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OZET

Her cocuk icin aile 90k onemli bir kavramdir.Cocuk,

aile icerisinde dogar, buyur ve

gelisir.Aile bireylerinin karsihkli iliskileri dogrultusunda

cocuk olumlu ve olumsuz yonde

etkilenir.

Cocuk

suclulugunda

kalitsal

vurgulamaktadir.Cevresel

etkenlerden

etkenler,

ekonomik

90k

cevresel

kosullann

etkenlerin

kotulugu,

baskici

onemini
disiplin

yontemleri ,ana baba aynhgi ya da yoksullugu.dusuk kulturel ve egitim duzeyi, kalabahk
ve yoksul aile, yas ve cinsiyet, ailedeki suclu birey ornekleri gibi kosullardir.Bu etkenler,
olasi anti-sosyal davrams oruntulerini (pattern) olusumunda etkili olabilmektedir.

Cocuklar kimi zaman bazi toplumsal deger kahplan,
islemektedirler.Aile
.algilayismi

olumsuz

icerisindeki

sevgisizli,

bir sekilde

orf ve adetler, nedeniyle de sue

soguk savas cocugun kendini kavramasiru

etkilernektedir.Cocuk,

yine

toplumca

kurdugumuz

tabulardan dolayi suca yonelebilmektedir.

Sucluluk darngasi, cocugun tum kisiligini etkilemekte ve onu bu damgayi benimseyerek ya
da silme

umudunu

yitirerek

yine de suca yoneltmesine

uygun

psikolojik

ortami

hazirlamaktadir.

Bu konuda yapilan calisrnalarda cocuklann sue islemesinde en onernli etkenin aile oldugu

gorulmektedir.

II

ABSTRACT

A family is very important concept for every single child.A child born, grow up and develop within the
family envoirment.Relationship between the family members affects the child both in positive and
negative ways.

Envoirmental factors have more importance and affect than the genetics on childs crime.These
envoirmental factors can be; The poor economic state of the family, strict dicipline methods, divorced
families, noneducated families, age and sex and also the family members who involved in crime.All these
factors can be affective on the creation of the possible anti-social behaviours.

Sometimes the kids does involve into the crimes because of the culture and the traditions of the
community which they belong to.

The lack of affection and love within the family does affect the child's preception in a negative sense.

Also the tab us of the community can push the child into the crime.

Being known as a criminal by public does affects the childs personality and creates 'the suitable
atmosphere which yields the child into crime.
The studies on this subject proves that the most important factor which yields the child into crime is the
family.
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"Cocuk

Rehberlik ve Pisikolojik

Damsmanlik

Anabilim

Dah Yuksek Lisans Tezi olarak

hazirlanmistir,

"Cocuk " ve "Sue" kavramlan ayn ayn ele alarak, kendine ozg_ii bir birey olan cocugun
duygusal

ve toplumsal

yuzlerini

aktarrnayi

amacladim.Normalden

sapan davranisi

gormek icin normal gelisim yuzlerini bilmek gerektigine inandigimdan bu yolu sectim,
Aile cocuklar icin sevgiyi ilk ele alan kurum oldugu gibi bazen de ilk yaralayan kurum
olabiliyor.Bu yuzden ailenin yapisi, sosyo-ekonomik durumu, egitimi, kulturu, gelenegi,
cografi

durumu,

aile bireylerinin

iliskileri

cocuklann

gelisirni

icin buyuk

onern

tasimaktadir.
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BOLUM I

ctnls
Bu bolumde, problem cumlesi, alt problemler, arastirmanm onemi, simrhhklar ve
tammlara yer verilmistir,

PROBLEM DURUMU

Aile, insan yasammm uzerinde, dogumdan once baslayan ve ornrunun sonuna dek
etkisini surduren, fizyolojik oldugu kadar ekonomik ve toplumsal yonleriyle de, kisiyi,
ruhsal gelisimi, olusumu ve davrarnslan acismdan bicimlendirip yonlendiren, ilk sosyal
deneyimlerini edindigi bir kurumdur (Yavuzer 1998: 125).

insamn yasami boyunca secme ozgurlugune sahip olmadigi tek ve en onemli sey
ailesidir.Ailenin

kisi iizerindeki

etkisinin

kahci

gucu

oldugu

dusunulurse,

aile

kavrammm onemi vurgulanrrus olur.

Kisinin icinde bulundugu ailenin yaprsi onun elbetteki gelisimini etkiler.Parcalanrrus
aile ortammda yetisen cocugun ebeveynlerle
cocugunkine gore farkhdir.Aile
yetismesi
yapilmakta,

olan iliskisi, normal bir ailede yetisen

icindeki ebeveynlerin tutumlan da cocuklann saglikh

acismdan

onemlidir.Bazi

cocuklar daha cok sevilmekte,

bazilan

reddedilmekte

bazilannaysa

bazilanna

hosgoru gosterilmektedir.Butun

tutumlar, cocugun hem kisiligini hem de sosyal gelisimini etkilemektedir.

baski
bu
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Hicbir bireyin dogumundan ileride suclu olacagmi veya yasalara tumuyle itaat edecegini
kestirmek rnumkun degildir.Bu kisiyi yonlendirecek ilk kurum ailedir.Cocugun ozellikle
yasammm ilk yillannda ailesiyle yogun temasi, ilerki yillarda sergileyecegi davrams
kahplarmm belirlenmesinde onemli rol oynar (i9li 1994 : 233).

Bir sosyal grup olarak ailenin sue uzerindeki etkisi kriminologlar
edilmistir.Aile

ile sucluluk arasmdaki iliskiler A vrupa ve Amerika' daki kriminoloji

eserlerinde uzerinde
baslangicmdan

tarafmdan izah

cok onemle durulan bir konu olmustur.Aile

cocugun, hayatmm

itibaren, sosyal hayati temsil eden ilk grup olarak temasa gectigi bir

varhk olusturdugundan,

sucluluk konusunda ailenin etkilerini tesbit edilmesi onemli

goriildii(Donmezer 1994 : 240).

En kucuk sosyal grup olan ailenin durumu, cocuklann davraruslan ve suca yonelmeleri
bakmundan

onemlidir.Karsihkh

cozumlenmekte,

cocuklann

sevgi ve saygiya dayanan ailelerde sorunlar kolay

da saghkh ve dengeli bir sekilde egitilmeleri

rnumkun

olmaktadir.

En kucuk sosyal grup olan ailenin durumunu,
yonelmeleri bakimmdan onemlidir.Karsihkli

cocuklann

davraruslan

ve suca

sevgi ve saygiya dayanan ailelerde sorunlar

kolay coznmlenmekte, cocuklann da saghkli ve dengeli bir sekilde egitilmeleri mumkun
olmaktadir.Buna

karsilik, yoksulluk, ailenin yapismi olumsuz yonde etkiledigi gibi,

cocugun suca yonelmesinde

uygun bir ortam hazirlamaktadir. Y apilan arastirmalarda,

ebeveynlerin egitim eksikligi, gelir azligi, ana-babamn issizligi, ana-babarun sevgisinin
olmamasi, aynhk ya da bosanma nedeniyle ailenin dagilmasi, ailenin 90k cocuklu
olmasi, aile ici kotu iliskiler, ana-baba tarafmdan reddedilme durumlannda
sue isleme olasihginm artugi belirtilmistirtfremirbas

2001 : 17 5 ).

cocuklann
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PROBLEM CUMLESi

Cocuk suclulugunu aile ve sosyal
sorusu bu arastirmada

cevre mi etkiler, yoksa ekonomik faktorler mi?

cozulmeye cahsilan problem olarak secilmistir,

Alt Problemler

Cocugun sue islemesinde:

1. Ailenin cocugun sue islemesinde onerni ve etkisi var rmdir?
2. Egitimin sue islemede rolu var rmdir?
3. Sosyo-ekonomik durumu ile sucluluk arasmda bir iliski var rrudir?

Arasnrrnamn Onemi

"Cocuk ve Su9" da

isminden de anlasilacagi gibi cocuk ve sucu; cocugu suca iten

etkenleri,

ailenin

cevrenin

ve egitimin

suclanyla

ilgili bilgiler verip,konu

rolunun

suca etkisini

inceleyerek,

ile ilgili yapilan calismalardan

Cocuk

bilgiler vererek,

cocugun kahtim, bedensel ve zihinsel ozelliklerini de icine katarak cocugu suca iten
etmenleri inceleyerek "Cocuk ve Suc't'un incelenmesi buyuk onem tasimaktadir.
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Y apilan bu arastirma ile ailenin sue; uzerindeki etkisini ortaya cikarmaya cahsmak,
bireyleri ailenin onemi konusunda bilinclendirmek,

sue; olgusunun toplumsal bir sorun

oldugunu yansitabilmek amaclannusnr.

Konu ile ilgili ilk cahsma olmasi ve yeni yapilacak cahusmalrar kaynak teskil etmesi
acismdan onernli olabilecegi dusunulmektedir.

Sunrhhklar
Yapilan arastirmalarda

ve genel olarak "Cocuk ve Sucluluk "uzerine Ttirkiye'de ve

Kibns'ta cocugu suca iten nedenler

arastmlarak

litaretur

cahsmalan ile simrhlik

getirilmistir.

Tammlar

Sue: Bazi kisilerin davramslan

ve tutumlan

ile bunlarm icinde yasadiklan

grupta

yerlesmis davrams ornekleri arasmdaki bir celiskidir (Donmezer, 1994:49)

Suelu: Kanunun sue; olarak tarif ettigi fiili gerceklestirendirrSoyaslan,

1996: 10).Serif

tez)

Aile: Anne baba ve cocuklardan olusan en kucuk toplumsal kurum (Demirbas 2001:
175)
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Tedbirler: Cocuklara hapis cezasi yerine, psikologlarm ongormus oldugu raporlar
geregince, cocugun veliye, vasiye, akrabaya, koruyucu aile ya da bu amacla kurulmus
cocuk bakim ve yetistirme yurtlanna verilmesi.

n.ctt.t

YA YIN VE ARASTIRMALAR

Bu bolumde, "Cocuk ve Sue" konulu arastirmaya katkida bulunacak Kuzey Kibns
Turk Cumhuriyeti'inde ve Yurt Dismda yapilan arastirmalar, bashklar altmda ayn ayn
sunulmustur,

I. Yurt Drsmda Yaprlnns Arasnrmalar:

1.

Yavuzer (1998) "Cocuk ve Sue "adli kitabmm, "En kucuk Toplum Birimi" bashgi

altmda konuya ozetle soyle deginmistir:

Aileyi iyi ya da kotu tohumun yeserdigi ortam olarak aciklamis ve daha sonra
da

aile

ile

sue olgusunu iliskilendirmistir.Aileyi

cesitli yonleriyle ele

alrrustir.Bunlar ailenin ogrenim duzeyi, ailenin yaprsi, sosyo-ekonomik durumu,
ailede kotu ornekler, ailede birey sayisi ve aile ici iliskilerdir.Daha sonra yaptigi
bir arastirmada, suclu deneklerin %22' sinin dagilrms ailelerden geldikleri
belirlenmistir.Aynca % 47.6'smm anne ve babalanndan cesitli surelerde ayn
kaldiklan gorulmustur. %54 gibi buyuk bir bolumunun ailesinde hukum giymis
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sucluya rastlanmanustir.Yine

suclu deneklerin ailelerinin buyuk bir bolumunun

okuma-yazma bilmedigi belirlenmis, sosyo-ekonomik
saptannustir.Ailede

duzeylerinin dusuk oldugu

birey sayisi incelendiginde ise suclulann buyuk bir bolumunun

kalabahk ailelerden geldigi ortaya cikrmstir.

2. Nilay Gumuscubuk (1991) Ailenin Sue; Uzerindeki Etkisi.

Bu tezin amaci Turkiyc' de ailenin sue; uzerindeki etkilerini bilimsel bir arastirma ile
ortaya cikarmaya cahsmaktadir. Bu amac kapsammda
ailelerinin

sosyo-ekonomik

yapilan,

ogrenim

duzeyleri,

iliskilerin bozuklugu arasmdaki iliski incelenmistir.Bu
sucla

iliskilendirilmistir.Hukumlulerin

rastlanmarmstir.Ailelerinde

suclulann isledikleri sue; ile

cogunun

aile gcnisligi

ve aile

1y1

degiskenler tek tek ele ahmp,

ailesinde

sue;

islemis

olanlara

sue; isleyen kisi olanlann ise daha cok baba, amca ve erkek

kardeslerinde sucluluga rastlanrrustir.

Hukumlulerin

anne

gorulmustur.Ailenin
bu

durumun

ogrenim

duzeylerinin

cok

dusuk

oldugu

kalabahk olmasi ve bu nedenle cocuga fazla ilgi gosterilmemesi ve
sue;

dogrulannustir.Hukumlu
ekonomik

ve babalanmn

duzeyinin

isleme

egilimi

yaratacagi

varsayirm

arastirmada

ailelerin yanya yakmmm ekonomik duzeyinin iyi, yansmm da
dusuk

oldugu

ortaya

cikrmsur.Boylece

durumunun, sucluluga etkili oldugu gorulmustur.Arasnrma

ailenin

ekonomik

sonucunda ise, soz konusu

degiskenlerden hicbirinin sucu tek basma aciklayamayacagi ortaya cikmaktadir.

3.

West (1967) ile Trajanowich

ve Morash (1983) tarafmda

bircok arastirma

derlenmistir.Bu arastirmalarda, parcalanmis ailelerden gelen suclu cocuklann oranmm,
suclu olmayanlannkinden

anlamh duzeyde daha yuksek oldugu saptanrmstir.Aynca

ana ya da babadan birinin olumu nedeniyle ortaya cikan parcalanrmshgm

degil; terk,
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aynhk ya da bosanma gibi bir nedenle kendini gostyeren parcalanrmsligm

suclulukla

iliskili oldugu belirtilmistir (Ulugtekin 1991 :38).

4.

Ankay (2001) Cocuk Suclulugunun Cesitli Degiskenlere Gore incelenmesi.

Bu tez, 11-15 yas duzeyindeki cocuklann sue islemlerinde, ailenin yapisina, anne ve
babanm tahsil durumuna.kardes

sayisma,

aile ici disipline,

ailede hukumlu

olup

olmamasma ve ailenin gelir durumuna gore farkhlik gosterip gostermedigini saptamak
amaciyla yapilmistir.

Arastirmarun

oneminde, ozellikle gelismis Bati toplumlannda

cocuk suclulugunun oncellikle bir olay olarak goruldugu, teknoloji ve buna bagh olarak
kitle iletisim araclannm
oldugu

gelismesi,

vurgulanmaktadir.Arastrrma

bireylerin

anne-babarun

hukumlu

olup

sanayilesmis
sonuclannda

gecim durumlan,

olmarnasi

arasmda

illkelerde sue patlamalarma
ise, sue isleme

ebeveynlerin

anlamh

bir

fark

neden

ile sue isleyen

disiplin yontemi

ve ailede

gozlenmistir.Genel

olarak

bakildigmda ise cocuklann cogunlugu, kentin varoslannda yasayan, gelir duzeyi ve oda
sayisi az olan, tahsil duzeyi dusuk olan alt toplumsal simflardan olusmaktadir.

5. Mccord

(1991) yaptigi

arastirmada,

ailenin yapisi,

ebeveynlerin

catismalan,

ebeveynlerin alkolikligi ve sucluluk gibi degiskenleri temel alrrustir.Bu arastirmarun
sonuclanna gore, annenin yeterliligi, babanm aile ile etkilesimi ve ailenin beklentileri
cocuk suclulugu ile iliskili bulunmustur (is;li,1994:235).

6. Burt (1937), ingiltere'de yaptigi cahsmalarda, suclu cocuklann 1/5'inin cok yoksul
olarak nitelendirilen

sosyal smiflardan geldigini, aym arastirmaci,

%42 oranmdaki

suclu grubun, sosyo-ekonomik acidan rahat olarak nitelendirilen cevrelerden geldigini
soyler.Boylece, suclu cocuklann yandan fazla bir bolumunun yoksul ya da cok yoksul
ailelerden gelmeyenlere oranla bes kez daha fazla sue isledikleri saptanrmstir (Y avuzer
1998:154).
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7.

Ferguson (1973), Glasgow'da

suclu

yaptigi arasnrma sonucuna dayanarak, babalan

olan cocuklann diger cocuklara oranla iki kat daha fazla sue isledikleri ileri

surulmustur (Yavuzer 1998:147).

8. West (1964), yapmis oldugu arastirmamn sonucuna dayanarak dort ya da daha fazla
kardesten
gosterdigini

olusan

ailelerde.digerlerine

saptarmstir.Aynca

gore sucluluk

suclulann

oranmm

bir duzeyde

artis

% 14'iiniin ekonomik duzeyi ustun olan

gruptan gelmesine karsihk , % 33 'unun ekonomik duzeyi dusuk olan gruptan geldigini
ileri surmustur (Yavuzer, 1994:00154).

9.

Glueck ve Glueck (1950)' un 500 suclu ve 500 sucsuz cocuk uzerinde yapmis

oldugu arastirmaya gore, parcallanrms ailede yetisenlerin oram suclu grupta % 60.6 ,
sucsuz grupta % 34.2 olarak saptanrmstir,

500 suclu kadm uzerinde yaptiklan degisik calismalar, daha sonraki arastirmalar icin
temel teskil eder niteliktedir.Bu
ailelerinde

arastirmarun sonucuna gore, suclann

baska suclu bireyler de vardir ve kadm suclann

% 84.8'inin

%80.7'sinin

bu tip

ailelerden geldikleri saptanrmstir (Ulugtekin,1991:38).

10.

Weat (1964),yapmi~ oldugu arastirmarun sonucuna dayanarak dort ya da daha

fazla kardesten olusan ailelerde, digerlerine gore sucluluk oranmm bir duzeyde artis
gosterdigini

saptarrustir.Aynca

suclulann

% I4'iiniin ekonomik duzeyi ustun olan

gruptan gelmesine karsihk ,% 33 'unun ekonomik duzeyi dusuk olan gruptan geldigi
ileri siiriilmi.i~tiir(Yavuzer,I998:00154).
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II. Kuzey Kibrts Tiirk Cumhuriyeti'nde Yapilnns Arasnrmalar:

Sait Cosaner (2003) Cocuk Suclulugunun Nedenleri ve Alinmasi Gereken Tedbirler.

Bu cahsma, cocuk suclulugunun nedenleri ve bu nedenler dogrultusunda almmasi
gereken tedbirler ortaya koymak amaciyla yapilmistrr.Elde edilen arastirma
bulgularmda

gerekse

gelismis

batih

ulkelerin

yaptiklan

arastirmalar

karsilastmldtgmda, cocuk suclulugunda kahtsal etkenlertzekakisillklelverissiz
yakm cevre kosullan

icinde sue isleme olasihgmin

guclendigini ortaya

koymaktadir.Cevresel etkenle, ekonomik kosullann kotulugu, baskici disiplin
anlayisi, ailedeki siddet egilimi ve cezalar, ana-baba aynligi ya da yoksunlugu,
dusuk kultur ve egitim duzeyi, kotu elverissiz kosullar, kalabahk ve yoksul aile, ic
ve dis goc, medya, alkol ve uyusturucu madde bagimhligi olaylanmn yarattigi
kisisel catismalar gibi etkenler anti-sosyal davrams orneklerinin olusmasinda etkili
olabilmektedir.<;ocuklann sucu onleme tedbirlerinde yetiskinlere oranla daha fazla
etki altmda kalmalan, bu cabalara oncelik verilmesi, top,lumsal ve insani bir
sorumluluktur.
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BOLUMII

KURAMSAL TEMELLER

1. Sue Nedir?

Birinci Dunya Savasmdan sonra 26 Eylul 1924 tarihinde Milletler Cemiyeti ,
cocuklann

korunmasmda

.uye devletlere yol gostermek amaciyla bes maddelik bir

karan kabul etmistir.Ayru

karar 27.9.1934 tarihinde Milletler Cemiyeti Kurulunda ,

Cocuk Haklan Beyannamesi olarak onaylanrmsur (Inan, 1968 :96-97).

Eski zamanlarda
gorulmus

sue manevi veya hukuki kurallan

ve bir 90k Yunan sair ve filozofu sue uzerine

surmuslerdir.Omcgin,

ihlal eden bir fiil olarak
cesitli dusunceler

ileri

Oedipe trajedi ve efsanesinde sue, Tanrmm lanetine ugramak fikri

ile izah erilirdi(Soyaslan, 1996: 14-15).

Donmezer'e

(1994:49) gore" Sucun esash bir vasfi da goreceli olusudur.Sucu

olusturan fiiller zaman ve ortama gore degisiktir.Bugun
gecmiste bazen hatta vatanseverlige

agir suclar sayilan eylemler

alamed idi.Bugun sue sayilmayan bazi fiiler de

gecmiste ahlak d1~1 hareketler olarak sayilmakta idi."
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Sucluluk (criminalite),

(delinguency),

Kisiyi toplum halinde yasayan oteki

bireylerin karsisina cikaran bir catismarun urunudur.Ceza

Hukuku'nun

verdigi tamma

gore, sue, yasanm cezalandirdigi haktir.Bu tammm isigmda Paul Lutz, gene bir sucluyu ,
Ceza Y asasma gore, suca neden olan bir kabahat islemis bir birey olarak aciklar,

Lowrey'e gore.sucluluk, bireyle cevresi arasmdaki karsihkh etki ve tepkilerin
sonucunda olusur; bu da, bireyde ozel kisilik durumlannm olusmasma sebep olur.

Ote yandan,Lombroso'ya

gore, sue, degum, olum gibi dogal bir olaydir.Hatta

bitkiler ve hayvanlar aleminde bile vardir.Bir davrams ya da eylem , belirli bir iilkenin
ve donemin adet, tore, gelenek ve dusunceleriyle celiski halinde bulundugu taktirde, sue
niteligini tasir.

Bu tammlarda,
carpmaktadir.Sucluluga,

sue oldukca

farkh

yaklasimlarla

pskolojik,

sosyolojik,

ekonomik,

ele almdigt
hukuksal

hemen

goze

ya da butuncul

yaklasunlar ele almrmsur.Anti -sosyal davrams, evrensel bir olay, grup yasarmrun bir
islevi olarak dusunulebilir;

ancak gosterdigi cesitli sekiller ve uyandrrdigi tepkinin

icerigi acismdan gruptan gruba birtakim farkhhklar bulunur.Bu degiskenlerin grubun
orgutlenmesiyle
yasama kosullan

siki srkiya bagh olduguna.kurallann
tarafmdan belirlendigine,

ve yasalann toplumun

bunlann goreceligine

somut

ve degisebilirligine

degindim Burada vurgulamak istedigimiz nokta, anti-sosyal davrams kavrammm, sue
kavrammi iceren ama onu asan bir kavram olduguduri Yavuzer,2001 :27-289).

Su9 kavrami cesitli anlamlarda kullarulmaktadir.Hukuki

ahlaki suclann yanmda

yonetim alamm ilgilendiren disiplin suclan vardir.Hukuk yaptmmlanmn digerlerinden
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farki, bu yaptmrnlarm

devlet guvencesi

altmda olmasidir. Yaptmrnlar

zarnanla ve

toplurnlara gore degi~rnektedir.

Tarihsel
olrnu~tur.Eskiden

surec

icinde

cocuklar.akil

cezalarda
hastahklan

nitelik

ve

nicelik

hatta cansiz

bakimindan

varhklar

azalrna

cezalandmhrken,

bugun bir 90k gelismis ulkede bunlara ya hie ceza verilrnernekte, ya da indirilmis olarak
verilrnektedir.

Sanayilesme sureci insanlara pek 90k kolayhk ve rahathk sagladigi halde, kirni

olurnsuzluklan da berabarinde getirrni~tir.Sirndi super devletler sanayi otesi toplurn
olrna ozelligi gosterrnektedir(Tofller, 1981 ).

