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ÖNSÖZ

Sosyal hizmet uzmanları mahkemelerde (çocuk, aile) hastanelerde, kliniklerde, Aile ve Sosyal
Politakalar Bakanlığı kuruluşlarında, belediyelerde, yakın bir gelecekte okullarda özel ve kamusal
sosyal kurumlarda çalışmaktadır.
Bu kitap adli alanda çalışan sosyal hizmet uzmanları için, suçun doğası ve kapsamı ve sosyal
hizmet uzmanının rolleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Ülkemizde adli alanda sosyal hizmet uzmanı
medeni hukuk ve Ceza hukuku alanında çalışmaktadır. Sosyal hizmet mesleki uygulamasında tanı ve
tedavi formülasyonu 1917’de Mary Richamond’un yazdığı Social Diagnosis adlı kitabından beri
“psiko-sosyal” olarak kimliklendirilmiştir. Psiko-sosyal tanı ve tedavi formülasyonu sosyal hizmet
müdahalesi için kullanılır, tıbbi tedavi yerine kullanılmaz ama tıbbi tedaviye destekler.
Psiko-sosyal bir işlem “görev amaçlı” ve “süreç amaçlı” sosyal hizmet müdahaleleri çerçevesinde
gerçekleştirilir. Görev amaçlı sosyal hizmet müdahalesi sosyal hizmet uzmanının yasal yetkinliklerini
ifade eder. Bunun için sosyal hizmet uzmanına aile ve çocuk mahkemelerinde aktif roller verilmiştir.
Süreç amaçlı sosyal hizmet müdahelesi sosyal hizmet uzmanının eğitimci, klinisyen ve danışmanlık
rollerini ifade eder. Bunun için sosyal hizmet uzmanı suçluların ıslah ve rehabilitasyonunda,
hükümlülerin toplumsallaşma programlarında, grup terapilerinde ve bireysel psikoterapilerinde ve
davranış geliştirici eğitisel programlarda çalışır, bilirkişilik yapar.
Kitabın ilerleyen bölümlerinde suç davranışının doğasına yönelik, suçluluk psikolojisi ve mağdur
tanımlamalarına yönelik, ıslah ve rehabilitasyona yönelik görev amaçlı ve süreç amaçlı sosyal hizmet
müdahalesine yer verilmiş ve yasal bağlam ile de analiz edilmiştir.
Faydalı olması dileğiyle okyanuslar kalbinizi, gökkuşağı gönlünüzü doldursun...
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1. SUÇ KAVRAMLARI VE SUÇLULUK NASIL OLUŞUR?

3

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, suçluluk tanımları ve kavramları, suçun gerçekleşmesi için temel kriterler ve suç
kötülük kısırdöngüsü öğrenilecektir.
1. Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar
1.1. Giriş
1.2. Tanımlar ve Genel Kavramlar
2. Suç Nasıl Gerçekleşir
2.1. Giriş
2.2. Suçun Oluşması İçin Dört Koşul
2.3. Suç Kötülük Kısırdöngüsü
2.4. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İşlenen suçların toplumsal ve hukuki sonuçları olmasına rağmen, insanlar neden suç işlemeye
devam etmektedir.
2. Suç davranışı hangi kriterler gerçekleştikten sonra oluşmaktadır?
3. Bazen suç davranışı aydınlatılamıyor, suç davranışının aydınlatılamadığı durumlarda, kültürel
yapımız neler söyler?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Suçluluk kavramları ve
suçun kriterleri

Suç ve suçluluğa dair
kavramlar suçun oluşması
için temel kriterler öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Tanımlar, suç kavramları,
suçun meydana gelmesi için
temel bileşenler ile adli sosyal
hizmetin daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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1. SUÇLULUK TANIMLARI ve GENEL KAVRAMLAR
1.1. GİRİŞ
Psiko-sosyal sorun olarak suçluluk; suç, suçlu suçtan soruşturmaya, soruşturmadan
yargılamaya, yargılamadan tutuklamaya uzanan bir süreçtir. Suçluluk bir çok disiplini ve
kavramı içinde barındırır. Tutukevlerinde suçluların yönetimi, yeniden topluma kazandırılması,
yukarıdaki kavramlarla birlikte psiko-sosyal tedavi ve rehabilitasyon bileşkesinde sosyal
çalışmacının karşısına çıkmaktadır.
Psiko-sosyal sorun çerçevesinde, insanları suçlu yapan etmenlerin gözden geçirilmesi,
değişik ve komplike suç işleme biçimleri, suçluların düşünce, duygu ve davranış örüntülerinin
anlaşılması, polis soruşturmaları, veriler, adli tıp olgusu, çocuk suçululuğu, ayrı ayrı ele
alınması gereken kavramlar olup, birbirleriyle etkileşimleri açısından irdelenip, sosyal
çalışmanın görev amacı ve süreç amacı odaklarında kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını
gerekli kılmaktadır.
Doğası ve bazen spontanlığı, çoğunluklada kurgulu bir şekşide oluşan suçluluğu ele alıp
çalışmak zor bir görevdir. Suçun “eylem halindeyken” gözlenebildiği durumlar çok nadirdir.
Gözlenebilse bile, gizli kalması yönünde baskılar vardır. Suç işleyen insanlar, suçu gönüllü
olarak kabul etmeye isteksiz olacaklar ve yaptıklarını saklamak için ellerinden geleni
yapacaklardır. Suç ve suçluluk üzerine yapılan bütün çalışmalar olaydan sonra, suçun
gerçekleştiği durumun içinde olmayan bireyler tarafından verilen bilgi, doküman ve
açıklamalarla sınırlı bulunmaktadır.
Suç ve suçluluğun doğası dikkate alındığında “yalanlar” ve “kandırmalar” toplanan
doküman bilgileri için sık akla gelen temel bir niteliktir. Burada sosyal çalışmacı açısından
mülakat teknikleri (özellikle yalanlar için) ve iletişim becerileri önem kazanmaktadır. Sağlıklı
bir müdahale, kovuşturma ve psiko-sosyal tanı için, psiko-sosyal tedavi için, gereklidir...
Suç ve suçluluk, bireysel, grup ve toplum boyutu olan sosyal çalışmacının adli ve asli bir
alınıdır.
Suçluluğun birde “yararsız duygu suçluluğu” olarak bireysel bir yönüde vardır. Suçluluk bu
bağlamda bireylerin duygusal kostümünde asılıdır, zamanla kişiye özel, toplumsal bir nitelik
kazanıp, hatalı bir alanı oluşturmakta ve paralize olmamıza kadar uzanmaktadır. Kırmızı ışıkta
arabayla trafikte geçmek suçtur ve bu suçu işleyen sonuçlarına katlanmaya mecburdur. Birey
aynı suçu bir şekilde işler ve pişmanlık duyarsa, suçluluk etkili olmuş ve suç işlenen davranışın
tekrar oluşumuna engel olmuştur. Pişmanlık ve cezadan beklenen karşılıklar alınmıştır. Ama
birey aynı suçu tekrar tekrar işlemeye meyilli ise ve suçu işledikten sonra, sonsuza kadar,
kendini pişmanlığa ve paralize olmaya çekmişse, burada seçilen suçluluk duygusu zararlı bir
duygusal kostümdür ve ayrıntılı olarak incelemeyi gerektirmektedir.

1.2. TANIMLAR VE GENEL KAVRAMLAR
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Suç ve suçluluk bir çok disiplinin ve bilim dalının incelediği, içinde onlarca kuramın
barındığı, çok yönlü ve karmaşık bir konudur. Suçluluk konusuna girmeden önce, suç ve
suçlulukla ilgili kavramların tanımlarını literatür ışığında inceleyelim...
SUÇ, bir toplumda varolan yerleşik kurallara, toplumsal normlara uymayan davranış ya da
eylem (Tomanbay, 1999:254), olarak tanımlanmıştır. Bir devletin yazılı kurallar (yasalar)
yoluyla yapılmasını yasakladığı ve yapıldığı takdirde cezası yaptırımlarla bağlanmış davranış
ya da eylem (Tomanbay, 1999:254)’dir.
SUÇ; bir yasayı ihlal ederek işlenen ya da yerine getirilmeyen eylem (Zastrow,
2013:821)’dir.
Suçlu, suç işleyen kişidir. Asli fail, suçu işleyen bireydir. Fer’i fail, suçu işleyen bireye
yardım ve yataklık eden kişidir.
Gerçek (reel) suçluluk, sorumluluğu; sorumluluk da önce, işlenen fiilin bir kötülüğü
içerdiğinin bilincinde olmayı sonrada fiili işlemeye karar verebilme serbestliğini gerektirir
(Foulouie, 1994:466).
Suçlu, suçlu olan, ya da bir suçun faili sayılan kişinin hali (Foulouıe, 1994:466)’dir.
İlk suçlu ve sabıkalı suçlu; ilk sıfatından da anlaşılacağı gibi, ilk suçlu, birinci defa (adalet
nazarında) suç işleyen kimsedir; sabıkalı ise, geçmişinde en az bir defa suç işlemişliği bulunan
kişidir (Foulouıe, 1994:466).
SUÇLULUK; toplumda yazılı ya da yazısız varolan kurallara uymama durumu (Tomanbay,
1999:254)’dur.
TEPKİSEL SUÇLULUK; suçlunun psiko-organik durumundan ve hayat şartlarından ileri
gelen (Foulouie, 1994:467)’dir.
Tepkisel suçluluk, tehlikeli bir durum içinde bulunan çocuğun, hasta çocuklar, handikaplı
çocuklar (zihince, bedence, karakteriel olarak), koruyucu bir aile yuvasından yoksun çocuklar,
gösterdiği bir tepki biçiminden başka bir şey değildir (L. SLACHMUYLDER, çocuk
mahkemeleri yargıcı, in jeunesse difficile...., 102-103), (Akt., Foulouie, 1994:467).
SUÇLU ÇOCUK; yürürlükteki ceza yasalarınca suç sayılan bir eylemi yapan on sekiz
yaşından küçük kimse (Tomanbay, 1999:254)’dir.
Sosyolojik açıdan “suç”, toplum kurallarına aykırı davranmanın özel ve ileri bir biçimidir;
“suçluda”, toplumun biçtiği role aykırı davranan kimsedir. Suçlu cezalandırılır veya hakkında
tedbir uygulanırken kişiliği dikkate alınır. Suçlanan kimsenin çocuk olması durumunda
özellikle yeteneklerinin gelişimi ve kişilik özellikleri ile suç işleme nedenlerinin özellikle
araştırılması gerekir (Erdoğan, 2011:94).
SUÇ ÇETELERİ; öncelikli amacı, kişilerden ya da şirket binalarından mülkiyet hırsızlığı,
gasp, firar ve uyuşturucu ticareti gibi suç eylemleriyle maddi kazanç elde etmek olan çeteler
(Zastrow, 2013:821)’dir.
Suç bilim (criminology): Bir toplumda suç sayılan davranışların ve eylemlerin nedenlerini
araştıran ve açıklamaya çalışan deneysel bilim dalı (Tomanbay, 1999:254)’dır.
SUÇ, Durkheim (Akt., Yıldız, 2013:107)’a göre, yoğunluğu artarak büyüyen, tutkulu bir
tepkidir ve kaynağı toplumdur.
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Suç, temelde bir yasayı ihlal ederek işlenen ya da yerine getirilmeyen eylemlerdir. Yasa
siyasal otorite tarafından tatbik edilen formel ve toplumsal kuraldır. Genellikle devlet (ya da
devleti elinde bulunduran güç elitleri) güçlü bir şekilde taşınan değerleri ve normları ihlal eden
eylemleri suç olarak nitelendirir. Normları ihlal eden tüm davranışlar, yalnızca yasa tarafından
yasaklanmaz, bazı durumlarda informel süreçlerde (toplumun tasvip etmeme gibi) norm
ihlallerini belirler. Mesale, bir yüzücünün boğulan bir kişiye yardım etmemesi suç eylemi
değildir, buna rağmen genellikle ahlaki açıdan yanlış kabül edilir (Zastrow, 2013:406).
Normlar ve değerler zaman içinde değişir, böylece yasalarda değişir. Normlar değiştiğinde,
çoğu kez geçersiz hale gelen normlara dayanan yasaların değişmesi belli bir zaman alır. Bazı
bölgelerde, pazar günler kart oynamayı veya misyoner pozisyonu dışındaki pozisyonlarda
cinsel ilişkiyi (evli çiftler arasında bile) yasaklayan, ancak kullanılmayan yasalar hala
mevcuttur. Belirli normlar ve değerler, böyleliklede yasalar kültürden kültüre, toplumdan
topluma farklılık gösterir. Bir çok arap ülkesinde, alkol kullanımı yasadışı, marihuana kullanımı
ise serbesttir; Amerika Birleşik Devletlerinde ise bu durumun tersi genellikle yasalaşmıştır
(Zastrow, 2013:406).
Suç, ahlaka, törelere ve kanunlara aykırı davranıştır ve suçlu, suç işlemiş kimsedir, asli
suçludur. Suçsuz, suçu olmayan insan demektedir.
Suçlamak; suçlanma işine konu olmak, malzeme olmak anlamlarındadır. Bireyin kendisini
suçlu olarak duyumsamasıdır. Suçlamak, birinin suç işlediğini söylemektir.
Suçüstü; bir suçu işlerken bireyin yakalanıp tutuklanmasıdır, bireyin, “suçu işlediği anda”
kavramına yönelik olarakta kullanılmasıdır.
CEZA; yürürlükteki yasalara uygun davranmayanlara gene yasalarda yer alan biçim ve
ölçüde hukuk yoluyla getirilen yaptırım (Tomanbay, 1999:38)’dır.
CEZAEVİ; hukuk kurallarına göre verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin
yatırıldıkları bina (Tomanbay, 1999:38)’dır. Türk hukuk dizgesine göre kapalı cezaevi, yarı
açık cezaevi, açık cezaevi olmak üzere üç tip vardır (Tomanbay, 1999:38).
CEZALANDIRMA: Yazılı hukuk kurullarına uymayanlara gene yazılı hukukta yer alan
yaptırımı hukuk yoluyla uygulamadır (Tomanbay, 1999:39).
CEZA İNFAZ KURUMLARI: Açık, yarı açık, kapalı cezaevleri ve ıslah evlerine verilen
genel addır (Tomanbay, 1999:39).
Cezaevi Sosyal Çalışması (prison social work): Cezaevinde bulunan hükümlülerin bedensel,
ruhsal ve sosyal sağlıklarını yeniden kazanmaları, korumaları, geliştirmeleri ve toplumdan
kopmamaları amaçlarıyla cezaevinde sosyal çalışmacı tarafından hükümlülerle yapılan dizgeli,
düzenli çalışmaların tümüdür (Tomanbay, 1999:39).
Tutuklama: Suç işlediği savı ya da gözlemi ile yargıya çıkarılacağı güne değin kaçmasını
önlemek amacıyla sanığın geçici olarak polis marifetiyle özgürlüğünden alıkonulması
(Tomanbay:1999:276)’dır.
Tutuklu: Hukuk karşısında, suç işlediğine değin aleyhinde güçlü belirtiler ya da deliller
bulunan, yasanın öngördüğü koşullarla ve yargıç kararıyla gözaltı süresinin bitiminden sonra,
özgürlüğünden yoksun kılınarak tutukevine konulan ve henüz suçu bağlanmamış, cezası
kesilmemiş kişidir. Hükümlüdür (Tomanbay, 1999:276).
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2. SUÇ NASIL GERÇEKLEŞİR
2.1. GİRİŞ
Adam’ın iki oğlu vardı. Oğullarını hangi adlarla çağırıyordu Adam, bilmiyoruz. Ama
sonrakiler Habil ve Kabil diye anacaklardı onları. Her iki oğul da ortak bir arzuyla kendinden
taşıyordu, babaları Adam’ın sürüldüğü yere/bahçeye geri dönmek. Kabul edilir umuduyla
yakınlık (kurban) sundular Tanrı’ya. Sunusu kabul görmeyince Tanrı katında, Kabil kardeşine
döndü ve “Seni öldüreceğim mutlaka” dedi. Öldürmek kolay göründü o anda ona ve dediğini
yaptı (Kara, 2009: 216).
Eyleminin sonucunun tasavvurunun ötesinde olduğunu gördü ve pişman olanlardan oldu
Kabil. Bu görme ve pişmanlık insan bilinci için yeni bir evreydi. Yeni biliniçle ortaya çıkan
ıstıraba katlanmanın yani kendine katlanmanın bir yolunu bulmak zorundaydı Kabil.
Yanılsamalı da olsa bir yol keşfetti (ya da bir kuzgundan mülhem akletti); eyleminin sonucunu
görme alanından uzaklaştırmak. Böylece kendisini kendisinden saklamış olacaktı. Kardeşinin
cesedini toprağa ve kendisinin bir yanını bilincinin derinine gömdü böylece (Kara, 2009: 21617).
Habil ile Kabil arasındaki bu hikayeden beri, suç bir şekilde gerçekleşiyor. Habil ile Kabil
arasında oluşan suçun açıklanması için gereken unsurlara bakacak olursak karşımıza şu
kavramlar çıkar:
• Sanık
• Sanık olarak güdülenmiş bir suçlu
• Uygun bir hedef olarak mağdur
• Koruyucu yokluğu
• Uygun yer ve uygun bir zaman...
Yanlış bir yer, yanlış bir zaman, güdülenmiş bir suçlu, uygun hedef ve koruyucu yokluğu
suçun gerçekleşmesi için gerekli atmosferi sağlamada, birbirleriyle etkileşim içindedirler.
Temel aktörler, mağdur ve sanıktır.
2.2. Suçun Oluşması İçin Dört Koşul
Hidndelang, Gottfredson ve Garofalo’ya (1978) göre, yıkıcı herhangi bir suçun işlenebilmesi
için önce dört koşulun karşılanması gerekir. Bu koşullar şunlardır:
• İlk olarak, suçlu ve mağdur olmak üzere iki aktör vardır. Dahası, Cohen ve Felson’a (1979)
benzer biçimde, bu iki bileşen, her nasılsa aynı zaman ve mekanda bir araya gelmelidir.
• İkinci olarak, çevrede bulunan uygun bir mağdurun suçlu tarafından bir biçimde hedef
alınması gerekmektedir (Burada örtük bir mağdur “türü” kabulü vardır).
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• Üçüncü olarak, bir kişinin (suçlu) bir diğerini (mağdur) mağdur etme eğiliminin olması
zorunludur.
• Dördüncü olarak, suçlu, gücün ya da şiddet tehdidinin işleyeceği suçun hedefine ulaşmasını
güvenceye alacağına inanır. (Ogan, 2011: 453).
Suçun oluşması için, mağdur ve sanık temek aktörlerdir. Mağdur ve sanığın arasındaki
etkileşim “günlük etkinlik kuramı” Routine Activity Theory-RAT) ile açıklanmaktadır.
Günlük etkinlik kuramı; yaşam biçimi ve kişinin kendisini düzenli olarak içinde bulunduğu
yerlere işaret etmektedir (Ogan, 2011: 453).
Cohen ve Felson (1979, Akt., Ogan, 2011: 453-54), suçlunun hem yasal olan hem de
olmayan etkinliklerinin birbirine karşılıklı olarak bağımlı olacağını ileri sürmüşlerdir. Böylece,
suçlu, suç içermeyen günlük eğlenme-dinlenme ve mesleksel etkinliklerinin alışılmış bir
uzantısı olarak suç işleyecektir.
2.3. SANIĞIN SUÇ-KÖTÜLÜK KISIR DÖNGÜSÜ
Sosyal psikolog Roy Boumeister (2001), kötülüğün kaynağında dört sebep görüyor
(Baumeister, 2001; Akt., Sayar, 2009: 115-16).
İlki, para veya iktidar anlamında maddi kazanç sağlamak. Bu durumda kötülüğü ayırt
etmemizi sağlayan şey amaçlar değil kullanılan araçlar. Kişi parayı ele geçirmek için
saldırganlık yapar veya gayrı ahlaki yöntemleri kullanır çünkü meşru yöntemlerle başarıya
ulaşamayacağına inanır. Kötülüğün ikinci kaynağı kişinin bencilliğinin tehdit edildiğini
hissetmesi. Katiller, suçlular, psikopatlar yüksek özsaygıya sahip kimselerdir. Saldırganlık bu
kişilerin kendileri hakkında sahip oldukları olumlu benlik imgesi sorgulandığında ortaya
çıkabilir. Şiddete en çok eğilimli insanlar ego tehditlerine en duyarlı insanlardır, özellikle de
kendi değerleri hakkında şişmiş, fazlasıyla “uçmuş” kanaatlere sahip olan insanlar. Çoğu zaman
şiddet ego tehdidinin kaynağına yönelir, onu susturmak, yaldırmak, cezalandırmak ister.
Kötülüğün bir diğer kaynağı idealizmdir. İnsanlar kendilerini iyinin mutlak savaşçıları,
iyinin yegane temsilcisi olarak görmeye başlamışlarsa, hasım olarak gördükleri insan ve
gruplara her türlü kötülüğü yapabilme hakkını kendilerine verirler. Soylu hedefler uğruna
saldırganlık ve şiddet kullanmayı meşrulaştırırlar. Gerçekte kullanılan yöntem ve araçlar o
sözüm ona soylu amaçların itibarını zedeler, onları kirletirse de bunu görmemeyi yeğlerler.
Gruplar içine yerleşip kendisini iyi ötekini kötü olarak tanımlamak insanın doğasında var. Grup
rekabeti her zaman zalimce bir çatışmaya dönme ihtimalini içinde taşır. Dördüncü bir kötülük
kaynağı da sadistik zevktir. Zarar vermekten hoşlanan insanlar kötülük işleyenlerin küçük bir
oranını oluşturuyor.
2.4. ÖZET
Herhangi bir suçun oluşması için iki temel aktör, sanık ve mağdurdur. Bazen mağdur, direk
kendisi değil de malına işlenen suç nedeniyle mağdur olabilmektedir.
Suçun oluşması için mağdur ve sanığın bir şekilde ve koruyucu yokluğunda, sanığın
güdülmesi ve hedefine ulaşmasını güvenceye alacağına inanması gerekmektedir.
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Su hangi nedenlerle işlenirse işlensin, saldırganlıkla gerçekleşme ve kötülük olarak
nitelendirilmektedir. Sanığın, suç-kötülük kısırdöngüsü içinde, maddi kazanç sağlamak, kişinin
bencilliğinin tehdit edildiğini hissetmesi, idealizm, sadistik zevk bulunmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Birinci bölümde suç ve suç davranışına dair tanım ve kavramların açıklanmasına yer verildi.
Suçun gerçekleşmesine dair kriterler ortaya kondu. Suç davranışının oluşturduğu kısır döngü
açıklandı.
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Bölüm Soruları
1. Bir toplumda varolan yerleşik kurallara toplumsal normlara uymayan davranış nasıl
tanımlanır?
a. Suçluluk
b. Suç
c. Hükümlü
d. Ceza
e. Cezaevi
2. İşlenen fiilin bir kötülüğü içerdiğinin bilincinde olmayı sonrada fiili işlemeye kadar
verebilme serbestliğini gerektiren eylem nasıl tanımlanır?
a. Hükümlük
b. Cezaevi şartalır
c. Suç ve ceza
d. Gerçek suçluluk sorumluluğu
e. Hiçbiri
3. Birinci defa (adalet nazarında) suç işleyen kimseyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi
tanımlar?
a. İlk suçlu
b. Son suçlu
c. Ceza
d. Suçlu
e. Tutukevi
4. Yürürlükteki yasalara uygun davranmayanlara gene yasalarda yer alan biçim ve ölçüde
hukuk yoluyla getirilen yaptırımı aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?
a. Cezaevi
b. Norm
c. Ceza
d. Tutukevi
e. Hüküm
5. Hukum kurallarına göre verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin yatırıldıkları bina
nasıl tanımlanır?
a. Ceza
b. Suç
c. Suçluluk
d. Tepkisel suçluluk
e. Cezaevi
6. Toplumda yazılı ve yazısız varolan kurallara uymama durumunu aşağıdaki seçeneklerden
hangisi tanımlar?
a. Cezalar
b. Son suçlu
c. Suçluluk
d. Cezaevi
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e. Hiçbiri
7. Yürürlükteki ceza yasalarınca suç sayılan bir eylemi yapan onsekiz yaşından küçük kimse
nasıl tanımlanır?
a. Suçlu çocuk
b. Suç çetesi
c. Suç
d. Ceza
e. Cezaevi
8. Bir suçu işlerken bireyin yakalanıp tutuklanmasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi
tanımlar?
a. Ceza
b. Cezaevi
c. Suç
d. Suçüstü
e. Suç çetesi
9. Kaynağı toplum olan, yoğunluğunu artarak büyüyen ve tutkulu bir tepkinin suç olduğnu
bildiren yazar kimdir?
a. V. Satir
b. Durkheim
c. Abdülhak
d. Zastrow
e. Barker
10. Birçok Arap ülkesinde yasak olmayan madde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
bildirilmiştir?
a. Esrar
b. Eroin
c. Marihuana
d. Bonzai
e. Hiçbiri

Cevaplar
1) b, 2) d, 3) a, 4) c, 5) e, 6) c, 7) a, 8) d, 9) b, 10) c
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2. SUÇ SÜREÇ İLİŞKİSİ ve SUÇLULUĞA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İkinci bölümde, suç süreç ilişkisi ve suçluluğa dair bireysel toplumsal ve kurumsal
değerlendirmeler öğrenilecektir.
2.1. Giriş
2.2. Suçun Sürecine Dair Araştırmalar
2.3. Suça İlişkin Bireysel Açıklamalar
2.4. Suça ilişkin Toplumsal Açıklamalar
2.5. Psikiyatrik Bozukluklar ve Suç
2.6. Suçluluk Kuramları Değerlendirmesi
2.7. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Suç süreç ilişkisi içinde, suçun oluşmasına dair bireysel ve toplumsal nedenleri analiz ediniz.
2. Neden hiçbir kuram suçluluğu tam olarak açıklayamıyor?
3. Sosyal çalışmanın odak noktası olan “çevresi içinde birey odağı” çerçevesinde herhangi bir suç
davranışını analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Suç süreç ilişkisi ve
suçluluğa ilişkin açıklamalar

Suçluluğu oluşturan bireysel
toplumsal ve psikiyatrik
nedenler öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Suç davranışını oluşturan
nedenler ve suçluluk
hakkındaki kuvramların,
beceri temelinde adli sosyal
hizmet uygulamalarında
kolay anlaşılması
sağlanacaktır
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2.1 GİRİŞ
Herhangi bir suç (grup suçları, cana kıyma, ev soygunları, nitelikli dolandırıcılık, istismar
vb.) meydana geldiğinde, suçu işleyenden çok bir sürecin pazıl parçaları olarak düşünülmesi,
açıklığa kavuşturmada, adli boyutta, sosyal inceleme raporlarında, suçun doğasını anlama
yönünden süreç odaklı bir yaklaşım tarzını ifade etmektedir. Çünkü herhangi bir suç meydana
geldiğinde, suçu işleyen birey yanında, toplumsal etmenlerinden varlığı, etkileşimi, katkıları
vardır. Sosyal çalışmada “çevresi içinde birey” odağı, suçun “süreç boyutunda”
değerlendirilmesi için, kıymetli mesleki bir boyuttur.
Suç süreç ilişkisini ele alırken, sosyal çalışmacı için iki perspektif gereklidir.
• Bireye bağlı nedenler
• Toplumsal nedenler
Sosyal çalışmacı her iki nedenide incelemeli, suçun doğasını anlama yönünden, mesleki
etkinliklerini gerçekleştirmelidir. Psikologlar (Canter, 2011:19), daha geniş toplumsal, siyasal
ya da ekonomik süreçlerden çok, biriyler üzerinde odaklanırlar. Canter (2011)’ın ifade ettiği
eklektik açılımı sosyal çalışmacı üç-d (düşünce-duygu-davranış) boyutunda ele almalı, suçu
işleyen bireye özgü nedenleri, suçun hangi ruh halinde ortaya çıkıp oluşturduğunu
irdelemelidir. Bu bağlamda bir inceleme, suçluların sağaltımı içinde kolaylık sağlayıcı
olmaktadır.
Suçun gerçekleşmesinde toplumsal nedenler, (örneğin kan davaları, suçu işleyen yakınla
ilgili kavgalar, ailesel özellikler vb.) suçun doğasını anlama yönünden pazılın birey dışındaki
ve bireyi etkileyen parçalarıdır.
Öyleyse, suç ve suçluluk, hiç bir zaman, suç olduğu düşünülen eylemlerin fark edildiği
süreçlerden ve suçlunun ortaya çıkma yolundan yalıtılmış olarak ele alınamaz (Canter,
2011:21).
Suç ve suçluluğu gerek birey, gerek toplum bazında ele alırken, bireysel nedenleri ve
toplumsal nedenleri heseba katmak gereklidir. Bir insan, duygusal bir deprem sonucu, anlık
nedenlerle cinayet işleyebilir ya da üzerinde plan ve araştırma yapıp cinayet işleyebilir ya da
işlenen cinayet toplum içinde çıkar çatışmalarının bir sonucu olabilir. Suçun oluşumunda
sayılan bu nedenlerin ayrı ayrı katkısıyla sonuç cinayet olabilir.
Suç ve suçluluğu toplumsal bağlamda incelemek için, evrensel davranışlar ve suçu işleyen
bireyin bağlı bulunduğu kültür ve norm değerleride hesaba katılmalıdır. Çoğu namus cinayetleri
“alına sürülen kara lekenin temizlenmesi” amacıyla işlenmekte, varlık bulmaktadır. Ya da
savaşta, ölmemek için öldürme eylemi gerçekleştirilmektedir.
2.2. SUÇUN SÜRECİNE DAİR ARAŞTIRMALAR
Literatürde süreçle ilgili araştırmalar için, ifade edilen ögeler şunlardır.
• Resmi kayıtlar
• Polis verileri
• Mağdur taramaları
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• Mağdurlar üzerinde klinik çalışmalar
• Suçlu taramaları
• Yargı dökümanları
• Kitle iletişim araçlarından yayımlanan açık kaynaklar (Canter, 2011:36-40).
2.3. SUÇA İLİŞKİN BİREYSEL AÇIKLAMALAR
Biyolojik suç kuramları ve çocuk suçluluğu kurumları, suçluluğun ama nedenlerini suçlunun
“doğasında”, gerçek yapısında ve bireysel psikolojisinde görürler. En yakın biçimleriyle,
suçluluların suçlu doğduklarını ancak suçlu yapılmadıklarını varsayarlar (Martin, 2005; Akt.,
loannou, 2011:50).
Rowe (2001) gibi; suçluluğun biyolojik temellerine en çok inananlar bile çevrece sağlanan
fırsatlar ve neyin suç olarak görüldüğünü etkileyen toplumsal etmenler gibi başka etkileri
bütünüyle görmezden gelememektedirler. Yine de bu açıklamaların ayırt edici özelliği, suçun
temel nedeninin kişinin kendi özellikleri olduğunu vurgulamalarıdır. Bu kuramlar bazı
bireylerin suçlu olma olasılıklarının doğuştan getirilen genetik etmenler nedeniyle
diğerlerininkinden daha yüksek olduğunu savunmaktadır. “Doğuştan” sözcüğü burada ana
babadan genetik kalıtım anlamında kullanılmaktadır (loannou, 2011: 52).
Sheldon (1942) belirli kişilik türleriyle ilişkili olduğuna inandığı beden türleri betimlemiştir.
• İçe dönük, çekingen, ince ve kemikli ektemorflar
• Toplumsal, rahat, iri ve kilolu endomorflar.
• Saldırganı, maceracı, geniş yapılı ve kaslı mezomorflar.
Masters ve Graves (1969), suçlu olmayan bir grubun yüzde 20’sine karşılık, 11.000
tutuklunun yüzde 60’ının yüz bozukluklarının olduğunu göstermişlerdir. Agnew (1984), çekici
değil olarak değerlendirilen okul çocuklarının, kendi bildirimlerine göre, daha yüksek bir
oranının suç işlemiş olduğunu ortaya koymuştur. (Akt. loannou, 2011:53).
Önemli bir Cambridge çalışmasında, suçlu babaları olan erkek çocukların çocuk suçları
işleme olasılıkları, suçlu babaları olmayanlarla karşılaştırıldığında, iki kat daha fazlaydı (West,
1982). Osborn ve West (1979), suçlu babaların çocuklarının yaklaşık yüzde 40’ının suçlu
olduğunu gösterdiler. Suçlu olmayan babaların çocukları arasında bu oran %13’tü. Ancak,
anababa suçluluğuyla çocuklarının suçluluğu arasında bir korelasyon, bunlar arasında bir
neden-sonuç ilişkisinin bulunduğunu kanıtlamaz. Genetik etmenlerden çok, düşük gelir, geniş
aileler gibi çevresel etmenlerle birlikte aile içi toplumsal ve psikolojik etmenler değer ve
davranışların kuşaktan kuşağa aktarılmasına katkıda bulunuyor olabilir (Hollin, 1989; Akt.,
loannou, 2011:54-5).
Lang’ın (1931) ikizler üzerindeki çalışması, suç davranışları açısından ikiz kardeşler
arasında bir uyuşma (bir çalışma evreni içindeki ilişkili denek çiftlerinin aynı davranışı
sergilemeleri olasılığı) bulan ilk çalışmalardan biridir. Lang’ın bulguları, 13 tek yumurta
ikizinde aynı suç davranışını sergileyenlerin oranı yüzde 77 iken, 17 çift yumurta ikizinde bu
oranını yüzde 12 olduğunu göstermiştir. Başka çalışmalarda aynı yönde farklılıklar bulmuşlar
fakat bunlar her zaman aynı ölçülerde ya da oranlarda olmamıştır. Genel olarak, tek yumurta
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ikizlerinde davranışları açısından uyuşma oranı ortalama yüzde 55, çift yumurta ikizlerinde ise
yüzde 17’dir (Bartol, 1999). Bu bulguar, suçluluk üzerinde bir dereceye kadar genetik etkiyi
destekler görünmektedir (Akt. loannou, 2011:56-7).
Evlatlıklar üzerinde ilk suç çalışmalarından biri Crowe (1974) tarafından yapılmıştır.
Biyolojik anneleri suçlu olan bir evlat edinilmiş çocuklar örnekleminde bu çalışma, evlat
edinilenlerden yüzde 50’sinin 18 yaşında suç kayıtlarının bulunduğunu, annelerinin suç kaydı
bulunmayan aynı yaşta çocuklarınsa yalnızca yüzde 5’inin suç sayılabilecek bir davranış
nedeniyle hüküm giydiğini göstermiştir (Crowe, 1974; Akt., loannou, 2011:57-58).
Gerçekte, aile tarihinin olası suçluluk üzerindeki sonucunu belirli bir kesinlikle kimse
kestiremez. Kötü çevrelerde yaşayan, anababası suçlu çocuklar vardır, ancak yine de suç
işlemezler ve anababası suçlu olmayan, görünür biçimde iyi çevrelerde yetişen çocuklar vardır
fakat birer suçludurlar. “Kalıtımla neyin alındığı ya da neyin geçtiği” sorusunun yanıtı henüz
tam olarak verilememiştir; yanıtın “suçluluk” olması olasılığı pek yok gibidir (Rutter ve Giller;
1983:179;Akt., loannou, 2011:59).
Suç davranışıyla ilişkili olarak üzerinde en çok çalışılan hormonlar, cinsiyet bezleri
(gonadlar: androjen ve ostrojen), böbrek üstü bezleri (adrenalin ve noradrenalin) ve pankreas
(insülin) tarafından salgılananlardır. Genel olarak, araştırmalardan yüksek erkeklik hormonu
(androjen) düzeylerinin düşmanca toplumsal davranış olasılığını arttırabileceğine ilişkin
işaretler gelmekte ve saldırgan tutuklularda yüksek testesteron hormonu düzeyleri
gözlenmektedir. Bu suçlu nüfuslar içinde erkeklerin çok daha kalabalık olması gerçeğini
açıklamada kesinlikle yardımcı olacaktır; ancak, yüksek hormonsal etkinlik düzeyleri
göstermeyen bir çok suçlu da vardır (loannou, 2011:62).
Beynin elektriksel etkinliğini ölçmede elektroensefelogramlar (EEG) kullanan görece yalın
bir süreç, saldırgan ve psikotik suçlularda ön ve sol yarım küre işlev bozuklukları ile bağlantılı,
görülme sıklığı yüksek anormalliklerin bulunduğuna işaret etmektedir (Blackburn, 1993; Akt.,
loannou, 2011:63).
Aichhorn (1925), suçlu çocuklarla çalışmasının ardından, psikoanatilik görüşleri suçun
açıklanmasına uygulayan ilk kişi idi. Suç davranışının doğuştan, ama aynı zamanda çocuğun
erken duygusal ilişkileri tarafından da belirlenen “örtülü suçluluk” adını verdiği şeyin sonucu
olduğunu ileri sürüyordu (Akt., Ioannou, 2011:66).
Bowlby’nin (1944) suç kuramının kökenleri, çocukla anababa, özellikle de anne arasındaki
bağda kopma ya da bozulmanın bir sonucu olarak, psikoanalitik kuramda yatar fakat gizli ilkel
dürtülere dayanmanın da çok ötesine geçer. Bowalby’ye göre, suçluluk anne yoksunluğuyla
ilişkilidir ve erken yıllarda anne ile çocuk arasındaki bağlanmada herhangi bir kopukluk ya da
kesinti daha sonra suç davranışlarıyla sonuçlanabilir (Bowlby , 1944; Akt., loannou, 2011:67).
Eysenk (1977), kişilikle ilgili birbirinden bağımsız üç süreci suçluluğu açıklamada
kullanmıştır.
• Nevrotizm
• Dışadönüklük
• Psikotizm
(Eysenk, 1977; Akt., Ioannou, 2011:68-69).
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Son yıllarda suç davranışını açıklamak için “suçluluk bilişleri” (biliş = düşünce) üzerinde
yoğunlaşan araştırmalar vardır. Biliş (düşünce) kavramı üç-d’nin birinci elementidir. Biliş
insanların, diğerleri ve davranışları hakkında düşünülenleri açıklayan bir kavramdır. Suçluların
bilişlerinin, suçlu olmayan insan bilişlerinden farklı olduğu sonucu vurgulanmaktadır. Ayrıca
suçlu birey düşüncelerinin, her birinin “başat” yönü olduğu literatürde bildirilmektedir.
Araştırmalar, suçluların “düşmanca yükleme yanlılığı” yaptıklarını bildirmektedir.
Düşmanca yükleme yanlılığı yapan suçlular, suçlu davranışını açıklamada, “tepkilerinde haklı
olduklarını” gösterme eğilimi sergilemektedirler. Empati becerisinden yoksun bireylerde suç
davranışı sergileme oranının yine bir çeşit “yükleme yanlılığının” ifadesi olarak oluştuğunu
ileri süren araştırma sonuçlarına atıf yapılmaktadır.
Kişinin kendisini denetim altında tutmasında yetersizlik; içtepisellik ve doyumu
erteleyebilme yeteneğindeki zayıflık suç davranışlarıyla ilişkilendirilmiştir (Aichorın, 1925;
Akt., Ioannou, 2011:73).
Suçluluk hakkında diğer bir araştırma kolu da, “bilişsel şema” lardır.
Bir “şema”, insanların belirli bir durumda nasıl davranmaları gerektiğine ve öyle
davranırlarsa sonucun ne olacağına ilişkin ayrıntılar içeren bir özettir. Bunlar doğrudan
deneyimle çevreden, başkaları gözlenerek ve kitle iletişim araçlarından öğrenilirler. Fakat her
şema bir bireye özgüdür ve özellikle zaman içinde yinelenir ve alıştırması yapılırsa, değişikliğe
dirençlidir. Saldırganlığa karşı kötü bütünleşmiş içsel standartları olan ya da saldırgan
davranışın bir yaşama biçimi olduğuna inanan bir bireyin davranış için saldırganlık şemaları
içselleştirmesi olasılığı daha yüksektir (Ioannou, 2011;74-75).
Kohlberg, ahlaksal akıl yürütmeyi ahlaksal davranışın çok önemli bir aracısı olarak görür ve
suçluların gelenek öncesi düzeyde akıl yürütmeleri olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna
varır. Bazı araştırmalar, gerçekten de, suçlu olmayanlarla karşılaştırıldığında, suçluların daha
düşük düzeylerde akıl yürüttüklerini gösterir (Brugman ve Aleva; Akt., Ioannou, 2011:77).
Suçluluk davranışı ile zeka arasında literatürde “düşük bir ilişki” bildirilmesine rağmen,
beceri gerektiren şebekeli suçlar için, zeka seviyesi yüksek olan insanlar tarafından
gerçekleştirildiği bildirilmektedir.
Suçun oluşmasına ilişkin bireysel açıklamalar ve araştırma sonuçları, suçluluğun tamamını
açıklamada yetersizdir ve suçluluğun doğası gereği “görece” yorumlanabilir. Suçluluğa ilişkin
bireysel açıklama ve sonuçlar, suçluluk öyküsünün bütününü oluşturamamaktadır. Suçun
oluşumunda toplumsal nedenlerinde açıklanmasına-aydınlatılmasına ihtiyaç vardır.
2.4. SUÇA İLİŞKİN TOPLUMSAL AÇIKLAMALAR
Suçluluk nedenleri ve doğasıyla ilgili diğer açıklama ve araştırma konusu, toplumsal
nedenlerle ilişkilidir. Suçluluğa ilişkin açıklamaların toplumsal nedenleri arasında, suçluların
suç işlemeyi “doğrudan ve dolaylı olarak öğrendikleri açıklaması” yatmaktadır. Psikoterapi
modellerinde de etkili olan öğrenme kuramlarına göre, davranış değişimi öğrenme ile
gerçekleşmektedir. Suç davranışı da, idimsel, araçsal ve toplumsal öğrenme yoluyla,
psikoterapilerle olduğu şekliyle, öğrenilmektedir.
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Edimsel koşullanmanın temel ilkesi, insan davranışının ve sonuç olarak suç davranışının onu
izleyen “ödül” ya da “pekiştireç” nedeniyle öğrenildiğini ve güçlendiğini ileri sürer. İstenilen
ya da olumlu sonuçlara yol açan davranış ödüllendirilmiş ya da pekiştirilmiş olacak ve
dolayısıyla benzer durumlarda yinelenecektir. İstenmeyen ya da olumsuz sonuçlara yol açan
davranışın cezalandırıldığı ve dolayısıyla benzer durumlarda yinelenmediği söylenir. Olumsuz
pekiştirme hoş olmayan, acı veren ya da olumsuz bir deniyimi durdurup sona erdiren herşey
olabilir. Ceza ise davranışı izleyen ve kişiye acı veren herşey olabilir. Davranıştan sonra gelen
ödül (ki, pekiştireç adını alır) onu güçlendirir ve canlıyı davranışı yinelemeye özendirir. Mağaza
ya da dükkanlardan mal çalma gibi mallarla ilgili suçlar ya da soygun gibi şiddet suçları alınan
fiziksel ödüllerle pekiştirilir görünmektedir. Ancak aynı zamanda, akranlar arasında yükselen
konum, artan saygınlık ve kendine saygı, yeterlilik duyguları ya da yalnızca yaşattığı heyecan
gibi toplumsal ve psikolojik ödüller (pekiştireçler) nedeniyle de işlenebilirler (Bartol, 1999;
Akt., Ioannou ve Vettor, 2011:82-83).
Toplumsal öğrenme kuramı öğrenmede “iç” süreçlerin rolü üzerinde durur ve ayrıca, başka
insanların davranışlarını gözleme yoluyla bilişsel düzeyde de öğrenmenin gerçekleşebileceğine
dikkat çeker. Rotter (1954) tarafından geliştirilmiş olmakla birlikte, toplumsal öğrenme kuramı,
daha genel olarak, davranışlarımızın çoğunu başlangıçta “model” adı verilen başkalarını
gözleyerek öğrendiğimizi savunan Amerikan psikoloğu Bandura ile ilişkilidir. Bandura’ya
göre, modellerin önem ve saygınlıkları arttıkça davranışımız üzerindeki etkileride artar.
Gözlem öğrenme, büyük ölçüde, aile içinde, yaygın alt kültürde ve toplumsal çevrenin parçaları
olan televizyon ve kitaplar gibi kültürel simgeler yoluyla olur (Bandura, 1976). Dolayısıyla,
suça ilişkin açıklamalar aileler içinde, akran grupları tarafından, televizyonda ve benzerlerinde
modellenen davranışta bulunacaktır. Bir kez öğrenildikten sonra davranış, sonuçlarıyla
pekiştirilebilir ya da cezalandırılabilir. Toplumsal öğrenme kuramına göre, genel olarak gözlem
yoluyla, özellikle de model başırılı ve yüksek konumlu birisi ise, gözlediğimiz davranışta nasıl
bulunacağımızı bilişsel düzeyde öğreniriz (Ioannou ve Vettör, 2011:83-84).
Sutherland (1947), suç davranışının nasıl ve hangi koşullarda geliştiğini açıklamak için
dokuz madde belirlemiştir.
1. Suç davrınışı öğrenilir.
2. Öğrenme başka insanlarla iletişim içinde etkileşme yoluyla olur.
3. Öğrenme büyük ölçüde yakın kişisel gruplar içinde olur.
4. Öğrenme belirli suçları işlemek için teknikleri ve ayrıca suça katkıda bulunucu özgül
tutum, dürtü ve güdüleri içerir.
5. Dürtü ve güdülerin yönü yasanın ya olumlu ya da olumsuz olarak algılanmasından
öğrenilir.
6. Bir kişi, yasayı çiğneme lehindeki tutum ve davranışlara ilişkin tanımları yasayı
çiğnememe lehindekilere ağır bastığında suçlu olur.
7. Öğrenme deneyimleri, yani başkalarıyla farklılaşan etkileşimlerin sıklık, yeğinlik (şiddet)
ve önemleri her bireyde değişecektir.
8. Suç davranışını öğrenme süreci başka herhangi bir davranışı öğrenme sürecinden farklı
değildir.
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9. Suç davranışı gereksinim ve değerlerin bir dışa vurumu olmakla birlikte yalnızca bu
gereksinim ve değerler açısından açıklanamaz.
(Sutherland, 1947; Akt., Ioannou ve Vettör, 2011:85).
Öğrenme ya da suç davranışı suçlularla etkileşim yoluyla gelişmek zorunda değildir, fakat
suça yönelik olumlu tutumları olan insanlarla etkileşim sonucu gelişir. Örneğin, anababalar
çocuklarına sürekli olarak çalışmasın yanlış olduğunu söylemelerine karşın bir mağazada
yanlışlıkla fazla para üstü aldıklarında bunu söylemeyerek ve geri vermeyerek çocuklarına
dürüst davranmamanın kabul edilebilir, olduğunu aktarabilirler (Ioannou ve Vettör, 2011:86).
Suçluluğunu oluşumunda aile diğer bir toplumsal nedendir. Aile toplumun çekirdeğidir.
Araştırmalarda suçlu ve suçlu olmayan aileler karşılaştırıldıklarında anlamlı sonuçlar
çıkmaktadır. West (1982; Akt., Ioannou ve Vettör, 2011:87)’e göre; aile büyüklüğüyle suçluluk
arasında olumlu bir ilişki vardır. Araştırmalar tek çocukların suçlu olmaları olasılığının daha
düşük ve suçluların dört ya da daha fazla çocuklu ailelerden gelmeleri olasılığının daha yüksek
olduğunu göstermektedir.
West (1982)’in yukarıda ifade ettiği sonuçları Farrington (1991; Akt., Ioannou ve Vettör,
2011:87), şöyle ifade etmektedir. “Büyük aileleri disiplin altında tutmak zordur ve çocuklar
bireysel olarak daha az gözetim altında tutulabilir, bireysel bakım ve şefkat görebilir. Ek bir
olasılık da, böyle ailelerin daha büyük gergenlik, aile düzensizliği ve maddi yoksunlukla
sonuçlanabilecek kötü ve aşırı kalabalık evlerde yaşamaları olasılığıdır.”.
Bowlby (1944), yıkılmış bir ev suçluluk nedenidir demiştir. Eğer ebeveynler ihmalci,
tutarsız, kararsız ve aşırı uçlu disiplin uyguluyorlarsa (cezada ve ödülde kantarın topuzunu
kaçırmaları) ergen suçluluğunu beslemiş olmaktadırlar. Bank ve ark., (1993; Akt., Ioannou ve
Vettör, 2011: 89), tek ebevynli çocukların, düşmanca toplumsal davranışlar göstermeye daha
eğilimli olduklarını bildirmişlerdir.
West (1982; Akt., Ioannou ve Vettör, 2011:90), suçluların, suçlu anababaların sahip olmaları
olasılığının suça karışmamış olanların kinden daha yüksek olduğunu bildirmiştir.
Çocuğun toplumsallaşması için, aile ortamından sonra okul ikinci önemli ortamdır.
Okullarda başarısızlık sonucu ile suçluluk arasında ilişki bulunmuştur. Yetişkinler olarak suç
işlemiş suçlululluların, zayıf ve düşük ölçekli eğitim kalitelerinin olduğu araştırmalarla
bildirilen bir sonuçtur.
Horgreaves (1980), yüksek oranda suçlu çocuk barındırabilecek okulların özelliklerini
belirlemiştir. Bunlar;
• Yüksek öğretmen ayrılma oranını,
• Çalışanlar tarafından okula düşük düzeyde bağlanmayı,
• Toplumsal dezavantajı,
• Çalışanların ardı ardına sürekli değişmesi,
• Çocuklardın düşük yetenekli oldukları, okullardır.
(Harrower, 1998; Akt., Ioannou ve Vettör, 2011:91).
Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir.
25

Viktor Hugo
Aileden sonra eğitim ve öğretim yerleri toplumsallaşmanın ve/veya sosyalizasyonun en
önemli halkalarından biridir. Eğitim ve öğretim hayatı, sosyalizasyonu gerçekleştiremediği
zaman, toplusallaşmayı yerine bir şekilde getiremedeği zaman, bireyin başarısı, topluma ve
çevreye uyumu, dolayısıyla psiko-sosyal sağlığı derinden etkilenecektir. Ruh sağlığının ve
çevreye uyumun etkiside suçluluğu besleyecektir.
Çoğu çocuk ve ergende, okul gelişimin yolunun önünü açarken, bazı çocuk ve ergenlerde,
gelişimi, güçlüğü arttıracak unsurları etkiler. Sonuç olarak da ergen okula devamsızlık ve farklı
suç unsurlarıyla karşılaşmaktadır.
Okul öğrenimiyle çocuk suçluluğu arasındaki ters orantı bu kurumun uyum sürecindeki
etkinliğini kanıtlamaktadır (Yavuzer, 1988:167).
Ergenlikle suç işleme yaşı (12-15) ve suç işleme davranışında en etkili unsurlardan biride
“akran etkisidir. Akranlar arasında herhangi bir suç araştırması yapılırken, akranlardan bilgi
alma ve yordama, suçun anlaşılmasında yardımcı olmaktadır. Çocuklar arasında ise işlenen
suçlar çoğunlukla, grup içinde ve birbirlerine yakın arkadaşlarla ortak işlenmektedir. Şiddet
içermeyen grup suçlarının ergenlerde daha yaygın olduğu bildirilmektedir. Oysa çoğu yetişkin
birey suçları yalnız başına işlemektedir.
Suçun oluşumunda tek başına “akran baskıları” çocuk suçlarını açıklamada yetersizdir.
Çoğu suçunda çocuklar tarafından yalnız işlenmesi, “suçun oluşumunda akran baskısını
yalnızca nedenlerden biri olarak, göstermektedir.
Aile, okul ve akran gruplarından kaynaklanan suçların önemli bir sonucu, iş ve boş zaman
etkinlikleri gibi, bir suçlunun içine çekilebileceği diğer bütün eylemlerle bütünleşmiş olmasıdır.
Bunun işaret ettiği bir gerçek, suç etkinliklerinin diğer yasal alışılagelmiş etkinliklerle aynı
özelliklerin birçoğunun paylaşıyıor ve onlarla karşılıklı bağımlı olmalarıdır (Cohen ve Felson,
1979; Akt., Ioannou ve Vettör, 2011:92-93).
14 yaş gerek İngiltere, gerekse bazı Avrupa ülkeleri ve ülkelerimizde en çok suç işlenen yaş
olarak belirlenmiştir.
(Yavuzer, 1988:32).
Çocuk suçluluğunu, yetişkinlik döneminde işlenen suçtan ayırt eden en önemli özellik, bu
dönemin gelişiminde “problemli evre” ya da “geçiş evresi” olarak adlandırılan “ergenlik
dönemine” rastlamasıdır. Gençler tarafından işlenen suçlar, gerek tür, gerekse neden açısından
yetişkin suçlarından farklıdır. Bu nedenle, gençlik dönemindeki suçluluk kavramını klasik ceza
hukukunun “yasanın gösterdiği suç, bu suçu işleyen kişi de suçludur” biçimindeki tanımlarla
belirlemek oldukça güç ve hatalıdır (Yavuzer, 1988:33).
Bütün suç ve suçluluk çalışmalarında, her şeydan çok göze batan iki bulgunun yinelendiği
görülmektedir. Bunlardan biri, suçların çok büyük bir çoğunluğunun “erkekler” tarafından
işlendiğine işaret eden bulgudur. İkincisi ise, bunların çok büyük bir çoğunluğunun onlu
yaşların ortalarına rastladığını ortaya koyan bulguludur. Yakın geçmişte, daha önceki bir çok
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bulguyu yansıtan bir çalışmada smith’in (2006:1) belirttiği gibi “suç işleme erkek ve kızlar
arasında 14 yaş dolaylarında tepe noktasına ulaşmaktadır” (Ioannou ve Vettör, 2011:100).
Suçluların çoğunluğunun erkek olması nedeniyle, suçululuk alanındaki görgül çalışmaların
çoğunluğu erkek ergen örneklemler üzerinde yapılmıştır (Smith ve Paternaster, 1987; Goodkind
ve ark., 2006). Bu nedenle, kadın suçlular üzerinde daha ayrıntılı çalışmalar olmaksızın
sorgulanmaya açık olmakla birlikte, geleneksel sapkınlık kuramlarının yalnızca erkeklerde
sapkın davranışların anlaşılmasına uygun olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca, toplumda kadının
rolündeki değişiklikler de, kuşkusuz, suça ilişkin kadın rollerindeki değişikliklere
yansımaktadır (Ioannou, Vettör, 2011:105).
Zorlu geçen bir ergenlikle, suç arasında dinamik bir ilişkinin varlığı araştırmalarla bildirilen
bir durumdur. Ülkemizde suçların %50’sini ergen ve çocukların işlediği yine araştırmalarla
bildirilen bir sonuçtur. İleriki yaşlarda suç işleryen bireylerin çoğunluğunun ergenlik
döneminde suç işlemeleri, suç ve ergenlik arasındaki dinamik bağa dair kuvvetli bulgulardır.
Ergenin aile içinde sürekli kavga ve çekişmeye tanıkolması şeklinde kötü ev koşulları, ergeni
bir karmaşaya, iç çatışmaya ya da suçlu davranışa itebilir (Yavuzer, 1988:131).
Bütün suçları açıklamada tek başına hiç bir kuram yeterli değildir, özelliklede, bir çok suç
ve suçlu türü varken. Suç davranışlarını anlamak için, belki de, çok nedenli modeller ya da
farklı etmenlerin bir bileşimi açısından düşünmek daha yararlı olabilir (Ioannou ve Vettör,
2011:110).
2.5. PSİKİYATRİK BOZUKLUKLAR ve SUÇ
Zihinsel bozuklukla suç arasındaki ilişki; zihinsel bozukluğu olan insanlar arasında bilinen
suç etkinliği düzeyleri, suçluların zihinsel bozukluk oranı ve gelecekte suç işleme eğilimini
kestirmede zihinsel bozukluğun önemi gözden geçirilerek incelenebilir (Iannou ve Greenall,
2011:113). Psikiyatrik bozukluklar özellikle kişilik bozuklukları ile suçululuk arasında,
suçululuğu oluşturan etmenler olarak görünmesi, kabul edilen bir görüştür.
Freud, Adler, Jung ve Rank, kriminal davranışa ilişkin kuram ve varsayımlarımda, hem
çocuk suçululuğuna, hem de yetişkin suçululuğuna değinmişlerdir (Yavuzer, 1998: 257).
Tarih boyunca, insanların akıl hastalarına ilişkin deneyimleri, akıl hastalığı ile şiddet
arasında bağlantı olduğu kanısına yol açmıştır. Roma ve eski Yunan literatüründe akıl
hastalırının “şiddet potansiyeline” ilişkin çeşitli özelliklerden söz edilmektedir. Kraepelin
(1919), bazı koşullarda şizofrenik hastaların impulsif eylemlerinin ileri derecede “tehlikeli”
olabileceğini belirtmiştir (Türkcan ve Yeşilbursa, 2007:937).
12 ülkeden 62 tarama üzerinde, yapılan bir çalışmada, tutuklular arasında benzer biçimde
yüksek zihinsel bozukluk oranları bulunmuştur (Fazel ve Danesh, 2002; Akt., Ioannou ve
Greenall, 2011:119).
Zihinsel bozuklukla suç arasındaki bağlantıyı kabul eden birçok risk değerlendirme aracı,
fiziksel (Webster ve ark., 1997) ya da cinsel (Hart ve ark., 2003) şiddet riski
değerlendirmelerinde ruhsal hastalık, psikopatlık ve kişilik bozukluğu gibi etmenleri içerir,
çünkü bunlar önemli yordayıcı değişkenler olarak bilinir (Ioannou ve Greenall, 2011:120).
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2.6. Suçluluk Kuramları Değerlendirmesi
Habil ve kabil arasındaki suç davranışından bu yana suçululuk süreç içinde devam
etmektedir. Çok eski dönemlerden bu yana suçluluğu ilişkin bir çok açıklamalar getirilmiştir.
Zastrow (2012:412), suçluluğa dair kuramsal açıklamaları aşağıdaki tablo çerçevesinde
özetlemiştir.
Kuram
İlk Kuramlar
Demonoloji
Okur yazar olmayan toplumlar
Klasik/Neo-Klasik
1775
Marksist Leninist
1850
Fiziksel ve zihinsel karakter kuramları
Frenoloji
1825
Lombrosocu
1990
Zihinsel yetersizlik
1900
Morfolojik
1920
Psikolojik kuramlar
Psikanalitik
1900
Psikodinamik problem çözme
1920
Bastırılmışlık-öfke
1950
İç konuşma
1975
Sosyolojik kuramlar
Etiketleme
1900
Ayrımsal birlik
1939
Toplumsal kontrol
1950
Sapkın alt kültürler
1955
Anomi
1957
Eleştirel
1995
Adli sosyal hizmet uygulamalarında sosyal çalışmacı bireysel, toplumsal ve psikiyatrik
kökenli suç davranışı açıklamalarında, bir açıdan yani “tünel görüş” çerçevesinde
bakmamalıdır. “Çevresi içinde birey” odağına göre suç davranışı analizi yapabilmelidir. Ayrıca
sosyal hizmet uzmanı kuramsal açıklamaların hiçbirinin suçluluğu tam olarak
açıklayamadığınıda atlamamalıdır. Kuramlar, suç davranışının belli yönlerine açıklık
getirirken, suç davranışının tamamına yönelik açıklama getirememektedir.
2.7. ÖZET
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Suç süreç ilişkisi ele alınırken bireye bağlı nedenler ve toplumsal nedenler olarak iki odak
nokta ifade edilmektedir. Suç süreç ilişkisindeki iki odak “çevresi içinde birey” kavramı ile de
uyumluluk göstermektedir.
1910-1914 yıllarına rastlayan ilk çalışmalarda suçlulular arasınıda %50 oranında zekaca
gerilik saptanmış, 1924-1928 yıllarına rastlayan ikinci çalışmadaysa, suçlularda geri zekalı
oranının %20 olarak belirlendiği görülmüştür. zeka testleri geliştirildikten, bu testler suçlu ve
suçsuz büyük denek kitlelerine uygulandıktan ve sonuçlar daha eleştirici gözle çözümlendikten
sonra, suçluluk davranışında zihinsel yetersizliği öngören kuramlar giderek önemini yitirmiştir
(Yavuzer, 1988:98).
Sonuç olarak, suçluların gelecekte suç işleme olasılıkları ve bir kez toplum içine
girdiklerinde oluşturdukları riskin yeterli olarak nasıl yönetilebileceği üzerinde düşünülürken
zihinsel bir bozukluğun varlığı önemli bir etmendir Ioannou ve Greenall, 2011:137).
Suça ilişkin bireysel, toplumsal ve zihinsel süreçleri inceledikten sonra, suç ve suçlulukla
ilgili kuramlara literatür ışığında kısaca değinelim. Kuramlar, suçlulukla ilgili, bireysel,
toplumsal ve zihinsel karakterlerle ilgili açıklayıcı bilgiler vermektedir. Unutulmaması gereken
temel konu şudur; hiç bir kuram suçluluğu doğası gereği, açıklamaya, yetememektedir, görece
yordanmaktadır.
Suç süreç ilişkisinde; resmi ve polis kayıtları, mağdur taramaları, mağdurlar üzerindeki
klinik çalışmalar, suçlu taramaları, yargı dökümanları, kitle iletişim araçlarından yayımlanan
açık kaynaklar bulunmaktadır.
Suçluluk nedenleri ve doğasıyla ilgili diğer açıklama ve araştırma konusu bireysel
nedenlerden sonra, toplumsal ve nedenlerle ilişkilidir. Suçluluğa ilişkin toplumsal nedenler
arasında suçluların suç işlemeyi “doğrudan ve dolaylı olarak öğrendikleri açıklamaları
bulunmaktadır.
Freud, Adler, Jung ve Rank, kiriminal davranışlara ilişkin kuramlarında, çocuk ve erişkin
suçluluğuna değinmişlerdir. Psikayatrik bozukluklar ve özellikle kişilik bozuklukları ile
suçluluk arasında, suçluluğa dair etmenler olarak görülmesi kabul edilebilir görüş olarak ifade
edilmektedir.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci bölümde suç süreç ilişkisi açıklandı. Suç davranışına dair bireysel, toplumsal ve
psikiyatrik açıklamalar özetlendi. Ayrıca suç davranışına yönelik kuramsal çerçevenin
değerlendirmesi yapıldı ve açıklandı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suçun sürecine dair ifade edilen ögeler arasında yer almaz?
a. Resmi kayıtlar
b. Polis verileri
c. Suçlu taramaları
d. Yargı dökümanları
e. Mağdur üzerinde klinik olmayan çalışmalar
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Sheldon’un suçlu olarak nitelendirdiği beden türü arasında
yer almaz?
a. Aktemorf
b. Endomorf
c. Mezomorf
d. İçe dönük, çekirgen, ince ve kemikli insanlar
e. Saldırgan olmayan, macera aramayan kaslı insanlar
3. Evlatlıklar üzerinde ilk suç çalışmalarından biri kim tarafından yapılmıştır?
a. Crowe
b. Satir
c. Zastrow
d. Barker
e. Kadushin
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suç davranışıyla yapılan hormonlar içinde yer alır?
a. Androjen
b. Ostrojen
c. Andrenalin
d. Noradrenalin
e. Hepsi
5. Suç davranışını ve kökenlerini çocukla anne baba, özellikle anne arasındaki bağda kopma ya
da bozulmanın sonucu gören kişiyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?
a. Satir
b. Sheldon
c. Kadushin
d. Bowlby
e. Hiçbiri
6. Beceri gerektiren şebekeli suçlar için zeka seviyesi nasıl olmalıdır?
a. Düşük
b. Az
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c. Orta
d. Yüksek
e. Sınır
7. Kişinin kendisini doenetim altında tutmasında yetersizlik, içtepisellik ve doyumu
erteleyebilme yeteneğindeki zayıflık .................................. davranışıyla ilişkilendirilmiştir?
a. Ego
b. Pşise
c. Suç
d. Ayrılık
e. Bağlanma
8. Psikoanalitik görüşleri suçun açıklanmasına uygulayan ilk kişi kimdir?
a. Satir
b. Aichhorn
c. Barker
d. Kohlberg
e. Hiçbiri
9. Aichhorn suçlulukla ilgili aşağıdaki terimlerden hangisini kullanmıştır?
a. Tepkisel suçluluk
b. Kapalı olmayan suçluluk
c. Örtülü suçluluk
d. Dışa dönüklük
e. Psikotizm
10. Düşmanca yükleme yanlılığı yapan suçlular, suçlu davranışını açıklamada tepkilerinde
............................... olduklarını gösterme eğilimi sergilemektedirler?
a. Haksız
b. Haklı
c. Yararsız
d. Düşünceli
e. Duygusuz

