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OZET

Bu

cahsmarnn

amaci

ailenin

suclu

davranis

uzerindeki

etkilerini

gosterrnektir.

Bu konuda az sayida calisma vardir ve bu cahsrnalarda aile uzerinde cok
fazla onemle durulmamisnr.

Cahsmamizda, hukurnlulerin sosyal, ekonomik ve aile statuleri, suca iliskin
veriler ve islenen sue turu ile degiskenler arasi iliskiler analiz edilmistir.

Orneklemimiz

Kuzey

Kibns

Turk

Cumhuriyeti

Lefkosa

Merkezi

Cezaevi 'nde bulunan 3 kadm, 113 erkek sucludan olusmaktadir. 46 sorudan olusan
soru kagidi Haziran 2003 yilmda hukumlulere uygulanmistir.

Bu cahsmanm

sonuclan

soyledir;

hukumlulerin

ve ailelerinin

egitim

duzeyleri eek dusuktur, Hukumluler arasmda en cok islenen sue turu lursizhktir ve
sue islerne nedenleri arasmda da ilk sirayi maddi sikmti almaktadir,
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ABSTRACT

The aim of this study is to show the effects of family on criminal
behaviour.

There are a few studies on this subject and in these studies, family is not
taken in detail.

in this study, the social, family and economic status of the prisoners, the
data related to crime and the relationship

between crime and other independent

variables are analyzed.

Our sample consists of three female and one hundred and thirteen male
prisoners who are still at Nicosia Central Prison in Turkish Republic of Northern
Cyprus. The questionnaire which consists of forty six questions had been applied to
the prisoners in June 2003.

According to the results of this study, the educational

levels of the

prisoners and of their families are very low. Most frequent type of crime is mostly
theft and amongst the reasons of commiting crime poverty is the first.
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ONSOZ

"Ailenin Sui; Uzerindeki Etkisi" adh arastirma, Yakin Dogu Universitesi
Egitim Bilimleri Enstitusu Rehberlik

ve Psikolojik

Damsmanhk Anabilim

Dali

Yuksek Lisans Tezi olarak hazirlanrmstir.

insan toplumunun vazgecilmez temelini, alt yapisim aile olusturmaktadir.
Aile kisinin ilk sosyallesmeye basladigi cevredir, Teknolojinin gelismesi toplumun
bu en eski kurumu olan ailenin yapisim da degistirmistir. Bu olusan degisimler aile
i.izerinde olumlu yada olumsuz etkiler birakmaktadir.

Aile, cocugu suca itebildigi

kadar suctan uzaklastirabilen de bir kurumdur. Bu yuzden ailenin yapisi, sosyoekonomik

durumu,

ebeveynlerin

egitim di.izeyi, aile bireylerinin

iliskileri

gibi

ozellikler kisinin suca yonelmesinde buyuk onem tasimaktadir.

Arastirmamn amaci, konuya iliskin bulgulann degerlendirilerek

daha sonra

aym konuda yapilacak cahsmalara 1$Ik tutmaktir.

Bu calismamm
damsmamm

gerceklesmesinde

saym Doc.Dr.Aydin

Enstiti.isi.i Muduru

gorus

ve yardimlanni

esirgemeyen

Ankay'a ve Yakm Dogu Universitesi

saym Doc.Dr, Halil

Egitim

A YTEKiN'e ve saym juri uyelerine

tesekkurlerimi sunanm.

Arastirmamm

istatistiksel

islemlerinde

yardimlanndan dolayi arkadasim

Evren'e ve Lefkosa Merkezi Cezaevi mudur ve mudur yardimcisina tesekkur ederim.

Serif Ozhur
Arahk,2003

---~

BOLUMI

GiRi5
Bu bolurnde, problem durumu, problem cumlesi, alt problemler, arastirmarun
onemi, sayiltilar, suurhhklar ve tammlara yer verilmistir,

Problem Durumu

Aile, insan yasanurun uzerinde, dogumdan once baslayan ve omrunun sonuna
dek etkisini surd-Uren, fizyolojik oldugu kadar ekonomik ve toplumsal yonleriyle de,
kisiyi, ruhsal gelisimi, olusurnu ve davranislan acrsindan bicimlendirip yonlendiren ,
ilk sosyal deneyimlerini edindigi bir kurumdur ( Yavuzer 1998: 125 ).

Insamn yasami boyunca secme ozg-Urltig-Une sahip olmadigi tek ve en onemli
sey ailesidir. Ailenin kisi uzerindeki etkisinin kahci gucu oldugu dusunulurse, aile
kavrammm onemi vurgulanmis olur.

Kisinin icinde bulundugu ailenin yapisi onun elbetteki gelisimini etkiler.
Parcalanrms aile ortammda yetisen cocugun ebeveynlerle olan iliskisi, normal bir
ailede yetisen cocugunkine gore farklidir. Aile icindeki ebeveynlerin tutumlan da
cocuklann
sevilmekte,

saghkli

yetismesi

bazilanna bask!

hosgoru gosterilmektedir,

acisindan

onemlidir.

yapilrnakta,

Bazi

cocuklar daha

bazilan reddedilmekte

90k

bazilannaysa

Butun bu tutumlar, cocugun hem kisiligini hem de sosyal

gelisimini etkilemektedir.Yavuzer'in (1998:125) de belirttigi gibi, "Aile iyi ya da
kotu tohumun yeserdigi ortamdir."

Bir sosyal grup olarak ailenin sue uzerindeki etkisi kriminologlar tarafmdan
izah edilrnistir.

Aile ile sucluluk arasmdaki

iliskiler Avrupa ve Amerika'daki
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kriminoloji

eserlerinde

uzerinde 90k onernle durulan bir konu olmustur. Aile

cocugun, hayat111111 baslangicindan itibaren, sosyal hayati temsil eden ilk grup olarak
temasa gectigi bir varhk olusturdugundan, sucluluk konusunda ailenin etkilerini
tesbit edilmesi onemli goruldu ( Donmezer 1994:240 ).

En kucuk sosyal grup olan ailenin durumu, cocuklann davramslan ve suca
yonelrneleri bakinundan onemlidir. Karsihkli sevgi ve saygiya dayanan ailelerde
sorunlar

kolay cozumlenmekte, cocuklann da saghkli ve dengeli

bir sekilde

I
egitilmeleri mumkun olmaktadir. Buna karsilik, yoksulluk, ailenin yapisiru lolumsuz

yonde etkiledigi gibi, cocugun suca yonelmesinde uygun bir ortam hazrrlamaktadir.

Y apilan arasttrmalarda,

ebeveynlerin egitim eksikligi,

gelir azhgi, ana-babamn

issizligi, ana-babanm sevgisinin olrnarnasi, aynhk ya da bosanma nedeniyle ailenin
dagilmasi, ailenin 90k cocuklu olmasi, aile ici kotu iliskiler, ana-baba tarafmdan
reddedilme durumlannda cocuklann sue islerne olas1hg111111 artugi belirtilmistir
( Dernirbas 2001:175 ).

Hicbir bireyin dogumundan ileride suclu olacagim veya yasalara tumuyle
itaat edecegini kestirmek mumkun degildir. Bu kisiyi yonlendirecek ilk kurum
ailedir. Cocugun ozellikle ya~am111111 ilk yillannda ailesiyle yogun temasi, ileriki
yillarda sergileyecegi davrarns kaliplannm belirlenmesinde onemli rol oynar
(i9li 1994:233 ).

Problem Ciimlesi
" Bireylerin sue islernesinde ailenin etkisi var rrudir ?" sorusu bu
arastirrnada cozulmeye calisilan problem olarak secilmistir,

3

Alt Problemler
Bireylerin sue islemelerinde:

1- Ailenin egitim durumu ile sucluluk arasmda bir iliski var midir ?

2- Ailenin sosyo-ekonomik durumu ile sucluluk arasinda bir iliski var

midrr ?

3- Aile genisliginin buyuk olrnasi suca itici bir faktor mudur ?

4- Aile ici iliskilerin bozuklugu bireyi suca iter mi ?

5- Aile icinde suclu bir bireyin bulunmasi, bireyin suca yonelmesinde
etkili midir ?

Arastirmanm Onemi

Aile, en kucuk toplumsal kurum olarak tammland1gma gore, ailenin birey
uzerindeki etkisi goz ardi edilemez. Gunumuz toplumlannda her alanda gorulen
degisimler aileleri de etkilemekte ve ailelerde de buyuk degisimler yasanmaktadn

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti 'ride ailenin sue uzerine etkileri ile ilgili
bilimsel bir arasurma sayisi oldukca azdir. Oysa sue, uzerinde onemle durulmasi
gereken

toplumsal

bir sorundur.

Bu nedenle

incelenmesi buyuk onern tasimaktadir,

ailenin

sue uzerindeki

etkisinin

4

Yapilan bu arastirrna ile ailenin sue i.izerindeki etkisini ortaya cikarmaya
calismak,

bireyleri

ailenin

onerni

konusunda

bilinc;lendirmek,

sue; olgusunun

toplumsal bir sorun oldugunu yansitabilrnek amac;lanm1~tir.