Turk cocuk hukukunun tarihsel gelisimine hakildigmda, cocuk ile ilgili resrni
calismalar 19.yy baslangi gortiltir.Osrnanh imparatorlugu doneminde kucuklerin cezai
sorumlulugu, islarni esaslar dogrultusunda baglanrmsttr (Sensoy, 1949:89).

ABD'de on yilhk surec icinde siddet olaylarmda yaklasik yuzde yuz ellilik bir
artis olmus; bunlann yansma yakmi, 18 yasm altmdaki cocuklar tarafmdan
geryekle~tirilrni~tir(Yortikoglu,1985:291 ).

Pisikiyatris

acidan da sue uzerinde ruhsal ve toplurnsal etrnenlerin rol

oynadiklan, bunlarm bashca uc grupta toplanabilecekleri kabul edilrnektedir:Dogrudan
ruhsal bozukluklar, beyin hastahklarma bagh olarak ortaya cikislar ve toplurndaki hizh
degisimler.Bu sonuncu konu uzerinde duranlar, kentlesme

surecinin belirginlestigi
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toplumlarda koyden kente gelen kisilerde sikmti ve huzursuzlugun
toplu saldirganlik hissi

yaygm oldugunu

denen bu durumda kavgacihk, yaralama ve oldurme gibi sue

niteligindeki davramslann sik goruldugt; vurgulanmaktadir.

Su9 olgusunun

anlam olarak donemden

doneme

degismeleri

oldugu gibi,

ortamdan ortama degskenlik gosterdigi de bir gercektir.Bazi toplumlarda sue sayilan bir
eylem, bazilan

icin onerilecek bir olgudur.Ornegin

modern bir toplumda tutukluya

iskence yapilmasmm sue sayilmasma karsihk, geri kalrms bir toplumda 90k dogal, 90k
gecerli bir yontemolarak kabul edilir.

Su9 niteligindeki eylemlerin ortaya 91k1~m1 hazirlayan bazr etmenler uzerinde de
durulmustur.Bunlan

su bicimde siralamak olanagi vardir:

l-Ust-beri'in gerektigi olcude gelismemesi,

2- Y asadigi degerlerin benimsenmis oldugu artamda yetisme,

3-Yine yasadigi orgutlere katilma,

4-0zellikle gelisim ulkelerde gorulen yasamda tekduzelik bularak cosku katmayi isteme.

Genellikle

islenmis

bir sucta,

bazt aykmhklar iki komponentin

varligi

dikkate

{

almmahdir.Bunlar

istemli davrams (actus reus) ve kasit (mens rea ) dir.Her ne kadar

anlamsiz, nedeni bir turlu anlasilamayan bir sue karsismda akil hastaligi dusunulmeli ve
ona

gore

davramlmahdir

ama

bu

her

zaman

kesin

bir

ol9tit

(kriter)

de
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sayilmamahdir. Orne gin bir sizofrenin birden ve hie bir geregi olmada adam oldurme
gibi agrr bir sue isleyisi yanmda, tasarlayarak ve carpik dusunce sistemine uygun bir
gerekceye

dayandirarak

sue

niteliginde

bir

eyleme

kalkrstigi

da

gorulmusturt.Akgun, 1988:55-58).

Sue, tarihin en eski devirlerinden

itibaren var olmus ve insanlann

icinde

ihtiraslarla birlikte toplum halinde yasamanin ortaya cikardigi cesitli sosyal celiskiler,
uyumsuzluklar

bulundukca

var olmaya devam eder.Bazi

kisilerin

davramslan

ve

tutumlan ile bunlann icinde yasadiklan grupta yerlesmis davrarus ornekleri arasmdaki
celiski olan sue, her zaman ve her yerde zorunlu olarak var olacagmdan

genel ve

evrensel bir olaydirtfronmezer, 1994:49).

Platon, sucu ruhun bir tur hastaligi olarak gormus ve sucun ihtiraslar, zevk
aramak, cahillik gibi tic;: kaynagi oldugunu soylemistir.Seligman

ve Johnson sucu, kucuk

ya da buyuk bir sosyal grubun uyeleri tarafmdan iyi ve yararh olarak kabul edilmis olan
geleneklerin, adet ve torelerin, kurumlann dayandiklan kurallara aykm olarak islenmis
bulunan anti-sosyal davrams olarak tammlarlar (Gumuscubuk.Ivvl.S).

Sue faliyeti, dogustan olan veya sonradan kazamlan ozellikleri ile degil, icinde
cereyan ettigi sosyal durumla tammlamr.

Omegin, cinsel iliski kan koca arasmda olunca, yasaya uygun bir davrams olarak
nitelendirilir.Bu

tarumlanmasi

gereken

fiziki bir faliyettir.Oysa

aym, faliyet yasal
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sistemler etrafmdan ensest, zina, irza tecavliz seklinde sue olarak, faliyeti yapan kisiler
de suclu olarak nitelendirilmis olabilir.O halde sue tumuyle tammsal bir faliyettir.Sosyal
tepki

dismda

bu

faliyetler

benzer

hatta

aym

tur

davrarnstan

acikca

ayirdedilemezler.Cunku sue dogal olarak sue olmayan ile benzerdir.Bir davrams bazi
kisiler tarafmdan bazi durumlarda yapildigi zaman suctur, baska kisiler tarafmdan baska
durumlarda yapildigi zaman sue degildir.(i<;:li,1998:3-4)

Sucun hukuki anlami incelendiginde, sucu ceza normu belirler.eger norm yoksa
sue da yoktur.Normsuz (kanun) sue ve ceza olmayacagi Ceza Hukuku'nun temel
ilkelerindendir.Genis anlamda sue ise ceza tehdidi altmda kanunun yapilmasmi
yasakladigi musbet veya menfi bir harekettir.Sucun kriminolojik anlarm ile hukuki
anlarm birbirine uyrnamaktadir.Ancak kisinin ozgurlugtt ve guvenini korumak icin bir
hukukui tamm zorunludur

Fiil ne derece asosyal olursa olsun eger bir tamm yoksa ortada sue da
yoktur.Her sue cogu zaman bir asosyal fiildir. Ancak her asosyal fiil her zaman sue
olmayabilir.Sokaklara tukurmek veya pijama ile dolasmak asosyal bir fiildir. Fakat sue
degildir.Baskalanna karsi siddet kullanmak hem asosyal bir fiildir hem de suctur
(Soyaslan, 1996:11 ).

Cocuk gelisim duzeyi.ihtiyaclan.davrams ve tutumlan ile yetiskinden farkhdir.Bu
nedenle suclu cocuk ile yetiskinlere uygylanacak yaptmrnlar da farkh olacaktir.l S
yasma kadar her bireyin beden ve ruh gelisimi henuz devam ettigi.sorumluluklan ile
davramslanmn tam olarak idrakinden olmadigi icin egitilme ve topluma kazandmlma
olanagi vardir (Onursal,1992:37).
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Sm; konusunda onemli olan sue degil, sucu onlemektir.Oyleyse,
da sue isileyen genclerin ortak ruhsal yapi ozelliklerini

suca egilimli ya

bilmek gerekir.Bu kisilere

yardimci olabilmek icin onlan basta anlamak gerekir (Bakircioglu.Ztlt'Z: 135).

sue; TEORiLERi

A-POZiTiViST EKOL

Pozitif

Ekol

1872 yihnda

italyan

Antropolo

Cesare

Lambroso

tarafmdan

kurulmustur.

Lamboroso'nun

teorisine gore suclu tipleri cesitli elementleri ihtiva eder.Bunlan

soyle belirtmektedir.

*Suc;:lulardogustan suclu olarak dogarlar, farkh tipleri vardir.

*Bu kisiler vi.icutlannda bulunan damga veya anamolilerle, cikmti yapan cene, asimetrik
kafatasi, buyuk ve goze carpan kulaklar, yassi burun gibi anormaliklerle ayirt edilir.

*Dogum

lekeleri,

belirtileridir.Bundan

sucun

nedenleri

degildir,

fakat

atavizmin

dolayi, atavizm ve yozlasma sucun nedenleridir.

veya

yozlasmamn
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"Dogustan

bu tur

anormallikleri

olan

kisi,

fevkalade

uygun

durumlar

altmda

yasamadikca, sue islemeden kendini ahkoyamaz ( Gumuscubuk, 1991 : 8).

Lambroso,

sucun biyolojik nedenlerine

daha fazla onern vermekle birlikte,

sosyolojik nedenleri de turnuyle ihmal etmemistir.Sucun
biyolojik

faktorlerin

oldugunu

kabul

ederken,

cevrenin

temel nedeninin kalitimsal
de antisosyal

davramsi

etkileyecegini dikkate alnustir.

Pozitif ekolun bir diger savunucusu Rafaele Garofalodur.Sucu

anlamamn yegane

yolunun onun bilimsel olarak incelenmesi oldugunu savunmustur. Teorisine gore, dogal
suclar butun insan topluluklannda
edemez.Garafalo,

bulunur ve hicbir medeni toplum onlan gozardi

suclunun anormal oldugu gorusuntl kabul etmis fakat bu anormalligin

fizyolojik faktorler sonucu olup olmadigi sorusu cevapsiz kalmak zorundadir
dusunmustur.Suclu

ve suclu olmayanlar

arasmda

bazi fiziksel

farkhhklara

diye
dikkat

etmistir. Yasalarm suclunun zarar vermesini onlemek amaciyla duzenlenmesi gerektigini
cunku toplumun korunmaya ihityaci oldugunu kabul eder.Kisacasi Garafalo, suclunun
bireysel haklan yerine toplumun korunmasi ile daha fazla ilgilidir (i9li, 1998 :42).

B-KLASiK EKOL
Beccaria'ya gore kanunlara karsi gelen butun bireyler, yas, sosyal duzey ve
saghk durumlan gibi etkenler dikkate almmaksizm esit sekilde cezalandmlmahdir
(Gumuscubuk, 1991 :7).
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ilk defa 18.yy ortalarmda " Faydaci Ekol" ile de adlandmlan
bilimsel yaklasrmsnr.Klasik

ekol, insanlan kendi faaliyetlerinin

klasik ekol .suca

sonuclanm

tarttiktan

sonra sue isledikleri varsayimma dayamr.Cesare Beccaria ve Jeremy Bentham klasik
ekolun iki temsilcisidir.Klasik

ekolun lideri Beccaria'mn

asil katkisi ceza suca uygun

olmah kavramidir.Bu fikir klasik ekol dusuncesinin ana temasidir (i9li, 1998,36).

C-SOSYOLOJiK TEORiLER

Sosyolojik gorus, grup hayatmm sosyal davraruslann, sosyal itibann, sosyal
grup icinde gruplann verdikleri orneklerin, kisinin bu hususlardaki gorus tarzlannm ve
benzer diger sosyal durumlann ve iliskilerin, yani yapisal unsurlarm ve sosyal
dinamiklerin sue ile olan iliskilerini inceler (Donmezer, 1994:72).

Sue teskil eden davramsm sosyolojik olarak aciklanmasi sucu, kisinin icinde
bulundugu sosyal

cevrede

faaliyette bulunan kuvvetlerin

bir

sonucu olarak

aciklamaktadir (Gumuscubuk, 1991:14).

Monouvrier'e gore, insan bir aletti; bu aleti sosyal cevre kullamr.Lacassagne'a
gore, kisisel etmenin sucun islenmesinde etkisi vardir fakat bu etki ikinci derecede ve
onemsizdir. Suclu bir mikroba benzetilebilir, nasil ki mikrop yatkm bir kultur ortammda
gelisip kuvvet bulmakta ise, suclu da oyledir.Sucluyu yaratan sosyal etkenlerdir
(Donmezer, 1994:71).
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D-COGRAFi EKOL

Y agmur, toprak ve diger cografi faktorlerin insan davramslan uzerindeki

etkierini bazi yazarlar da incelemislerdir.Montesquieu, ekvatora yaklastikca, suclann,
kutuplara yaklastikca sarhoslugun artacagmi iddia etmistir (i9li, 1998:46).

ilk sosyal krimolog olan Quentelet, " Sucululgun termik konumu" nu formule
etmistir.Guneyde ve steak mevsimler sirasmda, kislere karsi suclann, kuzeyde ve kis
mevsnru

sirasmda

ise

araziye

karsi

suclann

hakim

oldugunu

belirtmistir

(Gumuscubuk, 1991 :8).

Sucu ve suca iliskin diger problemleri sosyal ve ccgrafi sartlann zorunlu bir
sonucu olarak kabul etme ve ozellikle sucun cografi ve sosyal bolgelerdeki dagihsi ile
ugrasmak, bu ekoliin esasidir.Bu gorii~ Fransa' da Guerry ve Belcika' da Quetelet
tarafmdan temsil edilmistir (Donmezer, 1994:72).

E-BiYOLOJiK TEORiLER

Suculugun nedeni kisinin suclu yapisidir.Bu yapi, cevreden elde edilen ve katihm
yoluyla

gelen elemenlardan

anormallikler de sucun sebebidir.

olusmustur.Ic salgi bezleri

ve kromozomlardaki
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Kinberg, Di Tullio ve Veryaeck'e gore, her sahsm yapisi, kapasite, saglamhk
duraganhk ve kararlihk temelleri uzerine oturur.Aynca her sahis patolojik ve arizi
birtakirn degiskenlere (dengesizlik gibi) de sahiptir (Soyanlar,1996:17)

F-PSiKANALiTiK

GORUS

Psikanaltik goruse gore sue, onlenmis, bastmlrms bir kompleksin semboli olarak
dustlnulmektedir.Bireyde ice atilrms, bilinc altmda mevcut kompleks onu cevreden gelen
uyancilara kersi tepkide bulunmaya yoneltir (Gumuscubuk, 1991:10).

Bu gorti~ baslangicmi Freud'dan ahr.Freud'un insanm her tur hareketlerini izah
hususunda

one

surmus

bulundugu

teori.suclu

hareketleri

de

izah

eder

(Donmezer, 1994:75).

Freud'un teorisinin bilesenlerine onderlik edenlerden biri olan Aichom, Direk
icgudusel memnuniyeti arastmr ve eger cocuk yetismesi sirasinda memnunuiyet
tepkilerini kontrol etmeyi ogrenmediyse, toplumun istekleri ile fikir aynligi icine
dusecektir.Cocuk kendisine bakan ve birtakim fizyolojik ihtiyacalnm karsilayan
ailesinde sevgi arar.Bu sevgiyi bulamayan cocuk duygusal kmkhk icine duser ve bu
kmkhk asm dereceye vanrsa birey norotik bir yapiya burunerek ic catisma haline duser
ki bu catismanm ifade yollanndan biri de suctur (Gumuscubuk, 1991:10).
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<;OCUK SU<;LULUGUNUN TURLERi

Bennett son altmis yil icinde sucluluk literatliriinde birbirinden farkh olarak
belirlenebilen sue programlanndan

1-

Genellikle

psiko-sosyal

gelisimdekigerilik

nedeniyle

soz ederek, bunlan soyle siralar:

ve

sosyolojik

gorulen

arastirmalar,

suclulugun

vakalarnm

olusturdugunu ve bu tur cocuklann sosyal-ekonomik
geldigini gostermistir.Sozkonusu
zihinsel gelisimlerinin

zayif

akilhhk

buyuk

ya

da

bir yuzdesini

duzeyi, dusuk, yoksul ailelerden

cocuklar, dogustan itibaren bedensel, toplumsal ve

suurli olmasi nedeniyle yasitlanna oranla sanssizdirlar.Cunku

onlarla kiyaslandiklannda,

daha zayiftirlar ve dis etkenlerden

gelen baskiya daha az

dayamkhdirlar.

2- Bu grubu olusturan cocuklardan bazilan umut vericidi; uygun toplumsal kosullarda
sadece normal cocuk kusurlanna sahip gibi gorunurler; buyuk bir duygusal dengesizlik
gostermezler
egitimden

ve normal

cocuk

yoksundurlar. Toplumsal

uygun degisikliklcre

yeteneklerine
degerleriyle

sahiptirler,

ancak

yogrulduklan

hizh bir bicimde yamt verebilirler.Bu

kosullar altmda normal bir yapiya sahip olabilecekken,

yeterince

yakm

sosyal

cevrelerindeki

tur cocuklann,

normal

cevreye uyum gostermemis

cocuklar olduklan dusunulebilir.

3- Ergenlik doneminden once hatah davramslanna
cagmda isledikleri

rastlanmayan

cocuklann ergenlik

suclar, bu ozel donemin zorluk ve gereksinmelerinin

dogurdugu
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sorunlardan ayn dusunulemez. Uygun bir yetistirme yontemi uygulandigmda, bu
cocuklar normale donmek uzere yeterli guce sahiptirler.

4-

Bur'i.in degisiyle "bozuk aile duzeninden gelen sucluluk" ta cocuga bir takim kotu

sosyal davrarus ornekleri asilamr.Cocuk.aile ve yakm cevresinin kusurlu yanlanm ve
Levy'nin degisiyle, "ana dilini ogrendigi gibi, bunlan da ogrenir."

5- Dogrudan dogruya degil de, ikinci derecede anti-sosyal davrams bozukluklanna
neden olan sucluluk turune gelince, bu cocuklar, sara,beyin iltihabi gibi tumuyle organik
kosullara karsi bir tepki olarak ikinci planda ortaya cikan kontrol edilmemis davrams ya
da suclara sahiptirler.

6- Ekonomik yoksunluk nedeniyle islenen suclar bolumu, yasamlarrun ilk yillannda
surekli olarak yoksulluk cekmis ve yasama yolunu sue islernekte bulan buyuk bir grup
cocugu kapsar.

7-

Norotik suclu katogorisi.cok sayida yazara gore, "suclu davramsi bilincsiz

gudulenme (motivasyon) tarafmdan belirlenen bir suclu grubu " olarak tammlamyorsa
da bu tur suclulann hepsi aym ozelligi gostermeyebilir.Bu grubun simrlanru kesin olarak
cizmek zordur.cunku.norotik olan sucluluk belirtileri ender olarak "saf" haliyle
bulunur.Oysa.norotik

kisilik

bozukluguna

bagh.bilincszce

yapilan

anti-sosyal

davrams.ruhsal tedavide incelenmis suclularda pek sik gorulur.Bu tip davramsa.norotik
egilimlerin ego ya da bozuk kisilik yapisiyla birlestigi vakalar da rastlamr.
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8- Cocuk suclulugu icinde en az anlasilaru ve tedaviye en 90k karsi koyam psikopatik
sucullardir.Onceleri,
tartismah

olan

bu

kimseler,kleptomaniler

"ahlaki dusukluk " "ahlaki zayrfhk" olarak nitelenen ve uzmanlarca
gruba.anti-sosyal

kisiler.ahlak

acismdan

yozlasmis.bozulmus

ve escinseller girer.

9- Hafif ve agrr psikotik hastahklardan dogan davrams bozuklugu gosteren cocuklar bu
gruba sokulabilir (Yavuzer,2001 :34-35-36).

cocuou

SU<;A YONELTEN NEDENLER

Cocugu suca iten nedenleri bilmek sue islerne riskini tasiyan cocugu 1y1
tammanm yam srra onleyici ve koruyucu cahsmalann

yapilmasinda da rol

oynayacaktir.Cocuk tarafmdan islenen sucta manevi unsur ( kusursuzluk-isnat
kabiliyetijbulunmadigmdan, onun sue islemesine neden olan etmenler daha da onem
kazamr.

Sucun

islenmesini

onlemek

cocuk

yargilanmasmin

amaclanndan

biri

oldugundan oncelikle cocugu suca iten nedenlerin tesbit edilip bunlann ortadan
kaldmlmasi gerekir.Cocuk suclulugunun nedenleri genellikle bireysel, toplumsal ve
aileden kaynaklanan etkenler olmak uzere uce aynlabilir.

Ancak birden fazla etmenin biraraya gelmesiyle suca elverisli ortam
olustugundan hicbir neden tek basma suclulugun kesin nedeni olrnamaktadir.
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Cocugun zekasmm yeterince gelismemesi olmasi ,organik hastahklan,

ruhsal ve

davramssal bozukluklan bireysel etkenleri olusturur (Kerimoglu, 1988:2).

Ozellikle

organik

kokenli

olan

epilepsi,

cinsel

sapmalar,

organik

beyin

sendromu, beyin urlan psikozlar ile annenin hamilelek esnasmda uyusturucu , sigara,
antibiyotik

kullanmasi,

radyosyona

maruz

kalmasi

gibi nedenlere

ortaya

cikan

bozukluklarda bireysel etkenler arasmda sayilabilir (Ankay, 1990:522).

Kucuk yaslarda okul basansizligi.okuldan

kacma.asm haylazlar, soz dinlememe,

degersiz seyler calma, cete halinde hirsizhk yapma seklinde ortaya cikan davrams
bozukluklan ileride daha buyuk suclar haline dusunebilmektedir.

Uygun ilac tedavisi, psikoterapi,

davrams tedavisi gibi tedaviler ve cevreden

kaynaklanan etmenlerin ortadan kalkmasi sonucunda bu cocuklar uyumlu ve saghkh
bireyler olabilmektedir (Kerimoglu, 1988 :2).

Genellikle bas kaldiran, kiskirtici, tutarsiz, uyumsuz ve elebasi olan cocuklar bu
davrarus bozuklugunu gostermektedir (Tuncer, 1992:69).
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Cocuk ve genclerin isledikleri suclann turleri :

A.Bireysel N edenler

Beden yapisi,
psikozuna

kalitim,

neden olabilir),

yas, cinsiyet,

mikroplar

kafa orselenmeleri

(frengi

mikrobu

(epilepsi),kromozon

genel felc

sapmalan

gibi

nedenler sayilabilir (Ankay,1998:95).

Kalitim yoluyla cocuga gecen veya sonradan meydana gelen korluk, topalhk, sagir
ve dilsizlik gibi duyu organlanndaki
olmayan

yerlesmis

duygulannm

hastahklann,

dogurdugu

edilmektedir.Profesor

noksanhk ve yokluklann,
kellik topalhk

menfi duygulann

iylestirilmesi mumkum

gibi illetlerin

kucukleri

yarattiklan

asagihk

suca ittikleri genellikle kabul

Adler; Bedenen anzah olarak dogan cocuklann bu dunyayi bir

sikinti alemi gibi telakki ettiklerini ve

cocuklarda bir kismet olan gelisme zevkini

katiyen tatmadiklan,

yuku altmda ezilmis gibi davramp hayatm

adeta bedenlerinin

agrrhgim fazlasiyla hisseden bu cocuklann bencil nitelikler tasiyip baskalanndan
kendi nefisleri ile ilgilendiklerini belirtmektedir.Bencil

cok

niteliklerin ozellikle cocuklarda

suca bir kuvvet ve etken olarak dusunulmesi mumkun degilmidir'iEgitimi

zor, nevrozlu,

cani, intihar etrnege namzet, cinsi bozukluklar gosteren cocuklar arasmda sokaklann
miktarmm yuksek bir seviyeyi buldugu iddiasi ilgi cekici oldugu gibi, Egitimciler
tarafmdan cocuklarda cirkinligin uzerindee durulmasi, katiller ve ayyaslar arasmda sik
sik cirkin insanlann bulunduguna isaret edilmesinde dikkatimizi cekmektedir.
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Bedeni noksanhklann,

psikomotor bozukluklann,

cocugun ilgi

kurmak

zorunlugunda oldugu kimseler veya yakmlan tarafmdan istisman, alay konusu yapilmasi
veyahut acima hislerine hedef tutularak simartilmasi veya ters dogrultulara itilisleri,
onlan suca surukleyen nedenler olarak kendilerini gosterirler.

Zeka gelisimi yonunden farkhhk gosteren cocuklarda, zeka geriliginin sue isleme
yonunden etkisi uzerinde durulmus, pek nadir gorulen geri zekahlarda yapilan
arasnrmalar bu etkinin buyuk bir onem tasimadigim ortaya koymustur.Geri zekah
cocuklann baskalanmn telkinlerine daha acik olduklan, iyiyi kotuden, dogruyu egriden
kolayca ayirdedebilecek durumda olmalan, kendi kendilerini kontrol edememeleri
nedenleri ile suca kolayhkla itilebildikleri dusunulmektedir.