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a, 4) e, 5) d, 6) d, 7) c, 8) b, 9) c, 10) b
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3. SUÇ ALANLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Üçüncü bölümde, suç alanlarının tamamı öğrenilecektir.
3.1. Giriş
3.2. Ev Sorgunları
3.3. Hırsızlık
3.4. Cinayet ve Saldırı
3.5. Organize Suçlar
3.6 Beyaz Yakalı Suçlar ve Şirket Suçları
3.7. Bilişim Suçları
3.8. Asayiş Suçları
3.9. Cinsel Suçlar
3.10. Nefret Suçu
3.11. Çocuk Suçları
3.12. İnsan Ticareti
3.13. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Günümüzde beyaz yakalı suçlar ve şirket suçları niçin artma eğilimi göstermektedir?
2. Ortadoğuda gerçekleşen çocuk suçları, insan ticareti göç ve beraberinde gelen sorun olanlarını
analiz ediniz. Acaba ne tür sosyal çalışma uygulamaları ile ifade edilen sorunlar hakkında,
çözüme yönelik etkinlik sağlanabilir?
3. Ev soygunları neden suçluluğun özüdür?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Suç alanları

Suç davranışının
gerçekleştiği suç alanları
öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamalarının
gerçekleşeceği suç alanları
ve kanıta dayalı
uygulamaların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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3.1. GİRİŞ
Suç ilişkin ve suç davranışının gerçekleşmesinde bir çok etken ve bu etkene bağlı bir çok
suç alanı bulunmaktadır. Suçluların sergiledikleri profesyonellik ve şebeke teşkilatı,
yardımcıları vb. bir çok suç alanını karşımıza çıkarmaktadır. Karşımıza çıkan suç alanları, polis
kayıtlarına yansıyan istatistiklerin üstünde bir varlığa sahiptir. Bir çok suç, gerçekleşmiş olsa
bile, gerçekleşen suçun tam olarak aydınlatılmaması paralelinde, gizli kalmaktadır.
Birçok suç alanında gerçekleşen suçlar, nitelikli suçlar, yasalara göre cezalandırılmış suçlar,
aydınlatılamamış suçlar verilen cezaların vicdanları tatmin etmediği suçlar, kayıtlara geçmeyen
suçlar, suç-yaptırım oranındaki dengesizlikten ve yorum farklılıklarından dolayı, zihinlerde
tutukludur, zihinlerde rehabilitedir. Bütün davranışların hem bu dünyada hem de öbür dünyada
olumlu-olumsuz paralelinde bir karşılığı vardır ve bizi bekliyorlar. Kabir kapısınıda kapatan
bulunamadığına göre, demek ki öte alemde daha büyük bir mahkeme, vicdanları tatmin etmek
ve Tanrının adeletini tamamlamak üzere gün sayıyorlar.
İstatistiklere, polis kayıtlarına yansıyan ölçüleriyle bile ürkütücü boyutlara ulaşan suçluluk,
asıl geniş anlamıyla anti-sosyal davranışların nicel ve nitel artışıyla, deyim yerindeyse, “sanık
Dünyanın” bir izdüşümüdür denilebilir (Yavuzer, 1988:29).
Sanık Dünyamızda öylesine büyük suçlar vardır ki, bunlar polis ve adliye binalarının
kapılarından sığmazlar. Bunlar, tüm insanlığın suçudur. Birleşmiş Milletler verilerine göre,
1981’de dünyada açlık ve kötü beslenme yüzünden 17 milyon çocuğun ölümü de “faili meçhul”
cinayetler sınıfna giriyor. Ülkemizde her yıl doğan 1000 canlı çocuktan 163’ünün doğu
bölgelerimizdeyse 250’sinin daha bir yaşına gelmeden ölmesinin hangi kategoride inceleneceği
tartışmaya değer. “Gizli suçlar” da mı? (Yavuzer, 1988:29). Yavuzerin yukarıda verdiği 30 yıl
öncesine ait verilerin, günümüzde giderek artış gösterdiğini söyleyebiliriz. Her şeye rağmen
karamsar olmamak ve suçun önlenmesine yönelik, ideal sosyal refah için çalışılması
gerekmektedir.
Doğası gereği suçun birçok bileşeni ve alanı vardır. Literatürde bildirilen önemli suç alanları
ve alt başlıkları kısaca şunlardır. Tüm suçları ele almak ise çok güçtür. Burada sorun alanı
olarak ve toplumsal işlevselliği etkileyecek suç alanları ele alınacaktır.
• Ev soygunları
• Organize suçlar
• Beyaz yakalı suçlar ve şirket suçları
• Bilişim suçları
• Nefret suçu
• Asayiş suçları
• Cinsel suçlar
• İnsan ticareti
• Cinayet ve saldırı
• Hırsızlık
• Çocuk suçları
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(Zastrow, 2013; Goodwin, 2011; Ioannou, 2011; Newman, 2011; Martin, 2011; Mullins,
2011; Yauuzer, 1998; Erdoğan, 2011).
3.2. EV SOYGUNLARI
Ev soygunlarını birinci başlık altında ele almak gerekir çünkü, ev soygunları literatürde
“suçluluğunu özü” olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir suçtan sanık olan birinin, suç
eylemlerinde bulunurken, suçluluğa ev soygunlarından başlamaktadır. Nitelikli suç işleyenlerin
bile acemilik dönemlerinde ev soygunları yaptığı, araştırmalarla bildirilen bir durumdur.
Şiddet içeren suçlarla karşılaştırıldığında, ev soygununun duygusal ve psikolojik etkileri
daha kısa süreli yaşanmakla birlikte, maddi kayıp ya da mallara yönelik zararın üzerinde ve
ötesinde bir maliyetinin olduğu açıktır (Maguire ve Corbett, 1987; Akt., Goodwin, 2011:142).
2006 yılında yapılan bir araştırma sonucuna göre, ev soygunlarında mağdurların yaşadığı
duygusal kostümler istatiksel olarak aşağıdaki şekilde bildirilmiştir.
• Soygun mağdurlarının %86’sı duygusal olarak etkilendiklerini belirtmiştir.
• %56’sı öfke bildirmiştir
• %46’sı rahatsızlık duyguları ifade etmiştir.
• %28’i korku yaşamıştır.
• %10’u çökkünlük yaşamıştır
• %11’i kaygı ya da panik atak yaşadığını belirtmiştir.
(Walker vd., 2006; Akt., Goodwin, 2011: 142-43).
Birçok araştırmada, ev soygunları sonucu mağdurların arkadaşlarına ve komşularına kuşku
ile baktığı bildirilmektedir. Ev soygunlarında mağdurlar, kuşku içinde, soygunun tanıdığı biri
tarafından yapıldığını düşünmekte ve bu konuda güçlede bir duyguya, iç sese sahiptirler. Ev
soygunlarında, hırsızlığın %52 oranında mağdurun az ya da çoğunlukla tanıdığı kişiler olması,
mağdurların paranoyasını temellendirmektedir. Toplamsal ifade kültürümüzde “kapını kilitle,
komşunu hırsız görme” önermesi, araştırma sonuçlarını destekler nitelikler barındırmaktadır.
Ev soygunları sonucu, duygusal kostümlerin etkilendiği ve en çok bildirilen duygunun, öfke,
korku, rahatsızlık olması sonucu, sosyal çalışmacının bu elementlere yönelik mağdurlarla
çalışması ve ele alması gereken hususlar olarak ifade edebiliriz. Ev soygunlarında duygusal
kostümdeki farklılıklar, çalınan maldan daha çok zarar verdiği gerçeği göz önünde
bulundurulursa, duygularla çalışmanın önemi açıktır. Yine toplumsal ifade kültürümüzde
“Cana gelen zarar mala gelsin” önermesi duygularla çalışmanın önemini bildirmektedir.
Ev soygunlarında, hırsızlığın gerçekleştiği yerde, çalınan metalar bir araştırmada aşağıdaki
şekilde bildirilmiştir.
• %43 para
• %24 elektrikli aletler
• %23 takılar
• %22 DVD ve CD
• %15 bilgisayar ve donanımları
• %10 cep telefonları
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(Goodwin, 2011:143).
Ev soygunları mala yönelik bir suç olmasına rağmen, evin kutsal bir yer olması, sığınak
olarak adlandırılması, ahirette iman, dünyada para ve ev, ifadeleri, “kişisel alana” saldırı
yönünü ifade etmektedir. Letaratürde, “kişisel alama zorla girme” ırza geçmeyi izleyen ikinci
önemli tecavüz suçu olarak bildirilmesi, çok anlamlıdır.
Yapılan bir çalışmada, ev hırsızlarının ve şiddet suçlularının nüfus bilimsel özellikleri
karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları kısaca aşağıda özetlenmiştir.
• Ev soyguncularının daha önce hüküm giymiş olmaları ve 10 ya da daha fazla suçtan hüküm
giymiş olmaları olasılığı yüksek bulunmuştur.
• Ev soyguncularının yarısından fazlasının daha önce hüküm giydikleri belirlenmiştir.
• Çalışma, dokuz aylık bir dönemi kapsayacak şekilde yürütülmüş olup bu süre boyunca
yeniden suç işleme eğilimi de ele alınmıştır. Hırsızların çok kısa bir süre de, üretken bir yazar
gibi yeniden hırsızlık suçu işledikleri görülmüştür.
(Farrington ve Lambert, 1994; Akt., Goodwin, 2011:148).
Ev soygunları mala yönelik bir suç olmasına karşın, genç suçlular arasında, heyecan ve
eğlence yönüne de işaret edilmektedir ve ayrıca ev soyguncuları “yüksek bir avanta kazanç”
beklemektedirler.
Scarr (1973), ev soygunu için dört belirgin güdü kimliklemiştir.
• Akçal kazanç
• Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gereklerini karşılama gereksinimi
• Akran onayı gibi toplumsal gereksinimler
• Heyecan ve yetkelere meydan okuma gibi kişisel nedenler
(Scarr, 1973; Akt., Goodwin, 2011: 153).
Ev soygunlarında suçlular; koruyucu yokluğunun hedef seçiminde önemli bir kriter olarak
görmektedirler. İstanbulda yaz aylarında ev soygunlarının sık işlenmesi, koruyucu yokluğunu
pekiştirmektedir.
Ev hırsızları sakinlerin evde olup olmadıklarını, anlamak için görsel ipuçlarından
yararlanmaktadır. Polisin, tatil için dışarı çıkarken, evin ışıklarının açık bırakılması gerektiği
uyarısı, görsel ipuçlarının, ev soyguncuları tarafından kullanıldığını göstermektedir.
Ev soygunlarının bir çoğu, karanlık bir gecede değil, sakinlerin dışarıda olduğu sırada
gerçekleştirildiği bildirilmektedir. Genel olarak ev soyguncuları, hedef belirlemede bölgenin
zenginliğini de dikkate almaktadırlar. Bazı ev soygunları ise, düşük gelirli bölgelerde
gerçekleşmektedir. Düşük sosyo-ekonomik bölgelerde gerçekleşen ev soygunları, suçluların
aynı bölgede kaldıkları gerçeği ile açıklanabilir. Suç yerinin yakınlığı hedef seçiminde önemli
kriter olarak görülmektedir. Canter ve Youngs (2008)’a göre; ev hırsızlarının kendi evlerinin
yaklaşık 1.5 km’lik çevresi içinden hedef seçmek eğiliminde oldukları gerçeğidir.
Soyguncunun bir hedef olarak seçtiği bireysel mesken açısından, arkadan girişi olan evler
tercih edilmektedir, çünkü hırsızlar, içeriye girerken görülmeleri olasılığının daha düşük
olduğunu düşünmektedirler. Şaşırtıcı olmayan bir biçimde, oldukça büyük çitleri ve çalıları
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olan evler, suçlu için bir perde işlevi görmeleri nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Alçak
pencereler ya da avlu pencereleri yoluyla girilebilen evlerin de hedef olarak seçilmeleri
olasılığının daha yüksek olduğu gösterilmiştir (Bennet ve Wright, 1984; Rengert ve Wasilahick,
1985; Budd, 1999; Akt., Goodwin, 2011: 157-58). Suçluların en az çaba ve tutuklanma riskine
karşı en fazla kazancı elde etmek için çalıştıkları en elverişli soygunla hedef seçimi arasında
koşutluklar bulunmaktadır (Johnson ve Bowers, 2004; Akt., Goodwin, 2011:158).
Suçlu olarak etiketlenen birçok insan suçluluk yaşamlarında, herhangi bir zaman limitinde,
ev hırsızlığı yapmışlardır ve bu oran yüksektir. Dolayısıyla ev soygunu, genel suçların “özü”
olarak görülmektedir.
3.3 HIRSIZLIK
Hırsız; başkasının malını çalan kimse (TDK sözlük)’dir. Bu kategorideki suç, kişinin
mülkiyetinin rızası dışında alınmasını niteler. Suçlar, yankesicilikten soyguna ve milyonlarca
dolarlık dolandırıcılıklara kadar uzanır. hırsızlar, küçük miktarda yiyecek çalan market dükkanı
tezgah tarlarından, insanları dolandırmak için profesyonel tezgahlar planlayan kişilere kadar
değişiklik gösterir (Zastrow, 2013:433).
Black (1963), bir suçtaki yetenek düzeylerini incelemiş ve hırsızları yetenek düzeylerine
göre üç gruba ayırmıştır.
• Profesyonel
• Orta düzey
• Acemi
(Black, 1963; Akt., Goodwin, 2011:160).
En başarılı hırsızlar (tanınmış kriminolog Edwin H. Sutherland tarafından tanımlanan
profesyonel hırsızlar); dolandırıcılık, sahtecilik, kasa açma yöntemleri, kalpazanlık, para
sızdırma (mesela yasadışı işler yapan kişilere şantaj yapma) ve organize mağaza hırsızlığı ile
uğraşırlar. Bu tür suçların çoğu, profesyonel hırsızların cana yakın ve güvenilir gözükmesini ve
diğerlerini, aslında olmadıkları gibi olduklarına inandırması için iyi oyuncular olmasını
gerektirir. Profesyonel hırsızlar sofistike, şiddete başvurmayan teknikler kullanırlar. İşledikleri
suçlar dikkatle planlanmıştır ve daha çok düzenli bir iş gibi çalarlar (Zastrow, 2013:433-34).
Shover (1991; Akt., Goodwin, 2011: 161), yüksek düzey profesyonel hırsızları, “bir başka
suçlu ile bağlantılı olarak çalışan saldırıları seçici ve iyi planlanmış suçlular” olarak
bildirmektedir.
Yarı profesyonel hırsızlar çok ayrıntılı planlama gerektirmeyen silahlı soygun, soygun ve
hırsızlıkla uğraşırlar. Bazı yarı profesyonel hırsızlar yalnız çalışır, benzin istasyonlarını,
mahalledeki dükkanları, içki dükkanlarını vb. soyar. Yarı profesyonel hırsızlar hayatlarının
önemli bir kısmını hapiste geçirirler çünkü mahkemeler tarafından ağır bir şekilde
cezalandırılan suçları işlerler. Benzer suçlara da tekrar tekrar yönelirler (Zastrow, 2013:434).
Amatör hırsızlar nadiren çalan kişilerdir. Profesyonel ve yarı profesyonel hırsızların aksine,
bu kişiler genellikle kendilerini düzgün, yasaya itaat eden yurttaşlar olarak tanımlarlar. Suç
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eylemleri daha ziyade ecemice, basit ve plansızdır, suçluların bir kısmı gençlerdir (Zastrow,
2013: 434).
3.4. CİNAYET VE SALDIRI
Cinayet; adam öldürme veya bu kadar ağır sayılan suç (TDK sözlük)’tur.
Cinayet suçu bir kişinin bir başkası tarafından kanunsuz biçimde öldürülmesidir. Saldırı
suçu, bir başka insana kanunsuz bir şekilde fiziksel saldırı yapılmasıdır. Birçok cinayet fiziksel
saldırının istenmeyen sonucu olarak gerçekleşir. Bir kişi (ya da her ikisi de) diğer kişinin
eylemlerine hiddetlendiği ve karşılık vermek istediği için insanlar fiziksel kavgalara karışır.
Tahrik edici eylemler arasında alay etme, diğer kişinin eşiyle ya da sevgilisiyle flört etme ya da
bir borcu ödememe olabilir. Kavga çoğu zaman kişinin meydan okuma ya da aşağılanma
karşısında başını dik tutma isteğidir. Cinayetler sık sık şiddetli bir söz ya da duygusal
durumunun zorlamasıyla işlenen “tutku suçu” olarak gerçekleşir (Zastrow, 2013:431).
Letaratürde “cana kıyma” (cinayet) ve “zincirleme cama kıyma” iki başlak altında ve alt
başlıkları bildirilerek tanımlanmıştır.
Wolfgang (1958), cana kıymaları üç başlık altında bildirmektedir.
• Önceden tasarlamaksızın cana kıyma (Manslaughter)
• Kasten cana kıyma (Voluntary Marslaughter)
• İhmal ve Tedbirsizlik sonucu ölüme neden olma (Involuntary Manslaughter)
(Wolfgang, 1958; Akt., Martin, 2011:231-32).
Cana kıyma davranışını tetikleyenin yalnızca silah, bıçak ya da yumrukların varlığı
olmadığını; tersine bir ulusta cana kıymaların sayısını belirleyen şeyin kültürel olarak
kodlanmış bu teknolojiyi kullanma istem gücü, yani yarı bilinçli bir biçimde kültürel olarak
alkışlanan karar olduğunu öne sürmektedir. Bazı kültürlerde çatışmalar uzlaşmayla
çözümlenirken, diğerlerinde şiddet, güç ya da etkileme gösterileriyle çözümlenebilir (Leyton,
1995: 161; Akt., Martin, 2011:234).
Çoklu cana kıyma; zincirleme cana kıyma, cinnet cana kıymaları, kitle halinde cana kıyma
olarak gruplandırılmaktadır. Bu gruplar arasındaki farklılıklar, öldürmeler arasındaki zamana
ve cana kıymaların gerçekleştidği coğrafik uzaklıklara bağlıdır (Douglas vol., 1992; Hickey,
2002; Delisi ve Sherer, 2006; Akt., Martin, 2011: 242).
Genel olarak “zincirleme cana kıyma” deyimi günlerden yıllara kadar değişen bir zaman
aralağında üç ya da daha fazla kurbanın öldürülmesine verilen addır. Her öldürmeden sonra
saldırganın öldürmediği bir soğuma dönemi vardır (Gresswill ve Hollin, 1994; Holmes, 1998;
Akt., Martin, 2011: 242). Cinsel cana kıyma, öldürme olayından önce, sırasında ve/ya da
sonrasında cinsel etkinlik kanıtları içerir (Meloy, 2000). Ancak, zincirleme cana kıymaların
tümü cinsel değildir (Martin, 2011: 242).
Kamu algısının tersine, zincirleme cana kıyıcılar, batı literatöründe bir dizi etnik kökenden
gelir. Araştırmalarda zincirleme cana kıyıcıların otuz yaşlarında ve erkek (beyaz) oldukları
bildirilmektedir.
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Zincirleme cana kıyma kurbanlarının büyük bir çoğunluğu kadınlar, özelliklede hayat
kadınları ve toplumda en kenarda yaşayanlardır (Jenkins 1998; Ressler ve Schactman, 1992;
Egger, 1997:79; Akt., Martin, 2011:248). Bu kişiler daha savunmasızdırlar ve kaybolmaları
durumunda fark edilmeleri olasılığı da düşüktür. Cinsel cana kıyma olaylarında kurbanlar hem
yabancılar hemde tanıdıklar olabilirler ve genellikle saldırganla aynı ırktandırlar (Ressler vd.,
1998; Dietz vd., 1990; Meloy, 2000; Akt., Martin, 2011:248).
3.5. ORGANİZE SUÇLAR
Organize suçların geniş bir etki alanı vardır. Yasadışı etkinlikler kendi genel çıkarını en üst
düzeye taşımaya çalışan geniş örgütler tarafından iyi kurulmuş planların parçası olarak yerine
getirilir. Organize suç olarak nitelenen etkinlikler arasında, yasadışı kumar oynatma,
uyuşturucu işi, çalıntı mal ticareti, fuhuş, içki kaçakcılığı ve haraca bağlama (güvenlik sağlama
karşılığında) bulunur. Belirli yasadışı etkinliklerde geniş ölçekli işler küçük işlere göre maliyet
açısından daha verimlidir. Örneğin, uyuşturucu ticaretinde uyuşturucu ülkeye gizlice sokulur
ve tutuklanma ve takip edilme risklerini azaltmak için rüşvet yiyen memurlara ödeme yapılarak
ülkeye dağıtılır (Zastrow, 2013:422).
Birçok organize suç etkinliğinin küçük ölçekte, genellikle haraca bağlama ve kumar gibi
belirli bir suç işindeki küçük bir örgütte başladğı görülüyor. Grup ardından belirli bir muhitte
ya da şehirde rekabeti sindirerek ya da ortadan kaldırarak bu etkinliği kontrol etmek üzere
büyüyor. Sonunda bu örgüt etkinliklerini diğer suçlara yönelik genişletiyor ve daha büyük
bölgelerde ya da ülke çapında işlemeye başlıyor (Zartrow, 2013:422).
Organize suçlar olarak literatürde aşağıdaki suçlar bildirilmektedir.
• Kumar
• Uyuşturucu ticareti
• Tefecilik
• Yasal işlere sızma
• Fuhuş
• Sendika mafyacılığı
• Dilencilik (ülkemiz açısından)
Toplumsal kimlik kuramları (Tajfel, 1982; Turner ve ark., 1987) grup temelli suç
davranışlarını yorumlamada özellikle yardımcıdır, fakat ayrıca, suçların bütün yönlerine ilişkin
anlayışın genişletilmesinde olmazsa olmaz bir araçtır. Hem niteliksel hemde niceliksel
yöntemler yararlıdır. Buna karşın, toplumsal ağ çözümlemesinin (TAÇ) biraz az kullanılan bir
teknik olduğu belirtilmektedir. TAÇ toplumsal yapının bireysel psikoloji ve grup psikolojisi
için önemi konusunda içgörü sağlamaktadır (Mullins, 2011: 260).
Organize suçlarda, suçun oluşması ve öğrenilmesi için, “toplumsal öğrenme süreci” önem
kazanmaktadır. Organize suçlar, ortaya çıkmaması için “gizlilik” içinde yürütülüp, gelişmekte
ve nadiren gün yüzüne çıkmaktadır. Organize suçlarda grup üyeleri ve liderler ve yapılar
hakkında sınırlı bilgiler vardır ve sınırlı bilgiler dahi, grup bağlılığı ile korunmaktadır. Ayrıca
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organize suçların ekonomiye ve topluma büyük boyutta zararları olmakta, geleceğimizden
çalıp, sosyal refahı olumsuz etkilemektedir.
3.6. BEYAZ YAKALI SUÇLAR ve ŞİRKET SUÇLARI
Beyaz yakalı suçlar yüksek statülü insanlar tarafından işlenen işle ilgili suçlardır
(Sutherland, 1949; Akt., Zastrow, 2013:424).
Beyaz yakalı suçlara:; borsa spekülatörleri, reklam yoluyla aldatma, benzine su vb. yasal
olanın dışında maddeler ekleme, bankaların küçük puntalı yazılarla, tüketiciye bilgi vermesi ve
tam açıklama yapmaması, sanayi bacalarının ve atıklarının yeterince ve bilimsel ölçütlerde
düzenlenmemesi örnek olarak verilebilir. Şirket suçları da beyaz yakalı suçlara örnek olarak
verilebilir.
Şirket suçlarının bazı örnekleri arasında; yasadışı iş gücü uygulamaları, finansal
kuruluşlarda içeriden bilgi ticareti, çevre suçları, yasadışı kredi kartı yönlendirmeleri, emeklilik
planlarında dolandırıcılık, kamu görevlilerine rüşvet, şirket kayıtlarında sahtecilik, rakiplerin
ve işverenlerin tehdit edilmesi ve dolandırıcılık bulunur (Zastrow, 2013:427).
3.7. BİLİŞİM SUÇLARI
Bilişim suçları insanlara, kamu düzenine, mülkiyete ve ahlaki değerlere karşı suç işlemek
için bilgisayarların ve internetin kullanılması içerir. Siber suçlular eski hileleri yapmak için yeni
yollar öğrenmişlerdir. Bilişim suçlarını işlemenin çeşitli yolları vardır (Zastrow, 2013:427).
Bilişim suçlarına hackırlar örnek olarak verilebilir. Bilişim suçlarında hackırlar bilgisayarlara
izinsiz girip, bilgisayar korsanlığı adı altında, yasadışı sayılabilecek birçok suçu
gerçekleştirebilir.
Bilgisayar korsanları başka bir bireyin kimlik ve özel bilgilerini ele geçirip, karşı tarafa ciddi
zararlar vermektedir. Bilgisayar korsanları gizli çekilmiş çıplak fotoğrafları teknolojininde
yardımıyla geniş bir çerçevede, internet üzerinden dünyaya yayabilir ya da çıplak fotoğrafların
yayımlanmaması için karşı tarafa şantaj yapabilir; çıkar için ciddi zararlar verebilir.
Bilgisayar ortamında çocuk pornosu, gey ve lezbiyenlerin olumsuz sayılabilecek türden
reklamları yapılabilir. Bu bağlamda, olumsuz reklamların, ilgili gruba ciddi zararlı olabilir.
Emniyet teşkilatımızda siber suçlar için ilgili bir departman bulunmakta ve bilişim suçlarını
araştırmaktadır. İnternet kullanımı yaygınlaştıkça, bilişim suçlarının yakın bir gelecekte daha
çok artış göstereceği aşikardır.

3.8. ASAYİŞ SUÇLARI
Asayiş suçluları en geniş suçlu kategorisini oluşturur. Etkinlikleri herhangi bir türden
bildirilen suçların çok ötesindedir. Trafik ihlalleri, fuhuş, serserilik, pornografi, kumar,
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ayyaşlık, sokağa çıkma yasağının ihlali, aylak dolaşma, yasa dışı maddelerin kullanımı, zina ve
rızaya dayalı eşcinsellik asayiş suçları arasında yer alır (Zastrow, 2013:429).
Asayiş suçlarının bazıları, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin, “belirli yargı
bölgelerinde” yasal bir eylemken, bazı yargı bölgelerinde ve ülkelerde suçtur.
Asayiş suçları için literatürde, para cezalarının yarar-zarar paralelinde olumsuz etki yaptığı
ve cezalanan bireylerin öz-saygısını olumsuz etkilediği, toplumun geri kalanından ayırdığı ifade
edilmektedir.
3.9. CİNSEL SUÇLAR
Tecavüz, fuhuş, ayartmaya çalışma, reşit olmayan kişiye tecavüz, zina, oğlancılık,
eşcinsellik, aldatma ve ensest, cinsel suçlar arasında yer alır (Zastrow, 2013:429).
Tecavüz büyük oranda bildirilmeyen bir suçtur. Neden? Bu tür olayların yaklaşık yarısında,
saldırgan kurbanın bir arkadaşı ya da yakınıdır. Bu yüzden bazı kurbanlar polisin işe
karışmasının yalnızca daha fazla kişisel problem yaratacağını düşünmektedir. Birçok kurban
saldırıyı bildirmekte isteksizdir. Çünkü (belki de gerçekci bir biçimde) bildirdiklerinde ellerine
hiçbir şey geçmeyeceğini, aksine toplumdan utanma, bazen anlayışsız emniyet memurları
tarafından sorguya çekilme, saldırı hakkında mahkeme sırasında küçük düşürücü şahitlik gibi
yollarla daha fazla mağdur olacaklarını düşünürler. Tecavüzü bildirmenin toplumda yarattığı
bir tehlike de tecavüzcünün daha az yakalanma korkusu duyması ve böylece başka kurbanlar
aramaya daha çok yönelmesidir (Zastrow, 2013:429-30). Ülkemiz açısından da durum pek
farklı değildir. Tecavüz suçları gizli kalmaya devam etmekte, toplumda yaratacağı olumsuzluk
ve kurbanın damgalanma ihtimali ve tecavüzünün linç ihtimaline oranla, tecavüz olgularının
pek azı, yargıya intikal etmektedir.
Tecavüz olgularının literatürde yakın ve tanıdıklar tarafından gerçekleştirildiği
bildirilmektedir. Eşlerin birbirlerini aldatmaları ve aldatılan partner de ailenin az çok tanıdığı
kimselerdir. Ayrıca eşlerin birbirlerine cinsel istismar uygulaması (genellikle erkeğin eşine) sık
karşılaşılan bir durum olmasına rağmen, ya gün yüzüne çıkamamakta veya son aşamada gün
ışığına çıkmaktadır.
Aile içi şiddetin sebep ve sonuçlarına dair cinsel şiddetle ilgili, cinsel şiddet olgularıyla
yapılan bir araştırmada ulaşılan saptamalar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur.
• Cinsel şiddet erkeğin kadına cinsel temas talebinde bulunması ve kadının bu talebe karşılık
vermek istememesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Takiben, erkek kadını dövmekte ve zor
kullanarak cinsel ilişkide bulunmaktadır. Erkeğin kadını bağlayıp cinsel ilişki kurması da
kaydedilen örnekler orasındadır. Cinsel tacizin bir başka biçimi, erkeğin kadını ters ilişkiye
zorlaması olarak belirtilmektedir. Bir kadının ifadesine göre, kocası çocukların yanında
pornografik filmler izlemekte ve kadının cinsel organına tasallut etmektedir.
• Cinsel şiddetin uygulandığı vak’alarda şiddete yol açtığı bildirilen en yaygın sebepler
şunlardır:
Erkeğin kıskançlığı, güvensizliği,
Erkeğin sudan sebeplerle/bahanelerle sorun çıkarması, suçlamalarda bulunması
Erkeğin cinsel taleplerinin yoğunluğu, kadının bu taleplere karşılık vermek istememesi
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• Cinsel tacizin gözlendiği durumların hemen hepsinde ileri derecede fiziksel şiddet, cinsel
şiddete eşlik etmektedir. Uygulanan fiziksel şiddet hem sıklık, hem de biçim ve yoğunluk olarak
son derece ciddi boyutlarda seyretmektedir.
Şiddetin uygulanma aralıkları sık sık “Hergün” e ulaşmakta, dayak “elle, tekmeyle, ayakkabı
ile, sopayla” uygulanmaktadır. Zaman zaman kocanın bıçakla karısının üzerine yürüdüğü de
olmaktadır. Bir kadın evdeki bıçakları kocasından sakladığını, saklamasa kocasının kendisini
öldüreceğine inandığını belirtmiştir.
Bu duruma koşut olarak, cinsel tacizin bulunduğu hanelerdeki kadınlar tarafından aktarılan
fiziksel sonuçlar da karanlık bir tablo oluşturmaktadır. Vücudun çeşitli yerlerinde morarma ve
çürükler, kırıklar, yarılmalar, ağız ve burundan kan gelmesi, düşük yapılması ve vücutta kalıcı
hasarlar meydana gelmesi (kronik başağrıları, bel fıtığı, kalıcı yara izleri) sık rastlanan durumlar
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanısıra, uzun süreli psikiyatrik tedavi görülmesine yol
açan ruhi bozukluklara da rastlanmaktadır.
• Bir başka gözlem, cinsel tacizin gözlendiği durumlarda fiziksel şiddetin hemen her zaman
mevcut olmasının ötesinde, şiddetin hemen her türüne de (fiziksel ve cinsel şiddetin yanısıra
sözlü, duygusal, ekonomik şiddet) bir arada rastlanmasıdır. Bu durumda uygulanan sözel şiddet
sık sık kadının cinselliği ile bağlantılı olmaktadır (kocanın kadına orospu vb. hakaretler
yöneltmesi, aşağılaması).
Sonuç olarak, cinsel şiddetin mevcut olduğu şiddet durumu şiddetin her açıdan en ciddi
boyutta sergilendiği bir özel konuma oturmaktadır.
• Cinsel şiddetin görüldüğü hanelerde şiddetin geçmişi çok sık rastlanan bir eğilim olarak
evliliğin ilk gönlerine ve hatta evlilik öncesi döneme uzanmaktadır. Görüşmelerden birinde
kadın şiddetin “Şimdi hatırlayamadğı bir hata işlemiş olması nedeni ile” ilk evlilik gecesinde
başlamış olduğunu bildirmektedir. Bunun ötesinde, kıskançlık ve güvensizlik kaynaklı
nedenlerle şiddete nişanlılık döneminde başvurulmuş olduğu da zaman zaman kaydedilmiştir.
• Cinsel şiddet içeren vak’alarda hamilelik dönemlerinde de şiddet uygulamasının çok
belirgin bir eğilim olduğu saptanmıştır. Hamilelikte uygulanan şiddet daha çok fiziksel şiddet
olarak belirmektedir. Hamilelik döneminde uygulanan fiziksel şiddet yoğunluk olarak
genellikle normal dönemlerdekinin altına düşmemekte, bazen üzerine çıkmaktadır. Bir kadının
aktardığına göre, kocası doğuma 15 gün kala kendisini kazmanın sapı ile dövmüş, kadın bunun
neticesinde erken doğum yapmıştır.
Ayrıca, hamilelikte cinsel şiddetin sürmesi durumuna da sık sık rastlanmaktadır. Doğumu
izleyen ilk dönemde de şiddet eğilimi-fiziksel ve cinsel düzlemde-sürmektedir. Görüşmelerde
karşılaşılan bir kadın, doğum yaptıkları iki gün sonra şiddetli dayak nedeni ile hastaneye yatmak
zorunda kaldığını bildirmiştir.
Hamilelikte şiddete maruz kalan kadınlarca bildirilen sonuçlar ardarda düşük yapmaktan
erken doğuma ve ölü doğuma kadar uzanmaktadır.
• Cinsel tacizin sözkonusu olduğu durumlarda şiddete maruz kalan kadının şiddet sonucu
gelişen duygusal tepkisi tipik olarak şu çizgide seyretmektedir:
Kadın kendisini genel olarak “Çok Kötü”, “Mutsuz, yıkılmış”, “Aşırı yıpranmış”, “Duygusal
olarak boşlukta” hissetmektedir.
Kadın eşe karşı hiç bir duygusal bağ hissetmemektedir.
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Eşe karşı hissedilen duygular “Yoğun korku” ve/veya “Yoğun nefret, tiksinti” olarak
gözlenmektedir.
Eşe karşı hissedilen korku eşin kendisini öldüreceği düşüncesine dayanmaktadır. Bir kadın
“Eşime cevap veremem; zaten ağır konuşursam beni yaşatmaz, öldürür” demektedir. Eşe
hissedilen nefret duygusu ise bir kadın tarafından “Ona düşman gözü ile bakıyorum” ifadesi ile
formüle edilmiştir.
Bu genel tablonun ortaya koyduğu sonuç, cinsel şiddetin varlığı durumunda daha önce sözü
edilmiş olan “rasyonalizasyon” ve “meşrulaştırma” mekanizmalarının devre dışı kaldığı,
kadınların şiddeti şu ya da bu şekilde normalize etme yetilerini yitirdikleri olmalıdır.
Beklenileceği üzere, bu durumdaki kadınların şiddetin ortadan kalkacağına dair umut besmeleri
de seyrek karşılaşılan bir yaklaşım olmaktadır. En sık karşılaşılan eğilim, şiddetin
önlenemezliğinin kabullenilmesidir (“düzeltilemez”).
• Eşe karşı hissedilen yoğun nefret ve korku ile buna eşlik eden çaresizlik duygusu kadının
şidetli duygusal tavramalar yaşamasına yol açmaktadır. Kadınlar tarafından “Derin çöküntü
geçiriyorum”, “Sinir krizleri geçiriyorum”, “Bunalıma giriyorum” ifadeleri ile ortaya konulan
ruhi sarsıntılar zaman zaman intihara kadar varabilmektedir. Cinsel taciz anketlerinde rastlanan
intiharab teşebbüs vakaları önemli bir yoğunluk oluşturmaktadır.
• Cinsel taciz anketlerinden elde edilen bir başka saptama da terk ve boşanma vak’alarının
yoğunluğudur. Cinsel taciz gören kadınların boşanmış olma/ayrı yaşama ve sonuç ayrılığa
varmamış olsa da evi terk etme, boşanma davası açma oranları şiddet olaylarında gözlenen
genel ortalamanın çok üzerindedir.
(T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı, 2000:164-68).
1970-1980’li yıllarda, sivil toplum örgütlerinin ve özellikle de feminist örgütlerin
çalışmaları sonucunda aile içi şiddet, cinsel saldırılar, dayak ve savaşların kadınlar üstünde aynı
etkiyi yarattığı görülmüştür. Başta cinsel saldırılar olmak üzere, stres kaynağının insan olduğu
durumlarda bulguların daha da “şiddetli ve daha uzun sürdüğü” anlaşılmıştır (Bayraktar,
2012:107).
Reşit olmayan kişiye tecavüz, yasal olarak reşit bir yastaki (18 üstü) bir erkek gönüllü olarak
ilişki kuran fakat reşit yaşın altında bulunan bir kadın arasındaki cinsel ilişkiyi kapsar (Zastrow,
2013:430). Çocuklara yönelik cinsel istismara artık daha fazla dikkat çekilmektedir. Bu tür
istismar, cinsel ilişki (genital ya da anal), mastürbasyon, oral-genital temas, okşama ya da çıplak
sergilemeyi içerir (Zastrow, 2013:430).
Cinsel suçların oluşmasında, ailenin çocuğuna cinsel eğitim vermemesi, cinsel eğitimin
halen tabu olarak görülmesi, çocukları cinsel istismara karşı bir şekilde korunmasız
bırakmaktadır. Erişkinlerde olduğu gibi, çocukların cinsel istismarı da, düzey olarak yüksektir.
Yavuzer (1988:66)’e göre, aile tarafından cinsel eğitimin verilmemesi, cinsel suçun
oluşumunda başlıca etkenlerden biridir. Ayrıca, konut yetersizliği nedeniyle çocukların küçük
yaştan itibaren büyükler arasındaki cinsel ilişkilere tanık olmaları da bir başka önemli etkendir.
Ülkemizde, 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı yapılan her türlü cinsel davranış, suçtur.
Çocuğun ana babası konuni temsilcisinin önceden izin vermesi ya da sonradan şikayetten
vazgeçmesi, olayı suç olmaktan çıkarmaz. 15 yaşını doldurmuş çocuğa karşı hile veya zor
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kullanılmak suretiyle yapılan cinsel içerikli eylemler de suç olup resen takip edilir; ancak hile
ve zorlama olmamışsa takibi şikayete bağlı bir suç haline dönüşür (TCK, md. 103-104).
Dünyanın bir çok ülkesinde çocuğun cinsel istismarı suçunun faili, ceza yerine ya da ceza
ile birlikte alternatif tedbirlere (hormon tedavisi, çocuğa belli bir mesafeye kadar yaklaşmaması
gibi) tabi tutulmaktadır (Erdoğan, 2011:273).
3.10. NEFRET SUÇU
Nefret suçları belirli bir ırk, etnisite, din, cinsel yönelim ya da cinsiyet mensubu kişileri ya
da grupları hedef alan şiddet eylemleridir. Yasalar dini binaları ya da mezarları tahrip etmeyi
ya da önyargı duyulan kişiyi tehdit etmeyi de suç saymaktadır (Zastrow, 2013:428).
Nefret suçları, ırksal ve dinsel önyargılarla işlenebilir, ülkemizde ve dünyada özellikle
kurcalanmak istenmekte ve bu önyargı halen varlığını sürdürmektedir. Nefret tohumları
atılarak, ülkeler ve ülke içindeki gruplar karıştırılmak istenmekte, gelişmenin, refah düzeyi
artışının önüne geçilmek istememektedir. Ötekileştirme için, nefret suçu mükemmel bir araçtır.
Özellikle ülkemizde, Türk/Kürt ve Sunni/Alevi ayırımı yapılmak istenmekte ve ülkemizin refah
düzey artışının önüne geçilmek istenmektedir. İyi niyetli olmayan nefret suçu ve faillerini, tahlil
etmeli ve dayanışma içinde, lider ülke olma, coğrafi sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz.
Almanya’da mağdur edilen, nefret suçu karbanı genellikle Türk kökenli aileler ve
kundaklanan işyerleridir. Geçmişte ve günümüzde, Almanya’nın gelişmesine katkı veren türk
göçmen aileleri, adeta cezalandırılmak istenmektedir. Türk hükümetleri ve Alman hükümetleri
arasındaki iyi niyet çabalarıda sorunu tam olarak çözememiştir. Alman ürünlerine karşı
ekonomik yaptırım ve türk ailelerin maddi birikimlerini, ülkelerine aktarmaları, sorunun
çözümünde etkinlik sağlayabilir.
Nefret suçlarında, ırksal önyargı ve dinsel önyargılardan sonra, en fazla önyargıya maruz
kalan cinsel yönelime karşı duyulan önyargıdır. Gey ve lezbiyen birinin dövülmesi ve
tartaklanması buna örnek olarak verilebilir.
ABD’de önde gelen iki sosyal hizmet örgütü (Sosyal Hizmet Eğitim Konseyi ve Ulusal
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) LGBT bireyleri risk altındaki nüfus olarak tanımlamaktadır.
Bu örgütler aynı zamanda Amerikan toplumunda LGBT bireylerin deneyimledikleri
ayrımcılığın ve baskının sona erdirilmesine yönelik çalışmayı tüm sosyal hizmet uzmanlarının
görevi olarak görmektedir (Zastrow, 2013:350).

3.11. ÇOCUK SUÇLARI
Çocuk suçları arasında; saldırı, tecavüz, hırsızlık, mala ve insanlara karşı işlenen, genel suç
özellikleri bulunmaktadır. Çocuklar ve gençler arasında kurulan çetelerin ve bu çetelerin
işlediği dürtüsellik sonucu bir çok suç çeşidi bulunmaktadır. Amerikada suç istatistiklerinin
beşte birini 18 yaş altı çocuklar oluşturmaktadır. Ülkemizde ise durum çok iç açıcı değildir.
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İstatistikler, çocuk suçluluğunun önüne geçilemediğini gösteriyor. İnfaz kurumlarındaki
tutuklu ve hükümlü çocuklar; 2002 yılında 2 bin 45, 2003 yılında 2 bin 209, 2004 yılında bin
994, 2005 yılında bin 549, 2006 yılında 2 bin 115 ve 2007 yılında 2 bin 687 olmak üzere; 20022007 yılları arasında toplam 12 bin 599’dur. 30 Kasım 2010 tarihi itibariyle ceza infaz
kurumlarında 2146 çocuk tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. bunlardan 1630’u tutuklu, 314’ü
hükmen tutuklu (tutuklu statüsünde) ve 202’si hükümlüdür. Binlerce çocuk da tutuksuz olarak
yargılanmaktadır. Bu çocuklardan birçoğu daha sonra suç işlemeye devam edecektir (Erdoğan,
2011:94-95).
Yavuzer (1988: 56-66), ülkemizde en çok işlenen çocuk suçu türlerini üç başlık altında ele
almaktadır.
1. Şahsa karşı işlenen suçlar
• Sınır anlaşmazlığı ve kız yüzünden çıkan kan gütme.
• Kadın yüzünden kan gütme
2. Cinsel suçlar
3. Mala karşı işlenen suçlar.
İnsan kişiliği, güzel ile çirkini seçecek yaratılıştadır, ayrıca durağan değil, dinamiktir.
Çocukların karakteri, yetişkinlere oranla daha hareketli, oturmamış ve karmaşık olduğundan
çocuk suçluluğuyla mücadelede çok disiplinli bir yönteme gerek duyulur: çocuk suçluluğunu
anlamada içe bakış ve dışa bakış yöntemlerinin birlikte kullanılması gerekir. Bu nedenle çocuk
suçululuğuyla mücadelede “koruma ve önleme”, “tedavi ve rehabilite” ile “ceza adalet sistemi”
olarak birbirini tamamlayan ve aksamaması gereken üç ayak vardır (Erdoğan, 2011:97).
Çocuk suçluluğunda en belirgin faktör çevre, yoksulluk, eğitimsizlik, tembellik ve madde
kullanımıdır. Çocuğun çevresi suça yöneldiği sürece, çocuğun suça yönelme riski de artır.
Çocuk suçluluğunda en riskli grup; okula gitmeyen, öğrenimlerini yarıda bırakan, evden kaçan
çocuklardır. Bu çocuklar, birçok suçun mağduru olma riskiyle de karşı karşıyadır. Ülke
kaynaklarının adeletsiz dağılımı, yoksulluk kaynaklı suçları artırmaktadır. Büyükşehirlerde
çocukların karıştığı suçların çoğumala karşıdır. Çocuklar beslenme v ebarınma gereksinimlerini
karşılamak amacıyla suça yönelmiş olabilir. Bir çocuğun açlık dürtüsüyle suça yönelmesi
toplumdaki bireyselciliğin acı sonucudur (Erdoğan, 2011:97).
Çocuk, kendisinin seçmediği ana-babadan gelir ve başkalarınca hazırlanmış çevrede büyür.
Doğduğunda içgüdülerinin ötesinde nasıl davranacağını ve neyin suç olup olmadığını bilmez,
çevresinden öğrenir. İnsanların farklı fiziki ve sosyo-psişik özelliklere sahip olması, bireyler
arası ve bireyle toplum arası münasebetlerdeki çeşitliliğin temelini oluşturur. Öteki canlılardaki
sosyal münasebetlerde bu denli zenginlik yoktur. Ne var ki, bu münasebetler her zaman iyi
sonuçlanmayabilirler. Çocuk, aidiyat kurduğu sosyal grubun etkisinde kalarak da suça
yönelebilir. Gençlerin provoke edilerek suça itilmesi mümkündür. Toplumun alt katmanlarının
yönetime talip olma istekleri yükseldikçe, güçlerini kaybetmek istenmeyen kimi baskı grupları,
mücadeleyi keskinleştirilebilirler, tez canlı gençleri provoke ederek suçu yaygınlaştırabilirler.
Böylelikle oluşturulacak bir kargaşa ortamında, gençlerden anti-sosyal olanlarının, infiale yol
açacak hedeflere yöneltilmesi kolaylaşır (Erdoğan, 2011:97).
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Gençlik çetesinin tanımı üzerinde bir uzlaşma yoktur. Bunun yanı sıra, üzerinde uzlaşılan
bir kayıt sistemide bulunmamaktadır ve çete suçlarıyla ilgili objektif kuruluşlar tarafından
sistematik yollarla toplanan hiçbir bilgi de yoktur. Dahası, sosyal hizmet yoluyla çeteleri
ortadan kaldırmak için verilen çabalar ve ceza adalet programlarında çok az başarı elde
edilmiştir (Longres, 1990:320; Akt., Zastrow, 2013:435).
ABD’de gençlik çeteleri, (Morales, 2001: 404-407; Akt., Zastrow, 2013:435) dört gruba
ayrılarak bildirilmektedir. Ülkemiz gerçekliğine bazı bölgelerine kısmen, bazı bölgelerine
çoğunlukla uyan sınıflandırma şöyledir.
• Suç çeteleri
• Çatışma çeteleri
• Ricatçı çeteler
• Kült-okült çeteleri
Suç çeteleri şirket binalarından ya da insanlardan mal çalma, haraç, firar ve uyuşturucu
ticareti (özellikle taş kokaini) gibi suç etkinlikleriyle maddi kazanç sağlamak üzere öncelikli
amaca sahiptir.
Çatışma çeteleri mahalle odaklıdır. Muhitlerine giren ya da aşağılayıcı davrandığını
düşündükleri kişi ve gruplarla şiddetli çatışmalara girerler. İtibara yüksek önem verilir ve itibar
savunulur. Latin çeteleri genellikle bu kategoriye girer. Sweeney Barrio Kanunu’nun
muhitlerini korumalarını ve onun için ölmelerin zorunlu kıldığını belirtiyor.
Ricatçı çeteler alkol, kokain, marihuana, eroin ya da diğer uyuşturucularla “uçmaya” ya da
“dumanlanmaya” odaklanırlar. Uyuşturucuya sürekli erişmek isteyen kişiler bu çetelere daha
çok katılırlar. Uyuşturucuyla parasal çıkar için ilgilenen suç çetelerinin aksine, ricatçı çeteler
uyuşturucuyla tüketmek için ilgilenirler.
Kült/okült çeteleri şeytan ve cinlere ibadetle uğraşırlar. Kült cine ya da şeytana düzenli
ibadeti nitelemek için kullanılır; okült bir şeyi sır tutma, gizleme ya da doğaüstü, mistik güçlere
olan inanç anlamına gelir. Bazı okült gruplar cinselliğe ve şiddete aşırı ilgi gösterir, masum bir
çocuğu ya da bakireyi cinsel şiddete maruz bırakarak Hırıstiyanlığı kirlettiklerine inanırlar.
Bütün kült/okült çeteleri suça karışmaz. Asıl olarak gençlerden oluşan diğer üç çete türünün
aksine, okült grupların çoğunluğu gençlerden oluşur.
3.12. İNSAN TİCARETİ
İnsan ticareti, uluslararası olarak giderek temel bir toplumsal sorun niteliğinde tanımlanır
hale gelmektedir. İnsan ticareti, insanların kölelik, zorunlu çalıştırma ya da hizmetkarlık
amacıyla toplanması, nakledilmesi ya da alınmasıdır. Bu, yıllık milyarlarca doların döndüğü bir
sektördür. İnsan ticaretinin kurbanları genellikle kandırma, dolandırıcılık, baskı, güç kullanımı
ya da doğrudan insan kaçırma yoluyla elde edilir (Zastrow, 2013:430). İnsan ticareti insan
kaçakçılığından farklıdır. Kaçakcılıkta, insanlar kaçakcılık yapan kişinin hizmetini bir ücret
karşılığında gönüllü olarak isterler. Hedeflenen yere varıldığında bu insanlar genellikle özgür
olurlar. Diğer taraftan, ticareti yapılan insanlar köleleştirilirler. Tacir, kurbanın temel insani
haklarını elinden alır. Kurbanlar bazen sahte vaatlerle cezbedilir ya da fiziksel olarak zorlanır.
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Tacirler aldatma, göz korkutma, yalancı aşıklık, tecrit, fiziksel güç hatta zorla uyuşturucu verme
gibi baskı ve manipülasyon taktiklerini kullanır (Zastrow, 2013: 430).
İnsan ticaretinde, özellikle kadınlar ve genç kadınlar tacirler tarafından iyi bir eğitim ve iş
fırsatı ve gelecek için kandırılıp, ardından rüya ülkeye gelindiğinde, fuhuşa zorlanıp, seks
ticaretinin bir parçası haline getirilirler. Vaatlere kanan kadınlar ve genç kızlar, getirildikleri
ülkenin en kenarında yaşayan ve sovunmasız, maddi durumu ülkesinin ortalama standardının
altında kalan bireylerden oluşmaktadır.
Sosyal çalışmacı insan ticareti mağdurları ile çalışırken mülakat odasını, mülakat ilke ve
tekniklerini titizlikle ve güvenilir bir atmosfer sağlayarak uygulamaladır. Mümkün olduğunca,
insan ilişkileri konusunda, empati becerisi yetkin bir tercümanla çalışmalıdır.
3.13. ÖZET
Suçun doğası gereği, bir çok bileşeni ve suç alanı bulunmaktadır. Suç alanlarını; ev
soygunları, organize suçlar, beyaz yakalı suçlar ve şirket suçları, bilişim suçları, nefret suçu,
asayiş suçu, cinsel suçlar, insan ticareti olarak özetleyebiliriz.
Ev soygunları, birçok suçlunun geçmiş deneyimlerinde var olan suç etkinliği olması
nedeniyle, suçluluğun özü olarak kabul edilmektedir. Hırsızlık suçu, başkasının malını
çalmakla işlenen bir suçtur ve çalan hırsızdır. Cinayet suçu, bir bireyin başka bir birey
tarafından kanunsuz biçimde öldürülmesidir. Saldırı ise bir başka bireye kanunsuz bir şekilde
fiziksel saldırıyı ifade eder.
Organize suçlar yasa dışı etkinlikleri içerir, geniş bir etki alanı vardır. Organize suçlar, geniş
bir örgüt şebekesi tarafından çok iyi kurgulanmış bir planın parçalası olarak gerçekleştirilir.
Beyaz yakalı suçlar ve şirket suçları, yüksek statülü insanlar tarafından işlenen, işle ilgili
suçlardır. Reklam yoluyla aldatma, borsa spekülatörleri beyaz yakalı suçlara birer örnektir.
Bilişim suçları; kamu düzenine, mülkiyete, insanlara ve ahlaki değerlere karşı bilgisayar ve
internetin suç etkinliğinde kullanıldığı bir suçtur.
Asayiş suçları, en geniş suçlu profilisini oluşturmaktadır, trafik ihlalleri, fuhuş, pornografi,
kumar, serserilik vb. örnek olarak verilebilir.
Tecavüz, fuhuş, ayartmaya çalışma, zina, aldatma ve ensest cinsel suçlar arasında yer alır.
Tecavüz büyük oranda, mağdur özelliklerinden dolayı bildirilmeyen, bildirilmesi güç olan
cinsel bir suçtur. Eşinden ve dışarıdan cinsel taciz gören bir kadının boşanma oranı
araştırmalarda yüksek bulunmuştur.
Nefret suçları, belirli bir ırk, etnisite, din ve cinsel yönelim veya cinsiyet mensubu kişi ile
grupları hedef alan bir suç etkinliğidir.
Çocuk suçları arasında; saldırı tecavüz, hırsızlık, insana ve mala karşı işlenen suçlar
bulunmaktadır. Çocukların en fazla işlediği suçlar arasında, şahsa karşı işlenen suçlar, cinsel
suçlar ve mala karşı işlenen suçlar olmak üzere üç başlık altında bildirilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üçüncü bölümde suç alanları ayrıntılı olarak işlendi. Ev soygunlarının suçluluğun özü
olduğu ifade edildi. Sosyal çalışmacının “mesleki bilirkişilik” yaptığı suç alanları açıklandı.
Yine sosyal çalışmacının “kurum olarak bilirkişilik” yaptığı suç alanları açıklandı.
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Bölüm Soruları
1. Ev soygunları literatürde suçluluğun ............................... olarak kabul edilmektedir?
a. Özü
b. Yarısı
c. Oranı
d. Tümü
e. Bir kısmı
2.

