ile yükümlµ olan memurlar bu sorumlu
IlJ.klarını ya tamamile bir yanıa bırakmalcta ya da kanunları arada 
sırada uygulamaktadırlar. Vatandaşlar da kanunların tam ,o-laı,aJ, 
uygulanmamasından doiayısile sorumI-ıJdurlar.' 

Zim, memurlar çok hallerde halk ile kötü kişi durumuna düş
memek için kanunları uygulamamaktachrlar. Halk için ancak bazı 
kanunlar itaat _edilmesi gereken nitelik taş maktadır_. Kanıınları ih
lll ederken yakalanan ldşi için yap·lacak şey, işleıi ayarlanmktan 
ibarettir (to "fix" things).  Suç işlediklerinden dolayı cezaev'.erinde 
bulunan kişilerin genellilcle inandıkları husus, işleri ayarlayama
dıkları (meseli'!. rüşvet veremedikleri) ıçm cezaevine düşmüş bu
lunduklarıdır . .Bu inanca göre onların tutuklanmaları ve malllcôm 
olmalarının sebebi yıoksulluklarıdır, 

Büyük şehirler bazı siyasi' te,rtiplerıjn kontrol ve idar€si altın
da bulunmaktadır. Bu hususta siyasi partiler en büyüle rolü oyna
maktadırlar. Siyasi parti kamuya hjzrne-t etmek füıere faaliyette bu
lunur. Fıikat kamuya hizmet, partiyi idare edenlerin kendi iyi hal
lerini sağlama hususunda, sadece bir araçtan jiharettir. Polfükacıla.r 
toplum içindeld çeşitli iştiyak ve arzular ta.şıyan gruplarıri bu du
rmnlarmı mütalaa etmekte ve kendi çıkarlarım sağlama .bakımın
dan hangi grubu tubnak gere'kiyıorsa ona göre hareket etmektedir
ler. Politikacı, bulunduğu bölgedeki haJkm dostudur veya onlara 
fayda sağlayan bir kimsedir. Bu ,iti,bar1a onlara her türlü hizmeti 
yapmakta ve onları hiçJbir suretle nakzetmemeğe çalışmaktadır. 

Siyasi tertibin !{endi çıkar�ı sağlamak için yaptığı hizmetle
rin başında, kanunları ihlı1l edenlere zarar verecek kanunların mey-
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dana geıti.rilmemesi ve kamımı, ihlal edenlerin himayesi gelmekte
ilir. Böylece siyasi tertip, fuhuş ve kumarı, .-<ıllrollü içkiler kanunla
rının ihlali faaliyetlerini korumaktadır. 

Diğer yandan pulitik tertip, böylece .<ıağlayahileceği himaye 
aracılığı ile birçok grupların desteğini elde edebilmektedir. Bu 
sebepledir ld, birçok endüstri dallarında çalışan büyük müteşeb
bisler ileride sağlayacakları himaye dolayısile seçimlerde ·belirli. si
yasi grupları desteklemektedirler. 

Devlete ait işlerin, kamu hizmetlerinin yapılması hususunda 
ınüteahhitlerle. yapılan sözleşmeler de politik8.cılar için bil' kazanç 
v-e irtikap konusu olmaktadır. Bq. yolla.dır . ki, siyasal mevkiler zen-, 
ghı olmak bakımından iştiyak ile elde edilmesi arzulanan yerler ha
lini alın

.
aldadır. 

Bazı seçirolerde, aıdayın önceden, memuriyetlere bel.i.rli grupla
ra ınensuh olan kimseleri ataması istenilmektedir : böylece seçim
lerde hizmet eden ldmselerin mükafatlandırılması istenilmekte ve 
fakat sonuç, kamu işlerini çevirecek eıhil kiınselerin iş,gal etmesi 
gereken makam ve memuriyetlerin ehliyetsiz kiıınseleı'lll eline geç
mesi olmaktadır, Bunların aldıkları ücretler, sağladıkları diğer 
menfaatleıin ancak pek küçük bir lasmuıı teşldl etmektedir 

Nihayet siyasi mekanizmanın idare ve rkoııtııolünü sağlamal< 
bakımından seçimlerde hile, önemli bir mıetod halinde gözüıkmekle
dir. 1933 yılında Chicago'dıi oyların yeniden yapılan tasnifinde san
dıkların % 39 unda hile yapıldığı tesıbit 8dilmiştir. 1006 seçimle
rinde Kansas City',de 275 seçim memuru ve parti mün:ıessili seçime 
hile ,karıştırmaktan dolayı nıaılıkfun edilmıişlerdir. 

Politikanın böylece rüşvet, irtıi.kip ve suistinııal Yolu-na girdiği 
dönemlerde ve hallerde polis ve mahkemelerin namuskir olaralı 
çalışabilmeleri imk.1nı önemli şelcilde 'Sınırlamrı.aktadır, Namuslu 
bir memurun yerinde kalaıbilmesi için birçoıl< fedaldlrlıklarda bu
lunulması, kompmmilere razı olma:sı gerekmektedir, Bazen kamu 
oyu geçici hazı reformlara girişeıbilrnesini sağlalnaktadır ve- fakat 
neticede bu reform küçük suçlar faillerine verilen cezaların araştı. 
rılmasmJan ileri gidememektedir"4. 

4) Bu konuda ayrıca � eser ve makalelere bakılabilir : Ester Xıe� 
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Bütün ibunlıara rağmen demokrrasi re-}i� sonuçta dalına zafer 
kazanır. l974'ün Amerikasın-da Wateı.ıgate o1aıyı, demokratik düzenin 
en önemli aracı basuiın etkisi ile btt Cu�uııhaş'kanının tasfiyesL ne 
ve kanunun ":'gemenliği ile sonuçlanabilmiştir. 

fauve'r, Crime in America, 195•1; Marsha11. B. Clinard, The Black 
Market, New York, 1952; Edwin Le.mert, Socia1 Pathology, New 
York, 1951; Virgil W. Patel'son, Ohicago's Prnblem (Journal of 
Criıninal Law a"nd Crlıninology, Mayıs - Haz.i.ra!l 19·44); Tannen
lıaum, Criıne and the Commıınity; özelliicle blc. Caldwel, Cri
mihology, s. 83-85; Sykes, 395 ve son.; Lincoln Stcffens, The 
Shame of the Cities, New York 1904. 



B e ş i n c i  F a s ı l  

SOSYAL BUHRANLAR VE SUÇ 

1. § SAVAŞ VE SUÇ 

Giriş 
325. - Savaş insan toplumkmnın geçirdiği en büyük bunalun

clır1. Toplum müesseseslerini bütünü ile sarsan bir sosyal olayın 
suçluluık üzerinde derin etkiler yapacağın-dan şüphe edilmemek ge
�ekir, Bu itibarla savaş ve suçluluk laiminolojinin önemli konuların
dan birisi olarak kriminologlar tarafından ele alınmak gerekir�. Çer
çekten denilebilir ki, savaş, suçluluk üzerUldeki çevre unsur ve 
faktörlerinin etkilerini t�sbit yönün4en en güzel bir .tecrübe imka
nını sağlamaktadır. 

· Savaş genel olarak, kanuna itaatlc8.C bir nüfus ldtlesincle, çevre 
şart1'arındaki değişiklik dol-ayısiyle suçluluğun ne �ibi yönler alahi
·Jeceğini tes:bite imkan veren hir ohı.y dmaı'il itiibarile, kriminolo,g 
için çoık önemli bir ·tecrübe imkanını da ortaya koymaktadır : İldn-

1) Savaş, büyü� iç karışıklıklar, ihtilB.flar v-e suç arasındaki ilişki
ler bazı Kriminoloji eserlerinde �nceleme konusu teşkil etmek
tedir. Biz bu. eserde sadece savaş ile suçlulult arasındaki ilİ§ki
leri inceleyeceğiz. 

2) Hurwitz, Criminology, s. 3918; Suther-Iand - Cres.sey, P.rinciples of 
Criminqlogy, 3. bası, s. 206; Exner, Krieg und Kriminalitat in 
Deutschland, Berlin 1930; Mannheim, War and Crime, London 
19'41 {Bulletin de la Cönuni_ssion Intern�tionale Penale et P6-
nitentaire XII, Bern 1946, s. 22); llans Van Hentig, Grime Causes 
and Conditions, New York 1'9147; Sulhi Dönmezer, Savaşın Suç
luluk Üzeİ:indeki Tesirleri (Yeni Tüdı:: Mec., sayı 86, s. 76, 1940) 
ve özellildfl Hermann Mannheim, Group Problems in Crime and 
Punishm.ent, Landon 1955. -
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ci Dünya Savaşında 1944 yılında Alınan işgal kuvvetleri, Eyl-01 ile 
5 Mayıs tarihleri arasında Danimarka polis kuvv·elini ilga etmıişler
ve bu süre içinde Devlet polis olmadan idare edilmiş ve böylece, 
kanuna çok itaatli bir nüfm, kütlesinin, yetiştldn 1Mr polis kuvvetin
den yıo�<siip olarak yaşaması halinde suçluluğun nasıl gelişeıbileceği
nin gözIGfui yapılaıbilmiştir3

, 

326. - Gerek XIX. yüzyıl savaşları, gerek I. ve II. Dünya _Sa
vaşlarırnn �uçluluk üzerinde yaptığı etkileri inceleyen araştırmalar 
savaşın başlangıcı ve ilk devresıinde suçluluğun açık şekilde azal
dığını ve savaş ilerledikçe suçluluğun giÜilcçe arttığını ve saıvaş 
sonunda en ziyıaıde yoğunluk gösteren bir düzeye yükseldiğini ve 
bu gelişmenin özellikle çocuk suçluluğu üzerinde böylece -belirdiği
ni mtaya koymuştur. O halde savaş suçluluğunu iki devı-e iç,in<le 
�yn ayrı mütalaa etmek ·gerekir, .:L · 

I. Savaş başl;ngıcında., suçluluğun ve özeHi'kle �
=

�zı tür şahsa 
karşı işlenen ve �iddet belirten suçların azalmasının başta gelen 

· önemli sebebini, savaş dolayısile sllç işlemek yatkınlığında olan bü
yük bir nüfus kütlesinin sfül.h altına alınmaları sebebiyle, fiil ve 
hareketlerinin sıkı bir disipline bağlanmış olmasında aramıalıdır. 

Gerçi savaş suçluluğunun genel gelişimine ilişldn olmak üzere 
kaydeylediğiıniz gözlemlere yalnız savaş halil!ıde olan memleketler
de değil ve fa.kat tarafsı:ı. kalmış otan memleketleı-de dB rastlan
maktadır\ Fabt bu memlekethırin de savaş dolayısiyle tam veya 
kısmi bir seferber!Hc yaptıkları ve böylece ayni nüfus ldtlesini sıkı 
bir disiplin ;:ıltına almakta bulundukları gözden uzak tutulmama
lıdır. 

İkinci bir sebep olmak üzere de bazı kriminokııglar sa'Vaş hali
nin halk arasında doğmduğu millı heyecan ve dayanışmıa duygu
sunu zhkretmektedirler. Kişilerdeki suç doğurmaya yatkm husumet 
duyguları, dış düşmana yöneltmekte ve suçlar azalmaktadır. Savaş, 

3) Hurwitz, 30"3-. 1972 yılında Kanada'dn Montreaı Şehrinde Polis 
12 sa_atlik bir grev yapmış ve şehir, hayatının en büyük felake
tini geçirmistir. 

4) N.E. Hacker, L'Influenoe de la guerre mondiale sur la Crimi
nalit& (Revue Internationale de Droit Penıil, 1927, s. 68). 
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altrüist eğilimleri kuvvetlendirmekle, egoist eğilimleri ikinci plaria 
atmaktadır; adi ve menfaatçi endişeleııi. yoketmek.tedir. 

Bu görüşe kıarşı bulunanlar da vardıt : Hans Vo,n Hentig, suç 
a.zalışının kitleleri istilıl. eden bir vatanperverce rönesanıS gereği ol
duğu hakkındaki görü-şJeri bir tür bıl.tıl firkir saymaktadır�. 

İııgiltere'd-e yapılan bir inceleme savaşın ilk devresinde suç aza-
lışımı şu üç olaya bağlamıştır : 

1) İtiyruli ve profesyonel suçluların silah gltına alınmaları, 
2) Alkollü maddelerin satışının sınırlanması, 
3) İşe olan ihtiyaç dolayısile, b;o,l ücretle iş. bulmanm kolay

laşması0. 

II, Sq'vaştn ikiııci devresinde ve sa_oaş sonunda i.ııe sıtçlıluk 
esa:slı şekilde artmaktadır ve çocuk suçluluğunda bu gelıi,şme özel
lhl<le gö,zleınebilmeıktedir. Savaşın yalnız siMhlı :kuvvetler değil ve 
fakat bütün sivil halk tarafından yapıld1ğı çamdaş savaşlarda bu 
gelişme çok daha hızlı ve kesin okı.ral( gö2liikmektedir, Zira çağdaş 
savaş insanların bir bölgeden diğerine ldtle ,halinde göçmenlerinıin, 
bazı sınıfların büyük Servetler kazanmalarına karş.ılıkf pek büyüle 
bir nüfus kitlesinin ekonomik sııkıntıl-ar, yl(}kluklar içerisin,d� kıv
ranmasını, nüfusun büyük ıbir kısmmdalci akli ve ruhsal bozulclulc
lann savaş olayları· sebebiyle meydana çılonasını sonuçlamakLrudır, 
Savaş· düşmana karşı kinleri bilemekte ve bunların daıima kuvvetli 
olarak kalmasını sağlaına'k için prÔpaganda ile zinde tıitulm!,4-Sına 
da çalışılmaıktadır, fakat çok kerre özellikle savaş sonunda bu kinler 
aynı şi-ddetle başka yerlere yöiıelmektedir7 

Savaş sonu ise. savaş se.beıbiyle birleşmiş olan lcitlelerin yeni bfr 
göçü, ekonomfü durumun gittıikçe dailıa çok bozulması ve alışılan 

5) Rans von Hentig, 341 ve son. Ayrıca şu hususu_ belirtelim ki, von 
Henti-g, savrişı suçluluk bakımından iki devreye ayırariık mü
talaa etmediği için diğer yazarlardan farklı sonuçlara varmak
tadır. 

ô) ·'WaUıer Lunden, Statistics on Criıne and Criminality, Pihsburg, 
1942. 

7) Bu psikolojik sürecin tam bir izah şeldi için bk. Haıns von Hentig, 
344 ve son. 
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bllyi.tk ,kflrların ortada.r:ı kalkması demektir. Sana,yiin barış şartlan
lla uydurulması- hususunda gö,sterilen çaıbalar, kadmlarm, çocukla
rın, özel bir maherete sahip •bulunmayan işçileıin işlerine sıon ve
rilmesini gerektirir. Savaşa giden asker dönüşünde artılk aynı insan 
değildir; savaş yıllarmda kahraman, baş üstünde taşınan asker esld 
yerine ve mevkiİne dönmek zorundadır ve genellüde ehliyet ve ma
haretini kıs.men kaybetmiş, ruhen çeşitli hunalımlar içinde yeni bir 
ldşilik içinde gözüıkmekledirS. Kadının genel hayata karışması ve 
üzerindeki grup kontrnlunun y.1ni çeşitli sosyal kontnol araçları 
jşleyişiniiı kalkması kadın suçluluğunu geniş ölçüde arttırmaktadır. 
Bütün .:bunlar toplumu mhen baskılar içinde ,bulunan bir nüfus kit
lesinin istilfisına seıbep •,:ılmaktadır. Suç için ise, bütün bu olayların 
bileşik etkisinden d;ı.ha yatkın bir çevre tasavvur olunamaz. 

327. - Bu :ikinci devrede suçların çeşitli özellikleri itiıbarile 
yerleşen gelişmeyi de şöylece belirtebiliciz : 

a) Mülkiyete karşı işlenen suçlarda çok artış görülmekte bu
na karşıhk 1:işilere lcarşı işlenen ceıbir ve şiddeıt suçları savaşın ikin
ci devresinde nisbete,n aşağı bir düzeyde kalmaılctadır9

• Ancak sa
vaş sonunda cebir ve şiddetle birornda bulunan suçlaı1da da artma 
görülmektedir. Savaştan dönen ve şiddet hareketlerine alışan birçok 
gençlerin içine düştükleri ruhsal ınawz dolayısile hn gicbi fiil ve 
hareketleri işlemekte devam ettiıl<leri görülmektedir. 

Savaş şartlarmın ortaya koyduğu suçlrar failleııin'lll sıoma,dan 
beyaz yaka suçlu)arı haline geldikleri de görülmektedir. 

b) Savaş sonunda, özellikle gençler aıwmıda, gerek yoğunluk, 
gerek şi·ddet bakımından büyük bir suç artı-§ı olmaktaıdır. Ateşli si
laıhların, savaştan sonra gençlerin elinde kalması, savaş tecrübeleri
uin rurblar üzerindeki etkisi adrun öldürme suçlarını e\<laslı şekilde 
etldleyip çoğalbnaktadır. 

8) II. Dünya Savaşından evvel ve sonrald çocuk suçluluğuna ait 
Amerika'da kayd edilen rakamlar çocuk suçluluğunda savaşın 
etkisi ile büyült bir artış gösterdiğini tesbite imkil.n vermiştir, 
Amerikan istatistiklerine göre 19(!8 - 1044 yılları arasmda çocuk 
suçluluğu: % 60 oramnda bir artış göstermiştir (bk. Juvenile Court 
Statistics V,S-. Children's Biı.reau 1946-). 

9;) Bk. Ta11pan, Crime Justice and Correction, 196-0, s. 186, 
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Amerika'da yayınlanan bir etüdte ise asıkere · alınan gençlerin 
terhislerinden sonra suç işledikleri söylenemeyeceği belirtilı:m.ş, ya- -

ııi askeri hizmet ile suçluluk arasında bir ilgi ·olma-dığı açııkfannuş
tır; bu konuda Luriden10 değişik kaynaklardan elde eylediği. bil
gileri birleştirmek suretiyle II. Dünya Savaşından sonra terhis edi
len gençlerden suç işleyenlerin ancak % 10 unun suçlarında e.skeri 
hizmetin bir etkisi olmuş bulunabileceğini kaydetmektedir. 

c) Kadın ve çocuk ' suçluluğu savaşın ikinci döneminde ve sa-
vaş sonı�da özellikle ,büyük bir artma gOstermekte ve savaştan ye
nik çıkan devletlerde bu geli§me çok daha fazla olaraık gözükmekte
dir. Savaşın ikinci devre-srin:de kadın ve çocuklar üzerindeki sosyal 
kontrolün gevşemesi, serbest kontrolsüz bir hayata alıştıktan sonra 
eski şartlara dönüp uyma hususundaki güçlülkler, hep suçluluk s-e• 
beıbi olarak gözönünde tutulmalıdır. Bunlara eık olarak savaşın SO· 
ııuçladığı diğer ruhsal unsurları da gözıönünde tµtmak gerekir. 

Savaş ve çocuk suçlutuğtl' 

328. - Sav8.§ içindeki bir topluıruda çocuık suçluluğu balcımın. 
dan çeşitli izah şekilleri öne sürülmüştür. Bıir görüş, ceb-ir il€ şiddet 
hareketforinin si�·wyetidJir. Savaş sırasında çocuklar kahramanlık gös. 
teren as,kerlere karşı "bir tür hayranlık duygusu elde etmekte, savaş 
oyunları oynamakta ve savaş uygulamalarını hayatları için bir tür 
hııisil.l haline s.oıkmaktadırlar. tkinci bir izah tarzı ise savaşın do
ğurduğu ekonomik baskı ve yoksulluklarla ilgilidiır. ÜçünCü bir gö.
rüş artışı savaşın sebe,frolduğu duygusail bunalımlara bağlamaıktadA:r. 
Ni•hayet lcanaatimizçe de doğru olan dördüncü bir izah tarzına göre, 
çocuk suçluluğu, aile müessesesi ve sair çevre şart vıe müesseselerin-
deki değişiklik dolayı-sile artmaktadır. 

Gerçekten Burt de11 çocuk suçluluğundald bu artışı kuıtulruı 
bölgelerde aile müesseseSinde' meydana gel.en yıkıntılara, baJhanm, 

10) Walter A. Lundern, Military Service and Crinrinality (The. Jour
nal o.f Criminal Law and Criminology and Police Science, yıl 
1952, s. 42, sayı 6, s. 760). 

il) Burt, Delinquency in Peace arid War, yıl Hl43, s. 165 (zikreden ; 
Tappan, Crime Justice an.d Correction 19,60, s_. 144, not 13}. 
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as-keri hizmet dolayısiyle, yokluğuna:, sığınaklardarki ha.yata, ışıkla
rın karartılmasına, bağlamalcta<lır. 

Çocuk, ebeveyninin kontrolünden çıkmalcta, sosyal kontrol za
yıflamaıkta, suçu önleyici önem gösteren sosyal değerler yıkılmak
tadır; çocuk üzerindeld denetim azalmakta, çocıtldarın sanayide 
kullanılması ,artmakta, anneler ev dışında dairıa çok sayıda çalışma.
Ya ba.şlamaktadırlar. TaJbii olarak- savaş zamanının saldırganlığı 
teşvik eden şartları da önemli şeldlde etki yapmaktadır. Yukarıda 
aile ve suç konusunda sözettiğimiz özellikleıin önernJi bir kısmJ saı 

vaş dönemindeki çocuk suçluluğu bakımından da söz konusudurı2
• 

Mem1elmtimizdeki durum 

329. - Memleketimizin geçen yüz yıllar geç,irdiğri pek çok sa
vaşların suçluluk üzerindeki etkilerini tesbit bakımından elimizde 
gerekli sayı ve istatistikler yoktur. 

Hiç olmazsa rnahktl.miyet _sayılarını taşıyan istatistikleıiu mey
dana getirildiği ·bir dönem teşkil eden İkinci Dünya Savaşına ise, 
memleketimizin fiilen katılmamış nlduğu bilinmeıktedir. ·Bununla 
beraıber Türkıiıye II. Dünya Savaşı başlar başlam3:z, fillen sefer.ber
liğini }'.apmış ve ekoriomik bakımdan da savaş şartlaı;ına uyabilecek 
derecede sıkıntılarla ve mal darlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Hat
ta nüfus ldtlelerinin yer değiştirmesi tarzındaki ,a,Jaylara da ayni su
retle rastlanmıştır. 1939 -1948 yılları arasında Türkiye'ye ait suç is
lc>.tistiklerinin incelenmesinin, yukandaıld baıhislerde verilen izah
ları kom-ol etmek :balonundan faydalar sağlayacağı fiıkrinıdeyiz. Kal
dı ld, savaş suçluluğu bakımından, ayni eğilim ve gelişmeye taraf
sız memleketlerde de ayni suretle rastlandığını •belirtmiştik. 

Aşağıdald r_alrn.mlar il. Dünya Savaşında memleketimiz baln
mmdan eğilimin de aşağı yukarı, böyle olduğunu gösterm�e,di,r. 

1939 - l9t4.8 rıll-arı arasında, kasden adam öldürme, kasden mü
essir fiil, yağma ve yol kesme cürümlerinden dola,yı hüküm giymiş 
olanların sayısını gösterir cetvel aşağıdadır : (Rakamlar B-a.şve:killet 

12) Ayrica bk. Sulhi Dönmıezeı· , s.g. makale (Yeni Türk Mec., sayı 
86, yıl I 9·40, s. 76). 
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·İstatistik Umum Müdürlüğünün Hükilmlüler 
Ankara 1956, s. 92-95 den alınmışır). 

İsatistiği, 1938 - 19U, 

Yıllar l.Vlahk:Um adedi 

1939 17.993 
l!l-40 17.370 
1941 16.285 
1942 15·,1145 
19-43 14.374 
!S44 13,3B5 
1945 17,64& 
19-46 24-189 
1947 28.086 
1-9.148 29.586 

1939 - 1948 yıHarı arasında, Tfük Ceza Kanununa ve diğer ka
nunlara göre 5tıç teşkil eden fiilleri işleyenlerin sayısmclald geliş
meyi gösteren cetv�l de şöyledir : (Rakamlar, Başvekfilet İstatistik 
Umum Müdürlüğünün, Hükümlüler İsta,tistiği, 1938 - 1954, Ankara 
1956, s. 149 dan alınmıştır). 

Yıllar Suçlu sayısı 

1939 97.5-99 
1940 94.9-75 

194l1 93.2310 
1942 108.872 
1943 80.fHH 
1944 916.8-10 
1'9)45 103.772 
1946 UB.935 
19-47 125.649 
1S48 t20.652 

330. - 1939 - 1941 yılları arasında 21 yaşından ki.içtik suı)ula
nn sayısının genel suçlu sayısına oranı ,% 18.l :i<ken, 19'41 - 18'45 iJ.'a
smda bu oran % 20.6 ya, 1945 - 1948 arnsmda ise % 22.S'e yüksel
miştiı·. 



A l t ı n c ı  F a s ı ı ' 

EKONOMİ VE SUÇ 

1. § GİRİŞ, MESELELER 

331. - Suçtııluk ile ekonomik durum arasındıaki ilişkilerin ·belir
lerunesi konusu değişik y,önleııden ele alınaibilir : 

a) Bir kere toplum genel düzeninin, yani sosyal sistemin en 
önemli bir parçasını teşldl eden toplum ekÜnomik düzeni, yilni eko
nomi alt fonksiyonel sistemi ile suçluluık arasındaki ilişkilerin teshiti 
konusu üzerfo<le durulaıbilir1

• 

b) Suçluların ekonom;ik durumlarının ne ·olduğu araştırılır ve 
ekollomik durumla Suç ,anı.sın;da doğrudan ,cfoğruya veyıi. dolayısile 
bir ilişkinin bulunup buhımnadığının belirtıilınesine çalışılır. 

e) Ekonrom:ik kriz <levirleıin-de suçluluğun nasıl geliştiği konu
su üzerinde durulur. Böylece işsizliık, sun'i fia.t yüJ.:sellşleri, mal 
darlıkları g�bi ekonomik olaylar ile suç arasındaki ilrişldler inceleme 
lronusu olarak ele almll'. 

d) Mes-eleye psiko - sosyo1o,jilc yönden değinilerek insanları 
ekonomik faaliyetlere yönelten unsurlar ve motivasyonlarla; suça 
yönelten dürtüler arasında bil' ilişki bulunup bulunmadığı incelenir. 

e) Qocuıklarm çalıştırılmaları, krudının iş hayatına karışması 
giibi ekonomik olaylarla snç aı.ıasınıdaki ilıı'.şıkil-erin tesıbitine çahşılır�. 

1) BJr, Sulhi Dönınezeı·, Sosyoloji, 7. bası, İst. Hlı78, s. 323 ve son. 
2) Konunun hangi yönlerden ine-elenebileceği hususunda ayrıca bk. 

Tıift, Criminology, 3. -bası, s. 1617; Sutııe-l'land - Cr,ııssey, Principles 
of Criminology, s. 18_9. 
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f) Ekonomik şartların, yaşadığımız kültür içindeld önemli ye
ri incelenerek suç ile bu yönden 'Olan ilginin tesibiti yapılır. 

Kionuyu yukarıda belirtilen sıra çerçevesi içinde gö:zıden geçi
receğiz. 

2. § GENEL EKONOMİK DÜZEN VE SUÇLULUK 

332. - "Komünist ve kısmen sosyalist yazarlar suçu içinde ya
şandığını iddia ettikleri rekabete dayalı kapitalist ekonomile düze
ne bağlamaktadular. Suç ekonomik bir s-istemin zorunlu ve kffiin so
nucu olarak gösterilınektedir1• 

Bu görüş tarzının, öncüleri olarak şu yazarlar gösterilebilir : 

Thom-as Mo.ore, Williwm Godvin, Charles Hall, R'<:ııbett Owem, 
_Chaı·les Fourier, Karl mm-x, Tuıtat.i, Cııtojantııi, Enrico Fen'i. Frukat 
suçluluğu belirli tipteld bir ekonıcml:M.< sIBtern,in ,iç.inde izaıba teşeb
büs eden yazar aslında Bongeır olmuştur2. 

Bonger'iıı görüşleri 

333. - Bonger'lıı görüşlerini kısa olarak �öyle özetleyebiliriz : 

Suç, insanın hodbinliği.nin bir belirlisidir. İnsanlık tarihinde ba
zı· devıirlercle insanın hodbinliği daha çvk gelişir, Çağdaş devirler
de· gerçekleşen büyük sanayi insan hoc1binliğini teşvik etmiştir. 
Zira bu sanayi büyük bir rekalbet mücadelesini ortaya koymuş bu
lunmaktadır. : Alıcı ve sabcılar arasında,

· satıcılarµı kendi araların
da ve nihayet iş gücü ile sermaye gücü araSında ihir rekabet vardır, 
İşverenler işi mümkün olduğu kadar ucuza satın almaya çahalarnıalk
ta, işçiler de işi en yüksek fiat üzerinden satmaya çalışmaıktadırlm. 
Şu durı:ııın rekabetin çok ş.id.cİetli bir ,ha:l almasını ve en aikla .gelmez 
araçların hu alanlarda kullanılmasını gerektirmektedir 

1) Bk. Tıı.ppan, Crime, justice, Corre-ction 19'60, s. 2:10. 
2) Willem Bonger'in eserinin Fransızcaya çevirisi : CriminalitE! et 

Conditions E!conomiques, La Haye 1906; İngilizceye çeviri : Cri
minality and Economic Conditions, B!omingt-0n, Indiana Univer
sity Press, 19_fölı (Austin Turk tarafından yapılmış kısaltılmış 
bası). 
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Böylece çok kısa olarak özetlenehilecek rekaıbete dayanan ka
pitalist sisteffiin getirdiği başka •bir takım müesseseler vardır ki, 
bunlar suçu meydana getirmek baıkımından özellikle diıkka,ti çekici 
niteliktedirler : bir kere sistem çocukların çalıştırılmasını, kadının 
evden ayrılarak iş ulanma sürüklenmesini gerektirmekte, ortaya çı
lmrdığı büyük eşitsizli:k.ler seJbebi ile smırlar ar.asında kı.skançlık, 
kin ve nefret duygularını tahrik etmektedir. 

Yoksulluk suç üzerinde doğrudan doğruya ve dolayısiyle etki 
yapmaktadır. Gerçekten hu kapitalist ekonıornik sistem bazen bü
yük bunalımlara saıJıne olmakta, bunun son'Ucunda en büyük suç 
seıbeplerinden birisini teşkil eden işsizlik gözükmektedir. Ailenin 
parçalanması, ahlirki ölçüler dışına çıkması ve toplumdaki bütün 
diğer müesseselerin ekonomik bir esasa dayanılarak kurulmaları, 
keza dalayısile olan etkiler arasında zikredilmelidir. 

Bu açıldamalardan sonra Bonger söz konusu olayların çeşitli tür 
suçlar üzerinde ayrı �yn etki yaptığını ve fakat ' özellik.le mutad 
küçük suçlar bakımından etkili olduğunu açıklamalctadır. Bonger'e 
göre insanın Imdb:in, suça yöneltici niteliğine ıhitap eden bu sis

tem, suçu en iyi iz.alı etmektedira. Özetle suç kapitalizmin sonucu
dur ve sosyalizm 'Onun ili\.cıdll'1. 

Ekonomi-Ic sistem ile suçluluk arasındaki ilişki .yöııünden O[!· 
b1.1m'un dBdrnti çok çeldci teonisini de nakletmelidir : 

Çağdaş insanın manevi moral hayatı ile telm-olojinin çok büyi.ik 
gelişmesi arasında büyük bir açıldık meydana .gelmiştir. Zi.ııa kişinin 
moral hayatı, teknoloji ile ayrı :bir dtm. içinde gelişmemektedir. Tek
ıml,ajik ilerleme insana büyük güçler vermiştir. Suçluluk, insanın 
ritmi ile tekııi,k gelişme arasında:ki ger'ilimden doğmal<tadır. Mad
deye egemen olan insan geniş boş saatlere sahip olmaktadır. B-una 
karşılık. teiknik gelıişme, eğitimde, işte i'htisaslaşma, emekçiye bü
yük güçlükler çılcaimaktadu: İnsan bir sanat ve mesleği elde ederek 
yaşamayı öğrenmekte ve fakart sadece meslek ·ve s·ana.t yönünden 
eği.tildiği için, yurttaş, bir sosyal yaratık olarak yaşamayı unutmak
tadır. 

3) Borger'in görüşleri hakkında bk. Taft, Criminology, 3. bası. 
4) Sykes, 259. 

Kriminoloji - 24 
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İnsanın yaşamasını., maddi refah araçlarından yararlanaibilme
suu sonuçlayan .¼i aynı zamanda sıkıcı, üzücü ve 'ldşiyi çöküntüler 
içine itici niiteliktedir. Günümüzün insanı ne  işinden ne de işsiz kal
maktan memnundur. B u  sebeple çağın büyük endüsl:ruıinin en önem
li konularından biıisi işi güzelleştirmek, sıtkıci olmaktan çıkarmak-
�5. 

Asl;nda suç-.u topluIIl] sınıf ve grupları arasındiki ihtil.ifın sonu
cu sayan -görüş Marx'a aittir. Somadan diğer bazı yazarlar tarafın
dan da günümüze dek sürdürülen bu g"örüşler, sosy-oLojiıde İhtilaf 
tem-ileı'i ( Confİict theories) olara·k adland:ınlmaktadırlar. 

İhtıll'i.f teorileri 

333 bis, - Marx ile haşlayan ya di:ı. beüre.n ihtiLli teorisiyenled 
günümiizde Vıo,lJ,l, Quinney7, Tul'k6

, Dah1".ertilorf1, Clıambliss, Leidman 
gibi yazarlardır . . 

Marksist görüşte suç tatihi: maddecilik doktrini· ile dzaıh edil• 
meıktedir. Bu görüşte belirli bir toplumda suç, o toplumun maddi, 
efoononillc şartlannın, sos-ya, sınıf yapısının diğer ilişlci ve yapıları
nın sonucudur. B-öylece toplumun yapısının etkisi ile . sosyalleşen 
kişi olumsuz bir nitelik almakta ve yatbancıla-şıp tavır ve hareket
lerinde sapıcı yöntem yerleşmektedir. 

Quimney'e göre suçların çoğunu mey-dana ,getiren olay, toplum
da suç politikasını belirtmek, ılıtma şekil vermek gücüne saıhip olan 
grubun, :kısınılarm menfaatleri ile suçlu sayılan kişinin eylemleri 
arasmdald ihtilaftır. Toplumda sözü .geçen güce sahip bulunan grup. 
lar, aynı zamanda,' zabıta ve  mah!cerneler m.ari!etiyle Ceza Adaleti. 
ne şo-kil veımek imkanına sa,hiptirler ve Ceza Kanunla-rının fillen 
nasıl uyg1ılanacağını di.ı kez,a tl!.yin ederler. 

Kısa olarak böylece özetleneıbilecek ihtiHlf teoriled, kişinin, suç
luD.lın sapıcı hareketin oluşmasındaki rolünü tamamiyle ili.mal et-

5) Bu konular için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İst. 19-78, 
s. 334 ve son. 

6) Vold, Theoratical Criminolo,gy, 
7) Qinncy, The Social Reality of Crimc. 

8) Ttırk, Criminality and the Legal Order. 

9-) . D:ıhı·endorf, Class and C1ass Conflict in Ind�strial Society. 
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mekte bıir kenara bırakmaktıadır." Aslında sapıcı. hareketin yaratıcısı 
suçlu olarak ilıin edilen kişi değil midir? İhtilaf teorileri izah etm::::
malcte ve fakat ildeta sa�ece bir fotoğrafı göstermeJ.cteı:lJrler. 

334. - Sovyetler Ceza Hukuku, teoriık yönden, Marx ve Bon
ger'in daha geniş olarak ihtilıif teorilerinin bu •gö,rüşlerini kaıbul et
mekte ve sınıf. müoadelesi üzerinde özellikle durarak ıbunu suç po
litikasının bir tür esası �aline getinnektedir1". Sovy0tler ihtilill.inin 
ve sınıf mücadelesinin böylece sona ermiş bulunmasına rağmen 
hfila varlığını muhafaza eden suçluluk, esld sfatemfo kalıntıları ve 
bu kaJıntıları yoketmek için yapılan mücadele ile i.ıJaıha çalış,ılınaik
ta,dır11. · 

Sovyetler 19�7 yılmdanberi suç istatistiği yayınlamadıklan için 
öne sürülen iddialaun- fiilen ne derecede gerçekleşmiş, bulunduğu 
tesbit edilememektedir. 

Değerlenıliı\me ve sonuç 

.'.335. - Rekalbet müessesesinin suçluluk üzerinde önemle etki 
yaptığl, _ekonomik sistemin, özellikle bazı e:1<:onomfü suçları yal'ıat
!Ih'lkta olduğu hususunda şüphe yoktur, Amerikan Krim.inolojisi hu 
nokta Ü-zerinde Iıernen hemen oy birliği >halindedir. Meseli rekabet 
Amerikan Jcültürünün en önemli bir parçası sayılmakta ve bunun 
suç doğurucu etkilerine işaret edilmektediru. 

Falfoat Bonger'in aç:ıiklamala-rının tek taraflı ve meseleleri sade
ce bir yönü itibarile mütalaa etmekte :bulunduğu ve• bugün ortadan 
kalkmış 19. yüzyıl dünyasına ilişkin bulunduğu ·hususun.da. da hiç 
şüphe yıo:ktur. Bugün dünyanın en ziyade ·kapitalist sayılan mem
leketlerinde bile çocuğun sanayide kuHanılması ya ortadan kalJcmış 
ya da çı.ok esaslı bir takım düzenlere tfibi h1ttılrnuştur, Kadın emeğ)i 

10) Hunvitz, Criminology, s. 225; Caldwell, Criminology, s. 247. 
11) Wehb, Soviet· Communism, c. IT, ikinci bası, Landon 19-3,7; Her

,man Ma-nnlıreim, ·criminal Justice and Social Re-construction, 
Landon 1946; Eerman, Juvenile Delinquency under the Soviets 
(Journal of C'rin:ı.inal Law ·and Criminology, XXX, 1939, s. 75); 
Mary ·s. Callcıcıt, Russian Justice 1935; Hal'old Laski, Law and 
Justice in Soviet Russia, 19·35. 

12) Söz gelimi Taft, 404. 
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ise, bugünkü uygulama ile, kapitalist sistemin değil ve belki de ko
münist_ ve ileri derecede sosyalist rejimlere özgü ibir haldir. 

Bonıger'in teorisi hodıbinlik ve altürizm kavramlarını çok müp
hem olarak tArif etmeıktedir, Bonger'in görüşlerinin knıbul edilebil
mesi için sosyaJist bir toplum içinde yaşayan insanların altürist ve 
loplüma yararlı şeyleri yapmaya müheyya bulunduklarını ıisbat et
mes{ ierekirdi. Oysa bu ütopik görüş insan davranışları ile bağdaş
mamaktadır. 

İnsanın sapıcı eylemleri ve bunun kontrolü bütün insan top
lumlannda söz-konusu olan bir olgudur, 

Bu eserin başından beri beürtmeğe çalıştığımız gibi, suç rbir 
kısmı iti:barile kişilik anormalliklerine bağlanı;nakt>adır. Bonger'in 
görüşleri bu kısım suçluluğu hiç,bir suretle izah edebilecek durum
da değildir. 

Şu hususu. da ekle.yelim ki, insanlar diktatörlüğe, insan hale ve 
hürriyetlerinin inkıirına götürebilecek olan .bir sistem yeıine, lop
hım içinde işlenen bir miktar suçu daima yeğ tutacaklar-dırM, 

3. § SUÇLULARIN EKONOMİK DURUMLARI 

336. - Suçluların ekonomik durumları baıkım:ıı:ıclan gerçekleşti
rilen bazı araştırmalarda ekonomik durumu aşağı rolan şıosyal sınıf-

13) Soi;yetı.er Birliğinde ilk' önce Marxist Doktrinden, esinlenilerek 
tamamile deteminist bir esasa dayanan bir ceza sistemi uygula
maya konuldu. Bu sistem daha çok siyasal suçlular hakkında uy
gulandı. Fakat sonradan çeşitli sebeplerle değişmeler oldu; Bon
ger'in teorilerinden uzaklaşıldı. Bu· hususlarda bk. Taft, 180; 
John N. Hazard, Reforming Soviet, Criminal Law (Journal of 
Criminal Law and Criminology, Temmuz l'ill38, s. 157). 196,1 yı
lında yeni bir Sovyet ceza Kanunu meydana getirilmiştir. Yıl
lardan beri So:vyetlerde uygulanan ceza infaz r�jitnlerinin, çağ
daş telakkilerle hiç bir ·ilgisi bulunmadığı, zindan ve işkence 
zihniyetinin egemen bulunduğu bu kuruluşlarda yüzbinlerce i n 
sanın helak olduğu, Stalin'den sonra, Sovyet yazarlarınca bir 
çok eserlerle hatta Rusya'da yayınlanmıştır. Bunların en ünlüsü 
Solj,enitzin'in Gulak Takimadamları başlıklı eseridir. 
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Iar mensupları arasında, durumları ileri sınıflara göre daha fazla 
suçluya rastlandığı s·unucuna varılmaktadır. 

Gerçekten çeşitli seıbeplerle tutuldanan ve maıl:ıkllm edilerek 
ceza8vlerine konulan suçluların ekonomik durumları üzel'inde Ya
pılan etüdler olayı yufoarıda ıbelirtildiği gibi göstermektedir. Keza 
değişik ekonomik durum g;österen nüfusun yerleşmiş olduğu böl
gelerin mçhıluk bakımından gösterdiği görünümü de ayni gözlemi 
doğrulamakta '{8 yoksulluğun egemen olduğu bölgelerde suç oranı• 
nın daha fazla gözüıktüğü açıldanmaktarlır. 

Oran foonusunda değişiklikler bulunmakla beraber Caldwell1, 
Shaw ve M ckay2

, Sa um ders ı- M amıheim3 taraflarından yapılan araş
tırmaların sonuçlan böyledir. 

Gerçekten özellikle şehirlerin fakr ve zaruret -bölgelerinde ya
şayan aşağı ekonomik statüdeki kişiler arasındaki ili�-kilerin _eroz
yona uğı·adığı ve böylece sapıcı eylemlere sürükleyen e[jİdJere mu
kave1!16t edilemediği beyan edilmektedir. 

İlgi göı·miyenlel' 

337. - Buna karşılık bu [bakımdan suçlukır·ile suç işlemiyenler 
arasında esaslı bir fark bulunmadığını ortaya koyan araştırmalar da 
vardır. H,eııly inceleme konusu olarak ele aldığı I0D suçludan ancak 
yüzde 0.5'i bakımından ekoruoımik durumun bir asli faktör olarak 
kaydedilebileceğini ve yüzde 7.1 olayda ise alt bir sebep teşkil et
liğini kaydetmiştir'1• Healy, Bronner ile ·birHkte yaptığı bir ince1e, 
mede ise suçlu çocuklardan -% 73'ünün noımal ve iyi eıkononıik 
şartlaııa sahip ailelerden geldirlderini belirlmiştir5

• Bu�·t, İngfiz suç
hı çocuıldarı üzerinde yaptığı incelemelerde ancak erkeklerde % 3 

1)  M.G. Caldw.ell, The Economic States of Families, of Delinquent, 
Boys in Wisconsin (American Journal of Sociology, Eylül 1931). 

2) Shaw - Mclrny, Juvenile DeHnquency and Urban Arecıs, Chicago 
1942, s. 141. 

3) Saunders - Mannheiru - Rhodes, Young Offenders : An Inquiry 
into Juvenile Delinquen·cy, 1944. 

4) Hea:ly, .The Individual D�linquent, 19'15; fasıl 8. 
5) Hcaly - Bl'onıncl', Delinquents and Criminals, 1926,, s. 121. 
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oramndaki olaylarda yoksulluğun etkisi olabileceğini ıbildiımekte
dir0. (Bu konu.da 275 ve son nıo. lara bk.). 

Tappmı'a göre suçun iktisaden düşük dunıma bağlı olduğu hak
kındaki görüşü, zengin ve "konforlu çevrelerde hırsızlığın artmakta, 
bulunduğooa dair gö?J_emler de yalanlar. İşçilerin durumunda mey
dana getirilen iyilikler, güvenliık şartlan, sigortalar hu smıf tarafın
dan işlenen suçlarda bir azalmayı sonuçlamış . değildrir. 

Ekonomik zorunların suça doğrudan doğruya sebep teşkil et
tiği hususundaki .görüşleri belirli 'bir süre devam ettirilmiş olan ge
niş araştu-ınalar nakzetmektedir. Gelir değişildikl-eri ile suç arasın
dald ilişkilerıi inceleyen araştırmalar arada sürekli tutarlı bir Wşl<l" 
bulunma-dığım tesbite imkıl.n vermiş bulunmaktadır. Ayrıca arnş
tırmalar zengin ülkelerde suç ,oranının düşük olduğunu g.östenne
mekted-ir; aslında bµnun �am tersi varittir. 

338. - (Adam öldürmeler halckmda . araştırma) ya !konu teş� 
kil eden 6.%6 adam öldürme failinden 104 ünün geçim durumu çok 
fena, 1999 unun fena, 2308 inin orta, 1302 sinin iyi, 243 ünün çolc iyi 
olarak lesbit etmiştir, 430 ıneghuldür, 

Görülüyor ki, memleketimizde adam öldürenler arasında fıkara-
1ılc oranı oldukça yüksek gözükmektedir'. 

974 suçlu çocuğuns men.sup bulundu.ldan aileleıin geç,im du
runıl_arı üzerinde yapılan araştn'lnalarda şöylece belirtmektecfü : 
% 49,50 orta, % 18,00 iyi, % 0,62 çok iyi, % 0,31 çok fena, % 29_97 
feım, % 0,40 ının da meçhuldür. 

Göriüüyor -ki, talaill:ıen % 30 suçlu çocuğun aile geçim durumu 
fena .-o,larnk gözükmektedir. B u  araştırmaya konu olan çocuklardan 
önemli ,bir kısmının adam öldürme faili olduğu gözönüne ıı.lınır ve 
onlara ait sayı bir kenara bu·alahcak olursa oran daha da ç,ok ar
tacaktır. Memleketiınizde çocuk suçluluğunun seıbeplerile bunlarm 

6) Cyril Burt, The Yotİng Delinquent, l!J:38. 
7) Ayrıca bk. Sulhi Dönmezeır, Adam Öldürme Cürfunleri ve bu cü

rümlerin Konya'da!Ci durumu (Konya Üniversite Haftası, s. 13,6-). 
8) Çocuk Suçları Etüdü, s. ı:rn. 
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mensup bulundukları ailelerin kötü ekonomik durumu arasmda bir 
ilişld görmek gerekiyor�. 

Oysa Devlet İstatistilc Enstitüsü tarafıi:ıdan yayınlauan çocuk 
hükümliiler hakkındaki araştırmanın verdiği sayılara göre, hüküm
lü çocukların ailelerinin iktisadi durumları Tür:kiye ortıalaması de
recesindedir. Bu konuya çocuk suçluluğuna ait paragrafta değin
miştik. 

Kanaatnnız 

&39, - Yukanda naklettiğ�iz çeşitli etüdlerin v�rd.iği sıom,ç
lan nasıl değerlendirmek gerekir? ·Fakirlik bir suç seıbebi sayıla
bilir mi? 

1) Bu sornyıa cevap verebilmek için istatistikler ü:Zerinde dur 
mak gerekir : şurası muhaJctlktır ki, istatistikler suçluların ya  da 
ailelerinin eloonornik durumları hakkında tam ihir -bilgi elde edilme
sine imkil.n vermemektedir : Beyaz yaka suçlarının genellikle ista
tistiklerde açı:ldanmadığına yukar-ida işaret etmiştik. Ekonomik du
ruml.an iyi olanların iyi avukat bulmak ve Jıukukl incelik!erden 
yararlanmak suretile. mahkllm edilmemeler,i ve 1bu seıbeple istatis
tiklerde zengin suçluların genellikle gözulqnemesi mümlcündür, Sos
yal sınıfların ha1rat şansla,/ı farldı olduğundan J-ıatta adalet-- mer
eileri huzurunda ildi! bir yargılama geçirmek hususundaki şanslnn 
da değişiktir. Y-nksul. ,kişi ceza maıhkemesi· önünde mesela bir avu
kattan yarnrlanamaz, Bu tür imk.1nlardan faydalarumyan yoksu!la
rın mahkllm edilmeleri ihtimali da1ha çoktur. 

2) Ekonomik durumun suçluluık üzerinde etkili olup 0Jmad1ğı
nı belirleme bakımmdan suç iş!�miyenler gruıbıınnn, yani genel nü
fusun ekonomile dur-umu hakkında bilgi sarhlbi olmak ger,ekir. Bu 
hususta değişik tarihlerde değişi.le memleketlerde ya,pılmJŞ incele-

9·) Bu hususta tarafımızdan yayınlanan şu incelemelere de bk. Ço
cuk Suçluluğu, Nevi, Sebep ve Saikleri (Siyasal Bilgiler Mec
muası, ·rn44); Amerika'da Çocuk Suçluluğu ile Mücadele (İş 
Meemuası, XV, sayı 94-"95). Garp Mernleketleriride ve Memleke
tim.izde Çocuk Suçluluğunun Umınn1 İnkişafları {İş Mecmuası 
1943, Çocuk sayısı). 
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meler vıardır1rı, Fakat herhalde memleketimizde nüfusun- geliri balcı
nmıdan kaç gruba ayrılabileceği ve bu ayll'ımda kıstasın n-e ·olacağı 
hususunda yapılmış inceleme .yoktur. 

Ha1 böyle iken, yani sÖız konusu oranlm ıbilinmeden mahkfunla
rın ekonıomjk durumlarından suçluluk ile ilişld bakımından sonuçlar 
elde edilmesine pek de imlciin olmasa gerektir. 

3) "Yioıksul ve ekonomile durumları düşük olan kimselerin otm
duldan bölgelerde suçluluk oranının yüksek olması da yoksulluk ve 
zaruret-in bizatihi: suç seıbebi sayılabileceğj. !hususunda kesin bir ka
naata imkıin vermez, . Zira Amerilm'da yapılan incelernıeler hu tür 
bölgelerde oturan göçmenler arasında Çinlil81' ve Japonlar bakımın
dan yüksek suç oranı görülmediğini göstermiş hulunmaktadırıı, 

4) Belirli tip suçlar ile suçlunun, işi ve mensup olduğu· sıosyal 
sınıf arasında ilişld vardır, B'azı tür işler suç ,bakımından, diğerleri
ne göre daha çok çekim meydana getirir. Meseli zimmetine para ge
çirmek ve hırsızlık fiilleri ·ba:kımından vezıredarl:cl<1 kamyon §Ofiö.r
lüğü gibi i�ler bir tür çeikim yaratırlar, "Bir lti§dnin suç işlemesinde 
taJbii olarak önüne çı-kan imldinl�rın büyük etkisi vardır"12, 

5) Von Hentig'in belirttiği girbi toplumun bil' kısım üyeleü, 
çoklukla maddi tatminler elde etmek ve bunu sağlamak için hul<Uk 
dışı araçlara haşvumı.ak dengesizliği ile karşı karşıyadıdar. Kişiler 
hazan bir "suı-tentation" hadden fazla alıcı çeldmle-rin etkisi altına 
düşmektedirler; meseli düşük gelir durumunda olan ki�iler, bsa
darlık, veznedarlık gibi işler dolayısile direnmeleri çok güç çeldın
lerJe karşı karşıya kalmaktadırlar. 

340. - Kanaatimiz şudur ld, y.oksulluk ve zarnret genel olarak, 
aslında bir suç faktörü değildıir, Gerçekten ıni.l,yonlarca faJdr insan 
suç işlememekte ve ayni suretle yo,ksul ebeveyn çocuklarını suçt,an 
konımaktadıdar, 

10) Charles Booth, Life and Labollr of the PE'ople of Landon; Sec
bohm Rnwntree, Poverty; A Study of Town Life, mm; Ame
rika'da Bureau of Census'ca yapılan yayınlar. 

lıl) Suthel'land - CresSey, Principles of Cl'iminology, s. Hl5. 
12) Ta11pan, 214. 
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Fakat yoksullukla birlikte bulunan, onun genellikle getirdiği 
öyle hir takım sıosyal ol;ıylar vardır ki, bunların suç seıbefbi olduğu 
ve özellikle çocuk suçluluğu üzerinde en kuvvetli faktörler rolünü 
oynadığından şüplJıe edilmez1

" : 

Yoksulluk ve zaruret, şehirlerin yoğun sefalet bölgelerinde ıotur
mayı, sağlıık şartlarının bozul,duğunu, yeter bir manevi etkiler me
kanizmasından yoksunluğu, kötü mesken şartlarını, bu tür ucuz ika
met bölgelerine sığınmJŞ olan suçlularla dai.rni temas ve çocukların 
onların fiil ve hareketlerini taklit imkllnını ıbulınalannı, ana ve 
baıbanın ayıü zamanda çalı§mağa mecbur olmaları dolayısile çocuk
ların maddeten ve mane� metrı"tlc hale getiınıeleıfai� İ§sizliği, ha
·yatın güçlükleri dıoiayısıi:le içki ve uyu§turucu maddelerin verdiği 
rehavet yolile gerçek ile teması kesmenin ıbir itiyad halini alması se
beıbiyle alkolizm ve uyuşturucu maddeler mtlmnluğunu, fakiı' höl
gelerin suçluların sığınma yeri halini almasllll sonuçlar. Böylece 
yıoıksulluk suç teşkil eden hayat larz ve şekille dev,amlı teması va 
buna karşılık, suç teşldl etmeyen ve onu red eden hayat tarzlarile 
temasın kesilmesini ve neticede suçu bu yoldan sonuçlar. Keza y o k 
sulluk nıhi buhranları, anoımal ruhi krizleri, dengesizliıkleri doğu
mr ve bu yolla da suç�a etkili -olur. 