Cocuklann ruhen ve sosyal yonlerden intibaksizhk gostermelerine ihtiras sahibi
olmasi, toplumda herkesin dikkatini cekmek istemesi onu ani sue islemeye sevkeden
bireysel nedenlerden sayilabilir.Aynca cocugun teshir edilecek fena bir nam kazanmasi
sonucunu doguracak ve ona yoneltilmis kendisinin dismdan gelen davrarus ve islemeler
,onun kendisine hosnutsuzlukla bakmasma, bunun sonucu olarakta kin ve isyan
duygulannm dogmasina neden olabilirki bu duygular cok kere suca itici bir kuvvet
kazanarak bireysel bir neden olarak karsnmza cikabilir.Aynca cocukta ahlaki tilkelerin
gelismemes, maddi ve manevi emniyetet istegi, yeni tecrubeler elde etmek, silmek ve
istenmek,taktir edilmek, asaghk inanci.cinsi gudunun asm bir kuvvette olmasi, haset ve
kiskanchk duygulanmn siddetli bulunmasi gibi pskolojil nedenler kucukleri suca
yoneltici ve sue isletici nitelikleri ile hatirlanabilirler.
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Cocugun cinsiyetinin de islenen suclann cesit vesikhgi uzerinde bir rol oynayip
oynamadigi uzerinde durulmus, suclu cocuk cetelerinin 90k daha fazla erkek cocuklar
arasmda gorulen sosyal bir gelisme oldugu, cinsel suclann daha 90k kizlar, tarafmdan
islendigi, ozellikle bazi kiz cocuklannda

siddetle etkisi gorulen aybasi halinin, onlann

aykm davraruslanndan onemli bir etken oldugu kabul edilrnektedir.

On iki ve on sekiz yaslar arasmdaki cocuklarda soz konusu olan ergenlik cagirun
da onlan

kanun

ve duzenleri

kucumsemeyen,

alay

etrneye

zorladigi

fikrinde

birlesmislerdir.

Bu konuda sonuc olarak iki nokta uzerinde durrnak isteriz.Cocuklann gorulen ve
anlasilan bedeni ve ruhsal anzalan yanmda var olduklan gorulen ve anlasilan bedeni ve
ruhsal anzalar var olduklan hie bilinrneyen bedeni ve ruhsal anzalar uzerinde de
durrnak, bunlarm cocugun egitim ve terbiye yonlerinden cetin yapacagmi dusunmek
gerekir.Aynca cocugun gelismesi sirasmda onun sapik bir gelisme yolu tuttugu
intibagim veren ve 90k kere kendiliginden kaybolan ve yukanda kisaca belirttigimiz
devrelerin de nazara almmasi ihrnal edilrnektedir.Belirtrnek istedigimiz ikinci husus da
sudur.Bu konunun en basmda kahtim yoluyla gelen noksanhklar ve yokluklar degisi ile
Lornbrozonun Dogustan suclu nazariyesinin dayandigi fikirleri anlamadigmuzi ifade
edelirn.Bununla; kalitim yoluyla cocuga gecen ve onun bedeni ve ruhsal gelismesine,
dolayisiyle normal hareketlerine angel olup, onu dogru yoldan saptiracak nitelikteki
hastahk ve sakathklan anlatrnak istedikrAkmci, Atakan, 1968:21-21-23).

Kendi yasarnlannda dus kinkhgina ugrarrus olan anne ve babalar kendilerini,
cocuklanm " supermen" yaparak odunlemeyi duslerler.Unlu filozof B.Russel, cocuklan
zorlarnanm sakmcalanm soyle dile getirmislerdir: " Yernek yerneleri icin zorlanan
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cocuklar yemege,

ogrenmcye

zorlanan cocuklar bilgiye karsi nefret duymaktadir"

(Russel.1969:23).

Tutarsiz yetistirilen cocuklarda bacansizligm
davranislar
tepkilere

sergilenmektedir.Kardes
neden

olabilir.Annesiz

kiskancligi,
babasiz

yamsira sue islerne ve saldirgan

cpcugun dogus sirasma gore farkh

buyuyen

cocuklarda

yardim

isteyememe

,duygulanm ifade edememe, dil gelisiminde gerilik gibi durumlar saptanrmstir,

Suclan

aciklayan pek 90k sistem vardir.Klasik gorusu benimseyen dusunurlere

gore (Cesare Beccaria ) sucun subjektif (oznel) unsurundan ziyade objektif

(nesnel)

unsuruna bakihr.Baska

bir degisle suclanan normal, anormal, kiicuk, buyuk olmasi

onemli degildir.Burada

irade ozgurlugu

ahvalde,

vatandaslan

bir salus olmaktan

esastir.Beccaria'ya
cikararak

gore " Kanunlara

bir sey olmalanna

bazi

musaadede

bulundukca, hurriyet asla mevcut olmaz" (Beccaria,1964:24).

Ebeveyinin

tutumu, cocugun gelisiminde,

kisiliginin

olusumunda

onernli rol

oynar.Sevgi, sevkat, anlayis ve gerektiginde engellemelerle yetistirilen cocuk toplumla
uyum

sorunu

yasamayacakur.Aile

hayatmm

istikrarh

ve uyumlu

olmasi

cocuk

suclulugunu onlemek bakimmdan 90k onemlidir (Donmezer,1994:259).

Aynca

ana-babanm

egitim duzeyinin dusuklugu nedeniyle

cocuga yeterince

egitim ve dengeli disiplin verememesi, ailede suclu bireylerin olmasi, kalabahk ailelerde
cocugun kavga,

nzuntu

ve cinsel iliskilere yakmdan tamk olmasi, babamn cocuklara

mesafeli iliski kurmasi, aile yapismin sevgi, sevkat ve guven duygusundan

yoksun
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olmasi da aileden

kaynaklanan

ve cocugu suca iten sosyal etkenler

arasmdadir

(Akinci, 1993: 129).

Y oksulluk,

gocler ve buna bagh plansiz

enflasyon.sanailesme,

kentlesme,

ekonomik

krizler ve

issizlik, kurakhk, smiflar arasi dengelerin bozulmasi toplumsal

etmenler arasmdadir (Ankay: 1990:522).

B.Aileden Gelen Nedenler

Insan toplumunun vazgecilmez temelini, alt yapisim teskil eden aile toplulugu
cocugu suca iten veya ona sue; isleten nedenlerin gizli ve acik kaynagi olabilmektedir.Bir
cok Cocuk mahkemesi hakimleri, cocuklan sue; islemeye sevkeden nedenlerin basmda
ailenin geldigini kabul etmekte, hatta bazilan daha da ileri giderek cocugu sue; islemeye
yonelten

tek

nedenin

aile

ortami

oldugu

iddia

edilmektedir.Bu

mukaddes

yuvanm,toplum tarafmdan genellikle kabul edilen dtizen cercevesinde normal hayatim
yasayarak, kendisini meydana getiren ana baba ve cocuklar tizerindeki yapici disiplinin
onernini burada genis bir sekilde belirtmeyi gereksiz ve yetersiz buluyoruz.

Kisaca ana baba ve cocuklardan meydana gelen bir topluluk olarak tarifi
verilen ailede cocuklann azhk veya cokluk, tek evlat durumu, halk deyimi ile ozluk veya
tiveylik iliskileri, yurdumuzda cogunlugu teskil ettigi gibi aile

topluluguna btiytik

analar, buyuk babalar va baskaca yakmlann dahil olmalan cocuklan suca iten nedenler
konusunda ayn ayn incelenmeye deger gortilmelidir(Akmc1,Atakan,I968:24-26).
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Aile icinde bulundugu deger yargilanm, gelenek ve goreneklerini, inanclanm
ve onyargilanm
vardir.Bu

yansrtir.Bunun

bakimdan

yanmda ozel bir ic yapisi ve kendine ozgu isleyisi

toplumla

surekli

ahsveris

icinde

bir

kurulus

olarak

9ah~1r(Yortikoglu,2000: 125).

Aile, birbiriyle kan ve evlilik bagi olan, aym cati altmda yasayan ve toplumsal
ve ekonomik bir birim olusturan bireyler grubudur(Bak1c10glu,2002:98).

Ailede cocuk yasasmm azhgi veya coklugu, dar oldugu taktirde aile gelirinin
dagilamunda

yan etki yaparak cocugun zamansiz olarak aile disina itilmesine, buda

onun ruhsal ve iradi aykm davramslanna,

disiplinsizliklerine

sayisimn yoklugu yetersiz dar meskenlerde,

yol acabilmektedir.Cocuk

gecekondularda,

tek odalardaki gunluk

olagan yasama sartlannda da menfi bir fonksiyon icra eder. Cocuk gormemesi gerekeni
gorur.isitmemesi gerekeni isitir dusunme ve duyma sistemindeki noksanlann birlesmesi
onu dogrultusundan

saptmr.Cocuk

sayismm coklugu, cocukla ana baba iliskilerinin

terbiyevi yonden seviyeye de etki yapabilir, bilgisizlik, bikkmhk, ahskanhklar gibi baska
nedenlerin de ile de ana ve babalar cocuklanm ihmal etmek durumuna dusebilirler.

Ailede uvey ve ozluk durumlannm
verilmesi psikolojik

incelemelere

bulunmasi sonucu farkh davramslara yer

tabi tutulmus, bunlarm bir 90k suclann

kaynagi

olduklan genellikle kabul edilmistirt Akmci.Atakan, 1968 :26-26).

Anne-baba-cocuk
baghdir.Cocuklar

iliskisi,

temelde

anne

ve

babamn

tutumlanna

arasmda uyum bozukluguna yol acan bircok vakaya, yeterli ve uygun

olmayan ilk anne-baba-cocuk iliskilerinin neden oldugu saptanrmstir.
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Yine aile icinde esler arasmda iliski, cocuklara karsi takimlan tavir etkilenen bir
baska faktordur.Ornegin,

esiyle anlasamyan, mutsuz bir anne, tum sevgisini cocuguna

vererek onunla asm derecede butunlesebildigi gibi, tam tersine, saldirgan bir tutuma da
btirtinebilir(Yavuzer,2003 :I34).

Ana babamn davramslannda,

ozellikle ananm uzerinde durulmakta, beceriksiz

ve hakh hareket etmeyen bir ananm uzerinde durulmakta, beceriksiz ve hakh hareket
etmeyen bir ananam cocugu hayata en trajik bir sekilde baslatan ve dunyaya kotumser ve
daima kaygih insanlar yetistiren fena bir terbiyeci oldugu belirtilmistir.Bu konuda aynca
ana babadan gelen yanhs bilgilerin cocugun cinsiyetine oturamamasma
bundan

cocugu

sahtekarhk

gibi

aykm

davraruslara

sevkettigi

neden oldugu

hususuna

isaret

edilmistir.Aile icinde bulunan buyuk anne ve buyuk babalann ana baba disiplin, terbiye
ve karakter verici sistemlerine olan bozucu etkilerini de kucumsememek
iradeli

ve ana baba

mukadderatnn

onlann

etkisinden

kendisini

his ve kabrislerine

siyiramarms

ana babalann

gerekir.Zayif
yuvalarmm

terk etmeleri, bu yuzden meydana

gelen

aynlma ve bosanmalann dolayisiyla cocuklar tizerinde etkileri de sozu edilmeye deger,

Aile 9at1S1 altmdaki kisilerin gelen nedenler uzerine de durmamiz yerinde
olur.Baska bir degisle AnaBaba, kardesler ve yakmlanmn kotu kisilikleri, ozellikle suca
yonelmis veya sue islernis kimseler olmalan, hirsizhk, cinsi sapikhk gibi ahskanhklann
kucukleri bu yolla itilmektedir.

Cocuklara taklit ve telkin hastahklanrun

onemli bir fonksiyonu bulunmasi itici

bir kuvvet olarak bu sahada, ozellikle kendisini gostermektedir.Hatta

ailede bulunan bir

buyugun, agabey veya babanm sarhosluk durumlannm terbiye uzerine menfi etki yaptigi
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kabul edilmektedir.Aynca

ana babadan birisinin veya her ikisinin ruh sagligmm bozuk

olmasnun cocugun kisiligine buyuk etki yaptigi ve ailenin cocugun ruh sagligmdaki
oneminin buyuk oldugu kabul edilmektedir. Son zamanlarda da Ana Babanm yaslan ile
cocuklann

yaslan arasmdaki farklannda

suclarla bir iliskisi olabilecegi

fikri ortaya

Cocuk ilk ve kotu din terbiyesini ailesinden aldigi bilinmektedir.Bu

terbiyedeki

aulnusnr.

noksanhk ve yoklugun cocugu suca yonelten bir neden olabilecegi.baska
terbiyenin

cocugu

suctan

koruyan

si.iri.ilmektedir.Din terbiyesinin
ogrenen

cocugun

beseri

edilmektedirrAkmci.Atakan,

suclan

kanunlara

bir

kalkan

onledigi,
itaat

olarak

Tami

etmekte

kullamlabilecegi

Kanunlanna

zorluk

degisle dini
ileri

itaat etmesini

cekmeyecegine

isaret

1968:24-26).

Cocuk suclulugunda aile terbiyesi cok onernlidir.Cocuktaki

kotu duygular aile

terbiyesinin sucu olabilir.

Otoriter-baskici bir aile, cocugu isyana itebilir; agressif yapabilir.Ailede gorulen
baskmm ters tepkisini cocuk etrafma karsi gosterebilir.Otoriter
ezen, hice sayan ailedir.Cocuk
muhtemelen

korkacagmdan

her an ailenin

tavn ve hareketlerinde

alacagi

aile cocugun kisiligini

tavir

dusuneceginden

serbest olamayacak,

ve

kendisinde

girisim gi.ici.i ve gi.iven gelismeyecektir.

Otoriter ailenin baskisi cocugun evi terk etmesine neden olacaknr.Cunku cocuk
baskidan bikacaktir; gi.ivenli bir yer arayacaktir; sokakta kendisi gibilerle rastgele bir
yasam si.irecek, sue; faili olabilecegi gibi sue; magduru da olabilecektir.Otorite

yoklugu
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da, cocugun yetismesinde suclu olmasmda bir baska nedendir.Alabildigine ozgur yetisen
cocuk yasak nedir, yapilmamasi gereken nedir bilmeyecektir.Cocugun isledigi suca karsi
eger reaksiyon 90k sert olursa cocugun dikkati bu fiil uzerine cekilecek.cocuk, sert
tepkiye karsi bir reaksiyon olarak, yasak fiili islemege daha 90k ilgi duyacak.boylece
cocuk dolayh yoldan tesvik edilmis olacaktir.

Anne babamn suclu olmasi ve sue islemeleri cocuklann islenen suca steak
bakmalan ve islenen fiili taklit sonucu dogacaktir.Cocukla iyi iliskiler, cocugun gelecegi
icin 90k onemlidir.Kultursuz bir anne-baba cocuklanyla iyi iliski kurabiliyorsa, kulturlu
fakat cocuklanyla iyi iliski kuramayan bir anne-baba daha iyi ve daha basanhdir.O halde
iyi bir aileden de suclu cocuklar yetismesi mumkundur.Aile duzeyi ile genclerin
suclulugu arasmda bir munasebetin olmasi kacmilmazduf Soyaslan, 1996:6-87).

Ailenin parcalanmasi, hangi gelisim doneminde olursa olsun, cocugun
toplumsallasmasmi olumsuz olarak etkiler.Cunku gelisim psiologlarmm da ortaya
koydugu gibi, gelisim surekli ve devamhdir.Aynca her gelisim doneminin kendine ozgu
ozellikleri ve gelisimsel, psikolojik baskilara, cocugun gerektigi bicimde bakim
gormemesine, ihmaline ve hatta reddedilmesine neden olabilir

Senna (1981:250)'ya

gore.parcalanmis ailede sozkonusu olabilecek ve

sucluluga yol acabilecek catisma.kontrol eksikligi, dusmanhk, nefret, korku, endise ve
huzursuzluk

ortami

gibi

kosullar

bulunmaktadir.Bu nedenle anna

bircok

butunlugunu

koruyan

ailede

de

ve babasi bosanmamis ya da aynlmarms bircok

cocuk.aynen parcalanrrus ailede oldugu gibi benzer uygulamalara tabidir ve benzer
engellenmeler, acilar, benzer kosullar icindedir.Bu nedenle parcalanrmshk ya da
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butunlugunu korumak degil, ananbaba cocuk iliskisinin niteligi suclu davrarusi kontrol
edebilir ( Ulugtekin, 1991: 100-101 ).

Yorukoglu (2002: 125), aileye ti9 degisik acidan bakilabildigini belirtiyor.

1-) Aile her seyden once.eslerin duygusal ve cinsel gereksinimlerini karsilayan yasal bir
birliktir.

2-) Aile, ortak amaci, cikarlan, inanclan, kurallan olan bir insan kumesidir.

3-) Aile, cocuklann beslenip bakildigi ve egitildigi bir ortamdir.

Biz bir cocuga bir seyler anlatmaya cahsirken, onun da anlamak icin can attigim
unutmamamiz

gerekir.Cocugun

basmda yetiskinler,

anlamasim guclestiren ondaki karsi duygulardir.Akh

cocuklann saldrrganhgmi

baska bir saldirganhkla

karsilamazlar;

cocugun kimi inatci ve aym seyleri yineleyen olumsuz davramslanm anlamaya cahsirlar,

Cocuklar

kendi

arkadaslanni

eve cagrrabilmeli,

cocuklar

yetiskinleri

rahat

biraktigi gibi, yetiskinler de gerektiginde cocuklan evde rahat birakmahdir. Y almz ev
icinde degil, zaman

icinde de cocugun

bir yeri olmahdir.Cocukluk,

yetiskinlige

hazirlanmak degildir yalmzca,aym zamanda yasamaktir. Y etiskinleri kendine ozgti
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yasanu oldugu

gibi, cocuklann da kendine ozgu bir yasarm olabilir(Polatkan,1992:83-

87-88).

TV olumlu bir uyanm olmasmm yanmda, aile ici ve d1~1 toplumsal etkilesim en
alt dtizeye

indirdiginden,

kahramanlannm

cocugun

sosyal

gelisimine

olumsuz

etkisi

vardir.Film

" Danry sevimli dev, 91k ortaya" " atom kannca geliyor is basma !" ,"

Ormanlar kral tarzan, Aaaaa! .. " gibi sloganlanm oyunlanna yansrtirlar.Film kahramam,
cesitli davraruslanyla

cocuktaki

saldirgan yapabilir.Cunku,

saldirganlik

dtirttilerini harekete gecirebilir ve onu

cocukta durtulerini frenleme yetenegi 90k zayiftir.Bu nedenle

olumsuz uyanmlan iceren bir TV filmi cocugu saldirganliga
belki de en guclusu ve yaygimdir.Ancak

iten cesitli etkenlerden

cocugun etkilenmesinde

kisilik ozellikleriyle

yakm cevre faktorlerinin rolu buyuk olmaktadir(Yavuzer,1995:234-235).

Cocugu

genci

siralanabilirtkoknel,

* Aile

sue

islemeye

hazirlayan

1981) :

ici iliskiler ve iletisim bozukluklan.

* Anne

baba ilgisizdir.

* Anne

ya da baba yoktur.

* Anne baba

ayndir,

* Anne

baba ayndir ;aile parcalanrrustir,

* Anna

ya da baba alkoliktir.uyusturucu

kullamyordur.

ailenin

ozellikleri

su

sekilde
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* Anne .baskici bir egitim, asm gereksiz bir disipin uygulamaktadir.

* Cocuk, yersiz gereksiz ve asm cezalandmlmaktadir.

* Anne ya da babanm kisigigi siliktir.

* Ailede asm toplumsal baski vardir.

* Cocugun ya da gencin kotu arkadaslan vardir.

*<;::ocuk ya da gem; isssiz dolasmaktadir.

*<;::ocuk veya gencin beklentileri yoktur.

*<;::ocuga kavramlar, acik secik kavratilmadigi icin kavram kargasasi yasanmaktadir.

C.Aile Ve Okul Dismdaki Ortam

Aile ve okul dismdaki ortam kucugun serseriligini hizlandmr.Genc
yasadilan

ortam, bu ortamda tuttuklan yolla incelenirken

ozellikle durulmus, cocuklann

serserilikleriyle

sucluluklan

cocuklann

serserilik konusu uzerinde
arasmda red edilmez bir

iliski bulunduguna, serseriligin hapisaneye dogru atilan ilk adim olduguna her zaman her
yerde oy birligi ile isaret edilmis ve cocugun serseriliginde bir 90k nedenlerin, ozellikle
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dis nedenlerin etkisi oldugu, cocugun psikolojik durumunda rol oynadigi inaner
belirtilmistir,

Serseri cocugun ailesi yoktur.Okulun nimetlerinden yararlanamaz.yatip kalktigi
degisebilen meskeni ve gecim sartlan, iliski kurmak zorunda oldugu ve ornek aldigi sue

islemis arkadaslan onun ruhunu aykm yollarda gelismesine sebep olur, onun ruhuna
yikici darbeler indirir.Okul ve Aile disinda kalan issiz gucsuz kucugun icinde yasadigi,

daha

dogru

bir

deyisle

yasamak

zorunda

oldugu

toplumsal

bir

ortarm

vardir.Kahvehaneler, gece kulupleri, diskotekler, panayir cadirlan, seyir yerleri ve
sokaklar, cocugun hayatnu buralarda devam ettirebilme ic gudusu ile signup, buralarda
hayatiru kazamr, buralarda cesitli ahlak ve karakter tasiyan her iki cinsten insanlar icli
dish olur.Kabadayiyi,

fahiseyi, buyuk serseriyi, uyusturucu madde zavalhsim, kumar

veicki severleri ve muptelalanm

buralarda tamr, inceler benimser ve ruh yapismm

zoruyla teklide cahsir, onlara benzemek ister ve sonunda benzer de.Gide gele polis ve
jandarma, Kanun yollan, Adliye, ona tabi'i gelmeye baslar.Yasak hukumlerin kapilanm
herzaman zorlar, sonunda bu kapiyi iterek degil ve fakat kirarak

acar. Yararh

mesguliyetlerin yaratilmasi ile serserilik ve bunun arkasmdan gelen suca yoneltici
nedenler

dogru

orantih

olarak

azalacaktir. Genellesmis

formul

budur(Akmci.Atakan.Ivof :24-26).

Cocuk, okula basladigmda, arkadaslanmn sayisi ve bunlann cocuktaki etkisi
anaokulundakilere gore daha coktur.Cocugun arkadas sayismda ongorulen artisa
ragmen, bu donemde

henuz yakm arkadashklara

rastlanmaz.Oysa, son cocuklukta

arkadashk sayisi acismdan degil , yogunluk acismdan artis gorulur,

38

Cocugun icine girdigi bu cag, sosyal bilincin 90k hizh gelistigi bir donem
olmasi nedeniyle "Cete Cagi'' adi verilir.ceteler,
gruplasmalardir.Bu,

gruplar

cocuklann

son cocukluk yillannm normal sosyal

kendi gereksinmelerine

uygun bir toplum

meydana getirmeleri icin kendiliginden bir cabarun sonucu olusurlar.Cocugun
grubu, onun sosyal tavirlanm

etkiler.Bu

sosyal tavirlar,

cocugun

arkadas

genelikle

diger

bireylere ve sosyal yasama karsi bir tutum ve davramslanni i9erir(Yavuzer,2003: 145).