Yapılan bir araştırmada ev soygunlarında soygun
...................................... olarak etkilendiklerin belirtmiştir?
a. Öfke
b. Rahatsız
c. Duygusal
d. Korku
e. Çökkünlük

mağdurlarının

%86’sı

3. Yapılan bir araştırmada ev soygunlarında hırsızlığın gerçekleştiği yerde çalınan metalar %43
.......................... olarak bildirilmiştir?
a. Elektrikli alet
b. Takı
c. Cep telefonu
d. Para
e. Bilgisayar
4. Bir kişinin bir başkası tarafından kanunsuz biçimde öldürülmesi nasıl tanımlanır?
a. Saldırıcı
b. Cinayet
c. Amatör yaralama
d. Zincirleme cinayet
e. Hiçbiri
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi zincirleme cana kıyma kurbanlarının büyük bir
çoğunluğunu oluşturmaz?
a. Hayat kadınları
b. Toplumun ev kenarında yaşayanlar
c. Savunmasız kimseler
d. Zenginler
e. Hiçbiri
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi organize suçlar arasında yer almaz?
a. Kumar
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b. Uyuşturucu ticareti
c. Tefecilik
d. Yasal işlere sızma
e. Ev soygunları
7. Yüksek statülü insanlar tarafından işlenen işle ilgili suçlar nasıl tanımlanmıştır?
a. Ev soygunları
b. Beyaz Yakalı suçlar
c. Gasp
d. Fuhuş
e. Dilencilik
8. İnsanlara, kamu düzenine, mülkiyete ve ahlaki değerlere karşı suç işlemek için bilgisayarların
ve internetin kullanılması hangi suç kategorisine girmektedir?
a. Bilişim suçları
b. Şirket suçları
c. Suçları
d. İnsan ticareti
e. Hırsızlık
9. En geniş suçlu kategorisini hangi suçlar oluşturur?
a. Cinsel suçlar
b. Şirket suçları
c. İnsan ticareti
d. Asayiş suçları
e. Organize suçlar
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cinsel şiddetin uygulandığı vakalarda şiddete yol açtığı
bildirilen yaygın sebepler arasında yer almaz?
a. Erkeğin kıskançlığı
b. Erkeğin güvensizliği
c. Erkeğin suçlamalarda bulunması
d. Erkeğin cinsel taleplerinin yoğunluğu
e. Erkeğin kendine olan güveni

Cevaplar
1) a, 2) c, 3) d, 4) b, 5) d, 6) e, 7) b, 8) a, 9) d, 10) e
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4. SALDIRGANLIK VE MAĞDUR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dördüncü bölümde, saldırganlık ve mağdur kavramları öğrenilecektir. Sosyal durumlar ve
saldırganlık, bireyi mağdur yapan özellikler ve bütünleştirilmiş mağduriyet modelleri
öğrenilecektir.
4.1. Saldırganlık
4.1.1. Tanım ve Giriş
4.1.2. Saldırganlığı Etkileyen Nörolojik ve Kimsayal Faktörler
4.1.3. Sosyal Durumlar ve Saldırganlık
4.1.4. Saldırganlık Nasıl Azaltılır?
4.1.5. Özet
4.2. Mağdur
4.2.1. Tanım ve Giriş
4.2.2. Birey Kurbanı Yapan Özellikler
4.2.3. Karmen’in Mağduriyet Etmenleri
4.2.4. Suçlunun Mağdur Seçimi
4.2.5. Bütünleştirilmiş Mağduriyet Modeli
4.2.6. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sosyal durumlar ve saldırganlık arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Bazı bireyler neden saldırgan davranışlar sergiliyor, sergiledikleri saldırgan davranışlar
azaltılabilir mi?
3. Saldırgan bir birey hangi özellikleri gösteren kişileri mağdur olarak seçer?

56

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

57

4.1. SALDIRGANLIK
4.1.1. TANIM ve GİRİŞ
Saldırganlık; kasıtlı olarak zarar ya da acı vermeye yönelik davranışlar sergilemek (Aronson,
Wilson, Akert, 2012:675)’tir.
Saldırgan; durup dururken başkalarına saldıran, saldırmak; bir şeyin ya da bir kimsenin
üzerine hızla atılmak (TDK, sözlük), olarak tanımlanmaktadır.
Zastrow (2013: 819)’a göre saldırı; bir başka insana karşı yasadışı bir fiziksel güç
uygulamasıdır.
Saldırganlıkta her hangibir davranış, fiziksel ya da sözel olabilir, amacına ulaşıma
konusunda herhangi bir noktada kalabilir. Saldırı amacına ulaşsada, ulaşmasada yine saldırıdır.
Saldırganlık ikiye ayrılmaktadır.
• Düşmanca saldırganlık
• Araçsal saldırganlık
Düşmanca saldırganlık; öfke duygularından kaynaklanan ve acı vermeyi ya da yaralamayı
amaçlayan saldırgan davranıştır. Araçsal saldırganlıkta ise araç birisinin canını yakmak olsada
amaç, acı vermek değildir. Örneğin, bir futbol maçında savunma oyuncusu genellikle rakibini
sindirmek ve topu çalmak için elinden geleni yapar. Topu kapıp takım arkadaşına aktarmaya
yarayacaksa bunun için, genellikle kasten, rakibinin canını da yakabilir. Bu, araçsal
saldırganlıktır. Buna karşılık, rakibinin sportmenlik dışı hareketler yaptınığını düşünüyorsa
sinirlenip, oyuna bir katkısı olmayacağını bile bile, özellikle rakibinin canını yakmak için bir
hamle yapabilir. Bu düşmanca saldırganlıktır (Aronson, Wilson, Akert, 2012:676).
4.1.2. SALDIRGANLIĞI ETKİLEYEN NÖROLOJİK ve KİMYASAL
FAKTÖRLER
Saldırganlığı belirli kimyasalların etkilediği görülmüştür. Örneğin “serotonin” olarak
adlandırılan kimyasal bir madde yalnızca orta beyinde ortaya çıkar ve itkisel saldırganlık
üzerinde ketleyici bir etkiye sahiptir. Hayvanlarda serotonin akışı engellendiğinde bunun
genellikle saldırgan davranışlar izler; araştırmacılar insanlarda şiddet içerikli suça yönelik
davranışların özellikle az miktarda “serotonin” üretimi ile bağlantılı olduğunu bulmuştur
(Davidson, Putnam ve Larson, 2000). Ayrıca, normal insanlar üzerinde yürütülen laboratuvar
deneylerinde doğal serotonin üretiminin önü kesildiğinde saldırgan davranışların arttığı
görülmüştür (Bjork, Dougherty, Mooller, Cherek ve Swann, 1999; Akt., Aronson, Wilson,
Akert, 2012:684-85).
Araştırma bulguları, genlerin beyindeki kimyasalları düzenlediği yönünde bilgi vermektedir.
Plotnik (2009:600), genetik faktörlerin insan saldırganlığını ne oranda etkilediği kosunda
araştırmayı aşağıdaki şekilde bildirmektedir.
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Araştırmacılar, genetik faktörlerin insan saldırganlığını ne kadar etkilediğini tespit etmek
için ikizler ve evlat edinilmiş çocuklar üzerinde araştırmalar yaptı. Eğer genetik faktörler
insanlardaki saldırganlığı etkiliyorsa genlerin %100’ünü paylaşan tek yumurta ikizlerinin
saldırgan davranışları, genlerinin %50’sini paylaşan çift yumurta ikizlerine göre birbirlerine
daha çok benzemelidir. Aynı şekilde, genetik faktörler insan saldırganlığını etkiliyorsa,
saldırgan anne babalardan olma çocukların, saldırgan olmayan anne babalar tarafından evlat
edinilmiş olsalar bile saldırgan olmaları gerekir. Araştırmacılar 50’den fazla ikiz ve evlat
edinilmiş kişiyi analiz etti ve genetik faktörlerin, saldırgan/antisosyal davranışların
gelişmesinden sorumlu olan davranışların %34’ünü oluşturduğunu tespit etti (Rhee &
Waldman, 2002). Bu araştırmalar genetik faktörlerin insanları kısmen de olsa saldırganlığa
yatkın hale getirebileceğini gösteriyor, ancak bu saldırganlığın gerçekten meydana gelip
gelmeyeceği olasılğı iyi veya kötü çevresel etkilere bağladır (Plotnik, 2009:600).
Genler iyi/kötü çevre ile etkileşime girer. Araştırmacılar, suça eğilimli anne babalarından
potansiyel olarak “kötü genler” miras alan erkek çocuklarını gözlemleyerek genetik ve çevresel
faktörleri inceledi. Bu “kötü genleri” miras alan erkek çocuklarının bazıları suçlu olmayan anne
babalar tarafından evlat edinilmişti ve iyi bir çevrede yetiştirilmişti. Bu çocukların sadece %7’si
suç işledi. Bu bulgular, “kötü genler” miras almanın etkilerinin büyük bir bölümünün iyi bir
çevrede yetiştirilmekle bertaraf edildiğini gösteriyor. “Kötü genler” miras alan çocukların
bazıları suça eğilimli anne babalar tarafından “kötü bir çevrede” yetiştirildi. Bu çocukların aşağı
yukarı %40’ı suç işledi. Bu bulgular “kötü genlerin” “kötü bir çevre” ile etkileşime girmesinin
çocukların büyük bir bölümünün suç işlemesine yol açtığını gösteriyor. Ancak bu çalışma aynı
zamanda, iyi bir çevrenin büyük oranda “kötü genler” miras almış olmanın ortaya çıkardığı
potansiyel zaraları dengeleyebildiğini ve saldırgan ya da antisosyal davranışların gelişmesinin
önüne geçebildiğini gösteriyor (A. Raine, 2002; Akt., Plotnik, 2009:600).
Genler fiziksel taciz ile etkileşime girer. Açıklanamayan sorulardan bir tanesi de fiziksel,
cinsel ya da duygusal tacize uğrayan çocukların bazılarının yetişkinliklerinde şiddete yatkın
olurken bazılarının olmamasıdır. Araştırmacılar, şiddetli bir şekilde tacize uğramış olan ve
beyinlerindeki nöroiletici seviyelerinde anormelliğe sahip olan bir gene sahip oldukları tespit
edilen bir grup çocuğu inceledi. Tacize uğrayan ve aynı zamanda bu gene sahip olan çocuklara
ileti bozukluğu teşhisi konulması ihtimalinin iki kat fazla, 26 yaşına kadar şiddet içeren bir
suçtan mahkum edilme ihtimallerinin ise üç kat fazla olduğu tespit edildi. Bu gene sahip olduğu
halde çocukluğunda tacize uğramayan çocukların ise antisosyal veya şiddet eğilimli olma
olasılığında herhangi bir artış gözlemlenmedi. Araştırmacılar, birey belli bir çevresel etkiye
maruz kalmadığı sürece-çocukken tacize uğramak- bu genin kendi başına antisosyal
davranışların gelişmesine sebep olmadığı sonucuna vardı (Plotnik, 2009:600).
Yukarıdaki araştırmalar genlerin ve çevresel faktörlerin bir araya gelerek, etkileşime girerek
ve birbirlerini karşılıklı olarak etkileyerek antisosyal veya saldırgan davranışların seviyesini
nasıl azalttığını ya da yükselttiğini gösteriyor (Stokstad, 2002; Akt., Plotnik, 2009:600).
Serotonin azlığı saldırganlığa neden olduğu gibi erkeklik hormonu olan testosteronun çok
fazla salgılanması da aynı sonucu doğurur. Testosteron, enjekte edilen laboratuvar hayvanlarını
daha fazla saldırganlaşmıştır (Moyer, 1983) ve insanlarda da buna paralel bulgulara ulaşılmıştır.
Şiddet içerikli suçlardan hüküm giyenlerde doğal testosteron düzeylerinin, şiddet içermeyen
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suçlardan hüküm giymiş mahkumlara oranla önemli ölçüde yüksek olduğu görülmüştür.
Ayrıca, testosteron düzeyleri yüksek olan mahkumların hüküm giydikten sonra, özellikle açık
karşılaşmalarda cezaevi kurallarını daha çok ihlal ettiği görülmüştür (Dabbs, Carr, Frad, &
Riad, 1995, Dabbs, Ruback, Frady, Hopper & Sgoutas, 1988). Benzer şekilde, küçük yaşlardaki
suçlularda testosteron düzeylerinin üniversite öğrencilerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır
(Banks & Dabbs, 1996). Belirli bir üniversitedeki öğrenci dernekleri karşılaştırıldığında en
gürültücü, sosyal açıdan en sorumsuz ve “sert” derneklerin üyelerinde de, diğerlerine oranla
yüksek testosteron oranları görülmüştür (Dabbs, 2000; Dabbs, Hargrove &Heusel, 1996; Akt.,
Aronson, Wilson, Akert, 2012:685).
Testosteron düzeyi saldırganlığı etkiliyorsa bu durum erkeklerin kadınlardan daha saldırgan
olduğu anlamına mı gelir? Öyle görülüyor ki evet (Aronson, Wilson, Akert, 2012:686).
Kışkırtıcı durumlarda erkeklerin saldırgan davranışlar sergileme eğilimi, kadınlara oranla çok
daha yüksektir. Ayrıca erkekler belirli bir durumu kırşıkırtıcı olarak yorumlamaya daha
eğilimlidir; bununla birlikte kadınlar gerçekten kışkırtıldığında cinsiyete bağlı farklılıklar da
azalır. Suç istatistikleri erkeklerin kadınlara oranla çok daha fazla şiddet içerikli suç işlediğini
gösteriyor (Aronson, Wilson, Akert, 2012:737). Alkol ketleri kaldıran, kişinin sosyal ketlerini
azaltan bir etkiye sahip olduğu için saldırgan davranışlar artabilir. Araştırma sonuçlarına göre,
alkol insanların genel bilgi işleme biçimlerini aksatır, bu nedenle de insanlar bir sosyal durumun
en bariz yönlerine tepki verirken daha ince yönlerini gözden kaçırabilirler (Aronson, Wilson,
Akert, 2012:737). İnsanlar acı hissettiklerinde çok daha fazla saldırganlık eğilimi sergilerler.
Sıcak hava nem ve kötü kokular gibi huzursuzluk yaratan durumlar düşmanca ve şiddet içerikli
davranış olasılığını arttırır (Aronson, Wilson, Akert, 2012:737).
Ayrıca ramazan ayında tutulan oruçlar, uzun sıcak günlerle etkileşince saldırganlık eğilimi
artış göstermektedir. Oruç tutma ve saldırganlık arasındaki ilişkinin oruca zarar verdiğini ve
ramazan ayının bereketini kaçırdığını söyleyebiliriz. İbadet olarak oruç, zihinsel bir terbiyeyide
gerektirir.
4.1.3. SOSYAL DURUMLAR ve SALDIRGANLIK
Bireylerin saldırganlığı nasıl öğrendi ile ilgili açıklayıcı kuramların en önemlilerinden biri
“sosyal bilişsel teoridir”.
Sosyal bilişsel teori, saldırganlık da dahil olmak üzere, insan davranışlarının çoğunun
izleme, taklit etme ve örnek alma ile öğrenilebileceğini ve gözlemleyen kişinin gözlemlenebilir
herhangi bir davranışta bulunmasına veya gözlemlenebilir bir ödül almasına gerek olmadığını
söylüyor (Plotnik, 2009:601).
Hem laboratuvar hem doğal ortam çalışmaları sosyal bilişsel teori ile ilgili kanıtlar
sunmaktadır. Banduranın (1965) yaptığı klasik bir laboratuvar araştırması, modellerin saldırgan
davranışların gözlemleyen çocukların daha sonra benzer saldırgan davranışlarda bulunduğunu
gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca, saldırgan modelleri izleyen, örneğin anne babaların fiziksel
cezalandırma kullanmasına tanık olan çocukların akranlarına karşı daha fazla saldırganlık
gösterdiğini bildiriyor (Eron et al., 1987). Bu araştırmalar, saldırgan olmaya yatkın olan
kişilerin kendi ailelerinde, televizyon programlarında veya bilgisayar oyunlarında saldırgan rol
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modellerini izledikten sonra saldırgan olma ihtimallerinin arttığını gösteriyor (Eron, 1990; Akt.,
Plotnik, 2009:601).
Çoğu çocuk TV ve film seyrederek, şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynayarak büyük
oranda şiddete maruz kalırlar. Uzun-süreli araştırmalar çocukların izlediği TV
programlarındaki şiddetin artması durumunda bu çocukların ergenlik ve genç yetişkinlik
dönemlerinde aynı oranda şiddet sergilediğini gösteriyor. Çocuklar gerçek ile kurgu arasındaki
farkı ayırt etmekte yetişkinlere oranla daha zayıf oldukları için medyadaki şiddete özellikle açık
durumdadırlar. Bununla birlikte medyada şiddete maruz kalmanın yetişkinlerdeki şidet içerikli
davranışları da arttırdığı görülmüştür (Aronson, Wilson, Akert, 2012:738).
Engellenme-saldırganlık kuramına göre engellenme saldırgan tepki olasılığını arttırabilir.
Engelenme özellikle, insan hedefine ulaşmaya çalışırken meşru olmayan ya da beklenmedik bir
şekilde önü kesildiğinde saldırganlık doğurur. Ayrıca, görece yoksunluk -hak ettiğinden daha
azına ya da kendine benzer insanlardan daha azına sahip olma hissi de engellenme ve saldırgan
davranışlara neden olabilir.
İnsanlar sıklıkla başkalarının saldırgan davranışlarına karşılık vermek için saldırgan
davranışlar sergilerler. Yatıştırıcı koşullar söz konusu olduğunda bu tepki de azalır.
Araştırmalara göre durumdaki şiddet içerikli bir nesne yalnızca varlığıyla bile saldırgan
davranış derecesini arttırır. Klasik bir çalışmada, ortamda bir silah bulunduğu sırada
öfkelendirilen katılımcıların, silahın yerine tenis raketi konulduğunda öfkelendirilen
katılımcılara oranla, “kurbanlarına” daha yoğun elektrik şokları uyguladığı görülmüştür
(Aronson, Wilson, Akert, 2012:738).
Anderson ve Bushman (2002; Akt., Plotnik, 2009:601), saldırgan davranışların oluşumu ile
ilgili bir model oluşturmuşlardır. Anderson ve Bushman (2002) oluşturdukları modeli
“saldırganlık modeli” ile tanımlamışlardır.
Saldırganlık modeli: Çocukların saldırgan davranışları ne şekilde geliştirdiği ile ilgili bir
model, yetişkinlerin kolay sinirlenebilir veya öfkeli bir mizaç geliştirmesine etki edebilen ve
çevreye bağlı olarak daha çok veya daha az saldırgan olmalarına yol açabilen genetik/çevresel
faktörlerin; televizyon ve bilgisayar oyunlarındaki saldırgan davranışların gözlemlenmesini ve
örnek alınmasını kapsayan sosyal bilişsel faktörlerin; düşünmeden hareket etmek, düşük
empatiye sahip olmak ve başkaları üstünde baskı kurma isteği gibi kişilik faktörlerinin
etkileşimine dikkat çekiyor. Bu modele göre bu üç faktörün etkileşimi bir çocuğun saldırgan
bir ergen ve saldırgan bir yetişkin olarak gelişme ihtimalini arttırıyor.

4.1.4. SALDIRGANLIK NASIL AZALTILABİLİR
Saldırganlığı ve şiddeti azaltmak için literatürde beş element ifade edilmektedir.
• Saldırganlığı cezalandırmak
• Katarsis ve saldırganlık
• Savaşın genel saldırganlık üzerine etkisi
• Öfkenin saldırganlık üzerine etkileri
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• Empatinin karşıtı (insanlık dışılaştırma)
(Aronson, Wilson, Akart, 2012:714-41).
Çoğu kültürde hukuk sistemi cinayet, adam öldürme ve tecavüz gibi şiddet içerikli suçları
hem kısas hemde caydırma amacıyla ağır bir şekilde cezalandırır. Şiddet içerikli suçların ağır
bir şekilde cezalandırılma tehdidi bu tip suçların daha az işlenmesine neden olur mu? Şiddet
içerikli bir suç işlemek üzere olan insanlar durup “Bu suçu işlemesem iyi olacak çünkü
yakalanırsam uzun süre hapis yatarım; idam bile edilebilirim” diye düşünürler mi? Bu konudaki
bilimsel veriler karışık laboratuvar deneyleri cezanın gerçektende caydırıcı olabileceğini
gösteriyor (Bower ve Hilgard, 1981), ancak bunun için iki “ideal koşulun” oluşması gerekiyor.
1. Ceza çabuk ve kesin olmalı
2. Şiddetin uygulanmasından hemen sonra verilmeli ve kaçınılmaz olmalı
Gerçek dünyada bu ideal koşullar hemen hiçbir zaman gerçekleşmez; özellikle de suç oranı
yüksek, karmaşık toplumlarda ve ABD’deki gibi yavaş işleyen bir hukuk sisteminde (Aronson,
Wilson, Akert, 2012:717).
Yukarıdaki iki koşulun gerçekleşmesi, cezanın suçluluğun bir kısmı üzerinde etkin
olacağını, tamamı üzerinde etkisinin ise sınırlı olacağını söyleyebiliriz. Çünkü, idam cezası
verilen ülkelerde cinayet oranları azalmamıştır. Cinayete idam cezası öngören ülkelerde,
cinayete idam ecezasını yasaklayan ülkelere göre, suçlar az değildir.
Berkowitz (1993; Akt., Aronson, Wilson, Akert, 2012: 718), gerçekleştirdiği bir çalışmada,
şiddet içerekli davranışları tutarlı ve kesin cezalandırmanın, ağır cezalandırmadan çok daha
caydırıcı olduğu görülmüştür.
Çocuk suçluluğunda, çocuğu cezalandırmak, erişkin suç-ceza olgusundan farklıdır. Cezanın
çocuk tarafından algılanışı yetişkinlerden farklı olduğu için, çocuklarda suçu, dolayısıyla
saldırganlığı önlemek için, cezalar çocuğun yaşına, kavrama yetisine göre, hafiften, ağıra doğru
bir seyir izlemelidir. Ayrıca cezalandırmadan beklenen saldırganlığın azalması için suç eşittir
ceza, olmalıdır. Ceza çocuğun işlediği suçtan ağır olursa, ebeveynler çocuğun gözünde
zalimdir. Ceza çocuğun işlediği suçtan hafifse, “çaydırıcılığı” zayıftır.
Saldırgan bir harekette bulunarak, agressif davranışlar sergileyenleri izleyerek ya da
saldırganlık fantazileri kurarak “basıncı düşürmenin”, biriken saldırgan enerjileri azaltacağı ve
böylece ileride saldırgan davranışların ortaya çıkma olasılığını düşüreceği kanısı katarsistir
(Aronson, Wilson, Akert, 2012:718).
Toplumsal ifade kültürümüzde “içini boşaltmalısın”, “içindekini boşalt” türden ifadeler
bulunmaktadır. Oysa katarsis sorgulanmalıdır. Çünkü, şiddet saldırganlık yine şiddet ve
saldırganlığı doğurur saldırganlık iş yapılırsa (meşguliyet) suyla temas edilirse, bir şekilde
katersis “doğru olarak” sağlanacaktır. Saldırganlık ve katarsis, bize ve karşı tarafa zarar
vermeden boşaltılırsa, rahatlama sağlayacaktır. Aranson, Wilson ve Akert (2012:739)’e göre,
saldırgan davranmak ya da saldırgan olayları izlemek (örneğin, bir futbol maçı) aslında ileride
saldırgan davranışlar sergileme eğilimini arttırır. Ülkeler düzeyinde, bir ülkenin bir başkasına
karşı şiddete başvurması bu ülkeye karşı olumsuz tutumları ve daha fazla şiddet uygulama
isteğini bunlar söz konusu eylemi mazur göstereceği için, arttırır.
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Bir ülke savaşta olduğunda cephe, ülkeden çok uzakta olsa bile, insanlarda birbirlerine karşı
saldırgan davranışlar sergileme eğilimi artar (Aronson, Wilkon, Akert, 2012: 739). Bu
bağlamda savaşların olmaması saldırganlığın azaltılmasında olumlu bir faktördür. M. Kemal
Atatürkün de dediği gibi, “yurtta sulh, cihanda sulh” önermesi, çok kıymetlidir.
Çene çalmak savaş yapmaktan daha iyidir.
Winston Churchill
Araştırmalar öfke ve saldırganlık arasında yakın bir ilişki olduğunu bize sözlüyor.
Saldırganlığın azaltılması için, öfkenin bir şekilde damıtılması, zararlı etkilerinden korunulması
gerekmektedir. Kutadgu Bilig’de Yusuf Has Hacip şu önermeyi yüzyıllar öncesinden insanlığa
hediye etmiştir.
Ey akıllı, iyi yiğit, öfkeyi kendinden uzaklaştır; ey bilgili bey, hiddetlenme, iyi ad kazan.
Yusuf Has Hacip
(Arat, 1979:47).
Toplumsal ifade kültürümüzde, “öfkeyle kalkan, zararla oturur” önermesi, öfkenin zararını
çok iyi ifade etmekte, öfke ile saldırganlığın ağaç-sarmaşık ilişkisini bildirmektedir.
Öfke dengeden ifrat tarafına sapan bir zulümdür. Onu erkeklik gibi güzel vasıflarla
nitelendirmek olmaz (Hanoğlu, 2009:206). Bu bağlamda öfke saldırganlıkla beslenince,
erkeklik vasfı ile nitelendirilmemeli, tam aksine öfkelenip saldıran ve saldırıya uğrayan adına
“zarar” olarak görülmelidir.
Şiddet kendini mazur göstermeye yol açıyorsa, bu da daha fazla şiddeti getiriyorsa birine
öfkelendiğimizde ne yapmamız gerekiyor? Öfkeye boğulup evin içinde asık bir suratla
gezinmek ve birisinin zihnimizi okumasını beklemek pek de iyi bir çözüm gibi durmuyor;
düşüncelere kendisini kaptırmak da öyle, sonuçta bunlar öfkeyi yoğunlaştırmaktan başka bir işe
yaramaz (Rusting ve Nolen-Hoeksema, 1998). Peki, öfkemizi biriktirmek de dışa vurmakda
zararlıysa ne yapabiliriz? Aslında bunun yanıtı göründüğünden daha basit. İlk olarak, öfkenin
dağılmasını sağlayan etkin bir rol oynayarak öfkemizi denetleyebiliriz. Bu “etkin rol” (Thomas
Jefferson’un önerdiği gibi), boş boğazlık etmeden önce içinden 10’a kadar saymak gibi basit
yöntemlerdir. Derin nefes almak ya da dikkat dağıtıcı bir şeyler yapmak (bulmaca çözmek,
sakinleştirici müzikler dinlemek, bisiklet gezintisine çıkma, hatta bir iyilik yapmak) öfkenin
azalmasında oynanabilecek yararlı, etkin rollerdir. Bu size sanki ninenizden duyduğunuz bir
şey gibi geliyorsa yanılmadınız! Ninemiz çoğu zaman neden bahsettiğini iyi bilir (Arornson,
Wilson, Akert, 2012:726).
Sosyal çalışmada, psiko-sosyal yaklaşımın, pratiğe elverişli yönlerini benimseyen
fonksiyonel yaklaşımda, saldırganlık öncesi veya öfke kontrolü için, “içinden 10’a kadar
saymanın” etkili bir teknik olduğunu klinisyen olarak söylemek istiyorum.
Öfkenin Tahliye Edilmesi mi, Benlik Farkındalığı mı? Öfkeyi dağıtmak sizin için ya da
ilişkiniz için her zaman en iyi yol olmayabilir. Yakın bir arkadaşınız ya da eşiniz sizi kızdıran
bir şey yaptığında öfkenizi kendinizle ve ilişkinizin dinamiği ile ilgili bir şeyler kavramanızı
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sağlayacak şekilde dışa vurmak isteyebilirsiniz. Öte yandan, bunun için öfkenizi şiddet ve
aşağılama içermeyen bir şekilde ifade etmeniz gerekir. Bunu (10’a kadar saydıktan sonra!) net,
sakin ve basit bir ifadeyle öfkelendiğinizi söyleyip arkadaşınızın ya da eşinizin bu duyguları
ortaya çıkaran neler yaptığını, onu yargılamadan, kesin bir şekilde anlatarak yapabilirsiniz. Bu
tip bir ifade, büyük olasılıkla, gerilimi düşürmeyi ve öfkeli kişinin kendisini daha iyi
hissetmesini tek başına sağlayacaktır. Aynı zamanda, öfkenizin hedefindeki kişiye aslında bir
zarar vermediğiniz için bu tip bir tepki arkadaşınızı küçümseme ya da alçaltma yoluyla
davranışınızı mazur göstermeye yarayan bilişsel işlemleri de harekete geçirmeyecektir. Dahası,
bu tip duygular arkadaşlar ya da tanıdıklar arasında net, açık ve cezalandırıcı olmayan bir
şekilde dile getirildiğinde karşılıklı anlayış daha da gelişebilir ve böylece arkadaşlık da
güçlenecektir. Kulağa gerçekten çok basit geliyor. Yine de, bize sorarsanız bu davranış biçimi
bağırıp çağırmaktan, hakaretler savurup duvarlara tabak çanak atmaktan ya da insanın ağzını
kapatıp oturduğu yerden sinirle sırıtıp acı çekmesinden çok daha mantıklıdır (Aronson, 2008;
Akt., Aronson, Wilson, Akert, 2012:726-27).
Duygularınızı öfkenizi kışkırtan kişiye açmak, en azından aranızdaki sorunu çözmek
istedediğinizde, belki de yapılacak en iyi şey, ancak bazen hissettiklerinizi bir günlüğe yazmak
da yararlı olabilir. Sizi sıkan olaylarla ilgili “en derin duygu ve düşüncelerinizi” yazın. Bunu
birkaç gün boyunca günde 20 dakikalığına yapın, daha sonra yazdıklarınızı okuyun. Şimdi
durumu daha mı farklı görüyorsunuz? Daha önce aklınıza gelmeyen çözüm yolları mı ortaya
çıkıyor? Çok çeşitli travmalar yaşayan insanların katıldığı deneylerde “en derin duygu ve
düşüncelerini” yazanların, sessizliklerini koruyan önemsiz konularda yazılar yazan ya da kendi
gerçek duygularına değinmeden travma yaratan olaylarla ilgili yazılar yazan kişilere oranla,
olaydan 6 ay ila 1 yıl sonra kendilerini daha sağlıklı hissettiği ve daha az fiziksel rahatsızlık
yaşadığı görülmüştür. “Kendini açmak” yalnızca duyguların tahliye edilmesi nedeniyle değil,
öncelikle genelde kendini açmayı izleyen içgörü ve benlik farkındalığı sayesinde yararlı olur
(Pennebaker, 1990; Akt., Aronson, Wilson, Akert, 2012: 727).
Öfke ve saldırganlık ateştendir. Ateşi ise su döndürür. Su ile temas ya da inançlı insanlar
için abdest, saldırganlığın önünü almada etkin tekniklerdendir. Hintliler ganj nehrinin suyuyla
arındıklarını düşünüyorlar.
Sonuçta, emniyetli ve huzurlu bir ortam için farklı nedenlerden kaynaklanabilen saldırganlık
ve şiddet davranışlarını kontrol altına almak ve azaltmak, dikkatle üzerinde düşünülmesi gerekli
toplumsal bir problemdir. Savaş, çatışma, terör eylemlerinin yanı sıra aile içi ve kişiler arası
şiddet davranışlarını önleyip barışı, huzuru sağlayabilmek için insanı merkeze alan ve onun
duygularını iyiye doğru yönlendirmeyi amaçlayan çözüm önerileri üzerinde durmak gerekir. İç
ve dış tehditlere karşı sadece silahlanmaya, savunmaya yapılan harcamaların ve güvenlik
güçlerinin sayısını artırma gibi fiziki lojistik tedbirlerin artık tek başına yeterli olmadığı
aşikardır (Yılmaz 2007; Akt., Yıldız, 2009:210).
Çoğu insan, kurbanı insanlık dışı bir varlık olarak düşünmenin bir yolunu bulamadığı sürece
yabancı birisine acı çektirmekte zorlanır (Caselman, 2007; Feshbach ve Feshbach, 1969; N.D.
Feshbach, 1978; S. Feshbach, 1971; Akt., Aronson, Wilson, Akert, 2012:732). Bireyler karşı
tarafı, insanlıkdışı olarak yorumlarsa, yorumlanan kişiye karşı saldırganlık gerçekleşebilir. O
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halde saldırganlığın önüne geçmek için, suçun oluşmaması için, empati becerisinin varlığı
önemlidir.
Saldırgan dürtüler normalde iç yasaklamalarla kısıtlanır. Kötülük iç kısıtlamanın zayıfladığı,
iç frenlerin tutmadığı durum ve zamanlarda ortaya çıkar. İçinde yaşadığımız kültür bize “cinnet
anında” suç işlemenin mümkün olduğunu öğretiyor. Duygusal alt üst oluşların kendimizi
denetleme duygumuzu ortadan kaldırabileceğini kabulleniyoruz. Kötülük, aldığı ufak onaylarla
önce küçük adımlar atıp sonra büsbütün kontrolden çıkabiliyor. Aslında başka bir insana zarar
vermek çoğu zaman insana kendisini kötü hissettiren bir durum. O halde kötülüğü işleyen kişi
hemen kendisine bir bahane, bir mazeret üretiyor. Böylece yaptıklarının kabul edilebilir
olduğunu düşünüp nahoş duygulardan uzaklaşmak istiyor (Sayar, 2009: 116).
Birey kendi saldırganlığını, Sayar (2009:116)’ında ifade ettiği gibi, olumsuz duygulardan
arınmak için, empatiyi kendine duyarsa, karşı tarafa empati geliştirememiş, “insanlık
dışılaştırma” gerçekleştirmiştir. Saldırganlığın önüne geçmek için, bireyin hem kendine hemde
karşı tarafa olumlu düzeyde empatiyi gerçekleştirmelidir.
4.1.6. ÖZET
Saldırganlık, kasıtlı olarak zarar ve/veya acı vermeye yönelik davranışların sergilenmesidir.
Düşmanca saldırganlık ve araçsal saldırganlık olmak üzere iki çeşidi vardır.
Saldırganlığı bazı kimyasallar etkilemektedir. Serotoninin orta beyinde akışı
engellendiğinde ve varlık olarak azlığında şiddet ve saldırganlığı etkilediği bildirilmektedir.
Serotonin azlığı saldırganlığa neden olduğu gibi erkeklik hormonu “testosteronun” çok fazla
salgılanması da aynı sonucu doğurmaktadır.
Kışkırtıcı durumlarda erkeklerin saldırgan davranışlar sergileme eğilimi, kadınlara oranla
daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca erkekler bazı durumları “kışkırtıcı olarak” yorumlamaya
daha yatkındırlar.
Saldırganlık ve sosyal durumlar karşılaştırıldığında, “sosyal bilişsel teori” açıklayıcı
olmaktadır. “Saldırganlık modeli” olarak; genetik çevresel faktörlerin, sosyal bilişsel
faktörlerin, kişilik faktörlerinin “bileşimi” ele alınmaktadır. Saldırganlığın azaltılması için;
saldırganlığın cezalandırılması ve cezanın hızlı ve kesin olması, şiddetin uygulanmasından
hemen sonra verilmesi gerekmektedir.
Saldırganlığın azaltılması için, katarsis ve savaşın genel saldırganlık düzeyi arasındaki
ilişkilere dikkat çekilmeketedir. Saldırganlığın azaltılması için, öfke-saldırganlık arasındaki
ilişkinin niteliğine ve öfke kontrolü üzerinde fonksiyonel tekniklere işaret edilmektedir. Ayrıca,
empatinin saldırganlığı azalttığı, empati karşıtı kavramın (insanlık dışılaştırma) saldırganlığı
arttırdığı bildirilmektedir.

4.2. MAĞDUR
4.2.1. TANIM ve GİRİŞ
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Mağdur veya kurban, haksızlığa uğramış birey demektir. Bir çok neden ve seçenek bireyi
mağdur eden özellikler ve sanığın güdülenip, suç eylemini gerçekleştirmesinde, kurban
haksızlığa uğramaktadır. Suçun toplumda yarattığı infial sonucu sanki mağdur, sanık ve
gerçekleşen suç davranışı kadar zihinlerde yer işgal etmemektedir. Oysa mağdurluk Batı’da
kriminolojide ayrı şekilde ele alınan bir bilimdir. Mağdur bilim; geniş bir dizi suçlu-mağdur
ilişkisi ve ırza geçmeye ilişkin toplumsal tutumlar gibi, suça eşlik eden konuları kapsayan bir
araştırma alınıdır (Foster, 2001:125; Akt., Oqan, 2011:449).
4.2.2. Bireyi Kurban Yapan Özellikler
Von Hentiq (1948), bireyi mağdur yapan on üç mağdur türü kimliklendirmiştir. Bu türler
kısaca şunardır:
* Genç
* Kadın
* Yaşlı
* Zihinsel engelli
* Göçmen
* Azınlık
* Sönük/Normal
* Çökkün (depresyonda)
* Aç gözlü
* Hafif meşrep-aklına eseni yapan
* İşkenceci
* Mücadele eden mağdur (Hentiq, 1945; Akt., Oqan, 2011:450-51)
Yukarıdaki özelliklere ek olarak, zenginlerin ve ünlü kimselerin de mağdur oldukları, şiddete
maruz kaldıklarını söyleyebiliriz. Ayrıca toplumda yaşam sürecinde herkesin mağdur olma
olasılığı bulunmaktadır.

4.2.3. Karmen’in Mağduriyet Etmenleri
Karmen (2001), mağduriyet üzerinde etkili olabilecek dört etmenden söz etmektedir.
Karmen’in mağduriyet üzerinde belirlediği etmenleri, “hedef-mağdur” ve “risk” özelliklerine
sahiptir.
Karmen (2001, Akt., Oqan, 2011:451-52)’in belirlediği dört etmen; çekici, yakınlık, olağan
dışı-sapkın yer ve incinebilirliktir. İfade edilen dört etmen şunlardır:
1. Çekicilik: Bu, hedef nesnenin, son model bir araba ya da cep telefonu gibi, suçlunun
başkalarına satabileceği kadar değerli bir şey olup olmamasıdır. Bu liste sürekli olarak
değişmektedir, şu anda özellikle uydu araclığı ile yer gösteren aletler rağbet görmektedir. Daha
önceleri dizüstü bilgisayarlardı.
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2. Yakınlık: Bu boyut, suçlunun hedef ya çoğrafi olarak ya da insan-insana etkileşim yoluyla
ulaşıp ulaşmamasıyla ilişkilidir. Bazı mağdurlar yalnızca yakın olmaları, böylece suçlunun
uzak bir yol kat etmesini gerektirmemeleri nedeniyle seçilir.
3. Olağan dışı/saptın yer: Bunlar suçun beslediği bölgelerdir. Yüksek sayıda insanın zaman
ve mekan içinde bir araya geldiği yerler olma eğilimindedir. Ayrıca polis de bu tür yerlerde
seyrek olarak devriye gezer. Bu koşullar altında, bu tür yerler sıcak suç noktaları halinde gelir.
Mantıksal olarak, bu tür yerlere sıkça giden insanlar bu “sıcak noktalara” gitmeyenlerden daha
yüksek bir mağduriyet riski altındadır.
4. İncinebilirlik: Bu boyut hedefin bir saldırıya direnebilme yeteneğidir. Görünürde, kavram
bir kişinin incilenebilirliğidir; yaşlı, çok genç ya da güçsüzler gibi; ancak bu, güvenliğin zayıf
olduğu bir binayla bağlantılı olabilir.
4.2.4. Suçlunun Mağdur Seçimi
Lord ve arkadaşları (2002), bir suçlunun mağdur seçimi stratejilerini bir yırtıcı hayvaninkine
benzetmiştir. Suçlunun üç ölçüte uyan, uygun mağdurları kimlikleyeceğini ileri sürmüştür
(Lord ve ark., 2002; Akt., Oqan, 2011:456).
1. Arzu edilirlik: Bu, kaynak gereksinimine ya da “hedef”in çekiciliğine gönderme
yapmaktadır. Böylece, herhangi bir “hedef” biçimi, kurban ya da para ya da eşya gibi bir nesne
bu modele kolayca uyabilir.
2. Ulaşılabilirlik: Bu, suçlunun kullanabileceği yaklaşma ve kaçma yolları ile ilişkilidir.
3. İncinebilirlik: Bu, hedefin saldırıya ne kadar açık göründüğüne gönderme yapmaktadır.
Cansız nesnelerle ilişkili olarak, bu, güvenlik eksikliği anlamı taşıyabilir. Bu mağdur açısından
ise boş boş bir sokakta yalnız bir kişi anlamına gelebilir.
Lord ve arkadaşlarının (2002) modeli, mala yönelik ve çocukların cinsel istismarı suçlarında
açıklayıcı bir model sunmaktadır. Ülkemizde, cep telefonları önceki yıllarda sık sık
çalınmaktaydı (şu an teknolojik gelişmelerle önüne geçilmiştir) ve halen az da olsa cep
telefonunun çalınma riski vardır. Sanık, çalacağı materyali algı alanına çekmişse, ilk fırsatta,
suç davranışını uygulayacaktır. Suç davranışı sırasıyla aşağıda bildirilen aşamalardan
geçecektir.
• Mala karşı örnek;
1. Son model-pahalı cep telefonu (arzu edilirlik)
2. Açık alanda ve yalnızlık (incinebilirlik)
3. Çevrede kaçacak, saklanılacak yerlerin varlığı (ulaşılabilirlik)
• Cinsel istismara örnek;
1. Evin etrafında oynayan küçük bir kız çocuğu (arzu edilirlik)
2. Kimsenin olmadığı açık alanda kendi oyuncakları ile oynuyor (incinebilirlik)
3. Sanığın saklanacak yeri var veya aracı ile hızla uzaklaşabilir (ulaşılabilirlik)
Yukarıda cinsel istismar için verilen örnek, klinik deneylerimle de örtüşmektedir.
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4.2.5. BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ MAĞDURİYET MODELİ
Mağdur

Yer

Suçlu

Nufus bilimsel
değişkenler (yaş,
cinsiyet, ırk)

Sıcak Bölge

Güdülenmiş

Çekicilik

Korunma eksikliği

Mağdur etmeye
istekli

İncinebilirlik

Yakınlık

Güvenlik düzeyi
(Von Hentiq, 1948; Lord ve ark., 2002).

4.2.6. ÖZET
Mağdur veya kurban haksızlığa uğramış bireydir. Suç davranışının toplumda yarattığı infial
sonucu sanki mağdur sanık ve gerçekleşen suç davranışı kadar, zihinlerde yer işgal
etmemektedir. Oysa mağduriyet Batı’da kriminoloji içinde ayrı bir bilimdir ve bir çok araştırma
yapılmaktadır.
Von Hentig (1948), bireyi mağdur yapan özellikleri; genç, kadın, yaşlı, zihinsel engelli,
göçmen, azınlık, sönük-normal, çökkün, aç gözlü, hafif meşrep, yalnız, işkenceci, mücadele
eden mağdur olarak bildirmiştir.
Literatürde mağduriyet etmenleri arasında, çekicilik, yakınlık, olağan dışı sapkın yer,
incilenebilirlik ifade edilmektedir. Lord ve arkadaşlarının (2002) bildirdiği suçlunun mağdur
seçim modeli, mala karşı işlenen suç davranışında ve cinsel istismar suçu davranışında
açıklayıcılık göstermektedir.
Bütünleştirilmiş mağduriyet modelinde mağdur, uygun yer ve suçlu olmak üzere üç etmen
etkileşip, suç davranışını oluşturmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dördüncü bölümde, saldırganlık ve mağdur konularını öğrendik. Saldırganlık başlığı altında,
sosyal durumlar ve saldırganlık, saldırganlığın nasıl azaltılacağını öğrendik. Mağdur başlığı
altında, bireyi kurban yapan özellikleri ve suçlunun mağdur seçimi hakkında bilgileri öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Kasıtlı olarak zarar ya da acı vermeye yönelik davranışlar sergilemek nasıl tanımlanır?
a. Saldırganlık
b. Suç
c. Cezaevi
d. Çete suç
e. Mağdur
2. Bir başka insana karşı yasadışı bir fiziksel uygulamayı saldırganlık olarak tanımlayan yazar
kimdir?
a. Satir
b. Barker
c. Kadushin
d. Zastrow
e. Wilson
3. Kışkırtıcı durumlarda erkeklerin saldırgan davranışlar sergileme eğilimi, kadınlara oranla
çok daha .................................
a. Azdır
b. Yüksektir
c. Orta düzeydedir
d. En alt seviyededir
e. Stabildir
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde insanlar saldırgan davranmazlar?
a. Alkol kullanımı
b. Ders çalışmak
c. Sıcak hava
d. Nem
e. Kötü kokular
5. Çocuklar gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte yetişkinlere oranla daha zayıf
oldukları için medyadaki şiddete özellikle ...................................... durumdadırlar?
a. Direnç gösterir
b. Kapalı
c. Açık
d. Maruz kalmama
e. Vasat
6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi saldırganlığı azaltıyor olamaz?
a. Cezalandırmak
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b. Öfkenin saldırganlık üzerindeki etkisi
c. Empatinin karşıtı
d. Cezalandırmamak
e. Savaşın genel saldırganlık üzerindeki etkisi
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cezanın caydırıcı olabileceğini gösterir?
a. Şiddetin uygulamasından çok sonra verilmesi
b. Ceza çabuk ve kesin olmalı
c. Ceza kesin olmamalı
d. Ceza kesin ve çabuk olmamalı
e. Hiçbiri
8. Yapılan bir araştırmada şiddet içerikli davranışları tutarlı ve kesin cezalandırmanın, ağır
cezalandırmadan çok daha ......................... olduğu görülmüştür?
a. Tutarsız
b. Caydırcı
c. Yararsız
d. Caydırıcı/yararsız
e. Hukuksuz
9. Araştırmalar öfke ve saldırganlık arasında ........................ bir ilişki olduğunu bize söylüyor?
a. Uzak
b. Az
c. Yakın
d. Muğlak
e. Caydırıcı
10. Sosyal çalışmada, psiko-sosyal yaklaşımın, pratiğe elverişli yönlerini benimseyen
fonksiyonel
yaklaşımda,
saldırganlık
öncesi
veya
öfke
kontrolü
için
.................................................. etkili bir teknik olduğu bildirilmektedir.
a. Saldırmanın
b. Kavgayı başlatmanın
c. Düşünmeden saldırının
d. İçinden 10’a kadan saymanın
e. Hiçbiri

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) b, 4) b, 5) c, 6) d, 7) b, 8) b, 9) c, 10) d
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5. EVDE-DIŞARIDA-ARABADA-İNTERNETTE MAĞDUR OLMAYI
ENGELLEYECEK ÖNLEMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Beşinci bölümde, mağdur olmayı engelleyecek önlemleri öğreneceğiniz.
5.1. Giriş
5.2. Evde Mağdur Olmayı Engelleyecek Önlemler
5.3. Dışarıda Mağdur Olmayı Engelleyecek Önlemler
5.4. Arabada Mağdur Olmayı Engelleyecek Önlemler
5.5. Bilişim Suçu Mağduru Olmamak İçin Önlemler
5.6. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Beşinci bölümü okumadan önce ve okuduktan sonra mağdur olmamak için hangi önlemler size
tanıdık geldi ve/veya yeni bir strateji olarak tanıdık gelmedi?
2. Büyük ebevenler kızlarına ve gelinlerine, altın takılarını dış çevreye çıkarken, neden
takmamalarını söylerler.
3. İnternette sosyal paylaşım sitelerinde yaptığımız yorumların bileşim suçuna girip girmediğini
düşündünüz mü?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Mağdur olmayı engelleyen
önlemler

Evde, arabada, dışarıda
internette mağdur olmayı
engelleyecek önlemler
öğrenilecektir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Klinik öncesi mağdur
olmamak için gerekli
tedbirler, klinik düzeyde
mağduriyet nedenleri
adli raporlama sürecine
katkıları açısından
anlaşılmaları sağlanacaktır

75

5.1. GİRİŞ
Bir çok insan, evde, herhangi bir zamanda dışarıda, hatta arabada suç mağduru olmaktadır.
Suçlular, suç davranışını gerçekleştirmek için, uygun zaman ve yer tespiti içindedirler ve uygun
bir kurban ararlar. Suç davranışı sonrasında, mağdur olan kişiler “keşke orada olmasaydım”
“keşke şunları yapmasaydım” gibi benzer ifadeler kullansalar da, artış iş işten geçmiştir. Suç
mağduru olmamak için, sonradan düşünülen keşkeler, suç davranışı oluşmadan
düşünülebilseydi, arzulanmayan nahoş durumlarla karşılaşma olasılığı o denli zayıf durdu.
Zastrow (2013), suç mağduru olmayı engelleyecek bazı fonksiyonel stratejiler sunmaktadır.
Fonksiyonel stratejileri okuyunca “çok tanıdık ifadeler” şeklinde düşündüğünüzü fark
edeceksiniz.
5.2. EVDE MAĞDUR OLMAYI ENGELLEYECEK ÖNLEMLER
• Kapı ve pencereleri sürgüleyin, hırsızlık tekniklerini boşa çıkarmak için dış aydınlatma
kullanın.
• Sahip olduğunuz şeylere çalıntı ticaretini engellemek için kimlik numaraları işaretleyin.
• Eğer akşamın bir bölümünde evden ayrılırsanız, biri evdeymiş gibi bir görüntü bırakın.
Işığı ve müziği açık bırakın. Ya da televizyonu açıp sesini düşük tutun. Böylece sanki evde
birileri konuşuyormuş ya da aile evde televizyon izliyormuş gibi duyulacaktır.
• Kapıların açılmasını engellemek için alt kısmına metal çubuk veya tahta çıta yerleştirerek
çifte güvenlikle kızak çekin.
• Ön ve arka kapıya dış aydınlatma yerleştirin. Ayrıca, sızan kişileri gizleyebilecek çalılar
varsa kesin.
• Eğer gece birinin içeri girdiğini duyarsanız, giren şahıs sizin sesinizi duysun, fakat
karşılaşmaktan kaçının. Muhtemelen şahıs mümkün olduğunca çabuk gidecektir. Eğer giren
şahsı şaşırtıcı bir şekilde karşılarsanız, yaralanabilirsiniz. Bunun yerine, yalnız bile olsanız
“Silahı getir” diye bağırın. Ya da komşulara bağırın veya polis çağırın.
• Sağlam bir kilit yuvası için en uygun yerlerden biri yatak odanızın size bakan tarafıdır.
• Bir köpeğin çok fazla havlaması sızmaya çalışan şahsı ele verebilir. Köpeğin kesik ve tiz
havlaması sızan kişinin birinin havlamayı duyduğunu anlamasını sağlayacaktır. Böylece şahıs
muhtemelen hızla çıkacaktır.
• Evinizin anahtarını paspas altında, posta kutusunda ya da kapının üst çıkıntısında asla
bırakmayın.
• Kapıya gelen pazarlamacıları evinize davet ederken dikkatli olun. Birçok bölgede artık
pazarlamacıların kimlik kartı bulundurması gerekmektedir.
• Sahip olduğunuz şeyleri çimlerde ya da araba yolunda bırakmayın. Eğer bırakılırsa,
bisikletler, barbekü mazgalları, elektrikli aletler ve çim biçme makineleri kolayca götürülebilir.
• Önemli evraklarınızı, değerli mücevherlerinizi ya da büyük miktarda parayı evde
bırakmayın. Bankada güvenli kutu kiralayın, böylece değerli eşyalarınızı sadece hırsızlardan
değil, yangınlardan ve doğal felaketlerden de korumuş olursunuz.
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• Uzun bir tatile çıkarken, evinizi birkaç günde bir ziyaret etmesi için bir arkadaşınızı
ayarlayın. Gazetelerinizin ya da postalarınızın birikmesine izin vermeyin. Postane siz yokken
postalarınızı ücretsiz olarak elinde tutabilir. Pahalı olmayan zamanlayıcılar ışıkları, radyoyu,
TV’yi siz evdeymiş gibi çalıştırması için satın alınabilir.
• Bir misafir bekliyorsanız ve evde olamayacaksanız, dışarıda şöyle bir not bırakmayın: “Hoş
geldin, Akşam 8’de döneceğim. İçeri ir, kendini evinde hisset. Kapı açık. “Hırsızlar böyle bir
daveti hemen kabul edecektir.
• Kadınlara posta kutularında ve telefon dizinlerinde yalnızca soyadlarını ve adlarının ilk
harflerini kullanmaları önerilir.
(Zastrow, 2013:455).
5.3 DIŞARIDA MAĞDUR OLMAYI ENGELLEYECEK ÖNLEMLER
• Büyük miktarda para taşımaktan kaçının. Eğer böyle yapmak zorundaysanız, hırsızla
karşılaştığınızda verebileceğiniz, üç dört banknot ve birkaç süresi dolmuş kredi kartı içeren
ikinci bir cüzdan alın.
• Kalabalıktayken, yankesiciliğe izin vermemek için cüzdanınızı güvenli bir yere koyun.
• Bir çantayı asla başıboş bırakmayın.
• Karanlık bir park yerine girmekten kaçının. Taksi çağırmak soyulmaktan daha ucuz
olabilir.
• Tecavüz mağduru olmaktan kaçınmada çeşitli yaklaşımlar vardır. Savunma teknikleri
(mesela dövüş sanatları) ve tatsız yaklaşımlar (mesela, kusmak ya da idrarını yapmak,
potansiyel tecavüzcüye AIDS’li olduğunuzu söylemek, tecavüzcünün genital organlarını hızla
sıkmak ve parmaklarınızı tecavüzcünün gözüne sokmak) bunlar arasındadır. Kadınlar bu
yaklaşımlara alışık olmalı, kendilerine uygun birkaç tanesini seçmeli ve saldırı gerçekleştiğinde
kullanmaya hazır olmalıdırlar.
(Zastrow, 2013:455-56).