4. § EKONOMİK KRİZLER, DALGALANMALAR 
VE SUÇ 

341. - Ekonomik bı]hran döneml.erinde suçların nası:L geliştiği 
belirli maddelerin az veya çıok üretimi ve fiat dalgalanınalan ile 
suçlar arasında ne gfüi ilişldlerin bulunduğu hususlan birçok kü
ıninologlar tarafından araştırma foomdarı olmak üzere ele alınmış
tır. Bu husustaki Avrupa ve Amerika etütlerine kısaca göz ala
cağız : 

Avrupa incel.emıclcı-i 

342. - Avrupa etütleri hakkında kavrayıcı bir özeti Hmwitz 
eserinde vermektedir' : 1835 yılında George Von Mayer buğday 

13) Sykes, 253. 
1)  Hurwitz, Criminology, s. Z26 ve son. 
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fiatiarile suçl�r aı:asında,ld ilişldyi araştınnış ve çok yakın -bir ne
densellik ilişkisıi tes,bit ettiğini açıklamıştı!'. İsveç'te 1871 tariıhinde 
çavdar fiatlarile hırsızlık arasında, 183.0 -1868 yıllarına ilişkin ola
rak, resm.!> -ibir araştırma yapılmış ve kesin bir ilişki' görülmüş.tür, 
Amerika'da pamuk fiyatları ile liçnler arasında ilişkiler olduğundan 
sözedilmiş.tir. 

XIX. yüzyılın sonuna kadar Finlandiya ve Danimıarka'da yapı
lan etütler böyle bir' ilişkiyi kurmaya imkan vermekte v:e fakat söz 
konusu ilişki XX. yüzyılın <başından itibaren ortadan kalkmaılcba<lır. 
Bnnun sebebi ekuıtığin, XX. yüzyılda kesin olarak öneminin azal
'mış ıolnıası ve uygulanan sosyal yardım politHcasile durumun dü
zeltihniş bulunmasına yoru1rnaktadır. Belçikalı Edouı@ıt D1f-op6tiaux 
Delçika'_da 1845 -1848 yılları arasında -gözüken tarımsal ve sınai ıbu
nalım dolayısile suçluluğun büyük oranda arttığn:ıı 'kaydetmektedir. 

Am.el'lkan Ar�ştmna!lan 
343. - Bu konuda dikkati çekici nitelik gösteren değişik Ame

rikan maştıımalarınm sonm;l_�rını S!Jtheı'laınilı � Cressey, şöylece özet
lemekt-edirler3 : 

a) Ekonomik çöküntü dönemlerinde ağır suçlarda genel ola
rak hafif bir artına ve refah dön�mlerinde ayni ·suretle .bir azalma 
görülüyor, b) Genel oiarak suçluluk çöküntü dön.emJerinde açıkça 
yükselmemektedir, c) Buna karşılık ceıbir ve şiddetle mülkiyete te
cavilz şekillerinde arlına görülmektedir, d) Sarhoşluk: refaıh dönem~ 
!erinde arbnaktadır, e) Kişilere karşı işlenen suçiaı:la ekrnıomiık 
huhranlar arasında saıhit bir iliş:ki t.esıbit olunanuımaktadır, f) QD
cuk suçluluğu refah dönemlerinde artmakta buna karşılık çöküntü 
dönemlerinde ;ızalmaktadır. 

344. - An.cak şu yöne işaret edelim ki, özetleileın esasiar bakı
mından bazı incelemelerin ulaşbğı sonuçlar tamamile faridı nitelik 
2) Edouaı·t Ducpetia11x, Memoire sur le Pauperisme dans les Fl.and-

r,es, 1850. 
3) Suthedand - Cressey, Principles of Criminology, s. 19-2,. Bu kon _u 

daki Amerikan incelemeleri için <bk. D·orothy Sıwa.in 'Thıomas, 
Social Aspects· of Tlhe Business Cycle, 1'912."5; Davfd Bogen, ,Tu
venile Delinquency and Economic T·rends (American Sociological 
Review, c. 9, s. 174). 
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göıSteımektedir4. Ekonoıniık dalgalanmalar ve suç arasında,ld ,ilişki 
ba:kımından yazarlar arasında biılbirine tamamen zıt görüşlerin bu-. 
lııu<luğımu önemle belirtmek isteriz. 

Sonuç 
345. - Biz Huııwitz ile birlikte diyeceğiz ki, dalgalanmalarla il

gisi ba;kımmdan· suçlan üç gruiba aynmak mümkündür: 
1) Ekonomik bunalt.mlatın teşvik ve tahıik ettiği suçkıır-: Bun

lar genellikle mülkiyete karşı işlenen ve. işsizliğin sebep olduğu suç
lardır. Çünkü buhran dönemlerinde tarım iböigelerinde işlenen suç
lar aıtmaktadır5. İkinci Dünya Savaşının sebep olduğu elmnrrnntlk 
sıkıntılar döneminde memleketimizde de köy suçluluğunun artlığı
na dair alametlere rastlanmıştu; birçok vatandaşlar sikıh altma 
alınmamış bulunsaydı bu artış hiç şüphesiz çok da!ha 'fazla ı:ılurdıi. 

2) Ekonomik l'efahın teşvik .ve tah•rik ettiği su1çlar: Alkolün iş
lenmesinde funil olduğu suçlar ve kişilere karşı işlenen cebir ve şid
det ile birlikte suçlar refah dönemJednde artma eğilimi göstermek
tedir. Refah dönemleri ıbeyaz yaka suçlarmda· da artma eğilimini 
ı·eşvHc etmektedir, Refah dönemleri kolay kazıaiıç iştiyalcını teşvik 
etmekte böylece ekonomik su,çlaxda yükselme görülmektedir. 

,'3) Nilıayet üçüncil bfr grubu ekonomik dalgalaıııımala'nn etkile
mediği suçlar teşkil eylemektedir. Bunlar genellikle kişisel, ruhi, 
biyolojik faktörlerin işlenmesine sebep ·olduğu, kısmen anoımal !d
şiler,in işledikleri suçl,ardır6

• 

4) Söz gelimi blt. Reinıemann, Juvenile Delinquency in Philadelphia 
and Economic Trends (Temple University Quartely, c. XX, No. 4, 
Nisan lfl47. 

5) Bu hususta bk. Uerbert. A. Bloch, Economic Depression us a 
Factor in Rural C'rime (Hurwitz, 23-1 den naklen). 

6) Ekonomik dalgalanmalar ve suçluluk konusunda özellikle şu eser 
ve etüdlere bk. Taft, 172; ·.rhorston Sellin, ResearCh Memoran
dum .on Crime in .the Depression (Sochıl Science Research Council 
Bull-etin No. 2·7, 1937); (Albert C. Wagner, Criıne and Economic 
Change in Philadelphia 1925 - 1934 (Journal of Criminal Law 
and Criminology, Eltim - Kasım 1936, s. 438); Dorthy S. Thomas, 
S□cial Aspects of the Business Cyles, Landon, 19·25; Sulhi Dön
mezıır, Criminality and Economic Developments (Regional Coo-
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Ekonomik insiyaklar Ve suç 
346. - Bugün insanın ekıon-omik bir yarattlc olduğt� ve dalına 

kılr peşinde kıoştuğu ve basit ekonomik iıhtiyaçlarllll sağlayamadığı 
takdirde bunlan suç işlemek ibahasına da olsa temin edeceği hak 
kındaki görüşten bir hayli uz.aklaşmış. ıbulunuyoııuz. Faıkat ha.13. olay 
şu.dur ki, insan maddi tatmin imkiınlarllll _sağladığı zaman mutlu ve 
bunlardan maıhrum kaldığında genellıikle mutsuz olmaktadır, Keza 
maddi refahın başarı alameti sayıldığı bir kültürde insru1, refaha 
kavuşmaık üzere mücadele etmektedir. Bu mücadelede araç ibazen 
önemsiz sayılmakta ve maddi başarıyı sağlamak için suç da başvul 
ruJ.alrilen bir araç olmaktadır. İşte böylece ekonomik insiyak genel 
olarak bir suç sebebi şeklinde gözükmeye ihaşlamaktadır. Görülü
yor ki, belki açlık bir ekonomik suç falctörü değildir; fakat daha 
yillcsek efoonomik amaçlar peşinde koşmak pekı1Ia. bir suç faktörü 
ola,tıilmektedir, 

5.. § ÇOCUK EMEĞİ, KADJNIN İŞ HAYATINA 
KARIŞMASI İŞSİZLİK VE SUÇ 

347. -Çocuk emeği, loadın,:n iş hayatına karışması konuları halc
kındald düşüncelerimizi kısmen Aile ve Suç ve çocuk suçluluğu ba
hislerinde belirbneye çalışmıştık 

Çocuk emeği 

348. - Çocuğun iş hayatına, vaktinden önce karışma·sı, -onun 
çeşitli çevrelerle temasa gelmesini, ekonomik motivasyonlarn (gü
dülenme) vaıktinden önce maruz kalmasını, eğıitim yoliyle kötü etki 
lere direnmeyi sıağlayac'!k manevi destelderden yoksun duruma düş
mesini sonuçlamakta ve suça yöneltmek hususunda önemli bir fak
tör niteliği göstermektedir. Bununla beraıber tarını.sal bir köy eko
nomisinde oo,cuklann tarım faaliyetlerine iştira1ld aksine hayrrh etki 
yapmalm-dır. Çocuk emeğinin zararlı etkisi özellilde ,büyük şehir-

peration for Development, RDC, yıl ııno, vol. III, nO. 1-2, 
s. 65 ve son.). 
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lerde çocukların gerek sanayide, gerek ihtisasa dayanmayan ayak 
işlerinde kullanılmaları halin_de gözülanektedir. 

!Cadının iş llllyatına karışması 

349. - Kadının iş hayatına karışması ise, çocuklann sosyal 
kontroldan yoksun kalmalan�ı sonuçlaması itiibarile suç seıbeıbi sa
yılmaya yatkın bir durumu ortaya çıkarmal�tadrr. Kadının toplum 
hayatından tecrit edilmesinin il.det halini almış bulunduğu Doğu 
memleketlerinde ise, sanayiin, yerleşmeğe başlaması dolayısilf; lm
dının iş hayatına karışması geleneklerde bir ihtilil..li, ıbüyük bir kül
tür değişikliğini belirler; kültür değişildikleri ise suç seıbebidir1. 
Biz inkırApla:nmn:ı seveı·ı'% ve KJnla1•ı mu.haf aza için elimi.zden geleni 
y.aparız. Fakat hunlann baxı suçların işlerııme-sin.e sebep ıoılduğıınu 
da bilmekteyiz. 

İşsizlik 

850. - Yukarıda ekonomik dalgalanmalar ile suç ara�mda:\d iliş
kilerden sözederken depresyona değinmiş ve bunun suç Üe olan il
gilerini de söz konusu etmiştik (,321 - 325 no. lara bk. ) .  Depresyo
nun sebep oldnğt1 ekonomik olayların en önemlilerinden birisi de, 
hiç şüpdıesiz işsizliktiı-. 

İ§sizlik çeşitlıi yönlerden suçlululi: üzerinde önemli et,ki yap� 
maktadır : İşs,izlilc bir kere ahl.@.k ve maneviyat buzı.1cff et.Jdleriyle 
kişinin kötülükleı:e göğüs germek kabiliyetiı'li zayı.flatmalctadır. Bun
dan başka işsizlik, hastalık, ruhi bunalımlar, yoksulluk ve zaı'uret 
ıne-ydana getirmektedir. Yıı.pıkın incelemelere göre işsizliğin se-

1) Bütiin dünyada kadınlar tarafından işlenen- mala karşı cürüm
krin sayısının gittikçe arttığı görülmektedir. Bu olgunun sebe
bi olarak, kadının çalışma hayatına gittikçe daha fazla ohırak 
katılmasının bazı tip suçları işlemek hususundaki flrsatları ço
ğalttığı öne sürülmektedir. Rita Simon (The Contemporary Wo
men and Crime, Washington D.C. 1!}75) bu durumun kadın
ların, erkeklere nazaran daJı.a fazla ahlfikiyet arzetmediklerini 
gösterdiğini açıklamaktadır. Almanya'da çalışan -Türk kadın iş
çilerinin, Türkiye'de bulunan kadmlar.ı nazaran çok daha fazla 
hırsızlık suçuriu işlemeleri de bu hükümdeki isabeti belirler. 
Ayrıca bk. Sykes, 611. 
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bep o,lduğu suçlar, genel olarak, serserilik, ve mülkiyete tecavüz fi.il 
ve hareketleridir2

• 
' 

Açıklayalım ki, bugünün uygar toplumlarında etkili olarak uy-
gulanan sosyal mevzuat, işsizlik sigortaları işsizliğin elmnomik yön
den suça etkisini çok azaltmıştll', Bununla ber-a,ber ,iş, insanın nıhl 
dengesinin b1r unsurudur ve ekonomik yönün.den ayn olarak d� ki 
şinin normalden sapan fiilleri üzerinde etld yapmaktıa-dır. İşsizlik 
ldşinin duygusal yönden dengesizliğini sonuçlamaJ.ctadu. 

,'35,J. - Çocuk suçluluğu konusunda belirli bir uzmanlığa dayan
mayan gelip geçici işler gfüımenin hemen hemen işsiz kalmak dere
cesinde suç8. yöneltici etkiler y,aptığı hususunda bazı yazarlar nıu
trubılc ,bulunma.ktadırlax8

• 

352. -, İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kı•iminnloji Ens
titüsü tarafından 914. suçlu çocuk üzerinde yapılan etütte bunlardan 
SI9 unun çalışmadıkları, işsiz bulundukları tes.bit e,dilmiŞ:tir. ( Ço
cuk suçlan etüdü), 

2) Bu hus-qsta ayrıntılı bilgiler ve bu konuda yapılmış etüdler için 
bk. Bariless - Teetcrs, New Horizons in Criminolo,gy 19'51, second 
edition, s. 177 ve son. 

3) RhodeS1 T'he Criminal in Society, Landon, 19'39-; bu hususta 2·53 
ve son. no. larm notla:rmda gösterilen makalelerimize de bk. 
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UYUŞTURUCU VE TUTKU YARATICi MADDELER, 
ALKOL VE SUÇ 

!. § UYUŞTURUCU VE TUTKU YARATICI 
MADDELER 

Giriş 

353. - Hatı dillıerinde,. uyuşturucu madde karşılığı kullanılan 
kelimenin aslı Yunanca Na,rkıfr (uyku) sözcüğünden gelir. Kanun 
tıbbi zorunlar dışında uyuşturucu Ve tutkunluk yaratıcı maddeler 
k-ullan.ılmasını suç haline getirmiştir. Uyuşturucu maddelerin kul
lanılması, imal edilmesi, sağl8.nmas1 ve satılmasının suç sayılmasr 
sebebiyle, dünyanın hemen her yerinde uy1.1ışturucu maddeler et
rafında organize .bir suçluluk hali ·oluşmakta�ır. Bunun. dışında, aşa� 
ğıda kısaca değinilecek etkileri dolayısiyle u'yuşturuou m.addelerirı 
kullanıl,ması, buna alışılması kişiyi diğer bir taJnın sus}lann işlen
mesinde de doğrudan doğruya ya da dolayısiyle yeni /bir takım snç
hır işlemeye yöiıeltmektedir. 

Sro-n. 15-20 yıl içinde Amerika'da ve diğer batı Avrupa memle
ketlerinde uyuşturucu ve tutku yaratıcı maddelerin kullamlması bir 
tür e�id(�mi halini almıŞ ve doiayısiyle bütün dünya memJeketleri
ni ço-k ciddi olara:k düşündüren bir meseleyi ortaya çıkarmıştır. 

Kriminoloji yönünden üzerinde durulması gereldi ilk mesele hiç 
şüphesiz hukukun uyuşturucu maddelerle neden dolayı ilgili bu
lunduğudur 

Bu ilıginin uyu·şturucu maddelerin kişi üzerinde meydana getir
diği zararlara dayandığı açıktır, Gerçekten bu maddeler, esas_ itib a 
riyle psikol-ojik ve fizik alışkanlık, tutkunluk yarahnaktadırlar. �-ö y -
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lece "u.y,uştmucu madde"1 adı verilen kimyasal maddenin ıbel.lı:li 
dozda vücutta kalması psikolojik veya fizik yönden zorunlu ba1e 
gelmekte, şu hal ise kişi ve toplum bakımından çok zarar verici so• 
nuçları ortaya çıkarmaktadır. 

Cezıa hukukunun uyuşturucu maddelerin ve ,bu arada esrarın 
kullanılmasını suç haline getirmesinin sebebi sadece ibu nıaddeledn 
ldşiye zaraih olm:isı değildir. Aslın4a Devlet vatandaşların hayatına 
müdahale hususunda,, değişik se.beplerle, Ceza hukukuna baş.vura• 
bilir. Uyuşturucu madde_ler konusunda Ceza hukukunun hu müda
halesi sembolik anlam taşımaktadır, Kamu uyuşturucu maddelerden 
korkmakta ve bunları kullananları aşağılamaktadır; bu maddelerin 
lrnllanıhn.usı bir uyuşturucu madde kültürü ile hirliıkte görülmekte 
ve toplumun içine geçirdiği ve yücelttiği değerlerin reddi veya hun� 
lara kar�ı yaıbancılaşma jesti olarak telil.kki edilmektedir, 

Türleri 
354. - Uyuşturncu ve tutku yaratıcı maddeleri :1) Afyon ve 

türevleri, 2) Kokain ve diğer merkezl 'Sinir sistemi uyarıcıları, 3) 
Hallüsiuojen1er, 4) Uyku ilil.-çları, sükllll verici ilil.çlaı· ve al:kol, 
5) Diğer maddeler olarak beşe ayırıp incelemek uyglm olur. 

a) Afyon erı kıdemli uyuşturucu maddedir. Moıjin, ham, afyo
nıın onda birini ieşkil eder ve kimyasal işlemler sonucu eroin hali
ne getirilir. Morfinin yerini tutmak üzete metadan, dekst1·0 - maro� 
ınid, patfiyum gibi maddeler sentetik olaı:ak üretilmiştir, Bünye, bü-
1) Söz konusu ·uyuşturucu maddelerin terkibi, tarihçe ve kullanış 

şekilleri, fizyolojik etkileri hakkında bk. Sabl'i Söıı:er, Uyuşturucu 
Maddeler ve Problemleri 1956; Reşat Satrn., Uyuşturucu madde
ler (Aftan - Morfin - Eroin - Esrar - Kokain) hakkında milli ve 
milletlerarası hukuki ve sosyal durum 1948; S, l{ayıhan, Afyon 
ve diğer uyuşturueu maddeler 1"9!46; R�şat Saka, Uyuşturucu 
maddelerle savaş (heri Huk. Mec., Ağustos !1945, sy, 2). Sabire 
Dosdoğru, T .C.K. nrnvaceıhesinde uyuşturucu maddeler (Adli 
Tıbbi Ekspertiz, Aralık 1955, sayı 7, s. 15). Özellikle hk. J.F. 
Kl'ameır - D.C. Camıeron, A Manual on  Drug Dependence, WHO 
yayını, Geneva 1975. "Uyuşturucu ve tti.tku yaratıcı maddeler" 
konusunda ayrınttlı bir eserimiz yayınlanacaktır. Bu itiba.İ-la bu 
paragrafta geniş ayrıntılara girilmeyecektir. 
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tün afyon tüı;evlerinde, zamanla afyopun verdiği geçici sükunet ha
line alışIT ve aynı etkinin tekrar elde edilmesi için dozunun arttl
nlması · gerekir, Bu hale tıpta "tolenr.ns geUşme8i" denilir.·-1\fyon ·ve 
türevlerine ilişldıı kims€de çok şiddetli abstimans semrptomla.rı, kus-., 
ına, lsılıal, uykusuzluk, ateşin yüks€1mesi;- adale sancıları ll}8ydana 
çJrnr ve bu ıhali •bertaraf etmek içiri toksikoman, nı;ı bahasına olur
olsun, uyuşturucu · madde elde etmeğe çalışıi'. :Bir kaç· ' hafta af
YQn ve türevlerini kullaıınıak ,böyle· bir tutkunluğun yerleşmesi 
için yeterlidir. Afyon ve türevleri,. morfin, eroin genellikle gurup 
halinde alınan uyuşturucu �addelerdendir. 

b) K�kain, koka hitldsinin yapmklarından elde edilir. En :kuv
vetli bir nıerke·z:İ sinfr sistemi t/yanc1S1d111'. Diğer uyarıc-ılal· amfeta,. 
ın.in, preliildin� ritalin de aynen kokain gibi etki yapa,rlar. Bu mad
delerin başt-a:ld balayı _ devresinde, keyif ,gethici etkiler olur; fakat 
himinofojHc yönden, suç teşkil eden faaliyetl.eri · tahrik 'ed�bilirler. 
Bu mRddeler kişiyi her yÖFıden en hİzlı bir şekilde tnıhrih ederler. 
Sürekl� kişilik_ değişiİdilderi "yaparlar. 

Bu ma.ddeleı1den amfe1:amin özeİlilde Amerika v·e İ.sveç'te g�nç� 
!iği kınp geçüniektedir. 

c)· HalWsinO;enletin başında eS/'Q." (Cahnabi.'l) ve marihuana , 
gelmektedir. Bizde bu madde ıl.di kenevirin tohumlarından fü-etilir. 
Esrar esasta alkole benzer etldler yapa'r-: Tefekkürden kaçmak, se
bepsiz neşelenmek, gülmek, sapıklık g1bi. Esrar ulan ldşi zaman ve 
mesafeleri ö _ lçmek kaibfüyetinde· .bozukl�ıklara- uğrar, U2itın süre es
rar alanda ajitasyonlat artar; korkutucu hal.lüsina.syonlar teşekkül 
eder; · gerçekİe - ilgisini ko:Parır, Esrar kullanan okulu, işi ter:keder, 
pasif'ıbir hayal kurucu olur. Esrar psikozl�n Q.a teşekkül  edebilir. 

"E.srar:n ço-k yayılmış bulunması dolayısiyle -bugün b�tı memle
ketlerinde ye Amer-ika'da blr "esrar alt kültüründen" söz edilmekte 
ve hatta 'esrarın "k:nllanılmasıııni suç halinden çıkanlması <la ;ba-:ı
larmca. öne sürülmektedir'. Türk Adli Tı'b cenel Müdürlüğü de es-
n•.nn tutkunlttk yapmadığına karar vermiştir. 

Hallüsinıo,jenJe;in önemli bir türünü de L.S.Ö. teş:kil eder; bir 
sentetik maddedir. Etkisi esrar gibidir; fakat daha deıin ve kuvvet
lidir. Aradan hafta ve aylar ge9tikten �onra bile 'bir tek dozun se-

K_riminoloji .,...- 25 
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.be,p ?!duğu nıhi' -hizler kendiliğinden teıkrar in.eydana gel.ivern1B'k-
tedir,, . '-

d) Bazı sükun verıcı ilil.çlarm, uyku iLiçİarının ve özelliıkle 
lıarbitü1·atlaı•ni hit·knnluğa sebep_ olduğu hilinmektedir. 

e) Tutku yapan Tini1· gibi diğ�r bir, kısµn maddeler de �ardır. 
Bu maıddeler -alkol gibi etki yapmakta ve kişiyi dahU ağır uyuştu
rııcu maddelere sürüklemektedirler. 

Çeşitl i .  uyuşturucu maddelerin özelliklerine ait bilgiler için 1 
no. nütta zikredilen tü�kçe kitaplara bakıla:bilir. 

355. - Söz koniısu' maddelerin fizyolojik beden ıçın zararlı 
8tkHerine yukarıda kısa değinilmii§ti". Uyuşturucu maddeler· kul
lanılınasının üç fizyolojik ve psikolojik yönü vardn.ıı : , alışk�nl!k 
(habituaıtidn), toleran�·- Ci'rJleranceJ; talbiiyet, tutkunluk (dıepen
dence). 

Alışkaclık "bir sonuç· ve etkinin tekrarı hususuna ı-uihen. ve zih
nen uyma" dır. Yukarıda sözettiğimiz _bütün ·uyuşturucu maddeler 
ve Tıbd-a kullanılan ba2::1 ilil.çlar alışkanlık yapmaktadır, Tolerans 
''ı:ı. yni bir miktar uyuşturucu maddenin kullanıhuasmıri meydana ge
tirdiği etkinin gittikçe azalma_sı ve ayni etkiyi' elde etmek için �ad
de dozunu _çoğaltmanın zorıinlu hale gelmesi" dir, Ayni etkiyi elde 
etmek için gittikçe ·daıha fazla mil<tarda uyuşturucu madde kulla
nılması zoırunu ortaya b_öylece ı;ıkmaktadır. Tolerans afyon ve k0◄ 

kain kullanılması ile teşekkül etnieıkte . ve muhtemel 0ılarak "esrar 
kullanılması iha.liiıde rneyd�na gelinemektedir. 

Tabiiyet ya da tutkunluk "norm�! fizyolojik süreçin uzun süre 
uyuşturucu madde alınması· dOiayısiyle değişiıkliğe uğraması ve fizik' 

2) Bu hususlarda 3-34 na. nm notunda işaret o_lunan eserlere ve ay
rır:a şu e�ei-lere bk. F.K. Göl.ay, Ruh hastıilıkları, İstanbul 193-9; 
Mash;ar Osman Uzman, Akıl hastalıkları, İstanbul - 1934; ihsan 
şükrü Aksel, Psikiyatr_i, ders ltitahı (P.cıikozlar), İstanbul 1955; 
Ayhan Songar, Psikiyatri ve Psikoloji ve Ruh Hastalıkları, :ı. bası. 
İstanbul HJIB-0. 1 

3) ·Walter C. Recldess, �e _ Crime Problem, 2." !Jası, New Yoik 1955, 
s. 35-0 ve son. 
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dengenin · muhafaza edilebilmesi için organizmada bu uyuşturucu 
maddelerden -'belirli bir miktarın bulunması zorunudur. Tutkunluk 
ya da tabüyet hali uyuşturucu maddelerin afyon türevlerinde teşek
kül etmektedir"". 

Uyuşturucu maddeler, kııllanılması ve tutkuıı:ıhığunun sayıca 
göl'ünüşü 

:'356. - Bir m!;!mlekette · uyuşturucu miıddeler kul,lananlann ve . 
bu maddelere tutkunluk kazanmı'ş..buhınanlann sayısını gerçek ola
rak belirl&menin güç olduğu ,açıktır. Gerıç_ekten uyuşturuou mad,de 
kul.Jananlar bunu s·ağlamak ba:kımından· cidden dikkatli davrandık
ları gibi maddeleıi:irfıal edenler ve ticarritini yapanlar da, taaıbü ola
ruk1 işle�·µli gizli" tutmak hususunda her türlü tedbire ,baş;urm,akta
dırlar. ceza Kallunlarma göre rnahkfun,iyet şayılannın_ ya ·da polis 
Larafında'n tutulan istatistil<lerhı ger.çek miktarın çok ,ı.şağısında ol� 
duğu mulıakkaktır. Bu itibarla uyu�luruc·u maddeler kullan;lffiası
n� 'ait olaylar Önemli kısmı itibarile ·polis ve nıalıkemelerce meçhul 
kalmaktadır': Böylece bir meınJekette -uyuşturucu maddeler kulla� 
nılması ve tutkunluğu haldmıda güvenilir rafoarnlar elde edeıbilruek 
hemen de imkfuısızdı:r6. 

Gen�·fükle •bu kon�da veıilen sayılar hem tahminidir, hem de 
sözkonusu .sayılar arasında büyül< farklar olur. Dikkati çeken ıhusus 
şudur ki, özel kişilerce yapılan tahmi�lerin' yüks.ek raıkamlar gös
termesine kaiŞılı-k kanunu uygulama_ ve uyuşturu.cu maddelerle mü-

4) Amerikan yazarlarının aksine olarak, memleketimizde Mazhlll' 
Osm:m Uzmanı İhsan Şülu•ii Akse!. Fahrettin Kel'im ıGökay·ı:u 
esrarın da tutkunluk:· yarattığına inandıklarını doktor Cebil'Oğlu 
bir. makalesinde kaydediyor : hk. CCbiroğlu, UyuşturucU'.:madde
ler hakkında kanun ve bilirkişinin karşılaştığı problemler (Adli 
TıbJ-Jl: Eltspertiz, sayı 16). 

5) Rcck1ess, 35·1; bk. Uind,esmitb, The Addict and the Law, s. 122. 
6) Bu hususlar· için bk H.Ş-. Williams, Dru,g AddictS are \ Humıı.n 

Beings, Washington D.C.; Jolın. Gedty, Truth about the Drug Me·
nace (Harper'·s -Magazine, c-. 204, 1952, s. 27). 
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cadeıe· ıhüsusunda görevli olan r�mi mercilerde hkamlan küçült
mek eğilimi vardır7 8

, 

' ' 
Gerçek şudur ıa; geçmiş ve hali hazır durum bakımından bu 

.konuda verilen sayılara güvı::nilemez. 

Mel(l}ek�tlın.i�deki duruni 

357, � Memleketimizde uyµşturucu maddelerin kullanılışı ve 
bu maddeiere karşı tutkunluk konusunun ciddi bir p"roblem niteli
·ğipde ,bulunmadığın\ ilgililer her vesile ile a1ıklarlar, 

Açıkça belirtilmelidir k( hu,gün Türkiye'de -özellikle gençler 
arasında uyuşturucu maddeler kullanılmasının ne dfü;eyde buhm
duğunu biliniyoruz. Bazı rakamları a§ağıdaki cetveller-den izleyelim ! 

' 

306 neşriyat sayilı hükümler istatistiğine göre Ceza ICat'ıuiıu
rnuzun 403, 404, 405, 406 ve 407. maddelerinde yazılı siıçlardan do
layı muhtelif yıl_l�rda mahkftn:ı: edilenlerin sayısı aşağıdaki cetvelde 
_gösterilmiştir : 

7) Illinois fostitute for Juvenile Res-earoh and the Chlcago Area, 
.Project Drug Addiction Among Youn,g PerSons in Chicaıgo; Unt
versity of California in Los Angeles, Comınittee on Public Health 
Relations of the ·New York Academy of Medicine,. Conferences 
of Drng Addiction ,Among Adolescents, .New York 19'5-3-; Prof. 
Ta�t tarafından, 1956 yılında İstanbul "Üniversitesi Ce_za Hukuku 
ve Kriminoloji Enstitüsünde tertip edilen kollokyuma verilen · 
rapor, bk. Uyuştu!'ucu Maddeler mev:ıuurida Kollokyum, 23-· Şu
bat 1956, İstanbul ,1957, s. 7 ve son. 

B) Uytişturucu maddelerin kullanılll1a�ı ile İngiltere ve Am.erika'da 
izlenen siyaset için bk. Edwin Sclıttl', British Nara;otics ·Pİ:ılicies 
(T'he jo:ıırnal of Criminal Law, Crimin-ology and Police SCience, 
yıl · 1916-1, sayı 6, s. 619·): Ancak l9'6ıl den bu yana İfıgiltere ve 
Amerika'da· durum o kaaa:r d.eğişmiştir ki, çıkmış olan- binlerce 
eser ve makaleyi bufada kaydetrneğe imk§.n kalmamıştır. Bu 
konulardaki bibliyografya için yayınlanacak eserimize ·bakıı
malıdlr. 
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Yıllar Erkek Kadın 

193/İ 608 36 

1939 . 549 30 
1940 779 34 
1941 762 36 

l!l42 477 34 
19"43 382 16 
J-9144 382 6 
1945 3·45 10 
1946 5-51 30 
1S47 603 35 
HNB 703 24 
1949 988 '38 

1:9-50 1137 30 

lS-51 1169 31 

405. mahlCUmlar istatistiğine göre 195,2 - 1956 yıJları arasında 
403 --4\Xı,. maddelere göre mahkiım edilenlere ait rakamların geliş

. mes_ı şöylece· devam etmişlir : 

Yıllar Erkek Kadın 

1952 212,6 " 

}9;53 2136 49 
1954 ıl.096 30 
1955 ,855 18 
19-56 656 23 

601'sayılı fstatistiğe göre ise 40ı'3, 4041 406. maddelerden ımıhkô.m 
olanl;ırın sayısı şöyledir : 

Yıllar 

Ht59 
1960 
196-1 
1962 

Erkek 

555 
508 
9'24 

1074 

Kadın, 

14 
20 
20 

14 

.. 358. - .Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanıbu1. Üııive:·s[.: 
tesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Enstitüsüne gönderilen ,bültenlere 
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göl'e :iı.1,�1ıhtelif yıllarda mahklim olan şahısların sayısını ve olay m4k
t2,nm göster(._,-n C.E;dvel aşağıdadır :. 

Vak'a Suçlu Adedi 
Yıllar· ad€di Kadın Erkek Toıplam Müptela Satıcı İmalci 

1953 1056 6,2 19'6:l 16,25, 116,3 · 418 44 
1954 797 53 .1333 1386 813 5'13 60 
195,5 687 44 1106 11'50 512 5,95 43 

1956 687 4S 1037 1083- 596- 450 37 
19"57 680 35 1129 1164 537 608 10 

19'58 ?:5·91 45 1353 129,8 -454 813 31 
195-9 829 41 1303_ 1344 727 585 32 
1960 888 47 1532 15-79- 957 -60·5 17 

l965 - 1969 yıllan arasında ise durum şöyle ıbildirilm'.ştir : 

Ytl 1 Müptela satıcı .-İmalci Toplam 
1965 1130 362 o 1042 
1966 1477 517 o 19-e4 
196,7 1647 406 5 ·2148 
rn,5s 19-57 513 o 2470 
1969 1980 426 o 2'406 
1973 2074 959 25 3058 

1980 yılında ise durum şöyledir : 
1980- 1864 1550 o 3414 

Bu resmi rakamlara karşılık " konu ile uğraşan bazı }'azadar 
ötedenbeıi çok driıl:ıa değiş-ik rakamlar vermiş!erdir. Meselfi. Reşat 
Saka, "yalııız İs.tanıbul'da uyuşturucu madde kullananların mikta
nurını BD.000 olarak tahmin edenler vardır. Biz bu mlktan 15 .. �0J 
olarak tahmin ediyoruz"·" demek�€ idi, 

g-,) 'Reşat Saka, 97, yazarın kitabının 1il3". sahifesinde verilen ve 
lfıtanbul şehrindeki kof.ışturmalaı:a konu olan rakamlar on beş 

, bin tahmininin bile fazla mübalağalı olduğu izi�nimini verme-k-
tedir. 



IJYUŞTUURli'Cti VE TUTKU YAllATICI MADDELER 391 

Görüfüyor ki, resmi rakamlar ile özel ta:luninler arasında bizde 
de büyük ,bir fark vardır .Ancak memleketimizde rnSs·e önge1en 
yıllıarda uyuştup:icu maddeler kullanıJ.ması.ndı:ı. bir artış meydana: 
geldiği ve Ceza Kanunumuzun ilg.fü _ maddelerindeki değ;işildilder
den sonra özellikle imalitta esaslı bir azalma meydana geldiği söy
lenmiştir. Gerçekten meseli İflanbul'da 1954 yılından !ti:haren uyuş
turucu m:adde bulmak hususunda sıkıntı çeken tutkunlar uyku il.iç
larına musallat olmuşlar ve eczahanelı;ırde uyku ililcı bnlmak bir 
aralık bir mesele halini almıştı. Esasen yukarıya koyduğumuz cet
vellerde de bu lıusus açı1ckınmaktadır10

• 

Ancak i958 - 18'89, İ973 ve 1980 yıllarına ait sayılar. açık ol_a
rak göstermektedir ki, konulan ağır cezalarm korkutucu etki.)eri 
ancak Lir iki yıİ devam etmiş ve suçlar yine sürekli artm.:ı. tempo
suna kendilerini uydurmuşlardır . . Bu olay da cezaların ağırla.ştml
ması i.le suç.ların önlenemiyeceğinin yeni bir doğrulanması sayıl
me1,k gı,rekir. 

350, - İst-anbul Üniveı:sitesi Ceza. Hukuku ve Kr-imin:olı0ji Ets� 
titiisü 1954 yılında Bakırköy hasta:hanesine gelmiş bulunan 121 
uyuşlurııc� madde tutkunu üzerinde 'tıibbi - sosyal bakımdan bir tm
ket yapmıştıri1

• 

Bu ,mket sonuçlarını çok kısa olarak şu şekilde özet!eyebiliriz : 
� 

Cirı,s,,!y:ef, 109 erkek, 12 kadın. 
Yaş : 21-40 yaşları arasında Yoğuı;ılaşm-a vardır. 
Beden yap1lrrrı : Atletik ve astenik tipler ç,oğunluktadır. , 
bine baj?,'lıl·ık : Kayıtsız olanlar büyük çoğunluktı:ıdıı:. 
Geçim duruml/JJn : Çoklukla ortadır. 

10) Dr. Cehiroğlu, Adli Tıbbi EikspEcrtiz m,ecmuasırun 1 .  sayısına 
(Haziran 1955) yazdığı bir makalede kanun hükümlerindeki de
ğişildikten sonra her sene müşahedehaneye ortalanın, 679' toksi
koman yatırılırken, bunun 400'-e düştüğünü, eroin olaylarınm· azaldığını, afyonun onun yerine geçtiğini açıklamıştı. 

11) Bu anketin sonuçlan İstanbul üıiiversitesi Ceza Hulntlrn ve 
Kriminoloji Enstitüsü tarafından ya,yınlanmıştır; bk. (121- Uyuş
turucu ·Madde Müptelası Hakkında Kriminolojik Anket, Yayın 
No. 9, İstanbul Hr58). 
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Meslekler : 'f;ışıt ve _ulaştırma hizmetinde -bulunanlar büyük ço
ğunlul{ gösterm8ktetlir. 

· Medeni hal : 68 bekir, 8 evli, 1 dul, 5 boş.anmış. 
Uyuştuı"ucu madde kullanıla-n ye,t'leı:fe madd":f1le1'iiı lilırıidl:.ğ1ı ye:ı, 

Zer erasJııdaJ;,i ilişki-: İlcisi aynı olan '66, ayn olan 22, meçhul 33- dür. 

Istanbul şehrinde
. 
ikamet yerlm·i : En yoğun olarak bulund_uk

ları yerler Tophane, F'atilı, MerCan'dır. 

Cinsiyet ve diina.ği ve diğeı· organik faıiUyetl"erde -mıeyda';,.a, ge
len etkiler : 33 k�i c,lııs:t faali)'etlet<le, 91 kişi dimaği ve diğer or
gariik faaliyetlerinde etki meydana geldiğini açıklamışlardır. 

. 
' 

Alkol : 8.1. kişi kullan.makta, 69 ki,şi kullanmamaktadır. 

Kı.illanılan uyu.ştw;ııeu, rı:ı,addelerin cinsleri : En çok eroin, sonra 
· sıra ·ne afyon, esrar, kokain, morfin "kullanılmUıktadir. 

-·~ 

A.kı·abast uy'Uşttcı'U:ouı madde kullanan : 5 k,işi. 
Atkerlik : Yapan 76 yapmayan 11 kişidir, 
iş, kwm,a.ı·.: İşsiz kalan 57,. kumar oynayan 31. 
Dileiıcilik, serserftik : Dilencilik eden 17; serserilik eden 45 dir. 
Suiç'fam mahkami_ye:t : Olan 30, olmayan _67, meçhul 2A. 

K.ullarulaın 1ıyuştu1'Ucu nıadd,e miktarı- ;  3 gramdaiı. fazl,a eroin 
!cullanan 37 kişi, 3 gramdan fazla _esrar kullanan 1 Wişi. '-

Uyuştıı:rucu m,aif'de bddJelinin edin')'J1e biçimi : 8-2 çalışarak, 9 
uyuşturucu madde sata,ralc. "İ eşin kazanc,ı ile, 6 çalarak. 

İlk ·�lıştald selbep : 98 ineı'ak_ 7 ağn diı::ıdir�1�, ·3 nezle geçıinnek, 
İlel'ideki .abbet : ·33 bıra,k�cağma inanıyor, 2o ınanrr.ıy:(Jlr, 51 

şüpheli. 

Sadece 121 tutkım üzerinde yapılan bir tıbbi - sosva.l araştırma. 
ı:onucunda uyuşturucu qıaddeier ·problenııini batta İstanbul �ehri 

' . 
. 

bakımından bile anlamış olmanın iddia edilemi.yeceği aÇıktır·. _Yukarı-
daki rakamlar aşagıda -değinilecek hususlar ._ lba:kımından sadece bil' 
fildr vernıelC üzere nakle.di!miştir12, 

12) Bunıniıa beraber- küçük, rakamlar üzerinde yapılmış da olsa 
bu tür _Çevresi sınırlı incelemelerin aydınlatıcı rolleri vardır ve 
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Yaş trupları 

360, -; Uyuşturucu madde l:utkunluğuna her yaş grtlbuna men
sup kişi).er arasında-·rastlanmaktadır'. Amerika'da yapılan incel�meler 
bu tutkunluğun daha ziya-de genç yaşta ç.Janlar arasında yaygın .bu
]ijnduğunu gGSt��m.ektedir, 

Memleketimizde elde tam istatistikler bulunma-dığı yıllarda bu 
konuda yayınlanffiL'ı bazı eser ve makaleler durumu şöyle ıl:ıikı1ye 
ı;,lmiştir : "Eroin Türk talebe neslini tehdit etmektedir. İpHlıl er
keklerde görülür. Yaşlar 16-35 dir . .'. memleketimizde rbillıassa lise ve 
yüksek taJhsil talebesi arasında bu zehir ip"til8Sırun yayılma,k istida
dını göstermesi, afetin vehametini ve mücad�le · işinin eıhemmiyeti
ni büsbütün artlıımaktadır"13. 

Buna k;:ırşılık Refa't Saka ldtabında 19142 -19'45 sene'.eri arasında 
İstanbul Savcılığına verilen 2·50 İcişilik-- •grup arasında sıfat ve mes
J.ekler itibarile yaptığı tasnifinde ],ise ve yi�csek öğretim öğrencile-
rinden bii' tek olaydan bile söz etmemişti. 

Emniyet Genel Müdürlüğünden hu konuda elde ettiğimiz ra" 
kamlar şöj,ledir : 

Eroiri, esrar, afyon, morfin, kokain kullanilm.ası dolayısiyle 
1Dô5 -1969 ve 1980 yıUarı arasında. polisçe yablanan!arın yaş du
rumları: 

0-15 16-20 211-30 31-40 41-65 05-

1965 18 148 522 557 '" 18 
1966 20 17'1

' 774 718 296 15 
Hl67 '3 244 770 742 "' 7 
1968 3 309 951 803 368 s 
1959 " 335 871 797 349 18 
1980 38 3-77 1370 963 650 18 

yabaqcı\ meml-eketıerde de emsali vardır. Sö� gelimi bk. Mc Fiı.r
land, A Surve-y of one Hundred Suspected Drug, Addicts (Jour
nal of Crimir).al Law and CriminolOgy _ and Police Science 1953, 
sayı 3, s. 30B). 

13.) Polis mecmuası,_ sayı 287, ikinci teşrin 1003, s. 1811. 
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1980 yılında esrar lculla'ndığı için ya·kalanan 8117 ldşiden 84.ü
nün ve eroin kuIIananlardan 2'sinin öğrenei olduğu tesbit edilmiş
.tir. °Afyon, morfin; kokain ku_lfa.nanlar· arasında öğrenci yoİ<tm. E1-
deid rakamlardan gö.rüleCeği üzere sadece eroin, afyon; mo,ı:fin ve 
kokain kullananlara ilişkindir. Diğer madd§ılerin durumu yönünden 
bir bilgimiz yoktur. 

·Uyuşturucu �addeler kullanılması; tutkunluğu v,e suç 

361, - Uyuşturi.ıcu maddelefhı kriminojen _etkileri konusunda 
söylenenler \e yazılanlar ile bilimsel araştırmaların sonuçlan bir
birmi esasta tutmamc1ktadır. Mesela-·: Saıbri' Sözer lcitabında:14 afyon 
ve mOrf,in tutkunlarının genellilcl� uyuşturucu nıad�eyi sa'.ğla�ak 
için suç işlediklerini, ai).elerini tehdit, cebir ve zor kullanmak, hır
sızlık, dolandırıcıhk, yankesicilik, dilencili:k, sahtekarlık,. zina1 fuhşa, 
teşvik ve casüslük emniyeti suiistimal gi_hi. suçlan .işlemekten çe�
lcinmediklerini, esrarın etkisi altında ıolanların suç işlediklerini, }ıas 
pılan incelemelere göre Meksilı::a'da, Filipin'l_erde,, Güney' Ainmi
ka'da İspanyol ve zencilel'in oturduğu Pazı bölgelerde ,işl_enen ağır 
suçların % 50 sinin esrar kullananla�· tanıJından i

.
şlendiğini açıkla

makta ve "suç işleme eğiliminde olan ldmseler bu tahrikin etldlerile 
kendilerine hfildm olamıyıi.rak krimınel düşfuıc;eleriııi tatbik mev
kfine koyaıbilirler" demektedir. Kokain konusunda ise Prof. ETern'in 
eserindeki düşüncelere iştirak ile buu!an nakleylem.eıktedir, 

Erem ise eserinde ıs kokainmanların işledi:lde_ı·i suçların " . .  , ba
şında bilhassa doktor reçeteleıi üzerinde 9ahteH.rhk geldiğini . . .  
u-za geçmek; sarkıntıhk suçlarına sık sık ·rast1aıidığım . . .  ,kadın 

_ -kokaimnanlarda, zina, aleneıı hayasızca vıaz'u ,Jıareketler, t_eşhir
cilik suçlan görüldüğünü" açıklamaktadır. 

_Yukarıda nakleylemiş bulundüğumuz yazar, prnblemi kişisel 
suçhİ_ psikolojisi ·°hakımından ele alınış bul.unmaktıidı�·. Meseleyi bir 
grup olayı olarak, s11ıg sayısına e_tkisi ha-kırnından inceleyen Ame� 
rikan etütlerinin verdiği sonuçlar ise geçen son on yıl içinde çok 
değişıiııi.ştir. Bu eserin 3. basısındiı Ameıika� etüdlerinin sonuçları
nı şö,ylec8 özetlemiştik : 

,, 

14) "'Sabri Sözer, 75, 7flo, ·a2, 87. 
15) Farnk Ere�. Adalet Psikolojisi, Ankara 195-0, s. 86_ ve sonrakiler. 
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"Uyuşturucu maddelerin, diğer suçlar üzerindeki etldleıini- in
ce!eyen l(olb1'8,. tutkunların esıısen suçlu olduklarını, bö,y:ece uyuş
lmucu afy�nlu maddelerin hiçıbir zurnan .suça. teşvik . ve · . ta:hrik 
ı:;ıtmediğlıü' açıldaınakt�ı Bı!'oımberg17

, 1932 -1937 senelerinde Ne.ıw 
Yorl< şehrinde iŞlenen 16.000 suçtan an_cak ,% U.04 üıi.ün esrar kul
lananla·r tarafmdw işlenmiş bulunduğunu aç:ııldamaktacbr. Bütün bu . 
etüdler,in sonuçlarına dayanarak Reckless bu bahiste şu s9nl_\çlara 
ulaşıyor : uyuşturucu rrı,adde kullanılması ile birarada gözüken suç
lar .g;enellikle mülkiyE:te karşı işlenen .bazı fiillerden ibaret bulun
maktadff; bu konuda da zcirunlu bir nedensellik ilişkisi ·�ulunduğu 
hakkındaki açıklamalar efsaneden·· başka bir. şey değildir. En zi
yv.de kııll8.nılan morfin· ve onun türevleri aksıine kişinin saldnganhk 

, eğilim�ni kısma_kt�dn-, ).'azara göre �ıyuşturııc� madde tutkunu mad
deyi sağlamak için ya çalar, ya_ da ınaddeyi-_ ,sat�ral, para sağlar. 
Kadınlaı: için üçüncü bir metod, fuhuştur. Hıı-sızlarda genellikle 
�ad'deyi sağl�yacak kadar bir para ya da malın elde edilmesile ye

-tinilir. 
Bu ilişkiler dışıııdiı. uyuşturucu maddelerin lrnllanılması ile di

ğer suçlar a:riı.smda kurlllması · istenilen bağlantı, geçici_ ve a-bartı
cıdır19. 

Taft'a göre kıi..numın uyuşturucu maddelerin satışını yasaklamış 
olma·sı ortaya Dünyanın ·en _kiltlı bir kanun dışı ticaFetini çı\carmak
tadır.· "işte· bu büyü-k ticaret ve -uyuşturucu madde tutkununun; mad
deyi bulmak için küçük hırsızlıkları işlemeye amade olması, uyu-ş
tunıcu maddeler kulliı.nılmasının lo-imiuolojiyi ilgileıidiren yönünü 
te�kil etmektedir . 

Kokain ya da bunun ıTl'brHn ile _karıştırılmış şekli baZen prn.fes
yonel suçluya ilıtiyacı :o-lan cesareti sağlar19

• Yazara gö.re, özetle
mek gerekirse, l) ı.ıyııştunıcu maddenin knllinılma·sınm veya satışı-· 

16) Lawl·ence l{olb, Drug Addiction and its Relation · to Crime 
(Mental Hygiı=ne, c. 9, no. 1, 1925, s. 81) .. 

17) Walter BrGınberg nnd Tcrry Rodgcrs, Marihuana and Ag,ressive 
Crime (American Journal of Psyciatry, c. 102, no. 6, s .  826-). 

18) ·Rcdtless, 354 ve son. 
Hl) Taft, 299ı. 
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nın suç teşkil etffiesif 2) işleyen büyük kanunsuz ticaret, 3) madde
yi sağl�mak için tutkunluk sahibinin küçük lursızlıldan işlemeye 

'-h\lzır .alınası komınt�n kriminoiojik yönünü teşkil eder ye bu kri
min&lojıik .. durum, uyuşturucu maddenin kendisinin kullanılması
nın· değil ve fakat kanunun ortaya çıkardığı bir lcriminıofoji1< du
rwndur"20. 

210) 195,6 yılında İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku v� Kriminolo
ji Enstitüsü tarafından _tertip edilen Kollokyumda Prof. Taft'ın 
çeşitli mülahazalara cevaplarını aşağıda naldediyoruz : 
· "Suça sebep olması bakımından-· özellikle afyon ve türevleri 
hususunda· tartışma vardır. 'Fakat, esrarın suça sebep olduğu 
hususundaki iddialar afyon ve türevlerine ora�la daha fazla
dır. B·u yönden hareket edersek, uyuştufiıcu madde tutkunlari
nın ar_tı,nasile suçµn da artması gerektiği . sonucuna varmamız 
gerekiyor. Oysa gl:!rçekte durum böyle olmamıştır. 

Ben ,burada gayet sınırlı m.ehailara dayanaı:ak sadece Ame
ril�a'dtİki durumdan Sözettim :• Eğ-er siz de kayriakl-ara dayana-. 
rak bwıun aksini bana gösterirseniz çok memnun olurum. 

Diğer tııraftan Türk.iye'de yapılan araştırm:;ılara dayanarak 
jöyle ·bir sorı.uı::a varılmış olduğunu görüyo:ı:um ;,--esrar fazla mik
tarda ve ı:i'evamlı olarak kullanıldığı takdirde erken lİ-un�ınaya 
sebebiyet vermektedir, 

Bir kaç sene evvel İllinois Üniversites.i.nln Kimya BöJf4nü 
esrarın insıın orgS.nizmaSı üzerinde meydana getirdiği etkilere 
ilişkin, yiİ.ymda · bulundu. ve deneyler neticesinde esrarın cini el 
balomdan hafif bir münebbih rolü oynamakta olduğunu ve -bun

-· dan başka hiçbir etki bul:ıınmadığını açıkladı. Ben ·profesör 
Adams'a şu suali sordum : acaba bu s0nuç genç kızlarla erkek
lerin kafalarında böyle bir fikrin ol�smdan çakmış olmasın! 

Bir kaç ay evvel New York'ta bulunruJ. bir uZin.ana bir mek
tup yazdım ve dedim ki, bana gön,derdiğiniz riıateryalin tY,mÜnü 
okudum ve bundan ne netice çıkarabiliyorum diye' kendi kendi
me·- sordum. U�şturucu madde tutkusuni-ın sebepleri nelerdir? 
Bunu önlemek için ne yapmak lazım ve tedavi ne _olmak gere
ltir7 Bunlara cevaıp bulamadım. Kendisinden aldığım cevapta 
ben de bulamadım deniyordu. 