Okul ve okuldan gelen yararh mesguliyetler
olmasiru onliyen

en koruyucu

nitelikleri

okul cagmdaki cocugun serseri

tasir.Kadm

erkek butun Turklerin

Milli

amaclara uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki gelismelerine hizmet eden temel egitim ve
ogretim olarak nitelenen ilk ogretim, alti ile on bes yas arasmdaki cocuklar icin 222
Sayih

ilk Ogretim ve Egitim Kanunuyle zorunlu kilmmistir.Ilk

okul cagmdaki

kucuklerin okulla mesguliyetlerini

saghyacak olan bu Kanun tatbikini saglamak uzere

konulan miieyyidelerin

koylerde tatbik edilmesine

ozellikle

engel olan nedenlerin

ortadan kaldmlmasi onernli bir sorun olarak kendisini hissettirmektedir.Gtindtizlil

ve her

derecede okullann yeteri kadar acilmasi yonundeki buy-Uk cabalann yanmda, hayatlanm
kazanmak
etmeyenlere

uzere

calisma

zorunlulugunda

kalarak

ogrenimlerine

gunduz

devam

ve yaslan ogrenim cagim gecmis olanlara Orta okul ve Lise ogrenimi

saghyan ve Aksam Orta okullan

ve Liseleri kurulmasmi

ongoren hukumler.yatih

pansiyonlu bolge okullanm getiren cabalar bu konu uzerinde sorunlarm esasim teskil
etmektedir.

Okullarda egitim ve ogretim amaciyla kullamlmak uzere ahnrms bulunan sinama
makinalan

ile okul d1~1 yararh

zararh

filimler

gosterilmesini

sorunlanm,

sinemadan gelen nedenlerin incelenmesinde belitmeye calisacagiz.Burada
etmekle, konuya dikkati cekmekle yetiniyoruz.Icki,

ilerde

konuya isaret

uyusturucu maddeler kullamlmasi

bunlara ahsma yollan, fuhusa acilam kapilar, dilencilik kumar, sefahat

gibi hususlarm
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ozellikle kucuk yastakilerin serseriligi ile illiyet yonunden yakmhklan

bulundugu bir

gercektir.Terk edilmis oksuz cocuklar serserilige karsi daha 90k dayamksizdirlar
( Akinci, Atakan, 1968:29-30-32-3436).

D.Ki.ilti.irel Nedenler

Bu gruptaki nedenler makro duzeyde ve daha belirleyicidir.Psikolojik

nedenleri

etkilerler.Bunlar arasmda ekonomik krizler ve enflasyon, savas, kurakhk ve smiflararasi
dengenin bozulmasi, kentlesme ve buna bagh gocler, anomi ve yabancilasma, kulturel
farkhhklara
toplumsal

bagh kusaklararasi
degismeler,

catisma,

kitle

dis goclere bagli kimlik bunalirm,

iletisim

aracalnnm

olumsuz

hizli

etkileri

sayilabilirt Ankay, 1998:33).

E.Radyo ve Televizyon

Kitle

iletisim

araclanrun

hizla

yayilmasi,

bunlarla

seyirci,

okuyucu

ve

dinleyiciye siddet eylemleri ve suclu davrams bicimlerinin sunulmasi, suclu davramsla
kitle iletisim araclan arasmdaki
Japonya'da

iliski sorununu on plana cikarrrustir.lngiltere

TV ve radyo yaymlannm

yaym araclan eve ahnmadan

ve

cocuklar uzerindeki etkisini olcmek amaciyla

onceki davramslarla ahndiktan

karsilastmna yoluyla arastirmalar yapilmaktadir.

sonraki davraruslan
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Gunumuzde gorsel ve isitsel etkinligi nedeniyle 90k sayida kisiye ulasan en guclu
iletisim araci olarak televizyonun en onde gelen islevleri arasmda eglendirici ve ogretici
nitelikleri sayilabilir.Bunun yamnda televizyon, bireylerin kendilerini tamyabilmelerine,
kisilklerini

gelistirebilmelerine

ortam hazirlayan,

zaman zaman onlara dusunme ve

elestirme firsati veren onemli bir aygittir.Kulaga
genclerin

egitimi

programlannda

acismdan

televizyonun

ve goze hitap etmesi, cocuk ve

etkinligini

artirmaktadir.Arastmnalar,

TV

olumlu sosyal degeri olan davramslann cocuklann olumlu sosyal tepki

duzeylerinde artisa yol acugmi gostermistir,

Bircok
davramslara

anne,

baba

itip itmedigini

ve

egitimci

yaymlarm

iceriginin

merak etmektedir. Y apilan

cocuklan

arastirmalarla

saldirgan

kitle iletisim

araclannda sunulan programlarm ve yazilann 90k buyuk oranda saldirgan davramslar
icerdigi

saptannusnr.Cocuk

cinsel

davrams

potansiyelini

dogustan

getirdigi

gibi,

saldirgan davrarus potansiyelini de birlikte getirir.Bu iki davrams kahbmm kucuk yasta
asm uyanlmasi

olumsuz bir kosullandirma

yaratabilir.Hatta

bir sure sonra saldm ve

siddet, cinsel haz yerine gecmeye ba~lar.(Yavuzer,2001 :224).

Dewey'e
azaltarak,
kurtararak,

gore okul, karmasik bilgileri basitlestiren,

annnus

eylem duzenini

daha genis cevreyle

saglayan,

zararh cevresel etkenleri

bireyi yakm cevre simrlamalanndan

iliski kurmasma

olanak hazirlayan

bir kurumdur

(Yavuzer,2003: 146).

Televizyonda

sunulan cizgi filimlerde ve diger filimlerde

fazladir.Bazen TV ekranlannda
seyreden

cocugun

de siddet ogeleri

yer alan dovus, oldurme gibi kanh olaylan agzi acik

gosterdigi

tepkilere

tamk

olan

yetiskinlerin

tuyleri
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urpermektedir.Siddetle

saka

arasmdaki

iliski

duzeyinin

de

olaganustu

arttigmi

gormekteyiz.Omegin,

eskiden Karagoz'un Hacivat'attigi

bir samar, cocugu gtildtirmeye

yeterken, simdilerde

gozde olan Agackakan cizgi kahramam, dusmanma dinamitler

yagdmna ya da onu havan topuna koyup goge firlatrna yoluyla kucuk izleyicilerine
gulme ogesi saglamaktad1r.Anla~1lan,olumle sakalasan bir kusak yetismektedir.

Radyo ve televizyonun cocuklar, hatta yetiskinler uzerinde olumsuz etki yapabilen
yaymlardan biri de, reklamlardrr.Reklamlar

daima daha fazla ve yeni gereksinmeler

yaratmaktadir.<;ocuklann gercek gereksinmelerini, gercek olmayan gereksinmelerinden
ayirt edebilmeleri oldukca zordur.Gelir duzeyinin dusuklugu, bashbasina cocugu suca
yoneltici bir etken degildir.Fakir ailelerin bircogunun cocuklarnm sue islememesi, gelir
duzeyi iyi olan, ailenin gelir gelir duzeyinin dusuklugu degil, bunu nasil algiladigi ve
cocuklara nasil yansrtugidir.lste reklamlar yanhzca cocuklann degil, yetiskinlerin de
gercek gereksinmelerini, gereksinme sandiklan seylerden kolayhkla ayirt edebilmelerine
engel olmaktadir.

Butun bunlardan baska, cocuklann yaym organlan basmda gecirdikleri saatler
onlann daha olumlu etkinliklerde bulunmalanm, ornegin derse cahsmalanm, yararh
yaymlar okumalanm, oyun oynamalanm, uyumalanm ya da aile icindeki gorevlerini
yerine getirmelerini engelleyebilir.Bu da onlan topluma uyum saglamasi icin gereksinim
duyduklan araclardan yoksun kilabilir.Sonuc olarak radyo ve televizyonun olumsuz
etkilerinin cocugu suca itebilmesi icin bugune kadarki bireysel ve toplumsal
kazammlarnm olumsuz ve icinde bulundugu ortamm da suca elverisli olmasi
gerekir(Yavuzer,2001 :244-245).
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Radyo ve televizyon
radyo-televizyon

basmdan daha etkilidir.Cunku

basm sadece zihine, oysa

hem goze, hem kulaga, hem de hitap etmektedir.Bu

nedenle sue ve

sucluya daha etkisi daha fazladir.

Televizyonda

siddete yer verilmesi, izleyicilerde taklit egilimini artirmakta veya

cebir siddete yonelik olanlan harekete gecirmektedir.Ote

yandan, siddete sikca yer

verilmesi toplumda siddet kullanmanm tamamen normal bir fiil olduguna iliskin bir
duygu

yarannakta.boylece

siddet

gunluk

hayatumzm

bir

parcasi

olmaktadir(Soyaslan,1996:117-118).

Ankay (Cocuk Suclularda Artis.Kibns

Gazetesi,2003: 1 O)aileye dusen gorevler

var.Siddet iceren filmier, cocuklara izletilmemeli.Aile
basvurmamahdir.Aile

icinde, anne ve baba, siddete

ici kavga siirekli olursa, amac haline donusurse, cocuklarda sue

isleme egilimi artar.Sonuc olarak, ileride daha buyuk problemler cikrnamasi icin yasal
duzenlemeler

yapilmasi

suclulugunu artrrdigmi

sarttir.Kitle

araclanndan

televizyonun,

cocuk

soyleyerek, cocuklar ve potansiyel suclar iizerinde, ozendirici

etkisi olduguna dikkat cekti.Televizyon,
Ankay televizyonun,

iletisim

cocuklara, simgesel model etkisi sunar.Aydm

mukemmel bir ogretmen yerine gectigini, cocugu, televizyonda

izledigi bir 90k seyi talit ettigini soyler.

E.FROMM'a
sadizim

ve

gore filimlerin ve yaymlann cosku yuklu anlatimlan altmdaki yikici,
kaba

etkilemekte.iclerindeki

azginhk,
olum

hayranhgmi

umursamazhga itmektedir (Akgiin,1987:74).

insanlann
seslenerek

tekdiize(monoton)ya~amlanm
onlan

her

seye

karsi

bir
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Kitle

iletisim

olmustur.Ozellikle

araclan

televizyonun

saldirganhk

konulanm

cocuk
iceren

suclulugunu

filimleri

artmci

cocuklar

etkisi

ve potansiyel

suclular uzerinde ozendirici etkisi oldugu bilinmektedir. Televizyon cocuklara, onemli
bir simgesel model etkisi sunmaktadir.Bilimsel
oldugunu gostermektedir.Televizyon

bulgular, televizyonun iyi bir ogretmen

programlanndaki

baska ulkelere aktanlmaktadir.Ornegin

gercek ve oykusel siddet olaylan

" Rambo" filiminin etkisi altmda kalan bir

ilkokul ogrencisi tabanca ile ogretmenini ve arkadaslanni bir sure smifta rehin alrmstir."
Taksi soforu"

filiminin

etkisi altmda kalan bir gene, ABD Baskani'na

bulunmus ve Baskan olumden kil payi
olduren

15 yasmdaki

etkisinde

kurtulustur.Turkiyede de uvey anneannesini

T.B. " olaydan bir gun once televizyonda

kalrmstir.Uvey

anneannemi

saldmda

oldurdukten

sonra evinde

seyrettigi filmin
rahatca

yasamayi

dusunuyordum" demistir (17.3.1991.Milliyet:2).

F.Sinema Ve Tiyatrodan Gelen Nedenler

Sinema ve sair temsiller
etkileyicidir.sinemalarda
aktoru

taklit

eder;polisi

de goze-kulaga

hitap etmektedir.Bu

nedenle kisiyi

da kisi sucu ogrenir, filimdeki roluyle durtulerini tatmin eden
atlatma

eder.sucluyu kahramanhstirarak

yollanm

gorur;

gosterilen,

sue islemege

tahrik

seyirci de ozenti yaratir. Ozellikle cocuklara sue isleme

fikri telkin eder ve sue icin harekete gecirir.

Suclular dunyasi filimlerin
normal bir fiil

dunyasim

sikca olusturuyor

ise seyircilerde,

sucun

oldugu inaner yayihr ve suca karsi tolerans fikri dogar.Dyun ve

temsillerin de sue ile ilgisi vardir.Cunku bunlarda, gercekte yetenekli olmayan insanlar ,
yerenekli gibi gosterilir.Gecici

olarak yaratilan yildizlar daha sonra unutulur.Bunlann

kisiligi bozucu anormal davramslara sevk edici etkisi vardir (Soyaslan, 1996: 119).
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Sinemada bizi ilgilendiren filimlerin, ogretici ve terbiye verici olanlan degil fakat
yapi ve konusu itibariyle duygulan veya fikirleri ve manevi inane; ile degerleri yikici ve
yipratici filimler oldugunu hemen belirtelim.

Okullarda
makinalanyla

Egitim

ve Ogretim

arnaciyle

daha cok okul kooperatiflerine

kullamlmak

i.izere almrms

smema

veya okulu koruma derneklerine

gelir

temini icin parah olarak piyasa filimlerinin gosterilmesini uygun bulmayan Milli Egitim
Bakanhgi, bu filimlerin secilmesinde de titiz davrarnlmadigi

icin piyasadan rast gele

temin edilen seks ask ve haydut filimlerinin cocuklann ruh sagligmda yapacagi zararh
etkilerden endise duyulmaktadir.Bunlarm

cocuklann dagrultulanndaki

tesaduflere birakamanm aci sonuclanm dustmmelidir.Aynca,

kuvvetli etkilerini

kucuklerin gordukleri veya

gorebilecekleri filimleri kendilerinde kendilerinde biraktiklan izleri yerinde ve mi.isvet
bir sekilde, yapici nitelikte degerlendirebilmesini
ve tenkidlerde bulunabilecek
mahsus

sinema

kuli.iplerinin

rnumkun kilacak, film hakkinda yorum

seviye ve bilgilere kavusturacak,
acilmasi

ve bunlann

gencler ve kucuklere

bir iki buyuk

sehre

inhisar

ettirilmeyerek cogaltilmasi ve boylece bir nevi sinema terbiyesi yoluna gidilerek, bunun
pedagojik

kiymet

tasiyacagma

inamlmaktadir.Ogretici

filimlerin

de tamamen

havasmm agirhgmdan kurtularak daha cazip bir nitelik tasimalanna,
bu hususun teskilatlandinlmalrnasma

ilim

cogaltilmalanna,

onem verilmesi yerinde clacaktir.Filimlerimizin

genellikle kabul edilen nitelikler yuzunden

hosgoru ile karsilanan

arkasi birakilan

sinemaya girme yasagmm titizlikle izlenmesi, aynca halk evlerinde tiyatro, muzik, gezi
kollan gibi kucuk topluluklann,

kabiliyetlere, hevesler yer ve cahsma imkam saglayan

faliyetlerin sinema cazibesinden daha kuvvetli bir cazibeye bi.iri.inmelerini, bu yoldaki
cabalan

bir karsi

tedbir

olarak

dusunebiliriz.Ogretici

filimlerinde

tamamen

ilim

havasmm agirligindan kurtanlarak daha cazip onern verilmesi yerinde olacaktir.Esasen
sinemanm

bir neden

olarak

filim oynatilabilen

yerlerde

sozkonusu

olabilecegi
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dusunulurse

ayni

imkanlarla

karsi

koymanm

kolayligi

kendiliginden

anlasihr

(Akmci.Atakan, 1968:41 ).

Cocuk filmlerine secilecek konular, toplumun sosyal-ki.ilti.irel gerceklerini yansitan,
egitici ve uyanci nitelikleri omalidir.Bu nedenle, anne ve babalar, cocuklanm sinemaya
gonderirlerken

gidecekleri

filmin

cocuklanna

katkisi

olup olmayacagim

onceden

bilmelidir (Yavuzer,2003 :219).

Sinema

19m

soylenen

tekrarlanabilir.Programlan

bir

seyir

vasrtasi

olan

tiyatrolar

icinde

aynen

belirsiz ve halk titatrolan perdesi altmda, gercek sanattan

uzak, bir seviye gostermeyen nitelikteki gruplann Anadolunun en hucra yerlerinde ve
panayirlarda oynadiklan yarattiklan kalici etkilerine.gercek

cocuk tiyatrolannm

bir iki

sehrimizde ve oda ihtiyaclan karsilarmyacak kadar az sayida olduklanna isaret eder
( Akmci.Atakan, 1986:41-42).

G.Gelenekler

Bir takim gelenekler vardir ki yillar boyu bir 90k suclann kaynaklann oldugu halde
alman

hukuki

tedbirlere

ragmen

kesin

olarak

onlenemez.Ozellikle

koylerimizde,

evlenme ve sunnet torenlerinde kucuklerin asm derecede icki icmelerinin hosgoru ile
karsilanmasi,
olur.Milli

koy cocuklanrun

bir yarn

cekmektedir.Konunun

olan

kan

egitim

mahkeme ve hapishane kapilanm tammalanna
gutme
ve

gelenegi

90k eskiden

ogretim yoluyla

beri

halledilmesinin

neden

act dikkatleri
daha

yerinde

oldugunun aksi iddia edilemez.Acilan her okul karsilig: bir ceza evi kapatacaktir.Gulunc
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bulan dusunurlere rastlanmis, Ogretimin sue sayisi ve sue niteligi uzerindeki etkileri bir
90k tartismalara konu olmussada bu gun artik ogrerimin rnillkiyete karsi islenen suclarda
artmci bir etki yaprnasma karsilik sahislar aleyhine islenen suclarda azaltici bir
fonksiyon icra ettigi

ve bir onem tasidrgi genellikle kabul edilmektedir.Bu ilrni

gercekler kan gutme gelenegirnizin ogretirn ve egitim yoluyla hallinden baska yol
olmadigi artik teslirn edilrnelidir ( Atakan, Atakan, 1968:22).

H.Ekonomik Nedenler

Ekonornik cevre ile de sucun ilgisi kacirnlmazdtr.Ekonomik cevre denince kisisel
ve toplurnsal ekonornik faktorler akla gelir.Kisinin ekonomik durumu insanm yasarrnm
belirler.Kulturlu veya cahil olmasmda da onernli rol oynar.<;ilnkil belli bir ekonornik
duzey insana belli iliskileri kurrna, belli bir cevreye girme imkam verir.Bu da o insanm
bir duzey, bilgi ve gorgu kazanmasma, tavir hareket ogrenmesine, bir dunya gorusune
sahip olrnasma neden olur.

Fakir aile cocuklan, ekonornik nedenlerle cahsmak zorunda kalabilirler.Bunun
anlami, cocugun sosyal hayata atilmasi cocuk suclulugunun nedenidir.

Mali yonden cocugunun ihtiyacim karsilamayan fakir aile, cocugun suclu
olrnasma etki eder.Kisi fakir oldugu icin de cahil kalabilir.Cehalet sucu isleten
nedenlerden birisidir.O halde sue ile fakirlik arasmda da bir baglanti vardir.Varhkh
olrnak

da

sue

nedeni

olabilir.Varhkh

kisi

cocugu

ile

ilgilenecek

vakit
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bulamayabilir.Elinde

bol

para

olan

ve

herseyi

tadan

cocuk

merak

nedeniyle

uyusturucuyu tadabilir.Daha sonra bagunh hale gelebilir (Soyanlar, 1996: 106-107).

Genellikle fakirligin suca yonelme ve sue islemedeki etkisinin
kabul edilmektedir.Fakir

ailelerde

gorulmesi

mumkun,

dolayh oldugu

normal yasam sartlanndaki

noksanlarla cevreden gelen etkenlerin birlesmesi cocuklan suca yoneltmektedir,
ailelerin ekonomik

seviyesinden

meydena

aynca

gelen ani ve buyuk gerilemelerin

kotu

etkilerini cocuklar uzerinde gormek mumkundur (Akinct.Atakan, 1968 :45).

I.Siyasi Nedenler

Cocuklan

suca

durulmaktadir.Savasm

iten

nedenlr

cocuk

arasmda

curumlerini

Amerikada dikkati cekmistir.Gercekten

savasm

doguran

getirdikleri

buyuk

afet

uzerinde

oldugu

de

ozellikle

savas toplum hayatmda meydana getirdigi ve

cesitli mtiesseselerlede yaprms oldugu dogrudan dogruya ve yan etkiler dolayisiyla sue
islenmesinde kolaylastmci, tesvik edici, itici bir takim nedenler yaratir.Bu nedenle daha
90k kucukler uzerinde kuvvetli etki yapar.Savas sartlan icinde devam eden uzun, sinir
ve beden yorgunluklarmm
durum icerisinde
tirpertebilr.Pskolojik

meydena getirdigi ve gelistirdigi savas nevrozlan denilen

kucuklerin

davraruslannm

ne olabilecegini

dusunmek

bile insam

buhranlar, yikici dusman faliyetleri, isgal, hava baskmlan, sigmak

hayati, yarma umutsiz bakislar cocugun ruh dengesini bozar normal gelisimini onler,
onu aykm

davramslara

zorlar.Savas

halinde

hakh

anlamlarla gerileme olur ve kucukler bu anlamlan

ve haksiz

kavramlara

benimsemeyen

yapisma sahip olduklanndan bu gerilemenin etkilerinden kurtulamazlar.

verilen

bir fikir ve ruh
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Devletin

siyasi sistemlerinin.baska

nitelikler, politika anlayislan,

deyisle yonetim

Milli Egitim politikalan,

sekillerinin

gosterdikleri

ilgi ve ya ilgisizlik veyahut

uslandirma ve terbiye yerine siddet ve asm disiplin sistemlernin

ve prensiplerinin

secilmesi gibi faktorlerin cocuk suclulugu sorununa dolayh ve kuvvetli etkiler yaptigi
ileri surulebilir ( Akinci, Atakan,1968:44).

I.Cografl Nedenler

Bu tur nedenler digerlerine

gore sucu daha az etkilemektedir.

nemlilik, yuzey sekilleri, demografik
sayilabilir.Suclar,

nedenler(ntifuz

iklimler, basmc,

artis cografi nedenler arasmda

sicak yaz aylannda daha eek islenmektedir

( Ankay,1998:189).

Genel olarak iklim, ozellikle havadaki sicakhk degisimlerinin suclann niteligi
ve suclu sayisma etkiler yaptigr kabul edilmektedir.Bu
yapilannm

elverilisligi

nazara almarak onlann uzerinde buyuklerden

yapabilecegi rahathkla dtlstlnulebilir.Aynca
kabul edilen ergenlik

nedenin, kucuklerin ve ruh
daha cok etki

cocuklan suca iten nedenlerden biri olarak

cagmm sicak iklimlerinde

yasayan

cocuklar

daha da erken

baslamasi erken suclulugun sayi ve niteliginde de onemli bir etki olarak gorulecektir.

Cocukluk ve genclik yillannda

bazu sue; ve vak'alann Memleket hasretinin

dogurdugu hissi gerginlik ve zihni saskmhk icinde islendigi kabul
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edilmektedir.Gcrcekten
cocuklann

ilk defa aile ocagmdan aynlan ve yeni bir cevre ile karsilasan

yeni hayata kolayca uyarnadiklair

babalan tarafmdan asm derecede

bilinmektedir,bu

halin ozellikle

ana

korunarak yetisen cocuklarda gorulebilecegi, yatih

okullarda karsilasilan sue ve sucluluk sorunlannda bu hususun nazara almmasmm onem
tasrdrgi ileri stirtilmektedir.

Koylerden

sehirlere

olmaktadir.Koylerden

akm eden ailelerin cocuklan

sehirlere

akmm

ahlaki

uzerinde

dusukluklere

de soz konusu

sebep

olduklan

ileri

surulmektedir ( Akmci.Atakan, 1968:45).

tct iLiSKiLER

AiLE

Bu bolumde, aile icindede ebeveyinlerin birbirleriyle ve cocuklanyla

olan iliski

bicimleri uzerinde durulacaktir.

Prof.Dr.Sermin'e
saldirganhktir.Bu,
armagan

isterler,

isyankardirlar.Ukala
olmayanlarm

gore.istenmeyen,

cocuklar.kendilerine
baskalanndan
olduklan

sevilmeyen

cocuk

tipik

davramsi

ozel muamele edilmesini isterler, baskalanndan

armagan

beklerler.Olumsuzdurlar,

ve sue islerneye egilimli bulunduklan

anne ve babalan tarafmdan esit duzeyde sevinmelerine

kavgaci

ve

gorulur.Suclu
karsilik, suclu

cocuklann anneleri tarafmdan daha cok sevildikleri varsayimmi ileri suren Andry,
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arastirmasi

sonucunda

suclu deneklerin

% 69'unun anneleri tarafmdan daha cok

sevildikleri saptanrmstir.
Ebeveynlerin birbiri ile olan iliski tarzlanmn, normal sekilde, saptigi kavgalar ve
gurultulerin devam ettigi aileler, suclulukta etkili olacaktir.Ebeveyn arasmdaki ahenksiz
iliskilerin cocugun zihinsel ve bedensel olusmasmda buyuk tehlikeler yaratngi
muhakkakun'Oonmezer, 1994:248).