5.4. ARABADA MAĞDUR OLMAYI ENGELLEYECEK ÖNLEMLER
• Otolardaki parlak donanımlar hırsızlara ve arabaya girilmesine davetiye çıkaracaktır. Spor
tekerlekleriniz, stereo teybiniz, radyonuz, süslü jant kapaklarınız ve diğer pahalı aletleriniz
varsa, arabanız dikkat çekecektir. Arabanızı park ettiğiniz yer çalınması ya da vurulması için
davetiye çıkarabilir. Arabanızı her zaman kilitleyin, değerli eşyalarınızı bagajda tutun ve
anahtarınızı asla kontakta bırakmayın.
• Eğer arabanızı bir yere birkaç günlüğüne bırakacaksanız, (mesela havaalanına) arabayı
kilitleyip anahtarları almanın yanı sıra, merkez kabloyu çıkarmanız tam bir hırsız engelleyici
olacaktır (kabloyu çıkarmadan önce, nasıl geri takacağınızı bildiğinize emin olun!)
• Anahtarlıktan kimlik bilgilerinizi çıkarın, böylece anahtarlarınız çalınsa ya da kaybolsa bile
hiç kimse neyin anahtarı olduğunu bilmeyecektir.
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• Otostop çekmeyin veya otostopçuları almayın. Otostop çekme önemli oranda soygun ve
saldırıya yol açmaktadır. Eğer otostop çekmek zorundaysanız, kiminle yol aldığınız konusunda
çok seçici olun.
(Zastrow, 2013:456).
5.5. BİLİŞİM SUÇU MAĞDURU OLMAMAK İÇİN ÖNLEMLER
Bilgisunarın (internet) birçok suç çeşidi için sağladığı fırsat kestirilebilir bir biçimde yeni
bir suçlular kuşağı ortaya çıkarmıştır. Bilgisanarın sağladığı bu fırsatlar onlar için bir avlanma
alanıdır. Ancak, güvenlik önlemlerindeki artışlar aynı zamanda, hırsızlık ya da soygun yapacak
insanlardan suçlarıyla kalmanın yeni yollarını bulmalarını gerektirir. Geçmişte yalnızca bir
arabayı çalıp onu düz kontakla çalıştırırlarken, bugün arabalarını çalmak için insanlara
saldırarak daha saldırgan olmaya karar verebilirler. Havaalanlarında güvenlik önlemleri
güçlendirildikten sonra, ne kadar az uçağın kaçırıldığı dikkati çekecek kadar belirgindir, fakat
insan kaçırmaların sayısı artmıştır (Canter, 2011:472).
Bilgisayar, “bilişim suçları” adı altında yepyeni bir suç alanı oluşumunu sağlamıştır. Suç
davranışının oluşumunda artık internette, bereketli bir toprak olmuştur. Ailelerin ve çocukların
hatta bizlerin bilgisayar ortamında suç mağduru olmasını önleyeceği bazı kurallar vardır.
Öncelikle unutulmaması gereken kural şudur. İnternet suç oluşumuna zemin hazırlıyor diye,
internet kullanımından vaz geçmemeliyiz. İnterneti yeteri kadar ve hayatımızda gerekli olduğu
kadar kullanmalıyız. İki ve/veya iki buçuk saat (bilgisayarla ders çalışma zamanı hariç) internet
kullanımı yeterli zamanı bize zaten sağlamaktadır. Bunun üstündeki bir zamanda internet
kullanımı “internet bağımlılığına” yol açmaktadır.
Öncelikle, internetin zaarlarından korunmak için RTÜK’den koruma şifresi alınmalıdır.
İnternet üzerinden satışlara rağbet edilmemelidir. En iyi alış veriş malı görüp, hakkında
konuşmakla elde edilen sonuçtur. Çocuklarımıza kendimizin ve yetişkinlerin kredi kartı
bilgileri ve adresleri asla verilmemelidir.
İnternet ortamında dikkat edilmesi gereken bir konuda, toplumca kabullenmediğimiz
değerleri sunan sitelere girmemektir ve çocukları zararlı sitelere karşı korumaktır.
İnternette, yorum yaparken, yapılan yorumlar konu ile uygun olmalı ve karşı tarafı incitecek,
dava açmasına neden olacak yorumlardan ve eylemlerden kaçınılmalıdır. Kişilerarası ilişkilerde
bireyler, birbirlerine karşı söylemeyecekleri yorum ve önermeleri, internet ortamında kolayca
yapabilmektedir.
Ayrıca, sosyal bir olgu olarak, internet kafeler sıkı denetime tabi tutulmalıdır. Çoğu cinsel
istismar olgusunun, internet ortamında tanışılan kişiler olduğu gerçeği göz önüne alınırsa,
internetin suç davranışının oluşumunda temel aktörlerden biri olduğu görülecektir.
5.6. ÖZET
Suç davranışının oluşumunda, sanık, mağdur, uygun yer ve zaman, koruyucu yokluğu temel
aktörlerdir. Temel aktörlerin en önemli iki bileşeni ise, sanık ve mağdurdur. Sanığın, sanık
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olmasını engelleyici gücümüz yoktur ama, mağdur olmamak için dikkat edilmesi gereken
önlemleride almalıyız. Böylece kendimizi daha güvende hissedebiliriz.
Suç mağduru olmamak için, evde, dışarıda arabada ve internet ortamında almamız gereken
önlemlere karşı her zaman algılar açık bırakılmalıdır. Sonradan “keşke” demek, mağdur olmayı
engellemeyecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Beşinci bölümde evde, dışarıda, arabada, internette mağdur olmayı engelleyecek önlemleri,
fonksiyonel stratejiler halinde öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi evde mağdur olmayı engelleyecek önlemler arasında
değildir?
a. Kapıları sürgülemek
b. Pencereleri sürgülemek
c. Sahip olduğunuz eşyalara T.C. numarasını işaretlemek
d. Ön ve arka kapıları dış aydınlatma yerleştirmek
e. Kapıya gelen pazarlamacıları eve davet etmek
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi dışarıda mağdur olmayı engelleyecek önlemler arasındadır?
a. Büyük miktarda para taşımaktan kaçınmak
b. Kapı ve pencereleri sürgülemek
c. Ön ve arka kapıları dış aydınlatmak
d. Önemli evrakları ve mücevherleri evde bırakmamak
e. Hiçbiri
3. Bilgisayarın sağladığı fırsatlar suçlular için ……… alanıdır.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek hangisidir?
a. Psişe
b. Travma
c. Avlanma
d. Fiziksel istismar
e. Empati
4. Bilgisayarda işlenen suçlar aşağıdaki suç alanlarından hangisi ile açıklanabilir?
a. Asayiş suçları
b. İhmal
c. Beyaz yakalı suçlar
d. Bilişim suçları
e. Hiçbiri
5. Kapıya gelen pazarlamacılara eve davet etmek hangi tür mağdur olmayı gerektirir?
a. Dışarıda mağdur olmak
b. Evde mağdur olmak
c. Arabada mağdur olmak
d. Okulda mağdur olmak
e. İş yerinde mağdur olmak
6. Cüzdanında büyük miktarda para taşımak aşağıdaki seçeneklerden hangi tür mağduriyete yol
açar?
a. Dışarıda mağdur olmak
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b. Evde mağdur olmak
c. İnternette mağdur olmak
d. Arabada mağdur olmak
e. Hiçbiri
7. İnternet kafelerin sıkı denetim altında tutulmaması aşağıdaki şıklardan hangisine neden olur?
a. Suçların artmasına
b. Mağdur olmaya
c. Bilişim suçları mağduru olmaya
d. Duygusal suçluluk mağduru olmaya
e. Hepsi
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgisayar ile geçirilen zaman dilimi için en anlamlı
(bağımlılığa yol açmayan) süredir?
a. 1 - 1,5 saat
b. 2 – 2,5 saat
c. 3 – 4 saat
d. 4 – 5 saat
e. 3,5 – 5,5 saat
9. Bankalarda güvenli kutu kiralamak aşağıdaki seçeneklerden hangilerine yol açar?
a. Güvenli olmayı gerektirir
b. Değerli eşyalar hırsızlardan korunur
c. Güvenlik ihtiyacından doğan anksiyeteyi alır
d. Çoğunlukla huzurlu olmayı getirir
e. Hepsi

Cevaplar
1) e, 2) a, 3) c, 4) d, 5) b, 6) a, 7) e, 8) b, 9) e
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6. KADINA YÖNELİK ŞİDDET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Altıncı bölümde, kadına yönelik şiddetin değerlendirilmesi, aile içi şiddetin sibernetiği, ırza
geçme ve feminist sosyal çalışma öğrenilecektir.
6.1. Giriş
6.2. Şiddetin Genel Nedenleri
6.3. Kadın Şiddet Değerlendirmesi
6.4. Ebeveynlere Yönelik İstismar Şekilleri
6.5. Aile İçi Şiddetin Sibernetiği
6.6. Cinsel Saldırı
6.7. Irza Geçme (Tecavüz)
6.7.1. Tecavüzcülerin Özellikleri
6.7.2. Sevgili Tecavüzü
6.7.3. Tecavüz Mağduru Özellkleri ve Suç Yeri
6.8. Feminist Sosyal Çalışma
6.9. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aile içi şiddetin olduğu ailelerde, sibernetik nasıl gerçekleşir ve şiddet neden aile içinde
başlamaktadır?
2. Aile içinde başlayan şiddet günümüzde sokaklara taşmış ve sosyal medyada haber olmuştur.
Şiddetin toplumumuzda bu kadar görünür hale gelmesinin nedenlerini analiz ediniz.
3. Cinsel saldırı ile, cinsel saldırının adli makamlara yansıması neden ters orantılıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kadına yönelik şiddet

Kadına yönelik şiddetin
değerlendirmesi, aile içi
şiddetin sibernetiği ile
feminist sosyal çalışma
öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamaları için, kadına
yönelik şiddetin ve aile içi
şiddetin sibernetiği ve
feminist sosyal çalışmasının
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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6.1. GİRİŞ
Kadına yönelik şiddet çoğunlukla aile içinde gerçekleşmektedir. Kadına yönelik şiddet
biçimleri öncelikle fiziksel istismardır. Ayrıca kadın, ekonomik olarak, cinsel olarak, duygusal
olarak, şiddetin faklı formlarına maruz kalmaktadır. Şiddetin bir çok biçimine kadınlar maruz
kalmakla birlikte, kadın tarafından da bir süre veya uzun bir süre saklanmaktadır. Kadının
şiddeti saklamasının altında “yuvasını koruma” düşüncesi vardır. Oysa bir aile yuvası eşlerin
birlikteliği ve kararıyla korunmaktadır. Terazinin tek kefesi ile tartı-adalet mümkün değildir.
Kadına yönelik şiddet, sadece aile içinde gerçekleşmemektedir. Dış dünyada cinsiyete bağlı,
cinsiyet temelli bir çok şiddet biçimi vardır. Bir çok kadın bu şiddete konu olmaktadır.
Araştırmadan kadına yönelik şiddetin ülkemizde yaygın olduğunu göstermektedir.
Cinsiyet odaklı olarak görülen kadına şiddet, kadın üzerinde baskı oluşturmak, üstünlük
kurmak, korumak amaçlıymış gibi görülebilmektedir. Aslında toplumun bakış açısıda aynı
paraleldedir. “Kızını dövmeyen dizini döver” önermesi, kadına yönelik şiddeti normalizasyon
olarak ifade etmektedir. Oysa gerçek daha farklıdır. Şiddetin her formu normal değildir, şekline,
biçimine göre, öznenin cezalandırılmasını gerektirir. Bazen atılan bir tokadın fiziksel
hasarından fazla, duygusal hasarı görünmeyen gizli bağlamda saklıdır. Kalp kırıklığı, incinmiş
bakışlarla, örselenmiş “ben” le karakterizedir.
Şiddet-düşünce bağlamında, bireylerin şiddet eğilimleri, fantazileri olabilir. Şiddet, şiddet
öznesinin “kontrolünü kaybetmedikçe” eyleme dökülmezler, dolayısıyla şiddette saklı kalmış
olur. Şiddet; bireyin “saldırganlık dürtüleri” ve “içsel-kontrol mekanizmaları” etkileşim
bozukluğu dengesizliği sonucunda varlık bulur. Yıkıcı etkisini gösterir.
Sosyal çalışmacı, istismar üzerinde çalışırken, şiddeti uygulayanla ve şiddet öznesi olan
mağdurla mülakatlar yapar. Şiddet için her iki tarafın, kendine yönelik anlatış tarzı, kendilerini
haklı çıkartmaya yönelik çabalardan oluşmaktadır. Her iki taraf haklıysa, “şiddet öznesi”
kimdir? Klinik tecrübem, şiddet olayı failinin genellikle erkek ve erkek kardeş, mağdurun ise,
kadın ve çocuklar olduğu yönündedir.
Saldırganlık ve şiddet literatürde benzer anlamlarda kullanılan kavramlardır. Başka insanlara
zarar vermek, acı çektirmek, yaralamak için yapılan davranışları tanımlamaktadır. Güç
kullanımı temeldir.
6.2. ŞİDDETİN GENEL NEDENLERİ
Suç davranışının oluşumu nasıl zor açıklanıyorsa, şiddetin neden gerçekleştiği de zor
açıklanan bir kavramdır. Hayvanlarda şiddetin biyolojik ve davranışsal nedenleri kolay
açıklanırken insanda, şiddetin içine, biyolojik ve davranışsal etmenlerden daha fazla etken
olduğundan, açıklamak o kadar kolay gözükmektedir.
Türkçapar (2009:93)’a göre, erken dönemde karşılaşılan saldırgan davranışların ve kötü
muamelenin şu mekanizmalarla bireyi etkileyerek ileride şiddete dönüştüğü düşünülmektedir.
• Çevre şiddet göstererek çocuğa kötü model olmaktadır.
87

• Pekiştirme yoluyla çocuğa saldırgan davranışlar yerleşmekte, kişilik özelliği haline
dönüşmektedir.
• Kafa travmalarına bağlı olarak ileride dürtüselliğe ve saldırgan davranışlara yol açabilecek
nöroanatomik hasarlar gelişebilmektedir.
• Çevrenin tehlikeli olduğuna dair bir inanç doğurarak çocuğun gerçekliği bozuk
algılamasına yol açmaktadır.
• Duyguları sözleriyle değil eylemlerle ifade etme alışkanlığı kazanılmaktadır.
Klasik davranışcılık akımı, şiddet ve saldırganlığı “öğrenilen davranış” olarak
açıklamaktadır.
Filimlerdeki ve televizyondaki şiddetin çocukları etkileme şekli ve süreci ile ilgili üç tür
mekanizma ve etkiden söz edilmektedir.
• Gözlemsel öğrenme
• Kontrolün kaybolması
• Duyarsızlaşma
(Türkçapar, 2009: 95).
Bilişsel olarak bireysel saldırganlık ve antisosyal davranışın altında saldırgan kişinin
kendisini kurban, saldırdığı kişiyi ise düşman olarak görmesidir. Saldırganlar kendilerine dönük
olumlu bir yanlılık taşıyan değerlendirme yaparken karşı tarafla ilgili olarak olumsuz yanlılık
taşıyan bir değerlendirme yaparlar. Kızgın bir kocanın imgesiyle, milli veya dini bir grup için
teröre başvuran bir militanın imgesi şaşırtıcı benzerlikler taşır. Kişi kendisinin hakkı olan bir
şey başkasına verildiği biçiminde bir değerlendirme yaptığı zaman kızar. Diğer insanların
zihnini okumak insanlarda gelişmiş uyum sağlayıcı bir mekanizmadır. Kendini korumak ve
geliştirmek için buna dönük tehditleri sezmek ve savunmaya dönük uygun eylemler yapmak
uyum sağlayıcıdır. İnsanlar diğer insanlardaki benmerkezciliğe şaşırmakla beraber kendi
kendilerinin benmerkezciliğine kardış kördürler. Beck saldırganlığın bilişsel düzenekleri
arasındaki çaresizlik ve reddedilmenin önemine dikkat çeker. Diğer insanların bizi kontrol
etmesi, çaresizliğimizi; reddetmesi ise sevilmediğimizi hissettirir. Her iki durum da benlik
değerimizi azaltır. Bize böyle davrandığı için, karşımızdaki insanın ne kadar kötü bir olduğu
düşüncesine odaklaşmamız, bu kişiye karşı öfke duymamıza yol açar. Bu durumdaki en belirgin
savunma, karşıt saldırıdır. Kavga etmek, saldırmak kendisini tekrar güçlü ve değerli
hissetmenin önemli bir aracı haline gelir (Türkçapar, 2009:96-97).
Yapılan çalışmalardan elde edilen bulgulara göre, antisosyal özellikler her türlü suç
açısından olasılığı artırdığı gibi, şiddet suçları açısından da olasılığı artırmaktadır.
Danimarka’da 1944-1947 arasındaki dört yıllık süreç içinde doğan bütün popülasyonu
inceleyen bir çalışmada, psikiyatrik tanılarla suç arasındaki ilişki incelenmiş ve şiddet suçları
açısından antisosyal kişilik bozukluğu olan bireylerde şiddet suçu işleme riski erkekler için 7,2
kat, kadın antisosyaller için 12,4 kat artmış olarak saptanmıştır (Türkçapar, 2009: 100).
Kadına yönelik şiddetin nedenleri; kültürel ve geleneksel faktörler, kişilik bozuklukları
kadının startüsü, ekonomik sıkıntılar, alkol ve maddenin kötüye kullanımı, savaşlar ve diğer
kitlesel çatışmalar (Bayraktar, 2012:109)’dır.
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6.3. KADIN ŞİDDET DEĞERLENDİRMESİ
Kadına şiddet 1970’li yıllardan sonra, feminist örgütlerin savunuculuğa geçmesi sonucu,
dikkatleri çekmiştir. Araştırmalar, kadına şiddet biçimlerinden fiziksel istismarın, cinsel
saldırıların, hatta savaşların aynı etkiyi bıraktığını bildirmektedir. Cinsel saldırı ve istismarın
stres odağında, etkilerinin uzun sürdüğü bildirilmektedir.
Uğrunda cinayetler işlenen, kavgalar edilen, silahlar ve bıçaklar çekilen, şiirler ve romanlar
yazılan, dövülen, taciz edilen, tecavüze uğrayan, zaman zaman da bıçakla ya da kurşunla delik
deşik edilerek öldürülen, başlık parası karşılığı babasından satın alınan, rüyalara giren, yürek
hoplatan, dudak uçuklatan, erkeklerin cinsel dürtülerini tatmin için mal gibi alınıp satılan,
podyumlarda ve afişlerde boy gösteren, anamız, avradımız, yarimiz, sofradaki yeri öküzden
sonra gelen, saçı uzun, aklı ve eteği kısa kadınlarımız. Bu söylemler uzar gider. Uğrunda bu
kadar çok şey söylenen, yazılan, çizilen ve yıllardır hapis bile yatılan kadınların gerçek
değerleri ve yerleri söylenenlerin çok ötesinde olsa gerek... Kadına karşı şiddet uygulayan
erkek, yine bir kadının doğurduğu insan olduğu için, derin yaralar açmaktadır. Ne yazıktır ki,
ağacı kesen baltanın sapı da ağaçtandır... (Bayraktar, 2012:107).
Cinsiyete dayanan, kadını inciten, ona zarar veren, fiziksel, cinsel, ruhsal zararla sonuçlanma
olasılığı bulunan, toplum içerisinde ya da özel yaşamında kadına baskı uygulanması ve
özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına neden olan her türlü davranış (WHO, 1993)., kadına
yönelik şiddettir.
Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet (H.Ü., 2009:46-47; Akt., Öztürk, 2013: 195)
araştırmasında, eşleri ya da birlikte oldukları erkekler tarafından fiziksel ve cinsel şiddete
uğralayan kadınların oranı %41.9, son 12 ay içinde fiziksel ya da cinsel şiddete uğrayan
kadınların oranı %13.7 olarak bulunmuştur. Bu kadınların yaklaşık olarak dörtte biri şiddete
bağlı olarak yaralandığını belirtmiştir. Yine yapılan bir araştırma da (Bayraktar, 2012:108),
2010 yılında 334 kadın şiddet kurbanı olmuş, 2011 yılının ilk 7 ayında ise 245 kadın şiddet
kurbanı olmuş, 478 kadın tecavüze uğramış ve 732 kadın da cinsel tacize uğramıştır. Zastrow
(2013:270)’a göre; aile, genellikle mutlu ve huzurlu bir kurum olarak görülse de, ne yazık ki
bunun tersi durumlara, şiddete meyilli ailelerde sık rastlanmaktadır.
Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ve erkek arasında eşitsizliğe neden olan toplumsal cinsiyet
düzeni içinde, erkeği kadın üzerinde iktidar sahibi yapmak için kullanılan kurgulardan biridir.
Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek olmanın toplumsal olarak kurgulandığı kabulüne dayalıdır.
Toplumun sosyal, kültürel, ekonomik ve politik yapıları tarafından oluşturulan toplumsal
cinsiyet rolleri, kadın ve erkeği farklı özelliklerle tanımlar. Erkek için tanımlanan toplumsal
cinsiyet rolleri erkeğin güçlü, dayanıklı, sert, cesur, girişken, mantıklı olması gerektiğini
vurgular. Erkekten beklenen, gerektiğinde şiddet kullanması, ailesini ve kadını koruması, kadın
üzerinde iktidar kurması ve evin geçimini sağlamasıdır. Yaşamın başlangıç yıllarından itibaren
erkeklik kurgusunun, kadınlar ve diğer erkekler üzerinde üstünlük ve iktidar kurma iddiasıyla
kuşatılmış olması, kadına karşı şiddet uygulamasının temelini oluşturur. Buna karşın kadına
ilişkin toplumsal cinsiyet rolleri uysal, yumuşak başlı, sevecen, analayışlı, fedakar, itaatkar ve
edilgen olmaları yönündedir. Kadınla erkeği birbirine karşıt olarak tanımlanan bu toplumsal
cinsiyet rolleri, erkeği kadın üzerinde iktidar kurabilmesi için kurgulanmıştır. Eşitsizliğin
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sonucu olarak şiddet, erkeğin kadın üzerinde kurmaya çalıştığı iktidarı sürdürme, iktidarın
sarsıldığı durumlarda ise iktidarı yeniden üretme işlevi görür (Öztürk, 2013:196).
Bir erkeğin evi onun kalesi ise; kadın da kalede zindana atılmış köle değil, kalenin gül
bahçesi olmalıdır.
Seda Bayraktar (2012:109)
Kadına yönelik şiddet dikkatleri çeken toplumsal bir sorun olarak görülmektedir. Az
miktarda olguda olduğu kadar, aynı istismarın tersi de doğrudur. Kadından erkeğe yönelik
şiddette vardır. Hatta, çocukların ebeveynlerine uyguladığı şiddet azımsanmayacak kadar
fazladır. Şiddet görünen yüzü, görünmeyen yüzünden daha düşüktür. Polis ve adli
kovuşturmaya bildirilmeyen birçok şiddet derinlerde barınmaktadır.
Aile içinde en fazla görülen şiddet türü “fiziksel şiddet” olarak dikkatleri çekmektedir.
“Erkek döver de sever de” önermesi fiziksel şiddetin varlığını, yüksekliğini kanıtlamakta ve
şiddet aile içinde kısır döngü olarak devam etmmektedir. Şiddetin olduğu ailelerde kadının
ekonomik özgürlüğü yoksa, fiziksel şiddetin sonu gelmemektedir. Çoğu boşanma olayının
nedeni şiddetli geçimsizliktir. Kadına yönelik her türlü şiddet, insan haklarını ve özgürlüklerini
ihlaldir. Araştırmalara göre şiddet gören her iki kadından biri, istismarcısı ile aynı mekanı
paylaşmamak için “sığınacak bir liman” istemektedir. Kadın sığınma evleri bu konuda ilk adres
olmaktadır.
Şiddet gören kadın polise sığındığında, öncelikle yapılan kadınla kocanın, ailemin kutsallığı
adına, barıştırmadır. Kadının aile yanına dönmesi de bu gerçeği değiştirmemektedir. Klinik
tecrübem, kadının hür bir birey olarak kararının “kendisine bırakılmasıdır”.
Bir toplumda ya da ülkede bir kadın dövülüyor ya da öldürüloyorsa, sizin kız kardeşiniz,
kızınız yeğeniniz, kuzeniniz, torununuz, halanız ve teyzeniz de aynı olayları yaşıyor ya da
yaşayacak olabilir. Aile içi şiddet gören kadının susması ya da susturulması sorunu çözmüyor
(Bayraktar, 2012:110).
Aile içi şiddet, T.C.K.’da üç başlık altında ele alınarak bildirilmiştir.
1. Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine
getirmeyen kişi şikayet üzerine bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılır.
2. Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış
olduğunu bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk eden kimseye üç aydan bir yıla
kadar hapis cezası verilir.
3. Velayet hakları kaldırılmış olsa da ihtiyadi sarhoşluk, uyuşturucu ya da uyarıcı maddelerin
kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı
nedeniyle çocukların ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde tehlikeye sokan ana veya baba üç
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (T.C.K., md. 233).

6.4. EBEVEYNLERE YÖNELİK İSTİSMAR ŞEKİLLERİ
90

• Fiziksel istismar: Fiziksel acı verme ya da sakatlama; yaralama, darp, alıkoyma veya cinsel
tacide bulunma.
• Psikolojik istismar: Zihinsel eziyet verme; göz korkutma, aşağılama ve tehdit.
• Ekonomik istismar: Mağdurun mal ve servetinden yasadışı ve uygunsuz yollarla istifade
edilmesi.
• İhmal: Beslenme, sağlık hizmetleri gibi bakım yükümlülüğünü yerine getirmeme veya terk
etme.
• Cinsel istismar: Yaşlı kişiyle rızası dışında cinsel temas kurma.
• Kendi kendini ihmal: Zayıf, bunalımlı ve güçsüz yaşlı bireyin, kendi güvenlik ve sağlığını
tehdit eden davranışları. Örneğin yeterli beslenememesi ya da reçeteli ilaçlarını almaması.
• Kişisel hakların ihlal edilmesi: Yaşlı bireyin mahremiyet* ve kendi kararlarını alma
hakkında, bir ihlal gerçekleşmiş olabilir (Akt., Zastrow, 2013:270-71).
Çocukken ebeveyleri tarafından istismar edilmiş kişilerin, istismar eden ebeveynin
yaşlandıktan sonra, çocukları tarafından istismar edilme sıklığı toplumumuzda
azımsanmayacak bir sayıda olgudur.
Aile içinde alkol ve kumarın varlığı, ebeveynlere yönelik, hatta çocuklara yönelik istismarın
önemli nedenleri arasındadır. Ebeveynlere yönelik hatta çocuklara yönelik istismarın diğer bir
yönüde, işyeri huzursuzluklarının, eve taşınması, yansıtılmasıdır.
*Gelles, Intimate violence in Families, p. 116.
Eşleri tarafından şiddet gören pek çok kadın evliliklerini bitirmeyi düşünmemektedir.
Kadınlar (a) şiddeti çok sık görmedikleri sürece, (b) çocukluklarında da ailelerinin şiddetine
maruz kalmışlarsa ve (c) ekonomik olarak eşlerine bağımlı olduklarını düşündükleri sürece
evlililiklerine devam etmektedirler (Straus, Gelles ve Steinmetz, 1979; Akt., Zastrow,
2013:272).
Kadınları ev içindeki sorumluluklarıyla, erkeği ise kamusal yaşam içindeki etkin rolü ile
tanımlayan kamusal ve özel alan ayrımı, feminist alan yazında önemli bir tartışma konusudur.
Bu ayrım, kadına yönelik aile içi şiddetin özel bir sorun olarak görülmesine yol açarak, devletin
bu konuda sorumluluk almasını engelleyebilmektedir (Sparks, 1997:45). Aile içi şiddetin
yalnızca aileyi ilgilendirdiği ve “aile içinde kalması” düşünülen özel sorun olarak
tanımlanması, ailenin ve toplumun kadın üzerinde kurduğu baskının devamına yol açmakta ve
devleti bu konuda sorumluluk almaktan uzaklaştırmaktadır. Ancak toplumsal cinsiyet eşitsizliği
sonucu oluşan ve toplunmsal düzeyde kabul gören şiddetin, kamusal bir sorun olduğu açıktır
(Öztürk, 2013:199).

6.5. AİLE İÇİ ŞİDDETİN SİBERNETİĞİ
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Aile içi şiddetin olduğu ailelerde, şiddet döngüsü şu şekilde tekrar etmektedir: Bir şiddet
olayı gerçekleşir ve kadın bu olaydan zarar görür. Erkek bu olaydan pişmanlık duyar fakat bir
taraftan da eşinin terk etmesinden veya bu durumu polise bildirmesinden çekinir. Böylece
“canım cicimle” iyi bir koca olduğu ve bir daha ona zarar vermeyeceği konusunda eşini ikna
etmeye çalışır (Çiçekli yollar yapar, pahalı hediyeler alır ya da aşırı nazik davranır). Bu “canım
cicim” muamelesi kendi adına giderek azalır, iş ve aile sorunlarıyla ilgili gerilimleri içinde
tekrar yükselmeye başlar. Gerilimi artıkça, küçücük bir olay onu yeniden çileden çıkarır,
genellikle alkol aldığında tekrar eşine karşı şiddet uygular. Şiddet uygulama/af dileme/yeniden
şiddet döngüsü bu şekilde tekrar tekrar yinelenir (Zastrow, 2013:273).
Şiddet uygulayan erkekler, eşlerini toplumdan ayırmak ve kendilerine bağımlı hale getirmek
için çaba harcarlar. Eşlerinden, arkadaşları ve akrabaları ile bağlarını koparmalarını isterler.
Eşleri bu arkadaş ve akrabaları ile beraberken, onları utanılacak duruma sokarlar. Bu nedenle
kadınlar, “huzuru bozmamak” adına bu bireylerle iletişimi keserler. Şiddet uygulayan erkekler
eşleriyle sürekli alay ederek onları küçük düşürür ve önemsizleştirirler. Bunun yanı sıra
erkekler, eşlerinin kendilerine ekonomik olarak da bağlı kalmalarını tercih ederler. İyi maaşlı
işlerde çalışmalarının önüne engeller çıkarırlar (Zastrow, 2013:273).
6.6. CİNSEL SALDIRI
Cinsel saldırı, fazla olmasına rağmen adli makamlara çok az yansıyan travmatik bir
yaşantıdır. Cinsel saldırının bireysel özellikleri vardır, ciddi toplumsal sorundur. Cinsel
saldırının faili araştırma sonuçlarına %95 erkek, %5 de kadındır. Dünya da feminist sosyal
çalışma sayesinde cinsel saldırı mağdurlarına destek artmış, mesleğin savunuculuk fonksiyonu
nedeniyle psiko-sosyal destek argümanları çeşitlendirilmiştir.
Cinsel saldırı mağdurları sıklıkla fiziksel istismara da maruz kalmaktadır. Fiziksel istismara
maruz kalma, ciddi yaralanmalara neden olmakta, cinsel saldırıyla beraber “anksiyete” ve
“korku” duyguları yaşanmakta, toplamda da “travma” beslenmektedir.
Cinsel saldırı mağdurları, saldırıyı tekrar travma yaşamamak için adli birimlere
bildirmemektedir. Oysa sanık cinsel saldırıyı tasarlamış olabilir. Tasarlanmış olma cezayı
gerektirirken, mağdurun adli birimlere haber vermemesi, sanığı korumaktadır. Anlamlı olan
mağdurun korunmasıdır. Cinsel saldırı tam olarak cinsel bir davranış değildir, biyolojik bir
dürtü değildir. Cinsel saldırganın özelliklerine göre gerçekleşen bir suç davranışıdır. Bayraktar
(2012:112), cinsel saldırganın özelliklerini iki grupta bildirmiştir.
• Güç gösterisi ve güç pekiştirme eğilimi
• Öfke misillemesi ve öfke ile tahrik olanlar
Cinsel saldırının nedenleri literatürde beş başlık altında ifade edilmektedir.
1. Fizyolojik faktörler: Cinsel uyarılma, hormonlar ve nörotransmitterler.
2. Ebeveyn - çocuk ilişkisi ve aile içi şiddet, çocukluk çağı istismar olayları.
3. Kültürel ve sosyal faktörler: Çalışmalar, cinsel şiddetin kültürel tutumlara, kadınlar ve
erkekler arasındaki iktidar ilişkisine, ekonomik statüye ve toplumdaki diğer şiddet türlerinin
miktarına bağlıdır.
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4. Alkol - Madde kullanımı ve ruhsal bozukluk.
5. Fiziksel, bilişsel, duygusal ve kişilik faktörlerinin kombinasyonu. Dünün mağduru, bu
günün faili olabilir.
(Bayraktar, 2012:113).
6.7. IRZA GEÇME (TECAVÜZ)
Irza geçme (tecavüz); bireyin bilinçli ve istekli onayı bulunmadan cinsel ilişkiye
zorlanmasıdır. Irza geçmenin tanımında mağdurun “bilinçli” ve “istekli” onayının
bulunmaması temeldir. Sanık tarafından cinsel ilişkkiye zorlanmaktadır. Araştırmalar tecavüz
mağdurlarının yarısından fazlasının mağdurun “tanıdığı ve bildiği” kişiler tarafından
gerçekleştirildiğini söylüyor. Tecavüz mağdurları damgalanmamak için ve travmayı yeniden
yaşamamak için olayı adli mercilere bildirmemektedir. Mağdurlar, ırza geçmenin araştırılması
sürecinde, polisin ve kolluk güçlerinin soracağı sorulardan “aşağılanacağını”, “kirlenmişliğinin
ortaya çıkacağını düşündükleri çin, olayı bildirmemektedir. Zastrow (2013:305)’a göre; pek
çok kadın, erkek arkadaşının veya eşi gibi yakınlarının tepkisinden korkmaktadır. Bir çok kişi
tecavüzü bildirirlerse tecavüzcünün onlara tekrar saldıracağından korkmaktadır. Bazı kurbanlar
ise durumu unutmak istediklerinden, olayı bildirmemektedir. Fakat kadınların bu durumu
bildirmelerinin belki de en önemli nedeni, genellikle yanlış bir düşünce olarak, tecavüzün
gerçekleşmesinde bir şekilde paylarının olduğunu düşünmeledir. Özellikle bir tanıdık
tarafından gerçekleştirilen tecavüzlerde bu durum geçerlidir.
Araştırmalar, cezaevi gibi koşullarda veya herhangi bir şekilde, az da olsa erkeklerinde
tecavüze uğradığını bildirmektedir. Erkek erkeğe tecavüzde, mağdurun, kadınlara benzer
şekilde travma yaşadıkları yine araştırma sonuçlarının önemli bulguları arasındadır.
Irza geçme gelişmiş ve inanç düzeyi zayıf ülkelerde, ciddi toplumsal sorundur. Tecavüz
planlanarak gerçekleştirilen bir cinsel davranıştır. Ülkemizde resmi kayıtlara göre, gelişmiş
ülkelere oranla ırza geçme düşük oranlardadır ama, cinsel tacizin kayıtlara geçmemesinde
mağdurun düşünceleri, damgalanma korkusu, travmatik olayın yeniden yaşantılanması
çoğunlukla tecavüzcünün tanıdık olması vb. gibi durumlar, nedenler arasında sayılabilir.
Aslında tecavüz ataerkil anlayıştan kaynaklanan bir olgudur. Kadın boyun eğici, itaatkar ve
erkeğin ve erkeğin malı olarak kurgulandığı için erkek tecavüzde bir kötülük görmez. Kadınlar
ıssız bir yerde giderken orada erkek olmadığı halde tecavüze uğramaktan korkaklar. Daha önce
böyle bir deneyim yaşamamış olmalarına rağmen bu korku adeta genetik olarak ruhlarına
kotlanmış gibidir (Bayraktar, 2013; 114-15).
Irza geçme mağdurları bir şekilde olayı adli birimlere bildirmemektedir. Mağdurlar tecavüzü
bildirse bile sonradan, davadan vazgeçme eğilimi göstermektedir. Kelly ve ark. (2005; Akt.,
Newman, 2011:203), genç kurbanların tecavüz olayını polise bildirmeye daha eğilimli iken 1625 yaşları arasındaki kurbanların soruşturma aşamasında ifadelerini geri çekmeye daha eğilimli
olduklarını ortaya koymuştur. Kurbanla suçlu arasındaki ilişki de ayrıca bir etmen olabilir.
Kurbanın kuçluyu tanıdığı davaların bildirilme olasılığı düşüktür. Feist vd., (2007; Akt.,
Newman, 2013:203), eğer tecavüz, bağlantılı bir dizinin bir parçası ise davanın kovuşturulmaya
devam etmesi ve başarılı bir mahkumiyet ile sona ermesi olasılığı daha yüksektir.
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Tecavüz, öncelikle saldırgan, ikincil olarak da cinsel bir eylemdir. Tecavüz, cinselliğin
saldırgan dışavurumu değil; saldırganlığın cinsel dışavurumudur. Bir çok insan, yanlış bir
şekilde tecavüzün “seks düşkünü” kişiler tarafından gerçekleştirildiğini düşünür. Oysa tecavüz,
daha ziyade öfkenin kontrol edilememesi durumudur ve tecavüzcü öfkesini ve sinirini, başka
bir bireyin vücuduna zarar vererek dşa yansıttığı için zevk alır (Zastrow, 2013: 306).
6.7.1. TECAVÜZCÜLERİN ÖZELLİKLERİ
Tecavüzcü bireylerin tümüne uygulanabilecek belirli bir profil bulunmamaktadır. Her
kesimden birey, önceki sabıkaları, eğitim seviyesi, iş durumu, medeni hali gibi durumları ne
olursa olsun, tecavüz olayına karışmış olabilir. Tecavüzlerin büyük kısmı, sevgili tarafından
buluşma sırasında yapılmaktadır (Zastrow, 2013:306).
Tecavüzcülerin genel özelliklerin Bayraktar (2013:115), dört başlık altında bildirmektedir.
• Saldırgan tipler: Bunlar kadınlardan nefret eden tiplerdir. Nefretlerini tecavüzle ifade
ederler.
• Amoral tipler: Bunlar sosyal uyum bozukluğu olan tiplerdir.
• Çift standartlı tipler: Bunlar birazcık açık giyinen kadınların tecavüz edilmesinde bir
sakınca görmezler. Kadının giyim tarzından onun tecavüze davetiye çıkardığına inanırlar.
Mağdurlara ilişkin mitler (geleneksel anlayış), kadınların yaşam biçimlerinin tecavüzü kabul
veya davranışlarının tecavüzcüye tahrik ettiği şeklindedir.
• Erkekliliğini kanıtlamaya çalışan tipler. Bunlar daha çok içe kapanık, çekingen, utangaç,
duygularını ifade edemeyen ve öz güveni olmayan tiplerdir.
Zastrow (2013:307), tecavüzcüleri; “öfke tecavüzcüsü”, “güç tecavüzcüsü” ve “sadist
tecavüzcü” olmak üzere üç başlık altında bildirmektedir.
Öfke tecavüzcüsü, içlerinde bastırdığı öfke duygularını tecavüz yoluyla açığa çıkarır. Bu
kişiler oldukça saldırgandır ve kurbana karşı gerekenden daha fazla kuvvet uygularlar.
Amaçları kurbanı incitmektir ve zorla cinsel ilişki bu yolda kullandıkları bir silahtır.
• Güç tecavüzcüsünün amacı, kurbanı incitmek değil, kurbana sahip olmaktır. Kurbanı
kontrol altında tutmaya çalışır ve altta yatan yetersizlik duygusunu kurban üzerinden giderir.
Kurbana gereken fazla kuvvet uygulamaz. Bazı durumlarda kurbanı kaçırıp, uzun süre kontrol
altında tutar ve birçok kez cinsel ilişkiye girebilir.
• Sadist tecavüzcü, saldırganlıktan erotik haz duyarlar. Kurbanın acı ve ıstırabından büyük
zevk alır. Saldırıları çoğu zaman ritüel şeklindedir, bağlamayı ve özellikle cinsel organlara
işkenceyi içerir.
Janet Hyde (1994:492; Akt., Zastrow, 2013:307)’a göre, cinsellik ve saldırganlık
sosyalizasyon sürecinde bir araya gelmekte ve bu durum erkekleri tecavüze
yönlendirebilmektedir. Hyde (1994: 492; Akt., Zastrow 2013:307)’a göre; tecavüz, erkeklerin
güç gösterisinde bulundukları ve kendilerince güçlerini ispatladıkları bir araçtır. Bu nedenle
genç tecavüzcülerle ilgili istatistikler anlamlıdır. Genç tecavüzcüler, yetişkin birey rolüne
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soyunmakta ve bu konuda kendilerini güvensiz hissettiklerinden, güçlerini ispatlamak adına
tecavüze yönelmektedirler. Aynı zamanda, heteroseksüelliğe erkeklikte önem verilir. Bir
erkeğin heteroseksüel olduğunu ispatlamak adına, bir kadına tecavüz etmesi oldukça çirkin bir
yoldur.
6.7.2. SEVGİLİ TECAVÜZÜ
Struckman-Johnson (1988:234-241; Akt., Zastrow, 2013:307), tarafından üniversiteli
kadınlar arasında yapılan bir araştırmaya göre, kadınların %22’si sevgileleri tarafından en az
bir kere cinsel birlikteliğe zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Sevgili tecavüzü, erkeğin taşıdığı yanlış bir inanış neticesinde ortaya çıkabilir, bazı erkekler,
kadın için para harcadığında, kadınla cinsel ilişki hakkı elde eder düşüncesine sahiptir. Flört
ilişkilerindeki geleneksel görüş, kadının “hayır” demesinin aslında “evet” anlamına geldiği
yönündedir (Zastrow, 2013:307). Erkekler “hayır” kelimesinin “hayır” anlamına geldiğini
anlamalıdırlar. Sevgili tecavüzü konusunda eğitici programlar, ilk, orta ve üniversite düzeyinde
verilmelidir. Sevgililer arasında yaşanan tecavüz vakalarını engellemek adına, daha sert yasalar
çıkarılmalıdır. Toplama (medya da dahil), tecavüzün ciddi bir suç olduğunu vurgulamalıdır
(Zastrow, 2013:309).
Her ne şekilde olursa olsun, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (T.C.K., md. 102),
cezalandırılmıştır.
6.7.3. TECAVÜZ MAĞDURLARI ÖZELLİKLERİ ve SUÇ YERİ
Kurbanın yaşıyla saldırganın yaşı arasında genellikle bir ilişki vardır. Lea, vd., 2003; Feist,
vd., (2007; Akt., Newman, 2011:204)’e göre, kurbanın yaşı arttıkça suçlunun yaşıda
artmaktadır. Dolayısıyla, saldırganlar aynı yaşlarda kurbanları hedef alıyor görünmektedirler.
Amir’inki (1971; Akt., Newman 2011:2004) gibi, kaydedilmiş suçlar üzerine yapılmış
çalışmalar, suçluların ortalama yaşının 24 ve suçluların en yüksek oranının 15-19 ve 20-24
yaşları arasında olduğuna işaret etmektedir. Ancak, daha yakın bir geçmişte yapılan çalışmalar,
suçluların ortalama yaşının biraz daha yüksek olabileceğine işaret etmektedir.
Yukarıda ifade edilen bulguların, suçlulukları henüz açığa çıkmamış suçlulara genellemenin
yanlış olacağı da literatürde bildirilen sonuçlar arasındadır.
Bildirilen ırza geçme olayları üzerindeki çalışmalar, genç insanlar için cinsel anlamda
kurban olma riskinin daha yüksek olduğuna işaret ediyor görünmektedir. Örneğin Amir (1971),
kurbanların daha çok 15-19 ya da 10-14 yaşları arasında ve ortalama yaşın da 19.6 olduğunu
ortaya koymuştur. İngiltere’de yapılan araştırmalar, bu eğilimi desteklemektedir. Ruperal
(2004), kurbanların ortalama yaşının 26 ve üçte birinin de 21 yaşın altında olduğunu
kaydetmektedir. Diğer kurban taramaları, 16-19 yaş grubu içinde olanların daha fazla cinsel
saldırı riski altında olduğuna işaret etmektedir (Myhill ve Allen, 2002). Daha küçük yaşlardaki
kadınların, daha büyük yaşlardakilerden daha fazla ırzlarına geçiliyor olabilir, çünkü suçluluk
olasılıkları daha yüksek olan erkeklerle toplumsal olarak daha fazla etkileşiyor olmaları
olasılığı daha yüksektir (Newman, 2011:205).
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Kerr ve arkadaşları (2003; Akt., Newman, 2011:206), kurbanların yarasından biraz
fazlasının yabancı birinin tecavüzüne uğradığını ortaya koymuştur.
Irza geçme, doğasında şiddet içermekle birlikte, araştırmalar, suçlular tarafından ek fiziksel
ve sözlü şiddetin de sık sık kullanıldığını göstermektedir. Hem polis kayıtlarını hem de tıpsal
notları kullanan çalışmalar, ırza geçme olaylarının yüzde 25-82 arasında bir bölümünün ek
şiddet ve fiziksel saldırı da içerdiğini göstermektedir (Riggs vd., 2000; Myhill ve Allen, 2002;
Kerr ve diğerleri, 2003; McLean ve Balding, 2003; Ruperal, 2004; Sugar vd., 2004; Feist vd.,
2007; Akt., Newman, 2011:207).
Tecavüzde, suçu işlemek için mağdurla ve sanıkla aralarındaki mesafe aralığı şu şekilde
ifade edilmektedir. Amir (1971) çözülen ırza geçme olaylarının yüzde 82’sine suçlu ve
kurbanın aynı mahallede yaşadıklarını ortaya koymuştur. Suç işlemek için kat edilen uzaklığa
bakan diğer görgül çalışmalar, ırza geçenlerin, diğer suçlular gibi, suç işlemek için genellikle
çok uzaklara gitmediklerini göstermektedir. İngiltere’de yapılan çalışmalar, ABD’dekilerle
tutarlı sonuçlar vermektedir. Canter ve Larkin (1993), İngiltere’deki bir zincirleme ırza geçme
suçlusu örnekleminde, suç işlemek için ortalama 1,8 km uzaklığa gittiklerinin, ABD’de ise zincirleme olsun ya da olmasın- saldırganların 2,5 km (Rhodes ve Conly, 1981) ve 5,5 km
(LeBeau, 1987) arasında bir yol kat ettiklerinin kayıtlara geçmiş olduğunu ortaya koymuşlardır.
Mala yönelik suçlar, işleyen saldırganlarla karşılaştırıldığında, ırza geçenler ortalama olarak
daha az yol kat etmektedirler (Newman, 2011: 209).
Irza geçmenin yersel örüntüsü araştırılırken, genellikle saldırganın kurbana ilk yaklaştığı yer
ile saldırı yerine bakılır. Yakın geçmişte gerçekleştirilen bir çalışma (Feist vd., 2007), gözden
geçirilen 558 olayda saldırganın kurbana ilk yaklaşım yerinin, olayların yüzde 23’ünde kamusal
bir alan, ancak yüzde 18’inde de saldırgan ve kurbanın ortak evleri olduğunu ortaya koymuştur.
Olayların yalnızca yüzde 4’ünde saldırı kurbanın evine zorla girilerek gerçekleştirilmiştir
(Newman, 2011:209).
6.8. FEMİNİST SOSYAL ÇALIŞMA
Teorik bir çerçeve olarak, feminist kuram kadın deneyimlerinin toplumun sosyal, politik ve
ekonomik yapısından kaynaklandığı düşüncesinden hareketle, kadın deneyimlerinin ele
alındığı çalışmalarda kadın gözlüğü sunmaktadır. Feminizm, toplumdaki baskıyı azaltarak
kadınların özgürleşmesi için dizayn edilmesi belirli düşünme ve davranış biçimidir (Jagger,
1983; Akt., Duyan, Özgür-Sayar, Özbulut, 2008:135).
Feminist kuram, kadınların toplumsal cinsiyet kimliklerinden kaynaklanan özel
deneyimlerini fark etme, yaşadıkları ayrımcılık ve işitsizliğin yapısal nedenlerini anlama
açısından sosyal çalışma kuramının gelişmesini sağlamaktadır. Feminist kuramla sosyal
çalışma kuramlarının etkileşimi sonucunda ortaya çıkan feminist sosyal çalışma yaklaşımı,
kadın sorunlarını temel alarak, yapısal olarak şekillenmiş toplumsal cinsiyet eşitsizliğini
ortadan kaldırmayı amaçlar. Birey olarak kadının güçlenmesi ve özgürleşmesi yönündeki
toplumsal değişime katkıda bulunan yaklaşım, kadına yönelik baskıyla mücadele edilmesi
gerektiğini savunur (Orme, 2002: 219-224; Dominelli, 2002: 2, 7, Akt., Öztürk, 2013:197).
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Her ne kadar feminizm bazı temel ön kabuller üzerine kurulmuş olsa da feminizmin evrensel
olarak kabul edilmiş ve tek bir biçimi yoktur. Feminist yaklaşımları beş grup altında incelemek
mümkündür.
• Liberal feminizm
• Marksist feminizm
• Sosyalist feminizm
• Radikal feminizm
• Anarko-feminizm
(Duyan, Özgür-Sayar, Özbulut, 2008:135-38).
Amerika Birleşik Devletleri’nde örgütlü olan Ulusal Sosyal Çalışmacılar Birliği (NASW)
feminist sosyal çalışma ilkelerini şöyle belirlemiştir (Bricker-Jenkins ve Hooyman, 1986 akt.,
Black, 2003: 333).
• Feminist sosyal çalışma, değerlendirme ve uygulama teknikleri açısından genelci sosyal
çalışma yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilir.
• Güçlendirmeyi sağlamak için bilinç yükseltme ve eğitimsel teknikleri kullanılır.
• Kadını damgalamaktan ve patolojikleştirmekten kaçınılarak, sahip olduğu güçleri üzerine
odaklanılır.
• Sosyal çalışmacı ile kadın arasındaki ilişki işbirliği ve eşitliğe dayanır.
• Yeterli destek sağlandığı taktirde kadının, hayatında olumlu değişiklikler
gerçekleştirebilecek sorumluluğa sahip olduğu kabul edilir.
• Toplumsal ve bireysel anlamdaki farklılık ve çeşitliliğe saygı duyulur.
(Öztürk, 2013: 197).
Güçsüz bir grup olarak kadınlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğini onların ifadeleriyle
anlamak ve güçlenme için gerekli koşulları sağlamak sosyal hizmetin; bireyselleştirme, katılım,
bireyin ve toplumun bulunduğu yerden başlama, self-determinasyon, insan hakları ve sosyal
adalet ile çok yakından ilişkilidir. Çünkü, feminist yaklaşım, tıpkı sosyal hizmet gibi, güçsüz
ve baskı altında konumlanan gruplardan kadına ilişkin gerçeği anlama ve değiştirme çabasında
başarılı olabilmek için, değişme sürecine konu olanların görüşlerinin ön plana çıkarılmasına
büyük önem atfetmektedir (Duyan, Özgür-Sayar, Özbulut, 2008:139).
Teori, feminizm ve sosyal hizmet arasındaki ilişki hem sosyal hizmetin hem de feminizmin
kalbinde olan politika ve praksis arasında devam eden gerginliği sembolize etmektedir. Sosyal
hizmetin de doğasında olan sosyal politika ve reform ilişkisi pratiğe aktarımda teorideki gibi
gerçekleşememektedir. Feminist yaklaşım ve uygulama bu anlamda sosyal hizmetin temel
söylemlerini gerçekleştirmede önemli bir yol gösterici araç olduğu düşünülmektedir (Duyan,
Özgür-Sayar, Özbulut, 2008:139).
Feminist çözümleme yapılmadığı takdirde kadına yönelik şiddetin kadın ve erkek arasındaki
eşitsizlikten kaynaklanan toplumsal ve politik bir sorun olduğu anlaşılamamaktadır. Kadını
yaşadığı şiddetten dolayı sorumlu tutma ve onu suçlama tehlikesi, kadına yönelik şiddetin
toplumsal boyutu dikkate alınmadığında daha sık karşılaşılabilen sorunlardır. Bu nedenle sosyal
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çalışmacıların ön değerlendirme, uygulama ve son değerlendirme aşamalarının tamamında
feminist bakış açısını özümsemeleri önem kazanır (Davis, 2003: 189; Akt., Öztürk, 2013: 198).
Feminist çalışmada şiddet mağduru kadınların yaşadıkları şiddetin hikayelerini, empati
kurarak dinlemek önem taşımaktadır (Dietz, 2000:376, Dominelli, 2002: 39). Bu noktada
Rogers’ın geliştirdiği insancıl danışmanlık yaklaşımı ön plana çıkmakta, hiyerarşiye
dayanmayan, yargılayıcı olmayan, eşduyum (empati) ve koşulsuz olumlu kabule dayanan bir
yaklaşım geliştirilmesi (Banks, 2001; 76) gerekmektedir. Kadınları eş duyum ile anlamaya
çalışmak ve kadının duygularına karşı duyarlı olmak, feminist yaklaşımın eşitlikçi ve
dayanışmacı değerleriyle bütünleşebilmek için önemlidir (Öztürk, 2013:199).
Feminizmin bakış acısı, feminist kuramların yönelimlerine göre eleştirilmektedir.
Feminizme eleştiri feminizmin tamamına değil, bir kısmına yöneliktir. Aşağıda feminizmin
eleştiri yönüne ait kısa bir değerlendirme yapılmıştır.
Feministler, erkeklerin kadınları cezalandırma ve denetim altında tutma gereksiniminin bir
sonucu olarak ırza geçtiklerine inanırlar. Biyolojik cinsel tecavüz kuramlarını göz ardı etmekte
ve ırza geçmenin denetim altına alınamayan cinsel dürtülerden çok toplumumuzdaki erkek
egemenliğinin bir sonucu olduğunu ileri sürmektedirler. Bireysel bir düzeyde bazı feministler,
erkeklerin erkekliliklerinin risk altında olması nedeniyle ırza geçtiklerine inanmaktadırlar.
Toplumsal düzeyde ise, başkaları, ırza geçmenin nedeninin kadınlarla erkekler arasındaki eşit
olmayan güç dengesinin sürmesini güvenceye almak ve dolayısıyla kadına boyun eğdirmek
olduğunu ileri sürmektedirler. Feminist Brownmiller (1975: 5) “ırza geçme, tüm erkeklerin tüm
kadınları korku içinde tutmak için kullandıkları bilinçli bir yıldırma sürecinden başka bir şey
değildir” demektedir. Bu tartışmalar, kuşkusuz, bir önceki bölümde aile içi şiddeti açıklamak
için ortaya konulanlara benzemektedir. Özlerinde, tüm erkeklerin gizil güç olarak ırza geçiciler
olduklarını varsaymaktadırlar (Newman, 2011:213).
Feminist bakış açısı, özellikle de Brownmiller’in tüm erkeklerin gizil güç olarak tecavüzcü
oldukları varsayımı nedeniyle eleştirilmektedir. Kanıtlar bu varsayımı desteklememektedir erkeklerin çoğunluğu kadınların ırzına geçmemektedir. Feminist bakış açısı ayrıca, kadınlar
tarafından gerçekleştirilenler gibi, başka ırza geçme olaylarını açıklamaya çalışmadığı için de
eleştirilmektedir (Newman, 2011:214).
Literatürde feminizm ile sosyal çalışma kuram ve uygulamalarının odak farkı şu şekilde
ifade edilmektedir.
Sosyal çalışma kuram ve uygulamasında feminist yaklaşım, aile birliğinin ve var olan
toplumsal değerlerin korunmasını ön planda tutan geleneksel sosyal çalışma yaklaşımını
eleştirerek, cinsiyet ilişkileri konusunda eşitlikçi çalışmaları ve toplumsal değişimi
desteklemektedir. Geleneksel sosyal çalışma yaklaşımı ile feminist sosyal çalışma yaklaşımının
arasındaki en önemli farklılık, geleneksel sosyal çalışmanın kadını aile içindeki rol ve
sorumlulukları içinde ele almasıyken, feminist yaklaşımının kadını özerk bir birey olarak
değerlendirmesidir (Öztürk, 2013:197).
Sosyal hizmet uzmanlığı cinsiyetçiliği ortadan kaldırmak üzere hem kendi sınırlarında hem
de daha geniş toplum kesiminde belli yorumlar getirmiştir. Alada çalışan (ABD’de) sosyal
hizmet uzmanlarının üçte ikisi kadın olsa da, sosyal hizmette yöneticilik ve diğer liderlik
konumlarında daha çok erkekler yoğunlaşmıştır. Sosyal hizmet müracaatçılarının çoğu
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kadındır. Sosyal hizmet uzmanlarının kendilerini gerekleştirebilmesi ve cinsiyet rolü
kalıplarının olumsuz etkisinden kendilerini sıyırabilmesi gerekir (Zastrow, 2013:632).
Diane Kravetz (önde gelen bir sosyal hizmet eğitimcisi) şunları ileri sürmektedir:
Tüm kadınların yararı için, sosyal hizmet uzmanları sosyal politikaların değişmesinde etkin
olarak çalışma yürütmelidir. Bu değişiklikler şunlardır: (1) Eşit fırsat ve ücret eşitliğini garanti
altına alan federal politikaların yasalaşması, (2) işverenin desteklediği çocuk bakım progamları
da dahil olmak üzere, çocuk bakımının olanaklılığının ve maddi karşılanabilirliğinin
arttırılması, (3) ailelerin hem aile hem iş sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, esnek
zamanlılığı, iş paylaşımını ve ebeveyn iznini kapsayan istihdam seçeneklerinin genişletilmesi,
(4) çocuk desteği ve nafaka ödemelerinin yaptırıma bağlanması ve (5) kürtaj hakkının
sağlanması, aile planlaması hizmetleri ve kürtaj için federal bütçenin savunulması AIDS’in
kadın ve çocuklarda daha fazla yayılmasının engellenmesini içerecek şekilde, kadın sağlık
hizmetlerinin geliştirilmesi.
En önemlisi, sosyal hizmet uzmanlarının kadın müracaatçılara ve uzmanlara etkisi açısından
kendi alanları içindeki cinsiyetçiliği ortadan kaldırılması gerekir. Hizmetler ve programlar
ırkçılık, sınıf önyargısı ve heteroseksizm kadar cinsiyetçiliğin de varlığını ortadan kaldırmak
üzere değerlendirilmelidir (Akt., Zastrow, 2013:630-31).
___________________________________________________________________________
* Kravetz, “Social Work Practice With Women” p. 260.
Dünyada kadınlara yönelik, eşitlik bazında hareketler son yarım yüzyılın içinde
şekillenmişken, İslam dini, binbeşyüz sene önce kadına gereken değeri tescillemiştir.
Cennet, anaların ayakları altındadır.
(Kuran-ı Kerim)
Toplumsal ifade kültürümüzde, “her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” önermesi,
eş olarak kadını, aile bağları için “yuvayı” kutsamıştır.
Feminizm için önemli olan ayırıcı bir kriter olarak şunu ifade etmek istiyorum. Feminist
hareketler, erkeklerle “eşit seviyede” kaldığı müddetçe, beklenen fonksiyonunu icra etmiş
olacaktır. “Eşitlikçi değerin” altında ya da üstünde bir feminizm, kendinden beklenen
fonksiyonu icra etmekte başarısızdır. Çünkü Yaradanın önünde bile bütün insanlar “eşittir”.