, Bir takım klinikler olursa bunlar aracılığı ile maddeleri te
_darik imk.B.nları'.nın ç9ğalaCağı konusimı:l.aki açıklamaları mari
tıklı saymıyorum. 

Bu'"lıususun selameti klinikte çalışan uzmıl.nların namuslu 
olup olmamalarına . bağlıdır. 

Amerika',da uyuşturucu maddeler konusundaki,m�şru olma� 
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362. - Görülüyor ki, suçluluk ile uyuşturucu maddeler tutkusu 
arasındaJ{.j tek iJişki tutku sahibinin maddeyi sağlamak için küçük 
hırsızµIdarı işleyebilm"esinden ibarettir. Yukarıda özetini vermiş bu� 
lurıduğumuz araştırmaya inceleme konıµ;u teşkil. eden 121 kişiden 
ancak 6 kiŞiniu- hıisızlık ederek madde bedelini sağladildan tesbit 
edihiıiştir21

• 

1 
Geçen son 10 yılın, uyuşturucu maddeler konusunda Amerika 

ve bazı Avnıpa memleketlerinde gösterdiği gelişme, uyuşturucu 

yan ticaret çok kıir getiren ve rağıbet gören bir ticar-etl:1r; ve bu 
ticareti de yine kanun yaratmıştır. Uyuşturucu maddelerle mü-. 
cadele konusunda gözönünde tı.ı,tulması gerc-ken husus sözü · ge
çen bcarettelci k5.r unsurumı. ·Yoketmek olmalıdır. Oysa Ame
rika'dµ. U):'guıanan kanunlar bu k€ırı ortaya çıkarmaktadır. 

Kanunların- müeyyideleri tenkil- ve kötü uygulamaları önle� 
ınek •bakımından faydalıdır. Fakat kanuni ı:ıezaı'ar, Diınyahın-·hiç 
bir tara�ında başarı sağlamaffiıştı�. Bu itibarla, namuslu şekilde 
idare edilen klinilder sistemi, ki'ır ·unsurU:nu _qrtadan kaldıracağı 
için, cezalara yeğ tU:tıılmalıdır. 

Bir zatın da benim kültürü itham eylediğimi söylemiş bulun
duğunu şİmdi anladım; bu ifade 'bir ffianada doğru bir mi'ınada 
ise -yanlıştır. Hiç şüphesiz, Amerikan kültürünün Jok beğendi
ğim kıymetleri vordır; fakat kriminoloji konusundaki görüşüm 
kült\'lre dayanan bir görüş tarzıdır. Kanaati.:ın şudur ki, her top
lum la.y_ı.k olduğu suçluluğa ve uyuşturucu maddeler tutkun
larına malik olmaktadır. 

Memleketlerinin kültürünü sevenle.ı:, bunun suçluluğa sebep 
olein kısımlarını-•ve unsurlarını objektif oİaral� görebilı:nelidirle·I'. 

Tilrkiye'de bu konudaki cezaların ağırlaşfarilill.asmdan sonra 
uyuşturucu maddeler tutkunlarının sayısının azalmış olması be
ni çok ilgilendirdi. Şüphesiz ağır cezoların doğrndan doğruya 
ve kısa bir devre için insanların hattı hareketlerini değiştirdiği 
muhakkaktır, Fakat şurası da muhakkaktır ki, cezaların ağırlığı 
bu işi önleyememiştir. Kriminolojide cezaya yer vardır ve hiç 
bir kriminolog cezanın gerek ve zorununu inkiir etmemektedir. 
Fakat .Amerilrn'da kamu oyunun ağır cezalara kri.rşı beslemiş 
olduğu bu ilgi hatalıdır. Çünkj.i bu görüş suç gibi ço-k karmaşık 
bir problemin diğer yönlerinin nazara alınmasına enıgel olmak
tadır." bk. Uyuşturucu macld":!ler mevzuundıi Kollokyum, s. 48 
ve son. 

21) Bu hususta yukarıda verilen izahata bk. 
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maddeler konusunun, snça götürücü etkileri · yönünden çok ciddi
yetle ele alınması: gerektiğini ortaya koymuştur. Geı:çekten mesela 
AlJ!.eıika'�a her türlü uyuştumcu maddenin, �roin, amfetamin ve 
diğerlerinin genı;-İer arasında· yaptığı tahribat korknçtur, Amerika'. 
da ünivei·site öğrencileri irasmda- bir "uyuşturucu madde ihtilAUn-. den" söz ediliyor. 'çocuklar _arasında eroin j,ayılmra y;ohmu tutmuş
tur. 1970 yılımla New- Ynrk'ta . 21¼ çocuğ� fazla eroin alma so
nucu .--'öldükleri ye Şeıhird_e 25 bin. genç eroin_manıiı. ıbuİunduğu talı� 
nıin edilmiş ve · 1970 yılı sonlarında bu riılhımın 100 bine Yaklaş,a
cağı belirtilmiştır. Uyüştıırucu mad_de kullan· a�lar, ı;atıı.nlıır,. _ bll _ hu� 
susta· vasıta ulaplar. şehirlerin bazı ma,hallelerini istila etıneıcte ve · 
adetiı.' böylece içinde her türlü •$uç işlenen, insanların hiç bir güven, 
Jile duygusuna. sahip olamadıkları ·kanun <lışı .bölgeler teşekkül et� 
mektedir. 

1 Uyuştunıcu madd_eler, sai:ıcıJan, -mutavassıtiai:ı, kullıin_ılcılarıyla 
gerçek bir ·"alt kültür- ortamı''- ımn teşekkülüne. ·seıbep olmaktadırlar. . ' 

363. - UY11Ştıımcıı maddeleı· kullanılınasınıiı v-e tutkunluğıımı7: 
asıl Ö<nemli olan y•öııü bunun susyiıl ,Yonuçlandw: 

GE:rçekten kanunumuz-un uyuşturucu maddelerin temin, satış 
ve- lmllarulması ıbakımından koyduğu hükümler, uyuşturucu mad
deler tutkunlıi'rının suçlular zümresi il�_ daimi: temas halinde ıbulun
masmı gerekti�ektedir. Keza tutbın kendisinin t<.ı'plurri tarafın
dan suçlu ve ahlaksız bir lcişi ola\'�' sayılmak suretile tecı-:it edildi
diğini ·de bilmektedir; bu daimi temas,, tutkunun temasda bulunduğu 

. suçluların tavır ve hi:ı.reketini benimsemesini, onlarni hayat farzına 
uymasını onların telmik ve lisanım kullanmasını ger-ektirmektediı-22

• 

Uyuştur�cu mq.dde tutkurı\.ı ol�n kişi çalişmasında eko_n'ornik ran
dıman balu�mdan gittikçe ·düşmekte ve ayrıc_a şerik ,;e dostla, 
nnı da tutkıınluğ� d�layısile, kayPetmektedh-: Ke:zıa uyuşturucıı

.-maddeyi temin ,için de suçlular gmbu_ ile daimi temas hal,iue gir• 
ınektedir; bu temasdır ki, onu küçük 'bir takım suçlar ve �zellilde 
hırs-ı,zlık fiillerine sürüldemektedir, SUthe�·land - C1'esstJy'8 göre asıl 
ö'nemli-·- h�·;us suçlularla olan bu daiml teınasdır.·_ Zira o hE:11hangi 
diğer bir sebeple . de aynı ail{,!daşlarla !böylece sürnkU temas ha-

·'\ 

22) Taft, 301. 
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line sürüklenmiş ols� ·idi, suç işlemek üzere· ayni eğilimleri elde 
etmiş ·olacak idi�\ 

Teoı:ilcl' 

-364.- -----,-. Basit ofarak _ uyuşturucu mad-de kullanmaktan, tutkun,
luğuna· geçmek esas itil::ıarile hbb:ı: ve psikoloj_ik bir konu teşkil 
eder"4. 

Biz burada da-ha çok uyuşturucu maddelerin ku_!Ianılması ve 
tutkunluğunu. izah eden teorilerden kısaca söz'i edeceğiz. 

Öiı�I istidat teorileıi 

365. - Bu teorile•r taraftarlarına göre, bazı İcişiler uyuşturucu 
madde _kullıı.nmak Jıus.usunda ,biyolojik bir determinizme til,bi ola
rak belirli 'bir istidat, iştah ve arzu ile doğarlar. Bununla beraber 

. çevre şartlUrının da bu istidadı teşvik eder nitelikte olması ge .. 
re'lcir. 

Aynı esas içinde mütalaası •mümkiin diğer bir görüş tarzına gö
re uyuştutucu madde ti.ıtkunu bir._Psikopat, ya- da  rnh,i veya <1:kli 
arn:ımalilerle özürlü bir kimsedir ve bu •bozul<luklar · tutkun halini 
alma.dan p-nce i:le kendisinde buİi:ınmakı:adır .. "Kendileri�de ancak 
özgün bir bozuklukt karışıklık bulunan ··kimselerdir ki, gerçek uyuş.-
tunıcu maddeler tutkunu o-laıbilirler"15

• 

- Özelli'lde bu sonuncu görüşün n:ıemleketim.izde de taraftarları 
bulunduğunu söylemeliyiz. 

Bir kere'· uyuşturucu madd� 'tutkunurrnın doğuştan yatkın b:r 
]çimse olduğu !ıakkınd::ı'ki göriiş üzerinde_ fa.zla durmaya ihtiyaç ol
madığı fikrindeyiz. Zira bu Ümen ispatı kaıbil oJ,rriayin bir- iddia teş
kil etmektedir. 
23) Suthedand - Cres�ey, 13-3. 
24) Bu hususta hk. Recldess,_ 359 ve son., özellikle Lindesmitıı, A 

Sociological Theory of Drug Addjction (American Journal of 
Sociology, c. 48, no. 4, 19·3'7 - 19-38, s. �-07) (Adalet Der., yıl 44, 
6, s. 587, Ksrabel'in .tercümesi). 

25) D-avid Ausub,el, An E'valuation of Recent Adolescent Drug _ Ad
diction (Mental Hygiene, Haziran 195,2, s. 374) . 
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Tutkunun ruhi ve a}:ll anormallikler� sahip bir . _  kimse, bir psi
kopı:ı.t olduğu hakkındaki görüşler ise uyuşturucu madde kullanan
lardan, tutula�·�c hastahanelere sevkedilenle� aqsınd"a ıb-h tllr ruhi 
ve akli hozukluklar gösterenlerin yüksek oran göstermesine dayan
maktadır, 

Oysa, bir Oranın değer belirtelbilmeSi için, genel nüfus içind�ld, 
akli bozukluklara sahip ve u�şturucu mıi.P,de · kulla.pmayan kişile
rin oranını bilmek ve iki rakamı mukayese ebnek gerekir. Akli ·b()-1; 
zukluğun uyu.şturiıcu maddelerin stire:kli kullanılması sonucu ola
rak teşekkül .edebilmesi de hı,bii olarak mümkündür, 

Sııiherland, bu· iddianın, sadece mantıki bir sonuç tı:ı,rzında ileri 
sürüldüğünü açıldıyor ve uyuşt_urucu maddeler tutkunluğunun bir 
psikopati olmadığını ve bu konuda normal ve psikopat foi.şilerin ay, 
ni suretle ıhari:ıket ettiklerini ekliyor6. \ 

· 
Bu .hususta Amerikan yazarlarınca genel�e. kaıbul edilen gö. 

rüş şudur ld, akli anomali ile uyuşturucu madde tutkunluğu arasın
da bir ilişki hulu!]a,bilir; fakat fillen ıbu_ ilişkinin ne derece ve mik
tarda olduğu bilinmemektedir. Fakat üstün zekıl ile uyuştuıucu mad
de- tutkunluğu- arasında bir ilişki bulunmadığı kesin olarak _söylene
bilir. Yukarıda 339 n�. da özeti verilen etüdde -belirtHdiği üzere, 
tutkunlardan - bÜyük bir çoğunluk, uyuşturucu madde -tutJmnluğun
dan sonra dimağt faali'yetlerinde anomali meydana geldiğini belirt
mişlerdirı1. 

Sosyolojik tei;ıriler 
36©. - a) Li:ndesmit'h tarafından ileri sürülen bir teoriye gö

re· uyuŞ-turu�u madde tutkunluğı:ındald fizyolojik si'ire� 1/işi üzerine 
yüklenen ·sosyo-� kültürel faktörlere affedilmektedir. Bu teoriye gö
re afyon türevlerinin alınması, bazen iptila· yap,��kta, b�zen yap�
ma-ktadır. Aradaki farkı teşkil eden faktör, kiş,inin, i-çiİlde yaşadığı. 
kültür çevresi tarafandan- ona telldn edilen ve uyuşturucu madde 
kullanılın�sının birde:rubiı'e bırakılı�ası halin-de meydana gelecek olan 
26) 

27) 

Sutberland - Cl'essey, 132. • 
Bu. konuda psikiyatrik görüşleı;- hakkında özellikle bk Karı- A 
Maruıingıer, The Human Mind, 2. bası (Diseases -□f-The Nervous 
System, c. 4, No. ·9, 1943., �. 275). 
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fenalık ve :kötülüğün niteliği hakkındaki inancıdır. IGşi  eğer bu su
retle rruadde kullanmayı Oırakmanın sonuçlayacaii;ı kötülüğü Li�mi
yorsa kolayca kurtulınaktadır2s. 

b) Brown20 uyuşturucu madde tutkunluğunu, insan tabiatile 
sosyal düzenin birleşik etkisine atfeylemekte:dir. Brnwn'a gfüe Lin
desmil!h'in görüş tarzı da esasta biribiri içine ve üzerine etld yapan 
faktörler mekanizmasına bağlı bulunmaktadır . . 

c) Özellikle gençler arasında uyuşturucu maddeler tutkunlu
ğu, onların toplum düzenine karşı hir isyanını ,belirtir. İnsanda ge
rilim yaratan unsurlar arasında bu,gün en önemlisi r�ka,bete day1a
nan kültürümüzün nitel,iğidir. Bu lcültÜr sosyal hayatta başarılı ol
mİıyan birçok kimseleri, hayatın gerçeğlııden kaçmağa · z;orlamaİcta
dır. Fakat bu sosyal bakımdan en az tasvip gören bir kaıçış şeldidir. 
Ekolojik bakımdan tutkunlar genellikle, sosyal kıontrolun çok az ol� 
duğu ve özellikle erkelde-rin oturduğu ıbö)gelerde yaşamaktadırlar. 
Bu bölgele�·de aile., teş:ldliltını kayıbetmiştir, delilik, intiıhar, suç ve 
her türlü ahlak dışı uygulamalar bol mıiktarda hıılunmaktadır. 

Şu gözlemler uyuŞturucu maddeler tuı-kunluğıınun, her özel 
olııyda değişik bir kombinezon gösteren, çeşitli faktörlerin birleşik 
etkisi sonucu mıeydana geldiğini ortaya koyar30

. 

Kanaatimiz 

367. - Bizde uyuşturucu maddeler konusunda yayınlanmış olan 
eser ve malc.ılelerde, uyuşturucu maddelerin -kullanılması bakımın� 
dan yukanda özetlediğimiz teorilerden hal'l'gisfoin s-ö-z 1oonusu edi
lebileceği. hususunda mütalaa öne sürülmemiştir; hazı bireysel se
bepler açıklanmakla yetinilmiştir. 

Kanaatıriuz şudur ki, - uyuşturucu maddeler tutkunluğu da ay
nen diğer bütün suç teşkil eden fiil ve harekeLİerin te§ekkillü süre
çinde olduğu gisbi çok sayıda çeşitli faktörlerin bileşik etkisine bağ-
28) Lindesmith, A Sociological Theory of Drug Addiction (s.g. mec

mua, s. 599). 
29) Sı-own, Social Pathology, New York 19"42, s. 19-5. 
30) Bu görüş için bk. Taft, 302. Bingham Dai, Opium Addiction in 

Ohicago (Shanghai, China, Thıe Commercial Press rnı:w, s. 24). 

Kriminoloji - 26 
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lanmıakta ve özellikle kişinin içinde yaşadığı grup kültürü bu :lm
susta önemli etki yapmaktadır, Memleketimizde öızellil<le taşıma, 
ulaştırma hizmetlerinde çalışan kimseler arasında bu itiyada rast
lanması, f:iıkrinıizce bu, meslek mensuplarının dahil bulundukları kü.
çülc bir gruba .ıit kültür ile izahı kabil olma:k gereldr. 

Genellikle uyuşturucu madde kullanmayı sonuçlayan saikler 
(motifs) şöylediı : 

1) Diğer toksikomanların tahrik ve teşvik etmesi, 
2) Hastalık, acı dindirme isteği, 
3) Doktor tedavisi, 
4) Duygusal ş:okl�rı yoketrne; 
5) Tecessüs, 
6) Alkolizmin tedavisi, 
7) İntihar teşebbüsü, 
8) Sosyal _ıbaskılar, 
9) Hayal kınkl.ığının sıCY11uçi,adığı ger-çeklerden kaçma, 

10) . Orijinal ve entel'esan gözükme isteği. 

Uyuşturucu mıidde ve meslekler 

368. - Toplum içinde özellikle hangi sınıf ve meslek mensubu 
olanların uyuşturucu maddeler tutkunluğu hakımından fazla risk 
göster-dikleri konu.su üzerinde de dunılmuştur. Memleketlerin deği
şik sosyal şartlarına göre bu hususta alışılacak sonuçların nisM ol
duğundan şüphe edilemez. 

Reckless Amerika bakımından yaptığı iııcelemderde başta he
kimlik mesleği gelmek üzere caz artislerile tiyatro mesleğine men
sup bulunanların, nihayet ev hizmetlerinde ve kişisel hizmetlerde 
çalışanların bu balo�dan fazla risk gösterdiklerini �çı:İdıyorn . 

Memleketimizde uyuşturucu maddeler kull.ananların mensup ol
duldan _ sınıf ve meslekler bakımından Rdşnıt Sa,ka, seyyar satıcılar, 
hamaı.ıar, ayakkaıbıctlar, usta, garson, küçük balıkçı, kahveci, ara
bacı ve şqförlerin risk gösterdiklerind açıklıyor•2

• 

31) Reekless, 369-. 
32) Reşat Saka, 63, 
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Bizim yaptığımız incelemeye göre taşıma ve ulaştırma işlerinde 
çalışanlar hu hususta başta gelmektedir, Emniyet Genel Müdürlü
ğünden alınan bilgiye göre 1980 yılında uyuşturucu madde kuilan
dıklan te&'bit edilen 3414 ldşiden 166l'i işsiz ve serseri, 40l'i işçi, 
489'n esnaf ve seyyar satıcı, 437'si serbest meslek erbabı, 156'sı çift
çi (köylii), 50'�i memur ve subay, 148'i ev kadını, 38'i öğrenci, 
24'ü er, 10 bilinmiyor, dur. 

Uyuşturucu .maddeler ve <:insiyet' 

009 . . - Uyuşturucu maddeler kullanılması bakunından kadın 
ve erkekler arasında1 bütün_ diğer suçlar bakımından olduğu gihi, 
fark vardır, Amel'ika'da 1953 yılında uyuşturucu maddelere ilişkin 
mevzuatı ihlilJ ettiklerinden dolayı tutuklananlardan 5681 kişiden 
4787'si erkek ve 894'ünün foadın ıolduğn görülmüştü, Zenciler ara
sındaki onın pek yü:ksek olarak gözükrnelctedir. Yukanda sözü edi
len rakamın % 53 ünün zenci olduğu açıklanmıştı. Bunun sebepleri 

' değişik olabilir. Fakat herhalde ıııkl unsurlarla herlhangi bir ilişki 
yoktur. Zira Dünyanın diğer yerlerinde zenciler ıarasında uyuşturu
cu madde diye hir probleımin bile olmaması meselenin ırk ile ilgili 
bulunmcldığmın deüli olarak gösterilebilir. 

1970 yılında Amerika'da eroinman sayısı 100.000 talimin edil
miştir. Federal "vtoriteler 21 yaşından ufak ,içicilerin sayısını 1009 da 
Nı()w Y:mk'ta 4687 olarak tesıbit etmişlerdir. 

370, ---'-- MemJeketimiz bakımından dikkati çeken özellik, Hü
kümlüler istatisti:klerin:in de gösterdiği -gibi (yukarıda 387, 338 no. 
!ara bk.) uyuşturucu maddelere ilişkin Ceza Kanunumuz hüküm
lerine göre mahkilm edilen veya lmğuşturulan erkeklere ait rakam
ların değişmekte bulunmasına karşılık f...YıiAnkrıı·a a•it rakaımlaırın s«ı. 
b-it kalmış olmasıdır. 

Yukarıda' da açıkladığımız gibi uyuşturucu ve ·tutkunluk yaratı
cı maddeler hakkında ayrıntılı bilgileri kapsayan bir eserimiz ya
yınlanacaktır. 

Ayrıca aşağıda ·bu konuda Ceza Hukuku ve Kriminoloji Ensti
tüsünün 8.4.1981 tarihinde Uyuşturucu Maddeler Konusunda ter-
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_ tiplediği Kollokyuma sunduğumuz raporu bir ·ek paragraf halinde 
aynen yayınlıyoruzss. 

EK § UYUŞTURUCU VE TUTKU YARATICI 
MADDELER KONUSUNA SOSYO-POLİTİK 

YAKLAŞIM 

Dünyada myuşturucu ve alışkanlık yaratıcı maddel_er olayı 

1. - Esas amacı, uyuşturucu, tutkwıluk ve alışkanlığa sebep 
olucu maddelerin kötüye kullanılmasını tenkil ve önleme bakunın
dan Ceza Hukukuna düşen ru-Iü ve bu husustaki yenilikleri belirle
mek olan bu kollokyumda, bize diişen görevi yerine getirerek k<O-J 
nuya kriminoloji--açısından ve sosyo - politik yönden ıbir yakiaşıın 
denemesini huzurunuza sunarken herşeyden Qnce çağımızın uyuş
tµrucu ve psikotropik maddeler' olgusunu bel-irtioi kısa bilgileri arz 
ile söze _ başlamayı ntgun sayıyoruz : 

Bu konudaki durum hakkında genel nıilletlerarası değerlendir
me, 1978 yılında Avrupa K'Oilseyi Parlihııenter Asamblesinin 843 
sayılı tavsiye kararında şöylece ifade edilmiştir' : "Uyuşturucu ve 
psikotropik maddelerin kullanılması, şüphesiz çağımızın en büyük 
feliHcetlerinden birisini oluşturmaktadır ve AVrupa · Konseyine dahil 
devletler de hu felaketfiı dışında değildir. Avrupa Konseyini teşkil 
eden ülkelerin çoğunluğun1da uyuşturucu madde kullan-an pek çok 
sayıdaki kişi hızlı 'bir ruihi ve fizi1c yıkıntıya uğramakta ve adı ge
çenlere yardımda bulunmak çok zor olmaktadır. Uyuşhırucu ve psi 
kotropik maddelere tibi hale gelmiş bulunan bu kiş,iler, maddeyi 
elde etmek veyıa ıbu hususta gerekli parayı sağlamak üzere çeşitli 
füçlar işlemektedirler". 

2. - Pel"idiar uyuşturucu ve psikotropik maddelerin suistima
linde başvurulacak hukuM tedbirler konusunda kaleme aldığı ve 
33) Geçen yıllar zarfında uyuşturucu maddeler konusunda mütead

dit yayınlarda bulunduk. Bütün bu yayınlarımızdan neşredece
ğimiz müstakil eserde sözedeceğiz. 

1) Parliamentary Assembly of the Council of Europe (30 Eylül 
1'9'78 tarihinde kabul edilen· metin) Recommendation 843. 
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Avrupa p_arlemanter asamblesine sunduğu rap_orunda2 dünyadald 
uyusturucu ve psik!otropik maddelere !<!İt başlıca örnek ve trend
leri şöylece belitliyo,r : a) Eroin kullanılması sürekli biçimde .yay
gınlaşmaktadırt b) Özellikle eroin ve baı,bitüratlarm yüksek düz
da alınması sonucu meydana gelen ölümlerin sayısı artmaktadır; 
c) Psikotrop-ik maddelerin, özellilde amfeLamln, sedaliv -hipnotık'
lerirı ve daha az derecede olmak üzere sakinleştiricilerin kullanılışı 
artmaktadır. d) Özefükle Amerika'd_a ve dalm az derecede olınalc 
üzere Avrupa'da ve diğer bazı bölgelerde kokain kullanılması ge
nişlemektedir; e) Problemin cesameti daha az belirli görzükme,!de 
beraber, bir çok ülkede ·hallüsinojenler ve özefükle LSD kötüye 
kullanılmakta ve kuzey Amerika'da phencyclidine'in gittikçe aı'truı 
biç,imde kullanılması bu ülkede endişeleri dav�t etmektedir; f) Es
rarın ç,oık geniş ölçüde kul�anıhşı devam, etmektedir; g) Birden çOk 
uyuşturucu madde ve psikotropları aynı zamanda kullanmaya yör.e
Jik genel 1bir eğilim vard1r; h) Gel�neksel biçimde afyon kullanıl
ması bir çok ülkede vahim bir problem halinde sürüp gitmektedir; 
i) Daha elkin maddelerin gfüikçe artarak suistimal edildiği görül
mektedir; j) Maddelerin alınmasında ağız yoJu yerine damara çı
rınga gtbi, şekil değişiklıği eğilini.i müşahade edilmektedir. 

1981 yılında da durumun bu gözlemlere uygun biçimde sürüp 
gittiği yazarlarca ifade ediliyor. 

Eroin sahnede, 

3. - Özellikleri böylece özetlenen uyuşturucu ve tutkunluk, 
al.ışkanlı'k yaratıcı maddeler bakımından dünya sahnesindeki en 
önemli ve dikkati çeldci olayı eroin kullanımındaki yaygınlaşma or
taya koyına:lct'.'.Ldır3

-; 

Geniş ölçüde uyuşturucu maddeler ve özellikle eroin kul�anıl
ması 1975'lere kadar bilhassa Amerilca'ya ma,hsus bir problem sa
yılıyordu. Bugün artık -dımım değişmiş ve Avrupa ülkeleri de, eroi
ne dayalı hir uyuşturucu madde dalgası altına girmişleı· ve problem-
2) Pel'idier, Report on Legal Measiıres to fight drug dependence 

(Doc. 3748 and Reference no. 110'5 of 25 March 1976). 
3) Kenneth Lııbich - Timothy Nater - Friso Endt - Laı·s Erik Nelson, 

Heroin Invades Europe (Newsweek, April 18, 19'77, s. 1ô ve son.). 
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!eriyle karşı •karşıya kalmışlardır. Söz gelimi 1972 yılında Ameri
ka'da ya,klaş.tk 480 kilo eroine karşılık Avrupa'da 10 kilo kadar eroin 
ele geçirilmiş bulunduğu ½lalde, 19-76 da Avrupa'da yaldaş:ık 720 
kilo eroine karşılık Amerika'da 500 kilo eroinin zaptolunduğ.u açık
lanmaktadır. 

1980 yılında ise Avusturya, Danimarka, Fransa, Almanya, Yu
nanistan, İtalya, Hollanda, İsviçre, İngiltere, Yugoslavya, Belçika, 
Bulgaristan, Lüksemburg,. İspanya, Norveç gibi Avrupa ülkelerin
de ele geçirilen sv.dece· güney batı Asya menşeli eroin miktarı 828,435 
kiloya yükselmiştir. Bu ülkelere söz konusu eroini sokmuş bulunan 
661 suçludan 36l'i Türk'tür4. 

ÖzellikJe Federal Almanya ba-kımmdan rakkamlar daha da 
dildcati çekicidir : 1980 yılında bu ülkede 180.34 ldlo er:odn ele geçi
rilmiştir. Bu miktardaki eroini Almanya'ya sokan 281 snçludan 195'i 
Türk, 23'ü Alman ve 43'ü değişik diğer milletlere mensup k-işilerdir. 

Eııoin ve genellikle uyuşturucu maddelerin büyük saldmsına 
uğramış Avmpıi ülkelerinden birisi de Hollanda'dır. 1980 yılında 
Hollanda'da 104,8ıl kilo ·güney batı Asya menşeli eroin zaptedilmiş
tfr. Bu miktar eroini ülkeye sokan 78 kİ§iden 6l'i Türk, 7'si Hol� 
landalı ve IO'uı . diğer milletlere mensup- sııçhılardır. 

Aynı süre içinde Türldye'de ele geçirilen güney batı Asymı men" 
ş·eli eroin miktarı 76,437 kilodur. Bu miktar eroine ilişkin ,o,larak ya" 
kalanan suçlulardan 34'ü Türk, 2'si yabancıdır, 19,79 senesinde İs
tanbul şehrinde 27,.612 kilo eroin ele geçirilmi§-tir. Bu su�lardan do-

4) Yeni Nesil Gazetesinin 23 Şubat 1981 tarihli nüshasında yayın
lanan Ankara menşeli bir THA halJ::ı.erinde 19180 yılında 614 Türk 
Vatanda§mın yurt dışında 2452 kg. tutarında uyuşturucu madde 
ile yakalandığı, Interpol Merkez yayınlarından elde edilen hil
gilere görı;ı, uyuşturucu madde piyasasında yurttaşlarımızın ta
şıyıcı ola�ak kullanıldıkları, yakalattıkları maddelerin toplam 
değerinin , 80 milyon doların üzerinde olduğu, yakalananların, 
yakalanmayanların sadece % lO'unu teşkil ettiği, kanuni olmayan 
yoldan giren uyuşturucu maddelerin değerinin Türkiye ihraoo
tmın üçte hirins eşit olduğu kaydedilmektedir. Bu ha,berin muh
tevasını ihtiyat kaydı ile ;telakki etmek gerektiği düşün-cesin
deyiz. 
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layı 75. kişi tutuklanmıştır. 1980 yılında ise 24,241 Idlo eroin ele 
geçirilmiş, 97 ldşi tutuklanmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü Narko
tik Şubesince meydana getirilmiş olan istatistiklere nazaran Tür
kiye'de 1979 yılında 48 kilo, 1980 yılında ise 118 kilo eroin e�e ge
çirilıniştir. 

Rakamlaun yorumu ve Türkiye sahnesi 
4, - Yukarıda arzolunan rakamların anlamı üzerinde bi.az dur

ma.k uygun olur : 
a) Rakamlar göstermektedir ki, güney batı Asya menşeli eroi

nin Avrupa memleketlerine sokulması işini, geniş ölçüde Türk tıl..bi
yetinde olan kişiler yüiiİtmektedirler. 1976 yılında Federal Alman 
cumhuriyetine 167 kilo eroin solmlmuştu; bunun % 8Ji güney do
ğu Asya menşeli idi. Bu ıoran 1977 de ·% 25'e düşmüştü. Tekaddfun 
eden yıllarda ise Fede11al Almanya'ya eroin Amsterdam üzerinden 
Sokulmakta idi, 1977 yılından itibaren dağıtım merkezi AJmanya·nın 
büyük şehirleri ve özellikle doğu Berlin olmuştur. Söz konusu eroi
nin "Türldye'deki kanull.l afyon ekiminden menşeli dlduğu husu
sunda herharıgi ,bir işaret y;cıktur; halen ortaya çıka.o eroinin ipti
dai maddes-ini oluşturan afyonun yakın ve orta şarkın denetimli ve
ya kanun dışı afyıoo ekim �lanlaıından geldiği anlaşılmaktadır5

, 

Böylece güney batı Asya, ya-kın ve orta doğudan elde edilen 
afyonun gene bu iilkelcrde eroine dönüştürüldüğü ve coğrafi duru
mu itibariyle Asya ve Avrnpa arasıııda bir köprü fonksiyonunu gören 
Türldye'nin bir lransit geçidi ve adeta "eıııoıin y'ıi!tı" olarak kulla
nıldığı ve Türk tılbiyetinde olup işçi sıfatıyla Avrupa memleketle
rine gidip gelme kolaylığına sahip bazı kişilerin vaziyetinden yarar
lanan devletlerarası uyuşturucu madde kaçakçılarının adı geçenleri 
bu hususla kullandıkları anlaşılmaktadır. 

5) Peridiel', s.g. ı:apor, s. 10. l976 yılında Türkiye'de 141,5 hektar 
arazide yasa dışı afyon ekildiği, ·413,3 hektarlık alanda da es
rar ekimi yapıld"ığ:1 tesbit edilmiş ise de, Türldye'de bu yasak 
ek.imden elde edilen maddelerin gayrı meşrıi kanallara aktarıl
dıği hususunda bir İ§arete rastlanmadığı ifade edilmektedir (Ayni 
rapor, s. 12). 
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h) Uyuşturucu maddeler Tfükiye saluıesi balomından dikka-
ti çekici olay, söz konusu maddelerin ve özellikle etıoinin Tür-kiye'de 
yıkıcı, diktatmyacı,, ihtilalci komünist sol tarafından yürütülen sa
vaşta bir silılli olarak kullanıldığına ilişkıin .bazı işaretlerdir. Hiç 
değilse kamın dışı yeraltı örgütlerinden DEV - SOL'un bir kısım 
yöneticileri siliıh temini maksadıyla Avrupa'ya eroin kaçırdıklarım 
ve bundmı elde ettikleri bedel ile sil.ilı satın aldıkları� itiraf et
mişlerdir. Yukanda ,belirttiğimiz gibi, 1977 yıhndan itibaren Alrnan
ya'ya Doğu Berlin merkez olarak eroin ihr;ç edilmiş olması, hu 
bakımdan ·dikkati çekicidir. Ayrıca· dikkati çekici .husus, Türldye'
de komünist tedhişin yoğunlaştığı 1977 den Bu yana geçen yıHa.r
da, bu olayın meydana gelmesi ve Türkiye'nin bir er.oin yolu ola
rak kullanılmaya başlanmasıdır. Tiiı-kiy-e'de tedhiş ile bazı Tüı-k 
vatandaşlı:tr-ımn Avı•upa'yıa eı·oin götürmeleri olayının yaıygınla.şm,1-
lanndalci iamıan biı·liği çok dikkati çekiaidfr. Türkiye'ye giı;miş bu
lunduğuııu. hepimizin dehşetle müşahede ettiğimiz hu kadar çok si-
1Mıın hiç olmazsa bir kısmının bedelinin uyuşturucu madde icaçak
çılığı yoluyla sağlandığı anlaşılmaktadır. 

Burada ·şu hususa dikkati çekmekte yarar vardll' : Türkiye'de 
ihtilillci, dtktatoıyacı, tedhişçi komünist sol dah_a 1970'lerden itiba
ren, afyon ekim alarilarınm smırlaudırılması v.e s:onra Nihat Erim 
hükfrmeti tarafından ekimin tümüyle yasaklanımı

.
sı .. suretiylJ kaçak

çılığı önleme gayretlerine karşı çılanış ve afyori. ziraati ile uğra
. şan köylüleri idare ve hükfunet aleyhine tahrik etmiştir; böylece 
uyuşturucu mıiddeler probleffi.i ihtil§.lci komünist tedhişçiliğin bir 
ist•ismar konusu olarak öt'edenberi kullanılmıştı6, 

6) Sözgelimi Nihat Erim hükftroetinin Türkiye'de afyon e-kiroini ya
saklamasından sonra, kanundışı Dev - Genç ör.gütü tarafından 
yayınlanan ve afyon üreticilerine hitap eden bir bildiride; Tür
kiye'de 1970'de afyon ekim alanının 42 il'den 9 il'e indirilmesi 
ve sonra da tiimü ile yasaklanınasınm Amerika'da kullanılan ka
çak eroinin Türkiye'de temin edilmesinden dolayı olmadığı, esas 
maksadın Amerika'da kullanılan ve sun'l olarak imıi.1 edilen 
uyuşturucu iliiı;far pazarını genişletmek ve bunun için de af
yonun yokedilmesi, Amerikan çocuklarının _eroin içerek mah
volmasının yükünü Türkiye'nin çekmek meC'buriyetinde bulun.__ 

ma,dığı belirt.ildikten sonra, Haşhaş üreticileri hilkı'.ı.metin bu ka
rarına J:carşı çıkmak üzere direniş kom.iteleri kurmağa, devrimci 

1 
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Amerika'nın en uzun ve Amerikan milleti tarafından en az 
tasvip gören savaşı Vietnam harbidir. Bu savaştra düşmanın, çeşit
li yollarla Amerikan askerlerinin uyuştunıc� maddeye alışmaları ·için tertiplere girişliği, hunu savaşta bu silillı -olamk lmlland1ğ1 
bir gerçektir. Savaşın sona erişini mütealdp Amerika'ya dönen as
k�rleri Amerikan ' milleti gerektiği gibi kabul etmedi; onları "uyuş
turucu madde tutkunu ucuibeler" telakki elli. Bazı askerlerde bu
gün bile görülmekte olan ve Vietnam sewl·om,ııı'' ,adı veıilen ruhi 
bunalıhı ve tepJdlerin, kısmen de olsa ıhallnn bu tutmmından kay
naklandığı bazılarınca öne sürülmektedir. -

' /  

c) Uyuşturucu maddeler Tür.kiye sahnesi hakımmdan yerii 
olay, er,orinin s<1:dece Ti.irkiye'den transit olmak geçiril:m�kle kalmayıp 
bazı Türk vat>andaşlan tarafından da kullaı:ııldığınm arlık açıkça orta
ya çıkmış bulunmasıdır. Bunun ne derecede yoğun olduğu, hangi sos
yal sımHara sirayet etmiş -huhınduğu hususunda elde kesin ilmi ve
riler mevcut olmamakla beraber, eroinin böylece ortay� çıkışı ço'k 
ciddi şekilde müt�Hı.a edilmelidir, 

Yukarıda verdiğimiz ral:amlara göre 1980 yılında Tüddye'de . 
zaptedilen yalnız giiııey batı A.sya menşeli eroin 76,437 kilodur. 1979 
yılında 48 kilo, 1980 de 118 kilo eroin ele geçirilmiştir. WBO yılında 
eroin kullandıkları için yakalanan kişi sayısı 72 dir. Bunlardan 25'i 
16-20 yaşları arasında buJunm�kta ve kullanıcılar arasında en ge
niş grnbu oluştmmaktadır. 1979 da bu sayı 47 idi ve 16-20 yaşlan 
arasında sadece 3 kişi vardı. 

Oysa 1975 yılında sadece 85 gr., 1976 da 2·5 gr. eroin zaptedil
mişti. Aynı yıl sadece 5 kullanıcı yakala,nmıştı. Rakamlar 1corkunç 
bir gidişin !Ortaya çıl<tığını göstermektedir7

• 

gençlikle birleşmeğe, yurt çapında her ye·rde p rotesto .gösterile
rinde bulunmağa davet edilmekte ve "haşhaş ekiminin tekrar 
yapılması için mücadele Türkiye halkının kurtuluş mücadelesi
nin .bir parı;:asıdır" denilmektedir. 

7) 1933 yı,narında Taranto fabrikası Haliç'te tı'bbi maksatlarla eroin 
imfil etmekte idi; bunun -bir kısmının k<lra,borsada satıldığının 
iddia edilmesi üzerine fabrika kapatılmıştı. O tarihten sonra 
iilkemizde görülen eroin- tutkunluğu hel"giln biraz daha az-aJ.mJŞ 
ve 1S53-'lerden, sonra hemen hemen tamamen ortadan kalkmıştır. 
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TW'kiyc bakımıaıdan uyuşturucu ve alışkanlık :yaratım maddeler 
sorununun boyutları 
5. - Türki.ye'·de uyuşturuCu ve psikotrvpik maddelerin kullanıl

ması, bu maddelere karşı tutkunluk ve alış.kanlık konusunun cid
di bir problem teşkil etmediği hususunda uzun senel.er herkes mu
tabık bulunmuştua. Gerçekten son yıllara kadar, yukarı.da verilen 
rakamların işaret ettiği gibi bir eroin problemi yok idi; çok az mile
tarda morfin knUanılıyordu. Kullanılan esas uyuşturucu madde es
rar idi, bundan snnra da afyon geliyordu. Esrarın· ve afyünun ülke
mizde kullanılması ise ,bugünün problemi değildir. Her il<i mad
denin es-ki hir tarihi olduğu ve hatta belki bir ölçüde endemil ka
rakter taşıdığı bile ,söylenebilir : 

K.itip Çelebi "Mizlhıül' Hak � lhtiym-i'l-Eha'k." adlı eserinde·0 

afyondan söz ederken " . . .  icap ve iktiza eder .bir hal yoğiken mü
cenet bir ·keyfi vardır deyu bu makule şeyler ile insü ülfet olunup 
bir kaç kere tenavülle tabiata &det kılın:,ı. sonra ferağ mümkün ol
maya ahar ömredek kederi çekilüp sinnü sil ziyade oldukça bel 
bükülüp İ1ey'et ve kıyafet kilise duvarında ye-r "yer bozulan surnte 
döne keyif yetiştikçe bir anda gern geçip havi ve havis kesHüp vu
kuf ve şuur gide ne ölü ne diri ne uyıur" ne uyanık müzepzep ola 
hüsnü ihtiyarı ile ıbu ınıi.kama irenler keudô.ya azim gadir ittuğunde 
şüphe mi vardn-. . .  B-1-del iptilfl. keyif eııbabına dahil ve taal'ruz ha
makat ve l1at8.dır. Nihayet sözümüz henüz iptili dılmına düşmeyen
leri gMietteıı izak ve keyif erb&bınm "ey Necatı sev_er .imiş yıkılanı 

Bu hususta bk. Dr. İlha,mi Mazhar, İstanbul T'icaret Gazetesi, 
21 Ağustos 19ı70 tarihli sayıs�ndaki maık�le. 

8) Sullıi Dönm.ezer, General Policy of Turkey on Narcotios (Re
port Submitted to the Council of Europe's Sub Committee, No. X, 
Strasbour,g 4 th, March 197"1, DPC/CEPC X (71) 3). 

Bu nıporda şö-yle diyorduk: : İstatistHder Türk halkı ve genç
liği arasında ciddi bir uyuşturucu madde problemi bulunmadı
ğını göstermektedir. Bu konu ile ilgili bulunanlar da, gerçek
ten ciddi bir problem olmadığı hususunda mutabıktırlar. Uyuş
turucu maddeler kullanılması ve tutkunluğu konusunda memle
ketimizde 1&75'lere kadar olan durum için bk. Sulhi Dönm.ezeı·, 
Kriminoloji, 5,. Bası, İstanıbul 1975, s. 319 ve son; 

-9') İstanbul 1286 Basısı, s. 48-49 . . 
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yıkılan" kelamı veıhvasınca · yiır.3.na leklif ve ,ibrilm-ı kulağa girme
mek maslaihatı için tembih ve nasihattır"10 diyor. 

10) Osmanlı İmparatorluğu döneminde ulamanın keyif düşkünleri 
"beng" adı verilen afyon hapları yutarlardı; bunların tirkayilerine 
bu sebeple bengi denilirdi. IV. Sultan Murat döneminde afyon 
ha,pı yutmanın yasaklandığı bilinmektedir. Rıeşat Ekrem Iloçn, 
Teı·cüman gazetesinde yayınlanan "Yiiiyıllar boyunca. Tül'ldye'
de YasaJdar" (21 Eylül ,IG-70) başlıklı yazılarında Tanzimattan 
evvelki devirde yakalanan ayak takımından esral'keşlerin sorgu
ya bile hacet görülmeden yeniçeri kolluklarında idam edildikle
rini, cesetierinin de ge,ce ayaklarına taş bağlanıp- denize atıl
dığım bildirmektedir. 

Şair Hakani Şöyle diyor : 
Lehi rneygun vaı::iken anma hattı jengfırı 
Gül gibi bade dururken nidelim esrarı 

Şair Atai de şöyle diyor : 
Keyf içün esrara olup mijptela 
İtti tama ile şuurun heba 

Cevdet Turkay, Osmanlı İmparatorluğunda yasaklar, esrar 
yas<lğı (Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, c. XI, sy. 64, s. 16} 
makalesinde 1725 yılında Muharrem başlangıcında Edirne Mof
lasına ve Bostancı başısına ve yeniçeri zabitine bitap eden ve 
bir örneği de İzmir'e gönderilmiş olan bir padişah emrini ya
yınlamaktadır. Bu hükmünde padişah haşiş (esrar denilen ot} 
cinsinden gonca denilen bitkinin yakın zamanda tütün gibi içil
mesine müptela olanların az zamanda akıl ve şuurlarma hafü
lik ve zihn:1 tasavvur ve kuvvetlerini bo2ıma ile çeşitli zararlar 
verdiğinden başka, çok defa bekb:ışi tarikatında bazı toy genç
lerin hayalleri ile gördüğü garip şekilleri haşa sümme haşa Ke
rem ve şeref sahibi evliyaya vaki olan sırlar ve kerametler san
dıklarını, böylece dinsizlik.J.ere se.bebiyet verdiklerini bildirmekte, 
esrar içenlerd-en İstanbul'da yakalananların sürillü:p ya da küre
ğe konulduklarını, böyle iken, bu maddenin E'dirne ve dolayla
rında sabldığınm işit.i!diğlni, bu hususta çok dikkat gösterilmesini 
ferman eylemektedir. 

II. Abdülhamit devrinin sonların-da esrar kahvehanelerinin 
İs-tanbul'un her yerinde açılmış bulunduğu, o dönemde esrarın 
cezasının ağır olmadığı, çuval dolusu esrar bulunsa, ya müsade
re edilip denize atıldığı, yahut 'bir kulp takılarak sahibine iade 
edildiği, Reşat Ekrem Koçu'nun ayni yazı serisin.de ifade edil
meldedir. · 1917- yılında yayınlanmış Polis Nizamnamesine görl'!, 

- esrarhane işletenden bir daha esrar içertmeyeceğine dair tas
dikli bir kefaletname almır. Miktarı 10 liradan 1000 liraya ka-
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Bugün durum neden ibarettir: Eroin bakımından olan gelişme
ye yukarıda işaret etmiş ·bulunuyoruz, Diğer uyuşturucu maddeler 
ve psikotroplar, iliiç alışkanlığı bakımından durumun her gün biraz 
daha kötüye gittiği hususunda bir süredenberJ gazetelerde yayınlar 
yapılma,ktadır-("').  

Anadolu A-Jaruıının 31 Ocak 1971 tarihiyle gazetelerde yayın
lanan bir ha-berinde "yapılan araştırmalara göre Türkiye'de esrar, 
afyon ve baz modin kullananların sayısının azaldığı ve fakat öğren
ciler- a.rasında hap kullananlaruı. çoğaldığı"1·1 bildirilmişti. Cento 
ülkelerince düzenlenen ve uyuşturucu ilil.çların tıp dışı kullanılma
sına ilişkin bir seininerdeki konuşrnıası İzmi(den THA tarafından 
nakledilen sayın Prof. Özcan Xölaıel'in LSD'nin ekonomik seviye
si yüksek gençler arasında tüketilmeye ıbaşlandığını, uyku ilaçlan 
ve b'anl�ilizanların tıbbi amaç dışında kullanımının özefükle An
kara, İst,anbul ve İzmir gtbi şehfrlerde arttığını1 hattii küçüle kasa:ba 

dardır. 
Geçen Yüiyılda hapishanelerin (zindatıların) esrarhanı:ı ha

line gelmiş bulunduğu, ı.srarm- bazı tarikat tekkelerine, fo:ellik
le bektaşi tekkelerine · girdiği muhakkaktır. 

Esrar sırrın cem'idir 
Sır: tutarız dervişiz. 
Dalga duman esrarla 
mertebeye ermişiz 
Server baba zindanda 
Narı cahim külbanda 
Ahvalimiz meyd�nda 
Gelmez kalem kitaba 

Bu konuda ayrıca bk. Özcan Kökne'l, İnsanlık "Tarihi Boyun
ca Uyuşturucu Madde Sorunları, İstanbul 1976 (G_elişim Yayın
ları), s. 124 ve son. 

("') 1976 yılında Polis tarafından içici olarak yakalanan rnoo, satıcı 
olarak ise 844 kişi vardı. Bu rakamlar 19'79 da, içici 1909, satıcı 
763 olmuştur. 1980 de kullanıcı W64, satıcı miktarı ise 15<5-0 dir. 

· Satıcıların ,büyük çoğunluğunun, aynı zamanda içici olmaları çok 
muhtemeldir_ 

11) --Bu habere göre o tarihte İzrnir'de Narkotik Şube Müdürü olan 
zat verdiği beyannatta, yaptıkları araştırmalardan esrar kulla
nanların sayrnınm % 29 oranında azaldığını bildirmiş, hapç ı 
lığın son derecede yaygıillaştığıni' da sözlerine eldemiştir. 
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ve köylerde bile bu maddeye alışkanlık gösterenlerin tespit edildi
ğini, bu ilfü}ları kullananların yüksek ve düJük sosyo - ekonomik dü
zeydeki gençler ·olduğunu, yaşlarının 20-25 ten ibaret bulunduğu
nu, İstanbul'da belirli semtlerde gençlerin esrar partileri düzenle
clHderini, 1970 yılında sükı1net verici il.içlardan eczanelerde s•alı
lan miktarın 122.000 kutu ve bunun 40-50 mily.on liranın sarfı d€mek 
olduğunu açı,]cla.dığı bildiril,miştir. 

Bir memlekette uyuşturucu maddelerin yaygınlığı, epidemik 
nitelik alıp aJmadığı hususundaki tespit, şalısl müşahadelere dayan
dırılmak suretiyle yapılamaz. Bunun, için lrnimıin.oloji biliminin me:
tod ve verilerine uygun araştınnalar yapmak ve hunları tekrarlamak 
şarttır. 

Bu hususta dikkati çekici bir araştırma sayın Doç. Dr. Ayısel 
Ekşi tarafından yapılmıştır12' : 

İstanbul Üniversitesine 1976 - 1977 yılındn ka,ydolunan 6413 
genç 50 sorudan oluşan bir ankete cevaplarını s1om k.iğıtlarını dol
duramk vermişlerdir. Öğrencilerden % 2,47 s i  esrar, 1% 5,5J.'i afyıon 
ve % 0,7'si ise IıSD yi çeşitli dereceleı·de kullandıklarını hildir
ıliişlerdir, Tüm öğrencilerin sadece % O 2 sini oluşturan 114'ü de
vamlı esrar kq_Ilandıklarını açıklamışlardır. 4613 öğrenciden sadece 
% 1,2-S'i zaman zaman desoksin, amfetamin ve cinsel uyarıcıları kul
landıklarını bildinnişlerdir. 

Görülüyor ki_ uyuşturucu madde, LSD ve amfetamin kullanıl
ma,sı bakımından bi.ı araştırma bir epidemik lmUn mevcut bulun
mad1ğını ortaya koymaktadır ve oran, diğer memleketlere nazaran 
da çok düşüktür, 

Dikkat edilmelidir ·ki, yukarıya naklettiğimiz ,beyanlar, araştır
ma sonuçları ve sayılar ,'3-4 sene öncesine aittir. Geçen 3-4 yıl için
de ise Türkiye'de çok şeylerin cereyan eylediği ve değiştiği bilin
mektedir. Gazetelerimizde hergiliı-Tüddye'de gençler arasında uyuş
turucu madde kullanımım� yaygınlaştığı hususunda (haberler, fıkra 
12l) Doç. Ur.' Aysel Ekşi, Uyuşturucu, uyarıcı ve teskin edici madde 

kullanımı, 17 - 21 Eltim 1977'de Ankara'da toplanan 'T3. Ulusal 
Pediyatri w Nö:rolojik Bilimler Kongresi"ne sunulan bildiri (İs-
tanbul Üniversitesi Bülteni, Mart 197B, sy 7, s. 3-3 ve son.). 
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yazıları çıfomı·ktadır. Erıoıin bakımın darı, cidden tel3.şı d�vet etmesi 
1.9.zllU gelen bir duruma işaret eden raka:nıları yukarıda naldetmiştik. 

Bütün bu sebeplede ülkemizin, hiç olmazsa bazı ,büyü:k şehir
lerinde bir uyuŞturucu madde epidemisi teıhlilrnsiyle karşı karşıya 
bulunup bulunmadığıllı tespit etmek gerekmektedir, Bu bakımdan 
önce bu tür epidemilerin karakterlerini yansıtma-kta yarar vardır. 

Uyuşturucu madde epidemisi 

6, - Sosyal rahatsızlıkların, dezorganizasyonların, s.usyal kont
rol mekanizmalarını disfonksiyonel hale getiren olguların uyuştu
rucu maddelere veya belirli psikotroplara yöneli_k epidemiler yarata
bildikle:çi, tarihteki misalleriyle bilinmektedir. 