Suculukla

ilgili

olarak

bazi

sosyal-psikolojik

nedenler

incelendiginde,

ebeveyinlerin cocugu reddetmesi veya cocugun anne sicakhgmdan mahrum kalmasi ile
sucluluk arasmda iliski bulunmu~tur(Gtimti~c;ubuk,1991:35).

" Anne, baba, cocuk iliskileri cocugun yeterli ya da yetersiz toplumsallassmasmda,
dolayisiyla suclu davrarnsm ortak cikmasmda onemli rol oynar" (Ulugtekin, 1991:39).

Anne baba davramslanyla, cocuklann davramslan arasmdaki iliski konu alan
arastirmalara gore baskici olmayan, esnek ve hosgorulu ana babalar, cocuklarda olumlu
duygusal,

toplumsal

ve

bilissel

gelismeye

yol

acmaktadirt Aydogmus

ve

digerleri,2001: 126).

Asin korunma ve hosgorunun egemen oldugu egitim ve disiplin anlayisi kadar,
asm sert ve otoriter bir uygulama da yanhs ve zararhdir.Tutarsiz, kati, hosgoruden uzak
ve baskih disiplin uygulamasi, olumsuz ve itaatsiz cocuklann yetismesine neden
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olurken, asm hosgorulu ya da umursamaz

yetistirme tarzi da, haskalanrun

isteklerine

davramslarin

doyum

a9acaktir.<;ocuklann

arayan

bencilce

ortaya

zararm,

cikmasina

yol

bu olumsuz davramslan, anne, baba, cocuk iliskisini bozabilecek,

hatta anti-sosyal davramslar ve sucululga donti~ebilecektir. Yapilan arastirmalarda, suclu
genclerin evden kacmalanna,
atmalanna

neden

yani bir anlamda anti-sosyal

olan

en

buyuk

etkenin

davramsa ilk adimlanm
baba

baskisi

oldugu

gortiltir(Yavuzer,1998:0013 8).

Ana baba arasmdaki catisma, kavgalar, sizlanmalar ve anlasmazhklarla
ortami, cocuklar
tutumundan

uzerinde,

gerek asin serbesti, gerekse

90k daha yikici bir etki yapar, cocuklarda

asm kisitlayici
saldirganhk

dolu bir ev
ana baba

ya da sucluluk

davram$lanna neden olabilir (Aydogmus ve Digerleri,2001 :00128).

Cocugun anne babasi tarafmda reddedilmesi, anne- baba sevgisinin olmamasi ,
demektir ve su nedenlerle cocuklann suca yonelmesine neden olabilmektedir:

1-

Reddedilen

cocuklar,

birbirine

gtivenipilgi

gostermeyen

bir aileden geldikleri

baskalanyla iliski kurmayt ve isbirligine ba~vuramamaktad1rlar.

2-

Reddedilen cocuklann,

ana-babaya baglihklan

yoktur.<;ocuklann

suca yonelmesi

yonunde ana baba reddi, diger bazi nedenlerden daha etkilidir(Demirba~,2001: 1075).

Suclulukta, cocuga karsi anne baba tutumlan 90k onemlidir.Otoriter-basklc1
aile cocugu isyana itebilir.Aileden gortilen baskimn ters tepkisini cocuk

etrafma

bir
karsi

gosterebilir.Otoriter

ailnin baskisi cocugun evi terkine neden oacaktir.Cunku cocuk

baskidan bikacaktir, guvenli bir yer arayacaktir; sokakta kendisi gibilerle rastgele bir
yasam surdurecek, sue faili olabilecegi gibi , sue maduru da olabilecektir.Otoritet
yoklugu da cocugun suclu olmasmda bir baska nedendir.Alabildigine ozgu yetisen cocuk
yasak nedir, yapilmamasi gereken nedir bilmeyecektir (Soyaslan, 1996:86).

AiLENiN OGRENiM DURUMU

Ailenin

egitim

durumu,

birisidir.Cocugun dogumundan

suclulugu

etkileyen

en

onemli

faktorlerden

soma ilk egitimini aldigi yer ailesidir.Bu bakimdan

ailenin egitim seviyesi 90k onemlidir.

" Suclu cocuk yoktur, suca itilmis cocuk vardir," derken, yakm cevre kosullan
icinde aileye verilen onem ne denli vurgulansa azdir.Artik her cagda anne baba, sorunlu
cocugunun karsismda ozelestiri yapmaktan, kendini yargilamaktan uzak kalmamaktadir.

Egitilmis olmak, anne babaya hie degilse kendi davranislanm elestirme ve
denetleme olanagim vermektedir.Artik," Senin icin sacum supurge yaptim ," diyen
annelere: " Senin icin cahstim, didindim, seni ac, ciplak komadim," diyen babalara daha
az rastlamr (Yavuzer,2001:149).
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AiLENiN SOSYO - EKONOMiK DURUMU

Gumuscubuk'un

(1991 :37) da belirttigi gibi, ailenin ekonomik yetersizlikler icinde

olmasi, beslenmenin, konut sartlanmn ve egitimin dusuk olmasi demektir.Kisi, bu sartlar
icerisinde yasiyorsa,

sikmti, engellemeler,

guvenli kisilik ozellikleri kazanamayacaktir.Bu

asaghk duygusu icinde olacak guclu ve
durum da suclulugu etkileyen onemli bir

etken olacaktir.

Yavuzer'e

(1998:153)

gore cesitli yollarla ortaya cikan ekonomik

suclulugun artmasmda ve onu tesvik etmekte rol oynayabilir.Bunlardan
yan ackil durumudur.Achk

zorluklar ,

en onmelisi ,

bir uyanmdir ve onu izleyen sue da hirsizhkdir.

Ailenin sosyo-ekonomik kosullanm yetersiz, 90k iyi ya da normal olmasi kisinin sue
islemesi acismdan

onemli etken olmaktadir.Kisinin

arzulanmn

doyum bulamamasi

kisilik yapismda derin izler birakabilir ve bireyin kendini guven icinde hissetmemesi
gibi kotu sonuclar verir.

Ailenin ekonomik duzeyi ile sucun iliskisi muhakkaktir. Y eterli gelir sahip olmayan
aile,alt yapisi
aleyhine

olmayan,

islenen

suclann

sefil bir cevre.suclulugu
sebeblerinden

birisi

yaratan
ekonomik

faktorlerden

biridir.Mal

yoklultur.Arastirmalar,

hirsizlann ailelerinin ekonomik durumun zayif oldugunu gostermektedir.

Tittle, sue nedenlerini aciklamaya yonelik 90k sayida teorinin, sosyo-ekonomik statu
ile sue egilimi arasmda olumsuz bir iliski ortaya koyduguna dikkat cekmektedir.Soz
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konusu teorilerde olurnsuz kosullann

gecerli oldugu bir sosyallesme

sureci sonunda

ortaya cikan sue cgiliminin daha 90k alt sirufta ileri surulmcktedir (Title, 1983 ).

Wolfgang ve Ferracuti'nin

siddet alt kulturu uzerine gelistirdikleri sosyo-pskolojik

teoride de turn insan davramslan gibi, adarn oldurmenin de kulturel yapmm yakmdan
iliskisi oldugu vurgulanmaktadir. Y asal norrnlardan en uc bicimde saprnanm gozlendigi
bu davrarus, degerler sisternini, norrnlar ve bireyin icinde yasadigi toplulugu yakmdan
incelerneyi gerektirrnektedir (Wolfgang ve Ferracuti,1967:271-283).

Varhkh bir aileden gelrnek de sue sebebi olabilir.Her istedigini elde etrnis olan gene,
cebindeki para ile her seyi tatrnak,denernek ister, boylece suca itilir.Turkiyede genclerin
uyusturucu

kullanrna

nedenlerinden

birisi

ailenin

ekonornik

dururnudur

(Soyaslan, 1996: 8 3).

Geliri dusuk sosyal smmflara rnensup ailelerin cocuklan, diger simflann cocuklanna
gore daha az denetirne tabidirler.Bu
hi.irriyete, arkadaslanrn

secmek,

smiflara rnensup aile cocuklan

eglence

ve eve donus yonunden

daha genis bir
mubalagali

bir

serbestlige sahiptirler; cinsellik tecrubesini de 90k daha cabuk elde ederler.Fakir aile
cocuklan daha cabuk kismi ve ekonornik bir ozgtirltige kavusurlar.

Y oksul aile cocuklannm

suclulugu, yetisrne sartlanna

dayamr.Bu yetisrne sureci

icinde cocuk rnaddi arac yoklugu dolayisiyla zevkten yoksunluk ve aile icinde ihtilaf ve
disiplin yoklugu olayi ile karsi karsiya bulundugu icin erkek cocuklar yoklukla hirsizhk
ve kizlar basi bosluk , serserilik suclanru islerler (Donmezer, 1994:255).
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Konuyu issizlik acismdan inceleyen Mc.Carthy.yaptigr arastirmada, toplumda yoksul
ve issiz bireylerin

cocuklan

uygulandtgmi

bu

bulundugunu

ve

bireylere karsi sert saldirganca

degiskenin

belirtmektedir.Decker

tutuklanma

oranlanna

bir sosyal konut, rol
onemli

olcude

etkide

ve Kohlfeld (19909 de dusuk sosyo, ekonomik

statunun ozellikle hirsizlik ve gasp sucu acismdan belirleyici oldugunu belirtmektedirler
(Mc.Carthy,1991).

Suclann

buyuk bir bolumunun

sosyo -ekonomik duzeyi dusuk ailelere sahip

olduklan gorulmusse ve istatistlikler suclulukla dusuk ekonomik duzey arasmda yuksek
iliski oldugunu gosteriyorsa da her yoksul aileden suclu birey cikacagi da soylenemez
(Gumuscubuk, 1991 :39).

Goreli rahatsizhk ve suclulukla ilgilenen Richard

Black, Weslwy Sokogan, John

Farley, Robert Sampson ve Richard Rosenfeld suclulugun, beklentileri

(Ornegin iyi

ogrenim gormek, iyi bir meslek sahibi olarak yuksek gelir elde etmek gibi )ytiksek olan
alt sosyal-ekonomik bolgelerde sik goruldugu sonucuna ula~m1~lardu .Harvey Kralin ve
arkadaslan,

ekonomik esitsizlgin ozellikle cocuklann

sue; islerne oranlannm

yuksek

oldugunu gosteriyor(Siegel, 1989: 177- 78).

Burt,ingiltere'de suclu cocuklarla ilgili yaptigi arastirmada , % 42 oramndaki suclu
grubun , sosyal -ekonomik acidan rahat 9evrelerden geldigini, yandan fazla bir bolumun
ise yoksul ya da yoksul aileden geldigini belirtmistir.West
arastirma sonuclanna

ve Glueck'larm

yaptiklan

gore de suclulann buyuk bir bolumunun ekonomik kosullanrun

90k dti~tik oldugu saptanmistrr (Yavuzer,1998:154).
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ENDUSTRiLE~ME VE AiLE KURUMU

Toplumun en eski kurumu olan ailenin endustrilesme sonucunda degisen yap1s1 en
fazla ailenin eskiden yerine getirdigi fonksiyonlennm

azalmasmda, kucuk ailenin ortaya

cikismda, bosanma oranlarmm artmasmda, kadm ve genclerin rollerinin degismesinde
gozlenebilir (Gumuscubuk, 1991 :26).

Sanayi otesi topluma dogru yol alan sanayi toplumu, kendi tipik aile modelini
cekirdek

aileyi

bosanmalar
cocuktan

de sarsiyor.Son

ve aynlmalar
biri

yillarda

genellikle

cekirdek

ailede

o denli cogalrrustrr ki bugun Birlesik

ana

ve

babadan

yalmzca

olmak

Amerika'da

uzere
yedi.

biri

tarafmdan

gecikmedi.Ataerkil

genis aileler

yetistirilmcktedirrY avuzer, 199 8: 4 3).

Toplumsal

degisme aile yapisim etkilemekte

cozulmeye basladi.Ana baba ve cocuklardan olusan cekirdek aile sayisi artn.Cekirdek
ailede cocuk sayisi azaldi.Toplum bilimcilere gore, cekirdek aile, geleneksel genis aileye
gore yalmz, desteksiz ve zayif bir aile kurumudur.Bu nedenle bu tur ailenin yurutulmesi
eslere daha 90k sorumluluk yukler.Genis aileden cekirek aileye gecisin esler ve cocuklar
yonunden kimi durumda olumlu kimi kosullarda da olumsuz yonlerinin agir bastigi
tartisilabilir (Yortikoglu,2000:49).
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Worsley'e (1987:132) gore, endustrilesme aileleri fiziksel ve psikolojik olarak da
dagitnus ve parcalarmsttr.Gunumuz
kaldiklanndan

aile uyeleri gun boyu evden uzak kalmakta ancak aksam bir araya

gelebilmektedir.Cocuklar
kalmakta

toplumlannda anne ve babalar calismak durumunda

bu nedenle

da gun boyu okulda oldugundan o da anne ve babasmdan uzak
de aile uyeleri

azalmaktadir (Aktaran.Gumuscubuk,

Toplumsal

degisme

ozgurlesti.Geleneksel

arasmda

psikolojik

ve fiziksel

yakmlasma

1991 :28).

ile

aile

icinde

esitlik

artti.Cocuklar

daha

90k

bir kurum olan evlilik iki kisi birbirini isteyince imzalanan bir

sozlesme olup cikti.Erkegin egemenligi ustune kurulan geleneksel aile daha esit bir kan
-koca iliskisine dogru gelisti.

E~ seciminde ozgurluk artti, ana babanm izni ve nzasi yine gecerli olmakla birlikte,
eski agrrhgim
girdiler.Kadunm

yitirdi.Babalarla
kocasma

birlikte

tam

boyun

anneler
egmesi,

de artan hizla
her

seyine

cahsma
katlanmasi

hayatma
kurah

sarsildi.eskiden yalmz kadmdan beklenen saygi, yerini karsihkli sevgi ve saygi kuralma
birakti(Yorukoglu,2000:4

7).

Gelismis toplumlarda bosanmalann

kaygi verici bir hizla artist, aile kurumunun

sarsildigmm en somut gostergesidir.

Bosanma

oranlannm

etkilerde bulunmaktadir.Anne

artrnasi ozellikle cocuklar uzerinde

son derece olumsuz

veya babanm olmayisi cocukta ozdesim kurma sorunlanru

ortaya crkarmakta, annesiz yetisen erkek cocuklar daha tutucu, otoriter ve saldirgan
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olmakta, sadece anne ile buyuyenler ise anneyi takip etiginden, bir takim feminim
ozellikler gosterebilmektedir

(Gumuscubuk, 1991 :28).

iki yuzyil once baslayan sanayi devrimi gittikce artan bir hizla dunyayi etkileyip
gorunumunu

degistirdi.Bilimsel

buluslann

uygulamaya

gecirilmesinden

dogan

teknolojik,toplumlann yasam bicimin altust etti.Hizlanan sanayilesme kentlere akim
baslatti.Toplumlann geliri artti.Ogrenim saygmlasti.egitim duzeyi yukseldi.Aileler artan
refahtan daha 90k pay almaya basladi, Sanayilesme.kentlere guc ve ulkeler hizlanma
gidis.toplumsal kurumlan degisime ugratti.

Gelenek ve gorenekler hizla eskidi.Toplumlarda cinsel tabular yikildi.kadin erkek
iliskiler

uygarlasti.Bunun

yukseldi.Insanlann

sonucu

kadmm

amaclan.inanclan.deger

aileden

ve

toplumdaki

konumu

yargilan.sanat

anlayislan

degisti

(Yortikoglu,2000:41-43).

ANA BABA TUTUMLARI

Her yasta.insamn ruhsal gereksinimleri arasmda,sevmek ve sevilmek ,kendisi ve
baskalan icin degerli olmak gibi iki onemli temel gereksinim vardir.Ailenin cocuga karsi
tutumunu ise sevgi ve disiplin gibi iki temel ogesi vardir.Kuramsal olarak en onemli
tutum,temel gereksinmelerin en uygun bicimde karsilayan.kiside kendi kendisini
doyurabilme yetkisini gelistiren.iki temel ogeyi en saglikh bicimde ve oranda icinde
bulunduran tutumdur.(Ozttirk,2001 :552)

Yavuzer (2001: 133-134-135-136) anne baba tutumunu sekiz grupta incelemistir.
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a-Baski Altmda Bulundurma:

Anne ve babadan birisi,ya da her ikisinin baskisi altmda olan cocuk nazik.durust ve
dikkatli olmasma karsihk.cekingen.baskilannin etkisinde kolay kalabilen.asm duyarh
bir yapiya sahip olabilir.

Suclayan.cezalandiran

ve surekli kansan anne babalann cocuklannm.kolayca

aglayan cocuklar oldugu gorulur.Baski altmda buyuyen cocuklarda.genellikle.isyankar
tavir ahslarla birlikte.asaghk duygusu gelisebilir.

b-Cocuklara Boyun Egme:

Cocuklanna boyun egen anne ve babalar,evde onlann egernenligini kabulle1;1en
kisilerdir.Bu tur ailelerde.cocuklar anne ve babalanna hukmeden ve onlara 90k az saygi
gosterirler.Bu.cocuklar yalmz anne ve babalanyla yetinmeyip,zamanla ev disindaki
kimselere de egemen olmanm yollanm arayan birer birey haline donusurler.

c-Cocuk Ayrrma:

Butun cocuklanm esit duzeyde sevdiklerini soylemelerine karsin.kimi anne ve
babanm, bazi cocuklanru daha 90k sevdikleri gozlenmektedir.Boyle durumlarda anne ve
babalar, sevdikleri cocuklan digerlerinden ayirarak onlan kayinrlar.Asm sevgi goren bu

60

cocuklar, daha 90k anne ve babalanyla

oyun oynamayi yeglerken, akranlanyla

olan

iliskilerinde, saldirgan ve baskih bir gorunum icindedirler.

(C.), sekiz saghkli bir erkek cocugudur.Dort yasmda,

(A.) isminde bir kiz kardesi

vardir.Fiziki gortlmlsu kadar, konusmasi da guzel olan bu kardes, son iki yd icinde
ailenin ilgi ve dikkat merkezi haline dusunmus ve giderek (C.) nin kekeme olmustur.

Ozetlersek, ana ve babalarm dikkat etmeleri gereken bashca noktalar sunlardir:

* Anne

babalar, ozellikle cocuklarm tammah; onlan,ilgi ve yetenekleri dogrultusunda

yonlendirmelidir.Bu

konuda,

kendi

tutum

ve

arzulanna

gore

degerlendirme

yapmamahdirlar.

* Anne

ve babalar, cocuklardaki guven duygusunu pekistirmek uzere, onlan yapici ve

faal kilacak

bir ortam hazirlamahdirlar.Ancak,

bu ortarm hazirlarken,

verecekleri

gorevin, cocugun yetenek ve kapasitesini asmamasina ozen gosterrnelidirler.

* Anne
bilerek,

ve babalar cocuk icin en onemli besinin "sevgi"ve
cocuklanna

yeterince

ilgi ve sevgi

"sevecenlik"

gostermelidirler.Bu

oldugunu

konuda

asmya

kacmamaya ozellikle dikkat etmelidirler.

* Anna

ve babalar,

cocuklann

kendi kendilerini

yonetmeleri

yolunda

baslattiklan

girisimleri, "yas kticukltigtl" vb.nedenlerle engellememelidirler.

* Anne

ve babalar.cocugun

gelisiminin dogal evrelerini ve zorlu donernleri bilmeli,

davramslanm ona gore duzenlemelidirler.
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* Anne ve babalar, her cocugun kendine ozgu niteliklerle donatilrrus, ayn bir birey
oldugunu

dusunerek,

diger

cocuklarla

ve

kardesleriyle

kiyaslama

yoluna

gitmemelidirler.

*Oyunun, cocugun egitimi ve gelisimi icin oldugu dusunulerek,

bu faaliyete zaman

ayrrmaya cahsilmah (Yavuzer,2001: 134-135-136).

d-Reddetme:

Reddetme,

bir anlamda, cocugun saghk hizmetlerini

duygular beslemek seklinde tammlanabilir.Bu

aksatarak, ona dusmanca

ortamdaki "istenmeyen cocuk", yardim

duygusundan uzak, sinirli, duygusal kmkhklan olan, digerlerine ozellikle kendinden
kucuk ve zayiflara karsi, dusmanca duygulara sahip bir birey olabilir.

Yani cocugu dunyaya gelen bir anne, ilk cocugunu varligmdan

zaman zaman

sikayet eder ve babanm sevgisini kiskandigindan, "Bu cocuk olse hie uzulmeyecegim,
ya o ya da benl'tseklindeki

sozcukleriyle reddetme duygusunu dile getirir.

e-Kabul Etme:

Anne ve babanm, cocuga ailenin an az kendileri kadar onemli bir bireyi oldugunu
hissettirmeleri ve cocugu sevgi ve sevecenlikle ele almalandir.Bu

tavn benimsemeyen

anne ve baba, cocugun ilgilerini gozonunde tutarak, onun yeteneklerini
ortam hazirlar.Kabul

edilen cocuk ,genellikle toplumsallasrms.isbirligine

canhsi, duygusal acidan dengeli ve ozsaygiya sahip bir birey olur.

gelistirecek
hazir.arkadas
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f-Ho~gorii Sahibi Olmak:

Anne

babanm

cocuklanna

kisitlamalar dismda arzulanm

karsi

hosgoru

sahibi

olmalan,

cocuklann

diledikleri bicimde gerceklestirmelerine

bazi

izin vermeleri

anlamma gelir.Boyle durumlarda cocuk, evine yonelik bir birey olur.Eger anne babamn
hosgorusu normal bir duzeyde gerceklesirse, cocugun kendine guven, yarartici toplumsal
bir birey olmasma yardim eder.

g-Asm Ho~gorii ve Dtlskunltlk:

Asm hosgoru ve duskunluk, cocugu bencil yapar.O,daima

digerlerinin dikkatini

cekrnek ve kendisine hizmet edilmesini ister.Boyle cocuklar, ev icinde ve disinda eek
zayif bir sosyal uyum gosterirler.

Bes yasmdaki (A), gee yasda cocuk sahibi olan anne ve babasmm tek kizidir.Anne
ve baba, cocuklarmn
hosgorulu

her arzusunu amnda gerceklestiren,

kimselerdir.Bu

uyum saglayamayan
yonlendirme

kullanma,bunlardan
gecirir,

cesitli

metotlar

biridir.(A),zaman

bayilmm!"

gerceklestirmektedir,

ortam icinde cocuk, giderek bencillesmis ve arkadaslanyla

bir birey haline donusmustur.Bu

yolunda

ona karsi asm duskun ve

seklinde

koz

olarak

zaman : "Eger istedigimi yapmazsamz,

havale

anne

dener,

ve

gecirdigi

arada (A), anne ve babayi

babasim

bir hastaligi

korkutarak,

isteklerini
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h-Asm Koruma

Anne ve babasmm asm korumasi, cocugu gerektirdiginden

fazla kontrol ederek,

ozen (ihtimam) gostermesi anlamma gelir.Bunun sonucu olarak, diger kimselere asm
bagimli, kendisine
bagimhhk,

guveni olmayan, duygusal kinkhklara

sahip bir kisi olabilir.Bu

cocugun yasami boyunca surebilir ve yetiskin oldugunda

aym ozen ve

korunmayi esinden bekleyebilir.