6.9. ÖZET
Kadına yönelik şiddet öncelikle aile içinde gerçekleşmektedir. Kadınlar, fiziksel istismar,
duygusal istismar, ekonomik istismar ve cinsel istismar olmak üzere, şiddetin bir çok formu ile
karşı karşıya kalmaktadır. Kadın sadece aile içinde şiddete maruz kalmamaktadır. Dış dünyada
da cinsiyet temelli bir çok şiddete kadınlarımız hedef olmaktadır.
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Suç davranışının oluşumu nasıl zor açıklanıyorsa şiddetin neden gerçekleştiğide zor
açıklanmaktadır. Klasik davranışcılık akımı, şiddet ve saldırganlığı “öğrenilmiş davranış”
olarak açıklamaktadır. Bilişsel olarak saldırganlık ve antisosyal davranışın altında saldırgan
kişinin kendisini kurban, saldırdığı kişiyi ise düşman olarak görmesidir. Kadına yönelik
şiddetin nedenleri; geleneksel, kültürel, kişilik bozuklukları, kadının statüsü, ekonomik
yetersizlikler, alkol ve madde kullanımı vb. arasında sayılır. Kadına şiddet 1970’li yıllardan
sonra, feminist örgütlerin savunuculuğa geçmesi sonucu dikkatleri çekmiştir. Feminist sosyal
çalışma, kadını “eşit statüde” “eşitlikçi bağlamda” ele almaktadır. Kadın ana, eş ve kutsanmış
evin mimarıdır.
Kadına yönelik şiddet ve aile içindeki şiddet T.C.K.’da ele alınmış, yasal yaptırımlar
getirilmiştir. Ebeveynlere yönelik istismar şekilleri; fiziksel istismar, psikolojik istismar,
ekonomik istismar, ihmal, cinsel istismar, kendi kendini ihmal ve kişisel hakların ihlal edilmesi
olarak literatürde bildirilmiştir.
Aile içinde alkol kullanımı ve kumar, ebeveynlere yönelik hatta çocuklara yönelik istismarın
temel nedenleri arasında yer almaktadır. Çünkü içki ve kumar bütün kötülüklerin anasıdır.
Aile içinde gerçekleşen şiddetin bir “sibernetiği” ve “döngüsel nedenleri” vardır. Her
defasında ilgili nedenlerin döngüsel aktivitesi ile şiddet varlık bulur.
Irza geçme, (tecavüz) bireyin “bilinçli” ve “istekli onayı” bulunmadan cinsel ilişkiye
zorlanmasıdır. Tecavüz mağdurları “damgalanmamak” ve “travmayı yeniden yaşamamak” için,
olayı adli mercilere bildirmemektedir. Araştırmalar az da olsa erkeklerinde tecavüze
uğradıklarını göstermektedir.
Tecavüzcü bireylerin tümüne uyan belirli bir profil bulunmamaktadır. Her statüden birey,
önceki sabıkaları, eğitimleri, iş durumu, medeni hali gibi vb. nedenlerle tecavüz olayına
karışmış olabilir. Tecavüzün diğer bir şeklide “sevgili tecavüzüdür.” Araştırmalar %22 oranın
da sevgili tecavüzü oranı bildirmektedir. Ülkemizde genç nüfusun fazlalığı, “sevgili
tecavüzü”nde değerlendirilmesi gereken önemli bir kriter olarak vurgulanmalıdır.
Feminist hareketler, kadın sorunlarının değerlendirilmesinde, toplumun dikkatini çekmede
önemli bir işlev görmüştür. Feminist sosyal çalışma, kadına yönelik istismarların,
formülasyonunda tanı ve sağaltımında devrim niteliğindedir. Kadın sorunlarına getirilen bakış
açısı, eleştirilmekle birlikte (bazı yönleri), kadına harekettiği statüyü sağlamada etkin rol
oynamakta ve yol alınmaya devam edilmektedir.
Feminist hareketler, erkeklerle “eşit seviyede” kaldığı müddetçe, beklenen fonksiyonunu
icra etmiş olacaktır. “Eşitlikçi değerin” altında ya da üstünde bir feminizm, kendinden beklenen
fonksiyonu icra etmekte başırısızdır. Yaradanın önünde bile bütün insanlar “eşittir...”

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Altıncı bölümde, kadına yönelik şiddet ele alındı. Konu içinde ebeveyn istismar şekilleri,
aile içi şiddetin sibernetiği, cinsel saldırı, ırza geçme ve özellikleri açıklandı. Ayrıca feminist
sosyal çalışma hakkında genel bilgiler verilip açıklamalar tamamlandı.

100

Bölüm Soruları
1. Cinsel saldırı mağdurları sıklıkla ............................................ da maruz kalmaktadır?
a. Fiziksel istismara
b. Ekonomik istismara
c. İhmale
d. İstismar ve ihmale
e. Hiçbiri
2. Bireyin bilinçli ve istekli onayı bulunmadan cinsel ilişkiye zorlanması nasıl tanımlanır?
a. Fiziksel istismar
b. Ekonomik istismar
c. İhmal
d. İstismar ve ihmal
e. Irza geçme
3. Erkek erkeğe tecavüzde, mağdurun kadınlara benzer şekilde ................................. yaşadıkları
araştırma sonuçlarının önemli bulguları arasındadır?
a. Psişe
b. Travma
c. İhmal
d. Fiziksel istismar
e. Hiçbiri
4. Zastrow, tecavüzcüleri; öfke tecavüzcüsü, güç tecavüzcüsü ve .................................... olmak
üzere üç başlık altında bildirmektedir?
a. Anormal tipler
b. İhmalci
c. Sadist tecavüzcü
d. Fiziksel istismarcı
e. Zorlayıcı
5. İçlerinde bastırdığı öfke duygularını tecavüz yoluyla açığa çıkaran tecavüzcüler nasıl
tanımlanır?
a. Travma
b. İhmalci
c. Fiziksel istismarcı
d. Öfke tecavüzcüsü
e. Güç istismarcısı
6. Saldırganlıkta erotik haz duyan, kurbanın acı ve ızdırabından zevk alan tecavüzcüler nasıl
tanımlanır?
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a. Öfke tecavüzcüsü
b. Irza geçme
c. İhmalci tipler
d. Sadist tecavüzcü
e. İstismar ve ihmalciler
7. Yapılan bir araştırmaya göre kadınların %22’si sevgilileri tarafından en az ...........................
cinsel birlikteliğe zorlandıklarını ifade etmişlerdir?
a. Bir kere
b. İki kere
c. Üç kere
d. Dört kere
e. Beşkere
8. Aşağıdaki seçeneklerde bildirilen feminist yaklaşımlardan hangisi feminizm içinde yer almaz
a. Liberal feminizm
b. Sosyalist feminizm
c. Radikal feminizm
d. Anorko feminizm
e. Özel feminizm
9. Feminist çalışmada şiddet mağduru kadınların yaşadıkları şiddetin hikayelerini
....................................... kurarak dinlemek önem taşımaktadır?
a. Güvengenlik
b. Empati
c. Kavramlar
d. Sempati
e. Hiçbiri
10. Toplumsal ifade kültürümüzde, “her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır” önermesi
eş olarak kadını, aile bağları için .................................... kutsamıştır?
a. Toplumu
b. Sempatiyi
c. Empatiyi
d. Yuvayı
e. Ekonomiyi

Cevaplar
1) a, 2) e, 3) b, 4) c, 5) d, 6) d, 7) a, 8) e, 9) b, 10) d
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7. CİNSEL İSTİSMAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yedinci bölümde, cinsel istismar, cinsel istismarda travmayı besleyen kriterler, cinsel
istismarın sonuçları ve ensest öğrenilecektir.
7.1. Giriş
7.2. Cinsel İstismar Tanımları ve Değerlendirmesi
7.3. Cinsel İstismarı Kimler Gerçekleştirebilir?
7.4. Cinsel İstismarda Travmayı Besleyen Temel Unsurlar
7.5. Cinsel İstismarın Sonuçları
7.6. Ensest
7.7. Ensestin Nedenleri
7.8. Enestin Etkileri
7.9. Ensestin Olabileceğini Düşündüren Riskler
7.10. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Cinsel istismar öncesi ve sonrasında, cinsel istismar mağdurunun davranışları arasında neden
değişiklik görülür?
2. Yurdumuzun farklı yörelerinde ensest ilişki neden görülür, hangi riskler size ensest ilişkinin
varlığı hakkında fikir verir, analiz ediniz.
3. Cinsel istismara uğrayan bir çocuğun düşünce, duygu, davranış formülasyonunu nasıl
yaparsınız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Cinsel istismar

Cinsel istismar ve istismarda
travmayı besleyen kriterler,
istismarın sonuçları ve
ensest ilişki öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli olgularla çalışırken
uygulama için, cinsel
istismar ve istismarın
nedenleri ve ensest ilişki ve
öncüllerinin daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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7.1. GİRİŞ
Çocuğun istismar ve ihmali, istismar içinde, çocuğun cinsel istismarı, son otuzlu-ellili yıllar
arasında ele alınan bir sorun alanıdır. Cinsel istismar, suçun doğası gereği, çok zor belirlenen
bir istismar türüdür. Cinsel istismar, suçun doğası gereği, çok zor belirlenen bir istismar türüdür.
Cinsel istismarın belirlenmesi hekimin yaptığı tıbbi işlemler ve muayene bulguları, sosyal
çalışmacıların yaptığı psiko-sosyal inceleme, teşhis ve tedavi bulguları, psikoloğun yaptığı test
sonuçları, tanı, tedavi ve sağaltımda, hukuki işlem ve sonuçlarda etkindir. Hekimin, sosyal
çalışmacının, psikoloğun yaptığı tüm inceleme ve sonuçlar adli bir nitelik taşımaktadır.
Görüldüğü gibi cinsel istismar, sağlık ve hukuk profesyonellerin ilgilendiği ve keşistiği bir alan
olma özelliğini taşımaktadır.
Cinsel istismar olgularının ifade ettiği bir çok semptom ve öykü bulguları, psiko-sosyal
teşhis ve tedavide, tıbbi tedavide ve hukuki süreçte, psiko-sosyal kirlenmişlik alanları ve
prognozda, belirleyici-bütünleyici etmenlerdir.
Klinik olarak cinsel istismar bulguları, görüşme yaptığım (enaz beşbin olgu) olgularda, ifade
ediliş şekliyle kısaca şöyle özetlenebilir.
• Çocuğun cinsel organlarını elle okşama
• Çocuğun, vücudunun değişik yerlerini elle okşama
• Çocuğun dudak ve yanaklarından öpülmesi
• İstismarcının cinsel organını çocuğa elle dokundurması
• İstismarcının cinsel organı ile çocuğun cinsel bölgelerine dokundurması, sürtünmesi
• İstismarcının çocukla, oral, anal cinsel ilişkiye girmesi
• İstismarcının çocuğa, internette cinsel içerikli görüntüler göstermesi
• İstismarcının çocuğa, sözel içeriği iyi olmayan cümle ve kelimeler kullanması
• İstismarcının çocukla cinsel içerikli oyunlar oynaması

7.2. CİNSEL İSTİSMAR TANIMLARI ve DEĞELENDİRMESİ
Cinsel istismarın yalnızca bir cinsel davranış değil, daha çok şiddet suçu, terör ve aşağılama
olduğu kabul edilmektedir. Çocukların cinsel istismarı uzun yıllar boyunca gerek toplumsal
gerekse psikoloji ve tıp gibi bilim alanlarında tabu olarak görülmüş ve bu alanda araştırma
yapmaktan uzak durulmuştur. Dünyada, kadın hareketinin başlaması ile bu konuda da tek tük
araştırmalar yapılmaya başlanmış ve 70’li yıllardan itibaren konu hızla toplumun ilgisini
çekmeye başlamıştır (Wipplinger ve Amann, 1998; Akt., Ziyalar, 2000:517).
Cinsel istismar tanımları, farklı öğeleri vurgulanarak yapılmış ve özellikle klinik tanımlar
literatürde öne çıkmıştır. Bagley ve King (1990; Akt., Ziyalar, 2000:521)’e göre, cinsel
istismar, bir çocuğa yönelmiş olan ve duygusal, bedensel ya da cinsel travma oluşturan her tür
cinsel davranış ya da deneyimlerdir.
Bagley ve King (1990)’in yaptığı ve konuyla ilgili tanımlar semptom ve ilgili rahatsızları
işaret etmektedir. Bagley ve King (1990)’ın yaptığı tanım cinsel istismarın bir bölümünü
açıklamakda, psiko-sosyal öğeler ve toplumsal nedenler tanımda yer almamaktadır.
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Literatürde feminist görüşü yansıtan bir çok tanım dikkati çekmektedir. Kaveman ve Lohs
töter (1986; Akt., Ziyalar, 2000:520)’e göre, çocuğun cinsel istismarı, bir kız çocuğuna insan
olarak ilginç ve önemli olmadığı, yalnız ve ancak cinsel obje olarak üstlendiği rolde anlam
bulduğu ve bedensel çekiciliği ve donanımı ile erkeklere zevk vermek için var olduğu görüşü
ile yaklaşılmasıdır.
Kavemann ve Lohstöter (1986)’ın yaptığı tanım, tanım olarak feminist görüşü ifade etmekte,
cinsel istismarın, toplumsal, klinik ve psiko-sosyal öğelerini dışarıda bırakmaktadır. Tanım
mağdurun dişi, sanığın ise erkek olduğunu ifade etmekte ve eleştiri almaktadır. Bu bağlamda
cinsel istismarın tanımı, sadece bir yönüne işaret edilmiş, cinsel istismarı tam olarak açıklığa
kavuşturamamıştır.
Bagley (1995; Akt., Ziyalar, 2000: 518), 17 yaşından küçük çocuğun çıplak genital bölgesi
ya da çıplak göğüs bölgesine çocuğun rızası harici yapılan bedensel dokunmalar cinsel istismar
olarak değerlendirilmiştir.
Bagley (1995)’in tanımı dar bir tanım olarak görülmektedir. Tanımda, cinsel istismarın
“saldırgan” ve “mağdur” arasında “oral-anal-genital cinsel ilişkiyi” içeren vücut temasları
olarak ifade edildiği, cinsel istismarın diğer öğelerini dışarıda bıraktığı görülmektedir. Dar ve
kesin tanımlalamalar da cinsel istismarı yeteri kadar açıklağa kavuşturamamaktadır.
Polat, İnanıcı ve Aksoy (1997: 292)’ya göre; çocuk ve erişkin arasındaki temas ve ilişki, o
erişkinin veya başka birinin seksüel stimulasyonu için kullanılmışsa çocuğun cinsel istismarı
olarak kabul edilir. Cinsel istismar, diğer bir çocuk tarafından eğer bu çocuğun diğeri üzerinde
belirgin bir gücü ve kontrolü söz konusuysa ya da bariz bir yaş farkı varsa da gerçekleşmiş
kabul edilir.
Polat ve ark. (1997)’nin yapmış olduğu tanım, cinsel istismarın dar tanımlarından daha
anlamlıdır ve cinsel istismarın bir çok öğesini (kilinik, güç farkı, yaş farkı vb.) kapsayacak
şekilde yapıldığı görülmektedir. Yapılan tanım diğer tanımlara göre daha geniş yelpazede cinsel
istismarı ele almaktadır.
Cinsel istismarın tanımları gelişim psikolojisi içinde de ele alınmıştır. Finkelhor (1984; Akt.,
Ziyalar, 2000:521)’a göre, bir yetişkin ile psiko-seksüel gelişimi tamamlanmamış bir çocuğun,
yetişkinin cinsel haz duymasına yönelik ilişkisine cinsel istismar denir. Bu tür bir ilişki yetişkin
tarafından zor kullanılmasa bile, çocuğun rızası geçerli kabul edilemeyeceği için cinsel istismar
olarak değerlendirilir.
Finkelhor (1984)’un yapmış olduğu cinsel istismar tanımlaması, çocuğun gelişimsel
düzeyiyle ilgili bir tanımlamadır, klinik tanımlara yakındır. Cinsel istismarın bir çok kriterini
barındırmakta ama psiko-sosyal unsurlara ve toplumsal bağlama vurgu yapılmamaktadır.
Cinsel istismarın tanımında, gelişim psikolojisi önemli bir öğedir ama, cinsel istismar tanımını
tam olarak yansıtamamaktadır.
Geier (1990; Akt., Ziyalar, 2000:519), cinsel istismarı, bir çocuğun kendinden daha büyük
birisi tarafından cinsellik içeren ve herhangi bir şekilde uygulanacak davranışa zorlanması
şeklinde tanımlar.
Geier (1990)’ın tanımı toplumsal bir tanımdır. Tanımda cinsel istismar için “güç” ve
“davranışa zorlanma” da kötüye kullanım söz konusudur; cinsel istismarın klinik yönü, geniş
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kapsamı, feminist yönü vurgulanmamıştır. Dolayısıyle toplumsal tanımlarda cinsel istismarın
bir miktarını açığa kavuşturmakta, tamamını tanım içine alamamaktadır.
Zastrow, cinsel istismarı çocuk tacizi olarak ele almaktadır. Literatürde cinsel istismar yerine
bir çok tanımlama için farklı kavramlar bildirilmektedir. “Cinsel istismar” ve “çocuk tacizi” sık
kullanılan kavramlar olarak öne çıkmaktadır.
Zastrow (2013:290-91)’a göre cinsel taciz; yalnızca cinsel ilişkiyi değil, (genital ya da anal)
aynı zamanda oral-genital temas, okşama, kişinin kendini çocuğa teşhir etmesi ve tacizcinin
erotik zevk amaçlı çocuğun fotoğraf ya da filmini çekmesi durumlarını da içerir. Yaşlı ve genç
arasındaki cinsel temasın çeşitli biçimleri yasalarda açıkca tarif edilmesine rağmen, davranışı
taciz haline getiren temel özellik daha büyük yaştaki ve daha güçlü kimsenin erotik zevk amaçlı
eylemini gerçekleştirmesidir. Çocuğa yapılan cinsel tacizde, çocuğun maruz kalacağı kısa ve
uzun süreli sonuçlar düşünülmeden, çocuğun bir anlığına cinsel zevk elde etme uğruna cinsel
bir obje olarak kullanılmasıdır.
Yukarıda Zastrow’un yapmış olduğu tanım, basit düzeyde cinsel istismarı, ileri düzeyde
cinsel istismarı, cinsel istimarcı ile, çocuk arasındaki güç ve yaş farkını, toplumsal yön için
yasaları, cinsel istismarın kısa ve uzun vadeli sonuçlarını dolayısıyla semptom odaklı klnik
yönü, ifade edilen tüm yönler için psiko-sosyal alanları kapsadığı için, cinsel istismarı,
tanımlama olarak iyi ifade etmektedir.
7.3. CİNSEL İSTİSMARI KİMLER GERÇEKLEŞTİREBİLİR?
Çocuğun cinsel istismarı bir çok kişi tarafından çoğunlukla tasarlanarak ve bilerek
yapılabilir. Cinsel istismar gerçekleştirmesi muhtemel kişiler literatürde şu şekilde ifade
edilmektedir.
• Anne
• Baba
• Üvey anne
• Üvey baba
• Kardeş
• Akraba
• Öğretmen
• Komşu
• Herhangi bir yabancı
(Kurtay, Özkök ve Ark., 2000:423).
ABD’de çocuk tacizlerinin %90’ından fazlası “erkekler” tarafından yapılmaktadır. ABD’de
yapılan araştırmalara göre, her üç kız çocuğundan biri ve her altı erkek çocuğundan biri cinsel
tacize uğramaktadır (Zastrow, 2013:291).
Amerika’da çocuk tacizlerinin %90’ından fazlasının erkekler tarafından yapılmasını
Zastrow (2013:291), üç nedene bağlamaktadır.
• Amerikan kültüründe erkekler, cinsel ilişkiyi duygusal bir ilişkinin bir parçası olarak değil,
yalnızca cinsel bir faaliyet olarak görmektedir.
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• Kadınlar uygun partnerin, kendilerinden büyük ve yaşlı olması gerektiğini düşünürken;
erkekler daha agresif, kendilerinden küçük ve genç partnerleri uygun görmektedir.
• Son olarak, Amerikan kültüründe kadınlar, çocuklarla daha fazla ilgilendikleri ve çocuklara
daha yakın oldukları için, çocukların duygusal ihtiyaçlarına daha iyi uyum sağlarlar. Doğumdan
itibaren çocukla ilgilenen bir kişi çocukla ara sıra temas kuran birine göre çocuğu cinsel amaçlı
görme ihtimali daha azdır.
Araştırmalar cinsel istismarcının çoğunlukla akraba, arkadaş ve tanıdık olması gerçeğini bize
bildiriyor. A. Nicholas Groth, (Akt., Zastrow, 2013:292) çocuk istismarcılarını iki kategoriye
ayırarak incelemektedir.
• Sürekli tacizciler
• Geriye giden tacizciler
Sürekli çocuk tacizcileri, partner olarak çocukları tercih ederler. Sürekli çocuk tacizcileri,
cinsel partner olarak erkek çocukları seçerler. Geriye giden tacizciler çoğunlukla kız
çocuklarını partner olarak seçerler. Geriye giden bir tacizcinin cinsel tercihi yetişkin bireyler
olmasına karşın, herhangi bir stresör faktörle, geriye giderek “kız çocuklarını” hedef olarak
seçerler.
Cinsel istismarısıklıkla olmasa da gerçekleştiren bir diğer insan profili “yaşlı bireylerdir”.
Klinik tecrübem “yaşlı bireylerin” cinsel istismar uygulayabileceği ve toplum tarafından da,
“şüphe çekmediği” gerçeği yönündedir.
7.4. CİNSEL İSTİSMARDA TRAVMAYI BESLEYEN TEMEL UNSURLAR
Tacizin, çocukların duygusal gelişimini ne oranda etkileyeceğini belirleyen temel unsurlar
şunlardır.
• Çocuk ve yetişkin arasındaki ilişki (tanıdık birinin tacizi yabancının tacizine göre daha
yakıcıdır.
• Tacizin sıklığı ve süresi
• Cinsel davranışların biçimi
• Tacizlerin sayısı
• Tacize diğer bireylerin verdiği tepki
• Çocuğun, duygusal ve zihinsel durumu
• Taciz sonrası çocuğa, tacizciye ve çocuğun ailesine yapılan müdahale ve destek.
(Zastrow, 2013: 292-93).
7.5. CİNSEL İSTİSMARIN SONUÇLARI
Çocuklarda cinsel istismarın kendisinin travmatik bir olay olduğu ve bazı etmenlerin (7.4.’de
bildirilen öğeler) travmayı beslediği bilinmektedir. Çocuk istismarında, cinsel istismar, toplum
tarafından, en adi suçlardan biri olarak görülmektedir. Cinsel istismar, istismarcının daha büyük
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biri olması sonucu aslında gücünde istismarıdır. Cinsel istismarın sonuçlarının yıkıcı olması üç
aşamada gerçekleşmektedir. Literatürde bildirilen cinsel istismarın sonuçları şunlardır.
• Taciz etkisi
• Kısa dönemli etkiler
• Uzun dönemli etkiler
(Sanders, Dyer-Friedman, 2007:216:17).
TACİZ ETKİSİ
Taciz ve ihmalin çocuklar için zararlı olduğu açıktır; bununla birlikte tacizin etkisi
değişkendir. Artan stresle ilişkili bazı faktörler, aşağıdakileri de içerir. Kullanılan zorun
derecesi ve yaygınlığı, sıklığı, süresi, fiili işleyenlerin sayısı ve çocukla fail arasındaki ilişki.
Mennen, altı yaşından on sekiz yaşına kadar olan çocuklar için şiddeti yüksek tacizin; tacizci
baba figürü olmadığında daha yüksek düzeyde stres öngördüğünü, tacizci baba figürü
olduğunda daha düşük düzeyli stres doğurduğunu bulmuştur. Mennen, bu çelişkili bulguların,
çocukların kendilerini suçlamaları ile açıklanabileceği sonucuna varmıştır. Aşırı güç
uygulanmadığında çocuklar tacizi önlemedikleri için kendilerini suçluyor görünmektedir. Bir
başka çalışmada, taciz “öyküsü”nün, kurbanın yetişkinlikteki uyumu üzerinde etkisi olduğu da
ileri sürülmüştür. Coffey, kurban ne kadar çok lekelenme ve kendini suçlama hissederse,
yetişkinlikte uyum sağlamasının o kadar zor olduğunu ortaya koymuştur (Sanders, DyerFriedman, 2007:217).
Cinsel istismarda klinik tecrübem, cinsel istismara uğrayan çocuğun, başına gelen kötü olay
konusunda, “kendini suçlaması” ve gerek istismarcının tehdidi gerekse kabul ettiği suçluluk
dolayısıyla, “cinsel istismarı bir süre saklamasıdır.” Cinsel istismarını diğer önemli etkisi ise,
cinsel istismara uğrayan çocuğun kendini” “kirlenmiş” olarak hissetmesidir. Dolayısıyla
çocuğun “ben’i” günahkar olmuştur.
Her ne kadar cinsel istismar olgusu daha büyük yaşlarda yaşanan bir olgu olarak düşünülse
de bebeklik döneminde de cinsel istismara maruz kalan çocuklar bulunmaktadır. Bu dönemde
yaşanan cinsel istismarın bebek ve çocuk üzerindeki etkilerinin ne olduğunu saptayabilmek
kolay olmamaktadır. Ancak şu bir gerçek ki çocuklar yaşları ne olursa olsun bir şeylerin ters
gittini, yolunda olmadığını algılayabilmektedir (Macdonald vd., 2009; Akt., Özbesler,
İçağasıoğlu-Çoban, 2013:144).
Okul öncesi dönemde (2-6 yaş) arasında ise istismar ve/veya ihmal ile karşılaşan çocuklar
ise genellikle istismar davranışının (özellikle cinsel istismar) ne olduğunu, neden olduğunu
bilecek bir yaşta değildir. Bu yaş dönemindeki çocuk ben merkezcildir. Bu nedenle de yapılan
davranışın kötü olduğunu, kendisine zarar verdiğini kavramakla birlikte, davranışının tek
sorumlusunun kendisi olduğunu düşünür. Bu nedenle suçlama, güven duygusunun gelişmemesi
gibi özellikler görülebilir (Polat, 2007).
6-12 yaş döneminde, okul yaşantısının başlamasıyla birlikte çocuğun fiziksel ve sosyal
çevresi genişler. Artık, anne baba ve yakın aile bireylerinin dışında, yaşıtlar ve öğretmen
çocuğun hayatında önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Bu dönemde çocuğun başarması gereken
temel gelişim görevi; okuldaki arkadaşlarına uyum sağlamak ve eğitim hayatında balşarılı
112

olmaktır. Bu dönemde istismar ve/veya ihmale maruz kalan çocukların okul başarılarının düşük
olduğu, hatta sıklıkla eğitim hayatından tümüyle kopma yaşadıkları; yaşıtlarıyla iletişim
kurmakta zorlandıkları, daha içe kapanık ve izole oldukları, çeşitli davranım bozuklukları
gösterdikleri yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar arasında yer almaktadır (Haugaard
ve Reppucci, 1988; Andronnikova, 2011; Akt., Özbesler, İçağasıoğlu-Çoban, 2013:145-46).
12-18 yaş dönemi ise ergenlik dönemidir. Bu dönemin en temel özelliği fiziksel, ruhsal,
sosyal ve bilişsel açıdan ciddi bir değişimi ve farklılaşmayı içermesidir. Ergenler, bir yandan
fiziksel değişimlerle baş etmeyi öğrenirken diğer yandan da kendilerine özgü kimliklerini
oluşturmak zorundadırlar. Ergen, bir taraftan çocukluk döneminden kalma davranış kalıplarını
sürdürürken diğer taraftan da yetişkin dünyasında var olmak için gerekli rolleri denemeye
başlar. Hızlı fiziksel değişimler, özellikle de hormonların etkisiyle, cinsellik önemli hale
gelmiştir. Ergen için, dış görünüşü ve yaşıtların (özellikle de karşı cinsin) kendini beğenmesi
ve onaylaması önem kazanır. Dönemin doğası gereği, ergen halihazırda pek çok risk ile karşı
karşıyadır. Bu nedenle bu dönemde itismar ve/veya ihmale maruz kalan ergenlerde evden
kaçma, kaygı bozuklukları belirtileri, kendine zarar verme veya ihtihar girişimleri, alkol ve
madde kullanımı, uygunsuz, abartılmış cinsel davranışlar, düşük benlik saygısı, depresyon gibi
sorunlar görülebilmektedir (Mehtar, 2011: 138; Oshri vd., 2011: 251; Akt., Özbesler,
İçağasıoğlu-Çoban, 2013:146).
KISA DÖNEMLİ ETKİLER
Mevcut araştırmalar, tacizin (ve tacizli ilişkili değişkenler), gelişimsel süreci
engelleyebildiğine, bazen davranışsal, duygusal ve sosyal problemlerde bir domino etkisi
üretebildiğine işaret etmektedir. Genel olarak gelişmekte olan çocukta tacizin olası etkileri,
artmış anksiyete, depresyon, düşük öz saygı, agresif davranışlar, bilişsel ve gelişimsel
gecikmeler, okul problemleri ve bağlama ile sosyal etkileşimde sorunlar şeklinde görülür. Bazı
çocuklar, suç ya da şiddet geliştirebilir; bazıları, kendilerine karşı saldırganlık gösterebilir
(örneğin tacize angaje olmak), depresif ve intihar eğilimli olabilir. Hem cinsel hem de fiziksel
olarak taciz edilen çocuklar yaygın olarak Posttravmatik Stres bozukluğu (PTSD) semptomları
yaşar. Ayrıca tacize uğrayan ya da ihmal edilen çocuk; geri kaldığı yönlerine, sosyal
problemlerine ve agresif davranışlarına tepki gösteren diğerlerinin tacizine uğrama riskini
sürdürür (Sanders, Dyer-Friedman, 2007:216).
UZUN DÖNEMLİ ETKİLER
Birçok yazar, tacize uğrayan çocukların yetişkinliklerinde şiddet ve taciz uygulayıcıları
olacağını ileri süren şiddet döngüsü konseptini desteklemektedir. Dönem noktası olan bir
araştırmada, Maxfield ve Widom, yirmi iki-yirmi altı yıl süreyle Midwest’te prospektif bir
çalışma yürüterek 908 taciz kurbanının izini sürmeyi başarmıştı. Taciz kurbanlarının, kontrol
grubundakilere kıyasla şiddet suçlarından tutuklanma olasılığı yüzdelerinin çok daha yüksek
olduğunu bulmuşlardır. Böylece taciz kurbanı olmanın, çocuğu yetişkinlikte daha yüksek suç
ve şiddet davranışında bulunma riski altına soktuğu sonucunu çıkarmışlardır. Bu, döngüselleşir
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ve çocuk olarak tacize uğramış bir ebeveyn, şiddete kendi eğilimi ve aynı zamanda alternatif
ebeveynlik stratejileri repertuarının sınırlı olması nedeniyle ebeveynlik sorunları yaşama
konusunda daha fazla riske sahip olabilir. Bu bulgu, şiddet döngüsünü kırmak için tacize
uğramış çocuklara uygun tedavi sağlama ve destek verme ihtiyacının altını çizmektedir
(Sanders, Dyer-Friedman, 2007:216-17).
7.6. ENSEST
Ensest’i mesleki olarak anlamlı bir şekilde tanımlayan, tanımlardan biri Tomanbay’ın
tanımıdır. Tomanbay’a göre (1999:81), ensest; kanbağı olan, birinci dereceden yakın akraba ile
cinsel ilişki kurma. Hem sağlık ve töreler açısından, hem tüzel bakımdan dünyanın her tarafında
yasak bir ilişki türüdür. Bir ruhsal hastalık, bir toplumsal sağlıksızlık olarak görülür. Sosyal
çalışma için bir sosyal sağaltım ve sosyal esenlendirme konusudur.
Çocukluk çağı cinsel saldırı ve istismarının %20-25’ini ensest olgular oluşturur. Çocuk
cinsel istismarında saldırının baba veya erkek aile üyelerinden birisi tarafından
gerçekleştirilmesi oldukça yaygın bir durumdur. Ensest ilişkiler aile bütünlüğünü bozmamak
adına gizli olarak devam etmekte ve gelecekteki yaşam için tehdit oluşturmaktadır. Namus
anlayışının neden olduğu toplumsal baskı ensestin açığa çıkışını her aşamada engellemekte,
mağdurun yaşamış olduğu taciz ve tecavüz, ailesi tarafından “namus” sorunu halie getirilmekte
ve yaşadığı mağduruyete rağmen çocuk suçlanabilmektedir. Toplumun gözünde ensest; cinsel
saldırının ötesinde mağdur ve ailelerinin namusunun kirlenmesi olarak algılanmaktadır
(Bayraktar, 2012:120).
Ensest, aralarında kan bağı olan bireyler arasında cinsel etkileşim yaşanması olarak
tanımlanır. Bunun yanı sıra, üvey anne baba ve çocuk gibi, aralarında kan bağı olmayan
akrabalar arasındaki cinsel ilişkide ensest tanımına girmektedir (Zastrow, 2013:293).
Çocuk istismarının bir türü de ensest ilişkidir: Evlenmeleri hukuki, ahlaki ve kanuni olarak
yasak ve yakın akraba olan kadın ile erkeğin cinsel ilişkide bulunmasına ensest denir. Çocuklar
söz konusu olduğunda daha geniş anlamda, evlenme engeli bulunan yakın akrabaları tarafından
çocuğa karşı yapılan her türlü cinsel içerikli davranış olarak tanımlanır. Ensest için risk
faktörleri şunlardır: Alkolik baba, annenin hasta olması veya evi terk etmesi, yetişkinlerin
çocukla aynı odayı ya da yatağı paylaşmaları, kız çocuklarının babalarından ayrı yaşamaları,
aile bireylerinde görülen psikiyatrik bozukluklar, annenin gece çalışmak zorunda olması nedeni
ile çocuklara baba ya da üvey babanın bakması, 6-8 yaşlarında ve kız çocuk olmak, küçük kızda
aniden gelişen baştan çıkarıcı tavırların varlığı, anne veya babanın ya da her ikisinin ailesinde
daha önce ensest ilişkinin varlığı, iktidarsızlık ve psikopatidir. Ensestin çocuk üzerindeki
etkileri; çocuğun saldırganla olan ilişkisine, seksüel aktivitelerin şekline, şiddet kullanımına,
fiziksel zararın varlığına, çocuğun işbirliğine, yaşına, gelişim basamağına ve travma öncesi
psikolojik gelişimine bağlı olarak değişmektedir. Ailenin olaya tepkisi de konu üzerinde
etkileyici rol oynamaktadır (Ovayolu, Uçan, Serindağ, 2007;Akt., Erdoğan, 2011:408).
Günümüzde en sık görülen ensest ilişki biçimleri; baba-üveybaba ve kız çocuğu arasındaki
ve iki kardeş arasında yaşanan ensest ilişkilerdir. TCK’da cinsel istismar (ensest te bir tür cinsel
istismar biçimidir) iki başlık altında ele alınmaktadır.
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• Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ezasına çarptırılır.
• Cinsel istismarın vücuda organ veya bir başka cisim sokulmasıyla gerçekleştirilmesi
durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılır (TCK, md., 103).
Cinsel istismar ve ensest kurbanı olan çocuklar ve SHÇEK ile ilgili yapılan bir araştırma
sonucunda; vakaların istismar türüne göre dağılımı şu şekilde bildirilmiştir.
Ensest → % 22.2
Aile dışı cinsel istismar → %61.1
Her iki istismar türü → %16.7
Aynı araştırmada, cinsel istismar ve ensest olayları %32.2 gibi büyük bir oranla Güneydoğu
Anadolu bölgesinde gerçekleştiği bildirilmiştir. Aynı araştırmanın verileri incelendiğinde,
araştırmaya konu olan çocukların %86.7’sinin özürlü olmadığı görülmektedir. Özürlü olanların
oranı %13.3 gibi azımsanmayacak düzeydedir. İlgili araştırma da veriler; ensest istismarının,
aile dışı cinsel istismarlara göre daha erken yaşta yaşandığını göstermektedir. Ensestin aile
içindeki patolojik bir durum olduğu kabul edilirse, böyle bir olayın çocuğun olaya çok da karşı
koyamayacak yaşta başlamış olması da doğal bir sonucudur. Ensest istismarın yaklaşık
yarısının 6-12 yaşları kapsayan “orta çocukluk” döneminde, aile dışı istismarın ise 13-18 yaşları
kapsayan “ergenlik döneminde” yaşandığı belirlenmiştir. Aynı araştırmanın verileri
incelendiğinde; araştırmaya konu olan çocukların %40’ının istismar sürelerinin bir yıldan az
olduğu görülmektedir. Çocukların %60’ının bir yıldan fazla süre istismar edilmesi düşündürü
ve çarpıcı sonuçlardandır. Yaklaşık her beş çocuktan yalnızca birinin travmatik sonuçları olan
cinsel istismar ve/veya ensest olaylarının anne veya diğer aile üyeleri ile paylaştığını ve onların
yardımları ile ortaya çıktığını göstermektedir.
Araştırmada ensest olgularının failleri ise oran olarak şu şekilde ifade edilmektedir.
• %16.7 öz baba
• %11.1 öz-erkek kardeşler
• %2.2 hem özbaba hem erkek kardeş
(Savaş-Sandalcı, 2004:449-64).
Cinsel istismar ve ensestte ilk yapılacak müdahele “istismarın durdurulmasıdır. İkinci aşama
hukuki süreçle birlikte terapötik müdahalelerin gerçekleştirilmesi ve tıbbi tedavidir.
7.7. ENSESTİN NEDENLERİ
Ensestin nedenleri ensest neden ortaya çıkar? Seksoloji öğrencilerinin uzun zamandır bildiği
gibi, insanlar sık sık, cinsellik dışı bazı karşılıklar almak amacıyla cinsel davranışlarda bulunur.
Örneğin; genç bir erkeğin kız arkadaşıyla birlikte olmasının (cinsel davranış) nedeni, kız
arkadaşını sevmesi veya bu durumdan cinsel bir haz alması değil, kendi arkadaşları arasındaki
konumunu güçlendirmesi ve egosunu tatmin (cinsellik dışı) etmesi olabilir.
Başka bireyler tarafından tehdit edilen veya dışlanan bazı yetişkinler, kendilerine yönelik
tehdit oluşturmayan ve genellikle karşılıksız seven çocuklara yönelirler. Bu onaylanma ihtiyacı,
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yetişkin bireyde bazı cinsel davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. (Çoğu zaman
çocukluğunda tacize uğramış bireylerde bu eğilim görülür.) Çünkü birçok insan cinsel davranışı
nihai kabul görme ve ego tatmini için araç olarak görür. Birçok tacizci, taciz ettiği kurbanına
şiddet uygulamaz. Bu bireyler, psikolojik olarak ihtiyaç duydukları desteği sağlamak adına
çocukları kullanırlar.
(Zastrow, 2013:293-94)
7.8. ENSESTİN ETKİLERİ
Blair ve Justice (1979; Akt., Zastrow, 2013:294), yaptıkları çalışma sonucu, ensest ilişkinin
zaman içindeki etkilerini üç farklı döneme ayırmışlardır.
• Ensest ilişki devam ederken
• Ensest ilişki keşfedildiğinde
• Ensest ilişki gerçekleştikten yıllar sonra.
Öncelikle, ensest ilişki devam ederkenki etkilerine bakalım. Babasıyla cinsel ilişki yaşayan
kız çocuğu, önemli bir sırrı sakladığı için babası üzerinde güç sahibi olur. Bu durum, kızın
babanın gözünde bazı ayrıcalıklara sahip olmasına ve diğer çocukların (hatta annenin) bu
durumu kıskanmalarına neden olur. Bunun yanı sıra, aile bireylerinin rolleri birbirine karışır.
Çünkü kız çocuğu artık hem bir çok hem de bir sevgili ve babanın dengidir. Bu ensest ilişki
nedeniyle, kız çocuğunun partneriyle öğrenmesi gereken cinsel davranışlar, bir yetişkinin
istifade edici davranışıyla çocuğa dayatılmış olur. Ayrıca çocuk, babasının kendisine bir
ebeveyn olarak mı yoksa bir sevgili olarak mı yaklaşacağı, kendisinin de çocuk olarak mı yoksa
cinsel partner olarak mı karşılık vereceği konusunda endişe yaşar. Anne açısından duruma
bakılacak olursa; anne çocuk tarafından hem anne hem de rakip olarak görülmeye başlar.
Kardeşler de, sahip olduğu ayrıcalık nedeniyle, kız kardeşi kıskanırlar. Ensest ailelerdeki
babalar, kıskanç ve aşırı sahiplenici olabilir (Zastrow, 2013:294).
Bazı olgularda kız çocuğunun hamile kalmasıyla ensest ilişki, ortaya çıkıp, keşfedilmiş olur.
Bazı olgularda ensest ilişki, anne tarafından tespit edilmiş olabilir. Anne tarafından beya bir
şekilde, ensest ilişki keşfedildiğinde (bazen çocuğun arkadaş çevresi öz anneye haber verebilir)
çoğunlukla boşanma süreci, suçun kovuşturulmasıyla birlikte devam eder.
Ensest ilişkinin uzun süreli etkileri çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Küçük çocuklar
yapılan davranışın tam olarak farkına varamadıkları için, ergen mağdurlara göre daha az
suçluluk hissederler. Fakat küçük çocuklarla ilgili tehlike, büyüdüklerinde ve toplumun enseste
bakış açısını öğrendiklerinde, kendilerini böyle bir ilişki yaşadıkları için suçlu hissetmeye
başlamalarıdır. Kendine güven eksikliği, suçluluk, depresyon ve korku ensest ilişkinin kız
çocuğu üzerinde uzun dönemde ortaya çıkan etkileridir (Siegel, Golding, Stein, Burnam,
Sorenson, 1990; Akt., Zastrow, 2013:294-95).
Kız çocuğu, kendisini korumadığı için annesini ve kendisine böyle bir ilişki yaşattığı için
babasını suçlayabilir. Ayrıca, bu ilişki nedeniyle kendisini zarar görmüş ve değersiz
hissedebilir. En çok güvendiği erkek tarafından istismar edilen kız çocuğu, yaşamı boyunca
erkeklere güven duymakta zorluk çeker. Ensest ilişkiye zorlanmış bazı bireyler, yaşadıkları bu
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durumu unutmak adına fuhuş, uyuşturucu kullanımı ve hatta intihar gibi yollara başvururlar
(Zastrow, 2013: 295).
Enseste zorlanan kız çocuğunun yaşı büyükse ve ensest ilişki devam ettiği halde
bildirilmediyse, birey bu durumdan kurtulmak için evi terk edebilir. Evi terk eden kız
çocuğunun, para kazanmak için fuhuşa yönelmesi oldukça muhtemeldir. Çünkü cinselliğinin
erkekler tarafından en fazla değer verilen şey olduğunu düşünür. Ayrıca yaşadığı durumdan
kurtulmak ve bu durumu unutmak adına uyuşturucu kullanımı da yönelebilir (Zastrow, 2013:
295).
Bazı ensest mağdurları ensest ilişkisinden kaynaklı travmalarını bir şekilde bastırırlar (tedavi
görme, utanç durumu gizleme, kendine ve çevresine bir şey olacak hissiyle gizleme ve/veya
güçlüğü bastırma kişilik modelleri) ama, ensest mağduru bu bireyler güven ilişkisini tesis
edememekte ve sorunlu ilişkiler yaşamaktadırlar.
7.9. ENSESTİN OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜREN RİSKLER
• Alkolik baba
• Alışılmışın dışında şüpheci ya da bağnaz baba
• Otoriter baba
• Annenin olmayışı ya da ailede koruyucu güç olmayı beceremeyen anne
• Annenin ev işlerini yapan ve anne rolünü oynayan kız çocuğu
• Anne babanın bitmiş ya da sorunlu cinsel yaşantılarının olması
• Babanın kendi kontrolünü sınırlayan faktörler, madde bağımlığı, psiko-pataloji, sınırlı zeka
• Küçük kızda aniden gelişen baştan çıkarıcı tavırların varlığı
• Çocuğun insanlara yakın ilişki kurmasına izin verilmemesi,
• Anne babanın yabancılara karşı düşmanca, paranoid tutum içine girmesi.
• Anne veya babanın ya da her ikisinin ailesinde daha önce ensest ilişkinin varlığı,
• Babanın püberte döneminde kızına karşı aşırı kıskançlık göstermesi
(Kurtay, Özkök ve Ark., 2004:426).
7.10. ÖZET
Cinsel istismar, çocuk istismarı ve ihmali içinde ele alınan, son otuz-elli yıllar arasında
dikkat çeken, toplumda olumsuz izlenimler bırakan bir sorun alanıdır.
Cinsel istismanın tanımı, dar ve geniş öğeleri, klinik örüntüyü, toplumsal ifadeleri, feminist
görüşleri, gelişimsel öykü neden ve sonuçları ele alınarak yapılabilmektedir.
Cinsel istismarı ve ensesti öz anne ve baba üvey anne baba öz kardeş ve üvey kardeş ve
akrabalar sadece cinsel istismarı bunlara ek olarak öğretmenler, komşular, herhangi bir yabancı
gerçekleştirebilir.
Literatürde cinsel istismarcılar; sürekli tercizciler ve geriye giden tacizciler olarak iki
kategoride incelenmektedir.
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Cinsel istismarın çocukda duygusal gelişimi ve travmayı destekleyen kriterler arasında;
çocuk ve yetişkin arasındaki ilişki, tacizin sıklığı ve süresi, cinsel davranış biçimi, tacizcilerin
sayısı vb. bildirilmektedir.
Cinsel istismarın sonuçları; taciz etkisi, kısa dönemli etkiler, uzun dönemli etkiler olarak üç
aşamada bildirilmiştir.
Cinsel istismarın diğer bir şekli ise “ensesttir”. Ensest, aralarında kan bağı olan kişiler
arasındaki cinsel etkileşimdir ülkemizde araştırma sonuçlarına göre en fazla ensest olguları
Güneydoğu Anadolu bölgesinide gerçekleştiği bildirilmektedir. Ülkemizde ensest failleri
olarak öz baba, öz erkek kardeşler, yine aynı araştırmanın bir sonucu olarak bildirilmiştir.
Ensestin etkileri üç başlık astında ele alınarak bildirilmektedir. Etkiler; ensest ilişki devam
ederken, ensest ilişki keşfedildiğinde, ensest ilişki gerçekleştikten yıllar sonra, olmak üzere üç
başlık altında ele alınmıştır. Ensestin olabileceğini düşündüren risk faktörleri olarak babanın
özellikleri ve olumsuz aile fonksiyonlarından bahsedilmektedir.
Ensestin etkileri üç başlık altında ele alınarak bildirilmektedir. Etkiler; ensest ilişki devam
ederken, ensest ilişki keşfedildiğinde, ensest ilişki gerçekleştikten yıllar sonra, olumak üzere üç
başlık altında ele alınmıştır. Ensestin olabileceğini düşündüren risk faktörleri olacak babanın
özellikleri ve olumsuz aile fonksiyonlarından bahsedilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yedinci bölümde cinsel istismar anlatıldı. Cinsel istismarı kimler gerçekleştirebilir? Sorusu
cevaplandı. Cinsel istismara bağlı travmayı besleyen kriterler hakkında bilgi verildi. Cinsel
istismarın sonuçları ve ensest ilişki anlatıldı. Daha sonrada, ensest olasılığını düşündürebilecek
kriterler açıklandı.
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Bölüm Soruları
1. Çocukluk çağı cinsel istismarı ve cinsel saldırılarının yaklaşık % .............................. ‘ini
ensest olgular oluşturur?
a. 20-25
b. 25-30
c. 30-35
d. 15-20
e. Hiçbiri
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ensestin olabileceğini düşündüren riskler arasında yer
almaz?
a. Alkolik baba
b. Otoriter baba
c. Ebeveynlerin paranoid tutum içine girmesi
d. Küçük kızda aniden ortaya çıkan baştan çıkarıcı tavırlar
e. Anne rolünü oynamayan kız çocuğu
3. Sürekli çocuk tacizcileri partner olarak ............................. tercih ederler?
a. Alkolikleri
b. Yaşlıları
c. Yaşıtlarını
d. Çocukları
e. Hiçbiri
4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cinsel istismarda travmayı besleyen unsurlar arasında yer
alır?
a. Tacizin sıklığı
b. Tacizin süresi
c. Tacizcilerin sayısı
d. Çocuğun duygusal durumu
e. Hepsi
5. Cinsel tacizde kurban ne kadar çok lekelenme ve kendini suçlama hissederse, yetişkinlikte
uyum sağlamasının o kadar ............................ olduğu ortaya konmuştur?
a. Kolay
b. Zor
c. Orta düzey
d. Zorlanmama
e. Hepsi
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6. Aralarında kan bağı olan bireyler arasında cinsel etkileşim nasıl tamamlanır?
a. Psişe
b. Arketip
c. Ensest
d. İhmal
e. Saldırganlık
7. Cinsel istismar ve ensestte ilk yapılacak müdaheleyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi
tanımlar?
a. Hukuki süreç
b. Terapötik müdahale
c. Tıbbi tedavi
d. İstismarın durdurulması
e. Hapis cezası
8. Ensest ilişkinin zaman içindeki etkilerini araştırmacılar ............................ farklı döneme
ayırarak incelemişlerdir?
a. İlk
b. Üç
c. Dört
d. Beş
e. Altı
9. Bazı olgularda kız çocuğunun ................................. kalmasıyla ensest ilişki ortaya çıkıp
keşfedilmiş olur. Bazı olgularda ensest ilişki, anne tarafından tespit edilmiş olabilir?
a. Hamile
b. Sınıfta
c. Hasta
d. Başağrılarıyla
e. Çalışarak
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ensestin olabileceğini düşündüren riskler arasında yer alır?
a. Alkolik baba
b. Bağnaz baba
c. Madde bağımlılığı
d. Ebeveynlerin kendi ailelerinde ensest ilişki varlığı
e. Hepsi

Cevaplar
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1) a, 2) e, 3) d, 4) e, 5) b, 6) , 7) d, 8) b, 9) a, 10) e
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8. ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sekizinci bölümde, çocuk istismarı ve ihmalini öğreneceğiz. Konu içinde, fiziksel, duygusal
ve cinsel istismar ve istismarın sonuçlarını öğreneceğiz.
8.1. Giriş
8.2. Tanım
8.3. Çocuk İstismarı
8.3.1. Fiziksel İstismar
8.3.2. Duygusal İstismar
8.3.3. Cinsel İstismar
8.4. Çocuk İhmali
8.4.1. Ailelerin Çocukları İhmal Etme Nedenleri
8.5. Ailelerin Çocukları İstismar Etme Nedenleri
8.6. Ekonomik İstismar
8.7. İstismarın Sonuçları
8.8. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Cinsel istismara uğrayan bazı çocuklar, belli bir süre istismarı kimseye söylememektedir.
Cinsel istismarın neden saklandığına dair hiç düşündünüz mü?
2. Cinsel istismarın kısa, orta ve uzun vadede, sonuçları hakkında bir analiz yapınız?
3. Çocukların yaşına göre cinsel eğitim alması cinsel istismarı önleyebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çocuk istismarı ve ihmali