Bejerot, epidemrk tutkunlulc ve· al.ışkanl1J<ların karakterini şöy
lece özetliyor : 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 

da etki 

Epidemik tutkunluk ve alışkanhldar 'birdenıbire patlarlar. 
Hızla yayılırlar. 
Belirli coğrafi sınırları vardır. 
Patlama etnilc dmı.aat sınırları içinde kalır. 
Yaş sınırları vardır : Epidemiler önce küçük yaş grupların

yapar. Genişledikçe yaş grupları da yaygınlaşır. 
f) Epidemi belirli meslek grupları içinde de kalabilir : Söz 

gelimi !s-veç'te esrar epidemisi uzun süre oaz çalglcılan arasında 
görülmüştür. Halen Amerika'da_ öğrenci grupları arasındadır. 

g) Belirli modalarla paralellik gösterir : Küçük yaşta kişilik 
kazanına isteği gibi moda haline gelen değerlerle hirlikte -cfo.bil
melctedir. 

h) Maddeyi kulla11ma tarzı bakımından da moda bir fuktör 
olabilmektedir : Esrarın tütünle birlikte içilmesi, amfetaminin da� 
m�r�'tln şırınga edilmesi, likit esrarın moda halini alm?-sı g1bi. 

Bejerot'nun bu tespitlerine biz de şu  hususu ekleyelim : Epi
demilerin çoldukla savaş, siyas� tıkanma, büyük sos.yal değişmeler, 
tedhiş gibi sosyal hastalık ve ra:hatsızlıl<larda11 sonr-a ortaya çık
maları da başta gelen ·bir özellik sayılınıalıdır, 
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Epidemik tutkunlukların oluşmasında örnek genellilde şöyledir : 
Önce yılhnmış bir uyuşturucu madde tutkunu veya psikotrop alış
kanı, madde kullanmaya henüz başlamamış diğer bir ldşi ile doğru
dan doğruya temas kurar; bu tem:as bir genç kız ve erkek arasında 
flört, dostluk, ya da aynı cinsten iki genç arasında arbdaşlık iliş
kisi biçiminde gelişir. Soma dostluğun devamı uyuşturucu ·maddenin 
birlikte kullanılmasıyla devam edebilecek hiçim ,alır ve 1beraberc0· 
uyuşturucu madde kullanılmasına başlanır. Bir süre sonra ilci kişi 
arasındaki bu ilişld bazı se·beplerle kopunca ibu defa ayrılan kişiler 
yeni iliş,kiler kunırlıır ve henüz uyuşturucu madde kullanmamış di
ğer ild kişiyi enfekte ederler. Böylece sirayet geometrik bir si!Sile 
halinde sürüp gider, 

Söz gelimi lise derecesindeki 'okullarda, cliskotklere devama baş
layan kız ve erkeklerden oluşan gruplarda, hir kişinin gruba katıl� 
ın,ası, ya da grup içinde kala1�ilmesi bıakımuıdan -�ıyu§,turucu madde 
kullanması zorunlu olmaktadır. 

Bu süreç, teorik olarak, geniş ölçüde "ay{cıı-ılaı·ıın hirleşmesi"1� 

ile izah olunabilir. 
Uyı.ıştunı.cu madde tutkunluğunun eri zararlı gorıınumu� adı 

geçenlerin büyük çoğunluğw;ıda "başktılarını. da dinden çıka,ı-ıııa., 
kendi dinine sakına" ruh ıhaletinin en kuvvetli şekilde görülmesidir. 
Bu eğilim, ekseriya, toplumdan öç alma tutumunun sonucudur. Tut
ku kazanmış kişi ıbilinçli ya da bilinçsiz olarak alışkanlığım başka
bnna da bıılaşlırrnak suretiyle toplumdan intikam alıcı bir ru:h 
haleti <içine giniıektedir. Kriminoloji bilimi, hu hıtum8., toplumun 
kendi dışma atlığı kişilerde ekseriyetle rastlandığını bildinnekte
dir. Fahişelerde de aynı eğilil11 vardır. K:1tip Çelebi, yukarıda zilaet
tiğimiz eserinde bu hususa bir mısra ile işaret ediyüır : Ey Necati 
sever imiş yıkılanı yıkılan". 

Doç._ Dr. Aysel Elcşi'nin yukarıda 5 numarada zikredilen araş-
1.ırmasındrı elde ettiği bulgular da "aykırıların birleşmesi" teorisiy� 
le izah edilebilecek bfr duruma yönelik işaretleri ihtiva eylemekte� 
dir : Anne ve babaları yüksek öğrenim yapmış, büyük şehir menşe-
13) "differential association". Bu hususta bk. Sulhi Dön:ıruızel', Kri

minoloji, 5. bası, İstanbul 1975, s. 3'42 ve son. 
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li, kendileri kolejleri bitirmiş olan gençlerin süıkfuıe-t vencı iMçları 
ve uyku ilaçlarını, diğer gençlere nazawtn çok daha yüksek oran-d a  
kııllanmaları, hiç kuşkusuz aykırılann birleşme5'i süreçine dayan
maktadır. Zira bu tür ailelerde, sözü geçen iliçları knllan'ma küçük, 
ilk grup dinamiğinde, sistemin devamı ibaıkımınden şart halini almış 
gibidir; birbirine kızan ana habanm hem.en sükftnet verici madde
lere baş.vmduklarmı gören çocuk �amanla bunları ·kullanmanın gnıp 
halinde birlikte yaşamanın şartı olduğuna inanarak sosyalleşmekte . 
anne ve baba ile bu bakımdan da özdeşleşmekte ve her krizin mut
laka bir il!çla karşılanması gerektiği tarzında .kı1zip bir kuralı içine 
geçirmektedir. 

Epidemi misalleri 

7. � Tarfüte yer alıpış büyük uyuşturucu madde .epidemileri 
vardır. Söz gelimi 4. Murat devrinde İstanbul'da ıbir esrar epide
nıisinin ortaya çıktığı ve padişahın uyguladığı çoık sıkı ve şiddetli 
tedbirlerle mtadan kalktığı söylenmektedir14. 19, yüzyılın başların
da İrlanda'da ortaya çıkan epideminin İngiltere, Almanya ve Fran
sa'ya atladığı açıklanmaktatlır1

�. 

İkinci Dünya savaşından sonra en büyük epidemi Japonya'da 
görülmüştür : Tutkunluk önce fahişe ve suçlular arasında haşgös- .. 
tenniş sonra alanmı genişletıniştir. Savaştan soma merl<ezi: sinir 
sistemi uyıarıcılar\ Japonya'da serbestçe satılmakta idi; -böylece ,bin
lerce insan amfetaıninist haline gelmişlerdi. 1954 te 2 milyon Ja� 
pon'un aınfetamin kullandığı taıhmin ediliyordu. Bu d;lıgayı karşı
lamak üzere şiddetli hükümler yürürlüğe konuldu ve 55.600 kişi suç
lu olarak tutuklandı. Şiddetli cezaların uygulanması ve iyi tertip
lenmiş bir sosyal politika sonucu rakam 27l'e düştü, 1960'larda bü
yük bir eroin epidemi�inin JaI?onya'da varlığını sürdiil'düğü görü
lüyor ve 40:000 eroin hıtkununun mevcut bulunduğu tahmin edi-

14} Dr. İlhan_ Mazhaı·, Uyuşturucu Maddeler Mahiyet ve Tesirleri 
(İstanbul Tic-aret Gazetesi, Ağustos l!Y70, 22). Çolt muhtemel ola
rak sultanın tütünü yasaklqması esrar yüzündendi. 

15) Bk. Nils Bej-erot, Social Medical Classification of Addictions (The 
International Journal of Addictions, 4 (3),_ s, 39'1-405, Eylül 
1969 ) .  
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liyıorclu: Bu kere 1963 y;lında yürürlüğe konulan bir kanunla eroin 
Satanlar için müebbet ağu· hapis ce�ası, sadece bulunduranla.ı: Irn,k
kında yıllarca hapis cezası konuldu. Aynca eroin kuilaD'an kişiler 
hakkında 30 gün süren ve ldşiyi mutlak bir uyuşturucu madde im
sakine t&bi tutan, yoksunluk semptmnlari karşısında 'ldş.iye hiç •bir 
yardımda ,bulunmamayı gerektiren bir tedavi usulü tiygularııyor
du. Kanun o kadar titizlikle nygı.ılanmışbr ki, zamanla bütün satı
cılar piyasayı terkedip ortadan kaybolmuşlardır. Kanun tuılcunlu
ğu ferdi bir problem oiar�k değil ve fakat topluma yönelik bir sal
dırı biçiminde telakki etmiştir, Bugün Japonya'da uyuşturucu mad
deler tümüyle tasfiye edilmiştir. 

Epidemidea kurtulmak için uyguladığı kanun, mevzuat ve bun
lara bağ:'ıı programın başarılı olması, hiç kuşksuz, Japornya'mn sm:ıyo -
•politik şaıtlarına ve özelliklerine .bağlanmalıdır : Japon halkı homıo._ 
jen, aynı kültüre sadık,, kanuna itaatkar, ot-orite ile işbiıliği.' yap
maya il.made ;bir nüfusu oluşturmaktadır; mutlak mııılınuniyetin 
adeta bir ceza giıbi uygulandığı bir progmm ve sistemi, belirtti
ğimiz gibi vasıflan taşımayan ülkelerde uygulamak çok güçtür. 

8. - Yukarıda. da belirtt,iğjmiz giıbi aynı sooyo - politik şart
lara saıhip bl.llunmayan diğer ülkelerde gözüken epidemilerin hem 
karakterleri farklı o.lmakta ve hem de bu epidemileri izale için 
bambaşka tedbir ve usullerin uygulanması gerekmektedir : 

Söz gelimi İsveç'te ikinci di.iny,a savaşından sonra .bir ·amfeta
min epidemisi haşlamıştı; oysa savaştan önce uyuştunıcu ,rn,addele
re tutkunhıJc kazanan kişilere çok nadir olaı:ak rastlanıyordu. Epide
mi, yukarıda belirttiğimiz modele uygun olarak şöylece gelişmişti : 
Savaştan sonra Stofoho.Jm:de serseıiyane hayat geçiren küçük hir 
grup ohışıır ve bu grubun mensupları amfetamin 'laıUanmaya başlar� 
lar, 1949 yılının başlangıcında ancak bir iki düzine amfetamin'e 
alı.�lrnnlık kazanmış kişi varken tutkunluk sözü geçen tipteki grup
lar arn,smda yaygınlaşmaya başlar; önce ressamlara modellik yapan 
ve aınfetamine alışmış btı -kadınlar ilişki kurdukları kişilere· tutkun
luklarını naklederler. Başlangıçta ağızdan alınan tabletler, 195{fler
de eritilip damara şırınga edilerek alınmaya başfanır; l960'larda 
böylece amfetamin kullananların mil�tan hinin üzerine- çıkar. 1965 
de aynı şehirde yakalanan ,her beş kişiden birisinin amfetamjni da
mardan almakta bulunduğu tesbi-t edilir. 

Kriıninolöji - 27 
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Özellikle uygulanan liberal uyuşturucu madde politikası ve 
yapılan propagandal.ar epi-deıninin yayılmasuıa sebep ,ofol' ve 1005 
lerden sonra epidemi diğer İskandinav memleketlerine de yayılır ; 

1965'1erde Stokholm'de yaşayan Fin cemaatinde ilk etkiler mü� 
şahade edilir ve bunu Helsinld'de kendiSini gösteren bir epidemi 
takih eder, 

Stokho:lm'de yaşayan uyuşturucu lilJadde tutkunu bir düzine ka
dar Norveçli fahişe, sınır dışı edilerek kendi memleketlerine gön
derilince, 1968'lerden föbaren Norveç'te de uyuşturucu madde kul
lanma olaylarına ' rastlanmaya başlanır. l965'e kadar esnınn hemen 
hiç kullanılmadığı İsveç'te, hu yıklan sonra esrar k ullanılması bü
yük ,bir hızla aı'tar · ve hemen hemen memleketin bütün diğer bölge
lerine sirayet ederl<ı. 

1959 yılında İngiltere'de eroin tutkunları bir düzineyi aşmıyoı·
dıı; ancak epidemik tipte altı K'anadah tutkun, aynı yıl uygulanan 
rejimden yararlanarak eroin elde etmek üzere İngiltere'ye g-Ôç et
tiler. O tarihten .sonra bir süre her 16 ayda bir İngiltere'deld eroin
man sayısı iki katına çıkmıştır. 

Birleşmiş Milletlerce yayınlanan ,bir eserde11 Dı-. lı.laırco-n, 
Lonrda'dan 35 mil uzaklıkta bulunan 62.00D niifuSlu Crawley'de 
eroin tutktinluğunun nasıl bir epidernik karakter alarak yayıldığını 
açıklamaktadır, Bu konuda yapılan bir inceleme çerçevesindfl Craw-

16) Uyuşturucu maddeler epidemileri!lde, dıııarda:.ı. gelen ve mad
delere tutkunluk veya _alışkanlık kazanmııı etnik .grupların bü
yük tesirleri olduğu tarilıi misalleri ile görülmektedir. Sözgelimi 
1'02.0'lerde Rusya'dan gelen bir beyaz Rus grubunun İsfanbul'un 
belirli sosyal kesimle-rinde kokain kullanma adetini yaygınlaıı
tırdıkları bilinmektedir. Avrupa'da 1977'lerden itibaren kendi
sini gösteren eroin istila5mın menşei olarak bazı uzmanlar 1960 
lara gitmekte ve Türk işçiJ.erinin geniş sayıda o tarihlerden iti
baren Baıtı Avrupa'ya gelmelerini bu hususta bir sebep olara·k 
göstermektedirler. 'Bunların birçoğu yanlarında, yurtlarındaki 
afyon tarlalarından elde edilmiş küçük miktarlarda ham afyo
nu getirdiler ve genç Avrupalılara satmaya başladılar. On yıl 
sonra ham afyona iptila kazanmış gençlerden oluşan küçük bir 
alt kültür teşekkül etti ve sonradan bu hal diğ-er ülkelere de 
sirayet etti'' hk. not 3'de zikredilen makale. 

17) Bulletin on Narcotics (no. 3/1'!,;BIJ') , 
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ley psikiyatri kliniğine gelen hastalara ne zaınıan eroin almaya baş
ladıkları, kimden aldıHarı, .  eroin alına ya başlayabilecek dunımda,ki 
çoculdarın adlarının ne o1,duğu sorulmuş ve araştınna yaşlan 15-20 
arasında olan 53 erkek ve 5 kız çocuğunu kapsamıştır. Böylece elde 
olunan bilgilerden yararlanan Alarcon, eroinin yayı-ima örneğini 
üç safhaya ayırıyor : 

1) 195-7 - 196-2 dönemi : Bir kaç Crawley'li çocuk başka şe
hirlerde hulundukları sırada eroin ilC ilk tecrübelerini yapıyorlar. 
Bu dönemde ilk enjeksiyon tarihi ile* muntaZ'flm uyuşturucıı madde 
alınmasına girişildiği dönem arasından bir yıl geçiyor. 

2) 1906 nın ilk yarısı : Şehirde ilk eroin kullanan gençler çe
kirdeıi oluşuyor. 

3) 1966 nın ikinci yansı : Eroin kullamlması aİ,ı§kanhğı şe
hirde en yoğun biçimde patlamış ve madde ile ilk temas tar:iıhi 
ile maddenin muntazaman alınması tariıhi arasındaki süre gittikçe 
kısalmı;rtır. 

Halen Tih'ki�•ıe bakımından benzer bir epidemi tehilikesinden söz 
edilebilir mi? 

9. - Şimdi yukarıda verilen izahlar ve mL'laller çerçevesinde 
ülkemizde hiç · olmazsa - İstanbul, Ankara, İzmir giıhi yü:ksek öğ
renim yapılan büyük şehirlerde uyuşturucu veya alışkanlık yapıcı 
diğer maddelere tutkunluğun epidemik nitelikte bulunup bulun
madığı veya böyle bir istidat veya tehlikenin mevcut olup olma
dığı sorusunu cevaplandırmak gerekir : 

Bilindiği üzere bir toplumda uyuşturucu maddeler ku-Jlanıını" 
nın ne derecede yaygın_buhınduğunu tam bir is,abetle belirlemeye 
esasen imk&n yoktur. Bu husustald metod, zabıta ve diğer kuruluş
lar, psiki)'atril( klinikler faaliyetleri sonucu elde edilen rakkamları, 
yapılaibi!ecek pilot niteliğindeki an-1:etlerin verilerini ve toplumsal 
hayattaki diğer müş'irleri (indicateur) değerlendirerek bir sonuca 
varmaktır. Oysa uyuşturucu madde suçları, mağ'dıı,ı'SttZ suç sayıldı
ğı için ,bunların ihbar edilmeleri qranı, bütün dünyada çok düşüle" 
tür; buna karşılık uyuşturucu madde ticaretine ilişkin suçların ihbarı 
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daılıa' yüksek orandadır (*) . Madde kullanımını bir hayat s:tili ha-· 
line getir,miş, yılalmış kişiliidere sahip şaıhıslann kimliklerine zahı
ta çok kere valcıftır,, ama maddeyi tesadüfen kullanan ve hu alana 
ilk atlınılarını atan �şilerin tesbiti çok güçtür. 

O halde •bugün T'ürkiye'de yukarıda değindiğimiz biçimde pi
lot araştnmalar yapılmamış rhu-lunduğuna göre gerçekçi bir tesıbri.t
te veya tahminde hulunaıbilmek mürnküns� bile, çak wrdur, :Su se
beple başvurulubi1ecek bir metod, yabancı memleketlerde yapılmış 
araştırmaların sonuçlarım da gözönünde bıulundurm.ak suretile, uyuş
t�trucu ma,dde kullanımını sonuçlıı.yan sos.yo -polit:iik faktörleri göz
önüne almak ve b1ınlarıp. geçen 5 yıllı-k dönem içinde Türldye hakı . 
mından ne derecede varit bulunduklarını belirlemek o}abilir. Böy
le bit fikri egzersizin yararı ise, aşikı'irdır; zira ülkemizde ,gerçek
ten epidemik bir gidiş tehlikesine ait işaretler ,gerçekleşmiş ıi.se, mü
cadele araçlarını yeniden gözden geçirmek, :mevzuat üzerinde ge
reldi değişiklikleri yapmak uygun olacaktır. Nitekim beiirttiğimiz 
gidişi tesbit eden Avrupa· ülkeleri, uyuşturucu ve alışkanhk .yaratıcı 
maddelerin kontro1ü hususundaki mevzuatlarında 1985 -1979 döne
mi �üresince radikal reformlar gerçekleştirmişlerdir ; İngiltere, İs
veçt Norveç, Danimarka, İzlanda, Fransa, · Avusturya, Federal Al
manya, Lü,ksemburg, Belçika, İtalya gibi. 

10, - B!ilindiği üzere uyuşturucu ve tutku, alışkanlırk yaratıcı 
maddeler probleminin disiplinler arası bir yaldaşıml_a •izaıh edilehi
lecek ve çözüm yolları gine ayni yaklaşım tarzı ile ıbu1unabilecek 
bil' lmnu olduğu hususunda bütün bilim adamlan müttefiktir. Ko
nuya tıp, sosyoloji, psikoloji, kimya, hukuk ,bilimlerinin müşterek 
katkıJarı ile yaklaşmak gerekir, Ancak her bilim adamı, uzman ken
di alanı çerçevesinde konuya değinirken diğer bilim alanlarına da 
başvur�ak mecburiyetindedir. Biz bu kollokyuma katılmış olan d i 
ğer iki meslekdaşumzın alanlarına atıf yapmamak hususunda büyük 

(*) Sözge-limi, Emniyet G€nel Müdürlüğü Narkotik Şuıbe istatistikle
rine göre 1980 yılında İ.1yuşturucu madde· kullanan 1864 kişiye 
karşılık, satı[)ı olarak 15_,50 kişi yakalammştJr. İki sayı araı.ın
daki oransızlık metinde belirtilen tesbitteki isabeti ortaya koy
makta ve madde kullananlardan yakalananların ne kadar dii,şük 
oranda olduğunu göstermektedir. 
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dikkat göstermek suretile, vaz'ettiğirniz problem haldcında bir . hü- .  
kürn veri]e,bilmesini sağlamak üzere konunun sadece s.osyo -politik 
taıbiattald değ'işken1t.eı'ine değinmeye çalışacağız. 

Sosyo -Politil. Faktöriıer : Gençlik SoI"unları 
IL - Bazı uzmanlarca, çağımızın uyuşturucu ve alışkanlık ya

ı;ncı maddeler pııG'lb!emi, her şeyden önce bir gençlik ve ö,.ellikle 
öğrenim gören genÇlik meselesi sayılmakta ve do1ayısile günümü
zün gençliği ile- sosyo -politik veriler arasında,lci ilişkil,er mmife
tile. faktörlerin belirlenmesi.ne çalışılmaktadır. Ancak,, -bu tarzda vaz'
edilen meselenin analizinde, elbette ki, kişisel görüşler geniş ölçü
de müessir olmaktadır. 

Gençlik, insan hayatında, lcişinin fizyolojilc olgunluğa erişme
sinden itihı.ren bir yetişkin hayatına geçişi arasında,ci höliirndUI'. 
Bugün "gençlik" dediğimiz bir tür sosyal güibu anlıyoruz, Söz
konusu kavram sanayileşmiş refah toplumlarından menşeini almak� • 
tadır; yüzbinlerce genç insanı ça)ışına hayatı dışında nieobud ve uzun 

- süren bir eğitim dönemine tilbi tutan ve böylece, çalışma döLemine 
girmeden ayni çağdaki gençleri, binalar içinde birarada bulundu
ran, onlara ayrı bir statü ve kendilerine mahsus bir kiiltiir 'örneği 
veren bir sistem işlemektedir. Bir yazara göre, okul, bu -çağdaki 
gençleri diğer kuşaJdard.an ayıran adeta bir "ghett,o" gibidir, Bu 
olaya şunu da eklemelidir ·ki, lıhbın ve halle sağlığı _ bilgisinin geliş
mesi, t8crit edilmiş" bu büyüle gruba •mensup :olanların, ayrıca da
ha erken yaşlarda -biyolojik -bakımdan olgun hale .gelme'..erine de 
sebep olmakta, buna karşılrk sistem, adıgeçenlerin sos.yal yönden· 
istiklal kazanmalarını geciktirmektedir, 

Şu dunım, bu gençlerden kişilik yapısı ve özellikleri itiba.-ile 
normal nilelikto bulunmayan <bazılarının ideolojiler arkasında nıili
tanlaşmaiarma, bir kısmının da toplumu tümü ile reddetmelerine, 
korku, anksiyete ve gerçeklerden kaçma hallerine düşmelerine sebep 
olmaktadır, 

Sosyıolojik bakımdan okul, genç insanlara ayni tüm top'umda 
yaşayan k8hillerin makfıl, meşrU ve geçer saydığı tavır ve hareket, 
davranış örneklerini öğretmek, geçirmekle mükelleftir; oku11 toplum-
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sal kültfüün bir kuşa,ktan diğerine taşınmasında araç olmak görevi� 
ni yerine getirmekle yükümlüdür. Oysa, bu görevinde ta.ın başarılı 
olamamaya başlamıştır. 

Özellikle Türkiye'de son on yıl içinde okul, burada tekrarında 
yarar görm.ediğ'ilniz sebeplerle, bu görevinde başarısız olı�uşttır, 
Okul, ·çocuklara ve gençlere milletin tarihi ve k,1,lıillere odak olan 
_idealist değerlerini nakletmekle yükümlüdür. Oysa, Türkiye'de çe• 
şitli etkiler altında kalan bir kısım militan öğretmen grubu bunları 
reddetmiş ve çıo,cuk v� gençlere malfun sloganlara dayalı taıh[ikçi 
dürtüleri vurgulayan militan davranış örneklerini aşılamaya çalış• 
mıştu. Böylece özelli;•\e Türldye'de ve kısmen .batıda öğretmen ve 
ebeveynin tutunıları ar:ı.1>:..n¼ bir ,ahenk noksanı açık ol.arak ortaya 
çıkmıştır. Buıgün televizyondan, devlete silıiilı çekmiş çocuklarına 
feryat He yalVaran ana -babaların trajedisi, bizce geniş ölçüde bura
dan kaynaklanmakt.adır, Bu çocukların ki9ilikleri anne ve babaları
nın kişiliğJ ile özdeşleşmek suretile değil ve faka.t1 militan öğret
men, dost veya a11kadaşlar, ya da büyük folk şar,kıcılannuı kişilik
leri ile özdeşleşmek suretile ohışmaktadır, Siyaset, bilim) tıp ve 
teknolojide "bilgi ve tecrübe" yi, "bilgi v_(!' yaratıcılık" ile ikame 
etmeye çabalayan günümüz toplumunda hu durumu bir ölçüde, ta
bii karşılamak gerektiği de düşünülebilir. 

Bu etldlerin altında, yukarıda losaca değindiğimiz kişilik prob
lemlerine sahip olan bazı gençler hayattan el ve etek çekerek uyuş
turucu madde cemaatlerine katılmalrıadır. Bu süreçe cinsel hayat
tald karrnaş-ıklıklan da eklemelidir. 

Gençlik loo1nusundiı ibirkaç satırla belirtmeğe ·çalıştığımız bn tes
bitlerin ve· dinamiğin gelişmiş ve gelişmekte olan. tüill ülkel�rde 
sosy;o � politik yönden ayni olduğunu söylemek şüphesiz doğru de
ğildir. 

Sosyal sımflar 

12. - Prensip olarak uyuştiırucu maddeler tutkunluğu ve ·özel� 
Iilde esraı' alışkanlığı · bir toplumu teşkil eden ıbütün sosyal sınıflar 
mensuplarını etldsi altına alabilmekle beraber, ülkelerin sosyo. - eko-. 
nomÜ< ve politik yapıları, tutkunluğun .'>'ıO,syal sınıflar arasuıdaki da-
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ğılımmda, kullanılan maddenin niteliğinde ve la.ıUananlann yaş ke
siminde etldn rol oynamaktadu18• Ekonomik bakımdan geri foalmış 
veya gelişmekte ofan ülkelerde genç tutkunla,r, öne'nıli bir kısIT!J 
öğrenci de olmayan, aşağı gelir sınıflarından gelmekte ve uyuştu
rucu olarak ne bulurlarsa onu kullanmakbadırlar (*). Oysa, gelişmiş 
ülkelerde yüksek gelir sınıflarında rast_lanıuı tutkunluk, mutad�n 
15-30 yaş grupları ve özellilde öğrenciler arasında yoğunlaşmakta
dır; öğrenci dunımtındaki ıiençler ve çocuklar esrarı genellilde çok 
geçici olarak bir ilci defa denemekte, a.det edinenler ise, evlenme, 
arkadaşlıkt çocuk saMbi olma gibi sebeplerle yaş ilerleyince bu  alış
kanlıktan vazgeçmektedirle'r (-"'). 

Gelişmekte ulan ülkelerdeki gençler ve gelişmiş ülkelerde aşa• 
ğı gelir smıflarmdan menşeini alan gençler ise, ço1dukla, maddeyi 
kullanmaya bir kere başlayınca buna alıŞımakta ve kişilikleri taın 
yıkılıncaya kadar alışkanlığı sürdüımektedirler. Çiinkü toplum adı
geçenleri takip etmekte, ezerek keneli dışına atmaktadır. Refahlı, 
yüksek gelir sınıflarında, çok kere, kişi tuHmn haline gelmeden kur
larılaıbilmektedir. Zira, uyuşturncu madde kullanıım gizli lutula
bilmekte ve maddeyi elde etmek için suç yoluna düşmek zorunda 
kalınmamaktadır. Doktorlar veya diğer kişiler marifet,ile zafotanın 
dikkatini' çekmeden uyuşturucu madde Lemin edilebilmektedir. Aşa
ğı gelir seviyesinde oIHn sınıflar mensupları ise� h u  imlcftnlara · sahip 
buhınmadıkları için, zabıtaca tanınıp, her an takip edilmekte ve ko� 
laylılda yakalamp mahvolup· gitmektedir. 

Fakır ve zaruret düzeyinde olan ilctisaden gelişmemiş ülkeler
de sosy:o -politik sisleme yönelik ilgi hemen hemen mevcul buhı1:1--
18,) Maııweı Lopez - Ray, Drug Addictions as a Sociopolitical Prob

lem (Journal of Drug Issues, winter, 1975). 
(*) Zabıta istatistiklerine göre 1980 yılında yakalanan 19 '90 içiciden 

192·5'i işsiz ve serseri, 229'u işçi ve amele, 268'i esnaf ve seyyar 
satıcıdır, 2'5 öğrenci mevcuttur. Rakamlar olayın Türkiye'de bir dü 
şük gelir sınıfı olgusu olduğunu düşündürtebilir ise de yukarı
da 9 no. lu paragraftaki mülahazalar gözden uzak tutulmama
lıdır. 

(*) Ülkemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narlcotik Şubesi tarafın
dan tertiplenen istatistiklere göre içiciler 21-S-0 yaş grubunda 
yoğunlaşmaktadır. 16-20 yaş grubunda da yüksek: sayıda suçlu 
bulunmaktadır. 
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matlığından, -buraİarda uyuşturucu maddeler kullanıınırun bir tür 
sosyo -politik isyan alameti teşkil ettiğini söylemek mümkün de
ğildir. Ancak gelişmiş ve gelişme sür�çinde belirli bir safhayı aş
mış -bulunan orta, liallice ülkelerde, şahsiyet pr.oıhlemleri ile birlikte 
uyuşturucu maddelere başvurma, tüm lrnrumlara karşı ( establish
ment) bir isyan ya da geı·çekten Jı:açıruı :ıidteliğindedir .. _ _ 

Uyuşturucu maddelere tutkunluk kazanmanın kişisel balamdan 
sebebiyet_ vereceği .psikolojik ve psişiyatri'k zararlar yanında, sosyal 
zararları gine sosyo - politik baİnmdan sınıf yapısma -göre değişik 
olmaktadır; özellikle suç ile uynştmucu madde kullanımı axasındaki 
ilişki böyledir. 

13. - Şu hususa işaret edelim ki, uyuşturucu maddelerden es
rar gibi yumuşak ıolanlarının kı.i:!fanılmasının suç olmaktan çıkarıl
ması gerektiğini, bunun toplumsal yönden daıha yararlı olacağını 
önesürenler, genellilde, u�turucu maddelerin kullanınu ile suç 
arasında bir ilişki bı.tlunmadığun ispata çalışmaktadırlar. 'Anca:k, 
uyuşturucu madde kullanm,amn, bu husustald en zararlı krimiı1ojenıik 
etkisi, yukarıda izaıh edildiği üzere, bizatiılıi uyuştunıcu madde kul
lanmaya teşvik edici epidenıiyıoiojik tesiridir. 

_ Uyu§turucu madde, suçtan daha fazla olarak, ağırlaşmasına 
sebebiyet verdiği sosyal problemler itibarile zararlıdır. Uyuşturucu 
madde tutıkunluğumm yay.gınlaşm-ası, her şeyden önce, her türlü 
şiddeti ve adam öldürme dahil rüşvet� irtikap biçiminde en ağır ve 
Vahim suçların işlenmesini. . ·sonuçlayan ,kanuudışı bir ticareti, b u 
mı icr& edebilmek. üzere Mafyalaı-ın teşekkülünü, Devlet hayatında 
belirli bir bürokrat keshninin bu sebeple çürümesini so_mıçlamakta
dır. Aınerika'da uyuşturucu madde ticir ve satıcılarının yerleştiği 
şehir bölgelerini namuslu vatandaşlar terketmek mecburiyetinde kal
makta, Devletin içine bile giremediği bölgeler teşekkül etmektedir. 

Uyuşturncu madde kullananlar ve tutkunlar genelli.lele aşağı 
• gelir sınıflarına mensup bulunduklarından bunların belirli bir hayat 

tarzını, stil.in.i, bir uyıışturucu madde alt kült:(.irünü benimsemeleri 
zorunlu olmakta ve böylece toplum dış�a atılmış, her türlü suçları 
işlemeye müheyya, insan grupları teşekkül etmoktc, diğer kişiler 
bunlarla daiml temas mecburiyetinde kalmakta ve böylace aykırı-
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lann birleşmesi sifreçi işlemektedir. Bir tür t:oplum dı.şma atılmış 
olan ldşilerden oluşan bu gruplarda adeta ayrı hir' uyuşlurucu mad
de alt kültürü teşekkül etmektedir. Ayni zamanda lam bir karşt kül
tür niteliğinde de olan sözkonusu_ kültürün çeşitli kısımlanf unsur
lan ile, fo1J1I1vansiyoııel toplum kültürünü tümü ile reddeden bu ol
gum.ın maJıiyetine ilişkin bir -kısım izahatı aşağıda vereceğiz. 

Aslında uyuşturucu maddelel' kullanımı ile suç arasındaki iliş
ki karmaşık ve geniş ölçüde olmak üzere- kullananın esasen anti -
sosyal bir karaktere sahip bulunup bulunmadığını belirlemeye da
yalı bir problem niteliğindedir : Anti - sosyal karakter taşımayun· 
lcişiler, itiyatları seıbebile, genellikle, aynca suç işlememektedirler. 
Meğer ki, tutkunlukları ü derecede kontml edilemez ıhale gelıniş 
o:lsıın ki, mıı.ddeyi temin için suç işlemek veya suçlularla ilişld -kur
mak mecburiyetinde kalsınlar. 

Buna karşılık antisosyal karaktere sahip olanlar, suç ,işlemek 
hususunda cesaret hulmak için bile uyuşluructı maddelere .başvura
bilirler. Bu kişiler saldır.gan1ıklarmı -kontrol ,hususunda yetenek sa
hibi bulunmadtldarı için, bir kere maddeyi kullanınca� hiç· olmazsa 
bunların bir kısmı, an1 şiddet patlamalanna yatkın hale gelmekte 
ve adam öldürme, müessir fiil, , ırz_a tecavüz suçlarını işlemekte
dirler10. 

Bu bakımdan Ti.i.rkiye'deki uyuşturucu madde Jmllanma modeli
nin da•ha ç:ok gelişmiş me.mJeketler modekine uygun bulunduğu sa
nıla;bi!fr. 

Saai.ayileşme ile ilişki 

14. - Batı ülkelerinde uyuşturucu madde tutkunluğunun hu de
rac.ede yaygın hale gelmesine sebep olan sosyo - politik faktörler 
arasında bugün artık sanayileşmenin insanları bağlantısız,. köksüz ve 
yabancılaşmış hale getirmesi ve bu sebeple toplumun s,a.syal kont
rol mekanizmalarında meydana gelen çözillrneyi2°, kişinin toplum 
hayatının runonim karakteri içinde kendisini kaybetmesi, endüstri
leşme dolayısile sosyal kurallar üzerindeki uzlaşmanın bozulmasını 
19) D.J. West, The youn,g Offender, 19-76, s. 18,9'. 
20) Sulhl n,önmezeı-, Sos:Yoloji, 7. Bası, İst.;ınbul 19,78, sh. 2/39. 
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belirlemeye, saymaya iınlcıl.n yoktur. Zira hatı tıophunu bir asırdan 
beri sana;yi toplumu biçiinine göre bütünleşmesini yapmış, yeni de
ğerleri ortaya çıkarmıştır. Ancak, aym sebepleri hızlı sanayileşme 
süreçi içinde bulunan ve sanayileşmenin gerektirdiği sosyal �ütün
leşıne ve yeni değerler oluşmasını henüz gerçeldeştiremenıiş bulı,ı
nan Türkiye bakın:ımdan, elbette ki, bir faktör saymak gerekecektir. 

Batı toplumunda sosyo - politik bakımdan bugün önemli olan 
faktör demokratlaşmanın azami sınırına doğru götürülmesi suretile 
müsaade edici, hoşgörüye dayalı toplum düzen-inin ileri derecelerde 
gerçekleştiıilıniş bulunmasıdır. Özgürlüklere en ileri derecede yer 
veren batı toplum biçiminde uyuşturucu maddelerin kullanılmiısma 
engel olan sosyal t�bular gücünü kaybetmekte ve bu hal uyuştnru
c:u maddelerin bulunmasını kolaylaştırma-ktadff; şehirlerde uyuştu
rucu ınadde knlianan gençlerin topl;mdığı ve zabıtanın müdahale 
etmemeyi tercih ettiği, meyd::ınlar, bölgeler teşekkül etmel�tedir. 

Bu sebeple bizim gibi sanayileşme siireçine girmiş ve bu yolda 
bir hayli ilerlemiş olan bir memlekette özellilde gençler çok ciddi 
bir karakter ve disiplinli, yapılı bir düşünme eğitimine muhtaçtır
lar. Oysa eğitim müesseselerile rekabet halinde bultuıan haıberleş
me sistemleri ağı gençlerin önüne, sistematik olmayan parça parça 
bilgiler sunmakta ve onları bir "mozayi-k kiiltiiıı> bombardımanına 
t.3.bi tutmaktadır; tüketıim toplumunun bütün teşvik ve tıaıhrikleri de 
aynca insanlar üzerine yüklenmektedir. 

Ülkemizde ise,. geçen 5 yıl içinde her dereceden okullar fonk
siyon yapamaz bir şekil müessesesi haline dönüşmüşlerdir. 

Aile 

ı5. �Bütün bu gelişmeler içinde, uyuşturucu maddeler krnıu
sunu sıosyo - politik yönden nazara -alan yaklaşım bakınıındau -aile
nin etkisi üzerinde özellikle durulması gerekeceği açılctu· : 

Uyuşturucu madde kullananların aile öyküleri, bu husustaki 
geçmişleri, özellilde önem taşır. Yarım ailelere mensrnbiyet, aile için
deki ihtilaflar ve •bunların uyuşturucu maddeler kullanılmasına olan 
ilgisi araştırılmış ve ·bu tür incelemelerde genellikle yarım ailelere 
mensup olanların ve ,fütilaflı aileler içinde yetişenlerin çoğunlukta 
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oldukları göriilmüştür. Btınıınla beraber belirttiğimiz sonuç bakı
mından bütün araştırıcılar arasında mutabakat yoktur. 

Hensala, Epstein, Blaıckel'""" aile ihtilil.foırı ve ebeveynin uyuş
turucu maddeler alışkanlığının çoouklann bu maddelere tutkunluk 
kazanmalarında çok ö11emli rol oynadığını öne sürüyorlar. Rem

schmidt'de yaptığı araştırmaJar sonucu ldşiler arası ilişkilerin, uyuş
turUCll maddeler kullanımı ve tutktınlnğunda büyüle yer işgal etti
ğini açıklamakta, kaçmanın,. ebeveyne karşı duynian aşağılık komp
leksinin, öksüz lmlmanın, aile içindeki ağır ihtilaf ve krizlerin uyuş
tunıcu madde kullanılmasındaki önemli yerine deği_nınektedir. 

Ebeveynin aile içinde verdiği misalin rbu komıdald etkisi, el
bette ki, gözden uzak tutulamaz. Genellikle anne ve babaları siikt't
nete getirici ilil.ç kullanan ç:oculclann, esrar kullanmaya istidat ka
zandıldan tesbit edilmiştir. 

Dumaiedier ve D•t. BCnıdtea�ı, ebeveyiıde uyu§turucu ve alış
kanlık yaratan madde kullanma itiyadı mevcut bulunan gençlerin 
çok yüksek oranda uyuşturucu ve tes·foin edici mad-deleri ald.Jkla.rı
nı kayıt ve dolayıs_ile gençlerin _bu tür davranış.larında ebeveynin 
hayati: bir faktör rolü oynadığını beyan ediyorlar. 

LüUis G. R.ic1ıards ise, gençler arasında sözkonusu madde alın
masının başhca 5 sebebi bulunduğunu kaydetmektedir: a) ba•ba
nm yokluğu veya zaafı,. b) olağanüstü koruyucu, hoşgörülü ya da 
baskıcı anne, c) prensip yokluğu, d) _ ebeveyn arasında husumet 
veya ihtilM; d) ç;a,cuğun geleceğine karşı ebeveynin makliliyet dışı 
beklentileıi. Bütün bunlara ailenin, toplumun saldırısına karşı ye
terli bir savunma sistemine sahip bulunmamasını da eklemelidir. 

Aykırıların bil'leşmesi 
16, � Uyuştumcu madde kullanma alışkanlığının kişilerde yer

leşmesinde, Sııtheı-larıd'ın ünlii aykırıların birleşmesi teorisi�1 hiç 
şüphesiz doyurucu ve tatmin edici izahlar getirmektedir. Bu husus-

20a.) Hensa, Epstein, macı�eı·, LSD and Psyclıiatric Parents (Ardı. 
Gen. Psychiatric, 16, 554-559) .  

21) Sulhi Dönmezeı·, Krirninoloji, 5. bası, İstanbul rnııs, s. 34Z. 
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lara yukarıda da değinmiştik AIJJa - ba;banın oynadıldarı ve çocuk 
tarafından gözlemi yapılan suçluluk rolü marifel:ile suç daVTamşı 
genel olarak öğrenilmektedir. Uyuşturucu madde kullanma pakımm
dan da ana - baba, dost. ve arkadaşlar arasındaki ilişkiler ayni sü
reçiu işlemesine sebebiyet vermektedir, 

Baştan beri verdiğimiz izahlar göstermiştir ld, sosyal yönden 
meydana gelen birleşmeler, gruplaşmalar, militanlaşmalar, ayni bir 
davanın arkasında "ilk grup'' dinamiğini işlete� biranı.ya gelişler 
ayni zamanda uyı.ışturucu madde kullanma bakımından tutkunlllık 
ve alışkanlık halleı'lllin sirayetini de sağlamakt-adır. 

Alt kültür 

17. - Tüm toplum içindeki bazı alt grupiarın1 kategori ve mes
lek gruplarının mensupları arasında paylaşılıp, bölüşülen hiı' alt 
kültür (su'b- culture) oluşa,bilrnektedir22

• Bu alt kültürü, iştirakçi
le-.ı'inin uyguladıkları kendilerine özgü sosyal değerler, hayat stili, 
davranışlar, tavır ve hareket biçimleri ortaya kıoıymaktadır, Sözü,ge
çen alt külrtüı:ün değerleri ve driğer unsurları, tüm toplumun geçer
li değerlerine ve tüm kültür unsurlarına -bir tepki olarak da oluşa, 
bilir. O zaman alt kültür terimi yerine genel olarak "karşı kü:ltüıt'' 
terimi kullanılmaktadır. 

Mesela WHO (Dünya Sağlık Teşld.lltı) � Milletlerarası bir 
Gençlik Kültürünün oluştuğunuu açıklamaktadır. Bu kültfüün özel
likleri uyuşturucu me.dde kullanma, kendisine özgü ıhayat stili, mü
zik zevld, görünüş, giyim kuşam ve yepyeni bir modanın özellikle
ri olaraıl.c. belirlenniektedir, 

Gençlik killtüıü kavramı üzerinde özellikle Mitcheli-son ve 
H.a-ttnellM uğraşmışlardır; adıgeçen yazarlara görı:: 5 ayn tipte genç, 

22) Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, s. 13.2. 
23) The Use of Canabis (19'71) (R'e-port of a World Health Org.ani

zation Expert Committee, Techriical Report Series No. 478 WHO, 
Geneva. 

24) M1tscheson - Hel'inell, Attitudes of young peoııle towards drug 
use (United Nations Expert Group on Drugs in Modern Society, 
Geneva, 1972. 
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lik alt kÜltürü vardır : toplum ya da Üniversitelerin refoıtme edi1-
me,�ini sağlamak üzere harekete geçen, yahut ha.Jk tarafından ya
pılan protesto hareketlerine katılan öğrenciler, her i,ki grup, eğ
lenme amacı ile uyuşturucu madde, özellikle esrar kullanabi�irler. 
Fakat uyuşturucu maddeyi böylece kuHanma onların değer veya 
amaçlan bakımından esas değildir. Ancak ild tip gençlik kültüıiin
de yani ilk olarak orta sınıf yer altı (underground) gençlik kül
türünde, hipiler, gibi uyuşturucu riıudde hazan özel a.maçlara ulaş
mak 1üzere kullanılmaktadır. Ayni suretle, çalışan işçi sınıflan 
gruplarında ( Mods, Rockers, Kara Gömlekliler, Halbenstarke) uyuş
turucu Iİı.adde belirli amaçların gerçekleştirilmesi maksadı ile kul
lanılmaktadır. Ortıa sınıf gençleri, toplumun materyalist değerlerini 
reddetmek ve kendi -kendilerini raılıatça belirtebilmek için uyuştu
rucu maddeye ya da LSD'ye baJvurmaktadırlar. 

Çalı�an işçi sınıfına mensup .gençler ise, saldll'ganlığı tatmin 
veya cıan sıkıntısından İmrtulmak için uyançtlan ve alkolü araç ,ufa
rak kullanmaktadırlar. Dolayısile orta sınıf gençlik kültürü mensup
ları çnk daha ağır suç1an1 uyuştunıcu maddeler aracıliğı ile işle
mektedirler25, 

Bazı araştırıcılar, uyuşturucu madde kullanmayı k!,şilerin için
de yaşadıkları toplum değerlerinin meydana getirdiği problemle-re 
karşı· bir tür sosyal cevap, tepki olarak ·kahul etmektedirler; ,bu hu
susa yukarıda da değinmiştik. Uyuşturucu madde kuUanan nefsin
de "uyuşturucu ·madde kullanan kişi" "kli�e tipini" (ste_reo types)" 
bir kere ,kabul edip ,benimsemekte ve toplumda anomi�0

, isyan ya  
da sosyal :bakımdan tecrit edilmiş -bulunmanın se'1:ıep oı:duğu prob� 
lemJer-i uyuşturncu madde kullanarak çözi.imlemeğe ç.a:balamalcta
dır27. Böylece ııyuşturucu madde kullanmak, yukanda değindiğimiz 
gibi bir alt kültür unsmu halini a1maktadır28

• 

25) Bütün bn hususlar için bk. Mott, (27 no. lu notbki eser). 
26} Bk. Sulhi Di:inmezel', Sosyoloji, s. 2'52; Sullıi Döninezer, Krimi

noloji, s. 356, 
27} JVfott, Dı-ug misuse and erime, (Avrupa Konseyinin 25--28 Kasım 

19-74 tarihleri arasında topladığı Sempozyuma sunulan Rapor), 
DPC/CDPC. {74}, X. 

28) Alt kültür, anomi, kilişe tip (stereotype) kavramları için Sulhi 
Dönmezel•'hı Sosyoloji adlı eserine bakılmalıdır. 
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B-İ.ından asırlarca önce Osmanlı İmparatarluğunda Whvehanec 
!erde, 'bazı dervişler arasında esrarın belirli bir l(ültürün unsurn 
olarak kullanildığına yukarıki bahislerde değinmiştik. Bu sebeple 
Yowıg, uyuşturucu madde kullanan hakkmda ağır cez<llar, şiddetli 
polis tedbirleri uygulanmasının problemi daJıa da şiddetlendirip ha
reketlendireceği, arthracağı düşüncesindedil'. Ona göre bu tür uy
gulamalar sapmanın ibresiııi daha da yukarı doğru çeker, 

Kosv-iner28
, bir alt kültür fikrini tam olarak kabul etmemekle 

beraber İngiliz öğrencileri arasında uyuşturucu madde kullananla
rın daha hedonist, ze,,lc arayıcı, uyuı'nsuz (nıon comfoımiste) dinsiz 
olduklarını ve sol kan8.t siyasal değerleri, tavır ve iıareket stilini 
benimsemiş bulunduklarını açıklamaktadır. 

İdeoloji 

18, � Sırası gelmişken belirtelim ki, uyuşturucu maddeler kul
lanılması ve hıtkunluğunu kısmen de ·ulsa ideolojik sebeplere da
yandırmak isteyen ve kişinin ideo1ojik eğilimlerine görn izahlar ve, 
ren yazarlar da vardır. Özellikle batı memleketler.inde uyuştwucu 
madde kullananların ideolojik yönden oynama_k istedikleri rol, bun
ların uyuşturucu madde kullanmalarında ya da bu hususta devam et. meleıinde brir faktör roliinü aıynanıakta, höylece çok kere ideoloj,ik 
tutmnla uyuşturucu madde biraııada bulunmaktadır, Y1ıkanda Tür
kiye bakımından tedhişi(;) uyuşturucu madde ilişkisine dair işaret
lerden sözebniştik (no, 4). 

U yi.ışturucu maddeden vazgeçmemek, ideofojilerin de kuvvetle 
savunulmasına yardımcı olm�ktadırJ0

• 

2·9) Kosnivıeı•, Canabis use arnongst Bl'itish University Students (Bri
tish Journal 0-f Addiction 69, 35, '9174); Kosviner, Prevelence, ca
racteristics and corı:elation of cannabis use in the UK student 
popul!).tion. Third International Cannabis Conf_erence, Landon 
11974. 

30) Erdumaıı - Missiooi, Resozialisierungsproblerne -bei Jungen (16-
24 jiihrigen) miinnlichen, straffiillig gewordenen Drogenabhiin
gigen (Berliner An:kaınmer, 8, 188-19·2, (Zikreden: Remsolımidt, 
Avrupa ı:;:onseyinin 25-2'8 Kasım 19-74 tarihleri arasında topladığı 
Sempozyuma sunulan rapor). 
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Son söz 

19, - Bu etüdümüz<le sözkonusu ettiğimiz sosyo - politik fak
törlerin bugünün Türkiyesi bakımından, tümü ile ve aynen geçer
li olduğu söylenemez. Ancak, faktörlerden birçoğumm geniş ö,Jçüde 
Türkiye yönünden de vılrit olduğml'lın ifade edilebileceğini sanı
yon1z : 

Türldye halen çok büyüle bir Süsyal hastalıktan kurtulma ça
, balarını başan �le sürdürmektedir. Ülkemiz çeşitli b-akım.lardan,. yön
lerden kendisini tahrip etmeğe yönelik dıştan yardunlı ve içten 
kaynaldı iJmnet şebekelerinin saldırısına uğramı§,tır. Şimdi en ener
jik biçimde ve en radikal araçlara başvurularak bu i-hametin kurucu
ları yokedilıneğe çalışılmaktadır. Türldye'nin bugün maruz kaldığı 
hastalık, savaşa girmek mecburiyetinde kalmış ülkelerin uğradığı 
sıosyal lıast,alıktan daha -vaıhimdir, Bilindiği üzere savaşa giren ül
kelerde grup i.çine dloı@ru büyük bir dayanışma dinamiği teşekıkül 
eder. Bu dinamik toplumun bir ba·kıma daha dayanışmalı, sağlıklı 
olarak bir süre yaşamasIIl'a etki yapar. Özellikle savaşlarm ilk bölü-' 
mümle suç sayısı azalır. Oysa, ülkemirin son on yıl içinde uğradığı 
içsaldırı ve bunun sebep olduğu tedhiş tam aksine ülkemizde vatan
daşlar aı·asındald dayanışmayı geniş ölçüde zedelemj_ştir. Gruplar 
v0 kişiler .arasında düşmanlıklal' ortaya çıkmıştır . .thanet şebeke
leri toplumun birliğini ve bera'berliğini taıhrip etmeği ilk hedef ola
rak gördiilderi ·için dayanışmayı s:ağ1ayan hulOs ve sadakatleri, milli' 
duyguları yoketmek gayretini -göstermişle,rdir. 

Bu sebeplerle Jap:oıı rnJsalinde .görüldüğü üzere, içinde bulun
duğumuz benzer tasfiye dönemlerinde bir uyuşturucu madde epide
misine yatları şartlal' urtaya çıkabilir. Meseleyi aslında -bn tarafı 
ile görmek Iıl.zımdır. 

Okul, 1970 . 1980 döneminde ülkemizde büyük yara almıştır; 
kendisine ait fonksiyonu yerine getiremez, ç;ocnklarımıza toplumun 
dayanışmasını pelci§tiren hultıs ve sadakatleri nakledemez, duruma 
gelmiştir. Bir ölçüde aile müessesemiz, okulun hu niteliğinden .hüyük 
zarar görmüştür. Bunun ise, bir uyuşturucu salgını bakımından ne 
derecede önemli bir faktör olduğuna yukarıdaki baıhislerde değinil
miştir. 
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Geçen ıoın yılda varlığını siiı'düren, ülkemizi. kasıp kavuran ted
hiş ve hunun sonucu asa}'işsizlik, uyuşturucu maddelerin yaygınlaş
masında en başta ge-len faktörü oluşturan maLyaların kuruluı:>" güç
lenmesi hususunda çok büyük zemin _hazırlamıştır. 

Bütün hu sebepler ülkemizde uyuşturucu maddeler bakımmdan 
çok dikkatli, titiz ve radikal hareket edilme�i gerektiren bir dö
nem içinde olduğumuzu açıkça göstermektedir; önleme ve tenkil 
konusunda çok akıllı bir suç· politikası oluşturmak ve tilin mevzuaıtı, 
ceza.i ve idari hüküm,leri yeniden gözden geçirmek gerektiği dü
şüncesindeyiz. 

2. § ALKOL VE SUÇ 

371, - A1kol tüketimi ile suçluluk arasında yakın bir ilişki ol
duğu� kıiminoloji ile uğraşan eski yazar.larca da ileri siirülmüş ve 
bunlar genel olarak suçluluğun gelişmesi ilfl alkol üretimi, alkollü 
içkiler fiyatları, zam� ve mek.1n içinde alkol tüketimi miktarile 
ühı.n ilişkileri araştırmışlardır, Keza alkol tutkunu olanların ne gi;bi 
suçları işlemekte bulundukları hususu d a  değişik memleketler-de çok 
sayıda krirninolojik araştırmalara_ konu teşkil etmiştir. Esasen kr,i
minoloji literatüründe hu konu kadar üzerinde dunılmuş ve araştır
malar yapılmış olanı d,a. azdır. 