Konu ile ilgili ilk cahsma olmasi ve yeni yapilacak calismalara kaynak
teskil etmesi acisindan onemli olabilecegi dtlsunulmektedir.

Sayrltilar
1- Lefkosa

Merkezi

Cezaevi 'nde

bulunan

htiktirnltilerin

kendilerine

verilen

anketlere icten ve dogru olarak yarut verdikleri kabul edilrnistir,

2- Anketler gecerli ve giivenilirdir sayrltilanndan hareket edilmistir.

Snurhhklar

1- Arastirrna, Lefkosa Merkezi Cezaevi 'nde bulunan hukumlulerle simrhdir.

2- Arastirma yontem acisindan Literatur tararnasi ve Anket teknigi ile yapilrmstir.

3- Arastirma,

Lefkosa

Merkezi

Cezaevi'nde

bulunan

hukumlulerin

suca

yonelmelerinds aile yapilannm etkileri kapsammda simrhdir.

Tammlar
Sue: Bazi kisilerin davraruslan ve tutumlan ile bunlann icinde yasadiklan grupta
yerlesmis davranis ornekleri arasmdaki bir celiskidir ( Donmezer, 1994:49 ).

Suclu: Kanunun sue; olarak tarif ettigi fiili gerc;ekle~tirendir ( Soyaslan, 1996: 10).
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Aile: Anne baba ve cocuklardan

olusan en kucuk toplumsal

kurum (Demirbas

2001:175 ).

Yanm

aile: Olum, bosanma,

sebeplerle

ebeveynden birisinin aileyi terketmis

normal ve tipik aile seklinden sapmis bulunan

olmasi gibi

ailedir ( Donmezer

1994:244).

Normal aile: Kan, koca ve cocuklardan olusan ve cocuklann

ebeveynle birlikte

yasadigi sosyal bir gruptur ( Gumuscubuk 1991 :31 ).

Cezaevi: Yargilama sonucu suclu olduklan kamtlanan kimselerin cezalandmlmak
amaciyla hapsedildikleri kurumdur ( Temel Britannica 1992: 169 ).

Hilkiimlii: Hakkmda ceza verilmis olan kimse ( Meydan Larousse 1992:253 ).

tr.cn.t

YAYIN VE ARA~TIRMALAR

-li.imde, "Ailenin Sue Uzerindeki Etkisi" konulu arastirmaya katkida bulunacak
ey Kibns Turk Cumhuriyeti'nde

ve Yurt Disinda yapilan arastirmalar, basliklar

a avn ayn sunulmustur,

. Kuzey Kibns Tiirk Cumhuriyeti'nde Yapilnus Arastirmalar:

1- Sait Cosaner ( 2003 ) Cocuk Suclulugunun

Nedenleri ve Alinmasi

reken Tedbirler.

Bu calisma, cocuk suclulugunun
asi gereken

tedbirleri

irrna bulgulannda
ilastmldiginda,

ortaya

gerekse

nedenleri ve bu nedenler dogrultusunda

koymak

gelismis

amaciyla

yaprlrmstir.

batih tilkelerin yaptiklan

Elde

edilen

arastirmalar

cocuk suclulugunda kalitsal etkenlerden cok cevresel etkenlerin

-,nemi vurgulanmaktadir.

Kahtsal etkenler ( zeka, kisilik ) elverissiz yakin cevre

rosullan icinde sue isleme olasihgirun
etkenle, ekonomik kosullann kotulugu,

guclendigini ortaya koyrnaktadir. Cevresel
baskici disiplin anlayisi, ailedeki siddet

egilimi ve cezalar, ana-baba aynligr ya da yoksunlugu, dusuk kultur ve egitim
duzeyi, kottt elverissiz kosullar, kalabalik ve yoksul aile, ic ve dis goc, medya, alkol
·e uyusturucu madde bagimhhgi olaylannm yaratugi kisisel catismalar gibi etkenler
· -sosyal davrams orneklerinin olusmasinda etkili olabilmektedir. Cocuklann sucu
- leme tedbirlerinden

yetiskinlere

oranla daha fazla etki altinda kalmalan, bu

alara oncelik verilmesi, toplumsal ve insani bir sorumluluktur.

.....Yurt Dismda Yaprlmis Arastirmalar:

1-Yavuzer(l 998 ) "Cocuk ve Sue" adh kitabirnn, "En
irimi" bashgi altmda konuya ozetle soyle deginmistir:

Kucuk Toplum

7

Aileyi iyi ya da kotu tohumun yeserdigi ortam olarak aciklarrus ve daha sonra
da aile ile sue; olgusunu iliskilendirmistir.Aileyi
ailenin

ogrenim

duzeyi,

ailenin

yapist,

cesitli yonleriyle ele alrmstir. Bunlar

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 babalarmdan cesitli surelerde ayn kaldiklan gorlilmil$ttir.%54
gibi buyuk bir bolumunun ailesinde hukum giymis sucluya rastlanmistir.Yine
deneklerin ailelerinin buyuk bir bolumunun
sosyo-ekonomik

duzeylerinin

dusuk

okuma-yazma

oldugu

suclu

bilmedigi belirlenmis,

saptanrrustir.

Ailede

birey

sayisi

incelendiginde ise suclulann buyuk bir bolumunun kalabahk ailelerden geldigi ortaya
cikrmstir.

2-Nilay Gumuscubuk (1991) Ailenin Sur; Uzerindeki Etkisi.

Bu tezin amaci Turkiye' de ailenin sue uzerindeki
arastirma

ile ortaya

isledikleri

sue ile ailelerinin

genisligi

cikarmaya

sosyo-ekonomik

ve aile ici iliskilerin

degiskenler

cahsmaktir.

bozuklugu

daha

cok

Hukumlulerin

baba,
anne

amca

ve

erkek

ve babalarmm

arasmdaki

iliski

suclulann

duzeyleri,

aile

incelenmistir,

Bu

Hukumlulerin

cogunun

Ailelerinde sue; isleyen kisi olanlann

kardeslerinde

ogrenim

kapsanunda

yapilan, ogrenim

tek tek ele ahrup, sucla iliskilendirilmistir.

ailesinde sue; islemis olanlara rastlanmanustir.
ise

Bu amac

etkilerini bilimsel bir

sucluluga

duzeylerinin

cok

rastlanrmstir.
dusuk

oldugu

gorulmustur. Ailenin kalabahk olmasi ve bu nedenle cocuga fazla ilgi gosterilmemesi
Ye bu durumun sue; isleme egilirni yaratacagi varsayirrn arastirmada dogrulanmisrur.
Hukumlu ailelerin yanya yakmmm ekonomik duzeyinin iyi, yansimn da ekonomik
duzeyinin dusuk oldugu ortaya cikrmstir. Boylece ailenin ekonomik durumunun,
sucluluga

etkili

oldugu

gorulmusyur.

Arastirma

sonucunda

ise, soz

konusu

degiskenlerden hicbirinin sucu tek basina aciklayamayacagi ortaya cikmaktadir.
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3- Aydm Ankay ( 2001) Cocuk Suclulugunun

Cesitli Degiskenlere

Gore

celenmesi.

Bu tez, 11-15 yas duzeyindeki cocuklann sue islemelerinde, ailenin yapisina,
anne ve babamn tahsil durumuna, kardes sayisma, aile ici disipline, ailede hukumlu
olup olmamasma ve ailenin gelir durumuna gore farkhlik gosterip gostermedigini
aptamak arnaciyla yapilrmstir.

Arasttrmamn

onerninde, ozellikle

gelismis

Bati

oplumlannda cocuk suclulugunun oncelikli bir olay olarak goruldugu, teknoloji ve
una bagh olarak kitle iletisim araclanmn gelismesi, sanayilesmis ulkelerde sue
patlamalanna

neden oldugu vurgulanmaktadir,

isleme ile sue isleyen
olrnamasi,

bireylerin

ailenin tahsil durumu,

anne-babalannm
anne-babanm

disiplin yontemi ve ailede hukumlu
gozlenmistir,

Genel

olarak

Arastirrna

ise

ise, sue

ayn ya da bosanrms

gecirn durumlan,

olup olmamasi

bakrldigrnda

sonuclannda

ebeveynlerin

arasmda anlamli

cocuklann

olup

bir fark

cogunlugu,

kentin

varoslannda yasayan, gelir duzeyi ve oda sayisi az olan, tahsil duzeyi dusuk olan alt
toplumsal smiflardan olusmaktadir.

4- West(l 967) ile Trajanowich ve Morash (1983) tarafmdan bircok arastirma
derlenmistir.
orammn,

Bu arastirmalarda,

suclu

saptannustir.

parcalanrrus

olmayanlannkinden

Aynca

anlamli

ana ya da babadan

ailelerden
duzeyde

gelen suclu cocuklann
daha

yuksek

birinin olumu nedeniyle

oldugu

ortaya cikan

parcalanrmshgin degil; terk, aynhk ya da bosanma gibi bir nedenle kendini gosteren
parcalanrmsligm suclulukla iliskili oldugu belirtilmistir ( Ulugtekin 1991 :38).