Çocuk istismarının tanımı,
çeşitleri ve istismarın
sonuçları öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamaları için, çocuk
istismar ve ihmalinin
tanımları, çeşitleri ve
sonuçları hakkında daha
fazla farkındalık ve konunun
anlaşılması sağlanacaktır.
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8.1. GİRİŞ
Çocuk istismar ve ihmali, çocuğun bio-psiko-sosyal sağlığı için, tahrip edici nitelikler
taşımaktadır. Araştırmalar çocuk istismar ve ihmalinin, çocuk üzerinde uzun salınımlı fiziksel,
psiko-sosyal, davranışsal ve bilişsel etkilerini ifade etmektedir. Çocuk istismarı ve ihmalinin
uzun süreli etkileri çocuğun bütün gelişim basamaklarını ipotek altına alma özelliklerini
barındırmaktadır. Kısaca etkiler çocuğu iflah olmaz bir yola götürmektedir.
Çocuk ihmali ve çocuk istismarı çocuk üzerinde benzer etkiler bıraktığı için, bırakılan
etkinin direkt çocuğun beden ve psiko-sosyal sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olmaktadır.
Çocuk istismarı ve çocuk ihmali, birlikte kullanılan bir kavram olmasına karşın, istismar pozitif,
ihmal ise negatif özellikler taşımaktadır.
Çocuk istismarı içinde, fiziksel istismar görünür izler bırakmakta ve tabipler tarafından tıbbi
teşhisi kolaylıkla yapılmaktadır. Çocuk ihmali negatif etkiye sahip olduğu için, fiziksel ve
duygusal sonuçları, fiziksel istismar kadar belirgin olmamaktadır. İster negatif, ister pozitif
etkiye sahip olsun, her iki etmen, “psiko-sosyal sağlık” üzerinde derin izler bırakmaktadır.
İhmalin, çocuk üzerinde en yaygın tipi ise, “duygusal ihmaldir”.
Ailenin parçalanması, tek ebeveynli aileler, ebeveynlerin kişilik özellikleri, engelli çocuklar,
çok nüfuslu ve fakir aileler, çalışan ebeveynli (genellikle anne) aileler, çocukların barındığı
kurum bakımından yararlanan çocuklar konut şartları, küçük yaşta evlenmiş olan adolesanlar
vb. çocuk ihmali ve istismarı için risk faktörleridir.
8.2. TANIM
Çocuk istismarı; çocuğa kötü davranma (Tomanbay, 1999:49), çocuk ihmali: çocuğun
öncelikle ana-babası ve onların yanısıra kendisiyle ilgilenme görevinde olan kişiler tarafından,
çocukta bedensel, ruhsal ve sosyal rahatsızlıklar, eksiklikler ve zararlar ortaya çıkmasına
yolaçacak denli savsaklanması, yalnız bırakılması (Tomanbay, 1999:48-9)’dır.
Çocuk istismarı ve ihmali çocukların ana-babaları, onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle
görevli kişiler ya da yabancılar tarafından sağlıklarına zarar veren; fiziksel, duygusal ve zihinsel
ya da sosyal gelişimlerini engelleyen tutum ve davranışlara maruz bırakmalarıdır (Bayraktar,
2012:117).
Çocuk istismarı ve ihmali konusunda Kadushin ve Martin istismar ve ihmale giren durumları
şu şekilde özetlemiştir.
• Fiziksel istismar
• Yetersiz beslenme, yetersiz giyim; barınma sorunu, ilgisizlik. (Çocukların normal
oranlarda büyüyememesi anlamına gelen “büyüme-gelişme geriliği” sendromu buna dahildir).
• Gereken tıbbi bakımın ihmal edilmesi.
• Okul devamlılığının sağlanamaması.
• Sömürü, aşırı çalıştırma.
• Sağlıksız ve cesaret kırıcı durumlara maruz kalma.
• Cinsel istismar.
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• Daha nadir görülen, duygusal istismar ve ihmal nedeniyle çocuğun sevgi, değer ve güven
hissedememesi.
(Kadustin, Martin, 1988; Akt., Zastrow, 2013:274).
8.3. ÇOCUK İSTİSMARI
Çocuk istismarı literatürde üç başlık altında incelenmektedir.
1. Fiziksel istismar
2. Duygusal istismar
3. Cinsel istismar
(Çakmaklı, 1980).
İstismarın tanımı oldukça çeşitlidir. Dar kapsamlı tanımlarda, istismar, ciddi yaralanmalarla
sınırlandırılmışken; daha geniş tanımlarda, buna, çocuğu yaralama girişimi ve sözlü şiddet de
dahil edilmiştir (Zastrow, 2013:276).
Çocuk istismarının gerçek boyutları tam olarak bilinmemektedir. Araştırmalar ülkemizde ve
dünyada devam etmektedir. Zastrow (2013:277), çocuk istismarı gerçek boyutlarının tam
olarak bilinmeme nedenlerini iki kritere bağlamıştır. Bu kriterler şunlardır.
• Vatandaş ve uzmanların, şüpheli durumlları göz ardı etmesi ve istismara maruz kalan
çocukların konuşmak istememesidir.
• İstismara maruz kalan pek çok çocuk, gördükleri şiddeti hak ettiklerini düşünmekte ve
sessiz kalmakta, kendiyle ilgili olumsuz düşüncelere kapılmaktadır.
Çocuk istismarının en önemli sonuçlarından biri, şiddetle beslenip, tekrar şiddeti
doğurmasıdır. Rüzgar eken fırtına biçer misali, şiddet gören çocukların yarın aynı şiddeti kendi
çocuklarına ve çevresine uygulaması, yüksek olasılıkla bir durumdur. Araştırmalar, istismarın
ciddi sonuçlardan birinin de, bu günün şiddet gören mağdurunun, yarında suç işleyen failler
olması gerçeğidir.
8.3.1. FİZİKSEL İSTİSMAR
Fiziksel istismar; dayak atma, vücudunda sigara söndürme ve sarsma gibi kaza sonucu
olmayan olaylar (Bayraktar, 2012:118) olarak tanımlanmaktadır.
Fiziksel istismar; bedensel olarak kötü davranma (Tomanbay, 1999:90)’dır.
Fiziksel istismar; fiziksel hasar meydana gelinceye kadar çocuğun dövülmesini içerir.
Çocuğa uygulanan fiziksel istismar ile sert aile disiplinini birbirinden ayırmak gerekir (Zastrow,
2013: 276). Sert aile disiplininde “bozuk plak” tekniği ve kararlılık hakimdir, şiddetten uzak ve
tutarlı bir yapıyı ebebevynler sergilemektedirler.
Çocuğun kaza dışı yaralanmasına fiziksel istismar denir ve elle ya da herhani bir araçla
yapılması mümkündür. Fiziksel istismarın diğer bir adı şiddettir. Çocuğa karşı gösterilen
biriysel ve sosyal şiddet, günümüz toplumlarının temel sorunlarından biridir. Ancak şiddetin
tanımı ve hangi tür hareketlerin şiddet sayılacağı konusunda mutabakat yoktur (Erdoğan,
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2011:388). Genel olarak bir kimseye güç veya baskı uygulayarak onun bedeni ve ruhi açıdan
zarar görmesine neden olan her türlü bireysel ya da toplu hareketler şiddet olarak tanımlanır.
İstismar gibi şiddetin de türleri vardır (Erdoğan, 2011:389).
Erdoğan (2011:389), şiddet türlerini, hukuki sonuçlarıyla şu şekilde bildirmektedir.
Bir çocuğa elle veya fiziki bir şeyle vurmak, itmek, hangi türden olursa olsun bir silahla veya
bir araç yardımıyla yaralamak, öldürmek gibi eylemler fiziki şiddettir. Bir çocuğa hakaret
etmek, bağırıp çağırmak, tehdit etmek, aşağılamak gibi eylemler sözel şiddettir. Bir çocuğu
haksız yere yalnızlaştırmak, başkalarıyla görüşmesine izen vermemek, işe veya okula
gitmesine, arkadaşlarıyla görüşmesine izin vermemek, küçümsemek gibi eylemler de duygusal
şiddettir. Bir çocuğu cinsel ilişkiye veya fuhşa zorlamak, kürtaja zorlamak, sözle, görüntü ile
cinsel içerekli tacizde bulunmak, cinsel kimliğini aşağılamak veya cinsel içerikli örüntülerini
çekmek, yaymak, depolamak, izlemek gibi eylemler de cinsel şiddettir.
Çocuğa yönelik şiddet ana-baba, büyük ana, büyük baba, kardeş, abla, ağabey gibi aile
fertlerinden veya aynı çatı altında bir aile ortamında bulunanlardan gelen şiddet ile aile içi
geçimsizliklerin çocuğa yansımasına aile içi şiddet ile aile içi geçimssizliklerin çocuğa
yansımasına aile içi şiddet denir. Çocuk okul, hastane, yurt, kreş, cezaevi kurumlarda
bulunduğu sırada şiddete uğrarsa, okulda şiddet, bakımevinde şiddet gibi kurum birlikte ifade
edilir.
Çocuğa uygulanan şiddet, onun beden ve ruh gelişimini olumsuz etkiler. Şiddetin çocuklar
üzerindeki en yıkıcı etkisi, çocuklara öğretilmesidir. Şiddetin çocuklar üzerindeki en yıkıcı
etkisi, çocuklara öğretilmesidir. Şiddeti öğrenen çocuk, bir sorunla karşılaştığında ilk aklına
gelen çözüm yolu şiddet olur ve şiddet, toplumda yaygılaşır. Şiddetin çocuk üzerindeki etkileri
ve şiddete maruz kalan çocuğun iyileştirilmesine dair konular çocuk psikolojisi, psikiyatri,
çocuk gelişimi gibi disiplinler tarafından ele alınır. Ceza hukukunda şiddet; failin amacı,
mağdur üzerindeki etkileri, fail ve mağdurun statüsü, fail hakkında uygulanacak ceza ve
güvenlik tedbirleri yönleriyle ele alınır.
“Şiddet gören çocuk sendromu”, son 50 yılda ulusal bir sorun olarak görülmeye başlamıştır.
Amerikan Yardım Derneğinin Çocuk Şubesi, çocuk istismarı hakkındaki gazete haberlerinden
ulusal bir araştırma düzenlemiş ve şu sonuca varmıştır (Akt., Zastrow, 2013:276).
Bu çocukların şiddete maruz kalma biçimleri, insanın marifet ve yaratıcılığının oldukça
olumsuz bir yönüne tanıklık ediyor. Birçok yaralanma ve zarar, şiddetin uygulandığı aletlerden
ve bu aletlerin çeşitliliğinden kaynaklanıyor. Örneğin saç fırçası yaygın olarak kullanılan bir
dayak aletidir. Daha ölümcül olabilecek elektrik kablosu, TV anteni, kayış, beysbol sopası,
sandalye ayağı gibi aletler de aynı amaç için kullanılabilir. Ayrıca, ayakkabı da oldukça sık
kullanılan, daha az yaratıcı ama oldukça etkili bir dayak aletidir.
Çocukların el, ayak, kol gibi uzuvlarının yakılması, vücutlarında sigara söndürülmesi veya
vücutlarına kaynak sıvıların dökülmesi ve elektrikli ütü bastırılması da oldukça ağır bir şiddet
şeklidir. Bazıları ise sıcak sıvı kazananlarına atılmıştır.
Bazı çocuklar yastıkla, birçok çocuk da su dolu küvette boğulmuştur. Bir tanesi de diri diri
gömülmüştür.
Listeyi tamamlamak gerekirse, çocuklar, dayak, bıcaklama, elektrik verme, yere veya duvara
çarpma gibi uygulamalara maruz bırakılmış, bir tanesine zorla biber yutturulmuştur.
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Araştırmalar sonucu elde edilen bu bilgiler, şiddete maruz kalan çocukların çeşitli şekillerde
yaralandığını ortaya koymuştur.
(Zastrow, 2013:276)
Çocuğa uygulanan şiddette en sık görülen yaralanmalar, çeşitli şekil ve boyutlardaki
çürüklerdir. Bunun yanı sıra, şişmiş uzuvlar, ayrılmış dudaklar, morarmış gözler ve dökülmüş
dişler sıklıkla görülen durumlardır. Geçmişte bir çocuk, şiddet sırasında tek gözünü
kaybetmiştir.
Kemiklerin kırılması da oldukça sıklıkla görülür. Bazıları çatlak, bazıları da parçalı kırıktır.
Kol, bacak ve kaburga kırılması en çok görülenlerdendir. 5 aylık bir bebeğin vücudunda 30 tane
kırık tespit edilmiştir.
Çocuğa uygulanan şiddetlerden en acımasızı, iç hasara ve beyin hasarlarına neden olan
darbelerdir. Kafa yaralanmaları özellikle önemli bir gruptur. Hem iç yaralanmalar, hem de kafa
yaralanmaları birçok ölümün nedenidir. Bu grupta zarar görmüş akciğer, dalak ve karaciğerin
olduğunu görüyoruz. Kafadaki yaralanmalar kafatası çatlağı ya da beyin hasarının olduğu
durumlardır.
Bu bilgiler, neredeyse her eyaletteki toplumlarda çocuklarda uygulanan şiddeti, tüm
acımasızlığı ve korkunçluğuyla gözler önüne sermektedir.
Kaynak: Vincent De Francis, Child Abuse-Preview of a Nation-wide Survey (Denver:
American Humane Association, Children’s Division, 19639, pp. 5-6.
8.3.2. DUYGUSAL İSTİSMAR
Duyusal istismar, duygusal bakımdan kötü davranma (Tomanbay, 1999:72), olarak
tanımlanmaktadır.
Çocuğun ihtiyacı olduğu duygusal yakınlığın ana-baba, kurum çalışanları gibi ilgililer
tarafından gösterilmemesine duygusal istismar denir. Duyusal istismarın terk etme, aşırı
hoşgörü, ana-babanın kendi arasındaki anlaşmazlıklara çocuğun taraf olmaya zorlanması gibi
eylemli veya eylemsiz surette işlenmesi mümkündür. Ancak duygusal istismarın ana-babalar
tarafından yaygın olarak işlenen birçok türü suç olarak düzenlenmemiştir (Erdoğan, 2011:390).
Fiziksel istismar veya cinsel istismar da görülen fiziksel bulgu ve semptomlar duygusal
istismarda yoktur, duygusal istismardaki görünmeyen bulgu ve semptomlar istismara uğrayanın
kalbinde ve beynindedir, göstergesi incinmişlik ve kalp kırıklığıdır.
Duygusal istismar tek başına bulunabileceği gibi diğer istismarlarla birlikte görünebilir.
Duygusal istismarda, istismarcı, istismarını mağdura kasten yapmaktadır ve uyguladığı
istismarın farkındadır. Duygusal istismarın bu yönü “mobing”e benzemektedir.
İhmal veya fiziksel, cinsel, duygusal istismar, emek istismarı türleri, tek başlarına da bir
arada da işlenmiş olabilir. İstismarın her türü, çocuğun fiziki, psikolojik ve sosyal gelişimini
olumsuz etkiler. Bu etkiler; ihmal ve istismar vakalarının sıklığı, süresi ve bunları işleyenin
çocuğa yakınlık derecesi ile çocuğun gelişim düzeyine bağlı olarak, kalıcı, geçici, şiddetli, hafif
veya orta şiddette olabilir. İhmal ve istismar edilen çocuk, daha sonra başkası için de kendisini
130

de yaralayıcı davranışlar içine girebilir. Çocuğun kendine ve başkalarına olan güveni kaybolur.
Şiddete uğrayan çocuk yaralanabilir, sakatlanabilir (Erdoğan, 2011:390).
Yapılan araştırmalar, parçalanmış veya çatışmalı ailelerde çocuğa karşı işlenen ihmal ve
istismar olaylarında artış olduğunu göstermektedir. Yine alkol, uyuşturucu gibi bağımlılık
yapan madde kullanımı, ailenin yoksulluğu, işsizlik, çocuktaki bedensel veya psikolojik bir
rahatsızlık, aileden birinde görülen psikolojik bir rahatsızlık, istenmeyen çocuk statüsü,
çocuğun başarısızlığı gibi nedenler çocuğun ihmal ve istismar edilmesini tetiklemektedir.
Geleneksel aile yapımızdaki çocuğun görüşünü de almak suretiyle konuşup tartışarak ikna
etmek yerine şiddet kullanarak vazgeçirme yolunun daha fazla kullanılması, çocuğun aileden
kopuşunu ve bu kopma neticesinde istismara uğrama riskini yükseltmektedir. Okullarda da
disiplin yöntemi olarak dayağa başvurulması, sınıfların aşırı kalabalık olması, bazı
öğretmenlerin kişiliğinde olabilecek şiddet eğilimi okuldaki şiddeti artırmaktadır (Erdoğan,
2011:390).
Duygusal ihmal, çocuğun sevgi ihtiyacının karşılanmaması, sağlıklı büyüyebilmesi için
fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması kadar önemlidir. Duygusal ihmali açıklamak ve net terimler
kullanmak oldukça zordur (Zastrow, 2013:279). Çünkü duygusal istismar, diğer istismar
türleriyle birlikte ve ayrı görülebilir ve duygusal istismar yolundaki bağ görünür değildir.
8.3.3. CİNSEL İSTİSMAR
Cinsel istismar; çocuğun rızası olsun ya da olmasın cinsel ilişkiye girilmesi, cinsel
organlarının okşanması, müstehcen söz ve davranışlara maruz bırakılması, yetişkinlerin
çocuklara cinsel organlarını okşamaya yöneltmesi, fuhuş ya da pornografide kullanılması
(Bayraktar, 2012:118) olarak tanımlanmaktadır.
Türk Ceza Kanunu, çocuğun cinsel istismarını iki başlık altında bildirmiştir. Bildirilen tanım
aşağıda verilmiştir. Çocuğun cinsel istismarı:
a. Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel
davranış,
b. Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene
dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar’dır. (TCK, md. 103/1).
Cinsel istismar ayrı bir bölüm altında incelenecektir. Bu bölümde kısa bir bilgi verilmiştir.
8.4. ÇOCUK İHMALİ
Çocuk ihmali; çocuğun, öncelikle ana-babası ve onların yanısıra kendisiyle ilgilenme
görevinde olan kişiler tarafından, çocukta bedensel, ruhsal ve sosyal rahatsızlıklar, eksiklikler
ve zararlar ortaya çıkmasına yolaçacak denli savsaklanması, yalnız bırakılması (Tomanbay,
1999:48-9), olarak tanımlanmaktadır.
Çocuk ihmali; çocuğun beslenme, barınma ve korunma gibi temel gereksinimlerinin ailesi
ya da bakan kişiler tarafından yeterince karşılanmamasıdır. Çocuk ihmali; fiziksel, duygusal ve
eğitimsel olarak değerlendirilmektedir (Bayraktar, 2012:118).
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Çocuk ihmali öncelikle çocuğun ebeveynleri tarafından gerçekleştirilen bir durumdur.
Günlük hayatımızdaki çalışma koşulları ve yaşam standartları, her iki ebeveyninde çalışmasını
gerektirmektedir. Bu bağlamda çocuğun bakımı ebeveynleri tarafından başka kişilere
devredilmektedir. Çocuğun kendisiyle ilgilenme görevi olan kişiler, bakıcılar, büyük ebevynler,
yakın akraba ve komşular ve çocuğun büyük kardeşleri olabilir. Çocuğa bakmakla yükümlü
olan ilgili kişiler ana-babalardan sonra, çocuk ihmali tanımlarında, bildirilen unsurlardır.
Çocuğun ihmal edilmesi de en az istismar kadar ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.
Literatürdeki tanımlar ve alandaki uygulamalar ihmal ve istismar açısından bir ayrıma
gitmektedir. Buna göre, ihmal, çocuktan sorumlu olan yetişkinlerin veya devletin, bilgisizlik
ve/veya olanaksızlık (ebeveyn becerilerinden yoksun olma, çocuğun gelişim özelliklerine
uygun davranamama, yoksulluk, afetler v.b.) nedeniyle çocuğun temel gereksinimlerini
(beslenme, sağlık, eğitim, korunma, bakım yetiştirilme, yönlendirilme, sosyal olanaklara
ulaşma gibi) karşılayamaması bunun sonucunda da çocuğun fiziksel, ruhsal ve sosyal
gelişiminin sekteye uğramasıdır. Bir çocuk, fiziksel duygusal, sosyal yönlerden ihmal edilebilir.
(Özbesler, İçağasıoğlu-Çoban, 2013:142)
Fiziksel ihmal, çocuğun yaşına uygun olarak beslenmemesi, sağlık kontrollerinin düzenli
yapılmaması, temizlik ve bakımının yapılmaması, tehlikelerden ve riskli ortamlardan
korunmaması olarak tanımlanabilir.
Duygusal ihmal de ise çocuğun yaşı, gelişim özellikleri açısından ruhsal ihtiyaçlarının uygun
biçimde karşılanamamasıdır. Bebeğin bakımını yaparken yeteri kadar dokunmama, çocuğa
sarılmama, çocuğa karşı ilgisiz veya aşırı ilgili davranma, çocuğa sınır koyamama,
yönlendirme, rehberlik etme gibi davranışlarda bulunmama ruhsal ihmalin kapsamı içinde
sayılabilir.
Sosyal ihmal ise çocuğun sosyal gelişimini uygun biçimde ele almamaktır. Oyun için yeterli
zaman ayırmasına izin vermemek, çocukla vakit geçirememek, eğitim olanaklarından çocuğu
yoksun bırakmak, çocukların sosyal gelişimlerini destekleyecek (parklar, bahçeler, tiyatro, okul
öncesi eğitim kurumları gibi) hizmetlerin olmayışı veya sınırlı olması da sosyal ihmalin
kapsamı içinde sıralanabilir.
Özetle, çocuk istismarı, çocukların, fiziksel duygusal, zihinsel ya da sosyal gelişimlerini
olumsuz etkileyen tutum ve davranışlara maruz kalmalarıdır. İhmal ise çocuğun beslenme,
bakılma, korunma gibi temel gereksinimlerinin yetişkinler veya devlet tarafından yeterince
karşılanmamasıdır. İhmal durumunda her zaman art niyet ya da kasıt olmayabilir. Kimi zaman
anne babalar veya devletler sosyal çevresel şartlardan (hastalık, yoksulluk v.b.) kimi zaman da
bilgisizlikten dolayı ihmal davranışında bulunabilirler. İstismar durumunda ise, bir kasıt vardır.
İstismarcı çoğunlukla yaptığı davranışın çocuğun gelişimini olumsuz etkilediğinin farkındadır.
Çocuğunlukla, istismara uğrayan bir çocuğun ihmal edildiğini söylemek mümkündür, ancak
her ihmal davranışında istismar bulunmayabilir.
Gerek ihmal gerekse istismar, çocuğun bugününü ve geleceğini ciddi biçimde sekteye
uğratan hatta ortadan kaldıran sonuçlar doğurabilmektedir. (Özbesler, İçağasıoğlu-Çoban,
2013:142-43).
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Ailelerin çocukları ihmal etme nedenlerini Zastrow (2013) ayrı başlıklar halinde bildirmiştir.
Bildirilen bu başlıklara göz atalım.
8.4.1. AİLELERİN ÇOCUKLARI İHMAL ETME NEDENLERİ
• Çocuklarını ihmal eden ailelerin oranı, sosyoekonomik seviyesi düşük sınıflar arasında
daha fazladır. Ekonomik zorlukların, çocuk ihmali konusunda büyük payı vardır. Bu birçok
ailenin yeterli barınma imkanları da yoktur.
• Büyük bir kısmı (bazı çalışmalarda %60’ı) genellikle kadınların geçindirdiği bekar
ebevynli ailelerdir.
• Çocuk sayısı fazla olan ailelerde, çocukların ihmal edilme olasılığı daha fazladır.
• Çocuklarını ihmal eden annelerin büyük bir kısmı, entelektüel kapasitesi düşük kadınlardır.
• İhmalkar ebeveynler (özellikle de çocukla en fazla temas kuran anneler), fiziksel ve
duygusal olarak tükenmiş, sağlık sorunları olan, bastırılmış, amaçlarına ulaşamamış ve umutsuz
bireylerdir. Bu durum onları çocuklarına karşı da “kayıtsız” hale getirir.
• İhmalkar ebeveynler, kendi çocukluklarında duygusal yıpranmalar yaşamış, düzgün bir
sevgi ortamında büyümemiş bireylerdir. İstismarcı ebevynlere benzer şekilde, çocuklukta
yaşanan bu durumlar, ebeveyn olduklarında ekonomik ve sosyal sorunlarla birleştiğinde,
bireylerin fiziksel ve duygusal olarak daha da yıpranmasına neden olur.
• İhmalkar ebeveynler, istismarcı bireyler kadar sıkıntı yaşamış fakat duygusal açıdan onlar
kadar yıpranmamış bireylerdir. Buna rağmen, ihmalkar bireyler de istismarcı bireyler gibi,
sosyal açıdan toplumdan bir miktar soyutlanmışlardır.
(Zastrow, 2013:280).
8.5. AİLELERİN ÇOCUKLARI İSTİSMAR ETME NEDENLERİ
Çocuğa bakım veren ailelerin ve çocuğa bakmakla ikinci, üçüncü kişilerin, çocukları neden
ihmal ve istismar ettikleri bir nedenle değilde, birçok nedenin zincirleme etkisiyle
gerçekleşmektedir. Araştırmalarda çocukları ihmal ve istismar eden ebeveynlerin ve diğer
kişilerin ortak bileşenlerine değinilmiştir. Araştırmalarda bildirilen ortak nedenlerden başka,
ebeveynlere özgü nedenlerde olabalir. Zastrow (2013:279-80), aşağıdaki etkenlerin çocuklarını
istismar eden ebeveynlerde bulunduğunu bildirmektedir.
• Çocukluğunda istismar ve ihmal edilen bazı bireyler, ilerde kendi çocuklarına da aynı
şekilde davranmaktadır. İstismar edilmediyse bile, çocukluğunda düzgün bir sevgi görmeyen
ve yeterli duygusal tatmini alamayan bireyler de, çocuklarını ihmal edebilmektedir.
• İstismar, tıpkı ihmal gibi eğitim seviyesi düşük ailelerde daha sıklıkla görülse de, toplumun
geneline daha rastgele dağılmıştır.
• Ailelerde çoğu zaman, çocuklardan biri istismar ve ihmal konusunda hedef olarak seçilir.
Bunun pek çok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri, çocuğun zihinsel olarak yavaş veya
potansiyel suçlu olarak görülmesidir. Evlilikle ilgili sorunlarda, çocuklardan biri kurban olarak
seçilir ve bu çocuk genelde sorun çıkaran ebeveyne en çok benzeyen çocuk olur. Bir çocuk
daha fazla ağlıyor olabilir, daha hiperaktif olarak ya da anne baba ilgisini daha çok talep
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edebilir. Bunun yanı sıra, evlilik öncesi doğan veya istenmeden olan çocuklar bu nedenle
cezalandırılabilir.
• Bazı durumlarda, istismar edilen çocuk aşırı bağırıp çağırarak, beslenme, konuşma ve
tuvalet alışkanlığı konusundaki problemler, dikkatsiz, olumsuz ve mızmız davranışlarla anne
babanın sabrını zorlayarak sürece katkıda bulunabilir.
• Kurban seçilen çocuk, aile içindeki ruhsal dengeyi sağlama açısından önemli bir birey
olabilir. Bazı sorunlu aileler, aile içi dengeyi sağlamak adına, aileden bir bireyi “günah keçisi”
ilan ederler. İstismar ve ihmale maruz kalan çocuk evden uzaklaştırıldığında, onun yerine başka
bir çocuk getirilir ve yeni günah keçisi ilan edilir.
• Çocuklarını istismara maruz bırakan ebeveynler, genellikle suçluluk duygusundan
uzaktırlar. Sosyal açıdan zayıf, saldırgan, duygusal problemler yaşamaya yatkın, kendini
yetersiz hisseden ve eleştiriye açık olmayan bireylerdir.
• Stres yaratan çevresel faktörler, (mesala evlilikle ilgili sorunlar gibi) ekonomik ve sosyal
sorunlar bazen ebevyenlerin istismara yönelmesini tetiklemektedir.
• Çocuk istismarı yapan ebeveynler, çoğu zaman sıkı disipline inanarak, çocuklarından bu
kurallara itaat beklemektedirler. Çocuğun anne babayı tatmin etmesi için gerekli talepler de
yüksektir.
• Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının, istismar konusunda büyük rolü oynamaktadır.
Alkol, bütün kötülüklerin anasıdır.
Kuran-ı Kerim
8.6. EKONOMİK İSTİSMAR
Çocukların erken yaşlarda çalıştırılmaya başlanması ve çocukların çeşitli işkollarında
çalıştırılması ülkemizde yaygınlığı bulunan bir durumdur ve yoksul aileler özellikle “gelir” için
çocuklarını çalıştırmaktadır. Ülkemizde çocuk çalıştırma, kanunlarla yasaklanmış olsa dahi,
çocuklar farklı iş kollarında çalışmaya devam ettirilmektedir. İş kanununda, çalışma yaşı olarak
onbeş yaş ifade edilmiş, hafif işlerde bunun onüç yaşa kadar indirgenecği bildirilmiştir. Ayrıca
Umumi Hıfzısıhha Kanunu oniki yaşından küçüklerin çalıştırılmaması gerektiğini
bildirilmektedir. Çeşitli uluslararası kuruluşlar çocuğun çalıştırılmasını olumsuz olarak
nitelemiş ve yasaklamışlardır.
Çocuğun, işgücünün veya kazancının sömürülmesi, emsal işleri yapanlardan düşük ücret
verilmesi, eğitiminin engellenerek çalıştırılması emek istismarıdır. Kırsal kesimde, tarım
işlerindeki aile içi çocuk işçiliği, çalışma şartları ağırlaştığında mağduriyete yol açar. sokakta
çalıştırılan çocuklar geceleri eve gelse bile ağır risk altındadır. Aile, yoksulluk nedeniyle
çocuklarından bütçeye katkı beklerken onların eğitimleri aksamaktadır. Yargıtay’a göre,
“Acıma, merhamet ve şefkat duygularıyla bağdaşmaz biçimde çocuğun eğitimini engellemek
suretiyle sokaklarda çalıştırılması, aile bireylerine kötü davranış suçunu oluşturur (Akt.,
Erdoğan, 2011:394-95).
Görsel medyaki reklamlar, çocukları “marka ve beğeni” temelinde alışverişe davet
etmektedir. Kısaca çocukların beğenileri reklam malzemesi olmuştur. Ebeveynlerin
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çocuklarının, hatta kendilerinin, “tüketici hakları” çerçevesinde bilgi olmaları “ekonomik
istismarı” çoğunlukla önleyecektir. Ekonomik istismara, TCK’da 194. maddede işaret
edilmektedir.
Çocuklara sağlıkları için tehlikeli maddeler vermek veya tüketimine sunmak altı aydan bir
yıla kadar hapis cezasını gerektirir (TCK, md. 194).
TCK’da ekonomik istismarın kumar boyutuda ele alınmış hapis süresi, söz konusu çocuk
olunca, verilen ceza ikiye katlanarak öngörülmüştür.
Kumar oynatmak biryıla kadar hapis ve adli para cezasını gerektirir; çocuklara kumar
oynatılması cezayı bir katı artırır (TCK, md. 228).
Bazı aileler ve aile bireyleri hatta şebeke suç örgütlerinin çocuğu dilendirdiği, dilenmeye
zorladığı bilinen bir durumdur. TCK’da çocuğun dilendirilmeside suç sayılan unsurlar arasında
bildirilmiştir.
Çocuğun dilendirilmesi de onun istismarı olup bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasını
gerektirir. Üçüncü dereceye kadar yakınlara karşı işlenme ve örgüt faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi cezayı artırım sebebidir (TCK, md. 229).
Sokakta çalışan çocuklar ciklet, su, balon, simit satıp, ayakkabı boyayıp, hamallık, çöp
toplayıcılığı, çiçek satıcılığı yapmakta, sık sık iş değiştirmektedirler. Bu çocuklar uzun sürelerle
çalışmakta, bir bölümü asgari ücretin üstünde de olsa, genellikle az para kazanmakta, yetersiz
beslenmekte, ağır yük taşımakta, çeşitli kazalara uğramaktadırlar. Ayrıca çalıştıkları ve
bulundukları ortamlar çocuklar için tehlikeli olabilmektedir. Çocuklar fiziksel ve cinsel
istismara açık ortam ve koşullarda çalışmaktadır. Sokakta çalışan çocuklar zabıta ve polislerle
sık sık karşı karşıya gelmekte; çeşitli kişilerden fena muamele görmekte; sokak çetelerine
girmekte; zararlı maddelere alışabilmektedir. Sokakların tehlikeli ortamlarında çalışan çocuklar
sıklıkla okulu terk etmek zorunda kalmakta; aileleriyle sorunları arttığında evden kaçmakta;
zamanlarının büyük bir bölümünü sokakta geçirmektedirler. Ailesi ve okuluyla ilişkisi kesilerek
sokak çocuğu olmaya aday önemli sayıda çalışan çocuğun olduğunu, bu alanda yapılan bazı
araştırmalar ortaya koymuştur (Karabulut, 2000:511).
Çocuğun, işgücünün veya kazancının sömürülmesi, emsal işleri yapanlardan düşük ücret
verilmesi, eğitiminin engellenerek çalıştırılması emek istismarıdır (Erdoğan, 2011:393).
Çocuğun ekonomik istismarı literatürde sömürü olarak nitelendirilmiş ve istismarın diğer
alanlarını da kapsadığı bildirilmiştir. Zastrow, (2013:279), sömürüyü şu şekilde ifade
etmektedir. “Bu kategori, çocukları uzun süreli çalışmaya zorlama ve hırsızlık, dilencilik, fuhuş
gibi olaylara yönlendirme durumlarını kapsar.”
Çocuğun çalışması, aile için “gelir”, çocuğu çalıştıran için “ucuz emek” anlamına gelmekte;
çalışan çocuk için ise, “para kazanma” olgusu, büyüme, yetişkin olma olarak algılanmaktadır
(Başyatmaz, 1990).
8.7. İSTİSMARIN SONUÇLARI
Genel olarak istismarın sonuçları; fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel sonuçlar olarak
bildirilmektedir. İstismarın sonuçlarını, Bayraktar (2012:118-19), dört başlık altında
bildirimektedir.
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FİZİKSEL SONUÇLARI
Duygusal acı ile bedensel olarak baş edebilmek için birçok çareye başvururlar. Bunların en
önemlisi, zihin ve bedenin birbirinden ayrılmasıdır. Beden cansız bir varlık olarak algılanır. Pek
çok istismar mağduru kendi bedenlerinin dışına çıkıp daha güvenli bir yere ulaşarak, kendileri
ile konuşmayı bir savunma kenaziması olarak kullanırlar. Vücudun jiletle kesilmesi, yakma,
saç koparma, parmaklarını çiğneme ve ezme gibi... Böylece bedenleri istismar edilirken,
zihinleri özgür kalır.
DUYGUSAL SONUÇLARI
İstismar çocuğun henüz gelişmemiş olan duygularını ve anatomisini aşırı şekilde uyarır.
Bunun sonucu olarak, güven duygusuna inen erken ve derin darbeler sonucunda gelişim, travma
anında donup kalabilir. Süreğen istismar geçmişi olan çocuğun güven duygusunda sarsılma,
aile içi iletişimin bozulması, duygusal gelişimin sekteye uğraası gibi nedenler sonucunda ciddi
duygusal hasar gelişir. Bunlar çocuğun yaşına uygun davranışlar göstermesini engelleyebilir.
Bunların sonucu olarak da çocuğun aile kurma hisleri yıkılır, ben merkezli gelişimi olaylardan
kendini sorumlu tutmaya yönelebilir. Bunun sonucu olarak gelişen süreçte hastalıklı aile
elmanları oluşur. Çocuğun ebeveynine karşı güveninin sonsuz olması gerekir, çocuk güven
duyduğu kişi ya da kişilerce istismara uğrarsa, aile koruma görevini yapmamış ve çocuk ihanete
uğramış olacaktır.
BİLİŞSEL SONUÇLARI
Cinsel istismar, aileleri doğrudan istismarın yanı sıra, çarpıtılmış inanç yapısı içeren sistemik
bir beyin yıkamaya yönlendirir. Bu da çocuğun gelişiminin önemli bir parçası olan, dış
gerçekliliği algısı ile keşfetmek ve bu algılara güvenmek edinimlerinden yoksun bırakır.
SOSYAL SONUÇLARI
Çocukluk döneminde istismara uğramış çoğu yetişkinin, çevresi ile samimi ilişkiler
kuramadığı, dostlukları devam ettiremediği ve genellikle yalnız yaşamı seçtikleri, toplumdan
izole oldukları bilinmektedir. Tüm bunların sonucu olarak; empati noksanlığı, sosyal beceri
eksikliği, kişilik sorunları, çatışma-çözmü yetersizliği, şüphecilik ve içe kapanma görülür.
(Bayraktar, 2012:118-19).
İstismarın nedenlerini tek bir sonuçta açıklayamadığımız gibi, sonuçlarını da çok değişkenli
olarak kabul etmeliyiz. İstismarın sonuçları çoğunlukla iç içe geçmiştir ve karmaşık bir
örüntüyle karşımıza çıkmaktadır.
Cinsel istismar genellikle yuva ve okul çağı çocukları üzerinde gerçekleşsede, bebeklik
döneminde gerçekleşen cinsel istismar olgularıda bulunmaktadır. Bebeklik döneminde
gerçekleşen erken cinsel istismar olguların da ciddi yaralanma ve lezyonlar, fiziksel sağlığı
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olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Küçük çocuğun istismarı ebeveynleri ve yakın akraba
çevresi üzerinde de olumsuz etkiler bırakmaktadır. Çocuk ve çevresi için travmatiktir.
Özetle, çocukluk döneminde istismara maruz kalan çocuklarda suçluluk hissi, kendini
değersiz görme, içe kapanma, sosyal ilişki kurmada güçlük, istismarın gerçekleştiği yerlerden
korkma ve buralara gitmek istememe, istismarcılardan korkma onların yanlarına gitmek
istememe, ani seslerden korkma, saldırgan davranış (özellikle erkek çocuklarda), öfke
nöbetleri, yalan söyleme, isyankarlık, depresyon, gece korkuları, gerileme, alt ıslatma,
öğrenilmiş çaresizlik, yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, teşhircilik, baştan çıkarma veya
oyunlarında cinsel içeriğin olması, erişkin veya diğer genç çocuklarla daha sık cinsel ilişkiye
girme davranışları, yetersiz sosyal beceriler, güvene dayalı ilişkiler kurmada güçlük, zihinsel
aktivitelerde durgunluk, kendine zarar verme, yeme bozuklukları görülebilmektedir (Özbesler,
İçağasıoğlu-Çoban, 2013:146).
8.8. ÖZET
Çocuğun istismar ve ihmali, onun bio-psiko-sosyal sağlığı üzerinde, önemli etkiler
bırakmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmalinin uzun süreli görünen ve görünmeyen etkileri,
çocuğun gelişim basamakları üzerinde ipotek gibi durmaktadır, kısaca çocuğu iflah olmaz bir
yola sevk etmektedir.
Çocuk istismarı en kısa anlamda çocuğa kötü davranmadır. Çocuk istismarı ve ve ihmali
çocukların ebeveynleri, bakıp gözetmek görevini yapan ikinci, üçüncü bireyler ve yabancılar
tarafından gerçekleştirilebilir.
Çocuk istismarı literatürde üç başlık altında bildirilmektedir. Fiziksel istismar, duygusal
istismar, cinsel istismar olmak üzere üç tür istismar boyutuna dikkat çekilmektedir. Çocuğun
ekonomik istismarı ve sömürüsü ise ayrı bir başlık altında literatürde bildirilmektedir.
Ailelerin çocuklarını ihmal etme ve istismar etme ve istismar etme nedenleri arasında; sosyookonomik seviyesi düşük aileler, entellektüel kapasitenin düşük olduğu aileler, ihmalkar
ebeveynler, stres yaratan çevresel faktörler, alkol ve uyuşturucu bağımlısı aileler, eleştireye
açık olmayan aileler ve/veya ebevynler ve birçok etmen, bildirilmektedir.
İstismarın, fiziksel sonuçları, duygusal sonuçları, bilişsel sonuçları ve sosyolojik sonuçları
bulunmaktadır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sekizinci bölümde çocuk istismarı ve ihmalinin tanımlar ve çeşitlerini, ailesel özellikleri ve
sonuçlarını öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Ülkemizde iş kanununda çalışma yaşı olarak hangi yaş bildirilmiştir?
a. 11
b. 12
c. 13
d. 14
e. 15
2. Genel olarak istismarın sonuçları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bildirilmemiştir?
a. Fiziksel
b. Duygusal
c. Sosyal
d. Bilişsel
e. Kültürel
3. İstismarın sonuçları çoğunlukla iş içe geçmiştir ve ................................. bir örüntüyle
karşımıza çıkmaktadır?
a. Karmaşık
b. Cinsel
c. Duygusal
d. Bilişsel
e. Hiçbiri
4. Çocuk istismarı içinde ............................ görünür izler bırakmakta ve tabipler tarafından tıbbi
teşhisi kolaylıkla yapılmaktadır?
a. Karmaşık
b. Cincel
c. Duygusal
d. Fiziksel istismar
e. Sosyal
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi çocuğa uygulanan şiddette en sık görülen yaralanmalar
arasında yer almaz?
a. Çürükler
b. Şişmiş uzuvlar
c. Dökülmemiş dişler
d. Ayrılmış dudaklar
e. Morarmış gözler
6. Çocuğa duygusal bakımdan kötü davranma hangi istismar türü içinde ele alınır?
a. Duygusal istismar
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b. Fiziksel istismar
c. Ekonomik istismar
d. Cinsel istismar
e. İhmal
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cinsel istismar içinde ele alınmaz?
a. Müstehçen sözler
b. Mühtehçen davranışlar
c. Yetişkinlerin cinsel organlarını çocuklara okşatması
d. Çocuklara pornografi seyrettirme
e. Çocuğa tokat atma
8. Çocuk ihmali öncelikle çocuğun ................................... tarafından gerçekleştirilen bir
durumdur?
a. Çevresi
b. Dayısı
c. Amcası
d. Ebeveynleri
e. Arkadaşları
9. Çocukların erken yaşlarda çalıştırılmaya başlanması hangi istismar türü içinde ele
alınmaktadır?
a. Ekonomik istismar
b. Cinsel istismar
c. Duygusal istismar
d. Fiziksel istismar
e. Hiçbiri
10. Türk Ceza Kanununda çocuğun dilendirilmesine, ile tanımlanmıştır?
a. Suç
b. Suçsuzluk
c. Fiziksel istismar
d. Taciz
e. Korunma

Cevaplar
1) e, 2) e, 3) a, 4) d, 5) c, 6) a, 7) e, 8) d, 9) a, 10) a
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9. SUÇ AZALIR MI?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Dokuzuncu bölümde, suç azalır mı? Sorusu cevaplanıp, suç davranışını azalmak için gerekli
kriterler öğrenilecektir.
9.1. Giriş
9.2. Suçluluğu Azaltmada Üç Temel Faktör
9.3. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumumuzda kadın cinayetleri tedbir alınırsa azaltılabilir mi? Analiz ediniz.
2. Suç davranışını azaltma çabaları içinde, suçluluk azalmıyor diye, suçlulukla ilgili çalışmaların,
araştırmaların sonlandırılması mı gerekir?
3. Teknolojik gelişmeler yeni suç olanları için elverişli ortamlarmıdır, analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Suç azalırmı

Suç davranışının
azaltılmasında etkin olan
kriterler öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamalarında, suç
davranışının azaltılması için
dikkat edilmesi gereken
kriterlerin kolay anlaşılması
sağlanacaktır
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9.1. GİRİŞ
Her toplum suçluluğu azaltmak için, kendi imkanları dahilinde birçok çalışmalar yapmıştır
ve yapmaya da devam etmektedir. Suç alanlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar eski
dönemlerden beri devam etmesine rağmen suçluluk “devam etmektedir”. Bu bağlamda demek
ki suçluluk tam olarak azaltılmıyor ve toplumun gelişmesi paralelinde yeni suç çeşitleri ortaya
çıkıyor. Suçluluk bazen azalan, bazen de artan grafik oranları ile dalgalanmaya devam ediyor.
Literatürde suçlulukla ilgili onlarca kuram olmasına rağmen, suçluluğu hiçbir kuram tam olarak
açıklayamıyor. Kuramların suçluluğu açıklayamaması şüphesiz, suçun doğasından ve suç
davranışını devam ettiren bireysel özelliklerden kaynaklanmaktadır. Toplumsal çalışmalar ve
hükümetlerin çalışmaları, suçluluğu dönem dönem, dalga boyutunda azaltsa bile, gelecekte
suçluluğun önleneceğine dair kanıtsal çalışmalar, suçun önleneceğine dair belirsizliği yok
etmiyor. Tarihsel süreçte suçun cezalandırılması ve alınan ek önlemler paketi, bireyleri suçlu
olmaktan kurtaramıyor veya, rehabilite edemiyor.
Suçun azaltılması çabaları, suçluluk yok olmuyor diye, suçlulukla ilgili çalışmaların
sonlandırılması anlam taşımaz. Tam tersi, suçlulukla ilgili hiçbir çalışma yapılmazsa,
suçluluğun dalga boyutu daha da yükselecektir. Belki de suçluluk dünya hayatı tamamen
sonlanınca bitecektir.
9.2. SUÇLULUĞU AZALTMADA ÜÇ TEMEL FAKTÖR
Suçluluğun azaltılmasında Zastrow üç etmen bildirmektedir. Bu etmenler şunlardır.
• Cezaların artması veya azalması
• Islah sistemini reformdan geçirmek
• İlk olarak suçu önlemek
(Zastrow, 2013:448).
Suç ceza oranı, toplumlarda suçun işlenme sıklığı ve toplumda yarattığı etkiye göre,
değişmektedir. Zastrow (2013:448)’a göre, çeşitli hükümlerin etkinliğini arttırmak için, yapılan
öneriler arasında tutuklama, mahkumiyet ve ceza arasındaki sürelerin kısaltılması, daha sert
cezalar verilmesi, mükerrer suç işleyenleri sürekli hapishanede tutma, beyaz yakalı suçlara karşı
kavuşturmanın arttırılması, tek tip cezaların geliştirilmesi, mağduru olmayan suçların suç
olmaktan çıkarılması ve daha sıkı silah kontrolünün yapılması bulunmaktadır.
Suç ceza oranın da, cezaların artması veya azalması, suçluluğun azalmasında etkin
görünmektedir ama, suçluluğu tamamen yok edememektedir. Suçun davranış olarak
oluşumundan sonra, oluşan suçun cezalandırma süresi uzadıkça, “caydırıcılık olumsuz
etkilenmektedir.” Caydırıcılığı olumsuz olarak etkileyen faktörlerden biri de, mahkeme
sürecinin uzunluğudur.
Yine suç ceza oranına gelirsek, caydırıcılık etmenleri için iki kriter öne çıkmaktadır.
1. Suçun cezalandırılma süresi
2. Yargılama sürecinin uzunluğu
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Geç gelen adalet, sorgulanmalıdır.
Suç ceza oranın da, suçluluğun azalması için, suçun cezalandırılması hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmelidir ve yargılama süreci ve etkinliklerinin, aynı şekilde süresi uzun
olmamalıdır. Suçun önlenmesine yönelik “hızlı davranılması” suçluluğu azaltmada odak
noktalardan biri olarak gözükmektedir. Böylece “kamu vicdanı da” tatmin olacak, mağdur ve
mağdur yakınlarının, dolayısıyla toplumun yasalara “adalet bağlamında” bakmaları
sağlanacaktır.
Suç ceza paralelinde, ele alınması gereken konulardan biri de, ciddi suçların, “ileri yaşlarda”
işlenmesi veya tam tersi, ciddi suçların bazen çocuklar tarafından “düşük yaşlarda”
işlenmesidir. Cezalar ne kadar sert olsada “ileri yaşlarda” ve “çocuk yaşlarda” ciddi suç
etkinliği toplumumuzda yüksektir. Özellikle doğu bölgelerinde bazen diğer bölgelerde, cinayet
ve namus cinayetlerinin, çocuklar ve yaşlılar tarafından işlenmesi önemli sosyal bir olguludur.
Suç etkinliği ve yaş dağılımı arasında köprü kurmak, gelecekte suçun azaltmasında etkin
olabilir. Suçun azaltılmasında “yaş suçluluk köprüsü” temelde bir çok disiplinin etkileşimini
gerektirmektedir. Ortak olan çalışmaları birçok disiplinle yapılması, etkinliklerin
gerçekleşterilmesi, suçla mücadelede ivme kazandıracaktır.
Suçlulara daha sert cezaların verilmesi, temilini “caydırıcılık kuramından” almaktadır.
Caydırıcılık kuramı, diğer suçluluk kuramları gibi “görece yordanmaktadır”. Sonuç olarak
caydırıcılık da suçu bir noktaya kadar önlemekte, suçluluğun tamamını önlemede başarısız
olmaktadır.
Daha sıkı güvenlik tedbirleri veya uyuşturucuyla mücadele veya daha sıkı silah kontrolü
suçluluğun azaltılmasında etkin olmakla birlikte, suçun azaltılmasında tamamen etkin
olmamaktadır. Cinayetler yine devam etmekte, güvenlik dahil olduğu birikimi tamamen
koruyamamaktadır. Öyleyse eksik olan nedir? Adalet duygusu mu, öfke mi, ahlaksal anlayış
farklılıklarımı, yasalar mı, suçlunun güdülenmesi mi, yoksa mağdurun özellikleri mi? Cevap
bu etmenlerin “bileşimi” olabilir.
Netherland (1971:351-60; Akt., Duyan, Özgür-Soyar, Özbulut, 2008:189-90)’a göre; genel
olarak sosyal hizmetin suçluluk alanında müracaatçıların tedavi ve ya da rehabilitasyonunda
önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanının rolleri; kabul ve izleme,
teşhis ve sınıflandırma, danışmanlık ve tedavi ve tahliye planlamasın içirmektedir. Sosyal
hizmet uzmanları, müracaatçıyı hem soruna hem de çözüme katkı veren geniş sosyal sistemin
bir parçası olarak görürler. Bu anlam da ekip çalışması ve toplum kaynaklarıyla bağlantı kurma
sosyal hizmet uzmanının ayırıcı becerileri olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları müracaatçının
davranış değişiminde olduğu kadar, aile ve sosyal çevresiyle ilişkileri, ceza ve adalet sisteminin
iyileştirilmesi konularında da etkili çalışmalar yapar.
Netherland (1971:351-60)’ın ifade ettiği gibi, sosyal çalışmacı, görev ve süreç amaçlı
uygulamalarını gerçekleştirirken, ceza sisteminin reformunda da etkin rol oymamaktadır.
Ülkemizin gerçekliği ise, adalet sisteminde sosyal çalışmacı sayısının azlığıdır. Suç
davranışının engellenmesi için yeter sayıda sosyal çalışmacı gereksinimi, üst boyutlardadır.
Ceza sisteminin geliştirilmesinde, atılacak ilk adım belki de bugün çelişen amaçları açıklığa
kavuşturmaktadır. Bunlardan bazıları doğası gereği cezalandırıcı iken, diğerleri ıslah
145

yönelimlidir. Kamuoyu ve devlet memurlarının kafası hapis cezasının öncelikli amacının ne
olması gerektiği konusundaki karışıklık, hapishane yönetiminin ve mahkumların kafasını da
karıştırmaktadır. Böylece rehabilistasyon da zorlaşacaktır (Zastrow, 2013:451).
Eğer ceza sistemi, öncelikli amacını rehabilitasyon olarak belirleseydi, birçok değişiklik
gerçekleşebilirdi. Mesela, hatalı bir kişiye ceza verilmesinde, bugün öncelikle geçmişteki
eylemlerinin doğası temel alınmaktadır. Eğer suçlu bulunan bir kişi daha önce ciddi suçlar
işlemişse, uzun bir hapis süreci olasıdır. Reformcu bir yaklaşım ise bunun yerine danışan kişinin
(suçlunun) yasayı çiğneme eğilimini azaltmaya odaklanacaktır. Bu tanımlama süreci içerisinde
kişinin neden suç işlediğinin değerlendirilmesi ve suçlunun istediği şeyi yasal olarak nasıl elde
edebileceğinin belirlenmesi de olacaktır. Ardından gerekli hizmetler tespit edilecek ve iş bulma,
bir eğitim ya da meslek programına kaydolma, danışmanlık ya da aile hizmeti alma, tıbbi ya da
ilaç yoluyla tedavi görme, borçlarını ödeme ve/veya zararı karşılama gibi, danışan kişinin
sorumlulukları tanımlanacaktır. Toplumdan tecrit edilme genellikle ancak danışan kişi
danışmanlık planının gereksinimlerini yerine getirmede (mesela zararın karşılanması) başarısz
olduktan sonra ya da danışan kişi topluma açık bir tehdit oluşturduğunda devreye girecektir
(Zastrow: 451-52).
Suçun önlenmesinde, suç davranışının psiko-sosyal formülasyon ve tedavisinde, sosyal
çalışmacı katkısı elzemdir. Islah ve rehabilitasyon çalışmaları, tutukevi ve denetimli
serbestlikte odak alınması ve çalışmaların arttırılması ve sosyal çalışma katkılarının sağlanması
için, sosyal çalışmacı yetiştiren lisans bölümlerinin sayıca arttırılması ve kaliteli sosyal
çalışmacıların yetiştirilmesi ihtiyacı çok belirgindir. Teorik olarak suçun önlenmesi için
Zartrow (2013:453-54), aşağıdaki kriterlere dikkat çekmektedir.
• Hüküm giyen kanunsuzların hapishanede tutulması. Özellikle pratikte herkesin nadiren suç
işlemesi nedeniyle, bu tür bir yaklaşım oldukça pahalı olabilir.
• Suçu doğuran ekonomik, sosyal ve siyasi koşulların değiştirilmesi. Geliştirilen sayısız
öneri arasında, aile yaşamının geliştirilmesi, eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitimin
öğrencilere ilgi çekici, gelişimi sağlayan bir deneyim sunması, polisin ırksal profillemeyi sona
erdirmesi, yoksul ve azanlık gruplar da dahil tüm yurttaşlara eşit olanaklar sunulması, tüm
elverişli kişilere tam istihdam ve yeterli geçim ücreti sunulması, şehir merkezlerinde barınma
ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve alkol ve uyuşturucu bağımlılığının azaltılması.
• Halkın suç mağduru olmaktan kaçınma yönünde eğitilmesi. Bu dördüncü yaklaşım bazı
ayrıntılarıyla ve suçu azaltma olanaklarıyla birlikte ele alınacaktır. Bu yaklaşım herkesin
farkında olması ve içinde yer alması gereken bir yaklaşım olması nedeniyle vurgulanmıştır.
Yavuzer (1988:286-87), çocuk suçluluğunun önlenmesi için, çocuk mahkemeleri süreci ne
dikkat çekmekte ve sağlık profesyonellerine bazı öneriler vermektedir. Çocuk suçluluğunun
azaltılmasında dikkat edilmesi gereken öneriler şunlardır.
• Suç işlemiş çocuk, mahkemeye sevkedilmeden önce oluşturulabilecek “alıkonma
merkezleri”nde, pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının denetiminde, yaşına ve
gelişim evresine uygun bir tutum içinde bekletilmelidir.
• Çocuk mahkemelerinde görev alacak tüm uzman personel, çocuk suçluluğu psikolojisi ve
eğitimi, ergenlik psikolojisi v ekrimonoloji konularında yoğunlaştırılmış kurslarla kısa sürede
yetiştirilmelidir.
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• Çocuk mahkemelerinde görev alacak pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları, suçlu
bireyin yakın çevre koşullarını yeterince izlemeli ve alie içindeki duygusal ve toplumsal
etkileşim ortamını saptamalı, uygulanacakları testler aracılığıyla, suçlu gencin zeka ve kişilik
özelliklerini belirleyebilmelidirler.
• Suçlu genç, uzmanların elde ettikleri bulguların ışığında, ya okula yöneltilmeli ya da ilgi
ve yetenekleri doğrultusunda, kurum içinde, belirli bir mesleğe yöneltmek amacıyla üretici
kılınmalıdır.
• Kurum içinde görev alacak uzman pedagoglar, grup ve davranış terapisi yöntemlerinden
yararlanarak, çocuğun topluma yeniden kazandırılmasını sağlamalıdırlar.
• Tahliye edilen çocuğun kurumdan çıktıktan sonra, ailesi olmadığı takdirde yaşamını
sürdürebileceği “merkezler” oluşturulmalı ve bu merkezlerde görev yapacak uzmanlar,
çocuğun okula ve mesleğe yöneltilmesinde etkin kılınmalıdırlar. Bu uzmanlar ayrıca, yakın
çevre koşullarını düzenleyerek, onun ruh sağlığına kavuşmasında da yardımcı olabilmelidirler.
• Her yıl ortalama 100.000 çocuğumuzun suç işlediğ idüşünülürse, yeniden suça
yönelebilecek yüz binleri, bu damgayı yemekten kurtarmak üzere toplumca gerekli önlemlerin
alınması zorunludur.
9.3. ÖZET
Toplumlar kendi dinamiklerine göre, suçluluğun ve çocuk suçluluğunun azaltılması için bazı
tedbirler almışlar ve uygulamışlardır. Alınan tedbirler ve çalışmalar sonucu suçluluk oransal
olarak görece azalmış ama suçluluk davranışı son bulmamıştır. İnsanlık tarihi kadar eski olan
suçluluk, teknolojinin de gelişmesiyle direnç kazanmış, varlığını korumuştur.
Suçluluğun azaltılmasında Zastrow; cezaların artması veya azalmasını, ıslah sisteminin
reforme edilmesini, ilk olarakda suçu önlemenin gerekliliğini bildirerek, üç modele vurgu
yapmıştır.
Suçluluğun azaltılması için, suç-ceza oranı ve etkisi ele alınmaktadır. Suçluluğun
azaltılmasında temel tedbirlerinden biri olarak öngörülen cezanın kendinden beklenen
caydırıcılığa kavuşması için, suçu cezalandırma süresi ve yargılama sürecinin uzun olmamasına
dikkat edilerek değerlendirilmesi ayırıcı kriterler olarak ifade edilmiştir.
Literatürde suç-ceza kısır döngüsüne dikkat çekilmekte, tutukevi için, rehabilitasyon
çalışmaları ve suç davranışının ıslahına değinilmektedir.
Suç davranışının önlenmesi için, sosyal çalışmacı mesleki katkısının önemine işaret
edilmekte, ülkemizde sosyal çalışmacı açığının yüksek olması dezavantaj olarak
bildirilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dokuzuncu bölümde suç azalır mı? Sorusunun cevabı olabilecek konular ele alındı. Suç
davranışının azaltılması için cezaların ele alınması, ıslah sistemi reformları ve ilk olarak suç
davranışının önlenmesine dair açıklamalar yapıldı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suçluluğun azaltılmasında temel etmenler arasında yer
almaz?
a. Cezaların artması
b. Cezaların azalması
c. Islah sisteminin reformu
d. Islah sistemini reform etmemek
e. Önce suçu önlemek
2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, suçluluğu, azaltmak için, çeşitli hükümlerin etkinliğini
arttırmada, yapılan öneriler arasında yer almaz.
a. Tutuklama
b. Mahkumiyet ve ceza arasındaki sürelerin kısaltılması
c. Daha sert cezalar
d. Daha sıkı silah kontrolü
e. Daha hafif cezalar
3. Suç ceza oranında suçluluğun azaltılması için suçun cezalandırılması ........................ bir
şekilde olmalıdır?
a. Hızlı
b. Yavaş
c. Orta
d. Hafif
e. Hiçbiri
4. Suçlulara daha sert cezaların verilmesi temelini .................................... kuramından
almaktadır?
a. Bilişsel-davranışcı
b. Davranış
c. Psiko-sosyal
d. Caydırıcılık
e. Analitik
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi adli sosyal hizmette sosyal hizmet uzmanının görevleri
arasında yer almaz?
a. Kabul ve izleme
b. danışmanlık
c. Danışmanlık yapmamak
d. Tahliye planlaması
e. Psiko-sosyal müdahale
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6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi adli sosyal hizmette sosyal hizmet uzmanının görevleri
arasında yer almaz?
a. Tahliye planlaması
b. Grup çalışması yapmamak
c. Danışmanlık
d. Fonksiyonel terapi
e. Meşguliyet terapisi
7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde, çocuk suçluluğunun azaltılmasında dikkat edilmesi
gereken öneriler arasında yer almaz?
a. Çocuk suçululuğu konusunda eğitim
b. Ergenlik psikolojisi konusunda eğitim
c. Kriminoloji eğitim
d. Suçlu bireyin yakın çevresinin incelenmemesi
e. Keşilik özelliklerinin dikkate alınması
8. Liberatürde suç ceza kısır döngüsüne dikkat çekilmekte, tutukevi için, ..............................
çalışması ve suç davranışının ................................... değinilmektedir.
a. Rehabilitasyon/Islahına
b. Ego/süperegosuna
c. Yalın/yakın
e. Hiçbiri
9. Teknolojik gelişmeler yeni suç alanları için ................................... ortamlardır.
a. Psişe
b. Elverişli
c. Elverişsiz
d. Sıfır
e. Uzak
10. Sosyal hizmet uzmanı aşağıdaki adli sosyal hizmet alanlarından hangisinde çalışır?
a. Aile mahkemesi
b. Çocuk mahkemesi
c. Emniyet Müdürlüğü çocuk büro
d. Adli Tıp
e. Hepsi

Cevaplar
1) d, 2) e, 3) a, 4) d, 5) c, 6) b, 7) d, 8) a, 9) b, 10) e
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10. CEZA ADALET SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Onuncu bölümde ceza adalet sistemi öğrenilecektir.
10.1. Giriş
10.2. Polis
10.3. Mahkeme Sistemleri
10.4. Ceza Sistemleri
10.5. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Suçlu insanların, ceza evinden çıktıkdan sonra suç davranışına yeniden başlamasını nasıl
açıklardınız?
2. Ceza adalet sisteminde önemli bir yeri olan polislerin, sayıca az olmaması durumunda, suç
davranışı nasıl seyrederdi tartışınız.
3. Yetişkin bir birey, ya da çocuk, aynı suçu işlediklerinde neden aynı oranda ceza almazlar?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ceza adalet sistemi

Ceza adalet sistemi içinde
polis, mahkeme sistemleri,
ceza sistemleri
öğrenilecektir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamaları için polis,
mahkame sistemleri, ceza
sistemlerinin daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır
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10.1. GİRİŞ
Bütün toplumlarda, adalet sistemi suçun kontrol edilmesini amaçlamaktadır. Suçun kontrolü,
önlenmesi ve rehabilitasyonu, yasal prosedürleri gerektirir. Suçun kontrol amacı ve suça dair yasal
yaptırımlar kamu vicdanına atıf olup, toplumun suçlulardan korunmasını karşılar.
Suçluların hızlı bir şekilde cezalandırılması, suçun yeniden işlenmesinin de önüne
almaktadır. Ceza evinden çıktından sonra, suçluların yeniden suça yönelmesi, suç ceza
kavramlarının tartışılmasını ve yaptırımın her zaman suçun önüne geçemediği gerçeğini gözler
önüne sermektedir. Cezanın kamu vicdanını rahatlatması için, suç eyleminden hemen sonra ve
hızlı bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
Ülkemizde ve dünyada, suçun aydınlatılması sürecinde ve mahkemelerde davaların hemen
sonuçlanmaması ve uzun sürmesi eleştirilmektedir. Adaletin geç tecelli etmesi, benzer suçlara
farklı cezaların verilmesi, bazı suçlara, para cezalarının yaptırım olarak öngörülmesi eleştirilen
nitelikler olarak öne çıkmaktadır. Hapishanelerde rehabilite sürecinin istenen sonuçları
vermemesi, suçun hapishane hayatından sonra yeniden nüksetmesi düşündürücüdür.
Ceza adalet sistemi polis, mahkemeler ve ıslah hizmetlerinden oluşur (Zastrow, 2013:436).
10.2. POLİS
Polis memurları ceza adalet sisteminin muhafızlarıdır. Tutukladıkları kişilerin
mahkemelerin ve ıslah hizmetlerinin kiminle ilgileneceğini belirler (Zastrow, 2013:437).
Ülkemizde polisin hizmetleri arasında, kanunu ve kanunun suç saydığı, suç alanlarına dair,
davranışlar sergileyen suçluları süratle yakalamak, katiller, dolandırıcılar, hırsızlar ve
tecavüzcüleri, adalet sistemine teslim etmek, bulunur. Ayrıca polisin toplum düzenini korumak
adına, adli tıp ve ilgili birimlerce işbirliği, suçun kavuşturulmasında son derece önemlidir.
Polisin toplum düzenini ve asayişini bozacak toplumsal olaylara, kamu düzeni adına,
yasaların kendilerine tanımış olduğu yetkilere göre müdahale etme hakkı vardır. Trafiğin
yönlendirilmesi ve düzeni, araçların trafik plaka ve kayıtları, pasaport işlemleri, kazalar veya
herhangi bir nedenden dolayı yaralanan vatandaşların “ilk yardım” hizmetlerine ulaştırılması,
yetki alanı çerçevesinde, sahil güvenliğinin sağlanması vb. görevleri, polisin müdahelesi ve
düzenlenmesi, ilgilenilen etkinliklerdendir.
Dünyadaki çoğu ülkelerden, daha farklı ve kapsamlı olarak ülkemizde polisin terör ve
uyuşturucu ile mücadelesi, toplum düzenini koruma adına çok anlamlıdır. Polisin zor şartlar
altında görev yapması, çalışılan suç alanlarının zor koşulları, polisin ruh sağlığı ve psiko-sosyal
sağlıklarının bozulmaması için, ruh sağlığı hizmeleri gereklilik arzetmektedir.
10.3. MAHKEME SİSTEMLERİ
Mahkeme; bir yargıç veya yargıç ve savcıdan oluşan heyetin yargı görevini uyguladıkları
yer (TDK, sözlük), olarak tanımlanmaktadır. Mahkum; yargı sonucu hüküm giymiş (TDK,
sözlük), kişi olarak tanımlanmaktadır.
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Ülkemizde, adli sistemde, savcı, hakim, davası görülen suçlu ve mağdurun avukatları,
davanın türüne göre, ilgili jüri üyeleri, bulunmaktadır. Daha ağır ve nitelikli suçlar, ağır ceza
mahkemelerinde görülürler. Çocuk suçlular ile çocuk mahkemeleri, aile ve boşanma davalarına,
aile mahkemeleri, daha farklı suçların yargılanması içinde, bölge idare mahkemeleri ve
Anayasa Mahkemeleri görevlidirler. İlgili mahkemelerin davalarının temyizi ise bir üst
mahkemede yapılmaktadır.
Savcılar, suç isnat edilen suçlunun ne kadar ceza alıp-almayacaklarında etkindirler. Savcılar
etkin bir şekilde soruşturma yapmaya yetkili hukuk insanlarıdır. Hakimler suçu gerçekleştiren
kişi ve/veya kişilere kanunun öngördüğü cezayı, takdir yetkisinide kullanarak uygulayan hukuk
insanlarıdır. Sanık ve mağdur tarafın savunma avukatları, müvekkillerinin çıkarlarını korumak
adına mahkeme sistemine dahildir. Ülkemizde yoksul kişiler ve/veya avukat tutamayacak denli
fakir insanlar, devlet bütçesinden, mahkemenin atadığı ücretsiz avukatlar tarafından temsil
edilirler.
Savunma avukatları beceri ve yetenekleri eğer bir dava söz konusuysa sanığın masum mu
suçlu mu bulunacağının belirlenmesindeki temel etkenlerdir. Zengin kişiler yalnızca en iyi
avukatları tutmakla kalmaz daha iyi bir savunma hazırlayabilmek için ek kaynakları (özel
dedektifler gibi) da karşılayabilir (Zastrow, 2013:439).
Mahkemeler, özel bilgi ve beceri gerektiren meslek dalları için, suçun aydınlatılması adına,
ilgili meslek elemanlarından görüş sorabilir. Bilirkişilik olarak adlandırılan görüş sorma
işleminde, sosyal çalışmacı, çocuk ve aile mahkemelerinde, kendi mesleğinin sınırları
çerçevesinde “bilirkişidir”.
Kefalet sistemi içinde, sanık davayı beklediği süre içinde serbest kalabilmek için
mahkemeye para ya da krediyi rehin olarak sunabilir (Zastrow, 2013: 439). Ülkemizde de
kefalet sistemini hakimler, suçun niteliğine göre kullanmaktadır. Hakimler, suçu açıklığa
kavuşmuş kişiler için, hapis cezası verme, şartlı tahliye kararı verme ve para cezası gibi
seçenekleri, yasanın öngördüğü ve takdir yetkilerine göre karara bağlarlar.
Çocukların kişilik gelişimleri ve suçu kavrama yetenek düzeylerine göre, yetişkinlerle aynı
standartlarda olmadığı gerçeğiyle, çocuğu cezalandırmadan farklı olarak, koruma odaklı çocuk
mahkemeleri kurulmuştur.
Çocuk mahkemesi kurulmuş ülkelerde, mahkemeler farklı sistemler üzerine kuruludur.
Ülkemizde çocuk mahkemeleri kuruluş çalışmalarına 1945’de başlamış, 1979’da kanunu
çıkarılmış ise de, istenen seviyeye getirilemediğinden, 5395 sayılı “Çocuk Koruma Kanunu”
ile yeniden yapılandırılmış ve kuruluşu yaygınlaşmıştır (Erdoğan, 2011:455).
Mahkemelerde görevli hakimler, savcılar, sosyal çalışma görevlileri, denetimli serbestlik
görevlilerine; çocuk hukuku, sosyal hizmet, çocuk gelişimi ve psikolojisi konularında eğitim
verilir (C.K.K., md. 32).
Batılı ülkelerde ve Amerika’da şartlı tahliye memurları bile, sosyal hizmet okullarında
eğitilmektedir.
Çocuk Mahkemeleri Yasasına göre; sosyal araştırma ve ilgili gözetimi yapmak üzere Adalet
Bakanlığınca her çocuk mahkemesine yeteri kadar ve öncelik sırasına göre sosyal hizmet
uzmanı, sosyal hizmet uzmanı yardımcısı, pedagog, psikolog, psikiyatr atanır. Çocuk
mahkemelerine atanan sosyal hizmet uzmanları veya yardımcıları ile pedagog, psikolog ve
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psikiyatrlara almakta oldukları aylıkların brüt tutarının yüzde ellisi oranında ödenek verilir
(Md. 20/2, 29).
Ülkemizde yeteri kadar sosyal çalışmacı olmadığı için, ilgili kanun, benzer meslek
gruplarının, çocuk mahkemelerinde çalışmasının önüne açmıştır.
Adalet sisteminde psikologlar, sosyal çalışmacı olarak çalışmaktadırlar (Cemalcılar, 2012:).
Çocuk mahkemeleri, ıslaha yöneliktir. Yetişkin ceza yargılamaları sanığı belirli bir suçtan
sorumlu tutmaya, sanığın suçlu mu masum mu olduğunu belirlemek için halka açık davaları
görmeye, eğer suçlu bulunduysa sanığın ceza hükmünü vermeye yöneliktir. Çocuk
mahkemeleri bunun aksine çocuğun kötü davranışlarına karşılık, onun mevcut psikolojik,
fiziksel, duygusal ve eğitim ihtiyaçlarına odaklanır. Çocuk ve ailesi mahkeme kararının
çocuğun iyiliğine olduğunu hiç düşünmese bile, çocuğun ıslah ve sağaltımı amaçtır (Zastrow,
2013:440).
İcra ve iflas kanununa göre, çocuğun teslimine veya şahsi münasebet kurulması kararı, zorla
yerine getirilmek durumunda kalınırsa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdüklükleri
tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve
bunların bulunmadığı yerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirir (md., 25/b).
Klinik uygulamalar göstermektedir ki, icra ve iflas kanunda yer alan maddeye (25/b) göre,
çocuk “zarar görmektedir.” Tabir yerinde ise “filler döğüşmekte, çimenler ezilmektedir.”
Çocuklar hakkındaki adli işlemlerin, bir merkezden yürütülmesinde yarar vardır. İzlenmesi
gereken çocuklar, bu merkezden izlenmelidir. Merkezler arasında yakın işbirliği, çocuklara dair
verilerin ulaşılabileceği bilgi ağı ve veri bankasının da bulunması gereklidir. Bu amaçla
Cumhuriyet başsavcılığı nezdinde bir “Çocuk Bürosu” kurulmuştur. Büronun başında savcı
vardır, çocuk hakkındaki işlemler buradan yürütülür (ÇKK. md. 29).
Çocuk Koruma Kanunu’na göre Çocuk Bürosunun görevleri, “(1) Çocuk bürosunun
görevleri; a) Suça sürüklenen çocuklar hakkındaki soruşturma işlemlerini yürütmek, b)
Çocuklar hakkında tedbir alınması gereken durumlarda, gecikmeksizin tedbir alınmasını
sağlamak, c) Koruma ihtiyacı olan, suç mağduru veya suça sürüklenen çocuklardan yardıma,
eğitime, işe, barınmaya ihtiyacı olan veya uyum güçlüğü çekenlere ihtiyaç duydukları destek
hizmetlerini sağlamak üzere, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği içinde çalışmak, bu gibi durumları çocukları korumakla görevli kurum ve kuruluşlara
bildirmek, d) Bu Kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmektir. (2)
Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, bu görevler çocuk bürosunda görevli olmayan
Cumhuriyet savcıları tarafından da yerine getirilebilir.” (md. 30).
ÇKK ve Çocuk Mah. ayrıntılı bilgi için bakınız.
* Çocuk Hakları, Oktay Erdoğan, Acar Basım, İstanbul, (2011).
* Sosyal hizmet mevzuatı, ders notları.