Bugiin alk,:ıl tüketimi konusun.un, çağdaş hayaıtta büyüle bıi.r sos
yal problem halihi almış bulunduğundan şüphe edilemez. Zira artık 
çeşitli al[wllü içicilerin tüketimi belirli sınıflara özıgi.i ıbir . adet olw 
maktan çıkmış, t,oplumun · bütün sınıflarına intikal etmiş, insanlar 
alkollü içki almadan birliıkte oturamaz, ,konuşamaz hale ,gelmişlerdir. 

Dünyanın çok yerinde, törenleıin alkollü içki tükeLUmeden 
yapılabileceği artık akla bile gelmemektedir. 

· Dünyanın bazı memleketleri için alkollü içkiler en -başta gelen 
döviz ve }'ille bazıları için önemli bfr ve:rıgi kaynağım teşkil eder 
hale gelmiş bulunmaktadır, 

l958'lerde Anıerik� Birleşik Devletlerinde 70 milyonu aşan lllw 
so.mn alkollü içki kullanmakta oldukları, bunlaJ:chm oo az 3 milyü-
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nunun tiryaki ve 750 binden fazlasının alkvlik olarak tasnif edilerbi
lecekleri açıklanmakta idi. Keza geçen yıllar zıarfında tüketimin ve 
alk,olizm5n artmakta bulunduğq da kaydedilmiştirı. Amerika hal
kı aynı yıllarda alkol için senede 9 milyar dro�ıaı· sarfelm8'kte 
idi". 

Menıfoketimizdeki durum 

372. - Memleketimizde 1957 - 1959 yıllarında litm Uiba•rile rakı, 
şai'ap, bira, kanyak, diğer çeşitli içkilerden üretilen1 miktarlarla 
bu yıllar içinde ınahkô.m edilen kişiler sayısı aşağıdald cetvelde gös
terilmiştir : 

Miktarlar bin litre olarak gösterilmiştir. 

Yıllar Rakı Şarap Bira Kanyak Likör 
1957 6.527 11'6.283 3,1.425 381 522 
1958 6.788 24.4B8 aa.mı:o 320 632 
Hl'59 7.32"1 33,,948 30.423° 280 66,6 

Hükümlü 
Yıllar Votka Vermut Cin Toplam suyısı 

H!67 641 369 61 55.899 178.173 
1958 603 4-60 50 67.03'1 168.65-3 
1009 410 5'0 43 73.6.U 180.709 

373. - 1957 - 1959 yılları arasında Türkiye halkının rakı, ş,arap, 
kanyak, likör, vermut, şampanya, hira ve değişik içkiler için yılda 
saıfettiği paranın milli gelire oranı aşağıdaki cetvelde gösterilmiş
llı..s : 

1) Jefünek and Kellcı· , Rates of Alcoholisme in the United States 
lf):40 - 1948, (,Quarterly Journal of Studies on Alcohol, c. 13, 
1592, s. 51 ve son. Alkolizm konusunda çeşitli makale ve etüdleri 
toplayan eser olarak bk. Understanding Alcoholism (The Annals 
of the American Academy of Political and Social Sciences, yıl 
Hl-5'8, Ocak) . 

.2) Taft, 287. 
3) İstatistik Yıllığı, 1963. 

Kriminoloji - 28 
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Milli gelir İçkiye verilen 
Yıllar (Milyar lira) (Milyon lira) Oran 

1957 26.623.2 188-.3 % 0.7 
19'58 38.873.1 237.4 % o., 
Hl5t1 41,777.8 308.6 % 0.7 

Aşağıda konulan cetvelin de gösterdiği gibi, ·Tüı·kiye, dünya 
memleketleri arasında hemen hemen en az alkol tüketilen iilkedir. 

Memleketler 

Fransa 
İtalya 
İsviçre 
Belçika 
Birleşik Amerika 
İngiltere 
Almanya 
Danimarka 
Finlandiya 
Norveç 
Ifollanda 
Türkiye 

Suçluluk ile ilişki 

Kişi başına düşen alkol 
tüketimi (lira itibariyle) 

31.2 
14.2 
12.0 
8.6 
8.8 
8.5 
5.1 
•. , 

4.8 
3 0  
1.8 
1.6 

374. - Biz burada alkolizmin sebepleri ve önlenmesi gibi konu� 
larla uğraşacak değiliz--ı. Kıonumuz sadece suçluluk ile alkol tüke
timi arasmdald ilişkilerin belirlenmesine ilişkin bulunmaktadır. 

Suçluluk ile alkol arasındaki ilgi dKJğmdan doğruya ve &ıhı
yısile olmak üzere ilci kısma ayrılmaık gerekir. 

Her ild çeşit iliş.kiyi tesbit için başvurulması gereken çeşitli 
mebodlar vardır. Bir kere eski krirninologların yapbğı gihi alkollü 
içkiler üretimindeki trend ile suçluluğun gelişmesi arasındaki ilgi 

4) Bu hususta bk. Oscaır Dietherm, Etiology of Chronic Alcohalism, 
1955; Harris M. Trice, Alcoholics, Anonymous; Psychiatric Treat
ınent of Alcoholism ·(T'he Annals, January, 19'08); bk. Szabo, 
Criminology, s. 249. 
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araştırıla:bilir. Diğer yandan çeşitli suclardra ve suç türlerinde alkol 
tiryakiliğinin ya da tutkunluğunun etkilerinin keşfine çalışılabilir. 
Tiryakilere olay ya da hayat öyküleri metodunun uy;gulanması su
retile belirli olay:l:arda alkolün etkileri araştırılabilir'. 

a) D.oğndan doğru-ya etkile•r : Doğrudan doğruya olan etkiler
den malcsat suç teşkil eden fül v e  hareketin, fail alkolün etkisi al
tında bulunduğu sırada işlenmiş olmasıdır. İstatistik incelemelerin
den bu konuda fazia bir bil,gi elde edilebilmesi mümkün olmamak
tadır, Bazı memleketlerde bu konu üzerinde değişUc tarihlerde ya
pılmış olan araştırmaların sonuçları da farklıdır. 

Aklen müta.Iila edildiğinde alkol ile suç arasında sıla ve doğnı
dan doğruya bir ilginin bulunması gerektiği düşünülebilir. Gerçek
ten alkoİ, özellikle çok miktarda alının_ca ldşiliği tama.mile dez,ur.ga
nize hale soka:bilir, hafızayı azaltır1 d6.ygunluğu ve etkilenebilme 
kabiliyetini çoğaltır, dürtülere karşılıl� veımek Jrnıbili)'etini azaltır. 
Bu sebeple aHwl etldsi altında bulunan kişilerce saldırıyı belirten 
ve teşıhircilik şeklinde gözüken cinsel suçların hol olarak işlenecek
leri söylene.bilir. Alkol ceza korkusunu azaltır ve husumet duygu
larını çoğaltır; bu yolla da içki etlcisi altında suç işlenmesi Irolaylaş
mış olutı. 

375, - İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Erıs
liti.isiince 63-86 adam öldürme faili üzerinde yapılan incelemeye göre 
adaın öldürme cürmünü işleyenlerden alkollü içki lcullananliırın sa
yısı ve 6'386 sayısına oranı a�ağıda gösterilmiştir : 

Rakı ; 
Suçlu sa.y-Jsı 
Kullanan 
Oran 

5) Hunvitz, 289. 

6.386 
1.392 

% 21.7 

6) Banoy, Ak,holism and Crime (Quarterly Journal of Studies on 
Alcohol, Mart ·1942, s. 6fl.6). Bu hususta. Hurwitz eserinde Kuzey 
memleketlerinde yapılmış etüdlere yollama yapmaktadır (s.g. 
eser, s. 290 ve son.). Bu hususta özelliltle bk. Ragnar Hauie, Al
cohol Reasearch in Norway (National Institute fo:ı: Alcohol Rea
search, Oslo 1978). 
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Şarap :
Suçlu sayısı 
Kullananlar 
Drnn 

Diğer içkiler : 

Suçlu sayısı 
Kullananlar 
Oran 

6.38ti_ 
424 

% 6.6 

6.386 

48 

% 0.75 

KRİMİNOLOJİ 

Adam öldürme cürmünün sarhoşluk ve uyuşturucu nu:ıddele
rin etkisi {!ltında işlendiği hallere ait sayılar ise şöyledir : 

Suçlu sayısı 
Etki altında olanlar 
Ö-ran 

-fU86 

480, 

% 7.5 

376. � Ceza Kanunumuzun 571 - 575. maddelerinde gösteri
len saı•hoşluk suçlarmı işledil<lerfoden dolayı mahklım edilenlerin sa
yısının, işlenep. bütün diğer suçlardan dolayı mahkUm olanların 
sayısına oranı�a gelince : 

1957 - 1959 yılları arasında Ceza Kanununun 571- 575. madd_e-· 
!erini ilil3.l ettikleri için mruhldlm edilen erkeklerin 1Jop-lamı 15,5S'9 
kadınlarınki ise 168 dir. Ayni süre içinde genel mahkilm sayısı er• 
kekler için 494.244, kadınlar için 33,291 <lir. 

Her ild rakamın dört senelik ortalamalan bulunup oranlan ya
pıldığında erkek suçluiarın ·% 3, kadın suçluların '% 0.5 nin Ceza 
kanunun 571 - 574. maddelerini ihlal ettilderi sonucuna varılmak-
tadır. 

601. istatistiğe göre 1962 yılında 571 - 575. maddelerden dolayı 
· mahkum olanların toplamı 6895 kişidir Bunun 105'i kadın, 6700'1 

erkektir Aynı yıl içinde ıbütün rnaıhkômlar toplamı 2-52.2.4.6 dır, Uöy
lece sözü geçen maddelerden mahkum olanlar, genel mahkfun sa
y1sının 37 de 1 iui teşkil etmektedir, yaklaşık olarak % 3 kadardu•, 

,'377. - h) Dolayisile olan etkiler : Alfool ile suçluluk arasın
daki dolayısile ilginin geniş ıolduğu hususunda hiç şüphe yoktur. 
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Bir kere suç işleyen çocukiarm ebeveyninin önemJi bir kısmının 
alkolik oldukları görülmüştür. 

İfratlı alkol kullanan kimse ooplum içindeki sosyal itibarını 
kaybeder ve neticede hu yolla suça atılmış olabilir. Suçlulardan pek 
büyüle bir çoğunluğun allao1 kullandıkları tesbit edilmiştir. Kuzey 
Avrupa etüdleri alkolizm ile fücur fiilleri arasu{da sıkı bir ilişld bu
lunduğuJlu or,taya koymuştur. 

Memleketimizde adam öldürme cürümleri hakkında 6386 mıh
kfrm üzerinde yap1Jan inceleme bunlardan 480 inin alloo,l kullan
makta olduğunu göstermiştir, Bu suretle oran % 7/ı olarak gözük 
mektedir, 



S e k i z i n c i  F a s ıl 

TÜM İZAH GETİRMEĞE ÇALIŞAN 
SOSYOLOJİ K  TEORİLER 

378. - Yukarıdaki ba·hlslerde suç ile çeşitli özellikler, (suçlunun 
beden ve ruh özellikleri ve suçluyu çeviren ortama ilişkin özellikler) 
arasındaki ilişldler haklandald görü,şlerin, çeşitli konularda yapıl
ınış olan araştırma sunuçlarının nelerden i,baret bulunduğunu, il
gili bahislerde açıklamıştık. Sözü geçen konularda verilen izahlar 
göstermiştir ki, ilgili araştırmaları yapan ve belirli varsayımlara 
ulaşan bilim adamlarının bazıları suçu izah konusunda .bir teoriye 
ulaşa·bilmi.şler ve hunu belirtebilmişlerdir, Biz, yukarıdaki. bahisler
de, Slıçla değişik -beden, ruh ve çevre özellilderi arasındald ilişkileri 
izah ederken yeri geldikçe söz konusu terorilerden de sözebniş, 
böylece meseli, Lombrosıo,'nıın doğuşta suçlu, b-iyıolofik suçlu teo
risinden, -Ferri'nin doymıtŞluk eı'eği kımıc.nunckm, Taft ve diğerle
rinin suçu genel kiilt-ütle iızah eden görüşle,rinden bahs etmiştik, 

Suçu, şehrin ekolojik bünyesine bağlayan (yukarıda 221 ve son, 
no. lara bk.) ya da suçun cezaevinde geçirilen hayat sonunda edi
nilen itiyatlarla· yerleştiğini iddia eden diğer bir takım yazarlar da 
tfunı bir izaıha ul�şarbilmek bakımından psifoolojik veyıa sosyolojik 
veya psilwsıosyolojik kimlikte bir tilin izah edici teoriye ulaşmış bu
lunmalctadırlar, 

Aslında Kriın�oloji hiliınillde suçu izaıh yönüriden ild ana yö 
nün varlığını belirtmek gerekir : Suçu bir kişilik teo>risine bağlı ola
rak izaıha çalışanlar ve sosyolojik nitelikte izah tarzları verenler. Biz 
geçen fasıllarda -suçu sentetik bir görüşle izaha çalıştık, Çe�itli yön
lerden suçu izah için yapılmış araştırmaları yansıtmaya çaba gös
terdik Bu amştırmaların niteliğine göre de b:ir tasnif verme gay
retinde bulunduk. İnsan ve içinde yaşadığı ·toplumu, çevreyi ele 
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alarak ve bu ilci gerçeğe ilişkin olarak öne sürülmüş izahları, araş
tııma sonuçlarını yansıtmağa ve ayni z,amanda eleştiıilerimizi be
lirtmeğe çalıştık. Şimdi aşağıdaki paragraflarda sosyokı1ik nitelikte
ld teorileri izah edeceğiz. Geçen bahislerde bunlardan ihtilil� teori
ledne (bk. 333 his.) değinmiştik. Yine bazı sosyolojik teorilerin 
i�ah aracı olarak kullanıldığı belirli konulan açıklamaya çabalamış
tık: Akıcılık ve suç, suç ekolojisi, göçler ve suç, fizik akıcılık ve 
suç gfüi. 

Aşağıdald pragaraflarda bunlardan ayrıca söz edecek değiliz1
• 

Sosyolojik görüş, gİl'iş 

378 his. - Suç problemine sosyolojik yönden yaldaşım uy.gu
laması, 19. yüzyılın başlarında yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Sos
yoloji bilimsel bir disiplin olarak gelişirken suçu insanın davra.Ellş
]!ll'ınm sosyal menşelerine dayandıran izahlara hağlayabilmişlir. 
Sykes'ın da belirttiği gibi, suçun sebebi konusunda hali hazır sos
yolojil< teoriler başlıca üç unsura atıflar yapmak suretiyle izahlar ge
tirmektedirler; bu unsur.lar s,osyal değerleı·, sıoısyal ya;pılaı• ve $.''Syal 
rıormlıw'dır1 

: 

Sosyal değerler toplum içinde işleyen ve değerlendirmelerde 
kullanılan standartlardır. Sosyal değerler kişinin gaye ve hedefle
rini seçmesi hususunda kullandığı idealler, ölçülerdir, Suç ise baz:ı: 
amaç ve hedeflere uİaşmaJc üzere bilinçli olarak seçilmiş bir dav
ranıştır. Bazı yazarlara göre suç teşkil eden davranışın hedefi de 
lqızanç, itibar �ağlamak veya duygusal ,bir gerilimi boşaltrnak gibi
şeylerdir ve bunlar hukuk içi hedeflerin aynıdırlar2

• Diğer bazı Kri
minologlar ise suçlu ve suçlu olmayan davranışların aınaç ve he
defleri bakımından önemli farkların varlığını öne sürmektedirler. 

Sosyal sistemlerin ya.pıkı•rını oluşturan sosyal statüler me-vk/er 
gereği kişi, toplum hayatında belirli rolleri oynamak durumundadır3

• 

Kişinin işgal ettiği st1atü, sosyal mevld ve bunlara bağlı roller ise, 

1) Bk. Sykes, 243 ve son,; Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, !s
tanbul 1978, s. 157 ve son., 245 ve son., 248 ve son. 

2) David !\1fatza, Becoming Deviant, 1969, s. 116. 
3) Bk. Sullıi Dönmezer, Sosyoloji, s.g. eser, s. 157 ve son. 
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amaçlarını gerçekleştirebilecek araç.lan 'Ona sağlar veya sağlaya, 
maz; böylece kişinin hukuki arnçlarla amaçlarına ulaşamaması onun 
suç davranışına başvurmasına sebep olur." Böylece suç amaçlara 
ula§otnak bakımından bir tür seçenek olmaktadır. 

Sosyal sistemin yapısını oluşturan unsurlardan en önemlileri
nin başında sosyal normlar gelir. Sosyal nonnlar, toplumsal hayatta 
insan ve grupların tavır ve ·hareketlerini örgütleyen ve ,oıtorite taşı
yan kunı.I_ ve standartlardır, Kişi toplumun n'Ormatif, sistemini diğer
leri ile olan ilişldlerinde meydana çıkan ve değişik davranış b-içiırı,. 
!erini cezalandıran veya ödüllendiren sosyal has·kılar olmak idra•k 
eder. 

Kl'iminologların çoğunluğuna göre, ldşilerin cezalandmlına im-. 
kbını hesaplayarak suçu işledikleri veya işlemedikleri hususundald 
düşünce gerçeğe uymamaktıadır. Sosyoloji sosyal baskıl.a�·ın suçun 
sebebi olarak incelenmesinde,. dikkati. aile, dostlar, foomşular gibi 
fertlerin etki tepld ilişkisinde bulunduğ� değişkenlere tevcih et, 
�ekte toplumun kültür ve normatif yapısı Üzerinde durmaktadır. 

Toplumun normatif sistemini oluşturan bu sosyal baskılar hu
kuk ve Kanuna uygunluk istikametinde buhınduldarı sürece Krimi
nolog'un ilgisi bazı kişiler üzer.inde bu baskıların ne için mevcut 
olmadığı veya zayıf, güçsüz bulunduğu hususlarına ilişldn olmakta
dır, Tabiı olarak bu sosyal baskılar kanunlara uyulmaması yönte
min-de de olabilirler. Kanunun suç saydığı fiil belirli bir soSyal grup 
veya alt kültür tarafından tasvip edilen hatta hayranlık duyulan bh
hareket ıolarak da teMkki edilebilir. 

Özet olarak "suç teşkil eden cürm! davranışın sosyolojik izahın
da atıf unsuıu olarak kullanılan sosyal değer, sosyal yapı ve sosyal 
normlar kişiler tarafından hedef ve amaçlar, araçlar ve sapm-a ve 
uyma hususunda iç ve dış baskılar olarak idrıak olunurlar; suç böy
lece ldşinin içinde ve sosyal çevrede faaliyette bulunan kuvvetlerin 
neticesi olmaktadır'". 

4) Syloes, 246. Sykes, suçun sebebini izah amacını güden sosyolojik 
teorileri üç kategoriye ayırıyor : Bir grup izahlar sosyal dezorga
nizasyon §artları altında sosyal kontrolün ç01anesini suç sebebi 
saymaktadır. İkinci bir grup izah şekli ise, toplumun nohnal 
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L § SUÇU GENEL "ÖĞRENME" SÜRECİ İÇİNDE 
İZAH EDEN TEORİLER, GİRİŞ 

Gil'İŞ 

379. � Suç hakkında tilin bir izah tariı getirmeye teşebbüs eden 
bir kısım te:oıı .. iler grubu, psikolojik • sosyolojik nitelildeki "oiğ"renme" 
sürecine dayanarak suçu iz1a1ha çalışrnaktadular, Bu teorilerden ya• 
na olanlar esas olarak psikolojinin "öğrenme'' (bilgi edinme) konu
sundaki genel kurallarina hatt.1, söz yerinde ise, kanunlarına -dayan� 
m:a·ktadn·lar1

• 

Psilmlojide insan hareketlerinin ve davranışlarınui ild çeşit ol
duğu te1sıbit edilmiştir: Bir kısmı hareketlerin ve davramşların men
şei ver,asetten gelir, ya da iç.güdülere bağlıdır. Hatta denilebilir ki, 
bu davranışlar, kişipin doğuştan beliren karakter yönü ile il�diı'. 
Buna karşılık bir kısım hareketler ve davranışlar ise, hayat seyd 
içinde "öğrenme" süreçine uygun ·olarak sosyalleşme yolu ile edinilir. 
Bu gibi davranışların bir kısmına "itiyatlm�' adı verilir. İnsan bun
ları zamanla, yavaş yavaş çeşitli tecıiibeler geçirmek suretile ve 
kendisini çevre şartlarına uydurarak elde eder .Öğrenme süreçinfo 
niteliğini til.yin bakımından bir Kriminoloji eserinde dalıa geniş, 
ayrmtılı bilgiler vernıeğe i mkıin yoktur .Ancak şu kadarını açıkla
maktadır ld, bilgi elde etmek bakımından kişide "hmzır bfr d,1.m1ıın" 
"lurı-eket için arzu" bulunmak gerekir. Kişideld "iç zihn'l durum 

işleyişi içinde varlığı normal olan gerilim ve baskıiar üzerinde 
durmakta ve bunların bazı şartlar altında bir anomi, kuralsızlık 
hali yarattığını vurgulamaktadırlar. Üçüncü bir izah şeldi ise, 
içinde normatif yapının alt üst olduğu, alt kültürlere suçu bağ
lamaktadırlar. Bu üç teorik istikamette aynı olan özellikler ve 
ihtilaf halinde olan hususlar vardır. So�yolojik nitelikteki tüm 
teorilerin eleştirisi için bk. Taylor • Walton - Yoımg, The New 
Criminology : For a Social Theory of Deviance-, International 
Ubrary of Sociology, edited by John Rex, London, Routledge 
and Kegan Faul 19173. Bu yazarlar bütiin teorileri inceledikten 
s onra kendilE!ri bir model vermeğe çalışmaktadırlar. Bu modelin 
eleştirisi için bk. Clinard, Some Impiications of The New Cı-i� 
minology (IJCP, Rebruary 1974, vol. 2, no. ı, s. 85) .  

1 )  Vold, Tlıeoretical Criminology, New York 1958, s. 183. 
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çoklukla (davranış) ya da (tutum) veya (fonksiyonel hazır bulunuş 
hali) olarak adlandırılır"2

• 

İmdi, kişinin bu öğrenme süreci içinde çoculduktan itibaren 
onu çeviren sosyal grup, başta aile, okul ve diğerleri büyük ve çok 
Öı'ıemli rol oynarlar. Gerçekten bu grupİar, belil'li hareketlerin tas
vip edildiği veya edilmediği tarzında örnekler verel'ek öğrenme sü
reci· üzerine etkili oludar. Fakat� suçlu çocukluğundan itibaren t,op
luluğun tasvip eylediği hukuk ve ahlılka uygun hareket örneklerini 
belirli bir psikolojik süreç içinde ne suretle öğrenmekte ise, suç 
işlemeye imkiln verici, götürücü davranış.lan da, suç teşkil eden 
hareket örneklerini de ayni suretle öğrenir; ayni psikolojik öğren
me süreçi, hukuka ve aıhlı1ka uygun hareket örneklerinin olduğu ka
dar suç teşkil eden hareket örneklerinin de öğrenilmesini sağlar. 
Öyleyse, suç ps-ikolojik ve no1'mal öğrenme süreçinin bfr sonucıı'd.ur. 
Suç, böylece ldşi tarafından işlenmiş normal bir fiildir. Yoksa, anor
mal ya da dejenere olmuş bir psilmkıjik davranış sayılamaz. 

Hayatı süresince ldşi, sqç teşkil eden veya etmeyen hareket ör
nekleri karşL�ında bulunmaktadır. Her ild çeşit harel�eti de ayni nor� 
mal psikolojik öğrenme süreçi içinde elde eder. Kişi nasıl yemek ye
mesini, oturmasını, kalkmasını, toplum için faydalı hareketleri öğ
renmekte ise, suçu da ayni suretle ve ayni psikolojik süreç içinde 
öğrenir ve suç teşldl eden davranı§ şekilleri Elitle eder. 

İşte, suçu normal öğrenme psikolojik süreçi içinde izaıh eden 
teorilerin ortak esası hundan ibarettir. 

380. - Suçu böylece nonruı.l öğrenme süreci içinde izah eden 
teorileri iki gnıp halinde toplayabiliriz. Teoıilerden bir losm,ı söz 
konusu öğrenme siireçi içinde suçluyu çevreleyen toplumun esas 
teşkil ettiğini ileri sürmüşlerdir. İkinci bir grubu teşkil eden teroiler 
ise, Sutheı·l.tıncl tarafından ileri sürülmüş olan aykııı:laırın birleşrııesi 
(içtimaı) teorisidir. 

2) Muzaffer Sh-el'if, An Outline of Social Psychology, New York 
1948, s. 2.02; bk. Snlhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 1978, 
s. ısa ve son. 
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2. § SUÇU ÇEVRE ETKİLERİ İLE İZAH EDEN 
TEORİLER 

381. - Yukarıdaki bahislerde, suçun büyük şehirler, küçük şe
hirler ve köyler arasında ne suretle dağıldığından ve şehirleşme ile 
suç arasındaki ilişkilerden söz etmiştik. Ayrıca ekolojik etüdlerin 
piteliğini de izah etmiş.tik Dikkat edilmek ,gereldr ki, bütün bu ,gö
rüşlerin esası, suçluluğun bölgede var olan "suçlu örneklerin" öğ
renilmesinden ibaret bulunduğudur. Bütün tbu görüşlerdeki müşte
rek esas kişinin, suçlu küçüğün, içinde yaşadığı çevre ile temas ve 
iştiril.k sonucu suç teşkil eden hareketleri öğrenmesi ve zamanla 
bunları itiyat haline getirmesidir (221 ve son. no. lara bk.).  

Hatt&, bir cezaevinde, yaşamanın sonuçlar! ve böylece elde edi
len itiyatlar ayni psikolojik izah tarzına bağlanmak gerekir1

• 

GörülüY'o-r ld, bir grup teşkil eden ve suç haklonda küllı bir 
izaıh tarzı vermeye teşebbüs eden bu teoriler, psiko.lojik - sosyolojik 
nitelik göstermektedirler; gerçekten suçu, psikolojik öğrenme nor
mal süreçine bağlamaları itibarile psikolojilc hüviyeltedirler; öğren
meye ait malzemeyi verenin ise s'Osyal <Drlam olduğunu belirtmek 
sure tile de soSyolojik kimlik taşımaktadırlar. 

3. § AYKIRILARIN BİRLEŞMESİ TEORİSİ ('") 

382. - Bu teoriyi Sutheıfond ileıi sürmüş ve teori son yıllar 
içinde Amerilcan sosyologları arasında en ziyade ilgi ile karşılanan 
görüş olmuştur; şu suretle özetleyebiliriz1 : 

Bir olayın bilimsel izahı iki �uretle yapılabilir : 
1) Olayın gerçekleşmesi sırasındaki etkili faktöder yönünden 

bir izah getirilir; ya da 2) Olaya ön gelen, geçmişte meydana gel-

I)  Donah1 Clemmer, The Pıison C'ommunity, Boston HM-O. 
(*) The Tiıeory of Differential Association. 
l)  Bk. Sutherland - Cressey, Principles of Criminology, 3. bası, 

s. 74 ve son.; Edwin Sutlıerland, The Dlfferential Association 
(Criminology a book of Readings, s. 275); Eılwin Suthcı•Iand, 
The Development of the Concept of Differential Assoclation 
(Ohlo Valley Sociologist, Mayıs 1942, s. 3). 
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miş bulunan bir süreçe bağlı ofo.rak bir izah yapılır. Birinci halde 
izah mekaniktir. İkinci halde ise tarihi ya da jenetiktir. B.fünısel 
balomdan her iki. izah tarzı da arzu edilir. Fizik ya da biyolıojik bi
limlerle uğraşanlar suçun izahı ba·kımından bhinci me�odu yeğ tu
tarlar, Fakat şimdiye kadar birinci tarzdald izahlar başanh olma,
mıştıı·. Zira bu izah tarzınd0n yana· olanlar kişisel ve sıosyal patolo� 
jifi biı'hirinden ayuuıağa, tecride teşebbüs etnıişleTdir. Oysat suç 
hareketinıin sıapıldığı sırada var olan eğilim ve dürtüler, geniş ölçü
de olmak üzere, kişinin geçmişine bağlıdır ve halen varolan bir du
ruma karşı gösterilen tepld ise bu eğilim ve dürtülerin bir belirle
me biçimini ort-aya koyar, 

İkinci izah tarzı ise Jdşinin geçirdiği hayat tecrübelerini göz
önüne almaktadır. Bu izaıh "tarzı kişi tarafından, suçu işlediği tarihe 
kadar elde edilmiş olan eğilim ve ka,biliyetler çerçevesinde taı-if 
olunan bir durumu belirbnektedir. Böylece geçmişte ıoluşınuş ka
biliyetlerin, dürtülerin suç için uygun bir dumm- gerçekleştiğinde 
bun{ın işlenmesine sebep olduğunu iddfaya götüren bir görüş ileri 
sürülmüş bulunmaktadır, 

383. - Kişi aşağıdald süreç gereğince suç olan ı-avn' ve harel<e
ti yapar : 

1. Suç ö@renilfr, Bunun anlamı şudur ki, suçu oiu_şturan hare
ket veraset yolu ile intikal etmez. Suç için yetiştirilıuemiş oliı.n biı' 
kişi suçu icat ederek işleyemez. Suç, failin bir tür yetişkinliğini 
gerektirir. 

2. Sııç dmıramşı karş,lıklı alaralc temas h,cdinde bulunma sü
reçi içinde diğeı· kişilerle olan mütekabil ilişkileı· içinde öğ,"erıilfr. 
Bu temas söz yolu ile olur, bazı jest ve hareketler kanalı ile de ger
çekleşir, 

3. Suç olan eylemin öğrenilı'fi, özellikle ilk gruplar2 iç�ııde ger
çe!Neş-iı'. Bu itibarla sinema, -gazeteler gibi iıaberleşıne araçları bu 
konuda nisıbeteıı önemsiz rol oynar. 

4, , Suç ülan eylemin öğrenilişi, a) bazen pek karmaşık, -bazen 
basit bit· nitelik gösteren suç-ıın işlenmesi telmiğini, b) saik, d'iirtü) 

2) Bu gruplar için bk. Sulhi -Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, s. 200 
ve son. 



AYKIRILARIN BİRLEşMEsi TEORİSİ {./45 

msyoınalizasyon ve davraııışlann özgün (m.alısus) yönünü öğrenme
ği sonuçlar. 

5. Saik ve dü,ttülel'in kendisine özgii yönü, kaınuııfonn yatkın 

ve yatkın olmayan tarifle"l'i (örnekleri) ile öğrenili1'. Bazı toplum
larda kişi, kanunları ve riayet edilecek kuralları değişırruız surette 
tarif e-den (örnek veren) kimselerle çevrilidir; diğer bazı �ovlum
larda ise, yaptıldan tarifler ( verdikleri örnekler) kanunların ilıHl
line yatkın olan kim�elerle çevıilmiştir, Amerikan toplnmı.mda bu 
ta.rifler hemen daima karışnuş durumdadır ve bu sebepledir ki, 
Amerikan toplumunda �nun.lara 01·cmla. bit kiiltiir ihtilafı bıulun
maktadır. 

Bir kişi kanuna uymaya yatkın tariflere (örneklere) nazaran, 
kanunun ihlaline yatkın (örneklerin) tariflerin abartılmış derecede 
çokluğu dolayısile, suçlu olur. Bu, aykırıların ,birleşmesi prensibi
dir, Kişi suç teşkil eden örneklerle (*.) ,  misallerle, temasın çolduğtı 
ve �uç işlerneğe aykırı örneklerden tecdd edilnı,iş bulunması dolayı
sile suç işler. Her insan, sakımlmaz şekilde etrafındaki kültiiırii be
ııim.<:er ve ona 1ıyar. Meğer ki1 ih_tilaf halinde bulunan diğer -bir ta
kım örnelder bulunmuş ·ulsun. Bu bakımdan suç hustisunda önem
li olmayan ·birleşmelerin, birarada bulunuşların, suç olan eylem 
üzerinde etkisi ya yoktur, ya da ç'ok azdır. 

7. Aykw<ılarnı birleşmesi çok7uk, devam siiı"esi, üstüın!liik su·aısı 
ve yoğunluğu itiba:-ı-ile değişik olab_iliı'. 

8. Suç olan ya da olm.ay(.m misaller ve ömeldede teınıas samı� 
cu suçu olııştura-n. eylemi öğrenme s-üreçi, biitii'n diğer öğrenme sii
ı-eçk'!'ine ait mekanizma. gibidir. Bunun ınıJamı şudur ki, suç eyle
mini öğrenme si.ireçi sadece taklitten ibaret değildir. Mesela ırzına 
geçilen bir kişi bu fiil ve hareketi taklitten başka hir süreç ile öğ
renmiş olur. 

9. Suç ol.an eylem, genel ihtiyaç ve değerlerin b-i1' 1helirlemesi 
olma:l!laı beraber, genel ihtiyaç ve değe,derle izah oltıın,aıınaz; zirn suç 
olmayan hareketler de · aynı ihtiyaç ve değerleııin ürünüdül'. Bir çok 

. kriminJoJoglarca suç eylemini, mutluluk prensibi, sosyal itibar ka-

(*) Criminal patterns. 



KRİMİNOLOJİ 

zanmak ıçın mücadele, pıara saiki gibi genel dürtü ve değerlerle 
izah teşebbüsü başarısız olmuştur. Zira hu dürtü ve değerler ka
nuna uygun fiil ve hareketleri de_ ayni biçimde izah etmektedirler. 

Suç teşkil eden eylemin bu suretle izahı suç eylemini işleyen 
ldşi bakımındam:lır, Suç olan eylemi toplum, İhiillet ya da diğer 
gruplar bakımından da izah eden teoriler kurmak mümkündür". Me
sele bu balomdan ortaya konulunca deği§ik sosyal gruplar içinde 
suç oran-larının mukayesesine ve belirli gruplar içindeki yüksek suç 
oranınm izahına ilişkin olmaktadır. 

Sutherland'a göre bu bakımdan verilen izahlar arasında en mü
kemmeli yüksek suç oranını dezorganizasyona bağlayan görüştür. 

Bu görüşün esası şudur : suç menşe ve kökünü sosyal derorga.
nizasyonda bulur ve bunun bir belirlenmesidir'. 

Dezorganizasyon 
384. - Günümüzün toplumlarında kişi, değişik toplum amaçla

rı ve araçları ile kar;ı:ı karşıyadır. ·Bugünün insaru, eski Çın veya 
Hind'in stati,k toplumlarındaki insan durumunda değildir. KiŞi ayni 
zamanda değişi.!,: alt gruplara mensup bulunmakta ve bir grup için
de doğru sayılan hareket bir diğerinde yanlış, uygunsuz sayıl�k
tadır. IGşi belirli durumlar karşısında ne suretle hareket edeceğini, 
kendisintlen ne bel<lenmekte olduğunu bilmemektedir, İşte ldşice 
uyulması gerel<li bu kuralların birbiıine benzemeyişi bir tür dezor
ganizasyon sayılm.aktadır. Şu anlamda ki, evvelce var olan S'OSyal 
organizasyon ortadan kalkcmıştır ya da kalmaktadır. fy[eseM., içinde 
bulunduğu sosyal şartlar içinde kişi üzerine gelen etıkiler ahenk-

3) Sutherland'ın bu görüşleri için ayrıca bk. Clinard, Ekıciolo-gists 
arid American Criminology (Journal of Grim.inal Law and Cri
minology, Ocak - Şubat 195,1, s. 5491) . Donald, Cressey, Appli
cation and Verification of the Di.fferential association Theory 
(Journal of C;riminology, and Police Science, Mayıs - Haziran 
19'52, s. 43); Vold, Theoretical Crimino_logy, New Yorlc 195-8, s. 203 
ve son.; Cohen, L1ndesmith, Schnessleır, The Sutherland Papers; 
Donald R. Cressey, Delinquency, Grime and Dif!erential Asso
ciation, 1964; Ralph Turner, The Quest far Universals in So
ciological Research (American Sociological Review, Dec. 1958).  
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sizdir ve bir sisteme hağlı bulunmamaktadır. Böylece bir tür sosyal 
dezmganizasyon hali ortaya çıkmış bulunmal<tadır-ı. 

Batı uygarlığı çerçevesi içinde bulunan memleketlerde bu tür 
bir sosyal dez·orgallizasyonun gelişmesini sonuçlayan süreçler 1'e
kaibet, akwılık ve ihtiliif olmuştur. Bunlar mantıken ve fihen bir 
suç ideolojisi ile ahenktıar olan bireyci bir ideoloji ile ahenkli bulun
muşlanİır. Bunun anlamı ş.udur : Toıpluın o tarzda teşkilatlanmıştır 
ki, bu hem suçtan sakınmayı ve hem de suçun işlenmesini sonuç
lamaktadır. Mesela bir beyaz yaka suçlusu, çocuk suçluluğunu ön
lemek ma.ksadı iJe kurulmUıŞ bi_r toplumun üyesi olaıbilmektedir. 

Diğer yandan gerçekleşen ekonıomik ve sınai iıhtilıll ldşiler ara
sında en geniş Lir rekabetin gerçekleşmesini sağlamak için hülcO.
metin ve idarenin zayıf olmasını is�emiştir. 

Smaı' ve demokratik ihtilal ili:ı birlikte gerçekleşen ideoloji ve 
davranı,şlar hükilmette, idarede ve diğer müesseselerde otoriter 
prensibin aleyhinde olmuştur. 

Bireycilik sosyal ıorganizasyona ıait olumlu -bir prens.ip değildir. 
Bu itibarla ihtil&ller sona erdikten sonra b·ireycilik ldşinin kamunun 
iyiliğine •karşı lakayt bir durum takınması ve hodgıım -birnysel men
faatini baş düzeye çıkarmasını gerektiren bir esas prensıip ,ha.linde 
gözükmüştür. Bu felsefe içinde yegiine .gör�v, foanun ve. sözleşme
nin ıuhundan çok metnine uymadır. Herkes kendi lciş-isel menfaat
leri amacına uygun olarak hareket etliği takdirde ıbundan kam!u
nun iyiliğinin de ortaya çıkacağı kabul edilmektedir. Bu bireyci 
felsofe içi.nde Bll'leş.ik Amerika'nın bütün tabii lcıaynal<lan sömü
rülmüş ve memurlar rüşvet ile iğfal olunmuşlardır. 

Bu genel inanış içimle suçlular da kanunun, sosyal yararının 
gözününe alınacak unsurlar olmadığına ve kullanılan melod ne olur
sa arzu edileni elde etmenin me§,ru bulunacağına inarımışlardır. Bu 

4) Edwin SutltU"Jand, White Collar Crime, New York, Hi49; T'iltn 
toplum ve alt gruplar kavramları icin bk. Sulhi Dönmıezer, Sos
yoloji, 7. bası, İstanbul 1978; s. 6 ve son. Hemen açıklayahm iti, 
Sosyolojide sosyal dezorganizasyon terimi değişik şekillerde kul
lanılmaktadır. 
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bireyci felsefe kadar suça yöneltici, taJhrik edici bir -baskı tasavvur 
olunamaz, 

Rekabet sistemi ilk önce zayıf bir hükO.meti gerektirmiştir. Fa� 
kat önemli olan bazı imtiyazlar elde olunmadığı takdirde rekaıbetin 
son haddine kadar faydalarından yararlanılamııyacağı anlaşılmış ve 
imtiyazların ise ancak hüldımet eli ile elde olunaıbileceğıi l<avranmış
tır. Sonuç olarak bazı endüstri dalları tarifeler elde etmişler ve 
diğer imtiyazları sağlamışlardır. 

Evvelce belirli asalet stıandartları, li.iıksün sadece belirli sınıfla
rın tekeli altında olmasını gerektirirken <lem.olo.·atik ihtiliH ile asa
letin ortadan l�alknınsı, lüksü büün sınıflar iç.in bir ihtiras haline 
getinnıiş ve asaletin yerini servet sahibi iş adamJıarı almışlardır. 
Servet her şey haline gelmiştir. Büyük servetin ise el işi ile değil 
fakat bir takım manevralarla elde ollinaıbileceğf belirmiştir. K19lay 
kazanmak ve bunun yolunu bulmak bir ideal -halinde her sınıfın 
zihnine girmiştir. Suç da kolay kazanmanın bir spekülitif aracı sa
yılmıştır. 

385. --,--- Ancak şu hususa işaret edilmelidir ki, son kuşaklarda 
Amerika'dG, işte ve siyasette -bireyci sistem, nıad.diyetçi görünüşün
de, gittikçe değişHdiğe uğrarn.ıştır ve uğramaktadır. Büyük şirke
ler, bankalar, zincir mağazalar, tiyatrolar, gazeteler,, yine zinciı-leme 
mülkiyet halindeld radyıo şirketleri bu değişildiği ortaya koymak
tadırlar. Bu suretle bireycilikten kamusal kollektivizme doğru bir 
geli .;::me vardır. Fakat bununla beraber bu tür büyük· kuruluşların 
kentliledne öngeleıı kişiler gibi hareket ettilderi ve hil'eycıilik ideo
lojisinin bu kuruluşlarda da  egemen bulunmalcta devam eylediği 
nıuhakkalctır. 

Belki de sınai ve demokratik ihtilal ile bll'likte ,bulunan en dile� 
kati çeldci sosyal şaıi, gittikçe yoğunluğu ıartan aıkıoılık (mobility) 
?lmuştur. Akıcılık ise başlıca sosyal kontrol araçlaıını oluŞturarr 
(geniş aile) nin (komşululc) ilişkilerinin parçalanmasına, dağılma
sına sebep olmuşur. Akıcılık küçük aileyi ve bir kişinin h�r�I��t y_e 
fiillerine karşı diğerlerinin ilgisizliğini dıoğunnuştur5 (Fizik alucılık 
ve suç konusu içlıı 228 Ve s-on. no. ya bk.). 

, __ 

5) Akıcılık v..e suçluluk k onusu için bk. Johannes Stuart, Mobility 
and Delinquency (American Journal of Orthopsycltiarty, Ekim 
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Kültür ihtilfrfı 

386. - Kişiyi idare eden etkenlerin devamlılık ve ahengindeki 
kusur ve noksam açıklama maksadı ile ( sosyal dezorganizasyon) ile 
birlikte (kültür ihtild/ı) terimi ile kullanılmıştır. Kültii1· ihtildfın
daııı maksat belirli bir kültiiıı·e ah değer ,ve rl.avranışlarrıııı, ,diğer bir 
kiiltüı· içinde belil'mesidir. ·Bu bakımdan kültür değişmeleri de, kül
Lür ihtilafları doğurur. Kültür ihtilaflarının en <başlıca kaynağı, hiç 
şüphesiz, bir ülke içine olan geniş ölçüdeki göçlerdir .Amerika'ya 
göçen Avrupa,'lının çocuklarının geniş ölçüde suç işlemeleıi, oıta
smda kaldrklan yeni Dünya ile Eski Dünya kültürlerinin sebep ol
duğu ihtilafa dayanmaktadır0

, 

Özetlenecek olursa demokratik ve sınai gelişmenin sebep oldu
ğu sosyal süreç, sosyal kontrolü beş yönden değiştirmiştir. 

1) Sosyal temasların bölgesel toplumlardan Dünya ölçUsüne 
yıayılrnası dolayısile sosyal kontrol ihtiyaCJ o oranda artmıştır. Re
kabetin baskısı dıo,Jayısile kişiler her türlü sınll'lamaya karşı cepihe 
almışlardır. Servet başlıca üstünlük alilmeti haline gelmiştir. Lü.İcs 
ha}_'at standartları için ıolan ihtiraslar ve kolay para kazanmak is

. teği bütün sınıflara sirayet ehniş ve kamunun iyiliğ.i ve selilmeti 
düşünceleri ihmal olunmuşur. Kamunun iyiliği ve kamuya karşı 
görevler kavramı yerine rekabete day-auan bir ·kiş-isel haklar ve hiz
metler ideolojisi suç ve suçluluk için esaslı bir zemini oluşturmuş
tur. 

2) Bölgesel ve tecrit edilmiş durumda .bulunan topluınlardaki 
eski kontrol araçları (aile, kilise gibi) ya ta;ınamile ortadan kallanış 
ya da esaslı şeldlde zayıflamıştır, 

3) Geniş sınırlı bir kontrol aracı olan kanun zayıf tutulmuş 
ve bükü.met ne kadar zayıf olursa kamunun iyiliğinin de o, kadar 
geniş ölçüde gerçeldeşeceği felsefesi yayılmıştll'. Bütün bu süreç 
içinde suçluluğun genelleşmesi, elbette, beklenmelidit'. 

1936, s. 486); Henı-y Joly, La France Criminelle, Paris 1"889-, s. 45. 
Sosyal koı:ıtrol kavramı için bk. Sulhi Dönme\ı.er, Sosyoloji, 7. ba
sı, İst. 1978, s. 317. 

6) Kültür ve kültür ihtilıifları kavram ve konuları için bk. Suihi 
Dönme:ı:eı-, s.g. eser, s. 113 ve son. 

Kriminoloji - 29 
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4) Sınai' demokratik ihtilfilin sebep ıo,lduğu olaylar Aınerika'
da, �iğer Avrupa Devletlerine göre çok daha ,az .engel ve· tepki ile 
karşılanmıştır. Zira ilk koloni:tasyon devirlerinden iti.haren Ameri
ka'ya gelen göçmenler çok çeşiÜi kültür özelliklerini b<?'raber getir
mişlerdir. 

5,) Avrupa milletlerinde suç ayni miktarda yaygın bulunma
mıştır, Zira Avrupa toplumJarı, Amerikan tôplumll oranında, akıcı, 
rekabete dayanan bireyci ve heterojen o-lmarnışlardır. 

Sutherland'm bu teorisi, bütün diğer Amerikan görüşleri üze
rinde az ya da çok etkili olmuştur7

• 

Eleştiriler 

387. - Sutherland tarafından belirtilen bu göırüş üç yönden 
eleştirilmiştir : 

Bir kere teori lmnunun ihlilline yatkın ,kültür tfil'iflerinin ne 
!çin varolduğunµ izah etmemektedir, Ayrıca Sutıherland'ın teorisi 
bazı kişilerin diğerlerine nazaran suç teşkil eden örneklere daha 
fazla maruz .bulunduklarını da açıklamamaktadır, Teori sos.ya,1 ya
pıdan tegafülde bulunmaktadır. 

ikinci olarak Sutherland'm aykırıların birleşmesi teorisi ampi
rik tahkike müsait değildir; Psikoloji veya Sosyoloji için geçerli de
ğişkenleri ortaya koymamaktadır. 

Üçüncü olara:k aykırıların birleşmesi teorisi bir toL'Olojiyi iıh
ti'va etmektedir : Suç teşkil eden eylem belirli: sebep ve 'saiklere da
yanıyorsa, yilni basit bir kontrol edilemez, zorgulu ( compulsive) 
bir eylem değilse ''kanunun ihlaline müsait tariflere istimı,d eden" 

7) Açıklamalıdır ki, suçun bir tür sapm,a _şekli olmadığı fakat tam 
tersine suçlunun yakın gr11bunun sosyal norm ve değerlerine 
uyan ve biz:eyin içine geçirmiş olduğu bir davranış teşkil etti
ği hakkındaki ön _görüşe Thorsten Sellin, akülturasyona uğrayan 
Amerika'ya göçmüş diğer milli grupların suçluluğunu izah hu
susunda başvurmuştur. Aynı görüş tarzı Clilford Shaw, Harvey 
Zorbangh, Nels Anderon'un eserlerinde de açıklanmıştır (bk. 
Sykes, 2,69). Bu konuda özlü tafsil§.t için bk. David Matv.a, Be
comin-g Deviant, Prentice - Hall 1969-. 
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bir suçu tasavvur etmek güç olur. Suç, nihayet, kanunun ihlalidir. 
Böyle -bir davranışa, saik, dürtü ve böyle bir clavrauışa müsa-it tu
tumların sebep ·olduğunu söylemek çok fazla bir katkıda bulunmuş 
olmayı ifade etmez�. 

4. § ENTERAKSİYONİST TEORİ 

388. - Geçen ıan yıldan beri krimirrolojide özellikle başlıca üç 
büyüık akım ya da eğilim kendisini gös,termiştiı'1• İlk akım Çteden
beri var olan ve suçluların incelenmesi ve muayene sinden elde edi
len sonuçların sistemati� edilmesi Yoluyla klinik bir yaklaşımı 'be
lirten eğilimdir. Bu akını, geçen bahislerde de imh ettiği.nüz _ gibi, 
"suçltı Hşilik" konusundaki teorilere ve metod olarak da klinik gö-z
le'n:ı.lere dayanan tipoloji gi:bi usullere dayanır. Bu alamdan Beşinci 
Bö1ilmde geniş olarak ayrıca söz edecoğıiz. 

İ-ldnci eğilim sıosyal bilimler uygulamaJ,arına dayanmakta ve kri
miınolojiyi .bir tür snsyal savunma biümi ,oılarak ,gören yaklnııı.mı 
velirtmektedir. Bu alnın özellUde rnese-la adaletin tevzi� polis gibi 
sistemlerin incelenmesi ve değiş.fü sistemlerin verdiği sonuçları de
ğı�rlendirme şeklindeki sistem analizlerine ve operasyonel inceleme
lere dayanır. 

Nihayet krinıinolojide sosyolojik k-arakterde olan ve entemksi
y,01n.ist ıoılarak tanımlanan yeni -bir eğilim suçluyu bizzat toplumun 
suçlu olarak sınırladığı gfüüş,ünden ,hareketle mesela siyah sayılar 
(stigımıtizasyon) damgalama süreçi (labellin,g), suçluluk klişe tip
leri ,(stereotype) giıbi konuları araştırmalarda esas olarak ele al
maılctadır. 

Bu paragmfta sosyolojik yöntemdeki kriminologların çoğu ta
rafından benimsenen (Beckeı·, M.atza, Chaımı,rın, özeHilde Lemeıt, 
Erik.son, Eme1"Son, Shıolham, Christe) enteraksiy:onist görüşü izah 
etmeye çalışacağız2

• 

8) Bu ele�tiriler için bk. Sykes, 270 ve son. 
1) Bu üç konu 1'9'73 Beigrat Milletlerarası Kriminoloji kongresinde 

tıı,rtışılrruştır. 
2) Bu para.graf kaleme alınırken özellikle !\filan Milufüıovio (Gene-
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Enteraksiyonist goruş� kriminoloji alanına sosyoloji ve -sosyal 
psikoloji dallarından intikal etmiştir, T eori. sözü geçen bilim dalla
rında oldukça kıdemli ·bir geleneğe sahiptir. Özellikle İngiliz ve 
Amerikan kriminoloji _çalışmalarında suçluluk ve  sapma (Devi
ation) konularında yapılan etüdlerin çoğunda bu teori. uygulan
ma,ktadır. Gerçi _bu teoriden yana olanların görüşleri arasında az 
veya çok farklar vardır, bununla b eraıber teori geniş hatları itiba
riyle şöylece özetlenebilira: 

Bilindiği üzere toplum tüm ve alt sosyal sistemlerden oluşur. 
Sistemin yapısal unsurları, toplumu teşkil eden kişi ve  alt sosyal 
gruplar arasındaki iüşkilerde kendilerini gösterirler. Toph.ıırııu oluş
turan alt sosyal gruplar, tabakalar, hayat stili, şansı, sosyal değer
ler, insan eylemleri yönünden değişik görü§ ve idreklere sahiptir
ler. Toplumda egemen siyasi ya -da ekonomik sosyal statüleri, mev
kileri4 işgal eden gruplar, toplumun kültür, ideoloji, siyaset, hu
kuk ve diğer kültürü oluştur.an b-ütün alanlarda önemle etki yap
ma imk.1nma sahiptirl'er. Bu gruplar ay:n_ı zamanda toplumdald sa
pıCı, ya da sapıcı say1lmay811 eylemleri belirlerler. Dolayısiyle sa
pıcı. hareketlerden cezayla kar�ılanan suçlan da bu egemen grup
ların inanç, istek ve beklentileri (expeotation) beLirlemiş olur. Tüp-

ral Report, Main Trends in Contemporary Criminology, Belgra
de, Sept. 17-22, :1973); Freeman, Organizational trend The Delin
quent Stereotype · and Stigmatisati.on (aynı kongreye sunulan 
rapor; Shlomo Shorha,m - Miriad Nehari, Crime and Madness 
(Annales Internationales de Criminolo-gie, yıl 1970, 9, No. 1); 
Nils Christie, Report of the first Section, The Delin,quent Ste
reotype and Stigmatisation . (aynı Kongreye sunulan ı>apor);  
Mead, Mind Self and Society, Chicago 1967; özellikle Lemert, 
Human .Deviance, Social Proble�, and Social Control, New 
Jersey 1967; Howard Becfoer, Outsiders, Studies in Sociology 
and Deviance, Landon 19163; Iaııı Taylor - Paul Walton - Jack 
Young, T'he New Criminology, For a Social Theory of Deviance 
with a forword by .Alv'in W. Gouldner, Landon 1973· -(bu eser 
hakkında yazılmış çok özlü bir analiz için bk. Clinard, Some 
implications of the Ne'W Crirninology (JCP. Feb. 1974). 