5-Glueck ve Glueck (1950)'un 500 suclu ve 500 sucsuz cocuk uzerinde
yaprrns oldugu arastirmaya gore, parcalannus ailede yetisenlerin oram suclu grupta
%60.6, sucsuz grupta %34.2 olarak saptanmistrr.
500 suclu kadin

uzerinde

yaptiklan

degisik

calismalar,

daha

sonraki

arastirrnalar icin ternel teskil eder niteliktedir.Bu arastirrnalann sonuclanna gore,
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suclulann %84.8'inin ailelerinde baska suclu bireyler de vardir ve kadm suclulann
%80.7'sinin bu tip ailelerden geldikleri saptanmistir (Ulugtekin l 991 :38).

6-Mccord (1991) yaptigr arastirmada, ailenin yapisi, ebeveynlerin catismalan,
ebeveynlerin alkolikligi ve sucluluk gibi degiskenleri temel almistir. Bu arastirmamn
sonuclanna gore, annenin yeterliligi, babamn aile ile etkilesimi ve ailenin beklentileri
cocuk suclulugu ile iliskili bulunmustur ( ic;;li 1994:235).

7-Ferguson

(1973),

Glasgow'da

yapngi

arastirma

sonucuna

dayanarak,

babalan suclu olan cocuklann diger cocuklara oranla iki kat daha fazla sue isledikleri
ileri surulmustur (Yavuzerl 998: 14 7 ).

8-Burt (193 7), ingiltere' de yapugi cahsmalarda, suclu cocuklann 1/5 'inin cok
yoksul olarak nitelendirilen
oranmdaki

suclu

grubun,

sosyal simflardan
sosyo-ekonornik

geldigini,
acidan

rahat

ayni arastirmaci,
olarak

%42

nitelendirilen

cevrelerden geldigini soyler. Boylece, suclu cocuklann yandan fazla bir bolumunun
yoksul ya da cok yoksul ailelerden geldigi saptanrmstir.Aynca

suclu ailelerden

gelenlerin suclu ailelerden gelmeyenlere oranla bes kez daha fazla sue isledikleri
saptanmistrrt Yavuzer1998:154 ).

9-West (1964), yaprms oldugu arastirrnasnun sonucuna dayanarak dort ya da
daha fazla kardesten olusan ailelerde, digerlerine gore sucluluk oranmin bir duzeyde
artis gosterdigini saptarmsur. Ayn ca suclulann % 14 'unun ekonomik dtizeyi ustun
olan gruptan gelmesine karsilik, %33 'unun ekonomik duzeyi dusuk olan gruptan
geldigini ileri surmusturt Yavuzer 1998: 154 ).
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BOLUMII

Bu bolumde, kuramsal bilgilere yer verilmistir.Suc
ailenin tammi, ailenin fonksiyonlan,
endustrilesmenin

olgusu, sue teorileri,

ailenin buyuklugu, anne baba tuttumlan

ve

aile kurumuna etkisi aciklanrms, ailenin sosyo-ekonomik durumu,

egitim durumu, ailenin genisligi, alede kotu ornekler, ailenin yapisi, aile ici iliskiler
ile sue olgusu ilskilendirilrnistir.

U<; OLGUSU

Su9 kavrammm eski zamanlardan gunumuze kadar bircok tarurm yapilrmstir.

Su9, tarihin en eski devirlerinden
ihtiraslarla

birlikte

toplum

halinde

itibaren var olmus ve insanlann

yasamamn

ortaya

cikardigi

cesitli

icinde
sosyal

eliskiler, uyumsuzluklar bulundukca da var olmaya devam edecektir.Bazi kisilerin
davranislan

ve tutumlan ile bunlann icinde yasadiklan grupta yerlesrnis davrams

-mekleri arasmdaki celiski olan sue, her zaman ve her yerde zorunlu olarak var
olacagindan genel ve evrensel bir olaydir ( Donmezer 1994:49 ).

Eski zamanlarda sue manevi veya hukuki kurallan ihlal eden bir fiil olarak
gorulmus ve bircok Yunan sair ve filozofu sue uzerine cesitli dusunceler
stlrmtislerdir.Ornegin,

ileri

Oedipe trajedi ve efsanesinde sue, Tannmn lanetine ugramak

·-·-..: ile izah edilmektedir.

XIX. Yuzyila gelinceye kadar, sue, hukuk kurallanm ihlal eden bir fiildi.
iclu da isteyerek ihlal eden biri olarak mutabaa edilmistir. Ancak XVill.yuzyilm

/

11

sonlanndan itibaren gen;:ekle~tirilmeye baslayan endustri devriminin sonucu olarak,
XIX. Yuzyilda tum bilim dallanndaki gelisrne ve bazi yeni bilim dallannm dogmasi,
sue ve sucluluk konusunda yeni kavramlann ileri surulmesin- yol acmistir (Soyaslan
1996:14-15).

Jhering, sucu "Toplum halinde yasama sartlanna yonelmis her turlu saldm"
olarak

tammlarken,

tutumlanm

Durkheim

sucu,

"Kollektif bilincin

kuvvetli

ve belirmis

ihlal eden fiillerdir." seklinde tammlamaktad1r. Thomas ve Znaniecky

sm;:u,"Ki~inin kendisini mensubu saydigr grupta, varhg: toplum dayarusmasi

ile

celiskili gosteren fiildir." olarak tammlam1~trr.Stanciu ise sucu/'Sosyal toplumun
cogunlugu tarafmdan tehlikeli sayilan ihmal ya da icra niteliginde hareketlerdir."
seklinde a91klam1~t1r( Donmezer 1994:48 ).

Platon, sucu ruhun bir tur hastahgi olarak gormu~ ve sucun ihtiraslar, zevk
aramak, cahillik gibi us; kaynag1 oldugunu soylemi~tir.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 dayandiklar, kurallara aykin
olarak islenmis
1991:5).

bulunan

anti-sosyal

davrarus

olarak tammlarlar

(Gumu~c;;ubuk

Sutherland'a gore, sue us; unsuru ihtiva eder;
l-Toplumun butunlugu

icinde onemli bir yer tutan kucuk bir alt grup

tarafmdan takdir edilen bir deger.

2-Toplumun baska bir parcasmi olusturan kucuk grubun, kulturel bakimdan
diger grupla ihtilaf halinde bulunmasi nedeniyle soz konusu degeri takdir etmemesi.

3-Degeri tak:dir etmeyenlere
(Aktaran:Gumu~c;;ubuk, 1991).

karsi uygulanan

ceza yoluna

basvurulrnas,
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onlanndan itibaren geryekle~tirilmeye baslayan endustri devriminin sonucu olarak,
XIX. Yuzyilda turn bilim dallanndaki gelisrne ve bazi yeni bilim dallannm dogmasi,
Uy ve sucluluk konusunda yeni kavramlann ileri silrulmesine yol acmisur (Soyaslan
1996:14-15).

Jhering, sucu "Toplum halinde yasama sartlanna yonelmis her turlu saldm"
olarak

tanimlarken,

Durkheim

sucu,

"Kollektif bilincin

tutumlanru ihlal eden fiillerdir." seklinde tammlamaktadu.
sucu.i'Kisinin

kuvvetli

ve belirmis

Thomas ve Znaniecky

kendisini mensubu saydig: grupta, varhg: toplum dayarusmasi

celiskili gosteren fiildir." olarak tammlam1~tu.Stanciu

ile

ise suyu,"Sosyal toplumun

cogunlugu tarafmdan tehlikeli sayilan ihmal ya da icra niteliginde hareketlerdir."
seklinde aciklamisnr ( Donrnezer 1994:48 ).

Platon, sucu ruhun bir tur hastaligi olarak gormil~ ve sucun ihtiraslar, zevk
aramak, cahillik gibi ily kaynagi oldugunu soylemi~tir.Seligman

ve Johnson sucu,

cucuk ya da buyuk bir sosyal grubun uyeleri tarafmdan iyi ve yararh olarak kabul
dilmis olan geleneklerin, adet ve torelerin, kurumlann dayandiklan kurallara aykm
olarak islenmis
1991:5).

bulunan

anti-sosyal

davrams

olarak tanimlarlar

(Gilmil~yubuk

Sutherland'a gore, sue ily unsuru ihtiva eder;
1-Toplumun butunlugt;

icinde onemli bir yer tutan kucuk bir alt grup

arafmdan takdir edilen bir deger.

2-Toplumun baska bir parcasim olusturan kucuk grubun, kulturel bakimdan
diger grupla ihtilaf halinde bulunmasi nedeniyle soz konusu degeri takdir etmemesi.

3-Degeri takdir etmeyenlere
_..\ktaran:Gilmu~c;;ubuk,1991 ).

karsi uygulanan

ceza yoluna

ba~vurulmas1
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Donmezer'e (1994:49) gore "Sucun esash bir vasfi da goreceli olusudur.Sucu
olusturan fiiller zaman ve ortama gore degisiktir.Bugun

agir suclar sayilan eylemler

gecmiste bazen hatta vatanseverlige alamet idi.Bugun sue; sayilmayan bazi fiiller de
gecmiste ahlak d1~1 hareketler olarak sayilmakta idi."