10.4. CEZA SİSTEMLERİ
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İşlenen suçun türü ve niteliğine göre, suçluların cezalandırılması için, kamu vicdanına atıf
yapmak için ceza sistemi içinde, yasalarla belirlenen yaptırımlar öngörülmektedir. Ceza sistemi
içinde öngörülen yaptırımların bazıları “ceza odağında”, bazıları da “ıslah odağında” ele
alınmaktadır. Ceza odağının ve ıslah odağının caydırıcılık ve rehabilitasyon amaçları için
birbirleriyle etkileşim içinde oldukları düşünülmektedir. Literatürde bazı kaynaklarda, cezanın
ve rehabilitasyonun, suçu engellemede, yeteri etkinliği göstermediği yönündedir.
Yavuzer (1988:78-79), suç ceza kısır döngüsü için şu ifadeleri bildirmektedir. Yavuzerin
ifadeleri özellikle çocuk suçululuğu için anlamlı görünmektedir.
Islahevlerinde, cezaevlerinde mahkumiyet sürelerini dolduran genç, yetişkin tüm
tutukluların, bu kurumlarda yeniden topluma kazandırılmalarında etkili olacağına inandığım,
yaşama koşullarının düzeltilmesiyle ilgili bir sürü sorun çözüm beklemektedir. Buralardan
tahliye olan suçlu çocuklarımızı hor görmeden, aşağılamadan, yüreklerindeki iyiye yönelme
isteğini kırmadan yaşamlarını sürdürmelerine yardımcı olmak, toplumsal ve insancıl bir
ödevdir. Onlara iş vermediğimiz, yardımcı olmadığımız, onları topluma kazandırmak için sahip
çıkmadığımız sürece bu gençlerin yeniden suç işlemek zorunda kalacaklarını ve ceza
kurumlarına geri döneceklerini unutmamalıyız. Suç işlemeyle cezalandırma arasındaki
kısırdöngüyü kırmak hiç de olanaksız değildir.
Tarih boyunca suçluları cezalandırmak için çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır. Bu yöntemler
arasında;
• Fiziksel işkence
• Sosyal aşağılama
• Para cezaları
• Sürgün
• Ölüm cezası ve
• Hapis bulunmaktadır.
(Zastrow, 2013:441).
Ceza sistemleri içinde, ülkemiz ölüm cezasını uygulamamaktadır. Ölüm cezası yerine
“müebbet hapis” cezası verilmektedir.
Araştırmalarda, “idam cezasının cinayeti önlediğine dair bir veriye ulaşılamamıştır.”
Amerikalıların çoğunluğu, kısmen caydırıcı olduğunu düşündükleri için, cinayetin idamla
cezalandırılmasını destekliyor. Bu görüşe göre, elbetteki idam en ağır cezadır ve idam cezası
birkaç cinayeti bile önleyecekse buna değer (Archer ve Gortner, 1984; Bedau, 1997; Donohue
ve Wolfers, 2006; Ellsworth ve Mauro, 1998; Akt., Aronson, Wilson, Akert, 2012: 945).
Suç ceza bağlamında, ceza sisteminde öngörülen cezaların altında yatan düşünce
“caydırıcılık kuramıdır.
Caydırma kuramına göre insanlar cezaların katı, kesin ve hızlı olduğunu düşünülürse suçtan
uzak dururlar. Caydırma kuramı rasyonel düşünme sonucunda işlenen suçlar konusunda haklı
olabilir, ancak birçok cinayette olduğu gibi rasyonel düşünme sonucunda gerçekleşmeyen tutku
suçlarına bu kuram uygulanamaz. Örneğin idam cezasının cinayetten caydırıcı olduğu yönünde
herhangi bir veri bulunmamaktadır, hatta cinayet oranlarını arttırdığını gösteren çeşitli
verilerden söz edilebilir (Aronson, Wilson, Akert, 2012:951).
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O halde, bir yasa koyucu olsaydınız suçu iki şekilde önlemeye çalışırdınız. Yasaları
çiğnemeye verilen cezaları ve yakalanma olasılığını arttırabilir ya da insanları yasanın adil ve
eşitlikçi olduğuna ikna etmeye çalışırdınız. Daha önce de gördüğümüz gibi ilk yaklaşım zor ve
bazen de etkisizdir. İnsanların kırmızı ışıkta geçmemelerini istiyorsak buna karşı cezaları
arttırıp her kavşağa bir polis dikebiliriz. Öte yandan insanları kırmızı ışıkta geçmenin yanlış
olduğuna ikna ederek çevrede polis olmadığında bile yasalara uymalarını sağlamak çok daha
kolay olacaktır (Aronson, Wilson, Akert, 2012:947).
İnsanlar yasalara iki şekilde uyarlar. Birinci yakalanma ve cezalandırmadır. İkinci ise “ahlaki
değerlerdir.” Bireylerin akıllarındaki ve kalplerindeki “ahlak polisleri” suçu önlemede en etkin
ve ekonomik yoldur. Kıyamet kapama kadar, suçluluk oranları var olmaya devam edecektir.
Suç istatistiksel olarak düşürse, düşüş süreci devam ederse, “anlamlıdır” diyebiliriz. Suçun
tamamen yok olma olasılığının olmadığını düşünüyorum. Suç yok olmayacaksa, ceza sistemi
de olmamalıdır diye bir önermenin yanlış olacağı unutulmamalıdır. Çünkü, ceza sistemi
olmadığında, suçluluk oranlarının artacağı ve toplumsal vicdanın rahatsız olacağı aşikardır.
10.5. ÖZET
Adet sistemi, suçun kontrol edilmesini hedeflemektedir. Suçun kontrolü, yeniden nüksünün
önüne geçilmesi, bir dizi yasal presedürlerin gerçekleştirilmesini gerektirir. Suçluluğa yasal
yaptırımlar getirilmesi, toplumun suçlulardan korunmasını karşılar.
Ceza adalet sistemi, suçun kavuşturulmasında ve mahkemelere sevk edilmesinden polisleri,
yargılama sürecinde mahkemeleri, yaptırımların uygulanması sürecinde de ıslah programlarını
kapsamaktadır.
Polis memurları ceza adelet sisteminin muhafızlarıdır. Mahkeme, bir yargıç ve/veya yargıç
ve savcıdan oluşan her iki tarafında (sanık ve mağdur) avukatlarından müteşekkildir.
Ülkemizde, fakir ve yoksul insanlara savunma amaçlı, parasının devlet tarafından ödendiği,
görevlendirilen avukatlar bulunmaktadır. Suçun niteliğine göre, yargı oranı suçun
aydınlatılması amacıyla, bilirkişilik müessesesine gitmekte, fikir beyan etmesini istemektedir.
Bilirkişilik suçun cezalandırılmasında, etkin rol oynamaktadır.
Kefalet sistemi, davanın karara bağlanma sürecinde, para karşılığı serbest kalmayı tanımlar.
Suçun niteliğine göre, hakimler, avukat ve aday sanık talebiyle veya kendi yetki çerçevesinde
kefalet sistemini kullanmaktadırlar.
Çocuklar kişilik gelişimleri ve suçu kavrama becerilerine göre, çocuk mahkemelerinde
yargılanırlar.
Ceza sistemi içinde, öngörülen yaptırımlar “ceza odağında” veya “ıslah odağında”
değerlendirilir. Ceza ve ıslah odağı “caydırıcılık” ve toplum “vicdanına atıf” için mükemmel
araçlardır. Bu araçların altında yatan kuram, “caydırıcılık kuramıdır”.
Caydırma kuramı bireyler cezaların “katı”, “kesin” ve hızlı olduğunu düşünürlerse, suçtan
uzak bulunacakları varsayamına dayanmaktadır. Caydırma kuramı tutkulu suçları
açıklayamamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onuncu bölümde, ceza adalet sistemi açıklandı. Ceza adalet sistemi çinde polis, mahkeme
ve ceza sistemleri açıklandı. Ayrıca caydırıcılık hakkında açıklamalar yapıldı.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tarih boyunca suçluları cezalandırmak için verilen cezalar
arasında yer alır?
a. Fiziksel işkence
b. Sosyal aşağılama
c. Sürgün
d. Ölüm cezası
e. Hepsi
2. Ceza sistemleri çinde ülkemiz ölüm cezasını .................................. ?
a. Uygulamaktadır
b. Uygulamamaktadır
c. Vermektedir
d. Kısmen vermektedir
e. Hiçbiri
3. Caydırma kuramına göre insanlar cezaların katı, kesin ve hızlı olduğunu düşünürlerse suçtan
..................... dururlar?
a. Yakın
b. Olasılık
c. Uzak
d. Katarsis
e. Sürgün
4. Adalet sistemi suçun .................................... edilmesini hedeflemektedir?
a. Kontrol
b. Sabit ve yaygın
c. Arttırılarak yaygın
d. Sakin
e. Hiçbiri
5. Davanın karara bağlanma sürecinde para karşılığı serbest kalmaya ne denir?
a. Ceza
b. Suç
c. Kefalet sistemi
d. Alıkoyma
e. Dava

162

6. Ceza adalet sisteminin muhafızları kimdir?
a. Mübaşir
b. Polis
c. Avukat
d. Bekçi
e. Psikolog
7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisi polisin görevleri arasındadır?
a. Terörle mücadele
b. Uyuşturucuyla mücadele
c. Trafiğin yönlendirilmesi
d. Suçlularla mücadele
e. Hepsi
8. Suç isnat edilen suçlunun soruşturulmasını hangi meslek yapmaktadır?
a. Hakim
b. Avukat
c. Savcı
d. Mübaşir
e. Pedagog
9. Daha ağır ve nitelikli suçlar ....................................... mahkemelerinde görülür?
a. Çocuk
b. Aile
c. Ağır ceza
d. Sulh
e. Bölge
10. Bir yargıç veya yargıç ve savcıdan oluşan heyetin yargı görevini uyguladıkları yere ne
denir?
a. Mahkeme
b. Suçluluk
c. Özel kalem
d. Polis karakolu
e. Salıverme

Cevaplar
1) e, 2) b, 3) c, 4) a, 5) c, 6) b, 7) e, 8) c, 9) c, 10) a
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11. HAPİSHANE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Onbirinci bölümde, cezaevi, tutukevinde yaşam, cezaevi psikozu ve cezaevi sosyal çalışması
öğrenilecektir.
11.1. Giriş
11.2. Tanım
11.3. Sınıflandırma
11.4. Cezaevi Sosyal Çalışması Nedir?
11.5. Cezaevi Psikozu
11.6. Tutukevinde Yaşam
11.7. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Suç davranışına karşı verilen ceza ve sonrasında mahkumun belli bir dönem tutukevinde
kalması, vicdanları rahatlatır mı analiz ediniz.
2. Kendinizi cezaevinde çalışan bir sosyal hizmet uzmanı olarak düşündünüz mü?
3. Suçluların yeniden suça yönelmemesi için ıslah çalışmaları ne kadar etkindir, analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Hapishane

Tutukevi, sınıflandırma ve
cezaevi sosyal çalışması
öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulaması için cezaevi
sosyal çalışması,
tutukevinde yaşam vb.
konuların kolay anlaşılması
sağlanacaktır
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11.1. GİRİŞ
İnsanlık tarihi boyunca, bireylere ve toplama zarar verenler, verdikleri zararın karşılığında,
acı çektirilerek cezalandırılmıştır. Tarih boyunca insanlar, işledikleri suçların bedelini ödemek
için ağır işkencelere, organ kesilmesine, ölünceye kadar ağır zincirler taşımalarına, çıplak
yatırılmaya, akıl hastalarının “ruhumda şeytanlar var diye” yakılmalarına, çok ağır şartlarda
çalıştırılmaya maruz bırakılmışlardır. Tutuklular, zor şartlar altında çalışmalarına rağmen,
katıkları ise sadece ekmek ve suydu... Ülkemizde ise özellikle Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde suçlulara yukarıda sayılan ağır cezalar verilmezdi. Akıl hastaları yakılmaz, suyla
ve musikiyle tedavi edilirdi. Selçuklu ve Osmanlı, birçok alanda olduğu gibi batı
medeniyetlerine hükümlüler ve cezaevi şartları konusunda, ıslah ve rehabilitasyon konularında
örnek olmuştur.
Cezaevi şartları içinde, 17. yüzyılda mahkumlar “sürgünle” cezalandırılıyordu. Mahkumlar,
gardiyanlar tarafından gözetimi ve kontrolü yapılan, ağır işlerde “işgücü” olarak kullanılmıştır.
Bu bağlamda “işgücü”, “sömürü” olarak kullanılmıştır. Rehabilitasyon amacı
bulunmamaktaydı...
Bütün dünyada suçluların yeniden suça yönelmesi, sorgulanmış, ıslaha yönelik ve suçun
yeniden oluşmasını önleyecek program ve etkinlikler önem kazanmıştır. Suçları önleme
yönündeki eğilim, davranışsal ve bilişsel-davranışsal programların oluşmasına katkı vermiş ve
cezaevi şartlarının iyileştirilmesine olanak sağlamıştır.
11.2. TANIM
Hapishane; mahkeme kararıyla cezalıların konulduğu yer, cezaevi (TDK, sözlük) olarak
tanımlanmaktadır. Hapishanenin diğer bir ismide “tutukevidir”.
Hükümlü; işlediği suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme (yargıç) kararıyla belli bir cezayı
çekme cezası verilmiş kişi (sanık, tutuklu) (Tomanbay; 1999:119)’dir.
Cezaevi; Hukuk kurallarına göre, verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin
yatırıldıkları bina (Tomanbay, 1999:38) olarak tanımlanmaktadır.
11.3. SINIFLANDIRMA
Ülkemizde hukuk sistemi içinde, üç tip cezaevi vardır.
• Açık cezaevi
• Yarı açık cezaevi
• Kapalı cezaevidir.
Ceza infaz kurumları; Ceza İnfaz Kurumları ile Tevkifevlerinin Yönetimine ve Cezaların
İnfazına Dair Tüzüğe göre (Bakanlar Kurulu Kararı: 6/8517; 05.0.7.1967) açık, yarıaçık, kapalı
cezaevleri ve ıslahevlerine verilen genel ad (Tomanbay, 1999:39)’dır.
İngiltere’de Lort Mountbatten tutukluların, tutukevi güvenliği için önemli olduğuna işaret
ettiği dört farklı tipde model önermiştir.
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• A grubu: “Hem gizli gözetleyicileri etkileyen güvenlik düşünceleri nedeniyle ve hem de,
eğer dışarıya çıkarlarsa, kamu üyeleri ve polis için yaşamı tehlikeye atacak şiddet davranışları
nedeniyle, hiçbir biçimde dışarıya çıkmalarına izin verilmemesi gereken tutuklular.”
• B grubu: Kendileri için “en çağdaş kaçış engelleri için gözden çıkarılması gereken çok
yüksek bedellerin haklı gösterilemeyeceği fakat güvenlikli koşullarda tutulmaları gereken
tutuklular.”
• C grubu: “Kaçış girişiminde bulunmak için kaynağı ve istem gücü olmayan fakat kaçış için
engellerin bulunmadığı koşullarda tutulmak için yeterli düzeyde dengeli olmayan tutuklular.”
• D grubu: “Anlaşılabilir olarak, tutukluluk sürelerini açık koşullarda geçirebileceklerine
güvenilen tutuklular”.
(Rogers, 2011:414)
11.4. CEZAEVİ SOSYAL ÇALIŞMASI NEDİR?
Cezaevi sosyal çalışması (prison social work / Sozialarbeit im Gafangnis; Sozialarbeit in der
Strafvollzugsanstalt, f) (sç) (h) Cezaevinde bulunan hükümlülerin bedensel, ruhsal ve sosyal
sağlıklarını yeniden kazanmaları, korumaları, geliştirmeleri ve toplumdan kopmamaları
amaçlarıyla cezaevi içinde, sosyal çalışmacı tarafından hükümlülerle yapılan dizgeli, düzenli
çalışmaların tümü (Tomanbay, 1999:38).
11.5. CEZAEVİ PSİKOZU
Cezaevinde gelişen ve farklı özellikler taşıyan psikotik bozuklukları tanımlamak üzere, bu
popülasyona hizmet veren hekimler tarafında “hapis psikozu” adı verilir. Resmi kayıtlarda,
başka türlü adlandırılmayan psikoz olarak geçer; tablo gürültülüdür. Önde gelen belirti
perseküsyon hezeyanıdır. Hasımları tarafından izlendikleri, cezaevinde öldürülecekleri veya
tecavüze uğrayacakları şeklinde hezeyanları nedeniyle eksitedirler, kendi istekleriyle tecrit
edilmeleri seyrek değildir. Saldırgan davranır veya intihara kalkışırlar. Paranoid tip şizofreni
belirtileriyle örtüşmesine karşın akut başlangıç, yer değişikliğiyle yatışma ve tedaviye iyi
cevapla ayrışır (Soysal, 2005: 86).
11.6. TUTUKEVİNDE YAŞAM
Yargılama süreci devam ederken veya yargılama sürecinden sonra, tutuklunun durağı
cezaevidir. Herhangi bir tutuklu ilk kez tutukevine geldiğinde, alınması gereken bazı önlemler
bulunmaktadır. Alınması gereken önlemler, tutuklunun cezaevi koşullarına uyum sağlamasını
ve tutuklunun gereksinim duyduğu ihtiyaçlarına yöneliktir. Öncelikle cezaevi personeli
tarafından, tutuklunun özel eşyaları listelenir ve güvence altına alınır. Tutukevinde yaşamını
kolaylaştıracak bazı eşyalar (yasaklanan eşyaların dışındaki eşyalar) kendisinde kalır, diğerleri,
ceza bitiminden sonra kendisine teslim edilir.
Tutukluluk deneyimi olmayan insanlar için cezaevi beklentilerin dışında koşullara sahiptir,
önceki yaşam standartlarından çok farklıdır. Tutukevindeki toplu yaşamın, risk altına
girmemesi için en önemli tedbirlerden ikisi, hekim kontrolü ve sosyal çalışmacının psiko-sosyal
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tanı ve formülasyonlu işlemleridir. Ülkemizde hekimin cezaevi nüfusuna sağlık hizmetleri
verilmesinde, cezaevi hekiminin ileri tetkik ve konsültasyonlarında, hastanelere sevkinde bir
düzen vardır. Ama aynı düzen sosyal çalışmacılar açısından, kadrolar henüz tamamlanmamıştır.
Çok az sayıda sosyal çalışmacı cezaevlerinde çalışmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, cezaevlerinde
papaz bulunmaktadır. Ülkemizde tutukevinde din görevlileri istihdamı henüz yoktur.
Her tutuklunun tıpsal olarak değerlendirilmesi önemlidir, böylece tutuklulara tutukevinde
bulundukları süre içerisinde gereksinim duydukları bakım verilebilir. Toplanan bilgilerin
tümüne gizlilik işlemi uygulanır, tıpkı normal bir doktora gidildiğinde verilen bilgilere olduğu
gibi (Rogers, 2011:412).
Tutukevinde, çok az kişisel alan ve alışılması gereken yeni kural ve düzenlemeler vardır.
Bunun için cezaevi düzenine alışmak, uyum sağlamak kolay olmayabilir. Koğuş sisteminde
gürültü, tartışmalar ve kalabalık özel yaşam ihtiyaçları ile uyuşmayabilir ve gece uyumak
zorlaşabilir.
Cezaevlerinde uygulanan meşgale terapisinin tedavi edici özellikleri barındırdığı bilinen bir
durumdur. Sosyal çalışmacıların veya psikologların uyguladığı meşgale terapisi, tutuklunun
zihninde uğraşacak birşeyleri olması açısından anlamlıdır. Çünkü zihinlerinde uğraşacakları bir
etkinlik olmayan tutuklulara her saniye geçmesi zor bir sonsuzluk gibi görünür.
Tutuklular, cezaevinde ihtiyaçlarını karşılamak için beklemeyi öğrenmek durumundadır.
Yemek sırası, duş sırası vb. ihtiyaçlar birlikte gerçekleştirilen cezaevi zorunlu etkinlikleridir,
bir düzeni gerektirir.
Cezaevinde suçun niteliğine göre, uzun veya kısa kalış sürelerine göre farklılıklar vardır ve
bu farklılıklar tutuklunun dış dünyaya çıktığında da etkisini devam ettirir. Salıvermelerden
sonra, dış dünyaya uyum daha uzun zaman alabilir.
Tutukevinde sanık adayı olarak bulunan bir tutuklu için, ceza ve yargılamanın belirsizliği,
yaklaşan bir duruşmanın anksiyetesi, duygusal olarak yıpratıcıdır. Bu nedenle sosyal
çalışmacının adli konularda, danışmanlık rolü, duygusal kostümü destekleyici nitelikler
taşımaktadır. Tutuk evlerinde kadınlar, erkeklere göre daha yoğun duygusal sorunlar ve diğer
sorunlar (cezaevi şartları düzen, kişisel alan azlığı vb.) yaşarlar. Kadın tutuklular da duygusal
sorunlar ve baş etme güçlükleri daha yoğundur ve kadınlar depresyona erkeklere göre daha
yatkındırlar.
Haney, (1997; Akt., Rogers, 2011:417)’e göre; tutukluluğun en çökkünlük yaratıcı etkileri
üzerinde gözlenen anlayış birliği, tutukevinde yatan tutukluların çoğunluğunun ya hiç ya da çok
az kalıcı, klinik olarak tanınabilir, psikolojik bozuklukla dış dünyaya geri döndüğüdür.
Yapılan araştırmalarda, tutuklular için bazı semptomların sık görülme olasılığı
bildirilmektedir.
• Değersizlik
• Öfke
• Çökkünlük (depresyon)
• Düşük özgüven
(Haney, 2001; Akt., Rogers, 2011:418).
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Sosyal çalışmacı, tutukevinde yukarıda bildirilen kavramlarla çalışırken, çalışma alanları bu
kavramlarla sınırlı değildir. Sosyal çalışmacı; mağdurlar, suçlular, tanıklar, tutukevi çalışanları
ve sorunun niteliğine göre, yargı üyeleriyle de çalışır. Sosyal çalışmacı bireysel ve grup
çalışmaları mesleki etkinlikleriyle, ıslah ve rehabilite amaçlı çalışırken, suçluluğun
azaltılmasında etkin rol oynarlar.
11.7. ÖZET
İnsanlık tarahi, bireylere ve topluma zarar verenler için verdikleri zararın karşılığında, acı
çektirilerek cezalandırılmıştır. Suç işleyenler öncelikli olarak ağır şartlarda daha sonra da insan
hakları baz alınarak cezalandırılmıştır. Cezanın çekileceği asli unsur ise cezaevi olarak
görülmüştür.
Bütün dünyada suçluların yeniden suça yönelmesi, sorgulanmış, ıslaha yönelik ve suçun
yeniden oluşmasını önleyecek program ve etkinlikler önem kazanmıştır. Tutukevi, mahkeme
kararıyla cezalıların konulduğu yer yer olarak tanımlanmıştır. Tutuklu ise tanımlanan yere
konan sanık veya hükümlüdür. Ülkemizde hükümlülerin alıkondukları üç tip cezaevi
tanımlanmıştır. Tanımlanan cezaevi tipleri, açık cezaevi, yarı açık cezaevi ve kapalı cezaevidir.
Cezaevinde sosyal çalışmacı, biriysel terapi, grup terapisi, meşgale terapisi gibi mesleki
etkinliklerini ıslaha yönelik olarak gerçekleştirir. Tıbbi ve psikiyatrik tedavide hekimle, psikososyal tedavide ise kendi rolleri çerçevesinde çalışır. Sosyal çalışmacı, yapılandırılmış ve yarı
yapılandırılmış veya bilişsel görüşmeler gerçekleştirir, olguların bireysel özelliklerine göre
genelci veya eklektik mesleki etkinliklerde bulunur.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onbirinci bölümde, hapishane konusu işlendi. Tutukevinin tanımı ve sınıflandırması
yapıldı. Cezaevi psikozu ve tutukevinde yaşam koşulları açıklandı. Cezaevi sosyal
çalışmasının, adli sosyal hizmet yönünden açıklanması yapıldı.
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Bölüm Soruları
1. Mahkeme kararıyla cezalıların konulduğu yer nasıl tanımlanır?
a. Suçluluk
b. Hapishane
c. Gardiyan
d. Polis evi
e. Suç ve ceza
2. İşlediği suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararıyla belli bir cezayı çekme cezası verilmiş
kişi nasıl tanımlanır?
a. Suç ve ceza
b. Polis evi
c. Hapishane
d. Hükümlü
e. İstismar
3. Ülkemizde hukuk sistemi içinde; Açık cezaevi, yarı açık cezaevi ve .............................
cezaevi bulunmaktadır?
a. Suçlu
b. Suçsuz
c. Kapalı
d. Elit
e. Karanlık
4. Açık, yarı açık, kapalı cezaevleri ve ıslahevlerine verilen genel ad nedir?
a. Ceza infaz kurumları
b. Cezalar
c. Kurum
d. Gardiyan
e. Hukuki süreç kurumları
5. Cezaevinde bulunan hükümlülerin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlıklarını yeniden
kazanmaları, korumaları ve yeniden toplumsallaşma için sosyal hizmet uzmanı tarafından
yapılan dizgeli ve düzenli çalışmalara ne denir?
a. Psiko-sosyal
b. Süreç çalışması
c. Toplumsallaşma
d. Hukuki çalışmalar
e. Cezaevi sosyal çalışması
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6. Hasımları tarafından izlendikleri, öldürülecekleri (cezaevinde) veya tecavüze uğrayacakları
şeklinde hezeyanları olan ve tablosu gürültülü olan hastalık nasıl tanımlanır?
a. Otizm
b. Hiperaktivite
c. Şizofreni
d. Cezaevi psikozu
e. Disleksi
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, hükümlüye cezaevinde uygulanan kurallar arasında yer
almaz?
a. Hükümlünün özel eşyaları listelenir
b. Hükümlünün eşyaları güvence altına alınır
c. Cezaevinde yasaklanan eşyalar bildirilir
d. Ceza bitiminden sonra güvenceye alınan eşyalar verilmez.
e. Cezaevi kuralları anlatılır.
8. Suçluların salıvermelerden sonra dış dünyaya uyumu daha ........................... zaman alabilir?
a. Uzun
b. Kısa
c. Suç ve ceza
d. Az
e. Asırlarca
9. Yapılan araştırmalarda tutuklular için bazı semptomların sık görülme olasılığı yüksektir.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu semptomlar bulunmaz?
a. Değersizlik
b. Öfke
c. Otizm
d. Düşük özgüven
e. Depresyon
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi cezaevinde çalışan sosyal çalışmacının görevleri arasında
yer almaz?
a. Bireysel psikoterapi
b. Grup çalışmaları
c. Tıbbi tedavi
d. Tıbbi tedaviye yönlendirme
e. Adli danışmanlık
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Cevaplar
1) b, 2) d, 3) c, 4) a, 5) e, 6) d, 7) d, 8) a, 9) c, 10) c
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12. ISLAH

178

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Onikinci bölümde, ıslah, ıslaha etki eden kriterler, cezaevi sosyal çalışma uygulamaları için
beceriler öğrenilecektir.
12.1. Giriş
12.2. Tanım
12.3. Islaha Etkide Bulunan İki Temel Kriter
12.3.1. Gözetim Islah Uzlaşmazlığı
12.3.2. Suçluların Dalavereleri
12.4. Bir Tutuklu İle Bilişsel-Davranışcı Terapi Örneği
12.5. Geliştirilmiş Düşünce Becerileri
12.6. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Toplumsal ifade kültürümüzde “Allah ıslah etsin” önermesi ile “ıslah” kelimesi arasında ne tür
bir doğrusal ilişki ya da ters orantı vardır, analiz ediniz.
2. Islaha etki eden temel faktörlere dikkat etmeksizin, adli sosyal hizmet uygulaması ne derece
başarılı olur?
3. Bir toplumdaki bireylerin sosyo-ekonomik durumlarının yoksulluk kriterinin üstünde olması,
suç davranışını veya ıslah hizmetlerini nasıl etkileyebilir. Analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Islah

Islahın tanımı, ıslaha etki
eden kriterler ve ıslaha
yönelik düşünce becerileri
öğrenilir

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamaları içinde, cezaevi
sosyal hizmetine yönelik
ıslah, ıslaha etki eden
faktörler ve tutuklu için
düşünce becerilerinin daha
kolay anlaşılması
sağlanacaktır
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12.1. GİRİŞ
Ceza adaalet sisteminde sosyal hizmetin odak noktası “ıslah unsurları” üzerinde
gerçekleşmektedir (Zastrow, 2013:454). Ülkemizde, sosyal çalışmacıların, suçluluk alanındaki
istihdamları ve ıslah hizmetlerinde çalışmaları, diğer alanlara göre, sayıca daha azdır. Sosyal
çalışmacılar, hangi kurumda çalışırsa çalışsın, adli birimlerce “bilirkişi” olarak
görevlendirilmektedir.
Sosyal çalışmacı, gelişmiş ülkelerde, suçu önleyici programlarda ve ıslah hizmetlerinde
istihdam edilmektedir. Zastrow, (2013:456) sosyal çalışmacının ıslah hizmetlerindeki rolünü şu
şekilde ifade etmektedir.
Örneğin, çocuk çetesi alanında, çetelerin çocuk suçlarını azaltma girişimiyle çok çeşitli
programlar yürütülmektedir. Bunlar arasında, uzmanların çetelere katıldığı ve anti-sosyal
davranışları toplum yanlısı tutum ve davranışlar yönünde değiştirmeye çalıştığı bağlantısız
uzman programları, kimyasal bir bağımlılığı olan çete üyeleri üyeleri için uyuşturucu tedavi
programları, özellikle şehir merkezlerindeki tek ebeveynli aileler olmak üzere, aileleri
destekleme ve güçlendirme programı, okuldan ayrılmayı engelleme ve akademik destek sunma
programları (akıl hocalığı programları gibi) ve aile koruma programları vardır. Ülkemizde çok
az sayıda sosyal çalışmacı, ıslah hizmetlerinde çalışmaktadır. Az sayıda sosyal çalışmacı,
Emniyet Müdürlüğü birimlerinde çalışmaktadır. Ülkemizde sosyal çalışmacı sayısı toplamda
çok düşüktür. Sosyal çalışmacı ihtiyacının karşılanması için, benzer akraba meslek grupları
(psikolog-psikolojik danışman), sosyal çalışmacı olarak istihdam edilmektedir. Buna rağmen
sosyal çalışmacı açığının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği düşünülmektedir.
12.2. TANIM
Islah, düzeltme ve yola getirme demektir. Aslında toplumumuz ıslahı “Allah ıslat etsin”
önermesi ile çok iyi açıklamaktadır.
Eğitim hayatımızın her aşamasında hatta beşikten mezara kadar olan bir süreçtir. Olgu ve
ailelerle çalışırken hatta grup terapilerinde, davranış değişimi “eğitimle” sağlanmaktadır.
Suçluluk alanında ıslah hizmetleri için eğitim ön koşuldur. Bu bağlamda ıslah, “ıslah eğitimi”
olarak literatürde bildirilmektedir.
Islah eğitimi; suça yönelmiş ya da suçlu kimseleri, çocukları, cezaevlerinde bulunan
hükümlüleri, hükümlü çocukları topluma yeniden kazandırmak amacına uygun olarak
düzenlenmiş eğitim (Tomanbay, 1999:120) olarak tanımlanmaktadır.
Islahevi; suçu işlediği zaman onbir yaşını bitirmiş olup onbeşi bitirmeyen ve cezanın
çektirilmesine başlandığı anda onsekizi doldurmamış olan küçüklerin cezalarını çekmeleri ve
bu süre içinde ıslah edilmeleri, toplumsallaştırmaları amacıyla açılmış sosyal hizmet kuruluşları
(Tomanbay, 1999:120) olarak tanımlanmaktadır. Yetiştirme yurdu ile çocuk cezaevi arasında
bir kuruluş (Towanbay, 1999:120)’tur.
Islah ve rehabilitasyon kelimeleri temelde benzer anlamları taşısa da, rehabilitasyon
çoğunlukla eğitim merkezlerinde (örneğin hiperaktif çocukların rehabilitasyonu gibi) kullanılan
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bir terimdir. Islah kelimesi ise çocuk suçluluğu ve adli sistemde kullanılan bir terim olarak
görülmektedir. Rehabilitasyon en kısa anlamda esenlendirmedir.
12.3. ISLAHA ETKİDE BULUNAN İKİ TEMEL KRİTER
Suçluluk alanında ıslaha etkide bulunan iki temel kriter vardır.
1. Gözetim ıslah uzlaşmazlığı
2. Suçluların “dalavere çevirmeleri”.
(Zastrow, 2013:456).
Sosyal çalışmacı öncelikle ıslaha etki eden, iki temel kriterin nasıl işlediğine dair, farkındalık
geliştirmeli, geliştirdiği farkındalıkla, suçluluk alanındaki mesleki işlevlerini yerine
getirmelidir.
12.3.1. GÖZETİM ISLAH UZLAŞMAZLIĞI
Hapishane koşullarında, yönelticiler gözetimi vurgularlar. Bu tür kurumlarda paranın
%90’ından fazlası gözetime gider (Cole ve Smith). Gözetim politikaları ıslah programlarıyla
uyuşmadığında, ıslah neredeyse her zaman ikinci planda kalır. Hapishane yöneticileri, öncelikli
olarak firarları engellemekle, isyanları bastırmakla ve iç karışıklıkları yatıştırmakla ilgilenirler.
Yeni sosyal hizmet uzmanları hapishane koşullarında kısa süre içinde rehabilitasyonun
öncelikli amaç olmadığını anlarlar (Zastrow, 2013; 459).
Birçok suçlu sosyal hizmet uzmanlarına güvenmez çünkü onların “gözetleyicilik” ve
“polislik” yaptığını düşünürler (Zastrow, 2013:459). Bu bağlamda sosyal çalışmacılar,
bürakrasinin bir parçası olarak görülmektedir. Sosyal çalışmacı, bu algıyı değiştirmek için
kurum içinde yapılan toplantı ve değerlendirmelerde ilgili rol ve fonksiyonlarını açıklamalıdır.
12.3.2. SUÇLULARIN DALAVERELERİ
Gelişmiş ülkelerde, ceza sistemleri, sosyal çalışmacıların uyguladığı bireysel ve grup
terapilerini desteklemiştir. Hatta daha da ileriye giderek, suçluların ıslah programlarına
katılmalarını zorunlu tutmuşlardır.
Suçlular ikna, aldatma ve manipülasyon yoluyla profesyonel kadroları “dalavere
çevirmekte” oldukça yeteneklidir. Birçok hüküm giymiş suçlu, ıslah personelini
küçümsemektedir. Terapi, onlara zorla uygulanıyorsa bu küçümseme daha da kuvvetli
olmaktadır. Mahkumlar bireysel danışmanda ve grup danışmanında iyi kayıtlara sahip olmak
için bu tür etkinliklere katılmaları gerektiğinin farkına varmaktadırlar. Eğer belirsiz birsüre ceza
almışsa (birçok eyalette yaygın olduğu gibi) iyi bir kayıt, mahkumların kısa sürede şartlı
tahliyesini sağlayacaktır. Eğer şartlı tahliye ya da denetimli serbestlik içerisindelerse, suçlulular
“ıslah” programlarına katılmalarını şartlı tahliye memurunun kendilerine verdiği işleri yerine
getirme ya da şartlı tahliye ile ilgili küçük kural ihlallerinin üstesinden gelme yolu olarak
görecektir (Zastrow, 2013:459-60).
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Genel olarak sosyal hizmetin suçluluk alanında müracaatçıların tedavi ya da
rehabilitasyonunda önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanının rolleri;
kabul ve izleme, teşhis ve sınıflandırma, danışmanlık ve tedavi ve tahliye planlamasını
içermektedir. Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıyı hem soruna hem de çözüme katkı veren
geniş sosyal sistemin bir parçası olarak görürler. Bu anlamda ekip çalışması ve toplum
kaynaklarıyla bağlantı kurma sosyal hizmet uzmanının ayırıcı becerileri olmaktadır. Sosyal
hizmet uzmanları müracaatçının davranış değişiminde olduğu kadar, aile ve sosyal çevreyle
ilişkileri, ceza ve adalet sisteminin iyileştirilmesi konularında da etkili çalışmalar yapar
(Netherland, 1971:351-60; Akt., Dusyan ve ark., 2008:189-90).
Sosyal çalışmacı, ıslah hizmetlerinde bireysel terapi ve grup çalışmaları yapması
zorunluluğu, ıslah hizmetlerinin odağında bulunmaktadır. Bu odakta ana teknik üç-d’dir
(Düşünce-Duygu-Davranış). Islah hizmetlerinde 3-d nasıl ele alınmaktadır?; bir tutuklu ile
bilişsel-davranışcı terapi örneğinde ele alalım. Bilişin, düşünce olduğunu zaten derslerde, 3-d.
tekniğiyle işlemiştik. Sosyal çalışmacı olarak, cezaevinde odanızda daha önce devulaştığımız
bir mahkumla görüşme yapacaksınız ama bir şekilde işimize yetişmekte geç kaldınız veya
başka bir işle görevlendirildiniz. Bu durumda bir mahkumun hangi safhalarda düşünce düzeyi
gerçekleştirdiğini aşağıdaki şablonda inceleyelim.
12.4. BİR TUTUKLU İLE BİLİŞSEL DAVRANIŞCI TERAPİ ÖNEĞİ
Durum: Ortağınızın görüşmeye gelmesini bekliyorsunuz. Kendisi saat 14.00’de gelmeye söz
verdi. Saat 14.15’de görüşme odasına götürülüyorsunuz ve o orada yok.
Yararlı

Yararsız

Düşünceler Belki de trafiğe takılmış Bir başkasını buldu. Beni terk etti ve
ya da otobüsü
bunu söylemeki çin benimle
kaçırmıştır. Yakında
yüzleşemedi.
burada olacaktır
Heyecansa Mutlu, olumlu morali
l duygular yüksek

Öfkeli, üzgün, kıskanç, düşkün,
üzgün, reddedilmiş

Fiziksel

Rahat hissetme

Mide krampları, düşük enerji, hasta
hissetme

Eylem

Sakince bekleme, bir
kahve alıp tutukevi
çalışanları ile sohbet
etme

Koğuşa geri dönme, akşam ona
telefon etme, onu sadakatsiz olmakla
suçlama ve tam olarak hakkında
düşündüklerini söyleme

Aynı durum, hakkında nasıl düşündüğünüze bağlı olarak, iki farklı sonuca yol açmıştır.
Bunun duygularınızı ve davranışlarınızı (neyi nasıl yaptığınızı) nasıl etkilediğini
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düşünüyorsunuz? Sağ sütundaki örnekte, ilgili çok fazla kanıt olmamasına karşın, çok çabuk
sonuç çıkardınız ve bu önemlidir, çünkü şunlara yol açtı:
• Rahatsız edici bir dizi duygu
• Yardımcı olmayan bir davranış
Eğer koğuşa çökkün dönerseniz, büyük bir olasılıkla olanlar üzerinde kara kara düşünür ve
daha kötü hissedersiniz. Diğer kişi ile iletişime geçerseniz, büyük bir olasılıkla kendinizi daha
iyi hissedersiniz. Bunu yapmazsanız, hakkında ne düşündüklerini düzeltme şansınız olmaz ve
büyük bir olasılıkla daha da kötü hissedersiniz.
(Rogers, 2011:427)
Sosyal çalışmada, bilişsel-davranışcı terapi örneği, diğer alanlarda uygulanan yönlerinden
farklı değildir. Burada dikkat edilmesi gereken iki önemli kriterden biri, sosyal çalışmacının
bürakrasinin bir parçası olarak algılanmaması ve mahkumların “dalaverelerine” karşı,
görüşmelerin bloke olup yararsızlığının önüne geçilmesidir.
Sosyal çalışmacılar ıslah hizmetlerinde, suç davranışının yerine “toplum yanlısı
davranışları” mahkumların kazanımları arasına almasında etkindirler. Mahkumların, toplum
yanlısı davranışlar kazanmasında, “geliştirilmiş düşünce becerileri (GOB), “grup çalışmaları
yoluyla kazandırılır. Geliştirilmiş düşünce becerileri (GDB), aşağıda ana hat olarak
sunulmuştur.
12.5. GELİŞTİRİLMİŞ DÜŞÜNCE BECERİLERİ (GDB)
Geliştirilmiş düşünce becerileri izlencesi, yirmi oturum ve kırk ders saatinden oluşan bir
kurstur ve düşmanca toplumsal davranışların büyük bölümünün suçluların değişik bilişsel
becerilerde yetersizlik nedeniyle amaçlarına olumlu toplumsal yollardan ulaşamamalarından
kaynaklandığı varsayımı üzerine temellenmiştir. Bu yetersizlikler zeka ya da eğitim başarısı ile
değil, düşmanca toplumsal davranışa yol açan tutum ve düşünme biçimleriyle ilişkilidir.
Yetersiz bilişsel beceriler, içtepi denetimini, esnek düşünmeyi, toplumsal bakış açısı
alabilmeyi, değerleri-ahlaksal akıl yürütmeyi, akıl yürütmeyi ve kişilerarası soran çözmeyi
içerir (Rogers, 2011:434-37).

Oturum

İçerik

Kurs
öncesi
oturum

Grup üyelerinin oturuma gelmeleri, birbirlerini tanımaları ve kurstaki konularla
tanıştırılmaları için bir fırsat. Ayrıca, eğiticiler de kendi düşüncelerini gözetim
altında tutmanın değeri konusunda grubun farkındalığını artırırlar.

1

Düşüncelerle davranış arasındaki ilişkiler incelenir ve sorun çözme stratejisinin
ilk adımı açıklanır.
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2

Bir karar vermeden önce durup düşünmenin (sorun çözme stratejisinin 2. adımı)
önemini göstermeyi amaçlayan bir dizi alıştırmayı içerir. Bilgi işlemedeki
hataların nasıl oluştuğu üzerinde durularak içgüdüsel olarak davranmayı
engelleyecek teknikler de alınır.

3

Sorun çözme stratejisinin 3. ve 4. adımlarını kapsar. Grup, “iyi” bilginin doğru
karar vermeye nasıl yardımcı olduğunu ve hangi tür bilgilerin en yararlı
olduğunu görmeye özendirilir.

4

Karar verme sürecinin ikinci bölümü tanıtılarak sorun-çözme stratejisini
(sonuçlar üzerinde düşünme) geliştirmeye devam eder.

5

Bu oturum sorun çözme stratejisinin son iki adımını tanıtır: planlama ve eylem.
Sonra, strateji gözden geçirilir ve alıştırması yapılır.

6

Sorun çözme stratejisi tamamlandıktan sonra grup üyeleri, geçmiş deneyimlerin,
grup üyeliğinin ve kişisel katılımın inançlarımız üzerindeki etkilerini görmeye
çalışırlar.

7

Bu oturum, gruba başkalarıyla etkileşimleri etkileyebilen farklı davranış
biçimlerinin olduğu fikrini tanıtır. Ayrıca, saldırgan, atılgan ve edilgen
davranışlar arasındaki farkları göstermeye çalışır.

8

Sekizinci oturum bakış açısı almayı (olaylara başkalarının bakış açısından
bakabilmeyi) içerir ve gerçekleri anlamada, bu durumu farklı bakış açılarından
görmenin nasıl önemli olabileceğini açıklar.

9

Bu oturumda birbiriyle ilişkili iki toplumsal beceri üzerinde durulur: dinleme ve
yardım isteme.

10

Bu oturum, bakış açısı alma alıştırmasına katılmak için diğer bir fırsat sağlar.
Oturumun ikinci yarısı, grubu değer yüklü kararlara ulaşmada kullanılan akıl
yürütme hakkında düşünmeye özendiren bir dizi ahlaksal ikilemin ilkini içerir.

11

On birinci oturum, bağlılık ve güven konularını ortaya atan diğer bir ikilemle
başlar. Bunu, başkalarını ikna etme toplumsal becerisi izler. Eğiticiler bu beceri
ile gütme ya da zorbalık arasındaki farkları açıklarlar.

12

Bu evrede, grup, düşünme ve davranış arasındaki bağlantıya ilişkin bir anlayış
ve bir sorun çözme stratejisi geliştirmiş, bakış açısı almaya ve toplumsal beceri
stratejileri kazanmaya başlamış olmalıdır. On ikinci oturumun ilk bölümü,
mantıksız düşünce belirtme ve yönetme üzerine odaklanır. İkinci bölümü,
başarısızlığa tepki verme becerisini tanıtır ve size bir konuda başarısız
olduğunuz söylendiğinde akılcı olmayan düşüncelerle başa çıkmanın bir yolunu
sunar.
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13

Bu oturum duyguların bizi nasıl etkilediğini, kendimizde ve diğerlerinde
duyguları nasıl kimlikleyebileceğimizi gözden geçirme fırsatı sunar.

14

On dördüncü oturum sorun çözme görevlerinde diğerleriyle birlikte çalışma
üzerine odaklanır. Bu, yeniliğe açık olmayı, planlamayı, işbirliğini ve bencilliğe
karşı uyanık olmayı gerektirir. Ahlaksal tartışma, toplum ve bireysel sorumluluk
için neyin adil ve hakça olduğu sorununu ortaya atar.

15

Oturumun ilk bölümü, kurallar ve insanların birlikte yaşama ve çalışmalarını
sağlamada ne kadar gerekli oldukları üzerinde durur. Ahlaksal tartışma güven ve
aldatmaya ek olarak, gayri resmi kurallara karşı yasal ve resmi kurallar
konularını ele alır.

16

Bu oturum toplumsal becerilerle sorun çözmenin bir bileşimi olan pazarlık
görüşmeleri üzerinde durur. Ayrıca her şeyin pazarlığa açık olmadığının da altı
çizilir.

17

On yedinci oturum, başkalarına nasıl tepki verileceğini göstererek grubun
toplumsal beceri birikimini geliştirir. Grup üyelerine, birisinin kendilerini bir
şey konusunda ikna etmeye ya da gütmeye ya da aldatmaya çalıştığı durumlarla
başa çıkmada bir strateji sunar. Ahlaksal tartışma, kişilerden bir çoğunun, geri
dönüşü olmayan bir karar alma yönünde, diğerlerinin baskısı altında olduğu
duygusal konusu üzerine odaklanır.

18

Bu oturum, kursun bütün temel yönlerini bir araya getirir ve değişik noktaların
birbirlerine nasıl uyduklarını gösterir. Grup üyeleri bütün bir sorun çözme
stratejisi üzerinde çalışırlar ve düşündükleri bir sorun için seçilmiş bir çözümü
sunarlar.

19

Bu oturum, grup tarafından üretilen çözümlerin gerçek yaşam sorunlarına
uygulanması üzerine odaklanır.