<:OCUK SU<:LULUGU

Cocukluk suclulugu sorunu yeni degildir.Bazi yazarlann, cocuk suclulugundan soz
ederken sorunu ic ve dis nedenlere baglamak istemelerine karsihk gercekten biyolojik,
ruhsal, yoplumsal ve ekonomik etkenler i.izerinde durmak daha dogru olur.Gelecegin
suclusu olan bu cocuklar, aile ve toplum terbiyesinden yeterince yararlanamazlar.

Zaman zaman karsi cikrnalar da olsa, kesin bir bicimde
biyolojik

ve

suclulugunda

dejeneratik

etkenler

yamnda

sosyal-ekonomik

onemli bir rol oynamaktadir.Ekonomik

zorunluga

geri cevrilemeyen
nedenler

de cocuk

bagli olarak

aile

yasammm icice olus, bir odada gereginden cok kisinin yatip kalkmasi, anne-baba,
agabey-yenge.abla

-eniste arasmdaki cinsel iliskilere cocugun tamklik etmesi;aile

kisilerinin topluca ise gitmesi nedeniyle kimsenin cocukla yeterince ilgilenememesi,
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yine eonomik zorunlukla cocugun okul yerine ise verilip kazancmm elinden ahnmasi
vb.durumlar karsismda, cocuk dogru ile yanhs aymmmi kendi basma cozrnek sorunu ile
basbasa kalmaktadir.Iyi bir rehberin gozetiminden yoksun buyuyen cocuk, cogu kez
kotu arkadaslar edinecek, toplum ve hukuk kurallannm disiplinini kabul edemiyecek ve
suclu olmadrgi zamanlarda bile suclu olmadigi zamanlarda bile suclu potansiyelini
olusturacaktir.

SUTHERLAND-CRESSEY' ce iclerinden suclu cikarak bu iliskiler icindeki
aileler subolumlere aynlmrstir:

a- Kisilerinin suclu, alkolik, ahlaksiz oldugu aileler,

b- Bilgisiz, bedensel ve ruhsal hastahklar iceren aileler,

c- Kan-koca bosanmalan, ayn yasantilar gosteren ailele
d- Uzerinde ekonomik baskilann bulundugu aileler,

e- Surekli huzursuz olan aileler.

Pskanalitik gorustekiler, onceki cocugun ruhsal gelisiminin duzenli olmayismdan
dogan kisilik yapismm bozuklugu uzerinde durmuslar ama sonradan cogunlukla cocuk
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suclulugunun nedenini cocugun annesi babasi, daha 90k da annesi ile arasmdaki iliskiye
baglarruslardir.

Psikanalistler
anne

ile cocuk

cocuk suclulugunun nedenini hep bu anne baba ile ama ozellikle
arasmdaki

iliskinin

bozuk

olusunun

cocuk

uzerindeki

etkisine

baglamaktadirlar.

Cocuk suclulan arasmda en 90k karsilasilan turlerden biri de hirsizhktrr.Bunun
dismda daha buyuk kisilere sue sirasmda hizmet etmek, yardimci olmak biciminde suca
katilmalar da gorulur (Akgtin,1987 :69- 70).

AiLE VE sue; iLiSKiSi
insan toplumunun vazgecilmez temelini, alt yapisuu temsil eden aile toplulugu,
cocugu

suca

iten

olabilmektedir.Bircok

veya

ona

sue

isleten

nedenlerin

gizli

ve

acik

kaynagi

Cocuk Mahkemesi hakimleri, cocuklan sue islemeye sevkeden

nedenlerin basinda ailenin geldigini kabul etmekte, hatta bazilan cocugu sue islemeye
yonelten tek nedenin aile ortarm oldugunu iddia ettmektedir (Ankay, 1991 :23).

Anne babanm
basanh olmamalan,

duygusal

sorunlan

bulunan kisiler olmasi, evlilik iliskilerinde

ergenin aile icinde surekli kavga ve cekismeye

taruk olmasi

seklinde kotu ev kosullan ergeni bir karmasaya, ic catismaya ya da suclu davrarusa
itebilir (Yavuzer, 1998: 131 ).
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Aile, kisinin gozunu actigt ilk sosyal cevredir.Iyi bir aile cevresi kisiyi suctan
uzaklastmr (Soyaslan, 1996:83).

Sutherlend

ve Cressey.suclu

cocuklann

geldikleri

ailelerin

ozelliklerini

soyle

czetliyorlar:

•

Ailenin diger bireyleri suclu.ahlaken kotu veya alkoliktir.

•

Ebeveynden biri veya her ikisi olum.bosanma

veya evi terk suretiyle ortadan

kalkmistir.
•

Aile icinde iltimascihk, ileri derecede siddet, ihmal, kisklanclik, diger hisimlann
mudahalesi, evin gereginden fazla kalabahk olusu gibi durumlar vardir.

•

Dini veya irki farklar, standart aynntilan vardir ya da bir rnuessese veya
yerlestirme yeri ev hizmetini gostermektedir.

•

Aile uzerinde issizlik, annenin disarda cahsmasi

seklinde ekonomik baskilar

vardir (Donmezer, 1994:242).

Suclulugun dogmasinda aile cevresini etkisinin ne kadar onernli oldugu bugun
artil uzerinde tarnsilmayacak
veya psikolojik

bir gercektir.Eger suclann buyuk bir kisrrnmn fizyolojk

anormalliklerden

kaynaklandigim

kabul

edersek

suclu davrarnsm

olusmasmda aile ortammm onemi apacik gorulebilecektir (Gumuscubuk, 1991 :23 ).
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AiLENiN YAPISI
Ailenin

cocugun

btlyumesinde

ve

yetkinlesmesinde

onemli

bir

etkisi

vardir.Ancak bunu aile yapisi bakimindan tam oldugu si.irece gecerliligi artmaktadrr.

Aynlma, olum gibi etkenler ailenin yapi bakmundan tam olmadigim gostermekte
ve islevini geregi gibi yapmamaktadir.Bu
yoksun bulunmakta,

tur ailelerden gelen cocu, bircok olanaktan

sapan davrams ve isledigi kusurlar nedeniyle

yasa karsismda

sorumlu duruma dtlsmektedir (Yavuzer, 1991: 145).

Normal bir aile, i.iyelerinin temel ihtiyaclanni
kazandirarak

onlann

sihhatli gelismelerine

karsilar ve

hicbir kisitlama

faydah fonksiyonlar

olmaksizm

yardim eder

( Gumuscubuk, 1991 : 31).

Parcalanrms aile deneyimi, cocugun toplumsallasma
gibi hatah ve eksik toplumsallasmaya

surecini kesintiye ugratugi

da yol acar.Hatah ve eksik toplumsallasrnarun

gorunen sonuclanndan biri de sue davrarusidir.

West ve Farrington, ana ya da babadan birinin olumu nedeniyle degil, tek aynhk
ya da bosanma gibi bir nedenle ortaya cikan parcalanrmsligm sucluluk iliskisi oldugunu
gostermistir.Bazi

arastirmacilar,

suclu davramsm ortaya cikmasmda

ana yoksunlugu

uzerinde onernle dururken, bazilan baba yoksunlugu ile suclu davrams arasmda giic;lbir iliski oldugunu savunmslardir (Ulugtekin,1991:38).
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Huzurlu veya huzursuz, birlik icinde veya dagilmis aileler, suclulukta onemli bir
faktordur.Huzursuz
babanm

bosanmis

ailelerde yetisen gene, stresli , isyankar
olrnalan

ya

da

ayn

yasamalan

da

ve agresiftir.Anne
suclulugun

ve

nedenidir

(Soyaslan, 1996:84).

Normal bir ailede ebeveynler kiside bir guven ve hayatm devarm duygusunu
yerlestirir.Ebeveynin

varligi.kiside guven duygusunun devam sarti halini ahr.Kisi icin en

guclu rnodelleri olustururlar.Ebcveynin,
duygusal

hayati,

karakterinin

ana veya babanm aileyi terk etrnesi, kisinin
olusmasi

i.izerinde

asli

etki

yapabilir

(Donmezer, 1994:248).

Shaw ve Mckay cahsmalannda
faktorunu incelemisler
%36.1 'inin
parcalanmis

, suclu ve suclu olmayan grupta parcalanrms aile

ve suclu grubun

parcalanrms

ailelerden

% 42.S'inin,

geldiklerini

ailenin erkek cocuklardan

suclu olmayan grubun ise

gostermislerdir.Aynca

90k kiz cocuklar

cahsmalar

,

i.izerinde etkin oldugunu

gostermektedir (Icli, 1994:23 8).

Uzun zarnanlardan beri yann ailelere ait cocuklann suclulugu dikkat cekmis ve
arastirmalara konu olmustur.Glueck'lann
ucte ikisinin olum, ebeveynin
ailelere

ait bulunduklan

sucululann

yuksek

2000 suclu i.izerinde yaptiklan incelemede ,

aynlrms ve bosanmis

bulunmalanndan

aciklanrmstir.Amerika' da tutulan
oranda

yanm

ailelerden

mahkerne

geldiklerini

dolayi yann
arsivleri

de

gostermistir

(Donmezer, 1994:31 ).

S0nu9 olarak, parcalanrms aile ortami cocuklan suclu davrarusa itecek on kosullan
olusturmaktadir, ancak her parcalanmis aileden de suclu cocuk cikmaz .
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AiLE GENiSLiGi
Ailede cocuk sayismm azligi ya da coklugu, aile gelirinin dagihmmda yan etki
yapabilir.Boylece

cocuk zamansiz olarak aile disina itilebilir, bu da onun ruhsal ve iradi

aykm davramslanna

yol acabilmektedir.Cocuk

sayismm coklugu, cocukla ana baba

iliskilerinin seviyesine de etki yapabilir.Bilgisizlik, aliskanhklar gibi baska nedenlerin de
eklenmesi ile cocuklar anne babalan tarafmdan ihmal edilebilir.

Kardeslerin coklugu, ana ve babalann ilgisizlikleri, cocuga karsi asm serbestlik,
korumalar, kiyaslamalar gibi davrarnslar ozellikle 90k cocuklu ailelerde ayn bir onem
tasir.tek evlat olma durumunda
karsilanmasi,

ise, sunartilma,

her aykm

cocugun maddi imkanlarla desteklenmesi,

davrarnsm hosgoru ile

cocugu suca iten nedenlern

kaynagrdm Ankay, 1992: 131).

ingiltere' de

isci

simflannda

daha

90k genis

suclulugu oram da bu ailelerde yuksektir.Genis

ail el er

gorulmektedir, Cocuk

ailelerde cocuk sayismm fazla olusu

.cocuklann yeter derecede egitimlerine engel olmaktadir (Tezcan, 1996: 156).

Bircok

kriminolojik

arastirma,

suclulann

kalabalik

ailelerden

geldigi

kamtlamr.West, yaptigi arastirmasinda, dort ya da daha fazla kardesten olusan ailelerde
digerlerine gore sucluluk oramnm onernli bir dtizeyde artis gosterdigi saptannusnr
(Yavuzer, 1998: 159).
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Mannheim'e gore, ailenin genisliginin ancak diger bazi sartlann da katilmasi ile
sue sebebi olabilir.Ailenin genisligi, dolayisiyla cocuk kendisini fiziki ve manevi yonden
terkedilmis, ihmal edilmis olarak hissedebilir ve boylece ailenin genisligi sucu tahrik
edici etki yapabilir (Donmezer, 1994:251 ).

Cok cocuklu veya amca, dayi, hala ve bunlarm cocuklanyla mustereken oturan
ailelerde, anne- babalar cocuklann terbiyeleri ile ugrasamazlar,
ayirmasma,

sosyal

degerleri

ogrenmesine

yardimci

cocugun iyiyi kotuden

olamazlar.Boylece

ailelerde

cocuklann suclu olma ihtimalleri yi.iksektir (Soyaslan, 1996:85).

Bircok etkenle sucluluk arsmda iliski arastmldiginda en yakm iliskinin aile
buyuklugu

oldugu

gorulmus

ve bu bircok

arastirma

ile

de desteklenmektedir

(Gumuscubuk, 1998: 147).

AiLENiN BUYUKLUGU

Ailenin bicimi ve yapisi.toplumdan

topluma degisrnekte, aym toplum icinde de

giderek degisimlere ugrayabilmektedir.Ailenin
bicimi gozumuze carpar.

sosyal yapisi incelendiginde uc temel aile
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1- Genis Aile

Ataerkil genis aile, aile baskani ve kansiyla, evli ogullan, gelinleri ya da evli
oglu ve diger bekar cocuklan veya tek bir evli oglu.gelin ve torunlann birlikte
oturmalandir (Yavuzer, 1998:150).

Geni~ aile, cesitli kusaklann birarada yasadigi, aym evde oturup, ortak bir gelire
sahip olduklan oldukca kalabalik aile bicimidir (Gumuscubuk, 1998: 150).

2-<;ekirdek Aile

"Kan koca ve evlenmemis cocuklardan olusan ev halkidir" (Yavuzer,1998:150).

Cagdas sanayi -kent toplumunun ailesi cekirdek ailedir. Cekirdek ailede, eslerin
kendi ana, babalanyla yakm iliski icinde bulunmalanna karsin, bagimsiz bir gelir ve
girederi vardir.Es secimi eslerin kendi kararlanna gore yapihr.Evlenme yasi eslerin
kendi kendilerini gecindirebilecek, ekonomik bagimsizliklannm kazanabilecek yasta
olmalanyla simrhdir (Gumuscubuk, 1991:17).
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3-Par~alanmi~ Aile

Parcalanrms aile, olum , bosanma, ayn yasama gibi nedenlerle kan ya da
kocanm birinin ya da her ikisinin bulunmadigi ailedir.Dul anne ve evlenmemis cocuklan
ya da buyukanne ve evlenmemis torunlann birlikte oturmasidir (Yavuzer,1998:150).

AiLEDE KOT-0 ORNEKLER

Donmez (1994:252), ailede mensup kisilerden bazilanrun suclu olmalan, alkole
tutkun bulunuslan ve kotu ahlaki durumlan suclulugun sebeplerinden kabul edildigini
belirtmistir.

Prof.Dr.Semin,
olusturacak

anne ve babalann iyi ve kotu ozelliklerinin, cocugun karakterini

hammaddeler oldugunu belirtmistir.Suclu

cocugun sececegi ornekler

olmalan acismdan

ya da alkolik anne babarun,

son derece zararh oldugunu ileri

surmtlsttlrt Yavuzer, 1998: 14 7).

Anne ve babanm sue islemeyi meslek edinmeleri, anne-babanm cocuklanru bu ise
tesvik etmeleri durumunda, cocuklar da onlan taklit ederek suca yonelebilirler.Ornegi
cocugun yankesiciligi ogreterek yetistiren suclulara sikca rastlamrdcli, 1994 :240,.
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Furguson, Glasgow' da yaptigi arastirmada, babalan suclu olan cocuklann diger
cocuklara oranla iki kat daha fazla sue; islediklerini ortaya koymustur.r Yavuzer.Ivvx.Ia'Z)

Taft,ailenin

cocuga sucu telkin veya ogretmek hususundaki

mekanizmamn

ti<;

sekilde ozetliyoruz:

*Ebeveyn cocuklanna acik olarak sucu ogretir,

*Dogrudan dogruya bir ogretim bulunmamakla beraber, cocuk etrafmda gordugu suclu
tavir ve hareketi taklit eder,

"Cocuga antisosyal fiil ve hareketler yaptmhr(Donmezer,1994:252)

Cocugu suca iten onemli bir faktor, aile uyelerinden birinin ozellikle babamn sue;
islemesidir.Ailede

anne ya da babamn sue; islemesi, anne-baba-cocuk

iliskilerini iki

acidan etkiler.Baba erkek cocuk icin bir model olusturdugu icin, babamn suclu bir birey
olmasi, cocugun da suca itilmesinde etkili olur.Anne ya da baba tutuklanarak cezaevine
gittigi icin aile fiilen parcalarurrUlugtekin, 1991 :43).
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CiNSiYET VE sue;

Suca iliskin bircok sosyolojik calismalarda
degiskenlerdeb

biri de cinsiyettir.Bircok

sue ile iliskisi ayrintrh bicimde incelenen

arastirmada

sucun srkligi,

turu islen is nedenleri

cinsiyete gore suufladmlrrustir.

Kulturler arasi karsilasurmah

cahsmalara kadmlann her alanda esit haklar elde etmelerinin

onlarm sue oranlan ile erkeklerin sue oranlan arasmdaki farkhligr ortadan kaldirdigiru ortaya
koyrnaktadir.Omegin

1960-69 yillan arasmda 18 yasm altmdaki erkeklerde soygun oranlan

17 artarken aym yas gubundaki kadmlarda sue oram % 3 19 artnusttr.Aym

%

sekilde mala karsi

tum suclarda erkek cocuklarda artis %73 iken, kizlarda % 211 'dir (Netti er, 1974: 103).

Cocuk suclulugu konusunda aciklayici cahsmalar yapan Gibbons, erkek cocuklann
kiz cocuklardan,

oranla yildan yila degismekle birlikte, bir kac kat daha fazla sue

islediklerini ifade etrnistir.Gibbons'a

gore alt sosyo, ekonomik statuden gelen kizlann

sue isleme olasihklan aile ve cevre baglanrun

yeterince

guclu olmamasmdan

da

kaynaklamr.Aynca

aile icinde ebeveyin - cocuk gerginligi, kiz ve erkek cocuklann ·

sosyalizasyonunda

uygulanan

cifte standart da kiz cocuklanrun

sue islemesine etki

etrnektedir (Gibbons, 1970: 172-182).

Kulturun farkh yer ve zamanlarda ortaya cikan sonuc oranlannm

cinsiyete gore

dagihrm uzerindeki etkisi 90k gucludur.Fakat bu her zaman ve yerde erkeklerin
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kadmlardan

daha 90k olduruldugu

sonucuna goturmemelidir.Erkeklerin

genel olarak

kadmlardan daha sik sue isledikleri saptanmistir.Bu cocuklarda da boyledir.Ancak sue
aktifitelerinde cinsiyet oram sabit degildirfr-lettler, 1974: 103).
Erkekler

fahiselik

islemektedir.Cocuk

ve

evden

kacma

dismda

tum

ve yetiskin erkek sucluluk oranlanndaki

suclann

%75'ini

yukseklik, buyuk olcude

erkeklerin saldirganhk durtusunden toplumun kadmlan koruma egiliminde olmasmdan,
erkek

rollerinde

ve becerilerindeki

kaynaklanmaktadu(Reid,

degismelerde,

ebeveyn

denetiminden

1981 :60-62).

YAS VE

Sue ile ilsikisi

azalan

incelenen

sosyolojik arastirmalann

SU<;

en onemli degiskenlerden

hemen hepsinde yas bir degisken

biri yastir.Suc

ile ilgili

olarak cahsmaya

dahil

edilmistir.

Genclerde tutuklanma veya yasal otoritelerle temas ne kadar erken yaslarda olursa
.genclerin ciddi sue aktivitelerine katilma olasihklan da o kadar artar.A.B.D'de
donemnde
karmasil

18 yasm altmdaki
toplum

yapisina

nufusta hukum giyme oranlanndaki

uyumundaki

problemleri

1969-68

artis, genclerin

yansitmaktadir.Ivof 'de hukum

giyenlerin yandan fazlasi 25 yas ve altindadir (Knudten, 1970:69).

Yas acismdan sue ogesi iceren davramsta, toplumlar ve sosyal grupla arasmda
benzerlikler bulunur.Hemen

tum toplumlardaki

sue; oram, genclik yillanmn bitimine

dogru noktasma ulasmakta, bu noktadan soma dusunmeye baslamaktadir.Shavit

ve
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Ratter yas, sue iliskisini inceleyen calismalanna

bazi temel hipotezlerden

hareketle

baslarmslardrr .B unlar;

1- Su9 aktivitesinin yas dagihrm sosyal gruplara gore degismez.

2- Yasin etkisi, suclunun ysam tarzi ve gecmisi ile aciklanamaz.

Arastirma
degsmedigini

sonuclan,

cocuk suclulugunda

ve bu dagihmm

ogrenim,

yas dagilummn

istihdam

sosyal gruplara gore

ve evlilik

durumuna

gore de

aciklanarmyacagim kamtlarmsur (Shavit and Ratter, 1988:81-93).

1970-75 ve 1980 yillannda urkiye'de suclulann yas dagihrrn incelendiginde kadm
hukumlu sayilanrnn

erkeklerden

daha ileri yaslarda, genellikle 30-40 yas civannda

maksimum duzeye ulastigi gorulmustur (i91i ve Ogun, 1988: 17-32).

HASTALIK OYKUSU (JOLANDA Ni<;iN <;ALAR)

Jolanda Meiser.kucuk
cocugudur.Evde

anne

bir cifci ailesinin ,hemen on sekizini doldurmus ortanca
babasmdan

ve

iki

kardesinden

baska

iki

runesi

yasamaktadir, Sureki ciftlikte kalan bir yanasma falan yoktur.is icin yardimci gerekti mi ,
koyden gundelikci tutulur.En buyk ogul isleri cekip cevirecek yasa gelince, evde surekli
kalan bir yanasmaya yol verilmistir.
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Butun aile bir tarikatm

uyesidir ve bu tarikat ailedeki yasli, gene herkesi

birlestirir, baglar birbirine .Hatta uyeler arasmda iki nine de bulunur, gelgelelim, tarikat
koyde cogunlugu olusturan obur ailelerden soyutlar Meiser' leri .Bay Meiser hakkmda
iyi

konusmazlar

koyde.Dindarlik

kisvesi

altmda

kendini

begenmis,

her

seyi

baskalanndan iyi bildigini sanan biri oldugu ileri surulur.hayvan pazannda ayaga getirip
, kaziklayacagi

birini

bulmasi,

sozde

dindarhgmm

onu bundan

alikoymayacagi

soylenir.Ote yandan, Bay Meiselr'le esinin ve evdeki iki ninenin bu " gunaha batrms"
dunyanin bir gun gelip batacacagi sozunu agizlanndan dusurmedikleri, kendileri dismda
nereye baksalar her yandan kusur bulduklan,

surekli kotu zamanlara kaldiklanndan,

alinyazismdan " bore icinde " yasamaktan yakmdiklan anlatihr.

Biri kendisinden uc;: yas buyuk, oteki iki yas kucuk erkek kardes arasmda yer alan
Jolanda, yasma gore ufak bir kizdir ve sirin demeye bin tamk ister.Bacaklan
govdesi kalmdir, boyun ise oyle kisadir ki, sanki basan omuzlan
bitivermektedir.Ama

ince,

arasmdan hemen

her seyden once yuzunun bir araya sikrstmlrms ve sevismis bir

gorunumu vardir; havaya kalkik burnu kocaman alt cenesine gore pek ufaktir; kepce
kulaklan ise pek buyuktur.Jolanda'rnn

saclanru Schnittlauch modasina gore kestirmesi,

at kuyrugu bicimde duzenlenmesi ve dudaklannm boyanmasi para etmez; guzellesmek
icin basvurulan bu onlemler kizm dis gorunumune cekicilik kazandiracakken,

disardan

bakanlar uzerinde acayip bir izlenim birakir.

Jolanda'mn vucut yapisiru tammlamak pek guctur.Gri yesil gozleri ve saman
sansi saclanyla,

daha cok, duzgun bir endamdan

soylenebilir.Butunuyle

yoksun

astenik bir tip oldugu

bir oglana benzemez, ama kadmsal bir gorunumu de yoktur.
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Bay Meiser, Zellgacker ciftligini satm aldiginda koyde yazi islerine bakan noter
Jolanda'ya

ayak isleride kullanmak uzere yamnda i~ vermis.Jolanda

okul dagildiktan

sonra noterin evine ugrar, postaneye, bakkala, kasaba fmna vb.yerlere gidip yapilmasi
gereken isleri gorur, almacak oteberileri ahr.