Sue; kabul edilen davrarus, goreli bir nitelik tasir cunku dogru ve yanhs
degerleri,

farkli toplumlarda

ve farkli zamanlarda

degismektedir

(Gumuscubuk

1991 :6).
Sue; faaliyeti.dogustan olan veya sonradan kazamlan ozellikleri
ile degil, icinde cereyan ettigi sosyal durumla tarumlarur.
Ornegin, cinsel iliski kan koca arasmda olunca yasaya uygun
bir davranis olarak nitelendirilir.Bu tanimlanmasi gereken
fiziksel bir faaliyettir.Oysa ayru faaliyet, yasal sistemler
tarafmdan ensest, zina, irza tecavuz seklinde sue; olarak,
faaliyeti yapan kisiler de suclu olarak nitelendirilmis olabilir.
0 halde sue; tumuyle tammsal bir faaliyettir.Sosyal tepki
disinda bu faaliyetler benzer hatta aym tur davramstan acikca
ayidedilemezler.Cunku sue; dogal olarak sue; olmayan ile
benzerdir.Bir davrarus bazi kisiler tarafindan bazi durumlarda
yapildigi zaman suctur, baska kisiler tarafmdan baska
durumlarda yapildigi zaman sue; degildir.Bazi sue; turleri
toplumdan topluma veya ayrn toplumda zaman sureci icinde
gorelilik ozelligi gosterebilir.Buna ragmen bazi davraruslar,
adam oldurmek gibi, hemen tum toplumlarda sue; olarak
tarumlanmisur (ic;li 1998:3-4).

Sucun hukuki anlami incelendiginde,
yoksa sue; da yoktur.Normsuz
emel ilkelerindendir.Genis

sucu ceza normu belirler.Eger norm

(kanun) sue; ve ceza olmayacagi Ceza Hukuku'nun

anlamda sue; ise ceza tehdidi altmda kanunun yapilmasiru

yasakladigi musbet veya menfi bir harekettir.Sucun
anlami birbirine uymamaktadir.Ancak

kriminolojik anlami ile hukuki

kisinin ozgurlugt; ve guvenini korumak icin
'

bir hukuki tarurn 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

tukurrnek veya pijama ile dolasmak asosyal bir
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fiildir fakat sue degildir.Ba~kalanna

karsi siddet kullanmak hem asosyal bir fiildir

hem de suctur (Soyaslan 1996: 11 ).

Tum bu aciklamalardan

yararlanarak sucun, kisinin icinde yasadig: toplum

tarafmdan kesinlikle onaylanmayan bir davrarus bicimi oldugunu soyleyebiliriz,

SU<; TEORiLERi

l.Klasik Ekol

ilk defa 18.yy ortalannda "Faydaci Ekol" ile de adlandmlan klasik ekol, suca
bilimsel

yakla~m1~tir.Klasik

ekol,

tarttiktan soma sue isledikleri

insanlann kendi

varsayimma

faaliyetlerinin

sonuclanm

dayamr. Cesare Beccaria ve Jeremy

Bentham klasik ekolun iki temsilcidir. Klasik ekolun lideri Beccaria'nm asil katkisi
ceza suca uygun olmali kavrarmdir.Bu fikir klasik ekol dusuncesinin ana temasidir
(i9li 1998:36).

Beccaria'ya gore kanunlara karsi gelen btttun bireyler, yas.sosyal duzey ve
saghk durumlan gibi etkenler dikkate ahnmaksizm esit sekilde cezalandmlrnaljdjj( Gtimuscubuk 1991 :7).

Beccaria

gibi Bentham

da ozgur iradeye inamr.Gtintimtizde

.. faydaci hazer" olarak s1mflandmlm1~tir.Ya~amm1 yasalann yapilmasi
edilmesi konusuna
yasalann
amaci

bilimsel
hizmet

onudesteklemektir.Benthem

Bentham,
ve ihlal

bir yeklasim geli~tirmeya adadr. Bentham' a gore
ettikleri

topluma

mutluluk

getirmek

ve
sucu her zaman soyut olarak gormLi~ttir.Du~tugli hata ise

sucluyu insan, canh, karrnasik ve cesitli kisiliklere sahip olarak gorememesidir.Ona
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gore, ceza bash basina zarar verici bir uygulamadir.Fakat

varhgi kendisinden daha

kotu olam onlemek icindir.Klasik ekole ozellikle Rousseau, Montesquien ve Voltaire
gibi l S.yuzyrl yazarlannm da etkileri olmustur ( ic;li 1998:37).

2.Pozitif Ekol

Pozitif ekol, insan davramsirun
tarafmdan

belirlendigini

ekolun.bilimsel

olarak

ve
test

bu

bireylerin

guclerin

etmeden,

kontrolleri

olculebilecegini

bireylerin

dismdaki
kabul

sue; islemeyi

gucler

eder.Klasik

rasyonel

olarak

ectiklerini iddia etmesinin aksine, pozitif ekol suclu davrarusm biyolojik, psikolojik
ye sosyal faktorlerin bir sonucu olarak ortaya ciktigim savunur ( ic;li 1998 :39).

Pozitif Ekol 1872 yilinda italyan Antropolog Cesare Lambroso tarafmdan

.urulmustur,
Lambroso 'nun teorisine gore suclu tipleri cesitli elementleri
ihtiva eder.Bunlan soyle belirtmektedir.
l-Suclular dogustan suclu olarak dogarlar, farkli tipleri
vardir.
2-Bu kisiler vucutlannda bulunan damga veya anomalilerle,
cikinti yapan cene, asimetrik kafatasi, buyuk ve goze carpan
kulaklar, yassi burun gibi anormaliklerle ayirt edilirler.
3-Dogum lekeleri, sucun nedenleri degildir, fakat atavizmin
veya yozlasmamn belirtileridir.Bundan dolayi, atavizm ve
yozlasma sucun nedenleridir.
-l-Dogustan bu tur anormallikleri olan kisi, fevkalade uygun
durumlar altmda yasamadikca, sue; islemeden kendini
ahkoyamaz (Gumuscubuk 1991: 8).

Lambroso, sucun biyolojik nedenlerine claha fazla onern vermekle birlikte,
sosyolojik nedenleri de tumuyle ihmal etmemistir.Sucun

temel necleninin kalitimsal
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biyolojik

faktorlerin

oldugunu

kabul ederken,

cevrenin de antisosyal

davranisi

etkileyecegini dikkate alrmstir.

Pozitif ekolun bir diger savunucusu Rafaele Garofalo'dur.

Sucu anlamanm

yegane yolunun onun bilimsel olarak incelenmesi oldugunu savunmustur.Teorisine
gore, dogal suclar butun insan topluluklannda bulunur ve hicbir medeni toplum
onlan gozardi edemez.Garofalo,
fakat bu anormalligin

suclunun anormal oldugu gorusunu kabul etmis

fizyolojik faktorler sonucu olup olmadigi sorusu cevapsiz

kalmak zorundadir

diye dusunmustur.Suclu

fiziksel farklihklara

dikkat etrnistir. Y asalann suclunun zarar vermesini onlemek

amaciyla duzenlenmesi

ve suclu olmayanlar

arasmda bazi

gerektigini cunku toplumun korunmaya ihtiyaci oldugunu

kabul eder.Kisaca Garofalo, suclunun bireysel haklan yerine toplumun korunmasi ile
daha fazla ilgilidir ( ivli 1998: 42).

3. Psikanalitik Gorii~

Psikanalitik goruse gore sue, onlenmis, bastinlrms bir kompleksin semboli
olarak dusunulmektedir.Bireyde

ice atilrrus, bilinc altmda mevcut kompleks onu

cevreden gel en uyancilara karsi tepkide bulurunaya yoneltir ( Gumuscubuk 1991: 10).

Bu gorus baslangicuu 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 Aichorn, direk icgudusel memnuniyeti arastmr ve
eger cocuk yetisrnesi sirasinda memnuniyet tepkilerini
kontro letmeyi ogrenmediyse, toplumun istekleri ile fikir
aynhgiicine dusecektir.Cocuk kendisine bakan ve birtakirn
fizyolojik ihtiyaclanrn karsilayan ailesinde sevgi arar. Bu
sevgiyi bulamayan cocuk duygusal kinkhk icine dii~er ve
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bu kinkhk asm dereceye vanrsa birey norotik bir yapiya
burunerek ic catisma haline duser ki bu catismamn
ifade yollanndan biri de suctur ( Gumuscubuk 1991: 10).

4. Cografik Ekol

Sucu ve suca iliskin diger problemleri sosyal ve cografi sartlann zorunlu bir
onucu olarak kabul etmek ve ozellikle sucun cografi ve sosyal bolgelerdeki dagihs:
ile ugrasrnak, bu ekolun esasidir. Bu gorus Fransa'da Guerry ve Belcika'da Quetelet
tarafmdan temsil edilrnistir ( Donmezer 1994:72 ).

ilk sosyal kriminolog

olan Quetelet,

"Suclulugun termik konumu" 'nu

formule etmistir. Guneyde ve sicak mevsimler sirasmda, kisilere karsi suclann,
kuzeyde ve kis mevsimi

sirasinda

ise araziye karsi suclann hakim oldugunu

belirtmistir ( Gumuscubuk 1991 : 8 ) .