3) "Özelİikle ı-wilutinovic'in raporuna bk. 
4) Statü, mei/ki kavramı için bk. Sulhi Dönmezer, Sosyoloji, 7. bası, 

1 
• 

1st. 19"78, s, 158 ve son. 
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lumu oluşturan diğer kişilerin eylemleri sözü geçen inançların or
taya koyduğu kurallarla· çatışınc� suç ortaya çıkmış olur. O halde 
suç ve sapıcı eylem gruplar :arasındald sözü geçen ilişkilerle kar
şılıklı el!ldlenmelerle etki - tepki ilişldleri ile (interactionary relaiion� 
ile izah edilmelidir, Bu görüş içinde sapıcı olarak tarif edilen hareket 
bizzat J,endisi itibaı-iyle yani objektif varlığı yönünden sapwı, de
ğildir. 

Hoıward B'ecke1·'ins belirttiği gibi sapıcı hareketi yam.tanlar, bu 
hususta-ki kuralları koymak suretiyle,. bizzat sıosyal gruplardır, S1J-s
yal grupların bir kısmı sözü geçen kuralları yapıp belirlJ ldşilere 
bunları uy;gularken onlan toplum dışı (Outsider) olar,ak damgala
yıp etilcetlemektedirler. Bu görüşten hareket edince, sapma, kişinin 
işlediği eylemin bir vasfı değildir; fakat ona diğer ldşilerin 'uygula
dıkları kural ve müeyy,idelerin bir sonucudur. Sapıcı kişi kendisine 
bu etiketin başarılı bir biçimde yapıştırıldığı ve sapıcı d avranış in
sanların o suretle etiketledikleri, eylemdir. Yoksa sapma bizzat kişi
nin eyleminde kendisini gösteren bir vasıf değildir. Sapma bir hare
keti yapan ve o harekete cevap verenler ar.asındaki karşılıklı iliş
kinin vasfıdır. B-öyle olunca sapıcı eylemi işleyen ldşi ancak yaka
landığı zaman sapıcı, suçlu olur ve bir defa suçlu olarak damgalanıp 
etiketlenince ı0m,!n artık kamu gözündelci kişiliği en deıin bir şekil
de değişikliğe uğrar. Artık ·o yep.i bir statü içine foonulmuş, etiket� 
lenmiş ve huna göre işleme t€1.bi tutulan bir kişi haline gelmiş olur. 
Kişi ·böylecene bir de organize bir grup içine girince, bu onun biz-. 
zat kendisine ilişkin idrakini o kadar güçlü ol.arak değiştirir ld, 
bizzat sapıcı hareketin faili kendi kimliğini başka türlü hlsselmeye 
başlar. 

Hattil hazan kişinin üzerine,, sapıcı hareketi işlemeden de yan
lışlıJ<la ya da diğer bir takım sebeplerle suçlu etiketi, stiıgması ko
nulunca, toplum onu artık yabancılaşmış, bir dışarda1d kişi, yabancı 
kişi (outsider) olarak gönneye başlayacaktır. Reşat Nuri Güntelcin'in 
ünlü (Damga) :adlı romanında belirttiği, sırf sevgilisini şerefsizlik
ten kurtarmak için, aşk yapmak üzere girdiği evde hırsızlık yaptı
ğını adli mercilere açıklayan roman kaıhramanının durumunda ol-

5) Ii:oward Beckcr, Outsiders, S.tudies in Sociology and Deviance, 
London 1953. 
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duğu gibi, hırs1z damgasını yiyen kişi, hareketi bu nitelikte olma
dığı halde, toplumda. sapıcı kişi, yabancı haline gelmekte ve o su
retle işleme t�hi· tutulmaktadır. O halde Shomaııı'ın dediği giıbi0 

sapıcı hareıketleri ya,ratan toplwndur. Stigmatizasyon mekıanizm.ası 
sosyal sapmayı yaratan asli illettir. O halde sapma suçu işleyen 
kişi ile ona tepkilerde 'bulunanlar ıarasınıdaki karşılıklı etkilerden 
doğar. Suçluluk ve genel olarak sapma (deviation) hu görüşe göre 
bir "stiıgma" şeklini alır. Kişi üzerine, diğerleri, .bir takur;, t!tiket
leri kendi kişiliğinin ibi.r parçası olarak hisseder ve içine geçirir. Ki
şinin suçlu, homıoeıeksüel, gericit kızıl sempatizanı gi.bi bir stigma 
ile etiketlenmesi, toplum hayıatında -(]ırıun sosyo - ekonomik ıirok8n 
ve fırsatlarını sınırlamakta, böylece toplumsal hayatta o kişfoin iş
gal ettiği statü ve. rol değişmektedir. Bu durumdaki ldşi önce meşru 
grup normlarını reddedip diğer ımılıküınlann-, homoseksüellerin ar
kadaşlığını aramak mecburiyetinde kalabilir. Sonunda da tJoplumun 
bütün normlarının ve değerlerinin, normatif sisteminin kişi t?-rafın 
dan reddi sonucu meyd8na çıkabilir. 

Sdgmatizasyon evvelce suç işleyenin mahkfun,iyeti sonucu yer
leşebileceği ,gi:bi Uk defa suç ve sapmaya· hizmet eden ,bir süreç şek
linde de kendisini gösterebilir. Günüill:i.izün bir- çok uyuştumcu 
rq.adde müptelaları -bu· nevi sti-gınalar sonucu suç yoluna girmekte

. dir.ler. Bir defa kötü olarak damgalanan ldşi nomılan ihlal süreci 
içine düşecek bir normun -iıhlali onu başka bir normun iıhlilline 
sürükleyecektir. Bu süreç sıoo.ucu .kişi yalxıı,ncıla§aca1lc ve suçlu ile 
toplum, ve onu ıslah ehn_ek isteyenler arasındaki çekim her gün bi
raz daha azalaca-ktır. Dolayısiyle kişi her gün' b1raz daha fazla ola
rak kendi durtjmunda olanların desteğine muhtaç hale girecekqr, 
Aile içinde, balzı üyeler diğerleri üzerine· bu tür etkiler koymakta 
ve do.layısiyle o ldşi üzerinde stigmatizasyon süreci işlemektedir. 
Hattı\ Choman bir kısım akıl hastalıklarını da sözü geçen damıgala� 
�a teorisine bağlamaktadır. Hatta Christie'ye göı-et suçlu üzerinden 
bu stigma .beLki lbll' gün kalkabilir. Ancak es.ld akıl hast.ası üzerinden 
hemen he:rpen hiç kalkmaz. 

6) -Shlomıo Sholam - Miriam Nehri, Crirne and Madness (Annales 
Inter:nationales de Criminologie, annee 19170, Vol. 9", No. 1). 
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O halde suÇ!Uluk ve sapma, grupları ara sındaki karşılıklı etki
lenıne ilişkisi marifetiyle, bizzat tciplum tarafından yamtılrnaktadır. 
Suçlular da, belirli durumlarda, belirli kurallardan hareket edilmek 
suretiyle, belirli mercilerin .böylece damgaladıkları kişilerdir, De
me!� ld., bir toplumdaki insanlar ild asli tipe aynhnaktadır: norm
lara uygun hareket edenler, uyucular ,( coınformist) ler yani saıısü�·
cüler ve saınsü,r edilenleı·, yani sosyal tepkiye, sosyal itiliş (rejeclion) 
mekanizmasına tfübi tutulanlar, Böyle olunca suçluların homojen hir 
grup teş,kil ettiği söylenemez, Bir kere meselil yukarda Reşat Nuri 
Güntokin'in romanında.Jd tip misfllinde o,lduğu gibi damgalama s ü
reci yanlış işletilmiş olabilir. Diğer yandan suç teşkil eden noım
Jarı ihlal et-tikleri halde hir çok kişiler siyah ı-akamlar içine •girdikle
ri için (siyah sayı kavramı için 39 his no, ya bk.) etikelenmemekte, 
darngalanmamaktadırlar. Sira1h rakamların içine girenlerin sayısı
nın ne kadar çok olduğunu viktimıoJoji etüdleri ,göstermektedil', As
lında suçlu olanlar nüfusun küçük bir kısmı değildir; damgalanan
lar suçlu olanların küçük bir kısmıdır, Christie diyor ki, cezaevle
rinde bulunan kişiler suçluluk denizlerinden alınmış bir hardal< su 
gihi sayılmalıdır;. yani nüfusun çok geniş bir 'lasmı damgalanma, 
stigmatizasyon sürecinden kendilerini kurtara.bilmektedirler. 

Gerçekten adaletin tevzii ile stigmatizasy,orn ve aşağıda değinile
cdc suçlu klişe tipi arasındaki ilişkilere de değinmek gerekir. Stig
ma'nın sonuçları Polisi, mahkemeleri ve verilecek cezanın tılyi.nin
de h/l.lcirrıin takdirlerini etkilemektedir, Aslında bütün Ceza Adalet 
ı:istemi suçlunun tekrar sosyalJeştirilmesini sağlayacak bfr araç olv
rak değerlendirildiği hakle, aynı sistemin fifü eğilimi, elde edilmı:k 
i s tenen amacın tam tersine dönüktür7

• 

Suç işleyen kişi üzerine stigma, damga koyma uygulaması gi' ı
nümüz toplumları ile başlamış değilclir. 

Eski devirlerde bophım suçlu üzerine stigmayı, damgayı madd:l 
olarak koyardı. Bazı toplumlar tarihte, hatta b-ugün bile suçlunun 
elini kolunu, parmaklarını kesmiştir ve kesmektedir, Fransa'da es
kiden suçlular dağlama yoluyla damgalanırlardı. 

7) Ek. Frııeman, Main trends in Contemporary Criminology The 

Organir.ational Trend. 
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Demek oluyoi ki, rophmı.un ·sapıc� hareketi yapan kişiyi damga
laması, etiketlemesi fonksiyoneldir. Hatta hir bakıma denilebilir ki, 
damgalamanın fonksiyon gördüğü bir toplum iyi bir toplumdur, 
kötü toplum damıgalama sürecinin işlemediği toplumdur. İnsanların 
sapıcı hareketi yaptıktan sonra saklanabildikleri toplumlarda dam
ga fonksiyonu görm,iiyoır. Bir de bunun karşılığı olara,k bütün sapıcı 
haı-eketlerde bulun.an herkesin d:amgalanıdığı, hiç kimsenin kaçama
dığı top-lwıı: tipi vardır. Christie'nin dediği gibi her iki toplum tipi 
de aslında arzu olunur nitelikte değildir. Aslında en iyi çöziim 01ta 
yoldadır. 

Bir kısım damgalama faaliyetinin yerine getirilmesi toplumun 
işleyebilmesi için kaçınılmazdı. Buna karşılık her har"eketin dam
galandığı katı bir toplum düzeni de hir tür insan harcama makinası 
gihi işler. 

Ayrıca damganın dereceli olabilmesit şiddeti iti.bariyle değişik 
derecelere bölüne.bilmesi gerekir. Bununla berıaber problem aslında 
polltik tabiattaki sorunların çözümlenme biçimine bağlıdır: içinde 
yaşadığımız toplum ne derece sıkı oJmalı, yargılamak, derecelendir
mek için nasıl bir sistem uygulanmalı? Bu soruya cevap -getirmeli
dir. Bu bakımdan di)Teıbiliriz ki, toplumda sapıcı harekette bulunan 
bıİzı kişilerin da,mgalanrnakta kurtulmaları toplumsal yönden fay
dalı olabilir : 14·yaşında biı: çocuğu, sapıcı hareketinden dolayı dam
galayan ve toplum yönünden bk ya.hancı haline getiren uygulama 
aslında ne kişisel yönden ne de toplumsal yönden bir yarar sağ
layacaktır. 

Gerçekten sligmanın yeni suçların işlenmesi bakımından da et
ld yaptığını yukarıda açıklamıştık Zira damgalanan ldşi toplumun 
reddettiği, attığı kişi hali.ne geldiği için, bu kişinin sosyal mevkii, 
r.olü değişmekte ve kişinin eski mev'lciini elde etmesi olağanüstü 
güç olıüaıktadır, Bir defa damgalana,n kişi hayatta bir çok engellerle 
.karşılaşacak, hayat şanslarını kaybedecek, ayırım sürecine tibi tu
tulacak, kendisini yıaıbancılaşmış olarak ih.issedecek ve belld de ken
disi. gi-bi olanların _gruplarına katılmak zonmunu hissedecektir. Le .. 
mert bu hali bir tür savunma ve uyma aracı olarak tanımlamaık

. tadır. Bu hal, suçlu davranışı azaÜmaz, adeta· çoğaltır. Adeta Kel
lens'in dediği �bi sl).pma zincirleme tepkilerden doğar ve bizzat 
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kendisi tepld doğurur, Böyle olunca toplumun reSmJ sosyal ,kontrol 
ıruırcileri faaliyetleriyle hir bakıma suçluluğu çoğaltmaktadırlar, 

Enteraksiyıoırıist yorum ve teori suçlu klişe Uple1'inin izahı bakı
mından da bazı verileri tes.bit etmektedir. Sti-gma 4clişe tipleıi ya., 

ratan bir tür araçtır. Etiketleme kişinin toplumun nüfus yapısı için
de sınıflandırılmasını sağlayan araç olmaktadır. 

Klişe -ı.ip, toplumun aŞağı sosyal tabakalarına bağlı, kendisine 
özgü fizik, psi-kol,ojik ve sosyal karnfoteristikle1re sahip bir ldşilik 
olaralc ortaya çıkmaktadır. Irk, yaş, mevld, cinsiyet, giysi stili saç bi* 
çimi, gelir ve diğer sos.yal vasıflar hazı kişilerin üzerine Polisin dile* 
katini ÇıOk fıazla olarak çeıkrnekte, böylece ortay� şiiphe davet eden 
suçlu tipler çılanaktadır. T,oplumun orta ve yulcan sosyal sınıfları 
bu klişe tipi yansıtmadıkları için resmi sosyal kontrol organlarından 
çeşitli yollarla kendilerini koruyahilmektedirler. I-Ifilci.mler, bizzat 
kendilerinin de içinden çıktıkları sosyal sımflıarı koruma eğilimini 
göstermektedirler. Meydana çıkan suçlu klişe tipi orta ve yukarı 
sınıfların nefretini çekİrıeıkte ve bu .kişilere karşı toplumun daya* 
nışmasını ku:vvetlendirm,ektedir, Bu dayanışmayı kuvvetlendirme do
layısiyle oluşan klişe tipin sosyal fonksiyonu olmaktadır. 

Klişe tipin .belirmesinde ve damgalama sürecinin çalışmasında 
ldtle haberleşme araçlarının da büyük etkisi görillmek .te, yargılan� 
madan sanık stigma sürecinin etldsine gitmektedir. 

İngiltefe'de sti,gmanm belirtilen etkileİ:ini bertaraf etmek amıa* 
ciyle son yıllarda bazı kanunl,ar yürürlüğe konulnı,uştura. 

Yubrıda verilen izahattan .-inlaşılıyor ki, enteraksiyonist görüş 
hai·eket noılctası 'Olarak suç.lunun ki.�iliğini ele alan geleneksel klinik 

. 

, 
kriminolojiye bir tilı' tepki olarak orbaya çıkmıştır. Kural ve önun 
ihl.1.li sapmanın bir tür ölçüsü olarak ele alınmakta adetıi suç oh* 
jektifleştirilmektedit, Enteraksiyonistlere göre sapma bir sosyal tepki 
konusııdur. Dolayısiyle sapmanın obj�ktif yönden belirli, kendisine 

8) Bizde 647 sayılı kanunun 7. maddesinde yeralan ve mahkO.mi
yetlerin adli sicilden ı;ıkarılmasına imkan veren hüküm, ·rnos 
sayılı Af Kanununun 20. maddesinde yeralan ve affa ·uğrayan 
mahkilmiyetlere ait adli sicil varakalarmın, adlli sicilden Çıka
rılacağına ilişkin hükümler de hu nitelikte ·sayılmalıdır. 



"'8 KRİMİNOLOJİ 

öııgü ·bir karakteristiği yıo,ktur1 kişiyle, 'unun davrıanışıyla, iligilf bir 
vasıf taş.:unamaktadır, fakat sadece diğerlerinin kural ve müeyyi
deleri uygulamalarının sonucu suçtui O halde bu görüşte suçluluk 
objektif olarak verilmiş bir sıfat değildir. 

Enterdksiyıonist görüş kpnıı.sunda bazı ele§·tiıileı· de yıapılmakta
dır: Bu görüş suçluluğa ilişkin kanuni: normların sosyal 'bakım,dan 
belirlendiğini ye sosyal bir gerçek tarafından desteklendiğini göz
den kaçırmaktadır, Oysa •her döneminde toplum, siyaset, ekonomi, 
kültür ve sosyal değerlerini yansıtan belirli bir yapıyı temsil eder. 
Bu sistemde insan ha,reketleri de kontrol edilmektedir, DolayısiyJe 
böyle bir sistemde suçlan koyan normların dikkcati çekici bil' rolü 
vardır. 

B'll normlar belirli· 'bir yapıdald toplumun sosyal değerleıini ko
. runııak için kullamlmaktad�·l�r. Thplumu koruma yönünden sos.
yal sınıflar dü_zeni esas olrubilir; faloat bu hal kuralların sosyaJ• de
ğerleri koruma rolünü göOOen kaçırtamaz. Sosyal değerler çağdaş 
toplumda., toplumun tariihinrle ve kültüründe zamanla yığılmıştır ve 
toplumun soqal mirasını teşkil et:mektedir9

, Kaldı k� ,bu sosyıal 
nomıla,r zaman içinde ·bngün de meyda_na getirilmektedir, Bir ko
münist toplumda toplumsal mülkiyet sosyal bir değerdir; buna kar
şılık .kapitalist, yan kapitalist ,bir toplumıda özel mülldyet bir torp
luınsal değerdir. Egemen grup denilen ve normları yapan -grup
!�' bu değerlerin ka:rakteriui, etldlerini� güçlerini gözönünde bulun
durmak roı.·undadırlar. 

Milut.inovic'in de ,belirttiği gibi incelediğimiz teminin ana ku
suru sÖZiÜ geçen sosyal değerleri inkfu: etmesidir. SanJd sosyal· de
ğerleri egemen gruplar istedikleri gibi yarataıbilirlenniş gibi! Oy
sa bu grupların g.üc.ü ve etkinliği sosyal zorunlar çerçevesi içinde 
:;öz konusu ola'hilU"Jektedir ve sınırsız değilıdir, Kaldı ki, toplumdaki 
diğer sosyal sınıf v.e taha,ıkalara hağ,lı gruplar ve tabakalar da, ka� 
mu oyu da hem sosyal değerler hem normlar ,balcını.ından etkindir. 
Toplum dern:OJkratik niteliğini mitırdıkça bunların et-kinliği de arta
caktır. 

9') Bk. Milutinovic, s.g. rapor, s. 5. Diltkati çeken husus bu göri.is

lerin Milutinovic gtbi bir marksist yazarca öne sürülmü§ olma
sıdır. 
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Enteraksiyonist görüş suçluluk ve sapma yönünden etiyolojik 
bir izah da verememektedir. Bu görüş kabtıl olunduğu t�kd�de, me
seli ldşiııin toplumda uygunsuz sosyalleşmesi1° diye bir kavram söz 
ko[lusu olmaz. Bu eleşliriyi gözönüne alan bazı yazarlar sosyıal 
stigmanııı foonulrnasında fiili işleyendeld ıbir istidaUan söz etmiştir, 
Adeti bunu stigma sürecinin ,başl.ıngıç sebe:hi gibi göstermişlerdir. 
Aslında sapıcı hareketin asıl sebeıbi içinde kişiliğiiı oluştuğu top
lumsal şartlarda, sosyalleşme sürecinde, kişiliğe ait sübjektif. un
surlarda, dış etkenlerde,. saıpıcı tipte-ki davranışı fii.len yaratan şarl
larda aranmalıdır, Yoksa "sapıcı hareketi yaratan toplun�dur" de
me.Jde etiyolojik problem çözümlenmiş olmaz, 

Şüphesiz enteraksiyonist görüş Iıarelketin ahlilk dışılığı prohle
nıini çözümleyememekteclir. Bizce bu, sözü geçen ,görüşün asıl zayıf 
yönünü teşkil ediyor, Adeti moral .bakımdan bu teori kördür. En
teraksiyonist görüş suçu ort�dan kaldırmaz ve suçlunun kontrol 
edilmesi zorumınu da bertaraf etmez, "Suçluluk artıyor veya azalı
yor", hıı teori içinde sözü geçen olayı nasıl, izah etmek mümkün 
olur? Enteraksiyonizm çeşitli sosyal prnıbfomleri ve h.attii 1bir bakı
ma toplumu anlam{lya imH.n verebilir, Ama. tümüyle toplumun su
ça verdiği ahliik dışı renıgi izah edemez. Enteraksiyonizm bütün suç 

"p;ohlemine nisbılik getirıneıkte, fakat prn,blemin çözümlenmesi ba
kımından kanaalınıızca hiç bir pozitif sonucu ortaya koyamıama,k
tadır, 

Bu paragrafın 1 no. hı notunda nakletiğimiz Taylo!ı· - Walon ; 
Yo-ung eserinde enteraksiyonist teori hakkında şu eleştiriler de ya
pılmaktadır : "Teori, sapmanın daha geniş ya. da gerçekten yakın 
menşelerini izahta yeteneksizdir. Keza sapıcımn tekrarladığı sapıcı 
eylem lrnrşısında, toplumsal tepldnin sebeplerini de izaih edeme
mektedir"; "Geniş anlamda toplumun izahında olduğu kadar, sap
manın iııaılnnda da, Sosyolojiden beklenen, yapı, süreç ve ,kültürü 
sürekli hir biçimde birbiriyle birleştirebilen (telif ede/bilen) bir di
yalektiktfr"ıı, 

Kah:lı ki, suç mesleğine :ıit bir kısım tipler ,bakımından damga, 
lanma, etiketlenme zorunlu da değildir : Vergi kaçrran iş adamı, 
hangi süreç tarafından damgalandığı için bu suç1an işlemektedir? 

l.'O) Sullıi Döıımezeı•, Sosyoloji, 7. bası, İstanbul 19-78, s. 151 ve son. 
H) s.g. eser, s. 171 , 
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5. § ANOMİ TEORİSİ 

389. - Sosyolojide anomi teorisi özellikle Durkheim ve Meıton 
taraflarından ayrıntılı olarak izah , edilmiştir1

, Anomi. (kuralsızlık � 
noınıless�ess) sosyal n-ormlann, insan fiil ve hareketlerini düzen
lemek hususundaki güçlerinin yılolmmh demektir. 

Anomi teorisi, sosyolojik çalışmalarda büyük ilgi çekmiştir. Tüm 
toplum ve sosyal yapı içinde, suçu, bireysel psikaıkıjik: ya da biyo
lojik faktörlerin bir ürünü olmaktan ç.ok toplumsal yapı çerçeve� 
sinde izah etmek amacını güden bir görüştür. 

Durkheim intiharlar hakkındaki kL1silc eserinde anomi kavr a 
mına değinmiş ve bu kavramı karmaşık sanayi toP.hımundaki bir 
tür intihar tip-ini izah etmek için kullanmıştır. Fakat Merton'un ese
ri' bu konuda� bundan 45 yıl ö,nce açıldanmış en önemli k,tkıdır. 

1) Robert K". Merton, Social Science and Social Structure, 1949 -
1'957. Gleonco, ILLTNOIB. Bk. Sulhi Dön.me2ler, Sosyoloji, s. 2·52 
ve son.; Marshall B. Clinar,l, Anoınie and Devi.ant Belı,a-viour : 
A Discussion and Critique, Landon, 1966; Emile Durkhcim, The 
Division of Labour in Society, New Yoı:k 1947; Suicide, New 
York 1951. 

Durkheim bu kavrama önce ''Division du travail Social'·' 
adlı eseri ile, ısg,3 yılında değinmişti; sonra kavratın, özellikle 
"intihar" lar hakkındaki eserinde ayrıntı'lı olarak açıkladl. Durk
heim'e göre, -anomi sosyal bağların, sosyal sınırlayıcıların, insa� 
nın ihtiraslarını etkin für biçimde kontrol etmesi kabiliyetini 
kaybettiği bir normsuzluk halidir. Kollektif düzenin ya bozul� 
ması, işleyemez hale gelmesi insanın doğal isteklerinin (aspira
tions), tatmin edilmelerini imkansız kılacak surette çoğaltıp bü
yüttüğünde, anomi hali ortaya çıkar. Durklıeim'in görüşleri için 
Sosyoloji adlı eserimizde s. 252 ye_ bk. 

2) Me!,'tona göre ise, insanın statü (mevki) kazanmak hususundald 
ihtiyaçlarını toplum tahrik eder ve kültürün ortaya çıkardığı 
başarı amaçlarına. ulaşılmasını sosyal yapı sınırlayınca sapıcı 
tavıi ve hareket (davranış) , meydana gelir. Merton böyle bir 
kişinin sübjektif vasfını anomia olarak belirtmek.tedir. Bazı sos
yologlar anomia terimi yerine yabancıl�şma terimini lrullanmuk
tadırlar (bk. 2 no. lu notta gösterilen Clinard'ın eseri, s. 54). 
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Albert CohenJ "Auomi teorisi o.!arak tanınan bu fikirler son 25 
yıl içerisinde Sapma Sosyolojisi alanında en etkili ifade ve açıklama
lar olmuş.tur. Meıton'un eserleri orijinal ve gözden geçirilmiş şekli 
kendisine en çok atıf yapılan çalışmalan teşkil etmiştir." 

Gerçekten Merton suç, akıl bozukluğu, alkolizm ve intilmr gibi 
sapıcı nitelikteki hallerin geniş ölçüde olarak hıplumsal yapıdaki 
uygunsuzluklara dayandığı hususundaki tezini btı görüşü ue açıkla
maktadır. Merton'a göre auorninin sonucu olan sapıcı eylem, top
lumun meşru araçlarla ulaşılabilecek başarı amaçlarına götüreceık 
kültür araçlarıyla sözü geçen amaçlar arasındald çatışmadan do
ğar. Sosyal baskılar sebebiyle normlar ve değerler arasında ihti
laflar böylece meydana gelir. Toplum kültürünün yarattığı ve in
sanlan kendilerine ulaşmaya tahrik ettiği başarı amaçlan ( success 
goals) pek çok sayıdadır ; Servet, şöhret, iktidar, öğrenim ve diğer
leri gibi. 

Herkesin başarı, para1 meslek gibi ibeılirli amaçlara ulaşmak ve 
bunlar için mücadele etmek -gereğine inandırıldığı böylece sosyal
leştirildiği bir toplumda öne geçmek ve ıamaçlara varmak için bir 
takım meşru m.:ı!rınlar vardır; bunlarla birlikte yasaldan ,gösteren 
normlar da bulunma'ktadır, Meseli meşrô. kurallara uyaratk para. 
kazanılabilir; fakat dolandırıcılık ya da inancı kötüye kullanmayı 
yasaklayan normlara uyarak -da aynı amaca ulaşılahilir. Çağdaş sa
nayileşmiş şeıhir toplumları maddi kazanç, yüksek öğrenim _gibi 
rekabet edici başarıya ilişkin statü amaç,larını "Ortaya koymuşlardır. 

Ancak herkesin hu amaçlara riıeşrô. yollarla ulaşabilmelerini 
sağlayacak araçlar sınırlıdll', Çünkü ki'şiler arasında ırk, elnilk sta
tü ve özellikle sosyal sınıf il:ıafomından farklılaşmalar araçları sınır
lamaktadır. Bu se·beple noımlardan s-apmak hususunda ö,zellikle 
aşağı sosyal ve ekonomik imk8.nlara sahip sosyal sımflar menşupları 
baskılar altınd•a kalmaktadırlar. Çünkü onlar için maddi şeyleri el
de etmek ·hususundaki imkllnlar azdır ve eğitim dereceleri düşük
tür, İşte bir toplumda nüfusun bir -kısmı, sözü edilen sebeplerle, 
meşrU araçları reddederek toplumun yücelttiği başarı amaç:anna 
ulaşmak istediklerinde bundan �apma hali doğar. Bu gi:bi hallerde 
3) Albel't Cohen, The Sociology of Deviant Act : Anomie Theory 

aiıd Beyond (American Sociological Review, Fe-b. 1965, s. 5-14). 
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noı·mları kabul el:ı]\ekten vazgeçmek ve k.['!nun dışı yollarla amaç
lara ulaşmak istenecektir. Böylece vergi kaçıran kişi, i-hti!Al yoluy
la topluffi düzenini taıhriıb eden devrimci aslında aynı yolu tutmak� 
ta ve aynı sürecin etkisiyle toplumun yücelttiği -haşan amaçlarına, 
ıneşr(i olmayan araçiarla ulaşıriak istemektedirler. O halde suıç ki
şinin toplumun yücelttiği amaçlara, meşriı araçlarla ula..<Jahilmek 
lıustısundaki yeteneksizliğinden doğmalktadır. 

Yukarıdaki paragraflar.da izah ettiğimiz aykırılann birleşmesi 
suçu alt kültüre h3;ğlayan görüşler, ekolojik izah bi'çimleri, anomi 
teorisinin bir tür gelişmesi, değiştirilmesi olaı.ıak da kaibul edilmek
tedir◄. 

_4) Bk. Clinard, Some Implications of "the New Crinıinology" (IJCP, 
vol. 2, no. 1, s. 87). 
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KLİNİK KRİMİNOLOJİ EĞİLİMİ 

390, - 388 no. lu paragrafta kriminolojide klinik yaklaşıınm ya 
<la akımın neden ibaret bulunduğuna dair kısa bilgi veı-miştik. Kri
minolojide 'klinik yöntem eski bir geleneğe sahiptir'. Hattii bir 
bakıma denilebilir ki, bu yöntemi daha kriminoloji biliminin baş
l·angıcında biyolojik, tıbbı ve psikolojik eğilimiyle Lrnmbroso, ·ya da 
daha genel olarak, İtalyan okulu açmıştır. Geçen yüzyıl içinde bu 
akım çok gelişmiş ve günümüz.de de özellikle Avrupa bilim çevre
lerinde en geniş ölçüde temsil edilmekte bulunmuştur. Çağımızda 

1) Klinik Kriminoloji konusunda bu paragrafta verilen izahlar için 
özellikle bk. l\:filutinovic_' ;  General RepÜrt, Main Trends in Con
temporary Criminology (1973 Belgrat --Milletlerarası Kı::inı.inoloji 
Kongresine sunulan rapor); Garofafo, Studi recenti sulla penalita 
(Giornale napolitan6 di filosofia e lettere, 18-78,) ; Suçluların Göz
lemi hakkındaki özlü bilgiler için bk. Özte1ı:in T-0sun, Suçlula
rin Gözlemi, İstanbul 19'66; Georges l{ellens, Personalite Crimi
nelle et Typologies de Delinquants (Belgrad Kongfes,ine sunu
lan rapor); Giacomıo Canepa, Personalite crimlnelle et typ-olo
gies de nelinquants (Belgrad Kongresine sunulan rapor); Ca
n,cstri, Pewonnalitf! Cri,nı.inelle et typologies de delinquants 
(Belgı;:ad Kongresine sunulan rapor); Faval'd, Personnalite cri
minelie et typologies de Df!linquants (Belgrad Kongresine sunu
lan rapor). Bu konuda özellikle Pinatel'in çok sayıdaki makale 
ve etüdlerine bakılmalıdır. Le Grandes TendanCes de la Crimi
nologie Contemporaine (Coınmunications pr€sentees bar la Sec
tion CriminologiqUe du Centro Nazionale dl Prevenzione de 
difesa sociale, Milan au Septieme Congres international de Cri
minologie l'l'-2:2 Sept. •1973). Özellikle Centre International de 
Criminolo-gie Cliri-que'in bültenlerine bk. 
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özellikle De Greeff, Benı'gno 'di Tullio ve Pinatel, Dwbuyst, Fon
tanesi, G-ibbens bu eğilimin mümessilleıi sayılmaktadırlar. 

Klinik kriminoloji aslında somut bireysel suç olayı failinin kli
nilderde uzman ve pratisyenlerle ve özellikle tıbbi bakımdan ele 
alınıp incelenmesine dayanır. Dolayısiyle •bu yöntem te:Jhis, t.afonin 
ve teda'Vi konularım kapsar. Olayda suçluyu inceleyerek suç sebep
Ieıinin ne suretle tesbitinin mümkün olacağını -gösteren ınetod bu 
eğilimin içindedir. Böylece klinik eğilimin ilk düzeyini l<lin� uy
guJ.ama oluşturur; dolayısyle yapılan gözlem, esasta: tedavi edici 
müdahalenin başarısını sağlama amacına yönel:iık:tir. 

Bu belirttiğimiz husus açıklamaktadır ki, kriminofojide {dinile 
eğilim, suçlunun tedavi edilebileceğine, yani tekr!al' sosyalleştirilip 
tekerrürün önlenebileceği inancına dayanmalkta<lır. 

BununJa beraber -klinik eğilim sadece pratik amaçlarla yetin
memektedir. Bu eğilim ·bilimsel ar.aştırmayı ve deneysel metodlarm 
uygulanı�asmı da ka>bul etmektedir, B.ireysel olayların incelenmesi 
yoluyla, ipotezler tahkili: edilecek

t kanunlar keşfedilecek, bireysel 
·olaydan tüme geçiş için sonuçlar çıhnlacak, teodler ortaya konu
lacaktır. Klinik eğilimin esası: ş:urlur ki, kişi, ·geni§ sayıdaki biyo • 
psiko - sosyal belirleyicilerin (determinants) birleştiği Yer, merkez
dir. Böyle olunca sözü geçeıi belirleyicil�rin ei.ıkileri de ldşinin ince
lenmesi ile mümkün :olabilir. İzah olunan niteliği haalomından bazı 
yazarlar klinik kriminolojide psikolojik ve sosyolojik metodların bü
tünleştirilerek birlikte kullanılması zorun unu öne sürmüşlerdir2

• 

Pinaıtel, VI. Milletlerar-ası Kriminoloji Kongresinde, kriminolo
jide her şeyden önce kişiliğin anlaşılması 2ıorununa değinmiş ve bir 
"suçfo ki#lik teorisi" önerniiştir, Zaten aslında klinik krimiıı,o,loji
nin hareket noktası suçlunun kişiliğidir. Sapıcı hareket, suçlu dav-' 

2) Klinik Kriminoloji taraftarlarına göre suç bir Criminog,eniıs,ıı 
sonucudur. Canepa, "Crim.inogenese" i, etiyolojik (sebep - olucu) 
bazı !aktörlerin tahrik ettiği ve suç teşkil eden davranışın ger
çekleşmesi istikametinde oluşan bir sür•eç o1arak tarif ·etmek
tedir (bk. Tullio Bandini, Le Clinicien face au prob1€!me de la 
Criminogenese (Crim.i,nogenese, Le point de vue du Cliniciesi, 
Bulletin no. 5 - 1978). 
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ranış lcişiliği oluşturan unsurlar marifetiyle izah edilmeye çalışıl
mraktadır, Kişiliğin böylece incelenmesi ise suçludald "/.elıhke Jıai!i" 
ni ortaya koyar; niteldm biz bu bölümün iılcinci paragrafımla suç
ludaki tehlike hali kavramını ele alarak izah edeceğiz. 

Biraz evvel de belirltiğimiz gibi, klinik kıiminolojide "kişilik 
kaı:,•,"mnı" başta gelen yeri tutmaktadır, IGşilik değişik kişisel un
surların ·yapısal ve dinamik bir tür tümüdür. IGşiliğin bir özü, çe
kirdeği ve değişik görünümleıi vardır. Çekirdek insanda suç işleme 
yeteneğini, italyanca l'abiriyle (temi-bilit8.) yı, harekete ·geçrrıe eği
limini içerir. Böylece ldşiliğin ana çekirdeğinden çıkan suç eğilimi 
"egosaıntriim., dengesizlik, saldırganlık, dıııygusa:l ilgisizlik" şeklinde 
kendisini göşterir. Kişideki bu nitelikleri analiz etmeden suçlu ha
reketi a,nlatmak imk.1nı olamaz. O halde klinik kriminolojinin amacı 
şöylece tanımlanabilir : 

Klinik kıiminoloji araştırma ve aksiyonu birleştirir; pwblemin 
pratik yönüne önem veıir. Suçlunun ldşiliği ile uğraşır ve ldinilk 
bakımdan önemli ınetodlar uygulayarak Jdşiliğin araştırılmasına, 
onun sosyal hayata yeniden uydurulması amacına yönelik ça:ba gös
terir. Bö}'lece klinik krimino.loji teşhis, tahmin ve tedavi etmek 
::ı.maçlarım güder. Demek ki, asıl yapılması gerekli ülan şey, suçu 
ohışturan eylemfo incelenmesinde klinik metodları kullanmaktır. 
Bu metodun kullanılması yolri ile biyolojik, psikopat-0.Jojik yönler
den ·gözlemi yapılan kişi Iıaklcında bir teşhiste bulunulacaktu·. Kli
nik kriminolojinin ana metodu böylece tıbıbl - ps�kolojik ve s"Osyal 
muayenedir. Aslında, esas itibariyle sosyal ya da luiminolojik bir 
klinik uygulaması yapılacaktır, Suçlunun tedavisi, ,onun topluma ye
niden uydurulmasını sağlamak demektir. Hattil rklinik kriminıoloji
nin iddiası yalnız suçlunun yeniden sosyalleştirilmesiyle kalmama1k
ta, fa.kıat yar.gdamada M:ldme esaslı bir yardımcı olma amacı da 
güdülmektedir. Mahkemelere bağlı krimim:ıfojik kliniklerin kurul
ması istenmektedir. Bu hususu 1958 yılında Roma'·da toplanan I. 
Milletlerarası Klinik Kriminoloji Kongresi de önermiştir. 

Klinik kriminolojinin esaslarını kısaca böylece özeLlemiş bulu
nuyoruz 

. Hiç şüphesiz klinik kriminolojfriin ç.ok olumlu etkileri olım.ış
tur. Bununla beraber bu eğilime kf;!rşı bazı eleştiriler de yöneltil-

Kriminoloji - 30 
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mektedir : Özetle incelenen ve ele geçirilen suçlulann,. gerçek suç
luları temsil etmediği,-. klinik kriminolojirrin, p roiblemin sosyal yön
lerini yeter derecede gözönüne koymadığı, oysa ·suçun sosyal ya
nındadır. ki, aslında, suçlu davranışın belirleyici gücünü ortri.ya koy
duğu öne sürülmektedir, Gene söz konusu edilen suçlu kişilik teo
risinin aslında psikolojik .bir teori olduğu ve böyle bir teorinin s'ils
y,al belirleyicileri ve -değişkenleri ,bir kenara bmııkmasa bile gölge
lediği açıklanmaJctadır. Gel'çi günüınüOO.eld klinik kriminoloji1 sos
yal etkenlerin analizine d e  baŞVllrmaktadrr, Fakat bunu yeterli de
recede yapmamaktadır. "Suçla mücadele klinik araştu-ma metodla
rından hareket suretiyle başarılı olamaz" denilmekledir. 

Bu kitabın ön,sözilrııde l� 1,elfa'ttiğimiz gfbıi, b-i:t sentezci, biı'leş
tirici bir kıi1nianolofide1J, yanaı.Jız. Böyle bir anlayışta krim)noloji, 
kliniğin pa-zit:if yanlarından ve  yönlerinden yararlanır, fakat suçlu
luğu esasta sosyal bir olay ofarak ele alır. 

Bizce esasında sosyal bir ,oılay ola,n suçluluğun anlaşılması için 
ku§kusuz bireysel olayları, suçlunun kişiliğini incelemek ve anla
ma,k .gereklidir, Bu bakımdan kriminoloji disiplinler arası bir me
tod kullanmalıdır. Ama hiç bir zaman suçun belirli bir toplumun 
sosyo - kültürel ve diğer. yapıS� §artlarıyla olan çok sıkı ili§kilerini 
gözönünden uzak tutmamak şartiyle. 

1. § SUÇLUDAKİ TEHLİKE HALİ 

Gil'iş 

391, - Suçlunun teıhJike hali konusuna ilk defa Garof.alo, 1878 
yılında yayınladığı bir maıkalede ve ceza ve,ımek hususıındm pozi
tif bir kırite1'yıı-m adlı monografisinde değindi. Yazar bu etüdlerinde 
cezanın, suça göre değil� fakat suçlunun tehHke haline göre ölçül,. 
mesi fikrini savnndu1

, Bundan sonra mesele Ceza Hukuku· Birli
ğinin muhtelif kongrelerinde söz lconusu edilmiştir. 

1 )  Bk. Sullıi Dönmezer - Sahir Eı•man, Nazari ve Tatbiki Ceza Hu
kuku, c. II, 7. bası, İstanbul 1981, s. 700 ve son. 
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Bütün bu kongrelerde. meselenin hir prensip şeklinde çözüm,.. 
Ienememesini, Fen-i lötü· bir ıbiçim-de konulmasına -ba�lamaktadır2

• 

Ferri'ye göre suçlwıun tehlike hali kavra_m.ı ·yeni bilimsel siste
min ana'htar taşım ·o,rtaya koyar3. 

Burada suçlunun tehliıke hali kavramı üzerinde hukuki yönden 
duracak değiliz'. Amacımız kriminolojinin bir kavrarm olarak teh
lilce hali konusuna değinmeJ<Lir. Tehlike halinin pQzitivist okul yö
nünden görünüşü Jconıımuzun dışındadır. Bu sebeple tehlike hali 
konusunda değişik yazarlarca verilmiş çe,,şitli t.irifler üzerinde dur
mayarak sadece taraftarı o.Jdıiğumuz ve sırf kriminolojik ldmlilc 
gösteren bir t.1rifi yansıtmakla yetinmeyi maksadımız yönünden ye
terli sayıyoruz·'. Taraft.arı olduğumıız görüşe göre suç işleme yö� 
nünden tebli_l�� hali .gösteren kişi geç�ci ya d(!) silırekli olar.a.'k aınti 
sos-yıal tepkiler göstermesi 1Jıtimali olan kimsedıir. Kişinin böylece 
antisosyal tepldler göstrmesine, marazi olmayan ruM şart ve özel
Ji!deri ya da basit, daimi veya geçici dengesizHkleri veyahut koI
lektif hayatın el-de edilen veya kişiye yüklenen itiyadlan yahut di
ğer basit veya birlikte etki yapan sebepler etkili ulur°. 

Bir kiınsenin yukarıda belirtilen durumda bulunup .bulunma 
dığım belirleme için üç grup halinde açıklanabilecek emaııele-ı• vardır: 

2) Endeo Ferl'i, La fonction juridique de retat de danger clıez: le 
erimine! (Rev. Int. Dr. pE!n. 1'92-7, s. 53). 

3) Ferri, Sociologie Criminelle, s. 468; tehlike hali kavrammın Ce
za hukuku içindeki yeri ve fonksiyonu hakkında bk. Sulhi Dön
mezer - Sahir Er.�an, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, c. ll, 
7. bası, İstanbul 19!H; Olof Kinbcrg, Les Problemı:!S fondamen
taux de la Cri:rni_11ologie, Paris 1957, s. 135 ve son. 

4) Bu !;ıususta ayrıntılı bilgiler için 3 no. lu notta zikredilen ese
rimize bakılmalıdır. 

5) Bu konuda tafsilat için bk., Sulhi Dönmezel', "Tehlikeli hal" me
selesi (İHFM. yıl 19'44, s. 179); Jean Pinatel, La Criminologie, 
Paris 1960, s. 130 ve son.; Le Probleme de l'Etat Dangereux, 
Conferences· publiE!es par Jean Pinatel, Deuxirbme Com:s Inter
national de Crintinologie, Paris 1954. 

6) Bk. _Osvaldo Loııdet, Le Diagnostic de L'Etat Dangereux Met
hodologie (in Congres International de Crintinolo•ıiie, rapports 
generaux) . 
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1) Biyopsikplojik emareler, 2), Sosyal emareler, 3) Hukuki ema
reler. 

392. � Hukuki emareler tehlike hali gösteren kişinin evvelce 
bir suç işlemiş ya da çeşitli sebeplerle, kanunu uygulama ile görev
li makamlarla temasa gelmiş bulunması· halinde söz konusu olur. 
S1•,çlunun geçmişleri" evvelce işlediği suçlar, tehlike halinin hukuki 
emarelerini oluşturur, 

Tehlike halinin çeşitleri 
393, - a) Yukarıdaki tarif gözönüne alınacak olursa bir kişi 

nin tehlike halinde bulımduğıım; teshit bakımından, evvelce suç 
işlemesine elbette gerek yoktur. Nasıl henüz hastalanmamış mihop 
ta.şıyıcıla1' (pıorteurs) var ise aynı suretle suç tehli�s-i taşıyanlaı· da  
vF<rdıı:7. Bunlar henüz suç işlememiş hulurunakla bernber taşıdııldarı 
bi.yo - psikoloj.ik ve sosyal emareler dolayısiyle suç işleme "ihıti
ınalini" nefislerin-de taşırlar. 

Bir de yukarıda belirtilen emareleri taşımakla beraber aynca 
işledikleri suç ile içinde· bulunduklan suç işleme ihtimalini pıoıZitif 
olarak belirtmiş, tehlikenin böylece somut aril.zını göstermiş hulu
nanl:1r vardır. Böylece suç, kısmen de olsa, suçlu kişiliğin bazı özel
liklerini ortaya koymak imkılnını saklamış bulunmaktadır. 

Sonuç olarak tehlike hali 1) suçtan eoo-el tehlike hali, 2) stıçtaın 
sonıra tehlike hali 'Olmak üzere ikiye ayrılmaktadu·8• Ceza hukukun
da hukuki bir kavram olarak gözönüne alınabilecek tehlike hali, 
sadoce bu ildncisidir ( yukarıda 21 no. ya bk.) . 

1 394, - b)' Tehlike hali bir bakımdan k1'onik, sürekli tehlike 
hali, gerçekleşdceği muhakkak ( imminent) tehlike hali olmak üzere 
ikiy,e ayrılmaktadır0

• 

7) Hector Carl'ilbıo, Psicogenesia e deternirnazao perical de  pericu
losidades; Archivos da Neura - Psiquiatria, Mars 1948 (zikre
den : Laudet, 9). 

S) Ferri aynı tasnifi yapmış ve tehlike halinin birinci türüne sos
yal tehlikeli hal, ikincisine -ise suçlu tehlikeli hali adını vermiş 
idi; bk. Sulhi Dönmıezeı•, "Tehlikeli hal" meselesi, s. ısı. 

:9) Pinatel .. 132. 
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Mükerrirler, suç işlemeyi adet ve meslek haline getirmiş bu
hınanlar kronik, sürekli tehlike halini gösteren suçlıılaxdır. 

Gerçekleşeceği muhakkak tehlike halinde olan kişiler ise he
nüz suç işlememiş bulunmakla -beraber kendilerindeki tehlike hali 
dolayısiyle, suça geçerler, böylece bu çeşit tehlike hali failin suça 
geçiş sürecinde -gösterdiği durumdur. 

Bu konu ile özellikle De Gteeff uğraşmış ·ve h(Nekete, suça. geçiş 
psikolo;ik _sürecini izaha teşebbüs ehniştir10

, 

D e  Greef' e göre suçluların % 70 inden fazlası hareket, söz ve 
fiilleri ile işleyecekleıi suçu açıklarlar. Fakat genel o1aral� hunlar 
anlaşılmaz, ya da yanlış olarak anlaşılır. Bu devre bir Jcaç günden 
yıllara kadar gideru, 

Biy:opsfüolojik ıemareler 
395. - Tehlike halinin "biyı:ıpsikalojik emareleri" kavramı re 

insan bedenindeki bozuklul<larla ilgili, ruıhi karışıklık ve ahenksiz
lik.leri, ınıi.r,a;zl, bed'enl ve ruhl normale göre değişmeleri anlamak 
gerekir. Bu gruba giren emareler ldşilikle ilgili -bütün bedeni ve 
nıh.ı: özelliklerdir. Sözü geçen emareler ldşiliğe tamamen egemen 
olabilir ve kişinin sosyal hayata uymasını imkiln�ız ·  hale getirebilir 
ya da gi,içleştirebilirler. Yukarıda Genel Krimino1oji bölümlerinde 
değinilen kişinin bütün yönleri ile ilgili konularda izah olunan 
özellikler bu psikolojik emareleri meydana getirir, Yine yukandald 
bahislerde izah edilen akıl hastalıklarının, bu çeşit emareleri ortaya 
koyduğu hususunda şüphe yoktur. 

Sosyal emareleı· 
396. - Sosyal emareler suçlunun içinde yaşadığı sosyal çevre

de yeralan ve suça yöneltici nitelik gösteren bfüün faktörlerdir. 

10) Ayrıntılı bilgiler• için bk . .Jean Pinatel, L'Apport d'Etienne De 
Greef dans J'etude de la personnalite crirninelle (İn L'Homme 
Criminelle, Etudes d'aujourd'hui, I, Pads 19-56, s. 11 ve  sön.) .  

11) B-k. E. De Greef, L'Etat d e  danger avant d e  erime (Rev. Dr. 
Pen. Cri., yıl ,-ıoaa, s, 237); ayrıca bk. ,Kinberg, 154 ve son. 
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Bunların nelerden ibaret bulunduğu Genel Kriminoloji kısmında ay
rıntıları ile izah edilmiştir. 

Emarelerin önemi 

397. - Biyopsikolojik, sosyal ve hukukJ' emareler grupları ara
sında hangilerinin tehlike hal:iı;un tesibiti yönünden daha çok önem 
gösterdiği, Kriminolojide ta,raftar oluna11 genel yöne ba�lıdır. Sos
yal faktörlere başta yer verenler tehlike hali bakımından da, el
bette, sosyal faktörlere üstün yer ve önem verirler; aynı suretle bi
yoloj.ik veya psikolojik faktörlere üstün yeı: verenler bakımından 
da biyolojik veya psikolojik emareler üstünlük ·göstermek gereke
cektir. 