Evin hammi felclidir, butun gununu doner sandalyesinde

gecirir; bu yuzden, ev

islerine bakmak ve yemek pisirmek uzere noterin evinde Jolanda'dan

ayn bir hizmetci

cahsir.Hizmetci Marie zaman zaman biriktirdigi paramn eksildigini sezer, sezmeve arna
parayi birinin, hele Jolanda'run calabilecegini hie aklmdan gecirrnez.Cunku
calabilecegini

hie aklmdan gecirrnez.Cunku

jolanda

kendisiyle

Jolanda·

ahbaphk kurmusrur.

okulda ve koydeki dedikodulan gelip ona anlatir; Marie'ye bir dostca davramr ki, o da
olur! Marie de parayi dogru saymadigim, hesaplamada bir yanhslik yaptigim ya da eksik
cikan parayi bir yere koyup, simdi koydugu yeri bulamadigim dusunur; para da en 90k
bir frangi

gecmedigi

icin isin uzerinde

pek durmaz. Gelgelelim,

gunun

birinde

Jolanda'nm bir baska yerden bin frank tutannda para caldigi gun isigina cikar.

Noterin

tek

ailelik

genis

evmm

ust katmi

evlenmemis

yashca

bir kadm

kiralamistir. Yakmdaki bir kentte devlet dairesinde cahsan kadm kiralarmstir. Yakmdaki
bir kentte

devlet dairesinde cahsir kadm, iyi bir isi vardir, her gun kendi arabasiyla

daireye gidip gelir.Tasra yasamim sevdiginden kendi arabasiyla daireye gidip gelir.Tasra
yasammi

sevdiginden

tutumustur.Aynca

kenti

birakip

koye

tasinrms,

noterin

evinde

iki

oda

kendine kucuk bir mutfak yaptirmrs, sabahleyin evde kahvalti eder,

ogle ve aksam yemeklerini disarda, kentte yer.Bayan Serna (boyle diyelim adma), ayhk
kazancmdan

yuz, iki yuz elli frangi aymp tahta bir kutunun icine saklar;bu parayla yil

sonunda odenmesi gereken vergileri odemeyi dusunmektedir.Bir

gun Bayan Serner yine

maasmdan ayirdigi birkac kurusu kutuya koymak ister, ama kutuda o zamana kadar
birikrnis para

gozune

az gorunur, icinde hie kuskusuz

daha

90k para

olacakur
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gibilerinden bir duyguya kapihr. Tutup parayi sayar ve gorur ki bin yuz kirk frank
eksiktir.

Bayan Semer durumu notere bildirir, noter de polisi caginr.Polis yaptigi arastirma
sonucu, ancak evden birinin bu parayi calabilecegi sonucuna vanr.Hrrsizhgi
Marie'nin

i~leyebileceginden

hizmetci

hie ku~kulamlmaz;c;,tinkti Marie on yih askil bir suredir

noterin evinde cahsmaktadir; gerek noter, gererk qi ona pek deger verir, ona kesinlikle
gtivenirler.Dolay1s1yla, kuskular cok gecmeden Jolanda tizerinde toplamr.

Polis

Jolanda'yi

parayi kendisinin
parmak

sorgulamadan

gecirir.ne var ki, kiz hie istifini bozmaksizm

c;,almad1gm1 kesinlikle

izini ahr;Parmak

izi kutudaki

belirtir.Bunun
parmak

uzerine,

izini tutmazsa

polis Jolanda'nm
onun sucsuzluguna

inanacagim aciklar.ama kutudaki parmak izlerini tutarsa, parayi Jolanda'nm

calmdigi

kamtlanacak, bu durunda da daha agir bir cezaya c;,arptmlacakt1r;<;unkti boyle yapmakla
parayi caldigim

inkarla

yetinmemis,

sucu bir baskasimn

uzerine

ytkmak

istemis

olacaktir.(<;unkti Jolanda, daha once, ekmekci ciragimn Bayan Semer'in yukandaki
kiiciik dairesine girdigini ileri surmustur).

lste bunun uzerine Jolanda'nm parcalan tutusur, benzi ucar, bir dedigi bir dedigini
tutmaz ve sonunda dayanamayarak

aciga vurur sucunu.bu arada hizmetci Marienin

kasasmdan da zaman zaman birkac kurus asirdigrm saklamayip soyler.

Caldigi parayla Jolanda kendisine bir yigm ustun kaliteli ic camasm, iki duzine
naylon corap, altm bir kol saati, degeri cok yuksek takilar almis ve bunlan goturup
evlerinin can katmdaki cok eski bir sandik icine saklam1~t1r.Yalmzca kol saatini bir si.ire
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tasirmsur kolunda .Babasi bir ara saati gorerek nereden aldigim sorrnus, okuldaki bir kiz
arkadasimn onu kendisine odunc verdigi gibi bir yalana basvuran, Jolanda, saati on iki
franga saatini satmak istedigini aciklarmsur.saatin gercek degerini hemen anlayan babasi
cebinden on iki frank cikanp kizm eline tutusturarak
vitirebilecegini

dusunerek

ogtitlemi~tir.Jolanda'nm

de

onu

saati almasim soylemis, saati

kullanmayip

bir

kenara

kaldirmasmi

saati yanhz pazarlan takmasma izin vermis, cunku o gunler

kizm saatin zarar gormesine yol acan bir is gorerneyecegini

dti~tinrnti~ttir.Jolanda da

dedigni yaprmstir babasmm; zaten genellikle eek uysal bir kizdir.Okulda soz dinler bir
ogrenci diye bilinir hep, simdiye kardar his: yaramazlik gortilrnerni~, zeka bakimindan
suufta orta sirada yer alrms, yalmz el isi dersindeki becerisiyle one cikrmstir.

Satm aldigi yigmla is: camasm, coraplan ve takilan ne yapacagi soruldugunda
ilkin bir cevap bulup verernez Jolanda; soma onlan " belki ilerki bir gun cikanp "
giyebilecegi ve takabilecegini
gonmmeden

tavanarasma

dti~tindtigtinti soyler.Anlatt1gma gore arada bir kirnseye

cikrms, sandigi acip sakladigi hazineyi

kivancla

gozden

gecirmis, soma sandigi yine kapayarak disli eski anahtan bir kalasm ustune koymus,
eline gecirdigi

eski oteberilerle,

arnbalaj kagrtlanyla,

cul cuvalla,

ekinleri dernet

yaprnakta kullamlan ipler vb. nesnelerle uzerini ortmustur.

Bir ara, Jolanda ne zarnan sandikta " hazineyi" gozden gecirse, icini tath bir
kivanc duygusunun sardigmi anlar, dedigine gore, okuldaki obur kizlann hep paralan
olmus (ancak Jolanda'nm

ogretrneni bunu dogrulamarmstir)

paras olsun istemistir.Ama
vb.nesnelere harcamayacak
alacaktu.Derken
sakladigi

, Jolanda kendisinin de

oteki kizlar gibi agizda ernilip sornurulacak

sekerlerne

parayi, bununla kendine "biraz kahci" nitelikte oteberiler

bir yol, Bayan Samer'in odasma girip buyucek bir bankmotu paranm

kasadan

asirrms,

arna

sonradan

aym

isi

tekrarlama

ayartisina

duramarrnstir.Kente inrnek icin bir firsat ele gecirene kadar saklamisti caldig; para~"l
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.Kente inislerinde, bir magazadan gereginden 90k oteberi almasi tezgahtann dikkatini
cekmesin diyerek, ahsveris icin degisik magazalara ugrarmstir.Bu gibi ahsverislerde de,
Jolanda

oldugundan

buyuk

gorunmeye

cahsrmstir.Uzerindeki

giyisinin

pek guzel

olmadigim soyleyip, annesinden odunc bir giysi alrmsti kendisine . Y olda dudaklanm
kaslanm

boyarms,

aldatmacayi

yuzune

basanyla

pudra

yurutmus,

surrnustur.Zaten

ytizti yasli

biri aldigi oteberiler

gorundugu

icin gerekli

icin bu

parayi nerede

buldugunu sordu mu, sorudan almrrus gibi yapmis, arsiz bir edayla, bir oda cahstig; ve
"o gun ogleden sonra" bos oldugu yamtnu vermistir.

Bore icinde yasayan babasma Jolanda'mn isledigi sue polisce bildirildigi zaman
,adam hemen Bayan Samer'e
parayi kurusu kursuna
etmistir.Bayan

ko$IDU$, kizinm caldigi azimsanamayacak

odemis, aynca mahkerneye

Semer da Jolarda'mn

basvurmamasim

rniktardaki

kadmdan,

rica

isine noterin son verdigini ogrenir ogrenmez,

adarnm ricasim yerine getirmistir, Cunku Jolanda bundan boyle noterin evine ayak
basamayacak,

o odaya bu odaya girip cikamayacak.Bayan

Sarner kizi gozti gorsun,

onunla bir alip verecegi bulunsun, istemiyordu arnk.

Ne var ki, cark bir kez islemeye baslarms, polis hirsizligi savciliga bildirmekle
kendini yukumlu gorrnustu, hirsizhk bir kamu davasma donmustur.Cocuk
yargici ise savciya havale etmis, saver bir psikolog-pedagog
(Zulluger, 1991: 149-154).

mahkernesi

bilirkisiye basvurmustur
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SEVGi

insanlan bir arada tutan en onernli etken .karsihkli yararlanma ve dayamsma
gereksinimleridir.Ancak

sevginin kansmadigi

insan iliskileri, cikar iliskisi olmaktan

oteye gidemez.Sevgiyi en genis anlamda, "insanlann birbirine yaklastiran olumlu ve iyi
duygulann tumu" olarak tammlamak yanhs olmaz.

Ornegin
vurgulamaya

" Sen seversin
yeter.Gercekten

kisilik gelistirmesi

yavrunu,o

da sever yavrusunu!

"sozu bu gercegi

cocuklugunda

sevgiye doymarms

insanm dengeli bir

de, baskalanrn

baskalanyla paylasamazlBu

sevmesi de olanaksizdir.Kisi

yeterince almadigim

bakimdan, cocuklar arasmda karsilastirma yapmanm yikici

etkisini belirtmenin tam sirasidir.

Kimi evde, cocuklann aciktan paylasildigi gorulur. " Benim kizim.senin oglun "
aynrm yapilir.Ana en buyuk kizmi, baba da bir oglunu kendine ayirrms gibidir.Cocugun
ruhsal gereksinimleri cok yetersiz olarak karsilamr (Yortikoglu,1987:141-142).

Saghkh bir kisilik gelisimi gosteren ergenin ailesi bile bu cagda cocugunun daha
once kazandigi olumlu davramslan yitirdiginden yakiruyor.Gencin

guzel ya da yakisikh

olmamak ;baceriksiz, sinirli ve gergin olmak; uzun, kisa boylu, zayif, sisrnan olmak,
yeterince uyuyamamak bu da kompleksli bir yapiya sahip oldugunu gosterir bu da tabi ki
sevgisizligin bas nedenlerindendir (Bak1rc1oglu,2002:88).
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KORKUY A DEGiL, SEVGiYE DAY ANAN EBEVEYNLiK

Eskiden cocuklar, baski, korku ve sucluluk duygulanyla denetlenirdi.Cocuklan
davrarusa

yoneltmek

icin

buyuklerinin

sozlerini

dinlemezlerse,

iyi

iyi

muameleye

deymediklerine ve kotu olduklanna inandmhrdi.Sevgiyi

ve ayncahklan yitirme korkusu

guclu bir caydmci

daha fazla korku yaratmak ve

etkendi.Bu ise yaramadigmdaysa,

cocugun iradesini kirmak icin agrr cezalar verilirdi.Asi cocuklar genellikle iradesi guclu
cocuklar

olarak

degerlendirilirdi.Isin

garip

yam,

olumlu

ebeveyinlik

acismdan

bakildigmda, guclu bir iradeyi beslemenin cocuklarda ozguven, isbirligi ve sevecenligi
yaratmanm temeli olmasidi (John Gray,2000: 14).

SONU<;LARI KORKUY A DAY ALI EBEVEYiNLiK

Korkuya

dayah

eski

yontemlerle

cocuklanmizi

sindirerek,

elestirerek,

begenmeyerek ve cezalandirarak terbiye etmek artik yetersiz kaldigi gibi, ters etkiler de
yaratmaktadir.Gunumuz
duyarhlar.Daha

cocuklan

kendilerinden

onceki cocuklara

fazla seyler yapabilecek yetenektedirler

dayak, cezalandirma,

ama aym zamanda azarlama,

onaylamama, kucuk dusurme ve utandirma gibi eski ebeveynlik

yontemlerden olumsuz bir sekilde etkilenmektedirler.Cocuklar
yaklasimlann
zarar vericidir.

oranla 90k daha

duyarsiz olduklannda bu

belki bir yaran olabilirdi ama gunumuzde bu uygulamalar yarardan 90k,
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Eskiden

cocuklan

uuymalarma

neden

duyarh olmanm
daha

fazla

dovmek

olurdu.Oysa

onlann

gunumuzde

belirtileridir.Gunumuz

yaratici

ve

zeki

otoriteden
bunun

cocuklan

olabilirler

korkmalanna

tam tersi gecerlidir.Bu

kendilerinden

ama

ve

dis

kurallar
daha fazla

onceki kusaklara

kosullardan

daha

oranla
90k

da

etkilenmektedirle(Gray,2000:20).

Gunumuz

cocuklan,

hissetmektedir.Ceza

cezanm

sozkonuso

reddetmeyi

ve

isyam

degerlerini

yatsiyorlar

oldugunda

bulmasi
ve

adaletsizligini

artik karsisinda

kacmilmaz

giderken

daha

olur.Gunumuz

daha

kucuk

yogin

artan

sekilde

bir direnis,

cocuklan

yaslarda

bir

ofkeyi,

ebeveyinlerinin

ebeveyin

denetimine

baskaldmyorlar,

Psikolojik
kalmaya

hazirhkh

gelisimleri

icin

gelisebilmek
babalannm

olgunluga

plmadan
90k

ulasmadan

cocuklar

onemli

olan

icin ebeveyinlerinin
kontrolundan

Cezanm
da anlasilacagi
islemeye

acidan

ailelerde

gibi ceza saldirgan

ana
destegi

denetimine

kurtulmayi

sik kullamldigi

ya da ebeveynlerinin
babalanndan
elleriyle
gereksinim

arzuluyorlar

hiperagresif
davranislan

destegiden

uzaklasiyorlar
itiyorlar.Saghkli
duyduklan

(Gray,2000:

ve
bir

kendi
sekilde

bir zamanda

ana

19).

ve hiperaktif
engellemez,

yoksun

cocuklar
artmr.Bu

yetisir.Bundan
da cocugu

sue

sevkeder(Gron,2003:74).

Bir cocuk su veya bu sebepten dolayi bir kabahat yapar .Bu kabahat karsisinda
sinirlenen anne, baba kabahath cocugu cezalandmr.Cocuklanna,

kabahat yaptigi icin ,
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istedigi,

sevdigi

iyiycekleri,

davramrlar.Cocugun

yemisleri

evde oynamasma,

vermezler.Cocuklanna

eglenmesine,

evden

karsi

disan

soguk

cikmasina

izin

vermezler, cocugu azarlarlar, korkuturlar, hatta doverler.Butun bunlar ise, derece farklan
ile, cocugun ruh diinyasmda
gelmesine

yolacarlar.Bu

kaybolmazlar.Omur

cesitli yankilann,

yankilar,

sarsmtilar,

sarsmtilann,
cokuntuler

cokuntulerin
samldigi

gibi

meydana
zamanla

boyunca tesirlerini su veya bu sekilde duyarlar.

Annesi, babasi tarafmdan sevilmedigine inanan cocuk terkedilme duygusu kendini
gosterir.Kendini

sevmeleri gereken kimseler tarafmdan sevilmedine inanan cocuk ise

hayati sevmez (Ozgii,1978:163-164).

(;OCUKLAR YA BASKALARINDAN YA DA KENDiLERiNDEN
NEFRET ETTiKLERiNDE SiDDETE A(;IK OLURLAR

Dayagm cocuklan siddet dolu yaptigiru kamtlayan herhangi bir bilimsel arastirma ·
olmadigiru

soyleyen

bazi

cahsmalar farkmdaligmuzi

uzmanlara

ancak

gulerek

karsihk

verebilirim.Bilimsel

ve goruslerimizi gelistirmek acismdan 90k onemlidir ama

bilimsel arastirmalara asm bagimh oldugunuzdan ve sagduyuyu yadsidigirruzdan fazla
ileri gitmis oluruz.O zaman bilimsel arastirma topluma kacis icin yardim eden batil
inane kadar tehlikeli hale gelir.Neyse ki, tum bilim adamlan ve arastirmacilar sagduyuyu
gozardi edecek kadar dar kafah degildiler (Gray,2000:52).
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OKUL BASARISIZLIKLARI

Ogrenimin her asamasinda ortaya cikabilen onemli unsurlardan biri da okul
ba~ans1zhg1d1r.Ba~ans1zhknedenlerinin cogu, kisiligin gelisimi suasmdaki eksiklik ve
aksakhklardan kaynaklanrnaktad1r.Ba~ans1zhk sonucu cocukta olusan tedirginlik,
sikmti, asaghk duygusu, hem

cocugun hem ailesini perisan etmektedir.Aynca bu

durum, insan gucu ve maddesel gti9 yitimine yol acmaktadir.

Ba9ans1zhk bir 90k nedene bagh olarak ortaya cikmaktadir.Bunlenn basmda aile
geliyor.Iyi iliskiler icinde, dengeli ailelerde yetisen cocuk ve gencler, daha basanli
olurlar.Az ve yuksek gelirli aile cocuklanrun basansi, orta halli aile cocuklanndan daha
dusuk olmaktadu.Anlay1~h davranan, sorunlanna ilgi gosterilen, hasansizhklan

anlayisla karsilanan cocuk ve gencler.bunlara ters dusen davramslarla kar~1la~anlardan
daha basanlsi oluyorlar.<;ocuk ve gen9leri, yeteneklerinin ustunde bir basanya zorlayan
asm titiz ve kaygih aileler, cocuklannda surekli olarak basanh ve onde olma kaygisi
yarattiklan icin cahsma, ogrenrne ve basanyi olurnsuz etkiliyorlar (Koknel, 1981: 133).

Basanh ve gergin kisilik yapisi olan pek 90k cocuga okul, cosku , mutluluk,
basarma gucu ve gtiven duygusu verir.Ev ortammdan ve yakm cevresinden kaynaklanan
zorluklan, stresleri karsilama gucu kazamr.Ne var ki, bu grubun d1~mdakicocuklar icin
okul bash basina bir stres kaynag1du.Ogrenrne gti9liigii olan cocuklar, zorunlu egitim
doneminde hemen aciga 91karlar.ilerinde gorecegimiz gibi ogrenme gti9ltigti olan
cocuklarm en buy-Uk bulumunu ruhsal sakathgi olanlar olu~turur.Daha seyrek olarak
ozel gelisme gecikrneleri ogrenrne gti9lugilne yol acar.Bu sakathklann fark edilmemesi ,
cocugu yipratir.Okul yasamimn niteligi de cocugun ogrenimini ve davram~lanm 90k
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etkiler.Okul,

cocugu, cogunlukla

anti-sosyal davramslara

yonelmekten

korur.Ancak,

suca itici rol de oynayabilir.

Okullar arasmda ogrencilerin

basanlan

ve davranislan

bakmundan

farkhhklar

oldugu bir kez daha onceden davrams bozukluklan olan ve egitin yonunden geri kalrms
cocuklann oram, bu farkhhklan

aciklayamaz.Egitim

ise okuldan

bozukluklan,

kacma,

davrams

yonunden basanh olan okullarda

suca egilim

oranlan

daha

dusuktur

(Wolff, 1981 :217).

OKULDA BASKI VE DAY AK

Okulda ogretmenin verdigi ilk hafif cezanm ise yaramadigim gorunce bir
sonrasmi daha siddetli vermek ister.Dayak, kmkhk, eklem cokiklan, curukler, kuyruk,
sokumundan ve kalca kerniginden zedelenmek, bacaklarda felc, urerne orgamnda
yaralanrna.

Okullarda yaygm bir uygulama olan ogrenciyi okuldan uzaklastirrna cezasimn da
potansiyel tehlikeleri vardir.Okuldan uzaklastmlan ogrenciyi cogu zaman bir de ana
babasi doverek cezalandmr.Bunun yamsira kendilerine guvenilir ve benlik saygilanni
yitirirler; derslerinden geri kahrlar;okula yabancilasirlar. Sidettli cezalann tiimti
zararhdir(Gordon,2003 :72-73).
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Pek cok ulkede okulda dayak yasalarla yasaklarum~tu.Genellikle
duzeyi yukseldikce

evlerde de okullarda

uymayan ulkeler de vardu.Ornegin
gelismemis
eyaletinde

ulkelerde

okullardan

refah ve egitim

da dayak azalmaktad1r.Ancak

bu kurala

Turkiye, Portekiz, Urdun, Katak, Ekvator gibi
dayak kaldmlmistir.Buna

dayak ceza olarak uygulanabilir

karsihk,

ABD'nin

46

bir yontemdir. Tum A vrupa ulkeleri ve

Sosyalist ulkeler dayaga karsi yasalar <;1karm1~lard1r,oysaingiltere'de

okullarda cocuk

dovmek icin ogreunenin eli altmda bir degnek vardir.Sucun agrrhgina gore, neresine kac
degnek vurulacagi da yonetmeliklere gecmistirt Yorukoglu, 1992: 131 ).

Okullarda

da guce dayah disiplinden

vazgecmeye

evlerdeki

nedenlerle

ve aym

siddetle karsi <;1k1hr.Ogretmenler ve okul yoneticileri de zamanmda cocuklanm ceza ve
odulun bol kullamldigi bir yonternle buyumustur.

Aynca

ogretmenlerin

yeti~mi~lerdir.Okullardaki

cogu,

disiplinli

ogretmenlerin

ellerinde

kurallar da demokratik olmaktan cok uzaktir.Bu da cocuklan

sue islemeye iten sebeplerden
alabilecekleri,

sert

ogrenciyken

biridir.Acaba

meslek yasamlannda

sert disipline basvurmayan,

demokratik

kendilerine ornek
ogretmene sahip

olan ogretmenler var midir diye hep merak etmisimdir.

Okullarla

" Torunlanmm

gittigi

okullan ziyaret ettigimde gorduklerim, altmis yi! once benim yasadiklanmdan

farkh

degildir."

ilgili yaptigimiz

dernisti.Okul

bir konusmada

sistemimiz

CarlRogers,

uzerinde cahsan baska profesyonel

Rogers'm gozlemlerine katildtklanm samyorum.

kisilerin de
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Bir genellerne yaparsarn, degisime karsi boylesine siddetle karsi konulmasim tek
bir neden baghyorum.Demokrat gruplann isleyisiyle ilgili yeterli deneyirnin olmasi
(Gardon,2003 :299-230).

EN YA YGIN sue; DERS DUZENiNi BOZMAK

D9 yih kapsaya ve 40 bin dosyaya dayanan cahsmada, " dersin duzenini bozacak
davraruslarda bulunrnak" % 131 'le " en yaygm ogrenci sucu" cikti.Ozgursuz olarak
derse girrneyip okulu terketrnek, lise ogrencilerinin sue listesinde ikinci, liselerde her
100 ogrenciden 12'si vaktini okul dismda geciriyor. Arastirma, ogrencilerin % 8,5 'inin
okulda sigara icmekten ceza aldigim ortaya koydu.

Icki ve uyusturucu kullarumi ise 31 yasakh fiil icinde 20'nci sirada yer
ahyor.istanbul'da 2 rnilyon lise ogrencisinin binde 12'si, yani 24 bini icki ve uyusturucu
kullanrnaktan disipilin cezasi alrrns.

Lise ogrencileri arasmda kavga da onemli suclar arasmda .istanbul genelinde her
100 ogrenciden 7'si kavga yaprnak ya da kansmaktan ceza aliyor.Liselerin sue
siralamasi, arkadaslanna sarkintihk ve hakaret okulda siyasi propaganda yaprnak, kumar
oynamak, kopya cekmek, okula break, silah-patlayici madde getirmek gibi olaylarla
devam ediyor (www.NTVMSNBC MUHABiRi).
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(:OCUK HAKLARI

Cocuk haklan iki temel kavram i.izerine kurulmustur.