Y agmur, toprak ve diger cografi faktorlerin insan davramslan
etkilerini

bazi yazarlar

da incelernislerdir.

Montesquieu,

ekvatora

uzerindeki
yaklastikca,

suclann, kutuplara yaklastikca sarhoslugun artacagim iddia etmistir ( i<;:li 1998 :46 ) .

5. Biyolojik Teoriler

Suclulugun nedeni kisinin suclu yapisidir. Bu yapi, cevreden elde deilen ve
kahtim yoluyla gelen elemanlardan olusmustur, i<;: salgi bezleri ve kromozomlardaki
anormallikler de sucun sebebidir.

Kinberg,
saglamlik,

Di Tullio ve Veryaeck'e gore, her sahsin yapisi, kapasite,

duraganhk

ve kararlihk temelleri

uzerine

oturur. Aynca

her sahis
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patolojik ve arizi birtakim degiskenlere ( dengesizlik gibi ) de sahiptir ( Soyaslan
1996:17).

6. Sosyolojik Teoriler

Sosyolojik gorus, grup hayatmm sosyal davranislann, sosyal itibann, sosyal
grup icinde gruplann verdikleri orneklerin, kisinin bu hususlardaki goril$ tarzlannm
ve benzer diger sosyal durumlann ve iliskilerin, yani yapisal unsurlann

ve sosyal

dinamiklerin sue ile olan iliskilerini inceler ( Donmezer 1994:72 ).

Sue teskil eden davramsin sosyolojik olarak aciklanmasi sucu, kisinin icinde
bulundugu

sosyal

cevrede

faaliyette

bulunan

kuvvetlerin

bir

sonucu

olarak

aciklamaktadir ( Gumuscubuk 1991: 14 ).

Monouvrier' e gore, insan
Lacassagne'a

bir alettir;

bu aleti sosyal

gore, kisisel etmenin sucun islenmesinde

ikinci derecede ve onemsizdir.Suclu

cevre

kullamr.

etkisi vardir fakat bu etki

bir mikroba benzetilebilir, nasil mikrop yatkm

bir kultur ortammda gelisip kuvvet bulmakta ise, suclu da oyledir. Sucluyu yaratan
sosyal etkenlerdir ( Donmezer 1994:71 ).
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AiLENiN T ANIMI

Ailenin pek eek degisik tarumi yapilrrnstir. Aile, anne,baba ve cocuklardan
lusan en kucuk toplumsal kurum olarak tanimlanabilir.

"Tarumlann

bazilannda

ailenin

sosyallestirme

fonksiyonuna

agirhk

erilirken bazilannda ailenin cinsellik ve ureme islevine agirhk verilmektedir."
Gumuscubuk 1991: 15).

Aile

icinde

-reneklerini,inans;lanm

bulundugu

toplumun

deger

yargilanni,

gelenek

ve

ve onyargilanm yansitir. Bunun yanmda ozel bir is; yapisi

cendine ozgt; bir isleyisi vardir. Bu bakimdan toplumla surekli ahsveris icinde bir
us olarak cahsir ( Yorukoglu 2000: 125).

Aile, insan yasammm uzerinde, dogumundan once baslayan ve ilk gelisim
anndan omrunun sonuna dek etkisini surduren bir kurumdur (Yavuzer 1998: 125).

Aile, birbirleriyle kan ve evlilik bagi olan, aym cati altmda yasayan ve
umsal, ekonomik bir birim olusturan bireyler grubudur ( Bakircioglu 2002:98).

Ozankaya'ya

(1982 ) gore, aile, icinde insan turunun belli bir bicimde

,maildigi, topluma hazirlanma surecinin belli bir olcude ilk ve etkili bicimde cereyan
gi. cinsel iliskilerin belli bir bicimde duzenlendigi, esler, anne-baba ve cocuklar
da belli bir olcude icten, sicak, guven verici iliskilerin kuruldugu, yine icinde
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bulunulan toplumsal duzene gore ekonomik etkinliklerin az ya da 90k bir olcude yer
aldigi toplumsal bir kurumdur.

Yorukoglu (2002: 125 ), aileye il9 degisik acidan bakilabildigini belirtiyor.
a) Aile her seyden once, eslerin duygusal ve cinsel
gereksinimlerini karsilayan yasal bir birliktir.
b) Aile, ortak amaci, cikarlan, inanclan, kurallan olan bir
insan kumesidir.
c) Aile, cocuklann beslenip bakildigi ve egitildigi bir
ortamdir.

AiLENiN FONKSiYONLARI

Paul Schrecker (1959:492) ailenin fonksiyonlanm soyle tarumlamaktadir:
l-Toplum icin turun devami, birey icin yasam ve hayat
surdurme.
2-Toplum icin seksuel kontrol, birey icin seksuel firsat.
3-Toplum icin toplumun devamhhgim saghyor, birey icin
koruma ve destek olma.
4-Toplum icin kultur transferi, birey icin sosyalizasyon.
5- Toplum icin statu kazanma, birey icin toplumsal kimlik
( Aktaran: Gumuscubuk 1991 :20).

Aile, cocugun beslenme,
gereksinimlerini

bakilma,

korunma,

sevilme ve egitilme gibi

karsilar. Ana ve baba severek, ozenli bakim vererek cocuga bir

guven ortarm yaratirlar. Cocugun yeteneklerinin

gelismesine yardim ederler. Y ol

gostererek, kurallan ogreterek davramsina yon verirler. Gue durumlarda yanmda
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olur, desteklerler. Gerektiginde, denetleyerek, sinir cekerek, cezalandirarak

mas1m saglarlar. Anne ve baba, kendi davramslanyla

.isilik geli$tirmesine, hem de kendi cinsel kimliklerini

kurallara

ornek olarak, onlann hem
kazanmalanna yardtmci

olurlar ( Yorlikoglu 2000: 126).

Yavuzer'e ( 1998:124) gore, aile, fizyolojik oldugu kadar ekonomik ve
oplumsal yonleriyle de, kisiyi, ruhsal gelisimi, olusumu ve davranislan acisindan
icirnlendirip

yonlendirir.

Toplumun

kultur

degerlerinin

kusaktan

kusaga

aktanlmasm1 saglar,

Cocugun kisiliginin

gelismesi

ailede baslar.

Toplumsal

normlar

orada

ogrenilir. Cocugun din egitiminin onemli bir kismi da aile kurumunda yerine getirilir.
Dinsel torenler, dualar ailede ogrenilir. Aynca cocuk ya da ergenin antisosyal
davramslanmn ailece denetlenmesi

de onun toplumsalla$masm1

icerir ( Tezcan

1996: 155)

Toplumun ve dogal olarak ailenin guclenmesi ve glivenlik icinde olmasi,
toplumun

devamirun saglanmasiyla

olanakhdir.

Ureme ailenin yerine getirmekle

yukumlu oldugu onemli bir gorevidir. Murdock, ailenin, cinsel, ekonomik, uretme ve
egitim gibi dort temel fonksiyonu oldugunu belirtmistir ( Gumuscubuk 1991 :20 ).

Ailenin, cocugun geli$imindeki en etkin yardimlan soyle siralanabilir:
1-Aile, grup icinde dengeli bir birey olabilmesi icin cocuga
guven diuygusu asilar.
2-0nun, kabul gorebilmesi icin gerekli ortarm hazirlar.
3-Toplumsalla$may1 ogrenebilmesi icin, kabul edilmis uygun
davrarn$ bicimlerini iceren birer model olusturur.
I
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4-Sosyal acidan kabul edilmis davranis bi9imlerinin gelisimi
icin rehberlik eder.
5-<:;ocugun yasam ortamma uyum saglarken rastlad1g1
sorunlanna cozum getirir.
6-Uyum icin gerekli olan eylemsel, sozlu ve toplumsal
ah$kanhklann kazamlmasma vardimci olur.
7-0kul ve sosyal yasamda basanli olabilmeleri icin 9ocugun
yeteneklerini uyanr ve geli$tirir.
8-<:;ocugun ilgi ve yeteneklerine uygun arzulann geli$imine
yardim eder ( Yavuzer 1998:127 ).

AiLENiN BUYUKLUGU

Ailenin bicimi ve yapisi, toplumdan topluma degi$ebilmekte, aym toplum
icinde

de

giderek

degisimlere

ugrayabilmektedir.

Ailenin

sosyal

yapisi

incelendiginde, U9 temel aile bicimi dikkatimizi ceker.

1.Geni~ Aile
Genis aile, 9e$itli ku$aklann birarada ya$ad1g1, aym evde oturup, ortak bir
gelire sahip olduklan oldukca kalabalik aile bicimidir ( Gumuscubuk 1991: 17 ).

Ataerkil genis aile, aile baskani ve kans1yla, evli ogullan, gelinleri ya da
evli ogul ve diger bekar cocuklan veya tek bir evli ogul, gelin ve torunlann birlikte
oturmalandtr ( Yavuzer 1998:150 ).

2.<;ekirdek Aile
"Kan koca ve evlenmemis
1998:150 ).