Hukuki emarelerin ise anc;:ı,k suçtan sonraki tehlike hali bakı
mmdan önem gösterdiğini yukarıda iza>h etmiştik ( yukarıda 381 no. 
ya bk.). Bununla beraber hukuki eroarel�r dışın<la suçtan önce 
tehlike halinin bir ihtimal çerçevesi içerisinde ve ancak çok güçlük
le teghit edilebileceği belirtilmiştir. Ancak akıl has.talıkları, serseri 
ve dilenciler, alkolilder ve uyuşturucu maddeler tutkunları yönün
dendir ki, suçt� önceki tehlike hali-, ihaıklonda daha sağlam bir 
ihtimal dairesinde hüküm verilebilir12

• 

Kl'iminoloji yönünden biyopsikol·ojik ve sosyal emarelerin, hu
kuld emarelerden daha çok önem taş.ıdığı hususunda şüphe yok
tur; zira biy.o,psikolojik ve sosyal emareler, hukuki emareleri izah 
edebilir; fakat hukuki emareler k:irşılıl<lı olaraık bunları izaih ede
me--,,;. Gerçekten iki üç defa hırsızlıt suçunu işlemiş ve mükeniı' 
durumunda olan bir kimsenin, biyopsikohıjik ve sıosyal emareler ba
kımmdan, dış S\'Jbeplerle hareket eden ve usulü bulununca kolayca 
sosyal çevreye fyabilecek 1biı' tesadüfi suçlu olırı,ası mümkündiir18

• 

_____ ,,, 

12) Pinatel (s. 134) biyopsikolojik ve sosyal emarelerin gerçek muh
tevalarına ancak hukuki emarelerin mukayesesi ve kar;ştlaştırıl
ması iledir ki, kavuşarbileceğini açıklıyor : buna kar;şılık Loudet 
(s. 7) aynen şöyle -demeklıedir : "suçun, tehlike halinin takdi
rinde esas unsuru teşkil eylediği hwusundaki açıklama, doğru 
değildir. Çok tehlikeli kisilerce işlenmi;ş. hafif bir: takım suçlar 
yok mudur? Keza az tehlike halinde bulunan kişilerin işlediği 
ağır bir takım suçlar yok mudur?'·•· 

13') Loudelt, 8. 
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398, - Biyopsikolojik ve sosyal emarelerin teihliıke hali yönün. 
den önemine gelince : 

Bazı yazarlara göre tehlike ha}i yönünden bir hüküm vermek 
için biyopsilrolojik emareler sosyal emarelere göre daha önemlidir; 
zira suçlular arasında en tehlikelileri, ruhi" bakımdan anormal olan
lardır�\ 

Biz bu konuda görüş ve kana.atımızı Kinberg'in  fikirlerini akta
rarak ve ona katılarak belirteceğiz : 

"Tehlike halinin, derece ve nüansları ile teşhisini yapmak ıçm 
izlenmesi gereken ili yol vardır, İlk önce, bütün yönleri ile suçlunun 
kişiliğini incelemelidir : Suçlunun beden yapısı, menşeiıni lesion'
lardan alan veya patolojik genes'lerin sonucu olan kafatası şeldlle
rindeki bozukluklara bağlı talı ruıhl karışıklıkları incelemek gere
kir. Bununla beraıber kişinin, hatta derinliğine yapılmış incelen
mesi, hemen hiç bir zaman, tehlike halini ,oırtaya çıkarmak husu
sunda yeterli olmaz. Zira kişilik tepJci eği)imlerinin (tendances 
ı·6a-cUon-nelles) toplamıdır, Bu eğilimJer sa.!dı durumda olduğu için 
doğrudan doğruya gözleme yatkın değildir, Sözü geçen eğilimler 
uygun muiharriklerin varlığı halin-de tepkiler şeklin-de meydana çı
kar. Bu sebeple karakterini iyi tanıdığımızı sandığımız bazı kişi
lerin bir takım fiil ve hareketleri bizi 'hayrnte düşürür ya da kor
kutur, Keza -bazı psikiyatri kliniklerinin, cezaevleri ve ıslah rnües•• 
·seselerinin personelinin ·hasta veya ma·hlcilmlar üzerinde yapt1klar• 
sosyal teşhiste yanılm;ılarınm sebebi de budur, Bir ldş.i 'l<urumdıı� 
ki hayatı itibarile silkin ve diizenli bulununc_a, tahliyesi halinde de 
aynı suretle hareket edeceği sonucunu çıkarmak çok hatalıdır. Zira 
böyle bir hüküm verilirken kişinin kurumda bulunduğu sırada uy

gun muharrilderin yokluğu dolayısiyle a-ktif dununda olmayan sııl
dırgan ve tehlikeli tepki eğilimlerine sahip bulunabileceği v e  sözü 
geçen eğilimleri uyandıracak nitelil,te diğer mııharriklerle k�ırşı 
karşıya kalınca bunların kendilerini tekrar ortaya koyabi1ecelderi 
unutulmaktadır. Zira kiş-i ve çev1'esi da,ima frınksiyon halimde bfr 
bütün mu9t11�''ll.rla,t'. Dış Memin şartları değişince bu toplam fonk-

14) Bk. Loudet, 8. 
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siyon da değişir. Böyle olunca, yukarıdaki misalde, kişi, harnket 
eden hir varlık olarak, kurumda ve dış B.lemde aynı kişi değildir''u, 

399. � Sözü ,geçen fikir_ ve kanaatlara katıldığımız, yukarıda 
Genel Kriminoloji bahislerinde bazı görüşler ıhakkında açıkfo.dığı 
mış eleştirilerden anlaşılrq,ıştır (yukarıda 237, ·244, 317 no. lara bk.) ,  
O halde inceleme- konumuz balamından kanaatımız.ı şöylece belir
teceğiz : 

İnsanın ldşiliğini, kendisindeki tepki eğilimleri yapar, Bu eği,, 
!imlerin yüzeye çıkabilmeleri, gözlemi yapılahilecek durum ala.
bilmeleri için çevreden gelen uygun rouharriklerle kişinin karşılaş
ması gerekir. Çevreden gelen bu muharrikler ise :bizim çevresel ya 
da sosyal faktörler dediğimiz suça yöneltici unsurlardır-. Biyopsifoo
lojik emareler ile sosyal emareler arasında tehlike haline -oranla 
önem bakımından bir mukayt:senin mümkün olduğu kanaatmda d(.
ğiliz. 

2. § TEHLİKE HALİNİN TEŞHİSİ (DİAGNOSTİC) 

Gii'iş 

400. - Elde edilmesi istenilen faydacı amaçlar yönünden sus:lu
nun halen gösterdiği tehliıke halini tesbit etmek, te.şihis (Dia.gnıOSiic) 

ve aynı zamand� kişinin ilerdeki suç teşkil edecek faaliyetini tah
n:µn etmek (Prcmostio) gerekir. 

Teşhisin ,ne ı,uretie yapılacağı 

401. - a) Tehlike halinin teşhisi her şeyden önce suçlunun ya 
da tehlike halinin tesbiti istenilen kimsenin kişiliğinin bütün ö.zel
likleii ile belirtilmesi ile 'İ:ıaşlar. Bunun açıkladığı anlam şudur kit 
suçluya ait biyopsikolojik emarelerin gözlemi yapılm�lı ve belirlen
melidir. Böylece suçlunun kişiliğinin normal olup olmadığı belirle
nir. Suçlunun kişiliği biyolojik, antropolojik yönden, beden yapısı 
itibariyle psikolojik ve psikiyatrik açılardan incelenip ·gözleme tıtbi 
tutulmak gerekir. -Bu bakımlardan hangi yönlere değinilmesi gere-

15) Kinberg, 156. 
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keceği genel krim_inoloji !Cısmında ilgili bahislerde verilen izahlar
dan anlaşılmıştır. 

402. - h) Kişinin <lavramşlan, tepki eğilimleri (yukanda 386 
no. ya bk), etki yapan dış muharriklere .göre belireceğinden suça 
ön gelen dönem içinde suçlunun geçirdiği hayatın ve çevresinin de 
[ncelenmes� tehlike hali hakkında uygun bir teşhise varılabilmesi 
için zorunludur, Böylece sosyal emarelerin tesbiti Zia<runu izah edil
miş olmaktadır. 

403. - c) Suçu işledikten sonra failin tavır ve hareket tarzı ve 
suçluyu yönelten saiklerin de gözlemi yapılmalı ve bunlar teshit edil
melidir, 

404, - d) Nihayet işlenen suçun hi.itün özellikleri gözlenerek 
belirlenmelidir, 

405. - Yukanda gösterilen hususlar uygun bir şekilde teshit 
edildikten sonra bu verilerin ahenkleştidlmesi ve sonucu içermek 
üzere bir hükmün verilmesi yotum faaliyetini .gerektirir. 

406. � Nihayet yornm ile ulaşılan teşhisin hazan deney iJe tah
kiki gerekebilir. Gerçekten yapı.lan teşhise d�yamlarak suçlunu,n 
tabi tutulduğu rejimin iyi sonuç Vermemesi hali, yapılan teş1ıis·!n 
hatalı o,lduğunun fiilen •anlaşılmasını belirtir. 

3. § TEŞHİS ARAÇLARI 

Bilgi toplanması 

407. - Kişinin tehlike hali haldonda uygtın bir te§'hlse varıJa� 
bilmesi için her şeyden önce tehlike haline ilişkin emarelerin (383 
ve son. no. !ara bk.), dikkatle tes,biti gerekir. 

Bunun için ise (ldşiain tıbbi psikolojik) ve sosyal muayenesinin 
yapılma,sı gerekir1

. 

1) Bk. L'Examen ınedico - Psyc-hologi-que et social des Delinquants, 
Conferences publiees par Georges Heuyer - .Tean Pinatel, Pre
mier Cours International de Criminologie, Faris, 15 Septembre -
24 Octobre 19'5-2. 
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408. - Sosynl anket : Bu muayene suçlu ha�dı:ında yapılacak 
bir sosyal anket ile başlar, Bu anketi tı1bibi kavra�arla ol-duğu ka
dar mevzuat hakkında da bilgisi, pedagoji, ekonoınik bilgileri de 
bulun-an, psikoloji ve psikiyatri kavramlarını hilen, aynı zamanda 
insan ilişkileri hafolondda bilgi ve eıhliyet sahibi, sıı· tutrubilen, in
sanların kendisine açılabilecekleri bir kişinin Japınası gereldr. Ame
rika'da sözü geçen anketi yapacak olan ll2'ı�lar Üniversitelerin 
özel dallarından yetiştirilirler ve bunlara psikiyı:rt1-ist so·�'d/, çalış-ıcı 
adı verilir, 

SDsyal anketin konusu, kişinin doğup yetiştiği sosyal çevrenin 
derinliğine olarak ve :bütün özellilderi ile tesbitidir. Bunun için 
incelenen kişi ile teması bulunanlarla konuşmaik gerekir : E.heveyn, 
arkadaşlar; patron ve ustalar, okul hocaları, ordudaki subaylar gibi. 
Ancak böylece derinliğine_ :bir sosyal anketin sonuçlarına göıredir ki, 
veraset ve çevrenin suçun oluşmasındaki roUeri ayırdedilebilir2• 

Sosyal anrkel y:a,pılırken hiç şüphesiz suçlu ile de konuşmak ge
rekir, Fakat böylece elde edilen ,bilgileri mutlaka h��ka kaynaklar 
ile foontrol etmek gerekir. Zira SU!;lu genel olarak bazan isteyerek 
hazan istemeden yalan söylel'3• 

2") Qözetim altında seı:-bestlik ve Probation r�jimJ.erinin uygulan
ması da dikkatli bir sosyal anketi- .gerektirir. "Olay üzerinde ça
lışmaya ilişkin çağdaş prensipler bir metod ve muhtevayı içer
mektedir. Olay üzerinde çalışmanın ana prensipl.eri bir kişinin 
ihtiyaç, ilca ve hareketlerini anlamaya çabalamak ve bunları 
hem kendisine yardım edecek surette organize etmek ve hem 
de yine bunları sosyal yaşama isteı:lerine uydurmak demektir, 
Bunun için hem kişisel yeteneklerin serbestçe belirmesine im
kfuı vermek ve hem de onun üzerindeki çevre baskılarım orta
dan kaldırmak gerekfr. Sosyal olay üzerinde çalışma hususun
daki asli görüş şu prensibe götürür ki, -bir kimsenin islabı onun 
üzerine bazı yükümlerin ve davranış tarzlarının zorla· yilldenil
mesi suretile gerçeldeşemez." bk. Robert O. Tabet· , The Value 
of Cruıework to the Probationer (Tfrıe Problem of Delinquency, 
Edited by Sheldon - Glueck, 19'59, s. 62JB, s. 6-32) . 

3) Sosyal anketin niteliği hakkında bk. Jea,n Constant, A Propos 
du Dossier de Personalite (RD!PC, yıl 195-1, Decembre); Gardnıer 
Wollaın, Activity Interview in The S-tudy of Delinquency (The 
American Journal of Orthopsychia-rty, vol. XI, no. ı, Jon. 1941, 
s. 1'43). 
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409, - Tıb:bı muayene : Sosyal anlet meydana-getirildikten son
ra suçlunun tıbbi muayenesi başlar, tıbbi muayene bedensel ve psi
kiyatri muayeneyi gerektirir. 

a) Bedeni muayenede suçlunun fizik özellikleri çeşitli has
talıkları ve özellikle firengili olup olmadığı teshit edilir. Bütün 
bedeni özellikler, gelişmede gerilemeler, prekosite halleri bu mua
yene sırasında belirlenir. 

b) Psikiyatrik muayenede özellikle psikanaliz metodlarından 
yaratlan:ıbr, 

Psikiyatri.ık muayenede, alcıl ha·stalıklan hekiminin, suçhı ile ko
nuşması en geniş yeri tutar. B,öyle bir konuşma-da ise gerçeğe ulaş
ınalc değişik sebeplerle çok güç.tür''. Zira suçlu, hekimi ldşiliğinin 
derinliğine nüfuz etmeye ··çalış-an bir iyilikçi olara•k değil; fakat ken
disine karşı cephe �lmış bulunan sistemin bir parçası sayar. Bu 
sebeple sµçlumm, özellikle suçlu çocuğun, faaliyelle, harekette bu
lun-duğu ineselıi jimnastikhanede spor }'aptığ;, arkadaşları ile oyna
dığı sırada törensiz şekilde ,göz.lenmesi uygun olur. 

PsikiyatriJc muayenede özelli.kle suçlunun saldırganlık derecesi 
ve bunun sebebinin anlaşılması gerekir. Duygusal sebat derecesi 
( emoıtiana:l Stabil-ity); enerji ve sehebinin, sosyalhk derecesi tesbit 
edilmek gerekir. 

Ancalc özefükle şu hus_us gözönünde tutulmak gerekir ki, psiki
yatrilc muayene ve sonuçlarının alınabilmesi incelenen kişiyi çeviı-en 
sosyal ve kültürel standartların bilinmesine bağlıdır. Böylece sos
yal anketin sonuçlarının akıl hastalıkları hekiminin elin-de bulunması 
gerekir. 

410. - Psikolojik. muayene : İncelenen suçlunun kişiliğine giri
lebilme�i için kabiliyetlerinin

1 
sorumluluk kabul edebilmesi yönün

den ehliyet ve olgunluğunun rbilinımesi gerekii". İşte psikolojik mua
yene esas itiıbariyle bu knnulaı:a ilişldndir, 

Bu maksatları içeren psikolojik muayene ldşinin zeki derecesi
nin tesbiti ile başlar. Bunun için incelenen Idşiyi zeki testleri (Binet 

4) Bk. Gardner - Wollan, 143. 



<76 KRİMl:NOLOJİ 

Simon, Weschler Belle-vue) uygulanır. Aynı zamanda kişinin an
lama, hafıza, tahayyül nıeıekelerinin derecesini tesbite imk.1n ve
ren testlerin de uygulanması gerekir, 

Bu testlerin uygulanma,s.ından soor-a suçlunun ilgi, bi'l'· konu üze
rindıe kendini toplama, diğer �işilerle geçinme, liderlik, p1'atik hiiı
küm v-eıme, başkaları ile pratik .ok{ırak ve başa�'!, ile rekobıette b11V'U
nabilme k«bili.yetleı-ini.n de tesbiti gerekir. 

Kişinin sorumluluk taşıma yönünden olgun bulunup bulunma
dığı hususu mutlaka incelenmelidir. 

Yukarıda gösterilen yeteneklerin tesbiti baikımınclan Wood
worth - Maıtheıw, Hartsehorııe v-e Ma,y testleri her tfülü ıruısleld nri
yantasyon testleıinin suçluya uygulanması gerekir. 

411. - Yukarıda belirtilen ve emareleri tesbit "yönünden yapı
lan muayeneleri, ikmal edici diğer bir takım m11ayenelerle tamam
lanmak ve suçlunun samimi iç dıwumıı.ı.nu ııneydana koymaya ça,ba
iamak gereldidir. 

Yuıkarıd,a gösterilenlere ek oılarak suçlunun tam bir tıbbi mua
yenesini yapm3.k, antroporneh·ik özellikleıini ınıüşa1lıede ile tipoloji
sini, beden fizyolojisinin bütün özelliklerini, iç salgı bezlerinin du
rumunu, ensefalografisini tesbit etmek gereılcir. 

FaJcat iş, bazant bunlarla da bitmez ve suçlunun geı·ek kişilik 
özellilderini tesbit için y1an,sıtıcı ( pı-ofectif) testle1'in, samimiy,rt 
.testlet'inin ve 1uırco- diagnostic'in uygulanması gerekebil.ioı:�. 

Yansıtıcı testlerden Roı·schach, bazı akıl hastalıklar1Din mey

dana çıkanlmasını sağlar;· esası mürekkep lekelerini kişiye göstıır
mek ve bunlarda gördüğünü anJ.attırmaktan ihal"ettir. T.A.T. (Tlıe
mıa'lic Apperceptlon Test) ailevi ve kişilel' arası ilişkilerin niteliffıini 
anlamak imıkanuiı verir; ldşiye bir seri fotoğraflar gösterilir ve hun
lardan her birine ilişkin Qir hikilye anlatması istenilir. Szondi testi 
insiyaki ihtiyaçları meydana çıkarm�k anı:acını ,güder. Suçluya be
lirli durumlarda bird_en çok hasta resimleri göstel'ilir ve bunlar ara� 
sından eıi sempatik ve antipatik iki Hpin seçilmesi istenilir. P.M.K. 

5) Bk. Pinatel, 158 ve son. 
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(Mira) testi ile suçlunun irade dışı oılarak işlediği harekete iliş.Jdn 
sapmalar ölçülmek istenilir, 

4J.2. - Samhniyet testleri ile suçlunun ahliiki düzeyi tesbit 
olunur. Nal'co - Diagnostı'c ise, samimiyet testleri ile de kişiliğini aça
mayan suçluya, barbituriques - sodique preparatlann:da.n birinin uy
gulanması suretiyle gerçek kişiliğini saklama hususundaıki çabasını 
kırmaktır. 

413, - Bu metodların uygulanması için kişinin bir hücreye ko
nulması ve 'çeşitli uzmanlann gelerek etüdleri yapmalarına: dpğruı
drın doğı·uya suçlıı•nun incelenmesi metoitı.t (:nLethode directe) adı v.e
rilir. Aslında gerekli olan, muayenelerin, özellikle ıküçük suçlular 
bakımından,. kişinin normal hayat faaliyetleri içinde yapılmasıdır. 

Bütün bu muayeneler sonucunda kişinin suç işleme ilıtimaline 
ve sosyal ,hayata uyma kabiliyetine ilişkin ,bir diğer hillanü verilll' 
ve işte teşhis budur, 

4. § TEHLİKE HALİNE DAİR SOSYAL PRONOSTİC 

Giriş 

414. - Teılıliıke haline dair soısyal pronostic kişinin ilerde ne su
retle hareket edeceği, suçlu olup olmayacağı hususunda verilecek 
hükme ilişkindir. 

Suçlul�lda ımücadele hususnnda, mümkün olduğu takdirde, en 
başarılı yol, hiç şüphesiz, ileride suç işlemesi muıhtemel "Olan kimse
leri hayatlarının çocukhıık çağlarında teşhis etmek ve kendilerinde
ki potansiyel suç işlemek kabiliyetinin izalesine, bazı tedbirlere 
başvurarak, çalışmak olmalıdır; yani mes'elef hayatlarının ilk çağ
larından itibaren hangi kişilerin iledde suç işlemelerinin kuvvetle 
muılıtemel olduğunu tesbite irnkfuı verecek bir met.odun meydana 
getirileıbilmesinden ibarettir, Şüphe yoktur ki, böyle bir metod 
meydana getirilebilirse yalnız önleın1e bakımından değil ve- fakat 
erteleme, şartla salıverilme gihi Ceza Hukuku müesseselel'inin de, 
·ciddiyetle ve emniyetle uygulanabilmesini sağlayan bir araca ma
lik olmuş bulunuyoruz. Süresi önceden belirli olmayan hüküm usu-
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lünün uygulandığı memleketler için ise böy!e b-ir aracın sağlay,a. 
cağı imkilııın pek önemli olacağı açıktır. 

Bu itibarla sosyal Pronostic, Klinik Kriminolojinin en önemli 
bahislerinden birisini oluşturur. 

Tar�e 
415. - Kıri�inokııjide hu tür araçların meydana geruilınesi m.ak

sadile •aşağı yukarı 1923 den beri araş.tırmalar yapılmış ve hu etüd
lere (ilerideki suçluyıı tahmin) etüdleri ve metudlan - _adı verilmiş
tirl. Bu etüdler ve bunlara dayanan uygulamalar özellikle Ame
ıi.ka'da başlamış ·ve gelişmiş ve Glueck'ların eserinde en büyük d ü 
zeyine ulaşmıştır2

• Avrupa'da da özelHkle Amerikan etüdlerinin et
kisi ile bu konuda araştırmalar yapılmıştır. 

416. - Ameıika'da suçluyu tahnµu etüdlerine ilk önce ş,aırtla 
sab;erme (Parole) uy,gulaması dGlayısile girişilmiştir�. 

Eserlerinde bu etüd1ere ait tariıhçeyi izaıh eden 'fıfonnhelm -
Wilkins söz konusu çalışmalara aşağı yuılrn,rı otuz yıldan heri giri
şilmiş oiduğunu açıkladıktan sonra söz konusu -otuz senelik devreyi 
Glueck'lar'daıı evv·elki devre ve son'l'fJki devl'e olmaık üzere iki kısma 
ayırma.ık-ta ve öylece incelemektedirler. 

Çlueck'lardan önceki devrenin özetini şöylece yapaıbiliriz : 
Wamer 680 suçluyu ele, almıştır. Bunlardan SOO'ü şartla salıver

me uygulamasında başarılı ol�uş. diğer 300'ü başarılı ,olarnamışlar
clı. 80'i hakkında ise şartla salıverilme kararı verilmiş.ti. Warner rbu 
üç grubu mukayese etti ve neticede şartla sal.ıverilnıeye karor veren 
heyetin bu hususta kuµandığı kıstasların kuvvetli bir esasa dayan
madığını tes-bit eyledi. Warner'in ulaştığı sonuçlar asıl rnevkiini 
1) Bu terimlerin İngilizcesi "Prediction Studies" ve "Prediction 

Methodes·· dUr. (herideld Suçlunun Tahmini) teriminin karşılığı 
ise "Crinıe Pred'iction" dır. 

2) Sheldon and Eleanor Glueck, Unraveling Juvenile Delinquency, 
19,50. 

3) Bu tür incelemelerin Avrupa ve Amerika'daki tarihçesi hakkın
daki ayrıntılı bilgiler için bk. Mannheim and Wilkins, I, Pre
diction Metlıods in Relation to Borstal Training, London, 1955. 
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bu 1ı:onuya laimiologların dikkat nazarlarını çekındş olması ile te
min etmiş bulunmaktadır\ Warner'in bu incelerne:si Ilıart tarafından 
eleştiri.lımiştir�. 

417. _._ Fakat ilk önemli suçluyu tahmin incelemesini Chica.go 
Üniverniıtesi profesörlerinden B'ur�ess yapmıştır'\ Burges,s, şartla sa
lıverilmeye tB.bi tutulanların başarı ve başarısızlığı hususunda·ki se
bepleri araştırmıştır. İnceleme l00O'er kişihk üç gruba ilişkin olmuş 
ve neticede 21 faktör te�bit edilmiştir. Bu faktörlerden iher ıbirisine, 
takdiri olarak bir puan verilmiş ve bu esaslar üzerinden -bir cetvel 
meydana getirilmiştir. Burada Burgess'in. meydana getirdiği teıkniği 
uzun boylu i2ıah edecek değiliz. Bu tür incelemeler yapımış ve e-ser
ler yayınlamış diğer bazı Amerikan yazarlarının isimlerini zikr ile 
yetinelim: Georg B. VoliJ,1, Elio D.  MonaclıesiS, Clark T-ibbUs\ 
Walteı· Webster Argôıw10

, Fe1'1'is F. La.une11
, A.shle11 Wee1,s1:a, Ohlin1a, 

Motris G. CaTduı.eW'. 

Glueck'lerin incclemelel'i 

418, - Yukarıda da belirtmiş hulunduğumuz gibi suçun tahmini 
kmmstmda yapılmış olan e� •gelişmiş inceleme ve ileri teknik, ka-

4) S.B. Warner, Facto-rs Determining Paro-le from the l\iassachu
setts Reformatory (Journal of Criminal Law Crlırtinolo,gy 1923). 

5) J!<1rmll _Hart, Predicting Parole Success (Journal of Criminal 
Law and Criminology 1923, s. 405). 

6) Bruce, Burgess and Harno, The Working of the hıdetenninate 
Sentence Law and the Parole System in Illinois, 19-28,. 

7) Georg B. Vold, Prediction Methods and Parole, 19-311. 
8) Elfö D. Monachesi, Prediction Factors in Probation, 19-32. 
9) Clark Tibbits, Success and Failure. in Parole can be- Predicted 

(Journal of Criminal Law and Criminology, Mayıs 1931}. 
10) w·alter Websl,er ·Argow, A Criminal - Liabitiy Index for Predic� 

ting Possibility of Reha,hilitation (Journal of Criminal Law and 
Criminology, Kasım 1935). 

11) Ferris F. Laune, Predicting Criminality, Chicago 1'9136. 
12) Asltley Wceks, Predicting Juvenile Delin4uency (American so

ciological Review 19'43). 
13) Lloyd E. OhJin, Selection for Parole, New Yorlc 1951. A Ma

nuel of Parole Prediction. Bu eser tahmin tekniğini iyi bir şe
kilde izaih eden bir kitap sayılmalıdır. 

14) Morris G. Caldwcll, Preview of a New Type of Probation Study 
Made in Alabama (Federal Pro'b-ation, Haziran 195.1). 



480 KRİMİNOLOJİ 

n,aatimizc�, Sheldon ve Efeanor Glıueck tarafından meydai:ıa getirilen 
eserlerde belirlenmektedir. 

Glueck'Ierin bu husustaki incelemeleri değişik gelişme aşanı.a
larmdan geçmiş bulunmaktadır, Yazarlar hemen hemen Burgess ile 
aynı zamanda çalışmağa başlayarak bu konuda ilk eserlerini mey
dana getirmiş.ler1�, bunu diğer bil' eser- izlem�ş'� t keza bunu da bir 
başkası izlerriiştir17

, 

Hu eserler büyük suçlulara ilişkin o1muştur. 
Yazarlar ikinci bir seri araştırmalarında çocuk suçluluğu ile 

uğraşmışlar ve bu konuda iki eser yayınlarnışlardır18
• 

419. - Bizim ,burada izaı!:ıını yapmak istediğimiz araştırma, ya
zarların sonuncu eserlerine1

0 fo(ımu teşkil eden buluşforı ve· ônerdik
leıi tekniktir, 

Bu eserde 6 ili\ 7 yaşlarında ,bulunan çocukların gösterdikleri 
karakteristikler belirlenip manillandırılmak suı:etile elde edilecek 
sonuçların meydana getirilmiş olan ceh1ellere tatbiki suretile ile
ride suçlu olup olmayacaklarının teşhis edilebileceği açıklanmaıkta
ılır, 

Glueck'Iarın cetvel şeklinde belirttikleri formüller on yıl için
de yazarlarca idare edilen ve sosyal araştırıcılar, psiko-loglar, bir he
kim, bir akıf hastalıkları hekimi, bir antropologun lcalılmas_ı ile ger
çekleştirilen ekip çalışması sonunda meydana getirilmiştir. 

lİerideki suçluyu tahmin ve teşhis hususunda meydana getiril
miş olan cetvel ve formüller şu sqretle hazırlanmıştır : 
15) Sheldon and Eleanor Glueck, 500 Criminal Careers, New York 

19-30. 
16) 

17) 

18) 

19) 

Sheldon aaıd Eleanor Ghıeck, Later Criminal Careers, Neıw York 
1937, Five Hundred Delinquent -Women, New Yo-rk l!J,54. 
Sheldon and Eleanor Glueck, Criminal Careers in Retrospect, 
New York 19'43, After Conduct of Discha!'ged Offe.nders, Londra 
1945. 1 
Sheidon alld Eleanor Glueck, üne Thousand Juvenile Delin
quents, Ca�bridge 1943; Juvenile Delinquents Grown Up, New 
Yorlc 1940. 
Sheldoll and Eleanor Glueck, Unravelling Juvenile Delinquency, 
Cambridge, ·19-50; The Problem 9f Delinquency Edited by Sheldon 
Gluck, 1959, s. 1005 ve son. 
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500 suçlu erkek çocuk ve 500_ suç. işlememiş erkek çocuk ele 
alınmış ve bunların hepsinin şehirlerin elronoİnik, ,alılilld ve- sosyal 
standartları düşük olan çevreleıinden (slum) seçilmesine dikkat 
edilmiştir, İşbu :ild ayrı gmbu oluşturan çocui<lar, 'biy0Jojik, psilrn
lojik, psikiyatrik, sosyolojil, nitelikte olmak üzere 400 faktör bakı
mından biııbiıile muhyese edilmişler ve bu yoılla 'ild gmbu biı"bi
rinden ayıraoilecek özelliklerin nelerden ibaret bulunduğu belirmiş
tir. Söz konusu özellÜder şu suretle tesbit edilmiş&. 

İlk önce ½ıer çocuk dış ölç-üleıi ve bedeninde bozukluk ve ,ak
saıklılclar bulunup bulunmaması bakımmdan tam bir muayeneye 
tıibi tutulmuş ve her çocuğun birden çok fotoğrafları alınmıştır. 
Sonra _çocuklara Weckler,- B'elle,ı;,ue zeka testleıi uygulanmıştır. Ki
şilik ve karakter yapısının esasına inımeik için de lb-ütün çocuklara 
RDı'achaoh -testleri uygulanmıştır. Her çocuk bir pikiyatr

. 
tarafın

darı sorguya çekihniş ve bu yıoJla ç'Ocuğun okul ilgileri, iş  durumu 
ve özelli-kle aile iliş-l<ileri tahkik ·edilmi§tir. Bütün -bu çalışmalar so
nucu 402 faktöre ait unsudar her çocuk için toplanmış ve bunların 
dc,ğruluğu J�ontro1 edilmiştir. Sonr-a bu suretle toplanan bilgiler suç
lu olan ve olmayan 500 çocuk bakımından teker teker mukaye-se 
edilıniştk BirlikL'e çalışan uzmanların gözlemlerinde diğederinin 
etkisinde kalmamaları için fizik, psikolojik, psilci)'.atrik ,araştırmalar 
ve sosyal araştırmalar ayn ayrı gerçekleştirilmiş -ve bir alandald 
uzman diğeri tarafından elde edilen sonuçları· görmemişti.r�0

• 

Bu suretle elde edilen ve mukayese edilen sonuçlardan gerçek 
müstakbel suçluları ayırmayı sağlayac8.k taıhmin cetvel ve formül
lerinin teshiti iınkil.nı meydana çıkrmştır, 

Glueok'larca -meydana getirilmiş olan ve bir kişinin gelecekteld 
suçluluğu lmıkkında fikir ve bilgi verebilecek nitelikte buh}naıı cet
veller sigorta şirketlerince, kişilerin yaşama süreleri haktında ya
pılmış olan cetvellere benzemekte ve ayni esasa dayanmaktadır. 

Cetveller, 500 suçlu çocuk ile 500 suçlu olmayan çocuk arasında
ki en esaslı ve belirH farklar esas tutuJaraık yapılmıştır. Bu farklar 
ise l) Rorschach testlerirıin tesbitine imk.1n veı0diği aslı karakter 
20) Eleanor T. Glueclc, Predicting Juvenile Delinquency (the Sur

vey, Mayıs l'!l'S-2) .  

Kriminoloji - 3 1  
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yapılışı, ·2) psildyatrik incelemeler sonunda, belirlenen lcişüik özel
likleri, 3) sosyal araştmnalaiın tesbitine imkan verdiği aile öyküle
·rinden çıkmış bulunmaktıadır. 

Birinci- cetvel iddia,c,ılık (assertiveness), şüphecilik, taıhrikçilik, 
duygusal bakımdan kaypa�lık ( emotional la;bility) şeklinde be_lirle
ne_bilecek ,oılan beş unsurdan oluşur, ·İkinci cet�el kişilik bakırnmdan 
önemli farkl!3-ra dayanmakta ve macera düşk-iinl.üğü, hau·eketleı/'de 
e.xtııove'rdon, telkin edi?dbilme kabiliyeti (su-ggestihility),  inantçıbk, 
kafatut,uculUk, ve duygusal kararsızlığa .(emotional instahility) -da
yanma-ktadır, Üçüncü cetvel çocuk- ile ailesi ru:asmdaki ilişkilere da
yanmakta, babanın çc,cuğa uyguladığı disiplin, çocµğt,ın annesince 
gözetim ve denetimi, brubasının çocuğa sevgi ve muhabbet� ana
nın muhabbeti ve ·aile grubunun •ahen,gi unsurlarının, mukayesesine 

. 

dayanmaktadır, Böylece üç cetvelin ilerideki suçluyu tahµıine im-
kıin vermek ba,kımından değerleri yaklaşık olarak aynıdır. · 

42Ö. - Üçüncü cetvel şöyledir : 

1. ·Ba,banın çocuğull'a uyguladığı disiplin 

71.8 çok ya <la acaip� düzeris-iz 
59.8 yumuşak: 
9.8 sıkı fakat mfu;fik 

2. Annenin çucuğa {ıy.guladığı gözetim ve denetim 

83,:2 uygunsuz 
57.5. orta 
9.9 uygun 

. 3. B�ıbanın çocuğa karşı nın.habbet ve -sevgisi 

75.9 kayıtsız ve hasmane 
3.3.8 sıcak 

4. Ananın çocuğa karş,ı muhahhı:ıt· ve sevgisi 

86.2 kayıtsız Ve hasmano 
4'3.1 sıcak 
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.5. Aile grubunun ahengi 
96.9 ahenksiz, bağlantısız 
61.3 bazı a-henk kurucu unsurlar var 
20.6 ahenkli 

48J 

421. -- Yukandaki cetvelde gösterilen sayılar inceleme !wnusu 
olan 1000 çocuğun durumlarının incelenmesi sonucunda elde edi
len yüzıdelerdir. Mesela incelenen çocuklardan a% 71,8 inin babaları 
tarafından ç.ok sıkı bir disipline uLbi tutuldukları anlaşılırnıı.tır. 

·Bu cetvelin uygulanması smetile çocuğa veriJecek . pu�nlar ,aşa
ğıdaki cetvele uygulanarak çocuğun ,gelecekte suçlu olup olmadığı 
araştırılacaktır. 

Olumsuz puanlar 
• tümü 

200· ün altında 
200"'- 249 
250 - 2!!MI 
300 den yulrnrı 

Suç ' işlem{ ihtimali Suç' işlememek 
(yüzde ·olarak) ihtimali ( % olarak) 

8.2 9!1.8 
37.0 fi,3.0 
63.5 36.5 

"89.2 lQ,B 

Şöyle ki, mesela yukarıda üçüncü cetvelin beş hanesinin uygu
lanması smetile aldığı olumsuz puanların toplamı 301 olan bfr ço
ptık % 89.2 oranında· ileride suçlu olacak, .% 10.8 oranında im suçlu 
olmıyacaktır. Demek oluyor ki, 200 den a§ağı puan alınanın suçlu 
elma ihtimali aşağı yukarı onda biridir. 

Bir misal olarak uygulama yapalım ; sekiz yaşında ,bulunan Alıc 

med'in hocası onun oıkuldan kaçtığından, çok inatçı oldllğundan, 
arada sırada arkadaşlarına ait ufak tefok şeyler i · aşırmakta bulun
duğundan şikiı)'et ediyor. Ahmet acaba sttçİu olmak yolu üzerinde 
midir? Şimdi Ahmet üzerinde ve ailesinde bir araştu·ma yaptıktan 
sonra şu sonuçları ekle ediyoıruz : 
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Olumsuz puan 
Çocuğun babası d isiplin bakımından 
sıkı ve fakat müşfik 9.3 
Annenin çocuğa karşı gözetim. ve \ denetimi orta 57.5 
Babanın çocuğa karşı muh.a.bbeti ve 
Sevgisi sıcak 33.8 
Annenin çocuğa karşı muhabbeti ve 
sevgisi sıcak 43.1 
Aile ahengi : birbirine bağlı 2.0.6 

164.3 

Şu duruma göre Ahmed'in suçlu olması hususundald ihtirna,l on
da birdir ve bu ihtimali de y.oketmek için çocuk ibakımmdan- ne su
retle hareket edilmesi gerekeceği hal ve şartlara göre tesbit -olunur 
ve ebeveynine de gerekli telkin yapılırsa Alımet ileride muhtemelen 

. ' suçlu olmıyacaktır. 
Yukarıda belirtilen cetvelin uygulanması suretile · durum aydın

lanamazsa1 diğer iki cetvel uygulamaya girişilir21. 
•. 

422. - -B"Q tarzda yapılaca·k olan incelemelerin kriminolojide işi 
pek çok kolaylaştırmış ve mekanik hale getirmiş bulunduğu ve kü� 
nik inceleme zorunuııu bertaraf eylemiş olduğunu sanmak büyük 
h!.1-tadır. 

Bir kere bu usulün uy�anabilınesi için yüksek ehliyet ve ma
haret kazaıımış personele ihtiyaç vardır, Diğer yandıan. yaza,ların 
da açık olaraık belirttikleri gibi bu ·usul tedavi ve önleme ile ugfaşa
caklar için, psikiyatr için, yardımcı bir araçtır ve �bir zaman 
yüzde yi.iz başarılı sonuç vermez. Yazarlar bu usuliliı '.% 85 doğru 
tahminlere götqrebileceğini aÇıklamaktadırlar22

• 

21) Karakter - ve kişilik özelliJderi bakımından meydana getirilen 
cetveller için bk. Sheldooı and Eleanoı· Glueok, Unraveling Ju
venile Delinquency, s .  262 ve son. 

22l) Eleanor T. Glueck, s.g. makaie (T'he Survey 19fü�). Slı.eldıon and 
Eleanor Glueok, Detection anticipee des futurs Delinquants (Rev. 
Sci. Cri. et- Dr. Pen. Comp., c. X, yıl 19'55, s. 639. 
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Cetveller üzerinde tah1dk1er 

423. - İncelenen değişik tahrqin cetvellerinin gerçeğe uyup uy
madığı ve uygulamasında, ne orandıı. haşan sağladığı hususunda bir 
takım araşbrmalar yapılmıştır"�. 

Bu hususta özellikle Glueck'ların çeşitli: araşhrmaları sonucun
da tertipledikleri değişik c�tveller üz�rinde durulmuştur : 

Önce II. Dünya Savaşı içinde sivil hayatlarında suç işlemiş ve 
orduya katıldıktan sonra d,a kötü tavır ve hareketleri görülmüş olan , 
200 aslcere yazarların kendileri ve diğer ilci bilim ·adamı tarafından 
cetvel uygulanmış ve neticede cetvelin daha başlangıçtan föbaren 
.bu 200 kişiden .% 85 inin, mdu baJaınmdan kötü unsurlar olabile
ceğinin anlaşılrnasma iıqkıl.;n verebileceği tesbit edilmiştit.:ı1• 

Sonradan Glueck'ların cetvelleri Beıt1'ariı Black ve Selina J. 
Glick2

� taraflarından tahkik edilmiş, incelenen çocuklardan % 90 
nmın Glueck'lann cetvellerinin uygulanması suretile .önceden teş
hislerinin Illıümlcün olaıbileceği görülmüştür. Richardı ThompsDn26 b\l 
oranı '% 87 ,o-larak bıılnı,uştur. 

424, - Bu konuda çoık difokati çekici bir deneye New York Genç
lik Kurulu (Youtlı Bıoa1'l1) ca girişilmiştir, Gerç(',kten Kurul, Glueck'-

23) Bunlardan ağır eleştirilerle dolu olan birisi için bk. Paul Horst, 
The Prediction of Personel Adjustment (Social Science' Research 
Council Bulle1in, 48, New York 19'41), Ayrıca bk. Kirson Weiıı
bcrf, Theories of Crimin·ality and Problems of Prediction (Jour
nal .of Criminology and P'olice, Science, yıl 19-54, s. 412)._ 

24) Scheider and La Gı•one, Prediction of Behaviour of Civilian 
Delinquents in the Armed Forces (Mental Hygiene, c, XXVIII, 

' No. 3, · Temmuz ,i'944, s. 456). 
25) Berfram Black and Schna. J. Glick, Recidivism at the Newtorne 

C'edar Knolls School (Research Monograph, No. 2, New York 
·1952). Maud M. Craig, Selma J. Glick, Ten Year'S E:Xperience 
with the Glueck Social Prediction Table (Crime and Delinquency 
July- 1963). Maud M. Cı-aig, Selma J, Glick, Application of the 
Glueck Social Prediction Table on an Ethnic Basis (Crime and 
Delinquency, April 1965), 

26) Richard E. Th.ompson, A Validatioxi of the Glueck Social Pre
diction Scalc for Proneness to Delinquency (J ournal of Criminal 
Law Criminology and Police Science, e, 43, no. 4, Kasım - Ara
lık 19"52). 
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ların cetvellerinin uygulandıktan sonra, belirli çocuklann üzerinde 
gelecekte d� devam edecek (Follow up) etüdler yapmak suretile 
bu cetvellerin ilerisi bakımından başarılı so,nuÇlar veı:;ınek imldnını 
sağlayıp ·sağlamıyacağmm araştırılmasına ghişmiŞ ve İ:ıu maıksat- · 
la hir araştırma projesi meydana getirrn.iştir : : New York okulların
da-baslayan 6.5 yaşındald çocuklardan bir kısmına Glueck'larm ce,t
velleri uyıgulanmış ve % 50 ·den fa,zla oiarak ileride suç işleyec(\,l(-

. }eri anlaşılan çocttldar tesbit ile ele alındıktan sonra bunlar iki 
gruba ayrıllllıştır. Birinci gmp muhtemel ·müstakbel suçluluğun te
davisi ve önlenmesi kin uyıgun · tedbirler rejimine t.ibi tutulacak; 
ikinci grup ise. böyle bir tedavi ve öı;_ı.leme rejimine t.ibi tutulınıya
caktır. Bu çoc:ukJru:m Il!üstakbel hayatla"rı izlenerek duıumun ile
ride ne suretle gelişeceği·belirlenecek böylece hem Glueck'ların cet
velleri Ve hem de uygülanan önleme ve tedavi rejiminin etlcinliği 
kontrol edilmiş olacaktı.· -Deneyin kriminoloji biMmıi bakımından çoı\: 
önemli v.e enteresan . .  olduğu hususta şüphe yoktu21, 

425. - Bu -deneye ait dört yıllık bazı sonuçlar yayınlauınıştır28 
: 

195-2 ve 1956 yılları arasında yulmn<la izaıh olunan tarzda incele
neıi çocuklardan cetvellere göre aldıkları puanlar 63.5 ve 89.2 olan,. 

Iar % 50_ den fazla suç işleme ihtimali göster.diklerinden muhte
mel,. potansiyel suçlular ·o-larak ayrılmışla.rdır, Bu ç,ocuklar ha:kkın
da böylece dört yıl süre ile, her yıl sonunda çeşitli kaynaldardan
bilgi elde edilmiş ve çoculclann çoğunluğunun 1952 yilınd:i cet
veller uyguhı.m8.smın verdiği tahmine uygun 'suretle lıal'eket etmek-

27) Projenin ayrıntıları için1 bk. Ralph _W. Whefan, An E�periment 
in Predicting Delinquency (Journal · of C'riminal Law: Crim.ino
logy and .Police Science, c. 45, no. 4, Kasım - Aralık 1954), 
Glueck'lerin cetvellerini tahkik konusunda ayrıca şu etücilere 
bk. Selma J. Glick, Spotting Potential Delinquents in the School 
{Exce'ptioııal Children, c. 20, no. 8, Mayıs 19'54, s. 342:, 35·9') ; 
Sidney Axelrod and Selma J. Glfok;, Application of the Social 
Quarterly, c. XXX, no. 2, 1953). Ghieck'lerin eseri hakkında 
bir özet için bk. Fulton Ow•sleı·. What Makes a ·Juvenile De
linquent (The Reader's Digest, 2I} uncu yıl, Kasım 1950·) , 

28) Bk. An experiment in The Validation of the Glueck Predic
tion Scale : Progress Report fr:om No,v�mber 1952 to December 
1956, New Yo-rk City Board, Reseamh Department, July 19-57, 
s. 7 ve son. (In The Problem of belinquency, s. 1032 ve son.}. 
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te bulundukları anlaş,ıl:İmş.tır. A-şıağı, az tehlike gösterdikleri belir
lenen çoculdar ise ciddi. bir problem göstermemektedirler. Böylece 
suçlu �acaldan tahmin edilen beyaz çocuklardan _% 90'ı tahmin 
edildiği şekilde davranışlar göstennektedir; zenci çocuJ<la;da hu 
oran % 85 dir; Podo - Rifoo,'lu çoculdar ise :% 91 isabetli oro.n gös
termişlerdir. 

New York şehri Gençlik IÇÜrulu tarafından 1964 yılı�1da yayın
lanan b-ir eserde29

, 1964 yılma kadar 300 erkek . çocuğun Glueck'un 
cetvellerine ,gfüe suçlu ola-bilecekleri tesabit edil_dikten sonra, .12 yıl 
süre ile izlendilderi, cetveIIeıin suçlu olabilecek ve olmayacak ço
cukları tefrik hususunda sağlıklı bir ilet olduğunun anlaşıldığı açık
lanma,ktadır30

1 

' 
İieı•idıeki suçliıyu tahmin hususunda Avrupa etüdleri 

4,26. ,- Bu konudaki Amerikan etüdleri özellikle Alman kriıni
nofoji bilimine etki yapm[ş ve bazı araştınnalan tahrik etmiştir. Bu 
konuda ilk fikri Exner vermiştir. Profesörün öğrencilerinden Robel't 
Sc.lıiedt, 1931 yılında Bavyera cezaevlerinden tahliye edilen 5C{l es
ki maıhkümun durumunu ·incelemiş ve tahliye olunurken cezaevi 
doktorlarınca yapılan tahmine_ göre hunlardan % 38 inin uslanmış, 

29) Maude M. Cı•aig, Selma J. GJlelt, A Manual of Procedures for 
Applicat1on of the Glueck Prediction Table, 1964. 

30) Glueck'ların -bu konu hakkındaki diğer yazıları : The Uses 
and Promise of Prediction Devices (The Inte-rnational J our
nal of Social Psychiatry Congress İssue 1964); Efforts to Iden
tify Delinquents (Federal Probation, Washington D.C. Juııe 
19_60); Toward Improving the Identification of Delinquents .(1'he 
Journal of Criminal Law, Criminology and Police Selence, June 
J,S,63); Potential Juvenile Delinquents Can be Identified : What 
Next (T'he British Journal of Criminology January 1964); Id.en
tification of Potential Delinquents at 2-3 years of .f,..ge (The In
ternational Journal of Social P'syclıiatry, No. 1, 19-6-6); A More 
Discriminative Instrument for the ldentification of Potential 
Delinquents at •School Entrance (The Journal of Criminal Law, 
Cr1ıninology and Police Science 1966,) ;  Early Detection of Future 
Delin,quents (The Journal of Criminal Law, Criminology and 
Police Science, July - August 1956,); Potential Juveiıile Delin
quents can be .Tdentified ; What Next (The British Journal of 
Criminology, January 1964). 



4ll8 KRİMİNOLOJİ 

% 29 unun uslanmamış ve % 39 unun da şüpheli oldukları tesbıi.t 
eı:lihniş bulunduğu halde dört ytl sonra kendi yaptığı araştırmada us
lanmış s,ayılanlara ait tahminin % 26 halde ve uslan:m.arru.ş. sayılan
lara ait tahminin de •% 28 halde· yanlış olduğunu ·belirlemiştiı'. Bu

, nun üzerine Schie-dJ 500· suçluyu incelemiş ve bunlarda tekerrüre en-
gel olan 15 özel f�ktör bulmuştuF1. Yazal', evvelce Burg.ess'in yap
tığını taJ<liden ,bu her kötü faktör için bir puvan vermiş ve . 3 kötü 
puv:anı olan daln kabil 10 ya: da  fazla puvanı olanı ıslahı kabil ol 
mayan ve 4-----,9 puvanı olanı şüpheli saymıştır�2

• 

Sonradan, Grecke, SChiedt'in eserini ,eleştirmiş ve pti.vanları 
dokuza indirmiş ve fakat bazıları için kal: sayı lc,ı:bul etmi�tir3a, Av
rupa yazarları arasmda Alman Meyıved._..:ı4, Sc1ıwaıb'ına5 etüdlerinin, 
İsv:içr�li Eıwin F1·ey',ins6

, Filandiya'lı Eı'H."i Saa1'i31
, Heuy,et'38 in 

etlid ve araştınnalarmı belirtelim. 

31) 1) Kötü irsiyet, 2) cedl-erin ciddi suçluluğu, 3,) uygunsuz eğitim 
şartları, 4) okuldaki tavır ve pareketin ve eğitiliş tarzının kö-:
tillüğü, 5 çıraklığın·. zamansız bırakılışı, 6,) dilzerisiz çalışma iti
yadı, 7) 18 y�şmdan önce, suç faaliyetine girişme, 8), dörtten az 
olmamak ü:wre eski roahkı'.i.miyet, '91) cezaevinden çıkış ile yeni 
suÇ işleyiş arasinda geçen sürenin azlığı, 10) başka başka kaza 
dairelerine ait değişik mahkemeler huzurunda mahkümiyet, 11) 
psikopatlık, 12) alkollü içki itiyadı, 13) cezaevinde genel olarak 
kötü tavır ve hareket, '14) 36 yaşından önce cezaevinden çılaş, 
15) tahliyeden sonra kötü sosyal ve aile ı;artları. Ayrıca bk. 
Pinatiel, Criminôi.ogie, s. 174 ve son. 

32) Robe:rt Schiedt, Ein Beitrag zum Pı:oblem der Rückfallsprog
nose, Münih W32· (M,ınnlıeim - Willdns, 19 dan naklen). 

33) Grecke, Zur Frage der Rückfallsprognose 19,39 (Hurwitz, Cri
minolo,gy, s. 4219 dan nalden). 

34) Wilhe-lm Meywerk, ·Beitrag zur Bestimmung der Sozialen Prog-
nose an Rüclf-alisveribrechen 2.9, Monatsschdft 19'38, s. 422. 

35) F. Schwab·, Die so-ziale Prognose Iıei Rückffilligen (Vermagens 
, verbi.-echerll (Mannheimı - Wllkins, 21 den naklen). 

36) Eı'Win Frey, Criminalite prıiicoce et Recidivism.e (Schweizerische 
KriroinaliStische StudiE!n, c. 4, Basel 195'1). 

37) Erl'ld Saad, Delinquency as a Symptom of Later Social Ma
ladjus�em.ent, l9'M. Ayrıca kızlar için bk. Sven Aluıs21Ö•, Delin� 
-qu�ncY in Girts· and its, prognosis, Lund 19'41. 

38) Bk Geoı-ges Heuyer, Le Probleme du PronostiC en Criminologie 
(Pı;e'mier Cours International de Criminologie, s.. 189). 
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llieştiri 

427. - Meydana getirilen formül ve cedıvellerle ld�ileri gele* 
cekteld suç dacak hareketlerini tesbite yönelmiş araştınnalar ve 
uygulamalar haldcında bazı eleştiriler de yapılmaktadır. Bunları şu 
suretle özetliyeıbilirıiz: 

1) İnsanların hiçbiri diğerinin ayni değildir,. İnsanların fiil ve 
hareketlerine o tarzda değişik unsurla;· müdahale etmektedir ki, 
bunları belirli faktörler halinde saymaya imkan olmaz. 

2) Uygulama ileride suç işleyip işlememek baıkımm<lan ·ancak 
bir yüzde · oranı verebilmektedir. ·Kesinlik göstermeyen böyle . bir 
oran bir kişinin şartla salıverilmeye titbi tutulup tutulmaması gibi 
hürı,iyetine ilişkin ıbir konuda kesin .bir esas •oforalc kullanılarµaz. 

3) Tahmine ait unsurlar kişinin geçmişteki haline ilişldndit. 
Gelecekte meydana çıkabilecek ve suçluluğu önleyebi.l0eek yeni un
sıırlan ise hiç ·kimse önceden tahmin edemez. 

4) Tahın�n metodu değişik faktörlerin ·birbiri fizeıine olan bi
leşik etkilerini hesaba katamaz. 

5) 1 6  yaşından önce suçluluk bakımından tahmin mümkün 
değildir30, 

6) İnsan davranışlarınm sebeplerini kemmi değerler halinde 
ifade etmek ve değişen bir di.inyad� statik formüllere bağlanmak 
mi.imkün değildir. 

428. - Bu konuda sonuç olarak şu hususu kaydedelim ld, esa
sen pronostik arn ştırmalannı yapan ve uygulayanlann hiçbiri ke* 
sin ve muhakkak bir tahmin ·verilebileceğini ve suçun önlenmesi ve 
suçlunun tedavisi için l�hmin met.odurnı"n her şeyi çözümleyen siıhir
li -bir değnek olduğunu iddia etmemektedir. Bu metod�n sadece 
klinik bakımıncİan ;e önleme hususunda yardım sağladığını söyle
mek gerekir. Herhalde. şurası muhakkaktır Jd, halen bu tfü etüdler 
(jôık yenıi olup kesin sonuçlan heni.iz alınmamış bulunmakla bera-

' 39) Bu eleştiriler kişisel görüşlerimiz.in ve Sıühcrland - Cl'eSsey 
(s.g. eser, s. 583); Erwin Fl'ey (s.g. etüd) taraflarından açıkla
nan eleştirilen öietidir. 
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bert0 aşağıda açıklanan amaçların -gerçeldeşmesi içıİn faydalal' sağ
layabilmektedir41: 

a) Hfildrn, suçlu hakkında tecil ve buna benzer diğer tedbir
leri uygularken ·t,alunin ,metl!dlarından faydalanabilir. 

b) Cezaevlerinde suçluların tasnifi ve haklarında uygulanacak 
rejim bakımmdan bu metod fayda sağlar. 

c) Suçlunun şartla salıverilmesinde gözö!=lünde tutulm.'lSı · 
niümkün unsurları bu metod sağlayabi1i!, 

Fakat ne olursa. olsun bu yolla elde edilen sonuçlara mutlak 
değer verrrıem"ek gereldr. Bunlar ancak klinik pron�tic'leri tamam
layabilir ya da ·doğrulayabilirler. Nitekim bizzat· Gluf!Ck bu konuda 
şöyle derİıektedir: "Ayrıca açıldamayı,ı. ihtiyaç yoktur ki, pronnstic 
cedvelleri bir tür hizmetkardırlar yoksa dfen&i değıldirler. Bunlar 
klinikciye yardım etmeleri için me}"dana getirilmişlerdil'", 

' 

Memleketimizde uygulama kabiliyeti 

429. - Amer�<"a veya Almanya bakımından- meydana getirilmiş 
ohın söz konusu tahmin cetvellerinin memleketimiz balamıiıdan ne 
dereceye kadar uygulana1bi1ir olöuğu hususunu anlamak üzere her
hangi ıbir araştırma yapılmış ya <la teşebıbüste bulunulmuş değildir. 
Meseli\: Glueck'larca ·meydana getirilrriiş olan cetvellerin -memleke
tiriüzdeki çocuk suçluluğu balnrİundan ne ölçüde bir taıhmin imk-8.nı 
sağlayacağı .gerçekten il,ii _çekici bir- deney oluııdu-. 