*<;:ocuktek basma bir bireydir.Baska bir degisle birey olarak haklan bulunmaktadir.

*<;:ocugun yararlan ilkesi temel ilkedir. Yani cocuga faydah olabilmesi ilk amac olarak
belirlenmistir,

Cocuk

haklanna

gerekmektedir.Bugi.in
bitirmemis her
dogduktan.rustunu

soz

genel

atmadan
olarak

birey cocuktur.Bizim

kabul

once

cocugun

edilen

hukuki

tammmm
tamma

gore,

yapilmasi
18 yasmi

hukukumuza gore de, cocuk sag ve tam olarak

ispatlayana yani resit olan dek kucuktur.Bu kucuk kavrarmm .cocuk

olarak dusunebiliriz.Kural

olarak da kucuk,

18 yasmda

resit olmakta ve yetiskin

statusune gecmektedir.

Sozlesme olusturulurken uzerinde onernle durulan konu " goruslerini olusturma
yetenegine sahip cocuk " kavrarmdir.Bu cocuk ile yetiskin arasmdaki aynmm dolayh
olarak ortadan kaldinlmasi saglanacakur.Boylelikle

cocugun gelisme duzeyine uyum

sagladigi zama, yeni haklannda kendisine tanmabilmesi sozlesmede onemle vurgulanan
konulardan birisidir.
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Cocuk haklan Sozlemesinin en onemli ilkelerinden birisi " cocugun kendisine ait
odugu" ilkesini yerlestirmeye cahsmasidir.

Haklar korunma, katilma ve bakilma haklan seklinde simflandmlabilir.Baska

bir

deyisle, belirli eylem ve davrarnslardan korunma; belirli seyleri yapabilme, kendini ifade
edebilme ve kendi yasammi ilgilendiren konularda soz sahibi olma ve belirli seylerden
ya da hizmetlerden yararlanma haklan olarak simflandmlabilir.

Her iki simflandirma

yonterni de, cocuklann

edilmesi acismdan yararhdir.Ornegin

haklannm

kavranmasi

ve analiz

bir simflandirma, bize, cocuklann siyasi haklannm

bulunrnadrgim gosterir; digeri ise, katilmaya iliskin haklann pek az oldugunu gostermesi
acismdan onemlidir,

Ozetle soylersek,
uluslararasi

cocuk haklan,

yetiskinlerin

insan haklan hukukunun aynlmaz

haklanyla

celiski icinde degil,

ve zorunlu bir parcasi olarak vardir

(Polat, 1997:203-207).

Cocuk Haklanm su alt bashklarda incelemek mumkundur.

a-YETi~KiN HAKLAR: Su anda yetiskinlerin tek baslanna sahip olduklan haklara,
cocuklann sahip olmalan gerektigini soylemektedir.Bu yetiskin haklanm gens; insanlara
tammak, onlann bu onemli alanlardaki ozerkliklerini ve bagimsizhklanni

arttiracaktir.
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b-KORUMACI HA.KLAR: Cocuklar yetersiz ilgiden, ev icinde ihmal, fiziksel ya da
duygusal istismardan ya da baska herhangi bir tehlikeden koruyacak haklarla
ilgilidir.Korumaci haklann, cocuklan yetiskinlere bagimh kildigmi ve ozelliklerini yol
ettigi icin elestiren kimi cocuk haklan savunuculan, korumaci haklann tammlanmasi ve
uygulanmasmdan 90k hassas olmak gerektigini ileri surmektedirler.

c-REFAH HAKLARI: Bu haklar butun cocuklann beslenme, tibbi hizmet ve bannma
ve egitim gereksinimlerini saglar,

d-ANA -BABALARA KAR~I HA.KLAR: Cocuklann resitlik yasina ulasmadan once
, ana -babalan karsisinda daha fazla bagimsizhk sahibi olmalan gerektigini ifade
eder.Bu haklann amaci da cocuklan korumak degil, kisisel ozelliklerini arttirmaktir.

Cocuk haklan konusunda korumaci ve ozgurlestirici egilimler olmak uzere iki ·
temel yaklasimm

oldugu gorulmektedir.Ancak,

cocuklann

korunmasi

ve cocuk

haklanmn korunmasi zorunlu olarak birbirlerine karsit degil, birbirini tamamlayici
hedefler olarak degerlendirilmelidir.

Sozlesme, cocuklara yonelik tutum ve davraruslara iliskin evrensel standartlan
tek bir hukuki

metinde

tasnnaktadir. Y asam,

toplayan

saghk

ve

ve baglayici
egitim

olan ilk belge olma ozelligi

alanlannda

gozetilecek

standartlan

belirlemenin yarusira bu sozlesme, evde ya da is yerinde, savas sirasinda ya da ic
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catisma donemlerinde, fiziksel ve cinsel nitelikte olanlarda dahil olmak uzere, siddet
ve

istismara

karsi

amaclamaktadrrtf'olat,

cocuklara

acik

bir

koruma

getirmeyi

1997:204-205).

<;OCUK MAHKEMELERi

Hukukun

evriminde

uygulamalarmda

goze

carpan

en

onemli

islah edici, duzeltici uygulamaya

ozellikler,

intikamci

gecilmesi ; kollektif sorumluluk

anlayismdan bireysel sorumluluk anlayisina yer verilmesi; sorumlulugun
zamanla daralmasidir.Psilokoji,

sosyoloji gibi bilimlerin ceza

suclann nedenlerinin arastmlmasi
cikrms.akil

ingiltere'de

cansiz varhklara

degisiklik sureci uzun mucadelelerden

onbes

yasm

kapsammm

hukukunu etkilemesi ,

sonucu dogurmus, ceza bir intikam araci olmaktan

hastahklanna, kucuk cocuklara,

vazgecilmistir.Bu

ceza

altmdaki

cocuklann

ceza uygulamasmdan

soma gerceklesmistir.Eskiden

hirsizhk

sucundan

asilmasi

olagan

sayilrmstir (Yorukoglu, 1983: 1099).

insana verilen degerin artmasiyla,
meydanlarda uygulamasma

ulkemizde eskiden gorulen idam cezalannm

1960 devriminden soma yapilan yasal degisikliklerle

son ·

verilmistir.

Kitle

iletisim

olmustur.Ozellikle

aracalnndan
saldirganhk

televizyonun
konulanm

cocuk

iceren filirnlerin

suclular uzerinde ozendirici etkisi oldugu bilinmektedir.
simgesel model etkisi sunmaktadir.Bilimsel

artmci

cocuklar

etkisi

ve potansiyel

T.V. cocuklara, onemli mr

bulgular, televizyonun

oldugunu gostermektedir. Televizyon programlanndaki
baska tilkelere aktanlmaktadir.Omegin

suclulugunu

iyi bir ogretmen

gercek ve oykusel siddet olay

Rambo filminin etkisi altmda kalan bir ilko

94

ogrcncisi tabanca ile ogretmenini ve arkadaslanm

bir sure sunfta rehin almisti. " Taksi

Soforu" filminin etkisi altmda kalan bir gene, A.B.D. Baskamna saldmda bulunmus ve
Baskan olumden kilpayi kurtulmustur. Ulkernizde de uvey anneannesini
yasindaki T.B.
kalmistim.Uvey

olduren 15

" Olaylardan bir gun once televizyonda seyrettigim filmin etkisinde
anne mi oldurdukten soma evinde rahatca yasamayi dusunuyordum

demistin l 7.3.1991,Milliyet:2).

Omekleri

cogaltmak

kaldirma olayi olmanusken,

mtimktindtir.A.B.D. 'de
ilk kez Havana'ya

olaydan soma bir yil icinde

1961 yilina

kacmlan

kadar

ticari

ucak

ve T.V. de yaymlanan bu

87 ucak kacirma olayi gerc;eklqmi~tir(26. l l.1971,San

Fransisco Chronicel, 1 ).

Aileler, televizyondaki simgesel modellerin gercek modeller kadar etkili oldugunu
bilselerdi

(A. Bandura'nm

arastirmalan

bunu dogrulamaktadir)

cocuklanna,

T.V.

izlettirmezlerdi (Ankay, 1998: 189-190).

Cocuk mahkemelerinin gorevi ;

Madde 6- (Degi~ik:25.2.1988 -3412/4 md.)

Onsekiz(*) yasim bitirmeyen kucukler tarafmdan islenen ve genel mahkemelerin
gorevine giren suclarla ilgili davalara cocuk mahkemeleri bakar.

Cocuk mahkemeleri,

bu Kanunda yazili tedbirleri ahr ve Kanunla verilen diger

gorevleri yapar (Yilmaz,2003:594).

TURKiYE'DEKi

~OCUK MAHKEMELERi

Ttirkiye' de cocuk mahkemeleriyle

ilgili girisimler 1940 yillannda yapilmis ve ilk

yasa tasansi 1945 'te haz1rlanm1~tir.Ancak yasa

1979 tarihinde 91km1~, yururluk taribi

ise 1982 olarak gorulmustur, Y asamn gecici ikinci maddesine
kurulncaya

kadar

mahkemelerinin

diger mahkemeler,

cocuklarla

gore, bu mahkemeler

ilgili davalar

kurulusu, gorev ve yargilama usulleri hakkmda

gore ceza ve tedbir uygulayacakalardir. Yargitay ,yukanda

2253 sayih cocuk
kanun hukumlerine

belirtilen sartlara uyulmasi

halinde, ilgili mahkeme kararlanm bozmustur (Ankay, 1983 :45-54).

Cocuk mahkemeleri yasasi simdiki sekliyle ihtiyaci karsilamaktan
olarak

uzaktir. Yas dilimi

11-15 yas grubunu kapsamaktadir. Oysa yurdumuzda en cok sue islenen yas 15-

18 arasidir.Esasen

cocuk

mahkemelerinde

ongorulen

yaslar

genclik

caglanm

da

icermektedir.Bu mahkemeler bir baskan ve iki uyeden olusmakta, yargiclann

30 yasiru

bitirmis

tercihen"

olmalan,

cocuk

sahibi

ve

ayn

cinsiyette

bulunmalan

"

ongorulmektedir,

Yasamn

10.maddesi tedbirler, cezalar ve bunlann uvgulanmasim kapsamaktadir.Buna

gore cocuk veliye, vesiye,bir akraba yamna, guvenilir bir aile yanma, cocuk bakim ve
yetistirme

yurtlarma,

verilebilecektir.Cezalar

kamu

kuruluslanna,

islerine

ya

da

bir

usta

yaruna

idarru gerektiren durumlarda 15 yil.olesiye hapis cezasi yeriru
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10 yil, diger hallerde her fiil icin en fazla 7 y1I verilmektedir.Kamu
yasakhhk

ve

gene!

uygulanmamaktadir.Bu

gi.ivenlik
kanunda

uygulanmaktadrr.Asagi

haddi

3

gozetimi
hukum

yih

verilmemektedir. Y asanm 20. maddesine

altmda
bulunmayan

asamayan

cezalar

gore cocuklar

hizmetlerinden

bulundurma

cezalan

hallerde

C.M.U.Y

icin

tutuklama

karan

hakkmdaki

gerekli bilgileri

mahkemeye sunmak uzere sosyal hizmet uzmanlan, pedagog,psikolog

ve psikiyatristler

istihdam edilmektedir. 23. maddeye gore kucuklerin isledigi suclardan oturu aleyhlerine
kisisel dava acilmamaktadir.Ancak

mahkemece gorevlendirilen

uzmanlar bu gizliligin

dismdadir.

Mahkeme karanna

itiraz mercii, en yakm cocuk mahkemesidir.33.

yanma ya da ozel kurumlar
ongorulmustur.J'Z

verilen cocuklann

madeye gore aile

masraflanmn devletce

odenecegi

maddeye gore kucuk tutuklular kendilerine mahsus tutuk evlerine

konulmaktadirlar.Sx.

maddeye gore 3 yila kadar hi.irriyet baglaytci cezaya sarth olarak

ertelenmektedir.Kucukler

hakkmdaki cezalarda yaym yasagi vardrr (Madde 40).

2253 sayih Cocuk Mahkemelerinin Kurulusu , Gorev ve Yargilama Usulleri Hakkmdaki
Kanunda, reforum niteliginde

ve Batt standartlanna

uygun degisikliklerden

kimileri

sunlardir:

1-Birinci maddedeki tic; yargic yerine tek yargic sistemi ongorulmektedir.Bunun.cocuk
psikolojisi

acismdan

olumlu

bir gelisme

oldugu

soylenebilir.Ancak

davalarda (adam oldurme) kimi sakmcalan olabilecegi dusunulebilir.

agir cezalik
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2-En onemli ve olumlu degisikliklerden

biri altmci maddede olmus ; ust smrr olan 15

yas, 18 yasa cikanlrmstir (18 yasim bitirmeyen kucukler).

3- 19 .maddedeki degisikliskler, 15 yasim doldurmayan kucuklere tutuklama karan
verilerneyecegi ifade edilmistir.

4- 25. maddeye eklenen bir fikra ile " kucuklerin mahkemeye getirilip goturulmeleri
sirasmda ozsaygrlanrn zedeleyebilecek kelepce.zincir ve benzeri aracalar kullamlamaz"
hukrnu yer alrmstir.Ancak bu konudaki yonetmeligin de degisimesi gerekmektedir.

5- 765 sayih Turk Ceza Kanununun 53. maddesinde yapilan bir degisiklikle

" Fiili

isledigi zaman 12 yasmi bitirmemis olanlar hakkmda sorusturma yapilmaz ve ceza
verilemez " hukmu getirilmistir.

6-Turk Ceza Kanununun 54. maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

" Fili isledigi zaman 12 yasmi bitirmis olup da 15 yasirn doldurmarms olan kucuklere
.isledigi sue yonunden, anlama ve isteme yetenegine sahip degillerse, ceza verilemez ".

Anlam ve isteme yetenegine sahiptir.
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a-Olum cezasi yerine 15 yildan az olmamak uzere, muebbet agir hapis cezasi yerine 10
yildan 15 yila kadar hapis.

b-Diger cazalar yanya indirilir.Her eylem icin 7 yildan fazla ceza verilemez.

c-Kamu hizmetlerinden yasakhhk cezasi uygulanamaz.Bu mahkumiyetler, tekerrure esas
olamaz.

7- Turk Ceza Kanununun 55. maddesi su sekilde degistirilmistir.

Fiili isledigi zaman 15 yasmi bitirmis olup 18 yasmi doldurmarms olan kucuklere;

a- Olum cezasi yerine 20 yildan asagi olmamak uzere, muebbet agir hapis cezasi yerine
15 yildan 20 yila kadat agir hapis cezasi verir.

b- Diger cezalann ucte biri indirilir.Her eylem icin ceza 10 yildan fazla olmaz.Kamu
hizmetlerinden yasakhhk uygulanamaz.Bu mahkumiyetler tekerrure esas olamaz.

Ceza Muhakemeleri

U sulu Y asasmda

yapilan

bir degisiklikle

de,

18 yasmi

bitirmemis olan cocuklann durusmalanmn gizli olacagi ongorulmustur,

ilk bagimsiz cocuk mahkemesi
Trabzon) kurulmustur.Uygulamada

1987 yilinda dort ilde (Istanbul, Ankara, izmir,
bazi aksakhklar olmakla birlikte zamanla bunlann

oltadan kaldinlmasi mumkundur.Uygulamarun

yeni olmasi nedeniyle, koruyucu ailelerin
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suclu cocuklan yanlarmda banndirmalan

uzak bir ihtimal gibi gorlinmektedir.Ancak

zamanla bu hususun da cozumlenebilecegi dusunulebilir.

Asagida cocuk mahkemeleriye ilgili iki ornek olay verilmistir:

Ornek 1: "Kucuk bir koylu ailesinin yedi kardesten, ortanca cocuklardan

biri olan

onsekiz yasmdaki Emma, tezgahtarhk yaptigi dukkandan parca calrms ve bu paralarla
surekli olarak corap ve ic camasin almistir.Her gun corap ve ic carnasm degistirmedigi
taktirde kendini pis, kirli ve suclu hissetmektedir.Burada

obsesif-kompulsif

bir vaka soz

konusudur.

Her sey, cevre

degistirerek,

calismak

uzere

baska

bir bolgeye

gittikten

soma

baslarmstir.Cocuk

mahkemesi savciligi, bilirkisi olarak bir psikologa basvurmus ve su

sorunlarm yamtim istemistir.

1- Emma kriminel bir vaka midir ? Kleptoman midir ? Cocuksu bir davrams rm- soz
konusudur?

2- Egitsel onlemler sonuc verir mi ?Y oksa psikiyatrik bir saglama rm yapilmahdir ?

3- Tezgahtarhgi birakip baska bir iste mi cahsmahdir ?

10(

Psikologlar

kisa

surede

olumlu

aktanm

kuran

Emma'ya

gerekli

testler

uygulanm1~tir.Kti9ilkltigtinde olagamn disinda bir hastalik ve ameliyat ge9irmemi~.Baba
durust, anne hamarat.Okulda iyi bir ogrencidir.

Emma, ilk koyunden aynlarak baska bir ortama girmekle kendini 90k yalmz hissetmis
;bunun

sonucu

olarak

da

ozdoyum

girisiminde

bulunmu$tur.Ozdoym,

girisimi

kendisinde, hazm yanmda kirlilik, pislik, sucluluk duygusu yaratm1$t1r.<;::ilnkti aileden bu
konuda

olumsuz

dcgistrmekle

telkinler

alm1$tir.Kirliligini

telefiedebilmektedir.Ancak,

ise, her gun corap

ve is; camasm

her gun camasir degistirecek

kadar parasi

yoktur.Bir giydigini bir daha giymemektedir.

Psikologun

onerileri

dogrultusunda

Emma,

bir

arkadas

edinmis,

bir

camasir

magazasinda cahsmaya baslarrns, ozdoyum hakkindaki kati goruslerini terkederek bir
daha calrnamistir (Zulliger, 1979: 173-195).

DiGER ULKELERDEKi <;OCUK MAHKEMELERi

Dunya'da ilk cocuk mahkemeleri A.B.D.'de
takiben ingiltere'de

1899'da Chicago'da

190-+'te, Fransada 1921 'de, Italya'da

(Akinci ve Atakan, 1968:11-19).

acilmisnr.Bunu

ise 1934'de kurulm
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ingiltere'de
kriminoloji,

cocuk mahkemeleri Cocuk Kanunu'yla

psikoloji,

di.izeltmektir.Ayn

sosyoloji

bir cocuk

ve psikiyatriden

mahkemesi

yerine

kurulmustur.Amac,
yararlanarak

cocuk

sulh mahkemeleri

ceza yerine
egitmek

ve

bu isi yerine

getirmektedir. Y argiclardan birinin kadm olmasi, binalann aynlmasi, yargilamada basit
ve gizlilik esasur.

A.B.D'de ilgili bilim dallanndan

yararlamhr.Bazi cocuk mahkemeleri digerlerinden

aynlrmsnr.Tek yargictir ve yargiclar ozel giysi giymezler.Ilk sorusturmayi sosyal hizmet
uzmam yapar ve verilen kararlar tedbir niteligindedir.

Fransa'da

cocuk

mahkemeleri

iki

uyedir.savcilik

makarrn

vardir.Ozel

kiyafet

giyilir. Gizlilik esastir, Tutuklama yapihr.

italya' da

savcihk

hukukcudur.Resmi

kurumu

vardir.Bir

baskan

giysi giyilir(Ankay, 1998:191).

ve

iki

uyden

olusur.Baskan
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III

BOLUM

SONU<; VE ONERiLER

Bu bolumde yapilan arastirmarun sonuclanna ve bunlara bagli olarak ilgili onerilere
yer verilmistir.

SONU<;

Her cocuk ayn bir dunyadir.Cocuk
hayat

boyu

devam

ettirlimesi

yetistirmek ise en kutsal, en buyuk, en zor ve

gereken

en

onemli

sanattir. Gelecek

acisindan

dusnnuldugunde bu konunun onemi her gecen gun 90k daha iyi anlasilmaktadir.Daha
dogacak cocuk anne karnmda

iken anne babalann

kafasmda

bir 90k soru isareti

olusur.Kiz rm erkek mi olacak? Saghkli dogup buyuyecek mi? Ailemizde ve gunluk
hayatnmzda nasil bir degisiklik olacak ?ileride nasil bir insan olacak? Okul basansi iyi
olacak rm ?Ve buna benzer yuzlerce soru ile cocugu beklemeye koyulurlar.

Butun
gelisimini

bu sorunlann
ve kisilik

gorevlerinden

ve bazi bilinmeyenlerin
gelisimini

dogru

yarnsira

yonlendirrnek

anne

cocuklann

psikososyal

babalann

en onemli

biridir.Bu gorevi tam ve eksiksiz olarak yapilmasi ise her acidan 90k

onemli ve bir 90k yonden zordur.Her ne kadar dogustan ve genetik olarak ahnan
ozellikler olmasma karsm, her cocugun ayn bir fiziksel yapisi, kisilik czelligi, davrarus
paterni, pisikososyal

ozellikler, anlayisi, duygusal yapisi, zeka kapasitesi, ve ruhsal

gelisimi bulunmaktadir.Butun

bu ozellikler, aile ortarm ve devamh degisen cevre sartlan

ile etkilesince ortaya bir 90k yonu ile anne babadan farkli bir biyo psikososyal ya
ortaya cikmaktadrr

lQj

ONERiLER
Anne babalann cocuklannm normal bir sekilde psikososyal gelisimini saglamak ve
uygun egitim vermek icin yapmalan gereken seyleri su sekilde siralayabiliriz: " Suclu
cocuk yoktur, suca itilmis cocuk vardir." (Yavuzerj.Cocuklanmiza itinalar ile yaklasip
onlarm dunyalanna girmeliyiz.

Dengeli egitim ve yonlendirrne, anne babamn kendi aralanndaki soz ve davrams
birligi, cocuga karsi asm hosgoru veya asm disiplin uygulanmalanndan kacmmalan ,
olaylar ve ilerleyen surec icerisinde cocuga yansiyan davraruslar olarak tutarh olmalan
ve zaman asimmdan dolayi farkh farkh tepki vermeleri, cocuga tepklerinin yetersiz ve
abartih olmasi guzel ve faydah seylerden cocugun davraruslannm onaylanmasi, hatah
bir durumda uygun bir sekilde cezalandmlmalandir.

Yapilan yanlislann sonunda sadece kizmak degil, nedenini mantik cercevesinde
aciklamalan ve ona dogru olan hedefi vermeleri, onlara her yonuyle deger
vermeleridirler.Kisilik yapilanna saygili olmalan, onlara soz hakki tammlan
sevdiklerini hissettirmeleri,onlara guven duygusunu asilamalan, sosyal ve psikolojik
gelisimini yakmda takip etmeleri, gosterilen davrams problemlerine karsi duyarli
olmalan, zamanmda ve erken mudahaleyi saglamalan, kendi psikoloj il sikintilanru
cocuklara yansitmamalan, onlardan gelisim ve kapasitelerinin uzerinde beklentive
girmemeleri, onlara yeterince zaman ayirmamalan, onlann sosyal cevrelerinin farkinda
olmamalan saglanmahdir.
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Suca itilmis cocugu toplum kucaklamali ve onlara sosyal hayat ile uyumda yardimci
olmah.Suclu diye cocuklanrmzi dislayip onlan tekrar suca itmemeliyiz.

Sucluluk uzerinde ailenin etkilerinden birinin de aileye mensup kisilerden bazilanrun
suclu olmalan ve kotu davrarus ornekleri gostermeleri olarak belirtilmektedir.Cocugun
aile icindeki bireyler ornek alacagi gercegi goz ardi edilmemeli, anne ve bababmn iyi ve
kotu

orneklerinin,

cocugun

tarafmdan dusunulmelidir.

karakterini

olusturacak

hammaddeler

oldugu

aileler
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