9ocuklardan olusan ev halkidir" ( Yavuzer
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Cagdas sanayi-kent toplumunun

ailesi cekirdek

ailedir.Cekirdek

eslerin kendi ana, babalanyla yakin iliski icinde bulunmalanna

ailede,

karsin, bagimsiz bir

gelin ve gideri vardir. E~ secimi eslerin kendi kararlanna gore yapihr. Evlenme yasi
eslerin kendi kendilerini gecindirebilecek, ekonomik bagimsizhklanni

kazanabilecek

yasta olmalanyla smirhdir ( Gumuscubuk 1991: 17 ).

3.Pan;alanm1~ Aile

Parcalanmis aile, olum, bosanma, ayn yasama gibi nedenlerle kan ya da
kocamn birinin ya da her ikisinin bulunmadigi

ailedir. Dul anne ve evlenmemis

cocuklan ya da buyukanne ve evlenmemis torunlannm birlikte oturmasidir ( Yavuzer
1998:150).

ANNEBABATUTUMLARI

Her

yasta,

sevilmek,kendisi

insanm

ruhsal

gereksinimleri

arasinda,

sevmek

ve

ve baskalan icin degerli olmak gibi iki onemli temel gereksinimi

vardir. Ailenin cocuga karsi tutumunun ise sevgi ve disiplin gibi iki temel ogesi
vardir.Kuramsal

olarak en olumlu tutum, temel gereksinimleri

en uygun bicimde

karsilayan.kiside

kendi kendisini doyurabilme yetisini gelistiren, iki temel ogeyi en

saghkh bicimde ve oranda icinde bulunduran tutumdur ( Ozturk 2001 :552 ).

Yavuzer ( 1998: 134 ), anne baba tutumlanm alti grupta incelemistir:

LHosgcru Sahibi Olmak:
Cocuklann
gerceklestirmelerine

bazi

kisitlamalar

disinda,

arzulanm

izin vermeleri, anne babamn cocuklanna

diledikleri

bicimde

karsi hosgoru sahibi
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olmalan, anlamma gelir. Cocugun kendine gi.ivenen, yaratici, toplumsal bir birey
olmasi, anne babanin hosgorusu normal bir di.izeyde ise gers;ekle~ebilir ve cocuk
evine yonelik bir birey olur.

2. Asm Ho~gorii:
Asm hosgoru, cocugu bencil yapar. Kendisine hizmet edilmesini ve daima
digerlerinin dikkatini cekrnek ister. Boyle cocuklar ev icinde ve d1~111da cok zayif bir
sosyal uyum gosterirler.

3.A~in Koruma:
Asm koruma, anne ve babanm, cocugu gerektiginden fazla kontrol ederek,
ozen gostermesi demektir. Bunun sonucu cocuk, diger kimselere

asin bagimh,

kendisine gi.iveni olmayan, duygusal kmkliklara sahip bir kisi olabilir.

4. Kabul Etme:
Anne
hissettirmeleridir.
onun

ve

cocuga

ailenin

onemli

bir

bireyi

oldugunu

Cocugu sevgi ve sevecenlikle alirlar. Ilgilerini gozoni.inde tutarak,

yeteneklerini

toplumsallasrms,

babanm,

geli~tirecek

ortam

hazirlarlar.

Kabul

edilen

cocuk

da

isbirligine hazir, duygusal acidan dengeli ve ozsaygiya sahip bir

birey olur.

5. Reddetme:
Reddetme, cocugu dusmanca duygular beslemek seklinde tammlanabilir. Bu
sekilde istenmeyen cocuk, sinirli, yardirn duygusundan uzak, dusmanca duygulara
sahip bir birey olabilir.
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. Baski Altmda Bulundurma:
Anne ve babadan birisi, ya da her ikisinin baskisi altmda olan cocuk,
ekingen ve asm duyarh bir yapiya sahip olabilir. Baski altmda bi.iyi.iyen cocuklarda,
genellikle, ,isyankar tavir alislarla birlikte asagihk duygusu gelisebilir.

ENDUSTRiLE~ME VE AiLE KURUMU

Iki yuzyil once baslayan sanayi devrimi gittikce artan bir hizla dunyayi
etkileyip gori.ini.imi.ini.i degistirdi, Bilimsel buluslann uygulamaya
ogan teknoloji,

toplumlann yasam bicimini

centlere akim baslatti. Toplumlann

gecirilmesinden

altust etti. Hizlanan sanayilesme

geliri artti. Ogrcnim yaygmlasti, egitim di.izeyi

yukseldi. Aileler artan refahtan daha 90k pay almaya basladi. Sanayilesme, kentlere
g69 ve ulkeler arasi hizlanan gidis gelis, toplumsal kurumlan degisime ugratti.
Gelenek ve gorenekler hizla eskidi. Toplumlarda cinsel tabular yikildi, kadm erkek
iliskileri uygarlasti. Bunun sonucu kadmm ailede ve toplumdaki konumu yukseldi.
insanlann amaclan, inanclan, deger yargilan, sanat anlayislan degisti ( Yorukoglu
2000:41-43 ).

Toplumun en eski kurumu olan ailenin endustrilesrne

sonucunda degisen

yapisi en fazla ailenin eskiden yerine getirdigi fonksiyonlannm azalmasmda, kucuk
ailenin

ortaya

cikisinda,

bosanma

oranlannm

artmasmda,

kadin

ve genclerin

rollerinin degismesinde gozlenebilir ( Gumuscubuk 1991 :26 ).

Toplumsal

degisme aile yap1sm1 etkilemekte

gecikmedi.

Ataerkil gents

aileler cozulmeye basladi. Ana baba ve cocuklardan olusan cekirdek aile sayisi artti.
Cekirdek

ailede

cocuk

sayisi azaldi.

Toplumbilimcilere

gore,

cekirdek

aile,
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..,eleneksel genis aileye gore, yalmz, desteksiz ve zayif bir aile kurumudur. Bu
nedenle bu tur ailenin ytirilti.ilmesi eslere daha cok sorumluluk yukler. Genis aileden
ekirdek aileye gecisin esler ve cocuklar yonunden kimi durumda olumlu kimi

\
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·o$ullarda da olumsuz yonlerinin agir bastigi tartisilabilir ( Yorukoglu 2000:49 ).

Sanayi otesi topluma dogru yol alan sanayi toplumu,

kendi tipik aile

modelini cekirdek aileyi de sars1yor.S0n yillarda genellikle cekirdek ailede olmak
uzere bosanmalar ve aynlmalar o denli cogalmistir ki bugun Birle$ik Amerika' da
yedi c;;ocuktanbiri ana ve babadan yalmzca biri tarafmdan vetistirilmektedir
( Yavuzer 1998:43 ).

Worsley 'e ( 1987: 132 ) gore,endustrile$me
olarak da dagitrms ve parc;;alam1$t1I. Gunumuz
s;alo$mak durumunda kaldiklanndan

aileleri fiziksel ve psikolojik

toplumlannda

anne ve babalar

aile uyeleri gun boyu evden uzakta kalmakta

ancak aksamlan bir araya gelebilmektedir. Cocuklar da gun boyu okulda oldugundan
o da anne ve babasmdan uzak kalmakta bu nedenle de aile uyeleri arasmda psikolojik
ve fiziksel yakmla$ma azalmaktadir ( Aktaran: Gumuscubuk 1991:28 ).

Gelismis

toplumlarda

bo$anrtlalann

kaygi verici bir hizla

artist, ailc

kurumunun sars1ld1gmm en somut gostergesidir.

Bosanma

oranlannm

artmasi

ozellikle

cocuklar

uzerinde

son derece

olumsuz etkilerde bulunmaktad1r. Anne veya babanm olmayisi cocukta ozde$im
kurma sorunlanm ortaya cikarmakta, annesiz yetisen erkek cocuklar daha tutucu,
otoriter ve saldirgan olmakta, sadece anne ile buyuyenler ise anneyi takip ettiginden,
bir takim feminim ozellikler gosterebilmektedirler

( Gumuscubuk 1991 :28 ).

I
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Toplurnsal degisme ile aile icinde esitlik artti. Cocuklar daha ozgurlesti.
Geleneksel bir kururn olan evlilik iki kisi birbirini isteyince irnzalanan bir sozlesme
olup cikti. Erkegin egemenligi ustune kurulu geleneksel aile daha esit bir kan-koca
iliskisine dogru gelisti. E~ seciminde ozgurluk artti, ana babanin izni ve nzasi gene
gecerli olrnakla birlikte, eski agirhgnu yitirdi. Babalarla birlikte anneler de artan
hizla calisma hayatina girdiler. Kadimn kocasina tarn boyun egmesi, her seyine
katlanmasi kurali sarsildi. Eskiden yalmz kadindan beklenen saygi, yerini karsilikh
sevgi ve saygi kuralma birakti ( Yorukoglu 2000:47 ).

AiLE VE sue;

tt.tsxtst

Aile, kisinin gozunt; acug: ilk sosyal cevredir; suclulukla mucadelede faydali
bir cevredir. lyi bir aile cevresi kisiyi suctan uzaklastinr ( Soyaslan 1996:83 ).

lnsan toplurnunun

vazgecilmez

ternelini,

alt yapisim ternsil eden aile

toplulugu, cocugu suca iten veya ona sue isleten nedenlerin gizli ve acik kaynagi
olabilrnektedir.