Fa,kat kanaatimiz şudur ·ki, memleketimiz şıartları bakımından 
söz konusu Cetvelleri� uyguİanabilmesi iÇin bunhr üzerinde ayrıca 
uğraşmak ve belki de muhtevalarında esaslı değişiklik yapmak gere
kecektir. Zira :belirli hir kültürün şartlarını yansı-tan ve ·cetvellerin 
baŞka ,bir kültür içinde taın ,0farak uygulanabileceğini samnıyuruz. 
Fakat cetvelleri mey.dana getirmek İıusUsunda izlenen çalışma me
todunun, uygulamasının mümkün bulunduğu açıktır. 

40) Hurwitz, s. 429. 
41) �annheiın - Wilkins, s, 23. 
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430. - Kriminoiojide snçlulann gösterdikleri özelliklere göre 
sınıflara ayrılmaları, tipolojisi ve haklarında t,ertip edilecek müey
yide ve tedbirlerin mep.sup oldu!�lan sınıflara, tiplere göre uygulan
masının Ône sürülmesi hatta Lombmso ve Ferri'den önce başiaınış
tır. Bugün çağdaş yazarlarca yapılmalcta .:ıian yeni tasniflerin do 
Ferri'nin evvelce yapılmış olan tasnifin etki ve nüfuzunu göster
mel<te bnlnnduğumı iddia eden yazarlar vardır1

• 

Lombroso'dan önce Gall suçluları. ihtiras etkisi altında hareket 
edenler, doğuştan içgüdülerle hareket edenler diye iki kısma -ayır
mıştı. Desptne 1868 yılında dört sınıfı tasavvur etmişti: 

1) Soğuklrnnlıhkla harek�t eden suçlular, 
2) İhtiras! suçlular, 
3) Patolojik olmıyan akıl hast�Iığı ve .anormallikle birarada 

suçlular, 
4) Patolojik akıl hastalığı ile birlikte ya da akıl. �astası olan 

suçlular2• 

Açıldayaiırn ki, hemen her krimunolog, kendisine göre bir suç
lu tipolojisi' yapnuştır. Bn it:ıi.barb bu güne kadar yapılmış olan 
tipolojilerden hiç ıbirisinin mutlak doğru olduğunu söylemek imlcı1m. 
yoktur. 

431. - Aynca şu .hususa işaret edelim ki, kriminoloji bilimi ·çer
-çevesinde suçlular sınıflara ayrılma-dan önce, daha .arta çağlarda, 
(suçta itiyad) 'İtalyan Ce�a doktrininde yer almış1 böylece ilk defa 
suç işliyenlerle ınükenirler birbirinden ayrılmıştır. Keza öteden- . 

. . 

' 
1) Jean Pinatel, Classification des Cr-iminels (Ohronique de Cri-

minologie, RS.CDPC. 19'56, no. 4, s. 863.) ; E. Altavillaı, II aeıın
quente. 

2) Jean Constant, Criminologie, s. 71. 
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beri ceza sorumluluğu bakımında,n akıl hastalarının ve çocukların 
mutild suçlulardan ayrıldıkları da bilinmektediı:8• 

432, - Lombroso ve Feı-ri'nin suçlu tasnifi : Lomb{·osoı suç iş
liyen insan adlı eserinde suçluları beş grupa ayırmaktadır: 1) Do
ğuştan suçlul-ar, 2) Saı'alı suçlular, 3) Mukavemet olunamaz ihti. 
raslarn .s�ip suç.lular, 4) Akıl ha-stal-ığına _veya akıl 7:3-afına tutul
muş suçlular, 5) Tesadüfi suçlU.lar. 

Sonradan Lombroso tesadüfi suçluları da üç ayrı alt grupa ay�
mıştır: 1) Yarı suçlular (pserndo - criminali) : suçu işlemeksizin ya 
da meşru mü-dafaa ,[W.bi istisnai şastlar albnda işliyenler, 2) Krlıni
naloidler, 3) Anormal olinıyan inatçı suçlular. 

Ferri de keza suçluları beşe ayırma,ktadır: 1) . Doğuştan suçlu, 
2) Akıl ıhasta,sı suçlu� 3) ·İhtirasi suçlu, 4) Tesadüfı suçlu, 5) İtiyadi' 
suçlu. 

Ferri'nin tasnifinin özelliği tesaclüfi ve itiyadı suçl,u ayırııpı 
üzerinde durmuş olması ve itiyadı suçlu kavramını ,oo:,taya koymuş 
·bulunmasıdır. 

4'33. --. Bu baıhiste Von Liszt'in tasnifinden ,de sözetmek gere
kir1. Von Liszt suçlul�rı 1) Tes�dü.fi suçlular, 2) İslfilu kahil dai
mi suçlular, 3) lslaJıi kabil olmayan· daim1 snçlular olmak üzere üçe 
ayırmakta ve her grup için ayrı ayrı müeyyide ve tedbider tavsiye 
etmektedir. Von Liszt'in bu tafüifi 1891 Yılında Milletlerarası Ceza 
Hukuku Birliğinin programına· da girmiştir. 

Çağdaş tasnifler 
434. - Çağdaş A vrnpa Krim.iuolojisin<le suçluların bilim adam• 

!arınca -değişik teorik tasniflere t.fi:bi tutulduldarınt görüy.oıruz. Bu
na karşılık Amerikan -krimill'olojisinde tasnif konusu pratik ,bakım
dan ele alınmakta ve cezaevlerinde buhınan mahlct'ı.rnlar çeşitlıi. ta·s
niflere tılbi tutulmak suretiyle, bunların •bünye ve kamkterleıini en 

3) Hurwitz, Criminology, s. 384. � 

4) Frıwz V:on Listz, Die -psiohologischen Grundla,gen der Kriminal
politik, 18S,5; Strafrechtlic-he Aufaatze und Vortrftg� rr, Berlin 
1905. 
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ziyade karşılayan bir ceza ya da ıslah müessesesinıde uygun bir re
jime tllibi tutulmak suretiyle isl.9.hlanna çalış'ılmaktadır, 

Bu kitapta çağdaş yazarlarca yapılmakta orlan bütün tasnifler
den sözedebilmenin, imkanı olınarlığı gibi bu tasnifleri bir sistemin 
parçalan olanıık tertih ederek belirteıbi-lme_k imlclnı da yoktur. Bu 
hususta yapılacak şey kriminoloji bakımından önemli sayılan be
lirli bazı unsıırları ele almak ve hu unsurl-ara olan oranı bakımın
dan tasniflerin nelerden i'baret 'bulunduğunu gösten'r:ıektir�. 

, 

Bu ba:lnmdan suçluları şu unsmlar ba,kımından tasniflere tllbi 
tutmak mümkündür: 

1) Suça neden olan faktörler bakımından (etiolo,j�k) 
2) Psikolojik ve psikiyatrik bakıınJar,:lan, karaıkteroloji bakı-

mından. 
3) Klinik baJkımdan 
4) Sosyolojik bakımdan 
5) Suçluluğun nitelik ve yönü j:ıalamından. 
6) Ceza �iyaseti, islah ve tedavi bakımından. 

I. Suçluluğa neden olaıı, faktörler (etiolog;iqııe) bakımında-ıı 
tasnif 

435. � Bu -bakımdan suçlular üçe ayrılmaktadır: l) Suçlu
luğu. iç nedenlerle belirenler, 2) Suçlulukları dış nedenlerle beliren
ler1 3) Suçhıluı!dan ayni zamanda iç ve dış nedenlerle belirenler. 

Böyle bir tasnifin, snçhıluğuJJ iç, bünyeye bağlı, bederı.I fak
töi-lerile, çevresel faktörlerin birbirinden -aynlaıbileceği, ikinci de-
ıccede önemli çevresel etkiledn aytılabileceği •lmkkındaki bir gö
rüşe bağlı olduğu açıktır. Bizim taraftan olduğumuz görüş d e  pra
tik olarak böyle bir ayırımın yapdması hususundaki imJdnsızlı
ğa inandığımız geçen baıhisle:rde vermeğe çalıştığımız izahdan an
laşılmıştır. Esasen bu amaçla değişik yazarlarca yapılmış olan araş
l'rmalarda fa\clör olara.k gösterilen unsurların sayı itiıbarile esaslı 

' 

5) Hu,·witz, Criminology, s. 383. Lombroso ve Ferri.'den başka de-
ğişik suçlu tasnifleri yapmış olan şu yazarları hatırlıyoruz ; 
Lacassagne, Garofa1o, Patriz:ı:i, :Scveri, Ottolenghi, Verwaeck, 
Sommıcr, Saldaıno, Falco, Mendes � Col'l'ea, De .Sanetis. 



494 KRİMİNOLOJİ 

.şekilde değişmekte bulunması, görüş.ümüzün k,uvveti baıkımmdan 
bir işaret say:ıltnaİıdır. 

Her halde yulrnnda bahsedilen tasnif., tenrik bakıİndan tasa•v~ 
·vuru kabil ise de uygulama yönünden hangi suçluların biyolojik 
hangilerinin çevresel nede:tilerle suç işlemiş olarak belirleneıbilecek
leri bilimsel kesi:nlikten uzak,. bir tiir takdir meselesi halini almak
tadır. 

II. Psikolofik, psikiyatrik ba·kımlardaıı ve k.qrakterofoji bakı
mından suçlulann tasnı'fi" 

, 436. - aJı Psilwlojik bakımdan ilk tasniflerden birisin!İ., Egvind 
Obift! yapmı�tır. Buna göre suçlular Psikolojik ,bakımdan üçe ay
rılırlar: 1_) Suç işltımek · iraıdesi zayıf cıla_nlar, 2) Ortal.ama güçte 
suç işlemek itadesine sahip ıofanlar, 3) Suç işlemek ir.adelerinde özel 
bir kuvvet ve sebat bulunanlar, Tasnifin kesin· olmadığı meydanda
dır. 

Diğeı: bir tasnif Ha:ns W. Gruhle tarafındari suçlunun hayatta
ki yön ve gidişi .esas tutulmak suretiyle yapılmıştır7 : Suçlular bu 
bakınıdan1 beşe ayrılmaktadırlar: 1) Eğilimli (Temayüli) suçlular, 
2) Ruhi zayıflığa sahip- suçlular, 3) İ'htii-asi suçlulai, 4) Şe.ref �'e 
kanaatleri dolayısiyle suç işleyenler� 5) Yokluk Suçluları. Yazar eği
lin1 süçlularını da i:kiye ayıımaktadU": Temııyiili suçlulru aktif veya 
pasif kişilik sahibi olabilirler. Profesyonel suçlular a ktıi.f kişilikler
den çıkar, 

437 . .,___ ilw·witz psikofojiık bale1mdan ileri sill'ülebilecek sl.ıçlu 
tiplerinden özellikle tesadiiıfe suçhtlar ile d1.t1Jgustd sııÇlulaı· (affec
'lfonal offenders) üzerindeı durmaktad.ır0

: Tesadüfi suçlularda , an
tisosyal ·eğilim ve davranışlar yoktur;, tesad:üfi suçlu sadece ,ka
ııuneiı kovuşturulması·· gereken bir fiil ve. hareke-ti işleme bakımın
dan çı:kan fırsatı kaçmnanuıktadır, fakat hu fırsatı bizzat kendisi 
ortaya koymıiş değ.ildir. Fırsat sonucu işlenen suç da hafiftir, Psi
kolojik bakımdan tesadüfi suçlu esas itiıbariyle Qelirli bir özellik t-a
şımaz, sadece dürtülere direnme ·gücü çok zayıftır. 
6·) Hurwitz, 389 dan naklen. 
7) Hurwitz, 389 dan naklen. 
8.1 Hurwiiz, 3SO. 
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Cinsel suçlar da, psikoloji,k bakımdan müphem bir kavramdır. 
Psiıkofojik ,bakımdan cinsel _ suÇlar geçici bir şiddetli heyecan _ile be
linnektedirler. Cinsel suçlu böyle .bir heyecanın etkisi altında suç 
i'şleyen Jdrruıedir. Diğer bazılarına göre ise ihtirasi suçluları ·aa bu 

· ıcategor,iye sokmalıdır. 
Her halde cinsel suçlu deyince bundan fiil ve lmreıketleri duy

gusal, cinsel-, heyecan! şekilde beliren suçluları anlamak gerekir. 
Böylece cinsel suçlular, suçlarını işlerken belirli bir zenginleşme 
amacı güden .diğer suçluların_ karşılık grupunu oluş-turmaktadırlar0

• 

438. - b) Psikiyatrilc bakımdan tasnif : Psikiyatrik bakımdan 
en ayrıntılı tasnif,i Eenigno' di Tulifrı · vermiş •bulunrrıaktadır10

, Tas
ıııiJ şöyledir : 

ı.1 Te,�adü,fi snçlulm·: 
1 ° Sırf tesadüfi suçlular (yarı suçlulai·) 
2° Adi tesadüfi suçlular (yarı suçlular) 
3° Yolunu ş,aşll'mış tesadıiifi suçlular 
4° İhtiras\ veya cinsel 'haller nedeniyle tesadüfi suçlular. 

· II, Biden tipleri itibariyle . ( constituti_onnel) suçlula,r, (itiyadl'f 
profesyonel ve eğilimli suçl9l�r) : 

9) 

1 ° Adi bedeni suçlular 
Z,0 Hypoe'Vol.utive yönde bedeni suçlular 
3° ' Nöropsikop�tik yönde bedeni suçlular, 
4° Psikop,ti,k yönde bedeni suçlular, 
5 ° Çeşitli yönde beden! suçlular. 

III . .  Akıl hastafon : 
l O Suçlu -akıl hastaları (criminels foııs) 
:1° Akıl hastası suç.lular (fous crinıfoels) 

, Cinsel suçlar hakkında ayrıntılı- bilgiler için bk. Szabo, Crimi
nologie, s. 3301 ve son. 
Di Tullio, Manuel l'Antropologie Criminelle, Faris 1951 (Edi
tion française mise au jour par V.V. Stanciu), s. 18-1 ve son. 
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' 

(PsiŞik anormaller, nöropsikopatlar, psik,opatikler, akıl hasta-
ları) . 

Di Tullio bu tasnifin bir bi!fo-ti1)olojinin geliştil"i.lmesl bakımıri
dan gereldi Ünsurları taşıdığını, kriminolojik bakımdan suÇlularm 
ferdi'leştirilmesine imıklln verdiğini iddia etmektedir. 

439, - c) Karakteroloji bakımından tasnif : Geçen bahisler
de vermiş olduğumuz izahlar,.· gı;ıp.el bir suçlu karakteiinin bulunma
dığını ortaya koymuştur. Fakat belirli -bazı suçları işleyenlerin o 
suç1;1- _genellikle işleyenlere özgü karakteristikler gösterdikleri -görül
,müş ve ıböylece belirli ve mahsus suçların işlenmesi bakımından 
bir suçlu karakterinin bulunduğu bazı yazarlru:ca ileri sürülmüştür. 
Bö}'lece kara-İdere bağlı bir suçlu tasnifi yıapılroaldadır. 

440. _: Keza K1·etsclımer'iı1 bünye tipleriııe· dayanarak suçlu
lar, siıklotimik, şizotimik ve epileptoide olarak sınıflara ayrıhnakta
dır. 

foıııgıı>un ortaya koyduğu psikolojik tipofojlye göre tipler 
enlrovert (içe d.önük) ve extrovert (dışa dönük) oJ.ıuak üzere ve 
yinEl Janesdh'inH etüdlerine göre ilgili ve ilgisiz olmak üzere iıl.dy_e 
ayrılmaktadırlar. Bu tipler suçlulara da .uygulanmak suretıiyle ka
rakterolojik tasnifler elde edilebilir .. Bu konuda Exner'in yaptığı 
tasnifi de karakterolojik s·ayan. yazal'lar vardır13

: Exner tasnifini 
iki ayırıma dayanİirak yapmaılctadır: a} Tesadüfi suçlu.lff'I' ve esa.s 
suç_lular (erimine! d'etat), b) Aktiıf ve pasif suçlular. Bu ayırımdan 
hareket ile suçlular, metod�k bir ,o-rganizasyon içinde faaliyetlerini 
yürüten, antisosyal, aktif halde suçluları (profesyonel suçlular), suç 
girişimleri ancak ,g;örünüşte bir s.&n'atuı yapılması gidişini gösteren 
sosyal, pasif haldeki suçlulardaTl (itiyadı' suçlu) ayrılınaJ< gernkh. 
Ayn_i w_!etle t�sadüfı s11çl11ları aktif ve pasif .Olmak üzere ikiye ayll'
mak gerekirı--ı. 

11) Erınest Seelig, Traite de Criminologie, 19'56, s. 54 den naklen. 
112) Erınest Seelig, Traite de Criminologie, 19'56, s .  54 den rillklen. 
13) Jean Pinatel, s.g. makale (Rev, Sci. Cri. et de  Dr. Pen. Comp. 

yıl 1956, sayı 4, s. 8.68). 
14) F. Exner, Biologia Criminal, 1946, s. 340. 
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III. Klinik baıkıından tasnif 
441, ------. Klinik 'bakımdan tasnif, suÇlann özelliıkleriyle suçlunun 

.Jcarakterini birleŞ.tirerek meydana getirilen tasnif· şeklidir. -Bu tasnif 
şeklinin en mükemmel bir larzını Sedlig'in15 verdiğiı ileri sürül
müşti.ir16. 

Seelig'e göre, suçlu tipi birbirile ilişki ve aıhenk içinde bulunan 
ve hirhirine bağlı olan birden çOk karakteristiklerin bütününü, bir 
tür birleşimini teşkil elmektedir. Bu nedenl�di� ld, bir kişi, ayni za
manda birden çok sınıflara meiısup ola,bilir; suçluların tasnifi suç
lunun karakterini oluşturan vasıflllrı ile fiilin ,işlenmesi sırasındaki 
ruihs,al süreçi ve' fiilin işlenmesindeki hareket tarzını .kombine eden 
bir esasa göre yapılrriiı.lıdır. Biı esas içinde yazar suçluları sekiz kri
minoloj,ik tipe ayırmaldadır : 

1) Çalışmak istemiyen profesnel suçlular, 
·2) Azalmış \ dirençleıi dulayısile mala İ'lişldn halel-ara karşı 

suç i şleyenler, 
3) Saldırgan suçlular, 
4) Cinsiyet freninin yoıkluğu nedeniyle suç işleyen cinsel. suç-

lular, 
Bir krizin etkisinde suç işliyen1er,
İlkel reaksiyonlarla suç- işliyenler, 
tdeOLoJi suçluları, 

5) 
6) 
7) 
8) Sosyal disiplinsizlikleıi ·dolayısiyle. suç. _i§Iiyeııler. 
Seeli,i'e göre kadın ve e r.kek suçlular bu aslı se:kiz tipten bi

rine mensup bulunmaktadırlar. Fakat bu· sınıflardan aym zamanda 
ikisine mensup'·olan snçlular da  var.dır; bunlar karma tipleri oluştu
nırlar. Bu sekiz tipten ıhiçbirisine mensup olmıyan suçlular da var-
dır; faıkat bunların sayısı sınırlıdır. 

Klinik yaklaşım çerçevesinde etiyolojik bir t1asnifi GiJ-)bens, 
Dr. Peter Scott'a atfen vermektedir. Adı geçenlere göfe çocuk suç
lular istidat verici (predisposing) ;ve sürükleyici (precipitating) se
beblerle suç işlemektedirler. İstidat verici seıbep1er :kişiliği geIİ§ti-
15) El'"II;est S.eelig, Traite de Criminologie, 1956, s. 53 ve son. 
16) Jean Pinıatel, s.g, makale,- (Rev. Sci. Cri. et de Dr. Pen. Comp. 

yıl 1955, no., 4, s. 86S). 

Kriminoloji - 32 
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rici eğilimleri belirler. Sürüldeyici Sebepler imkıinlara, özel durum
lara ·ve çocuğun yorumlarına ve bunların anlamlarına bağlanmakta• 
d_ır. İstidat verici sebeplere bağlanan tipo-l,o,ji, 1) kötü yetiştirilmiş, 
2) kötü standartlara göre iyi y�tiş.tirilmiş, 3) tı1mir edici örnekleri 
belirten . ve 4) kötü intiıbak etmiş olanlıar olmak üzere dört kısma 
ayrılmaktadır1

�. 

IV. Suçlularm sosyolojik bakımdan tasnifi 
. 442. - Açıklayalım ki, sosyolojik tasniften yazarlar başka baş

ka anlamlar çıkarmaktadırlar. Hurwitz'e göre sosyolojik bakımdan 
suçlu tipleri, suçluların işledikleri fiil ye hareketlerin niteliğini kar
şılar. Bu görüş. N asyonal Sosyalist' Alman Ceza teorisinde pikkatle 
uygulama yeri bulmuş ve kamu 'u:yunda, adam öldürenler, hırsızlşr, 
hayvanlara eziyet edenler gibi vasıflandırılan tavır ve hareket şe
killerinin belirli suçlu tiplerini karşıla�ığı ka.bul edilmiştir11

• 

443. - Amerikan Sosyolofik ekolünü temsil edenlerden Cavon 

ise şöyle bir tasnif şekli vermektedir16• 

1) Prnfesybriel suçlular, 
2) Organize suça giren ve o suretle çalışan suçlular, 
3) Suçlular içinde ve /Hem.inde yaşayan suçlular (tesadüfi, 

arızı, beyaz yaka suçluları), 
4) İtiyadt suçlular (alkolikler, uyuşturucu nıruddeler tutkun• 

lan, serseri ve ·dilenciler, küçük hırsızlar), 
5) Aklen bozuk ve-malOl §.tıçlular (psikozları, psikıonevrozları 

ve ps�1copatileri �ıfanlar) . 

Görülüyor ki, bu tasnifte esas, suçun sosyaı oluş süreci ve sos. 
yal etkisidir. 

Szabo ,ise sosyolojik tipolojinin sos}'o • kütürel unsurlara dayan• 
ması gerektiğini açıklayarak aşağıdaki iki esası temel almaktadır : 

16a)" Gibbens, Etiology, The Clinical Approach (Criminogenese. Le 
pOint de Vue du Clinicien, p11:blished by Centre International de 
Criminologie Clinque, Bulletin no. 5, 1978, s. 69·). 

17) Georg Dıihm, Der Tatertyp im Strafrecht, Leipzig, HJl4,0. 
18) CUnard, Sociologists and ·American Cririıinology (Actes du II, 

e Congres International de Criminolcigie, c. IV, Paris, s. 3, 6).-
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1) Sosyalleşme süreçi içinde suçlunun geliştirdiği hayat tarzı, 
2) Belirli bir sosyal yapı içinde ibireysel ve sosyal akibet ola

rak kişinin suç mesleği kavramı. 
Mesela birinci temel bakımından Ma.yhew - M�rou suçluları, 

tesadüfı, profesy{)[}el itiyadi suçlular olmak üzere üçe ayınnakta
dırlai:, 

İkinci temel yönünden ise meseli Reckless beş la'iter önermek
tedir. 

V. Suçluluğun niteliği ve yönü bakımından tasnif 
444. - Suçluları tasnif için oıbjeklif olarak dıştan ,gözlemi ya·

pılahilen unsurlara göre tasnif etmenin tek çaresi olaraJc ,bunların 
fiil ve hareketlerinin oluş ve ,geliş.mesindeki dış unsurları ele almak 
gereği ileri sürülmıüştür. Bu esastan hareket edince suçluları 1) Mü
kerrirler ve mükerrir olmıyanlar, 2) Kronik ve had suçlular, 
3) Yumuşak ve şiddetli suçlular olmak üzere sınıflara ayırmakta
dırlar. 

fyl'iikerrirler 

445, - Mükerrirler ve mükerrir olmıyanlar ayırımı en esJd: ge
leneksel tasnifdh'. Tekerrürün Ceza Hukukundaki anlmrn ile kri
ıniııolojideki anlamı arasında farklar vardır. Kriminolojide esasen 
tekerrürden değH fakat (mükerrirlik) den sözedilmekte-dir. Krimi� 
nolojide miikerrir, Ceza Hukukundaki anlarnmdan ayrı olarak, ge
nelJi.kle sadece birden çak sttç işleyenler haldonda da kullanılmak� 
tadırın. 

19) 12 - 18 Eylül tarihleri arasında Londra'da toplanan III. Millet
lerarası KriminOloji Kongresinde (mükerrirlilı::) konusu bütün 
yönleri ile ele alınmış ve mükerrirliğin tarifi hususunda, 1. Ko
misyon şu karar suretine ulaşmıştır :  "krirrrinolog, değişik mak
satlar için mükerrirliğin başka başka tariflerine rnuhtaçhr. Bu 
. sebeİ:ıle mükerrirlik krim.inolojik bakımdan aşağıdaki B.sH şe. killeri içerir ve anlamlara gelk : 

a) Karıunen tesbit ettiği bir suçu işledikten ve bundan do
layı mahkU.m olduktan ya da her ne suretle olursa olsun top
lumca bu suç dolayısiyle bir işleme tabi tutulduktan sonra ikin-
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III. Mitletlerariisı Kritninol;Oji Kon�resi -ınükerrirliğin nedenle
ri ile uğraşm�ş ve kongrenin 3, bölümünde gelişen kanaat _şu ol
muştur ·ki, mükerrirliğin nedenlerini ayrıca :araştıı:manm anlamı 
yoktur. Zira nı,ükerrirlik deyimi birçok şekiller-de beliren tavır ve 
hareketleri içermekte v� bireysel mükerrirlik Şekillerıi, çok karma
şık ve b:ilıbiri üzerine etkili değişik faktörlerin etkisinıdeu -doğmaJk
tadır. Bununla beraber Komisyon .bazı akli , ve , ruhi faktörlerdeİı 

. ' sonra özellikle ceza infaz sisteminin bu -hususta _ en önemli ııo!- oyna-
dığından sözetmiştir. Keza topl1;1mun suçluya karşı Olan -genel tavır 
ve hareketinin büyük önem g'Östereceği kabul edilmiştir. 

446. - Mükerrirlik konusunu, fikrinı:izce1 yaşa, suç türlerine, 
'ruM özelliklere göre ayn yönlerden incelemek gerekir. Falc{#; sı.,f 
mü'kerrirliği sonııçlayan özel neden ve faktörUlt-in bulunmOJdı-ğ,1, hu 
susundaki görüşe b-iz ile katılmafctayız. Her halde birinci mahkt'.i.
miyeti çekip cezaevinden çıkbktan sonra geçen ilk yıllar içinde mü
kerririik ris1dnin fazla olduğunıd.an şüphe edilemez. Amerik,an ince
lemeleri bu oranın ilk beş yıl içinde pek yüıksek olduğunu ortaya 
koymaktadır, Glueck'ler yaşları ufak olan rnahldlınlar-da, ilk mahkiı.
miyetı çekildikten Soma geçen beş· yıl içinde- mülcerrirliik l'i:,kinin 
% 71, -hatta pc.lisin belirlemediği fiil ve hareketle-re de konulursa, 
% 88 · olduğunu açıklaınaktadır:ı.0

• 

Fikrimizce mükerrirlere özgü tipik kişiliık özelliklerinin bulun
duğunu söylemenin imkanı yoktur, Bununla_ beraber Hooton2\ ista-

ci bir suç işleyen .kimse mükerrir sayılır (strictu sensu mü
kerrir), 

b) Kanunun t'esbit ettiği -bir suçu işleyen ve içind'e bı.İlun
duğu tehlikeli hal sebebiyle suç faaliyetini bitirmeden bununla 

_meşgul olunan kimse mükerrirdir (lata sensu mükerrir) ,  (Bul
letin de la Societe Internationale de Crim.inologie, yıl 1956, ı. se
mestre, s. 13). 

20) Sheldon and Eleanor Glueck, · One Thousand Juvenile Delin
quents, Cambridge; 19·49, s. 149. 

21) . Hooton, The Amer'ic-an Criminal, Caİnbridge, 1939, s, 143. An
kara Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsünce 1000 müke-rrir siıçlu 
üzerinde yapılan araştırmadan yukarıda sözetntlştik. Bu etüde 
göre mükerrirler araslhda ültrabrakisefal ·olanların, yüksek başa 
sahip olanların, baş çevresi' or:ta olanla:rm, mesoprosop olanların, 
burun şekli bektorhln olanların, Lonjilin olaıüarın büyük çoğun:_ 
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t;isti.k verilere dayanarak mükerrirlerde genellikle şu özelliıklerin 
bulunduğunu iddia etmektedir: Mükerrirler diğer suÇlulara gö
re daha genç, kısa boylu, dar .göğüslü, uzun başlı, dar alınlı, nis.be
ten uzun ve dar_ çehreli, kısa burunlu, kısa çene kemiklidirler; ara
larında koyu göz ve saç rengine sahip olanlar ille defa suç işle
yenlere göre daha fazladır. 

447. - M'ükerrirliğin çeşitli şekiller gösterdiği. muhaldrnktır. Bir 
kere sırf_ sos.yal ve psilevlojik nedenlerle küçük bir takım suçlar iş
lemekte devaıp edenJer bulunduğu gibi kendilerini tama-mile anti
sol'iyal faaliyetlere uydurmuş, gerekli te-lmiği elde. eylemiş bulunan 
inatçı mük8rrirler de vardır. Keza mükerrirler arasınd·a topluma 
karş1 g&terdilcleri tdlilike,ler bakı�ından v1ahim ve az ciddiyette 
olanlar da vardır. Fakat bu konuda bütün dünyada yeni bir ta·kım 
etüdlere ihtiyaç bulunduğıi hususunda şüphe_ yoktur2lj

. 

448. - Suçlarını aradan uzun süre geçtikten sonra tekmr eden 
suçlulara had, kısa süreler içinde tekrar edenlere ise kronik suçlu
lar adı verilmektedir. 

449. � Stumpfl, ikizler üzerindeki etüdlerini icrı:ı ederken, yu
muşak ve şiddetli suçlular ayınmını;. yapmıştır: şiddetli suçlular 
grupuna en az iki kere çok sayıda aylatca hapse rna<hkO.nı olan ve 
hayat tarzları itibariyle antisosyal tavır ve ·hareketin kendilerinde 
itiyadi bir şey, sürBkli bir hal halini al,dığı suçluları sokmal<tadır. 

lukta l:ıulundultları,. beden yapısı itibarile asteniltlerin büyük ço
ğunluk gösterdikleri, cilt rengi fübarilıi açık renk"te olanların 
boy itibarile vasattan uzun olanların çoğunlukta oldukları, saç 
ve· gİiz rengi balnmından orta olanların çoğunlukta oldukları, 
burun şekli bakımından dalgalı, kulak şekli bakımından tüber
killüz'un yüksek oran gösterdiği görülmektedir. Ancak genel 
nüfusumuZda söz konusu özelliklerin ne surette dağılmaktlt bu
lunduğunu bilmediğimiz için bu bulguların önemleri hakkında 
bir şey söylemek imkanı ;roktur. Bk. 1000 Mükerrir Suçlu hak
kında Kriminolojik Anket (Neşriyat No. 73, Ankara Üniversite-
si Hukuk Fakültesi). ' 

22) Bk. Buletin (Societe Internationale de Criminologie, _yıl 1956, 
1. semestre, s. 14). Mükerrirlerde -özellikle mülkiyete tecavüz 
suçlarını işleyen mükerrirlerde� bir ihtisaslaşma eğilimi buIU:0.-
duğu_.da muhakaktır. 
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Yumuşak suçlular ise en az üç ay hapse mahkftıİı, edil_en ve 15 yıl 
iÇinde başka suç işlememiş ,. bulunan suçlulardır. 

Suçlultıkta genel yön 

450, - Son yıllar zarfında: Alman Kriminokıjisinde gözüken 
yeni bir Y'Qn, kişinin suçluluğundaki (genel yönü) araştırmaktadır .. 
Suçlunun ayni nitelikte olıara:k işlediği üç suç böyle bir egemen suç
luluk

. 
yönünün varlığını tesibite İmkiill \rennektedir .. Suçlular ara

smda-ki suçlu tiplerinin değişik genel yönleri ,karşıladığı kabıul edil
mektedir, Bir çeşit suç işleyenlere (saf tipler) ,  değişik suç işliyen
lere ise (karma ya da çokçu tipler) adı verilmektedir, Ayni za
manda iki suç türü üzerinde faaliyette bulull'anlara (paralel tipler}, 
suç faaliyetlerinde değişiklik yapanlara, ise (değiştirici tipler) adı 
v erilmektedir23, 

VI. Ceza siyaseti), isliih ve teda.vi ( tt'aitement) bakım.ındaın 
tasnif 

451. - Bu çeşit tasniflere özellikle Amerikan kriminolojisinde 
rastlandığını yulmrda söylemiştik. Bu bakımdan esasen. kanunlar 
suçluları ·oıbjektif veya rbilimsel ölçülerle belirlenmesi karubil vasıf
ları itibarile soyut olarak gruplara ayırmış ve .bu gruplara göre 
ırıüeyy:idenin türünü ve mikdannı belirlemişler,, bu suretle cezanın 
bir. tür kanuni ferdileştiııilmesini gerçekleştirmişler.dit-. Küçillc suç
luların, fiil ve hareket serhestliğini kaldırmamakla berab€Jf hunu 
önemli şeldlde azaltan akıl hastahğınıa tutulmuş ollln suçluların, 
sağır ve. dilsiz suçluların, mükeriirlerin durumları ıböyledır. Görülü
yor ki_ bu tasnif bir bakıma suçluların hukuki tıa:snifini de karşıla-
maktadır. 

Bizim burada söz konusu etmek istediğimiz tasnif suç işleme
slı;ıden dolayı mahkllm edilmiş olan kişin-in karaikterlerine, kişilik 
ve bünyesine en uygun ·bir ısUl.h kurumunda ve uygun bir islilli re
jimi · uygulJ:!.narak ıslah ve tedavisini s-ağlamak üzere pratik amaç 
ile yapılan tasnıftir�t ,_ 

23) Huı·witz, 403 ve son.; Hurwitz eserinin 404. sahifesinde Almanca 
eserler hakkında ayrıntılı bir bibliyografya vermektedir. 

24) Bu konuda özlü bilgiler iç:in bk. Etudes relatiyes ı\ la. reclıerche 
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Bu tür bir tasnif yaş, cinsiy�t. failin kuruıridan kaçma _ihtima
li, fiilinin niteliği, reform ihtimali, eğitim ve öğretim ihtiyacı, fi
zik ve akli şartlar, çalışma kabiliyetir ırk gibi esaslara dayanılarak 
yapıla.bileceği gibi idari •bir takım düşüncelerle de yapıJaıbilir: olay 
çıkarmağa eğilimli olan suçluları tecrit etmek giıbi, Belirli tipteki 
homo:jen suçluları bir araya getirmek suretile grup tedavisini müm
kün kılmak üzere de uygulanabilir. Böyle bir birleştirme kötü huy
ların sirayetini de önlemek imık.finmı sağlamış olur. Keza cezaevin
de disiplini muhafaza bakımından cinsel ı:Ialı1let gösLerenlerle, uyuş
turucu m·adde tııtkunlarım belirli derecede psikopat ıcılanlan ayır
manın faydaları açıktır2", 

Hüküın1ülerln tasnifinin faydaları 

452, - Mahku.mlarin bu suretle tasnif edilerek cezalarını çd,-
ınelerinin faydaları şu suretle özetlenmektedir : 

MahHımların uygun usullerle tasnifi : 

1) Değişik tipteki suçluların uygun tar2l<la tecridini, 

2) Daba uygun gözetim ve denetim imlclnını 

3) Daha uygun bir disiplin-� 

4) MahkUınların üretim yeteneklerinin artmasını, 

, 5) MahMmu yetiştirme ve tedav,i hususundaki hlayhk ve 
imkıinların daha etkili ve ·verimli şeldlde kulianılmasını, 

6) Isl8.h ve yetiştirme programlarında devamlılığı, 

7) Personelin daha yüksek moral _saıhibi olmasını. 

8) Mahkômların tavır ve hareketlerinin da,ha çok iyileşme
sini, 

9) Salıverilen mahkümların hayattaki başarısızlık oranıı.ırı 
düşmesini, 

criminologi-que, Vol. III, Strasbourg 1968 (Comite Europeen pour 
les problem.es Crintinels bu eserde çıkan Marc Blanc, Jean Su
sini, Sparks, Eengt Eötjeşen'in raporlarına bk. 

25) Bu hususlar için J?-k. Taft, Criminology, s. 5H ve son. 
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'!O) Bina �1tiyaÇlarmın uzun vadeli pl.!lıılaştırılmıasmda daha 
uyguD; sonuçlar alınmasını, sağlar"6

• 

453, - 647 Sayılı Bazı Cezalarıı:ı İnfazı Hakkında Kamına daya
miarak ·Tüık ceza infaz .sisteminde de g()zl.enı� tasnif _ve· gruplaştır
ına- .prensip olar�ık uygulanmaktadıı·. Bu husustald bilgileri başka 
bir eserimizde verdiğimizden bunları bumda tekrarlamı.yonız"'. 

26) Handbook 'on . Classification in Öırrectional İnstitutions, New 
York 1947, s. 5. 

27) Bu konu için bk. Dönmezer - Erman; C:- II; 7. bası, Istanbul 19� .i, 
s. 755 ve son. 
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İdari bölgeleı•, "211 
'İdeoloji suçluları, 441 
Libido, 92, 174 
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idioplasm, 174, bak. id. 
·ihtikar, 80 
'İhtilaf teorileri, 333 his 
İhtilat, 61 
İ'htil1i.Uer, 32ı5, 3-34, 384, 388 
İhtimal, 101 
ihtiı'as, 2 
İhtiı'asi suçlula!.", '430-, 432, 43-6 
ihtiyarlık bunaması, bak. senile 

demence 
İkizler, 136-, 449 
'İkizlerin suçluluğu Jmnusunda 

aı-aştırmalar, 136 bls 
İklim, 84, 196 
iktisat, 331 
İktisadi bakınıdaın suç, 331 
ilgi görın:iyenler, 337 
-İnançlar, 248 
İnatçı suçlular, 43,2· 
,İnsan bilimi-, 14, 16 
İnsiyak, 38ı3 
intihar, 180 
inteı·pol, 36, 6B, 76 
- istatistilderi, 76, 77 
İrsiyet, bak. Veraset 
istatistik, 3li 
- metodu, 32, 37 
- metodunwı noksanları, 39 
- yıllığı, 35 
İş bölümü, 9-3 
işsi:rilik, 350 
İştirak, 239 
İtiyadlar, 379 
İtiyaıli suçlulaı·, 432, 438, 440, 

444 

J 

Jukes ailesi, 12'6 

!Cadının iş hayatına karışması, 
78 his, 349 

Kadınlaşma, 104 
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Kadın psikolojisi, 159 
..,.... suçlular, 152 
- suçluluğu, 160, 165, 279 
Kahtım, · 124 
Kamu oyiı; 55 . 
Kan gütme·, dii.valal'l, 248 
Kanuni suçiuluk, 3,9 
Karaboı·sa, 72, 80 
Karakteroloji bakımından suçlu 

tasnifi. Bak, Suçlulaı•ın tas-
ni-fi, 

J{aı•şılıksız faydalanma, felsefesi, 
72 

Kaıfolografik göı•üş, 04 
Katil faillel'i, ımı: 

l{iralık odalar nuntıkıilat•ı, 235 
Kitinomani, 183 
Kitle habedeşnıesi, 25-9 
Kitle istatistildeı·i, 84 
Klinik bakımdan suçlu tasnifi, 

bak suçlu tasnifi. 
'Klinik lu-imin-oloji, 14, . 17, Hl, 

. 390 
IGlise, (kontrol aı·aeı), 388 
Komünizm, 73 
Komşuıiuk, 233 

· . Iı::öy suçluluğu, 345 
Köylerde suçhıluk, 2.15 
r-..ı.-iminalistik, 7, 11 
Krlın!inoloidler, 4321 
Kriminol9ji bilgisinin faydaları, 

23 
Kı:iminoloji, (tanımı�, 6 
� (tarihçesi), 1 
Kı•iminolojfü düşünce, 83 
Kı•onik suçlular, 444, 448 
Kumaı•, 73 
Küçük şehirler, '21.5 
J{illtüı· değişmesi, 79, 312 
- ihtilafı, 7'91 his, 312, 333, _386 
- teorisi, halt. Umumi kültür 
Kültürel telikıd, 91 

L 

Leptosom tip, 113 
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Linç, 212, 213 
Lornbrozo yönü, 86 

M 

Mafia) 74 
Miıfsal bölgeler, 235 
Malıkihnlaı· istatistiği, 35, 76, 76 

bis, l57 
Mala kaı·şı suç işleyenler, 10,9 
Mall'ıl suçlular, 443 
Manevi soı·1tın1uluk, 4 
Mani, 180 
Medeni hal, 302 
- dcpressive, 113 
Melfuıı]rnH, 181) 
Menıenjit, 180 
Meslelder, 272 
Mesomo11ıhio tip, 114 
Metotlaı·, (Kriminolojide araştır

ma-), 31 . 
Mevsimler, 201 
Milletler:u-ası suç istatistilı:leı•i, 
,, 

Milletlemrası 4. kl'llllinoloji 
kongresi, 40 

.Milletlerarası I,riminoloji deme-. ği, 5 his, 15 
Mini he'yeean, 326 
Milli kol'unma lrnnunu, 50 
M,oronla.r, 184 
Mulıacel'et, 93, 236 
MuJıacirleı• , 227 
Muhit, 196 
- tesirlel'i (suçu izahta), 381 
Muhiıelit l.ipleı·, 450 
Muvazi tipler, 450 
Müessiı· fiil faillel'i, 109 
Miikeri.•il'ler, 394, 43-1, 445 
Mükerı•irJik, .445 
Müstakbel suçlunun tahmini, 415 
Miisteheen neşriyat, 260 

N 

Nazari kriminoloji, 7 
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NedenseUik, 100 bis 
Neden kaVl"amı, (genel olarak), 

" 

- - - - (kı•iminolojide•) 98, 

-101 
Neolombrosiani:mı, 109 
Nesebi _gayrisahilı çocuklar, •2·83 
Nevrozlal', 120, 183 
Nörotik, 164 

o 

Okul, 238 ' 
Olay öykülel'i metodu, 41 
Olay meydana geldikçıe saptama 

metodu,.46 
O_liygophrenia, 184 
Olgımlaşma teorisi, 153 
0Jgunlu1r yaşı (suçta), 154 

ö 

Öğl'enim, 256 
Örf ve atletler 246 

Parnle, 416 
Paronoid, 114 

p 

Pasif suçlular, 440 
Patolojik akıl '"Iıastalığt ile bir-

arada suçlulaı•, 430 
- - - olımyan suçlular, 430 
Pedagog•ie curative, 11 
P,enoloji, 6, 7, 8, 17 
Piknik tip, H3 
.Pfı,emani, 18·3 
Polis istatistildeı-i, 33 
Pol'iomania, 183 
Pozitif metot, 5·, 391 
Profesyonel suçhılaı·, 436, 441 
Pseudo - cı·iıniııali, 432 
Psilrnnalitik fak'törler, 171 
- göl'iiş, 16, S2, ,172 
Psikanaliz, 13, 172, 174, 4og 
Psikoje!1ik psikozlar, 180 
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)"sikolojik faktörleı·, 1,68 
-. anomalileı•, 104 
- balamııııdan suçlulaı·m tasni-

fi, bak, Suçlulal'ın tasnifi 
- görüş, 92 
Psikonevroz, 443 
l"s'ikopat, 426, '451 
Psikopati, 165) 188, 443 
Psikopatoloji, 18 
Psikosomatik davranış, 50 
Psikoz gl'upları, 180 
Psi.kozlaı·, 120, 18.0, 443 
Psikiyatı•ik faktfüler, ,1•71 
- balmndan, suçluların tasnifi; 

bak, suçlulaı•m tasnifi. 
- telakki, 89 

R 

Radyo, 266 
Racketeel'ing, 72, 213 
Reaktif psilı:ozlaı·, 180 
;Rıel.abet, 7g- his, -,384, 389 
;Resini istatistikler; 33 
;Ruhi zaaf sahibi suçlular, -436 

s 

Saf tipler, 450 
Sağu· ve dilsiz suçlular, 451 
Saik, 64, 383 
Sanayileşme ve suç, 237 bis 
·sar'a, 3, 106, 180 
Sar'alı suçlular, 432 
Savaş, 325 

· - ve çocuk suçluluğu, 328 
Science de l'ho,mnı,e 
- plU'C, 15 
Sebep, 97. Bak. İllet 
Sebebiyet, 102 
Sefalet; 2 
Seksüel psikopatlar kanunları, 

16-3 
Semptom, 31, 44 
senile dem.ence, 180 
ıs;erbest irade, 4 
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Sıerileı· istatistikl.al'i, 34 
Sel'seı·ilel·, 443 
.Sel'serilik, 65, . 3'97 
Seyyırliyet, 61, 79 bis, 228-, 31&, 

384, 386 
Sırf lniminoloji, 16 
Siiıai gelişme, 79 -bis 
Sınırlı olay · hikiiyesi, 42 
Siklofl'eni, 180 
Sildotim, ,113 
Siklotimik suçlulaı•, 440 
Sinema, 7, 266, 383 
Siyasal ı•ejim, 319 
Siyasi suçlaı·, 60, 64 
sının, 2Z7, 235, 419 
Soeial disorganisation, bak. Sos

yal teşkilatsızlaşma 
Soğıdı:kanlıltkla hareket eden 

suçlular, 430 
Somotonik mizaç, lU 
Sosyal akıcılık ve suç, 2·37 bis 
Sosyal aDlilleı·, 5 
- bölgeleı·, 211 
- bulıi'anlaı·, 325 
- cÜl'mi tip, 315 
- çalışıcı, 408 
- itibar, 309 
- lmvvetıeı•, 246 
- çevr·e, 211 
- güçleı•, 246 
- kurumlar, 246 
- organizasyon1 90, 92 
- saviınD1a, 3 
� sınıflaı·, 5·6 
- sorwnluluk, 4 
- standart, 55 
- şaı-tlar, 2-11 
- gelişme, 61 
- teşkilitsızlaşnıa, 216 bis, 227 

230, 38·3·,- 384, 389 
Sosyalist olrul, 85 
Sosyokültürel veriler, 220 
Sosyolojik faktörler, 6 
- bakımdan suçlulal'ın tasnifi, 

bak Suçlulaı'ln tasnifi, 20 
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- gfüüşler, !10-
Soya çıekme, 105, Bk. Atavizm 
Stigrna teorisi, 388 his 
Suıblimation, 177 
Suç. 48 
- antl'opolojisi, -1·, 2, 5 bis, 6, 

11, 16, 17, 90, 103 
- bc,11zel'leri, 20 

- biyolojisi, 221 
- ekolojisi, 221 
- fikri, 63 
- istatistilderi, 2, 32, 34, 76 
- korkusu, 31 
- Kurbanı, 27 
- morfolojisi, 7G 
- fenomenolojisi, 11 
- profilal,sisi, 6, 7, 87 
- psikolojisi, 6, 7, 11, 17 
- scnclilmsı, 6, 7· 
- psikiyatrisi, 7, 16, 17 
- sosy-oJojisi, 2, 5, 6, 7, 1-1, 16, 
- (tanım�), 18 
- siyaseti, 18 his 
- tchlilrnsi taşıy:inlar, 393 
- (gelişme işareti Olarak), 6-1 
- ve fayda, 59 
- a geçiş psikolojik sfüeci, 394 
- a karşı korunma,, 6-3 
- un iktisadi görünüşü, 26 
- ıın izahında yönler, 102 ibis 
Sm;ların ,tasnifi, 63 

Suçlu ailelıerinde istatistik incc-
Icmeler, 127 

- çoeuklal', 2, 138, 337 
- dıeliIIer, 438 
- olmak riski, 131 
Suçlulaı·ın elmnoıµik durumları, 

33,5 
- usul ve fÜl'Uğunda akıl has

talığı, 137 
- tasnifi (Tipoloji). 430 
- - (Beden tipleri bakımın� 

dan), 438 
- - {Ceza siyaseti, ıslah, te� 

davi balummdanı), 451 

51ı9 

- - (ety.oiojik bakımdan), 32-2 
Karnktereoloji balumın
dan, 434 
(Mükel'ril'lik bakımından,) 
445 
(Psikolojik bakımdan), 434 
(_Psikiyatrik bakımdan), 
438 
(Şos,yolojik bakımdan), 
<42 

- - (Suçluluğurn mahiyeti ba;. 
kınımdan), 444 

Stıçlululı:: bölgeleri; 220 
- hakkmılaki ısı kanunu, 196 · 
- istatistiklel'i, 5, 32 
-:-- {Tür1dye'de), 75 
Suçlulukta genel yön, 456 
Su�lunun incelenmesi, 413 
- Psikolojik muaycne"si, 410 
- şahsiyeti, 58 
- tıbbi muay,enesi, 409 
§uçta doymuşluk (işba) kanunu, 

5, 95 
Suçta olgunluk yaşı, 154 
Suçu çok sayıda ııedoıınlel'e .bağ

layan gfüiiş, 94, 99 
Stilmnct kanunu, baJ,. Suçhılul, 

hakkındaki ısı kanunu 
Statik toplum, ôl 
Stigmat, 3 
Suçluluğun genel göı·ünüşü, 71 
Suggestibility, 419 
Supeı•ego, 92, 174 

ş 

Şahsiyet, 2 
- yaşı, bak Suçta olgunluk yaşı 
Şaı11a salıverme, 416, 428 
Şiddetli suçlulal', 4.44-
Şehil'Icşme ve suçluluk (Türki-

ye'do), 218 his 
Şclıiı-Lesme süreci, 315 
Şehil'ler, köyler ve lorsal bölge

ler balnmından suçluluk, ·215 
Şekel' metabolizması, 121, 147 
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Şe'ni suçluluk, 3-9 
Şeref ve kanaatlel'i dolayısiyle 

suç işleyenler, 436 
Şizofreni, 180 
Şizotim, 113 
Şizotimfü suçlular, 440 

Tabakalaşma, 90 
Tabii suç bölgelel'i, 2;14 
Tabii bölgeter, 227 
Tabu, 70 
Tahmin cedvelleri, -42,3 
'l'ıı."'"fuaj, bale. Dövme 
Tecaviizkir suçhtlar, 441 
T,eeil, 428 
Tecrit olwınıa süı·eci, 227 
Tecrübi me,tot, 47 
Tehlike hali, 87, 391 
- halinin teşhisi, 401 
- - teşhis araçlaı•ı, 407 
Telııerrür, 445 
Teknik SUÇl(\r, 5-3 
Televizyon, 266· 
Temayüli suçlular, 436 
Temel In·iminoloji, 18. 
Tendanee's ı·Cactionnelles, 3Bl8 
Tesadüfi suçlular, 432, 438, 440, 

443 
TecU kanunları, 284 
Testler, 410 

(narco-dia,gııos.tic), 412 
(oriyentasyaon),  411 

(P.MK.), 411 
(Projectif), 411 
(Rorsehachı), 411, 419 
(samimiyet), 412 

(zekaı), 41'9 
Teşldlitlı suç, 72, 74 
- s11çlu1:ır, 443 
Teşrihi anomalilcl', ,104. Bak. Fi

zilt' anomaliler. 
Tipoloji, 430 
Tipik aile, 276 
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- olmayan aile, 276-
Tl'avınaya bağlı beyin ıezyonla

ı·ı, 180 
Tüm izah getirmey,e çalışan sos

yolojik teoriler, 378 
Tiidı: toplumunun karakteristik

lel'i, 3-08 _ 
Tüı•kiye'de ekononıdk suçlar, 95 
Tüı·kiye'de suçluluğun genel gö

. riinüşii, 74 

u 

Ul'baııization, 215 
Uygufa.mah ·1uinıinoloji, 7 · 
Uyuştın.·ucu madde tutkıınluğtı, 

"353-, 36-1, 404 
- - tufüunluğıuıa istidat, 3-65 
- - tutkunu, 72, 3,9'7, 443, 451 
- - zelıil'lenm(:-leı• i, 180 
- - konusuna sosyo politik 

yaklaşım, ek 
V 

Veşiın. Bak. Dövıne 
Vergi kaçakçılığı, ·ao 

y 

Yal'ı suçlular,_ 432, 438 
Yarım aileler, 27'9 

Yaş, 148 
Yokluk suçluları, 43-6 
YoutJCBoaı•d, 47 
Yumuşak suçlular, 4.36, 4.49 

z 

Zarar (suçta), 26, 28 
Zeka, 39, 168 
- boztılduklaı'ı, 184 
- ve suç, 168 -bis 
Zenciler, 141 
Zihnen, aklen g,eri kalmış kim

seler, 185 
Zirai bölie:Leı•, 72, 216, 236 
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