20

Son oturum, kursu küçük bir sınav aracılığıyla gözden geçirir. Arkasından, grup
üyeleri üzerinde daha fazla çalışmaya gereksinimlerinin olduğuna inandıkları
alanlar için eylem planları yaparlar

(Rogers, 2011: 435-37).
12.6. ÖZET
Ceza adalet sisteminde sosyal çalışmanın odak noktası, “ıslah unsurları” üzerinde
gerçekleşmektedir. Ülkemizde, sosyal çalışmacıların sayıca azlığından dolayı, adalet
bakanlığındaki istihdamı, diğer alanlara göre daha azdır. Islah, düzeltme ve yola getirme
anlamlarını kapsamaktadır. Islaha etkide bulunan iki temel kriter; gözetim-ıslah uzlaşmazlığı,
187

suçluların “dalavere” çevirmeleridir. Cezaevlerinde suçluların gözetimi, ıslah hizmetlerinin
önüne geçmiştir ve sosyal çalışmacılar, suçluların “toplum yanlısı davranış” kazanmaları
yönünde hizmet vermektedir. Suçlular ıslah hizmetleri sürescinde, ikna aldatma ve
manipülasyon yoluyla sosyal çalışmacıları “dalavere” davranışlarıyla etkilemede
yeteneklidirler.
Sosyal çalışmacılar, cezaevlerinde, bireysel terapi ve grup terapileri yapmaktadırlar.
Bireysel terapi ve grup terapisi denetimli serbestlik sürecinde de uygulanmaktadır. Sosyal
çalışmacı bireysel terapi kapsamında, ilgili modelleri ve düşünce-davranış bileşiminde,
“bilişsel-davranışcı” terapileri kullanır. Grup terapileri yoluyla da “toplum yanlısı davranış
kazanımında” mahkumlarla çalışır. Sosyal çalışmacı ıslah hizmetleri kapsamında, suçluların
yakınları ve aileleriyle de çalışmalar yürütür. Toplum yanlısı davranış kazanımında,
geliştirilmiş düşünce becerileri (6DB). eğimi, dünyada en fazla kullanılan model olma özelliğini
taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onikinci bölümde, ıslah konusu işlendi. Islahın tanımı ve ıslaha etki eden kriterler ortaya
kondu. Cezaevi sosyal çalışması için sosyal hizmet uzmanının beceri temeline yönelik,
“düşünce becerileri” hakkında stratejiler ortaya kondu.
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Bölüm Soruları
1. Ceza adalet sistemi içinde sosyal hizmetin odak noktası, .....................................................
üzerinde gerçekleşmektedir?
a. Islah unsurları
b. Grup çalışmaları
c. Suçluların dalavereleri
d. Cezaevi
e. Suçluluk ve yargılama
2. Sosyal çalışmacı hangi kurumda çalışırsa çalışsın, adli birimlerce mesleki alanında
............................................ olarak görevlendirilmektedir?
a. Grup sözcüsü
b. Raportör
c. Adli birim
d. Bilirkişi
e. Hukuk kalemi
3. Düzeltme ve yola getirme nasıl tanımlanabilir?
a. Suçluluk
b. Suç ve ceza
c. Kurum
d. İşlevsellik
e. Islah
4. Suça yönelmiş ya da suçlu kimseleri, çocukları, cezaevlerinde bulunan hükümleri, hükümlü
çocukları topluma yeniden kazandırmak amacına uygun olarak düzenlenmiş eğitim nasıl
tanımlanır?
a. İşlevsellik
b. Suç ve ceza
c. Cezaevi eğitimleri
d. Islah eğitimi
e. Eğitim hayatı
5. Yetiştirme yurdu ile çocuk cezaevi arasında olan bir kuruluşu aşağıdaki seçeneklerden
hangisi tanımlar?
a. Polis evi
b. Islahevi
c. Gardiyan
d. Polis karakolu
e. Eğitim hayatı
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6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi geliştirilmiş düşünce becerileri izlencesinde yer almaz?
a. Yirmi oturum olur
b. Kırk oturum olur
c. Bilişsel becerisi zayıf suçlularda yapılan bir çalışmadır
d. Düşmanca toplumsal davranışın değiştirilmesi için yapılır
e. Ahlaksal akıl yürütmeyi sağlamak için çalışılır
7. Duyguların suçluları nasıl etkilediği ve duyguların nasıl kimlikleneceği, geliştirilmiş düşünce
becerileri eğitiminde hangi seansta işlenir?
a. 11
b. 12
c. 13
d. 14
e. 15
8. Düşünce ve davranış arasındaki ilişkilerin incelenip sorun çözmede ilk adımın atıldığı seans,
geliştirilmiş düşünce becerileri eğitiminde hangi sıradadır?
a. 5
b. 6
c. 1
d. 2
e. 3
9. Geliştirilmiş düşünce becerileri eğitiminde, 9. oturumda hangi konular işlenir?
a. Yardım isteme
b. Dinleme ve yardım isteme
c. Taklit ve yardım
d. Yardım ve düşünme
e. Duygu ve davranış
10. Geliştirilmiş düşünce becerileri eğitiminde gütme ve zorbalık arasındaki farkın açıklanması
kaçıncı oturumun konusudur?
a. 11
b. 12
c. 13
d. 14
e. 15

Cevaplar
1) a, 2) d, 3) e, 4) d, 5) b, 6) b, 7) c, 8) c, 9) b, 10) a
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13. YALAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Onüçüncü Bölümde, yalan konusu içinde; yalanın öznel ve nesnel ipuçları, yalanı ortaya
çıkarma yolları, temaruz ve temaruzun tipleri öğrenilecektir.
13.1. Tanım ve Giriş
13.2. Yalan Kuramları
13.3. Yalan Makinaları
13.4. Yalana İlişkin Öznel İpuçları
13.5. Yalana ilişkin Nesnel İpuçları
13.6. Yalanı Ortaya Çıkarma Yolları
13.7. İtiraf Yeterli mi?
13.8. Temaruz
13.8.1. Temaruz Tipleri
13.9. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yalanla suç davranışı arasında nasıl bir ilişki vardır?
2. Tutukevinde tutuklularla çalışırken, yalan konuştuğunu nasıl anlarsınız?
3. Sosyal hizmet uzmanı olarak, hastalık taklidi yapan bir tutuklu hakkında, nasıl bir mesleki
müdahale formülasyonu oluşturursunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yalan

Yalanın tanımı, yalan
hakkında öznel ve nesnel
ipuçları, temaruz ve temaruz
tipleri öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Adli sosyal hizmet
uygulamalarının daha
nitelikli olması için, yalan ve
yalanın ortaya çıkmasını
sağlayan öznel ve nesnel
ipuçları, temaruz ve temaruz
tiplerinin daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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13.1. TANIM ve GİRİŞ
Yalan söylemek; yani hakikati bilmek hakkına sahip bir kimseye, onu aldatmak kastıyla bile
bile yanlış birşey söylemek eylemi (Foulouie, 1994:528)’dir.
Görgü tanıkları, sanıklar ve hatta bazen korku ve tehdit altındaki mağdurlar yalan
konuşabilirler. Yalan, suç davranışının zihinlerde uyandırdığı rahatsızlık kadar, suçluluğun
açıklanmasına zarar vermektedir.
Yalandan ve yılandan kim korkmaz!
Sanık ve görgü tanıklarının suç sürecinde, yalan konuşması, mağduru ikinci defa mağdur
etmektedir. Mağdur’un hakkını korumak için yalanın ortaya çıkartılması, suçun açığa
kavuşması kadar önemlidir. Yalan durumunda yardım, suça maruz kalana değilde, suçu
işleyene yani faile yapılmış olur. Bu durumda adalet gerçekleşmemiştir.
Yalan suçuluk alanında ve/veya herhangi bir psiko-sosyal sorun sürecinde sosyal
çalışmacının karşısına çıkmaktadır. Gerek suçluluk alanında gerek olgu ve ailelerle görüşürken
sosyal çalışmacı yalandan şüphelenmişse “hipotez” tekniğini kullanmalıdır. Hipotez tekniği ile,
yalanın arkasında neler var, niçin yalana baş vuruluyor, ortaya çıkarılabilir.
Müracaatçı saygı görmek, kabul edilmek için yalan söyler. Bir takım eksikliklerini
gizleyerek, sosyal yönden iyi bir görünüm vermek ister (Kadushin, 1990; Akt., Güdek,
2012:75). Kadushin (1990), yalan için bazı noktalara dikkat edilmesini sosyal çalışmacılara
bildirmektedir. Söylenenler akla yatkınmıdır ve kendi içinde tutarlı mıdır? Söylenenler sosyal
hizmet uzmanının daha önce karşılaştığı durumlara benzemekte midir? Söylenenler arasında
bir tutarlılık, devamlılık var mıdır? Bir element diğerleri ile uygunluk göstermekte midir? (Akt.,
Güdek, 2012:75).
Mülakatlarda, temel esas müracaatçının her söylediğini saygı ile kabul etmektedir. Ancak
müracaatçının yalan söylediğinden şüphelenildiği halde birşey yapamaması sosyal hizmet
uzmanını rahatsız eder. Ne var ki, müracaatçı da bir insandır ve yalan söyleyebilir. Sosyal
hizmet uzmanının görevi ise, çalıştığı kurumun beklentisi gereği ondan doğru bilgileri almaktır
(Erkan, 1997).
13.2. YALAN KURAMLARI
Kandırma üzerine otuz yılı aşkın araştırma, kandırma davranışını açıklayan farklı kuramların
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yazında en çok gönderme yapılan kuram Zuckerman, DePaulo ve
Rosenthal’ın (1981) üç etmenli modelleridir. Kuram bir büyük çözümlemede gerçeği
söyleyenlerle yalancılar arasında ortaya çıkan davranışsal farklılıkları açıklamak için
geliştirilmiştir (Santarcangelo, 2011:306). Yalan söylemenin arkasında kandırma kuramı
bulunmaktadır.
Üç etmenli model, yalancıların, yaşadıkları duygular, bilişsel yük ya da davranışsal denetim
nedeniyle yalan söylediklerini varsaymaktadır. Yalan söyleyenler bunun için suçluluk,
kendilerine inanılmaması korkusu ya da birisini kaldırmanın verdiği heyecan gibi duygular
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yaşayabilirler. Yalancılar, özellikle de ne söyleyeceklerini planlamak ve denemek için
zamanları yoksa, akla uygun ve inandırıcı bir öykü ortaya çıkarabilmek için çok düşünmek
zorunda kalabilirler. Ayrıca, inandırıcı bir izlenim verebilmek için sinirli görünmemeye
çalışarak davranışlarını denetim altında tutmaya çalışabilirler (Santarcangelo, 2011:306).
Yalanları ortaya çıkarmak için laboratuvar temelli bazı araştırmalar yapılmıştır.
Santarcangelo, (2011; 308-09)’ya göre; yalanı yakalama yeteneği üzerinde laboratuvar temelli
araştırmalar genellikle gözlemcilere yalan söyleyenlerle doğruya söyleyenlerin video filmlerini
göstermekten oluşur. Gözlemciler her filmden sonra yalan mı yoksa doğru mu söylendiğini
belirtirler. Bu tür çalışmalar yazında yaygındır ve gözlemciler yargılarını sınırlı bir bilgi
(örnğin, olgusal kanıtların eksikliği, üçüncü tarafların sözleri vb.) üzerine temellendirirler.
Laboratuvar temelli çalışmaların sonuçları yüzde %50’lik bir doğruluk oranı vermektedir i, bu
bir parayı havaya fırlattığınızda yazı ya da tura gelmesi olasılığına eşittir.
13.3. YALAN MAKİNALARI
Birisinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak insanlar için bu denli zor olduğundan
araştırmacılar makineler geliştirmiştir. Yalan makinası olarak anılan “poligraf” insanların kalp
atışı ve nefes alıp verme hızı gibi fizyolojik tepkilerini ölçen bir makinadır. Bu makine
insanların yalan söylerken endişelendiği ve bu endişeninde kalp atışının, nefes alıp vermenin
vs. hızlanması ile tespit edilebileceği varsayımına dayanır (Aronson, Wilson, Akert, 2012:926).
Uyarılma ölçer, yani poligraf, adını Yunanca poly (çok) ve graf (yazmak) sözcüklerinden
almaktadır. Psikolojinin değişik alanlarında kullanılan genel amaçlı bir donanım parçasıdır. Bir
dizi farklı fizyolojik tepkiyi birlikte ölçer. Yalan söyleyenlerin doğru söyleyenlerden daha fazla
uyarılmış olacaklarını kabul eden o eski varsayıma dayanır. Bu daha fazla uyarılma suçluluk ve
korku duygularından kaynaklanır ve sonuç olarak, uyarılma ölçer fizyolojik etkinlikteki
değişiklikleri gösterir ya da ölçer. Bir yalan yakalayıcısı değildir, daha çok bir uyarılma
belirleyicisidir; bu yalan söylemenin dolaylı bir ölçümüdür. Uyarılma ölçer uyarılmayla ilgili
fizyolojik etkinlikteki değişiklikleri doğru olarak ölçen ve kaydeden bir araçtır. Sınanacak kişi
kalp atış hızını ve kan basıncını ölçmek için bir kan basıncı kelepçesine, terlemeyi ölçmek için
nömograflara ve el ayası terlemesi sonucu oluşan deri direncini ölçmek için bir galvanometreye
bağlanır. Sınanan kişi bir olaya ilişkin sorulara yanıt verirken, sınayan kişi bütün ölçümlerin
birlikte kaydedildiği bir kağıt parçası ya da bir bilgisayar ekranında fizyolojik etkinliklere bakar
(Santarcangelo, 2011:317-18).
Araştırmacılar beyin dalgaları, istemsiz göz hareketleri ve yüksek çözünürlüklü termal
görüntüleme teknolojisi kullanarak yüzdeki kan akışı gibi ölçümleri kullanarak daha iyi yalan
makinaları geliştirmeye çalışıyor (Knight, 2004; Pavlidis, Eberhardt ve Levine, 2002). Öte
yandan bugüne dek bu ölçümlerin hiçbiri poligraftan daha iyi sonuçlar vermedi (Ulusal
Araştırma Kurulu, 2003; Sip, Roepstorff, McGregor ve Frith, 2008). Fizyolojik yalan ölçümleri
ile ilgili kaygılardan biri de suçluların testleri yenmeyi öğrenip öğrenemeyeceğidir. İnsanların
poligraf testlerini yanıltmak için dilimi ısırmak ya da aklından aritmetik işlemleri yapmak gibi
bilerek belirli şekillerde davranabileceğini gösteren veriler var. Araştırmalar devam ediyor,
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ancak hala her seferinde yalanı doğrudan ayırt edebilecek kusursuz bir yalan makinası yok
(Aronson, Wilson, Akert, 2012: 927).

13.4. YALANA İLİŞKİN ÖZNEL İPUÇLARI
Sokaktaki insanlar tarafından
belirtilmiştir

Uygulamacılar tarafından
belirtilmiştir

Sözsüz

Sözsüz

• Yalancılar bakışlarını daha fazla
kaçırırlar.
• Yalancılar duruşlarını daha sık
değiştirirler.
• Yalancılar daha fazla açıklama
yaparlar.
• Yalancılar kendilerini daha fazla
ayarlarlar.
• Yalancılar daha fazla el-kol
hareketi yaparlar.
• Yalancılar daha fazla bacak/ayak
hareketleri yaparlar.
• Yalancılar daha sık göz kırparlar.
• Yalancıların sesleri daha tizdir.

• Yalancılar bakışlarını daha fazla
kaçırırlar.
• Kendilerini daha fazla ayarlarlar.

• Yalancılar daha fazla konuşma
bozukluğu sergilerler.
• Yalancılarda konuşma hızı daha
yavaştır.
• Yalancıların daha uzun örtülü
dönemleri vardır.
• Yalancılar konuşurken daha çok ve
daha uzun duraklamalar yaparlar.

Sözlü

• Yalancılar daha fazla baş (kafa
sallama) hareketi yaparlar.
• Yalancıların konuşmaları daha az
akıcıdır.
• Yalancılar daha fazla el-kol
hareketi yaparlar.
• Yalancılar daha fazla bacak/ayak
hareketi yaparlar.
• Yalancılar daha huzursuzdurlar.
• Yalancılar daha fazla konum
değiştirirler.
• Yalancılar genel olarak daha fazla
beden hareketi sergilerler.

Sözlü
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• Yalanlar daha az inanılabilir
görünür.
• Yalanlar daha az tutarlıdır.
• Yalancılar daha fazla dolaylı yanıt
verirler.
• Yalanlar yalancıların kendilerine
daha az gönderme yapar.
• Yalanlar daha az ayrıntılıdır.
• Yalanlar daha kısadır.
• Yalanlar daha fazla olumsuz söz
içerir.
• Yalanlar daha fazla ilişkisiz söz
içerir.

• Yalanlar daha az tutarlıdır.
• Yalancıların öyküleri daha az
inanılabilirdir.
• Yalanlar daha az ayrıntı içerir.

(Stomwall ve ark., 2000; Akt., Santarcangelo, 2011:314-15).

13.5. YALANA İLİŞKİN NESNEL İPUÇLARI
Sözsüz

Sözlü

• Yalancılar daha tiz bir sesle
konuşurlar.
• Yalancılar ellerini, kollarını ve
parmaklarını daha az hareket
ettirirler.
• Yalancılar daha az açıklama
yaparlar.
• Yalancılar daha uzun duraklarlar.

• Yalancıların yanıtları daha az
inanılabilirdir.
• Yalancıların öyküleri daha az
ayrıntı içerir.

• Yalancılar daha fazla dolaylı yanıt
verirler.
• Yalancılar kendilerine daha az
gönderme yaparlar.
• Yalancılar bacak ve ayaklarını daha • Yalancılar bir öyküyü kronolojik
az hareket ettirirler.
olarak daha doğru anlatırlar.
• Yalanlar daha olumsuz sözler içerir.
• Yalanlar daha fazla duygu durumu
ilişkili bilgi verir.
• Yalancılar daha az algısal bilgiye
sahiptirler.
(Stomwall ve ark., 2000; Akt., Santarcangelo, 2011:315).
13.6. YALANI ORTAYA ÇIKARMA YOLLARI
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Yalancılar Niçin Yakalanırlar? (Vrij, 2000);
(...) Çünkü bilişsel olarak yalan söylemeyi sürdürmek zordur, ya da çünkü
yalancıların duygularıyla başa çıkma biçimleri yalanlarını el verir.
Yalan Yakalamada İzlenecek Yollar
•
•
•
•
•
•
•

Kuşkucu olun.
Sorular sorun.
Önemli bilgileri açıklamayın
Bilgili olun (bağlam ve kişilikler hakkında)
Yalancılardan daha önce söylediklerini tekrar etmelerini isteyin.
Kalıp yargılardan kaçının.
Yalancıların davranışlarını doğal davranış-temel çizgisiyle karşılaştırın.

Yalana İnandırma Yolları
İyi hazırlanın.
Özgün olun.
Çabuk düşünün.
Zorlu ve akıcı konuşun.
İyi şeyler (anılar) anımsatın.
Yalan söylerken korku, suçluluk ya da aldatma nedeniyle sevinme (açık
hoşnutluk) belirtileri göstermekten kaçının.
• İyi rol yapma becerilerine sahip olun.

•
•
•
•
•
•

(Vrij, 2000; Akt., Santarcangelo, 2011:316).

13.7. İTİRAF YETERLİMİ?
Bir cinayet davasında jüri üyesi olduğunuzu düşünün. İddia makamı mahkemeye görünüşe
göre oldukça güçlü bir delil, sanığın suçu itiraf ettiği bir video kaydı sunuyor. Sanağın “Tamam,
kabul ediyorum” dediğini duyuyorsunuz. “Tetiği ben çektim.” Çok büyük olasılıkla suçlu oyu
kullanırdınız. Sanık masum olsaydı neden suçu itiraf etsindi ki? Çoğu dava mahkemeye intikal
etmeden çözülür, çünkü sanık suçu itiraf ettikten sonra suçlamaları kabul eder (Aronson,
Wilson, Akert, 2012:936).
Öte yandan, itiraflar her zaman göründükleri gibi değildir. 1989’da New York’ta Central
Park’ta koşarken tecavüze uğrayan ve vahşice dövülen bir kadının davasını ele alalım. Kadın
birkaç gün komada kalmış ve uyandığında saldırıyla ilgili hiçbir şey anımsayamamıştı. Buna
karşın polis kısa bir süre sonra o gece parkta olan Afrika ve Latin Amerika kökenli 5 genci
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yakalamıştı. Gençler suçu itiraf ettiler ve olanları bütün ayrıntılarıyla anlattılar. İtiraflardan 4’ü
videoya kaydedildi ve davada gösterildi. Büyük oranda buna dayanarak gençler suçlu bulundu
ve uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldılar (Aronson, Wilson, Akert, 2001:936).
Tek sorun, artık bilindiği üzere, bu gençlerin masum olmasıydı. 13 yıl sonra 3 tecavüz ve bir
cinayet suçundan hapis yatan Matias Reyes suçu itiraf etti ve tek başına hareket ettiğini söyledi.
Sperm örnekleri kurbandan alınanlara uyuyordu (gençlerin hiçbirinin DNA örnekleri
uymamıştı) ve suç mahallini, yalnızca polisin bildiği ayrıntılarıyla, anlattı. 2002 yılında bir
yargıç beş gencin hükümlerini kaldırdı.
Bu gençler masumsa neden suçu itiraf etmişlerdi? Saul Kassin (2007, 2008) ve diğerlerinin
düzenlediği araştırmalar sorgulama sürecinin sahte itiraflar doğurabilecek denli yanlış
gidebileceğini hatta masum zanlıların suçu işlediklerine gerçekten inanmasına yol açabileceğini
gösteriyor. Sorunlardan biri polis dedektiflerinin zanlının suçluluğuna ikna olması ve bu
kanının sorgulamayı yürütme biçimlerinde yanlılık yaratmasıdır. Dedektifler yönlendirici
sorular sorarlar, zanlıları izole edip üzelerinde önemli bir baskı kurarlar, bir görgü tanığının
onları teşhis ettiğini söylerler ve bazen de sahte vaatlerde bulunurlar. Örneğin, Central Park
tecavüz davasındaki zanlılar 30 saat boyunca sorgulanmış ve dedektifler onları itirafnameyi
imzaladıkları takdirde eve gidebileceklerine inandırmıştı (Kassin, 2007, 2008). Saatlerce süren
uzun sorgulamadan sonra masum insanlar psikolojik açıdan o denli yorulabilir ki ne
düşüneceklerini bilemezler, hatta suçlu olduklarına inanmaya bile başlayabilirler. Zanlı
gerçekten suçlu olduğunda ve bu teknikler itiraf etmesini sağladığında sorun yok. Öte yandan,
daha önce de gördüğümüz gibi eğitimli dedeklifler bile insanların yalan söyleyip söylemediğini
anlama konusunda çok başarılı değildir, bu da masum insanların bazen bu tekniklere maruz
kaldığı anlamına gelir. Gerçekten de DNA verileri sayesinde aklanan zanlıların yer aldığı çok
sayıda davada zanlı daha önceden suçunu itiraf etmiştir (“False confessions”, 2006; Akt.,
Aronson, Wilson, Akert, 2012: 936-37).
Zorla itiraf sorununu çözmenin yollarından biri, sorgulamaların videoya kaydedilmesi,
böylece jürilerin kayıtları inceleyip zanlının itirafa zorlanıp zorlanmadığına karar
verebilmesidir (Aronson, Wilson, Akert, 2012:937).
13.8. TEMARUZ
Temaruz; kişinin bir kazanç amacıyla, hasta olmadığı halde bilinçli olarak kendisini hasta
gibi göstermesi ya da mevcut hastalık belirtilerini abartmasıdır (Yetkin ve Battal, 2001:411).
İnsanlar suç davranışını affettirmek, verilecek cezadan hastalık nedeniyle affedilmek,
kazanç elde etmek için bilinçli olarak temaruza geçer ve/veya hastalık belirtilerini (varsa)
abartabilir. Temaruz da yalanın bir başka yönüdür. Çıkar elde etmek amacı, yalanla temaruzun
ortak bileşenidir. Temaruz hakkında yapılan bütün tanımlamalarda çıkar ve yalan birlikte
bildirilmiştir.
Lipman (1962; Akt., Yetkin ve Battal, 2001:411), dört tip temaruz olduğundan söz etmiştir.
• Herhangi bir hastalığı olmadığı halde hileli semptomlar üretme.
• Eskiden mevcut olan bulguların halen varmış gibi sunulması.
• Varolan bulguların olduğundan kötü gösterilmesi.
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• Mevcut gerçek bulguların, ilgisi olmayan mevcut bir hasara aktarılması.
Lipman’ın bu ayrımı ile beraber Rogers (1990, 1996), temaruz oluşumunda birincil amaç
üzerinde durarak, bazı açıklayıcı modeller geliştirmiştir. Birincil amaca göre, üç açıklayıcı
model tanımlamıştır.
• Patojenik temaruz
• Kriminolojik temaruz
• Adaptasyonel temaruz
(Rogers, 1990-1996; Akt., Yetkin ve Battal, 2001, 2001:411).
Kriminolojik temaruz, temaruz tanımlamasına daha çok uymaktadır. Sık görülen bir temaruz tipi
olup, sağlık profesyonellerinin ve sosyal çalışmacının karşısına sık çıkmaktadır. Özellikle adli
olgularda dikkat edilmesi, atlanmaması gereken, çıkar amaçlı sinsice bir yalandır.
Patojenik modelde, temaruzun altında kişiyi zorlayan bir mental bozukluğun olduğu kabul
edilir. Patojenik model, temaruza bakışın son birkaç onyılda değişmesi ile değerini
kaybetmiştir. Adaptasyonel modelde ise altta yatan psikolojik bozukluk söz konusu değildir
(Yetkin ve Battal, 2001:411-12).
Temaruzun başlıca özelliği, askere gitmek ya da askeri bir görevi üstlenmekten kaçma, işten
kaçma, maddi (parasal) tazminat alma, cezai takibattan yakayı kurtarma ya da ilaç elde etme
gibi dış uyaranlar nedeniyle yapılan, amaçlı (kasıtlı) olarak, doğru olmayan ya da abartılı fizik
ya da psikolojik semptomlar çıkarmasıdır. Belirli bir takım koşullarda temaruz uyumsal bir
davranışı gösteriyor olabilir (örneğin, savaş zamanı düşmana esir düşmüş iken hastalık taklidi
yapıyor olma).
Aşağıdakilerden herhangi bir bileşkesi saptandığında bir temaruz olabileceği özellikle akla
gelmelidir.
1. Kişi ile karşı karşıya gelinmesinin adli tıbbi ilgilendiren bir yanı varsa (örneğin kişinin
muayene için kendi avukatı tarafından yollanmış olması).
2. Kişinin ileri sürdüğü stresi ya da eksinliği (maluliyeti) ile nesnel bulgular arasında belirgin
tutarsızlık varsa).
3. Tanısal değerlendirme sırasında işbirliği yapmama ve uygulanan tedaviye uyum
göstermeme
4. Anti sosyal kişilik bozukluğunun olması
(DSM-IV-TR)
Temaruzu bilinen bir amaç, daima harici bir neden için yapılan kasıtlı davranışlar olarak
görürüz ve sıklıkla üç amaç için yapılır.
• Sorumluluktan ya da cezadan kurtulmak için yapılır.
• Maddi kazanç için, devlet ya da sigorta şirketi gibi kurumlardan davalardan elde edilen
kazançları görürüz.
• İlaç temin etmek için görürüz.
(Yetkin ve Battal, 2001:413).
Psikiyatrik bozukluklar arasında en sık temaruzu yapılan durumlar şunlardır.
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• Zeka geriliği
• Bilişsel bozukluklar
• Amnezi
• Psikoz
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Dissosiyasyon
• Halisinasyonlar
• Somatoform bozukluğu
(Yetkin ve Battal, 2001:413).
13.8.1. TEMARUZUN ALT TİPLERİ
Temaruzda, kasıtlı olmanın derecesi, semptomları abartmanın şiddeti ve eğer varsa gerçek
bozukluğun şiddeti gibi çok boyutlu değişkenler söz konusudur. Bu boyutların
değerlendirilmesi ile aşağıdaki tanımlar ve alt tipleri ortaya konmuştur (Yetkin, Battal,
2007:412).
Tam Temaruz: Hiç bir hastalık ve sakatlık olmadığı halde varmış gibi davranmaktır.
Kısmi Temaruz: Var olan bir hastalık ya da sakatlık belirtilerini abartmaktır.
Yalancı İtham: Mevcut semptomları bu semptomlarla ilişkisiz bir nedene bağlama
çabasıdır.
Simülasyon (kötünün taklidi): Özgül bir durumun taklitidir. Kazanç amacıyla olmayan
semptomları uydurma, taklit etmedir. Pozitif temaruz olarak da adlandırılır.
Dissümalasyon (iyinin taklidi): Var olan semptomların gizlenmesi veya azaltılması,
semptomlara neden olabilecek esas faktörlerin inkar edilmesi söz konusudur. Yanlış bir
yükleme vardır. Açığa çıkarılmak istenmeyen, bildirilmek istenmeyen sorunun (yaralanma ya
da madde kullanımı gibi) esas nedeni olabilecek faktörler yerine bulgular farklı alanlarda
gösterilmeye çalışılır. Negatif savunucu temaruz olarak da adlandırılır.
Aşamalı Olaylar: Birey tarafından sonradan kazanç sağlama amacıyla, sonuçta kabül görür
bir açıklamaya sahip bir kaza olayının planlanıp gerçekleştirilmesi.
Tıbbi Bulguları Değiştirme: Bir hastalığı varmış gibi gösterebilmek için tıbbi kayatları,
laboratuvar sonuçlarını değiştirme ya da fizik muayeneyi yanıltmak için kendine zarar verici
davranışlarda bulunma.
Fırsatçı temaruz: Doğal olarak meydana gelmiş bir olayı ya da tıbbi durumu kazanç için
kullanma.
Semptom Kapma: Daha önceki bir hastalık veya yaralanmadan ya da başka birinin devam
eden hastalığından bilinçli olarak semptomlar kapma.
Temaruz, temaruzu gerçekleştiren kişinin menfaat elde ettiği sürece devam eder. Temaruzun
varlığı netleşirse klinisyenler olguyu “yüzleştirme tekniğiyle” yüzleştirirler. Yüzleştirme
tekniğinden kaçan olgular, yeni bir yüzleştirme ile karşı karşıya kaldıklarında, kısır döngü
devam eder. Temaruzun altındaki neden açıklığa kavuşursa, suç sayılacak davranışın temelide
belirlenmiş olur.
(Yetkin ve Battal, 2007:412).
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13.9. ÖZET
Yalan, doğruları bilme hakkına sahip bir kişiye, onu aldatmak kastıyla ve bilerek yanlış
söyleme durumudur. Görgü tanıkları, sanıklar, bazen korku ve tehdit altındaki mağdurlar yalan
konuşabilirler. Yalan suç davranışının zihinlerde uyandırdığı rahatsızlık kadar suçluluğun açığa
kavuşturulmasına zarar vermektedir ve mağduru ikinci defa mağdur kılmaktadır.
Bireylerin yalan söylemelerinin altında, “kandırma kuramları” yatmaktadır. Kandırma
kuramı, suçun aydınlatılmasında, gerçeği söyleyenlerle yalancılar arasında ortaya çıkan
davranışsal farklılıkları açıklamak için geliştirilmiştir. Kandırma kuramı üç etmenli bir
modeldir. Kuram yalancıların, yaşadıkları duygular, bilişsel yük ya da davranışsal denetim
nedeniyle “yalan söylendiğini” varsaymaktadır.
Birisinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak için araştırmacılar makineler geliştirmiştir.
Yalan makinası olarak anılan “poligraf” insanların kalp atışı ve nefes alıp verme hızı gibi
fizyolojik tepkileri ölçen bir makinedir. Araştırmalar daha kesin sonuçlarla yalanı tespit etmek
için yeni makineler geliştirmeye devam etmektedir. Yalana ilişkin makinelerin, yalan
tespitindeki açıkları ve tam kesin olmayan sonuçları dolayısıyla, yalana ilişkin öznel ve nesnel
ipuçlarından faydalanmak ve yalanı tespit için, sözlü ve sözsüz davranış odaklı araştırmalar
devam etmektedir.
Sağlık profesyonelleri, adli ve kolluk güçleri, yalan konusunda, yalanı yakalamada izlenecek
yollar ve görüşmeyle ilgili teknik becerilere sahip olmaktadır.
Suç davranışının açıklanmasında, itiraf her zaman açıklayıcı değildir. İtiraf sanığın suçluluk
duygusu içinde spontan gerçekleşmelidir. Zorla itiraf sorununu çözmenin yollarından biri,
sorgulamaların videoya kaydedilmesi, böylece jürilerin kayıtları inceleyip zanlının itirafa
zorlanıp zorlanmadığının profesyonellerce karara bağlanmasıdır.
Tıbbi sosyal çalışmada ve adli sosyal çalışmada yalanın başka bir çeşidi de “temaruzdur.”
Temaruz, olguların kazanç ve menfaat amaçlarıyla, bilinçli olarak, kendini sanki hasta gibiymiş
olarak göstermesidir. Temaruz durumun da mevcut hastalığın semptomları bile abartılarak
sahneye dökülür. Akerlikten kaçma, sigortadan para alma, erken emeklilik, suçluluğunu maruz
gösterme vb. durumlarda sahneye konur, birey amacına ulaştıktan sonra, temaruz kendiliğinden
söner. Temaruz döngüsel soru sistemiyle, yüzleştirme tekniğiyle ortaya çıkartılabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Onüçüncü bölümde yalan konusu işlendi. Yalan makinası ve kuramları kısaca ortaya kondu.
Yalana ilişkin öznel ve nesnel ipuçları açıklandı. “İtiraf yeterli mi?” sorusuna cevap teşkil eden
konular üzerinde duruldu. Etkin adli sosyal hizmet becerileri için temaruz ve temaruz tipleri
açıklandı.

205

Bölüm Soruları
1. Hakikati bilmek hakkına sahip bir kimseye, onu aldatmak kastıyla bile bile yanlış birşey
söylemek nasıl tanımlanır?
a. Doğru
b. İkircilikli
c. Yalan
d. Yanlış
e. Ego
2. Yalan durumunda yardım, suça maruz kalana değilde, suçu işleyene yani faile yapılmış olur.
Bu durumda ..................................................... gerçekleşmemiştir?
a. Adalet
b. Bağımsızlık
c. Psişe
d. Kotarsis
e. Çocukluk
3. Yalan söylemenin arkasında hangi kuram bulunmaktadır?
a. Psiko-sosyal kuram
b. Fonksiyonel kuram
c. Bilişsel kuram
d. Kandırma kuramı
e. Analitik kuram
4. Yalan makinası nasıl tanımlanır?
a. Poliggams
b. Patern
c. Paligraf
d. Yalan makinası
e. Sibernetik
5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yalana ilişkin öznel ipuçları arasında yer almaz?
a. Yalancılar bakışlarını daha fazla kaçırırlar
b. Yalancılar daha fazla el kol hareketi yaparlar
c. Yalanlar daha az tutarlıdır
d. Yalanlar çok tutarlıdır
e. Yalanlar daha fazla ilişkisiz söz içerir

6. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yalana ilişkin nesnel ve sözsüz ipuçları arasında yer almaz?
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a. Yalancılar ellerini, kollarını ve parmaklarını daha az hareket ettirirler
b. Yalancılar hiç duraklamazlar
c. Yalancılar bacak ve ayaklarını daha az hareket ettirirler
d. Yalancılar daha az açıklama yaparlar
e. Yalancılar daha uzun duraklarlar
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yalan yakalamada izlenecek yollar arasında yer almaz?
a. Kuşkucu olun
b. Sorular sorun
c. Kalıp yargılardan kaçınmayın
d. Önemli bilgileri açıklamayın
e. Yalancılardan önce söylediklerini tekrar etmelerini isteyin
8. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yalana inandırmak yolları arasında yer almaz?
a. İyi hazırlanmayın
b. Özgün olun
c. Çabuk düşünün
d. Zorlu ve akıcı konuşun
e. İyi rol becerisine sahip olun
9. Kişinin bir kazanç amacıyla, hasta olmadığı halde bilinçli olarak kendisini hasta gibi
göstermesi ya da mevcut hastalık belirtilerini abartması nasıl tanımlanır?
a. Süper ego
b. Temaruz
c. Katarsis
d. Biliş
e. Taarruz

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) d, 4) c, 5) d, 6) b, 7) c, 8) a, 9) b
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14. YARARSIZ DUYGU OLARAK SUÇULULUK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Ondördüncü bölümde, yararsız duygu olarak suçluluk öğrenilecektir.
14.1. Suçluluk (Yararsız Duygu olarak) Tanımı ve Çeşitleri
14.2. Suçluluk Üreten Alanlar
14.3. İnsanlar Neden Suçluluğu Seçerler, Ödüller Nelerdir?
14.4. Suçluluğu Yok Etme Stratejileri
14.5. Özet
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Aracınızla trafikte kırmızı ışıkta geçtiğiniz oldu mu, olduysa ne tür duygular yaşadınız?
2. Okul yıllarında öğretmeniniz size “senin gibi birisi nasıl düşük not alır. Değdiğinde, neler
hissederdiniz?
3. Sizi suçlayarak, yönetmeye kalkan birine karşı nasıl tavır alırdınız. Suçlanıp becerisizlikle
itham edildiğinizde, ebeveynlerinizinde geçmişte size aynı şeyi yaptıklarını hatırlıyor,
savunmaya mı geçiyorsunuz, analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yararsız duygu olarak
suçluluk

İnsanların neden suçluluğu
tercih ettiği, tercihin ödülleri
ve suçluluğu yok etme
stratejileri öğrenilir.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Sosyal hizmet
uygulamalarında ve adli
sosyal hizmet
uygulamalarında, düşünce,
duygu, davranış üçlü
formülasyonunun daha
anlamlı kurulması ve
anlaşılması sağlanacaktır.
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14.1. YARARSIZ DUYGU - SUÇLULUK
Yaşam boyu hissedilen en boş duygular, geçmiş için veya bugün için suçluluk duymak ve
gelecek için endişelenmektir. Bireyin duygusal kostümündeki bu iki alanın (suçluluk-endişe)
birbirlerine ne kadar benzediklerini, hatta aynı alanın iki uç naktası olarak ele alındığını, bu
günümüzü ziyan ettiğimizi göreceksiniz. Bu bölümde ders içeriği gereği endişe
işlenmeyecektir, suçluluk işlenecektir.
Geçmiş

Şimdi
Suçluluk Endişe

Gelecek

Suçluluk: Şimdiki anımızı geçmiş ya da şu andaki bir davranış sonucu paralize olmamızdır.
Kendinizi henüz olmamış bir olayla ilgili endişelenirken ya da olmuş-bitmiş olaylar hakkında
suçluluk duyarken hayal ederseniz bunu çok net görürsünüz (Dyer, 2012).
Yararsız duygu olarak suçluluk, önceki konularda işlediğimiz suçluluktan farklıdır. Yararsız
duygu olarak suçlulukta, bireyin duygusal kostümünün paralize olması, ve normal dışı bir
suçluluk duyma ile, bu günü ziyan olmaktadır. Oysa “bu günler” birbirine eklenerek
geleceğimizi oluştururlar. O halde suçluluk olarak duyulan yararsız duygu, bireylerin “sosyal
işlevselliğini” ipotek altına alarak, “suçluluk tohumlarının” yeşermesine neden olmaktadır.
Suçluluk ikiye ayrılmaktadır. (Yararsız duygu olarak suçluluk)
1. Artık suçluluk
2. Bireyin kendine kabul ettirdiği suçuluk (Dyer, 2012).
Artık suçululuk: Küçük yaşta öğrenilen, olgunlaşma döneminden sonra kenarda kalmış
çocukça bir tepki olarak varlığını sürdüren suçluluktur (Dyer, 2012).
Artık suçluluğun kökeni, çocukluk yıllarımıza dayanmakta, olgunlaşma dönğeminde de
varlığını sürdürmektedir. Seks ve evlilikte yüzeye çıkabilmektedir. Çoğunlukla kendini kınama
ve özür dileme ile karakterizedir. Özellikle aile terapilerinde, bireysel psikoterapilerde sosyal
çalışmacının karşısına çıkmaktadır, çözümü ve strateji oluşturulması mümkünken, bireylerdeki
etki alanının genişliğinden dolayı, bireyler direnç göstermektedirler.
Artık suçluluğa şu önermeler, örnek olabilir.
• “Bunu bir daha yaparsan baban seni sevmez”
• “Kendinden utanmalısın” (sanki bu size yardımcı olabilirmiş gibi)
• “Ben sadece annenim, değerim yok herhalde”
Yukarıdaki önermelerden alınan mesajlar çocuklarda ve olgun insanlarda bile acı
doğurabilir, mutsuzluğa neden olabilir. Onların desteğini alma çabaları yoğundur ve bu çabalar
başarısız olduğunda, suçluluk da yoğunlaşır, kırık fay hattı duygularımıza hakim olur.
Artık suçluluk tavırları, küçükken büyükler tarafından, yönetilmeyi öğrenmenin
sonuçlarıdır, ama çocuk büyüdüğünde bile etkili olabilirler (Dyer, 2012).
İnsanın kendisine kabul ettirdiği suçululuk; bir olgunluk kuralı, ya da moral bir değer
çiğnendiğinde etkili olan, bugünde duygusal bitkinlik hisseden suçluluktur (Dyer, 2012).
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Bireylerin kendilerine kabul ettirdiği suçluluğa şu önermeler örnek olarak verilebilir.
• İzinsiz bir başkasının eşyasını almak
• Bireyin azarlanması ve kabahati dolayısıyla kendinden nefret etmesi, kendini kınaması
• Otobüste yaşlı ve düşkünlere yer vermemek
• Sevdiklerimizi bilerek veya bilmeyerek üzmek
• Camiye gitmemek v.b.
Yukarıdaki önermelerde, birey moral bir değeri çiğnediğinde, olanlardan ders almışsa, bu
ders alma, toplumsallaşmanın ve bireyselleşmenin gelişmesine nedendir. Fakat toplumsal bir
değer çiğnendiğinde, oluşan suçluluğun uzun sürmesi, tıpkı artık suçlulukta olduğu gibi,
“sosyal işlevselliğin” olumsuz etkilenmesine nedendir. Orada sonsuza dek kalıp feryat edebilir,
çile çekebilirsiniz. Bireylerin kendi kendine kabul ettirdiği suçluluk ne kadar çok olursa olsun,
geçmiş davranışı düzeltmez, düzeltemez. Oysa geçmiş sona erdi, suçluluk duymak tarihi
değiştirme çabasıdır, geçmişin öyle olmamış olmasını dilemekten başka bir şey değildir.
Zorlayıcı mesajlar (arkadaşınıza iyi davranmamak vb.) toplumun, toplumsal ilişkilerin her
dokusunda vardır, ders alınmışsa, birey “sosyalleşme sürecinde” demektir. Aslında önceki ders
konularındaki işlediğimiz suçluluk-ıslah sürecinde “sosyalleşme süreci” demektir,
rehabilitasyon-esenlendirme odaklıdır.
Suçluluk yardım edemez, suçluluk bizleri paralize etmekle kalmaz, aynı zamanda
istenmeyen tavrı tekrarlamaya olasılık olarak yatkınlığı arttırır. Suçluluk, istenmeyen tavrı
tekrarlamaya bir izin olarak görülebilir, nasıl olsa suçlusunuz, etiketiniz yapıştı, o halde yeniden
aynı tavrı sergileme olasılığınız, kısır döngü olarak karşınıza çıktı. Kendimizi suçluluğa gömme
“ödülünü” koruduğunuz sürece, sizi mutsuzluktan başka bir şeye götürmeyen o kısır döngüye
hapsolmaya mahkumsunuz...
14.2. Suçluluk Üreten Alanlar
1. Ailevi suçluluk
2. Sevgili ya da eşle ilgili suçluluk
3. Okulda öğrenilen suçluluk
4. Çocukların yönlendirdiği suçluluk
5. Kurumsal suçluluk üreticileri
6. Cinsel ifade suçluluğu
7. Din kurumu ve suçluluk
(Dyer, 2012).

Örnekler:
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Anne: “Kızım, alt kattan sandalyeleri getir, az sonra baban gelecek, yemek
yiyeceğiz”
Çocuk: “Tamam anne, pembe dizim devam ediyor, reklam arasında yaparım.”
Anne: “Sen pembe dizine bak, ben yaparım, üstelik belim ağrıyor, sen keyfine
bak...”
Ebeveyn: “Sırf seni dünyaya getirebilmek için saatlerce acı çektim” “Sırf sen
varsın diye, babanla evliliğimi devam ettirdim.”

Ailevi suçluluk

Sonuç olarak, suçluluk çocuğun hareketlerini ebeveynlerinin yönetmesi için etkili bir
yöntemdir. Ebeveynlerin hastalıklarıda suçluluk üreticisidir. “Tansiyonumu yükselttin; “Beni
öldüreceksin”, gibi göndermeler, çok etkilidir. Eğer birey olarak “kırılgan” bir yapıdaysanız,
ebeveyn ölümüyle doğan suçluluğu bile üstlenebilirsiniz. Ebeveynlerimize tabiki yardım
edeceğiz, ama kendimizi yıpratmadan ve ahlaki değerlerle, suçluluğa aldırmadan...
Bir sevgiliyi yönetmenin yollarından biri, “beni sevseydin...” diye başlayan suçluluk
cümlesidir. Bu taktik, özellikle birisi bir tavrı nedeniyle eşini/sevgilisini cezalandırmak
istediğinde başarılıdır. Sanki aşk doğru tavıra bağlıymış gibi. Birey standartlara uymadığında
onu hizaya getirmek için suçluluk kullanılır. Karşısındakini sevmedi, bu nedenle suçluluk
duymalı (Dyer, 2012).
Eşler ve/veya sevgililer arasında, uzun sessizlikler, ayrı yataklarda yatmalar (eşler için),
incinmiş karakterli bakışlar, suçluluk duygusu oluşturmak için, sonuç veren davranışlardır.
Öğretmenler, eşsiz suçluluk yaratıcılarıdır ve çocuklar da kolay etki altında kalmaları
nedeniyle, yönetilmek için mükemmel öznelerdir (Dyer, 2012).
Ailevi suçluluk oyunu tersinede çevirebilir. Suçluluk çift taraflı bir yoldur ve çocuklarda
ebeveynlerini yönetmek için onu kullanmakta ustadır (Dyer, 2012).
Çocuk; mutsuz olduğunda ana-babasının buna dayanamayarak kötü bir ebeveyn olduğunu
düşüneceğini ve suçluluk duyacağını fark ederse, bu suçluluğu ana-babayı yönetmek için
kullanacaktır (Dyer, 2012).
Örneğin süpermarkette, bir çocuğun huysuzluk yapması istenen oyuncağı getirecektir.
Çocuğun istediği oyuncak alınmadığı zaman, çocuk ebeveynlerine aslında şu mesajı
vermektedir. “Beni sevmiyorsun, sevseydin istediğim oyuncağı alırdın” mesajıdır. Klinik
görüşmelerde çocukların gözyaşını kullandığı gözlemlerle sabittir, özellikle büyük ebeveynler
“göz yaşı dolmuşuna” sık maruz kalmakta, sanki bunu da ister gibi davranabilmektedirler.
Çocuklar elbetteki suçluluk üreten bu davranışları büyüklerinden öğrendiler.
Çocuklar, ebeveynlerinin ne zaman hassas olduklarını sezerler, bilirler. Çocuklar
istediklerini almak için ebeveynlerine sürekli yapılan veya yapılmayan şeyleri hatırlatıyorlarsa,
suçluluk oynunu öğrenmiştir. Suçluluk taktiklerini kullanıyorlarsa, onları mutlaka birilerinden
öğrenmiştir demektir. Öğrendikleri birileride “ebeveynlerdir”, “çevresidir.” Onun için sosyal
çalışmada “çevresiyle birlikte birey odağı” teşhis ve formülasyonda önemlidir.
Birçok hapishane, suçululuk teorisi üzerine inşa edilmiştir ve “kurumsal suçluluk üreticidir.”
Diğer bir deyişle, suçlu bir insan ne kadar kötü davrandığını uzunca bir süre hapishanede
kalarak düzelecektir. Hapishaneden çıkıpta, suçlu insanların yeniden başka suçlara yönelmesi
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bu inancı değiştirememiştir. Bir hücrede ve koğuşta oturun ve yaptığımız suçtan pişmanlık
duyun, kendinizi kötü hissedin... Bu politaka hem yararsız hem çok masraflıdır. Suçluların
rehabilitasyonu ve yeniden topluma kazandırılmaları için sosyal çalışmacı sayısı ne yazık ki
yok denecek kadar azdır. Yeniden toplumsallaşma sürecinin etkin formülasyonlarına ihtiyaç
vardır.
Toplumumuzda, bahşiş vermek güzel hizmeti değil, hizmet edilen insanın suçluluğunu
yansıtır hale gelmiştir. Bir çok garson, otel görevlileri ve hizmetçiler, yaptıkları hizmetin
niteliğine bakmaksızın, standart bahşiş verileceğini kurumsal hizmet olarak öğrenmişlerdir.
Bariz bir avuç açma, imalı yorumlar ve utandırma odaklı bakışlar, suçluluk üretmeye ve sunçta
da bahşişi almaya yöneliktir. Kaliteli hizmet sonucu, verilen bahşiş, her iki tarafıda memnun
eder ama bahşişin bir kural gibi oluşması ve kalitesiz hizmette bile alınması için suçluluk
yüklenip özneden sanki talep edilmesi normal değildir ve bu konuda uyanık olunmalıdır.
Örnekler çoğaltılabilir. Burada “bilişsel çelişki kuramı işlemektedir.
Cinsel ifade suçluluğunda, konu seks olunca büyüklerde en az çocuklar kadar suçluluk
duyar. İnsanlar porno filmlere neredeyse kılık değiştirerek giderler, çünkü bu kötü
davranışlarını başkalarının görmesini istemezler. Cinsel fanteziler etkili suçluluk üreticileridir.
Çoğu insanlar bu tür düşüncelere sahip olmaktan suçluluk duyarlar ve terapideyken bile
fantazileri olduğunu kendilerine itiraf edemezler (Dyer, 2012).
Cinsellik özel bir alandır ve mahremiyeti vardır, yatak odasına özgüdür ve toplumsal yönü
vardır. Yanlış seçim, cinsel istismar, cezayı gerektirir. Burada anlatılmak istenen insani
yönüdür, yaradan bile üremiyi “cinsellik” hazzına bağlamıştır ve bedeni hazzı kadar, toplumun
devamına yönelik, anlamları vardır. Cinselliği konuşmak bile, cinsel eğitimi vermemek bile,
cinselliğin “tabu özelliğini” göstermektedir ve bunların altında “suçluluk duygusunun” yattığı
gerçeğidir.
Din suçluluk üreterek davranışları yönlendirmek amacıyla sık sık kullanılır. Burada hayal
kırıklığına uğrattığınız kişi genellikle “Tanrı”dır. Bazı durumlarda iletilen mesaj, yanlış
davrandığınız için cennete gidemeyeceğimiz bile olabilir (Dyer, 2012).
• “Tanrıyı sevmiş olsaydın böyle davranmazdın”
• “Allah’ın yasalarından birini çiğmedin, kendinden utanmalısın”
• “Ateşlerde yanacak sınız”
Camideki vaazlarda, insanları korkutan imamların yaptığı, suçluluğu kullanarak, davranış
değişimi sağlamaya yöneliktir ama günahın devamlı işlenmesi, etkili olmadığını veya eğitim
düzeyi düşük insanlar üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Oysa Yaradanın gazabından
önce rahmeti inmektedir, neden bu gerçeği vaazlarda iyi aktarmazlar, ilginçtir. Bu durum
suçluluk üretmektedir. Din görevlilerinin eğitimi Osmanlı’daki gibi olmalıdır.

14.3. YARARSIZ DUYGU OLARAK, İNSANLAR NEDEN SUÇLULUĞU
SEÇERLER? ÖDÜLLER NELERDİR?
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Bu günün, geçmişte yapılan veya yapılmayan şeyler yüzünden veya yakın geçmişimizde
yapılan veya yapılmayan şeyler yüzünden suçluluk duyularak boşa harcanmasının ödülleri
şunlardır.
• Bugünümüzü olup bitmiş bir şey hakkında suçluluk duyarak geçirerek, “şimdinizi” etkili
ve üretken bir tarzda kullanmak zorunda kalmazsınız. Kısaca, diğer pek çok savunmacı tavır
gibi suçlulukta “kendinizi geliştirmekten kaçınma” tekniğidir.
• Sorumluluğu geçmişe dayandırarak hem değişim gibi güç bir işten, hem de değişimin
getireceği riskten kaçınırsınız. Geçmişe dair suçluluk duyarak kendinizi paralize etmek, bu
gününüzde gelişmek gibi tehlikeli bir yolu seçmekten daha kolaydır.
• Yeterince suçluluk duyarsanız sonunda kötü davranışınızın affedileceğine dair bir inanç
vardır.
• Suçluluk çocukluğun güvenli ortamına dönmek anlamına gelebilir. Bu yaşamda başkaları
sizin adınıza karar verir ve size bakar. Bu gününüzde dizginleri ele almak yerine geçmişinize
ait insanların değerlerine dayanırsınız. Buradaki ödül, yaşamımızın denetimini elinize almaktan
kaçınmaktır.
• Suçluluk, davranışınızın sorumluluğunu başkalarına yüklemek için yararlı bir araçtır.
• İnsanlar davranışınızı onaylamadığında bile, bu davranış için suçluluk duyarak onların
onayını alırsınız. Burada ödül onay almaktır.
• Suçluluk başkalarının merhametini kazanmak için de mükemmel bir yoldur. “Beni affedin”
mesajı merhamet almaya yöneliktir, diğer insanların merhametini kullanarak kurtulmayı isteme
talebidir.
(Dyer, 2012)
14.4. SUÇLULUĞU YOK ETME STRATEJİLERİ
1. Geçmiş hakkında ne düşünürseniz düşünün, onu asla değiştirilmeyecek bir şey olarak
görmelisiniz. Geçmiş sona erdi! Seçtiğiniz hiçbir suçluluk onu değiştiremez. Bu düşünce tarzı
suçluluk ile geçmişten ders almayı ayırt etminizi sağlayacaktır.
2. Kendinize, geçmişten suçluluk duyarak bugün hangi şeyden sakınıyor olduğunuzu sorun.
Yapmayı-sakınmayı istediğiniz şey suçlulukla ilgili de olmayabilir ve sizi işlevsiz-hareketsiz
kıldığı için, ayrıca kendinizi kötüde hissedersiniz.
3. Kendinizi onaylamanız şarttır, başkalarının onayı güzeldir ama gerekli değildir. Onay
gereksinimi duymadığınız an, onay getirmeyen davranışlara dair suçluluk duygusu da yok
olacaktır.
4. Bir “suçluluk günlüğü” tutarak suçluluk duyduğunuz anları yazın. Suçluluğun ne zaman,
neden ve kiminle birlikteyken duyulduğunu ve geçmişe dair böyle acı duyarken bu gününüzden
neler kaybettiğinizi belirtin.
5. Değerler sisteminizi gözden geçirin. Hangi değerlere gerçekten inanıyor ve hangilerini
kabul eder gibi yapıyor sunuz? Bu sahte değerleri yazın ve başkalarının dayattığı etik kurallara
göre değil, kendi belirlediğiniz değerlere göre yaşamaya çalışın.
6. Yaptığınız tüm kötü şeylerin bir listesini çıkarın. Her biri için kendinize on üzerinden
suçluluk puanları verin. Punlarınızı toplayın ve toplamın yüz ya da bir milyon olmasının bu
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gününüzü değiştirip değiştirmeyeceğini düşünün. “Şimdi” hala aynıdır ve suçluluk duygumuz
tamamen boş bir duygudur.
7. Davranışlarınızın gerçek-anlamlı sonuçlarını düşünün.
8. Suçluluğu kullanarak sizi kullanmaya çalışanlara, hakkınızda duydukları hayal kırıklığına
aldırmadığınızı öğretin.
(Dyer, 2012)
Suçluluk alanları yukarıdaki stratejilerle yok edilmelidir. Sosyal çalışmacı, yukarıdaki
stratejileri olguya özgü, beceri temelinde uygulamaladır. Yaşamın birçok alanını istila eden
küçük suçluluk böcekleri imha edilmeli ve hayat kalitesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.
14.5. ÖZET
Bir insan trafikte kırmızı ışıkta durmayıp, geçmişse, duyulan suçluluk normaldir. Böylece
suçluluk duyarak bir daha kırmızı ışıkta geçmemek garantilenmiş olur. Ama neden kırmızı
ışıkta geçtim diye, sonsuza kadar ya da uzun bir süre oturup, suçluluk duymak normal değildir.
İnsanlar suçluluğu bir çok bileşeni ile kabul ederler ve hatta bir çok acınası tavırlar
sergilerler. Bazı insanlarda asla hiçbir şeyi kabul etmezler, inatları dağlardan büyüktür.
Literatürde suçluluk; artık suçluluk ve bireyin kendi kendine kabul ettirdiği suçluluk olarak
iki aşamada ele alınmıştır.
Sosyal hizmet uzmanı gerek adli sosyal hizmet uygulamalarında gerekse genelci sosyal
hizmet uygulamalarında suçluluğun diğer yüzü olan, yararsız duygu olarak suçlulukla
karşılaşmaktadır. Bu bölüm yararsız duygu olarak suçlulukla çalışan sosyal hizmet uzmanına
bazı stratejiler yoluyla, beceri kazandırmak için hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ondürdüncü bölümde, yararsız duygu olarak suçluluk ele alındı. Artık suçluluk ve bireyin
kendi kendine kabul ettirdiği suçluluk duygusu açıklandı. Suçluluğun ödülleri ve yoketme
stratejileri üzerinde açıklamalar yapıldı.
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Bölüm Soruları
1. Geçmişte olup bitmiş herhangi bir davranış yüzünden suçluluk duymak veya gelecek için
endişelenmek durumunda hangi zamanımızı ziyan etmiş oluruz?
a. Geçmiş
b. Gelecek
c. Şimdi
d. Gelecek uzun süreli
e. Geçmişteki oradayı
2. Şimdiki anımızda geçmiş ya da şu andaki bir davranış sonucu paralize (darmadağın)
olmamıza ne denir?
a. Suçluluk
b. Suç ve ceza
c. Paralize
d. Endişe
e. Süperego
3. Yararsız duygu olarak suçluluk, daha önceki ders izlencelerinde anlatılan suçluluktan
...............?
a. Endişedir
b. Farklıdır
c. Farksızdır
d. Suçludur
e. Farksız endişedir
4. Yararsız duygu olarak suçluluk “......................................................” ipotek altına alır ve bu
günler ziyan olur?
a. Endişeyi
b. Paralize olmayı
c. Sosyal işlevselliği
d. Suçluluğu
e. Bağımlılığı ve endişeyi
5. Küçük yaşta öğrenilen, olgunlaşma döneminden sonra kenarda kalmış çocukça bir tepki
olarak varlığını sürdüren suçluluk nasıl tanımlanır?
a. Endişe
b. Performans
c. Suçluluk
d. Artık suçluluk
e. Sosyal işlevsellik
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6. Bir olgunluk kuralı ya da moral bir değer çiğnendiğinde etkili olan suçluluk nasıl tanımlanır?
a. Endişe
b. Sosyal işlevsellik
c. İnsanın kendisine kabul ettirdiği suçluluk
d. Artık suçluluk
e. Sibernetik
7. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi artık suçluluğa örnek olamaz?
a. Bunu bir daha yaparsan baban seni sevmez
b. Kendinden utanmalısın
c. Keşke kırmızı ışıkta frene bassaydım
d. Ben sadece annenim değerim yok herhalde
e. Senin gibi çalışkan bir öğrenci nasıl zayıf not alır
8. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde suçluluk üreten bir alan bulunmamaktadır?
a. Ailevi suçluluk
b. Eşle ilgili suçluluk
c. Cinsel ifade suçluluğu
d. Okulda öğrenilmeyen suçluluk
e. Çocukların yönlendirdiği suçululuk
9. Öğretmenler eşsiz suçluluk yaratıcılarıdır ve çocuklarda kolay etki altında kalmaları
nedeniyle, yönetilmek için mükemmel .................................. ?
a. Öznelerdir
b. Kardeşlerdir
c. Sibernetiktir
d. Kotarsisdir
e. Endişedir
10. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi suçluluk duyularak boşa harcamanın ödülleri arasında yer
almaz?
a. Şimdiyi üretken bir tarzda kullanmak zorunda kalmamak
b. Sorumluluğu geçmişe dayandırıp değişimden kaçmak
c. Yeterince suçluluk duyulunca kötü davranışın affedileceğine dair inanç
d. Davranışlarımız için kendimizi suçlayıp başkalarının onayını kazanmak
e. Başkalarının merhametini istememek

Cevaplar
1) c, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d, 6) c, 7) c, 8) d, 9) a, 10) e
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