Bircok

Cocuk

rnahkernesi

hakirnleri,

cocuklan

sue islemeye

sevkeden nedenlerin basinda ailenin geldigini kabul etrnekte, hatta bazilan cocugu
sue islemeye yonelten tek nedenin aile ortami oldugunu iddia etrnektedirler ( Ankay
1992:23 ).

Suclulugun dogmasmda aile cevresimn etkisinin ne kadar onemli oldugu
bugun artik uzerinde tartisilmayacak bir gercektir. Eger suclann buyuk bir kismimn
fizyolojik veya psikolojik anorrnalliklerden

kaynaklanmadigim

kabul edersek suclu

davrarusm olusmasinda aile ortamirun onemi apacik gorlilebilecektir ( Gumuscubuk
1991:29).

.
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Anne babamn duygusal sorunlan bulunan kisiler olmasi, evlilik iliskilerinde
asanli olmamalan,

ergenin aile icinde surekli kavga ve cekismeye tamk olmasi

eklindeki kotu ev kosullan ergeni bir karmasaya, ic catismaya ya da suclu davramsa
itebilir ( Yavuzer 1998: 131 ).

Sutherlend ve Cressey, suclu cocuklann geldikleri ailelerin
ozelliklerini soyle ozetliyorlar:
a-Ailenin diger bireyleri suclu, ahlaken kotu veya alkoliktir.
b-Ebeveynden biri veya her ikisi olum, bosanma veya
evi terk stiretiyle ortadan kalkrmstir.
c-Aile icinde iltimascihk, ileri derecede siddet,
ihmal.kiskanchk, diger hisimlann mudahalesi, evin
gereginden fazla kalabalik olusu gibi durumlar vardir.
d-Dini.ya da irki farklar, standart aynntilan vardir ya da bir
muessese veya yerlestirme yeri ev hizmetini
gormektedir.···
e-Aile uzerinde issizlik, annenin disanda cahsmasi seklinde
ekonomik baskilar vardir ( Donmezer 1994:242 ).

Aileyi toplumsal

bir kurum

olarak ele alip sue uzerindeki

etkilerini

inceleyebilmek icin, cesitli aile ozelliklerini ortaya koymamiz gerekmektedir.

AiLENiN SOSYO-EKONOMiK DURUMU

Ailenin ekonomik duzeyi ile sucun iliskisi muhakkaktrr. Y eterli gelire sahip
olmayan aile, alt yapisi olmayan, sefil bir cevrede oturup yasamim stirdtirebilir. Sefil
bir cevre, suclulugu yaratan faktorlerden birisidir. Mal aleyhine islenen suclann
sebeblerinden

birisi

ekonomik

yokluktur.

Arastirmalar,

hirsizlann

ailelerinin

ekonomik durumunun zayif oldugunu gostermektedir. Varhkli bir aileden gelmek de
sue sebebi olabilir. Her istedigini elde etmis olan gene, cebindeki para ile her seyi

\
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atmak, denemek ister, boylece suca itilir. Turkiye' de genclerin uyusturucu kullanrna
nedenlerinden birisi ailenin ekonomik durumudur ( Soyaslan 1996:83 ).

Yavuzer'e

( 1998:153

) gore, cesitli yollarla

ortaya cikan ekonomik

zorluklar, suclulugun artmasmda ve onu tesvik etmekte rol oynayabilir. Bunlardan en
onemlisi, yan achk durumudur. Achk bir uyanmdir ve onu izleyen sue da hirsizhktrr.
Ailenin sosyo-ekonomik

kosullannm

yetersiz, 90k iyi ya da normal olmasi kisinin

sue islemesi acisindan onemli bir etken olmaktadir.

Kisinin arzulannm

doyum

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

Gumuscubuk'un

(

1991 :37

)

da

belirttigi

gibi,

ailenin

ekonomik

yetersizlikler icinde olmasi, beslenrnenin, konut sartlanmn ve egitimin dusuk olmasi
demektir. Kisi, bu sartlar icerisinde yasiyorsa, sikmti, engellemeler, asagihk duygusu
icinde olacak ve guclu ve guvenli kisilik ozellikleri kazanamayacaktir.

Bu durum da

suclulugu etkileyen onemli bir etken olacaktir.

Geliri dusuk sosyal simflara mensup ailelerin cocuklan, diger
siruflann cocuklarma gore daha az denetime tabidirler. Bu simflara
mensup aile cocuklan daha genis bir htirriyete,arkada~lanm
secmek, eglence ve eve donus yonunden mubalagah bir serbestlige
sahiptirler; cinsellik tecrubesini de 90k daha cabuk elde ederler.
Fakir aile cocuklan daha cabuk kismi ve ekonomik bir ozgurluge
kavusurlar. Y oksul aile cocuklarmin suclulugu, yetisme sartlanna
dayamr. Bu yetisme sureci icinde cocuk maddi arac yoklugu
dolayisiyla zevkten yoksunluk ve aile icinde ihtilaf ve disiplin
yoklugu olayi ile karsi karsiya bulundugu icin erkek cocuklar
coklukla hirsizhk ve kizlar basi bosluk, serserilik suclanrn islerler.
( Donmezer l 994:255 ).

Burt, ingiltere'de

suclu cocuklarla yaptigi arastrrmada,

suclu grubun, sosyo-ekonomik

%42 oranmdaki

acidan rahat cevrelerden geldigini, yandan fazla bir

bolumunun ise yoksul ya da 90k yoksul ailelerden geldigini belirtmistir.

West ve

29

Glueck'lann
-llimlintin

yaptiklan
ekonomik

arastirrna
kosullanmn

sonuclanna

gore

90k dusuk

de

oldugu

suclulann
saptanmistir

buyuk

bir

( Yavuzer

998: 154 ).

Suclulann
ip olduklan

buyuk bir bolumunun

gorulmusse,

sosyo-ekonomik

ve istatistikler

arasmda yuksek iliski oldugunu gosteriyorsa

suclulukla

di.izeyi dusuk ailelere
dusuk ekonomik

duzey

da her yoksul aileden suclu birey

,_,acag1 da soylenernez ( Gumuscubuk 1991 :39 ).

AiLENiN EGiTiM DURUMU

Ailenin egitim durumu, suclulugu etkileyen en onemli faktorlerden birisidir.
Cocugun dcgumundan sonra ilk egitimini aldigi yer ailesidir. Bu bakimdan ailenin
egitim seviyesi 90k onemlidir.

Son zamanlarda yapilan arastirmalarda,
anne baba egitiminin etkisi ve gelecekteki
vurgulanmaktadir.

cocugun yasammm baslangicinda,

ruh saghg: acisindan tasidig: onem

Okuma yazma bilmeyen anne babanm cocugunu tammak icin

hicbir bilimsel aydmlanma olanagi yoktur. Egitilmis olmak, anne babaya hie; degilse
kendi davramslanm

elestirme ve denetleme

arastirmada

suclu cocuklann

egitimsizlik

oldugu ortaya cikrmsnr.

%40. 7' sinin de babalanmn

sahip

olduklan

olanagim vermektedir.
ailelerin

Sucl u cocuklann

okuma yazma bilmedikleri

Y apilan bir

sorunlanndan

birisinin

% 7 6.6' smm annelerinin,
saptanmistir

( Y avuzer

1998: 149 ). Ailenin egitim seviyesinin dusuk olmasi suclulukta onemli bir yer tutar.
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AiLE GENiSLiGi
Bircok kriminolojik

arastirrna,

kanitlar. West, yaptigi arastirmasmda,

suclulann kalabalik

ailelerden geldigini

dart ya da daha fazla kardesten olusan

ailelerde, digerlerine gore sucluluk oranmm onemli bir duzeyde artis gosterdigini
saptarmstir ( Yavuzer 1998:159 ).

Mannheim' e gore, ailenin

genisliginin

ancak diger

bazi

sartlann da

katilmasi ile sue sebebi olabilir. Ailenin genisligi, dolayisiyla cocuk kendisini fizik
ve manevi yonden terkedilmis, ihmal edilmis olarak hissedebilir ve boylece ailenin
genisligi sucu tahrik edici etki yapabilir ( Donmezer 1994:251 ).

Ailede cocuk sayismin azhgi ya da coklugu, aile gelirinin dagihmmda yan
etki yapabilir. Boylece cocuk zamansiz olarak aile disma itilebilir, bu da onun ruhsal
ve iradi aykm davranislanna yol acabilmektedir, Cocuk sayisimn coklugu, cocukla
ana baba iliskilerinin seviyesine de etki yapabilir. Bilgisizlik, ahskanliklar gibi baska
nedenlerin de eklenmesi ile cocuklar anne babalan tarafmdan ihmal edilebilirler.
Kardeslerin coklugu, ana ve babalann ilgisizlikleri,

cocuga karsi asm serbestlik,

korumalar, kiyaslamalar gibi davraruslar ozellikle 90k cocuklu ailelerde ayn bir
onern tasir. Tek evlat olma durumunda ise, simartilma, her aykm davramsm hosgoru
ile karsilanrnasi,

cocugun

maddi

imkanlarla

desteklenmesi,

cocugu

suca iten

nedenlerin kaynagidir ( Ankay 1992: 131 ).

Cok cocuklu veya amca, dayi, hala ve bunlann cocuklanyla mustereken
oturulan ailelerde, anne-babalar

cocuklann terbiyeleri ile ugrasamazlar,

cocugun

iyiyi kotuden ayirmasina, sosyal degerleri ogrenmesine yardimci olamazlar. Boyle
ailelerde cocuklarin suclu olma ihtimalleri yuksektir ( Soyaslan 1996:85 ).
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lngiltere' de i~c;i simflannda

daha cok genis ail el er gorulmektedir.

Cocuk

suclulugu oram da bu ailelerde yi.iksektir. Genis ailelerdeki cocuk sayisinm fazla
olusu, cocuklann yeter derecede egitimlerine engel olmaktadir ( Tezcan 1996: 156 ).

Bircok etkenle sucluluk arasmdaki iliski arastmldiginda

en yakm iliskinin

aile buyuklugu oldugu gorulmus ve bu bircok arastirma ile de desteklenmektedir
( Gumuscubuk 1991 :41 ) .

AiLEDE KOTU ORNEKLER

Prof.Dr.Semin,

anne ve babamn

iyi ve kotu ozelliklerinin,

cocugun

karakterini olusturacak hammaddeler oldugunu belirtmistir. Suclu ya da alkolik anne
babanm, cocugun sececegi ornekler olmalan acismdan son derece zararh oidugunu
ileri surmustur ( Yavuzer 1998: 14 7 ).

Cocugu suca iten onernii

bir faktor, aile uyeierinden

birinin ozellikle

babanm sue; islemesidir, Ailede anne ya da babanm 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 parcalanir ( Ulugtekin 1991 :43 ).

Donmezer (1994:252 ), aileye mensup kisilerden bazilanrun suclu olmalan,
alkole tutkun bulunuslan ve kotu ahlaki durumlan suclulugun sebeplerinden kabul
edildigini belirtmistir.
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Anne ve babanin sue islemeyi meslek edinmeleri, anne-babamn cocuklanrn
u ise tesvik etmeleri durumunda, cocuklar da onlan taklit ederek suca yonelebilirler.

Ornegin, cocuguna yankesiciligi ogreterek yetistiren suclulara sikca rastlanmaktadir
i9li 1994: 240 ).

Ferguson, Glasgow'da yaptigi arasnrrnada, babalan suclu olan cocuklann
diger cocuklara oranla iki kat daha fazla sue islediklerini ortaya koyrnustur ( Yavuzer
1998:147 ).
Taft, ailenin cocuga sucu telkin veya ogretrnek hususundaki
mekanizmasim ti9 sekilde ozetliyor:
1- Ebeveyn cocuklanna acik olarak sucu ogretir,
2- Dogrudan dcgruya bir ogretim bulunmamakla beraber,
cocuk etrafmda gordugu suclu tavir ve hareketi taklit eder,
3- Cocuga antisosyal fiil ve hareketler yaptmhr ( Donmezer
1994:252 ).

Sonuc olarak, sucluluk ogrenilen

bir davrams

icindeki kotu ornekler cocuga ve onun sucluluguna

olmasmdan

dolayi aile

etki yapar. Fakat aile icinde

suclulann bulunmasi kesin bir sucluluk sebebi degil, fakat ancak suca yoneltmesi
mumkun bir olay teskil eder.

AiLENiN YAPISI

Ailenin cocugun buyumesinde ve yetkinlesmesinde onemli bir etkisi vardir.
Ancak bunun aile yapi bakimmdan tam oldugu surece gecerliligi artmaktadir.
Aynlma,

olum gibi etkenler

ailenin yapi bakimmdan

tam olmadigim

gosterrnekte ve islevini geregi gibi yaparnamaktadir. Bu tur ailelerden gelen cocuk,
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bircok olanaktan yoksun bulunmakta, sapan davrarusi ve isledigi kusurlar nedeniyle
yasa karsismda sorumlu duruma dusmektedir ( Yavuzer 1998: 145 ).

Huzurlu

veya huzursuz,

birlik icinde veya dagilmis

aileler,

suclulukta

onemli bir faktordur. Huzursuz ailelerde yetisen gene, stersli, isyankar ve agresiftir.
Anne ve babanm bosanmis olmalan ya da ayn yasamalan da suclulugun nedenidir
(Soyaslan 1996:84 ).

Parcalanmis
ugratugi

aile deneyimi,

cocugun

toplumsallasrna

gibi hatali va eksik toplumsallasmaya

toplumsallasmamn

gorunen

sonuclanndan

surecini

kesintiye

da yol acar. Hatali

ve eksik

biri de sue davramsidir.

West

ve

Farrington, ana ya da babadan birinin olurnu nedeniyle degil, terk aynhk ya da
bosanma gibi bir nedenle ortaya cikan parcalannushgm

suclulukla iliskili oldugunu

gostermistir. Bazi arastirmacilar, suclu davramsin ortaya cikmasmda ana yoksunlugu
uzerinde onernle dururken, bazilan baba yoksunlugu ile suclu davrams arasmda
guclu bir iliski oldugunu savunmuslardir ( Ulugtekin 1991:38 ).

Shaw ve Mckay cahsmalannda,

suclu ve suclu olmayan grupta parcalanmis

aile faktorunu incelemisler ve suclu grubun %42.S'inin, suclu olmayan grubun ise
%36.1 'inin parcalanmis

ailelerden geldiklerini gostermislerdir.

Aynca cahsmalar,

parcalanrms ailenin erkek cocuklardan cok kiz cocuklar uzerinde etkin oldugunu
osrermektedir ( iyli 1994 :23 8 ).

Uzun zamanlardan

beri yanm ailelere ait cocuklann

suclulugu

dikkat

kmis ve arastirmalara konu olmustur. Glueck'lann 2000 suclu uzerinde yaptiklan
-

elemede, ucte ikisinin olurn, ebeveynin aynlrnis ve bosanmis bulunmalanndan
layi yanm ailelere ait bulunduklan aciklanrmstir. Amerika'da tutulan mahkeme
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arsivleri de suclulann yuksek oranda yanm ailelerden geldiklerini gosterrnistir
( Donmezer 1994:244 ).

Normal

bir

aile,

uyelerinin

tern el ihtiyaclanru

karsilar

ve

faydali

fonksiyonlar kazandirarak onlann sihhatli gelisrnelerine hicbir kisitlama olmaksizin
yardim eder ( Gumuscubuk 1991:31 ).

Normal bir ailede ebeveynler kiside bir guven ve hayatm devarm duygusunu
yerlestirir. Ebeveynin varligi, ki~ideki guven duygusunun devam sarti halini ahr. Kisi
icin en guclu modelleri olustururlar. Ebeveynin, ana veya babanm aileyi terk etmesi,
kisinin duygusal hayati, karakterinin olusmasi uzerinde asli etki yapabilir (Donmezer
1994:248 ).

Sonuc olarak, parcalanmis

aile ortami cocuklan suclu davrarusa itecek on

kosullan olu~turmaktadir, ancak her parcalanmis aileden de suclu cocuk cikmaz.

AiLE

tct iLi~KiLER
Bu bolumde, aile icinde ebeveynlerin birbirleriyle ve cocuklanyla olan iliski

bicimleri uzerinde durulacaknr.

"

Anne-baba-c;;ocuk

toplumsalla~masmda,

dolayisiyla

iliskileri

cocugun

yeterli

ya

suclu davranisin ortaya cikrnasinda

da

yetersiz

onernli rol

oynar" ( Ulugtekin 1991 :39 ).

Cocugun ana-babasi tarafmdan reddedilmesi, ana-baba sevgisinin olrnamasi
demektir ve su nedenlerle cocuklann suca yonelrnesine neden olabilmektedir:
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1-Reddedilen cocuklar, birbirine guvenip, ilgi gostermeyen
bir aileden geldikleri icin baskalanyla iliski kurrnayi ve
isbirligini basaramamaktadn-lar
2-Reddedilen cocuklann, ana-babaya baghliklan yoktur.
Cocuklann suca yonelmesi yonunden ana-baba reddi, diger
bazr nedenlerden daha etkilidir ( Demirbas 2001: 175 ).
Prof.Dr. Semin'e gore, istenmeyen,
saldrrganhkur.

Bu

cocuklar,

sevilmeyen cocugun tipik davrarusi

kendilerine

ozel

baskalarindan arrnagan beklerler. Olumsuzdurlar,

muamele

edilmesini

isterler,

kavgaci ve isyankardrrlar. Ukala

olduklan ve sue islemeye egilimli bulunduklan gorulur. Suclu olmayanlann anne ve
babalan tarafindan esit duzeyde sevilmelerine

karsilik, suclu cocuklann anneleri

tarafmdan daha eek sevildikleri varsayimmi ileri suren Andry, arastirmasi sonucunda
suclu deneklerin %69'unun anneleri tarafmdan daha cok sevildiklerini saptarmsnr
( Yavuzer 1998:144).

Suclulukla

ilgili olarak bazi sosyo-psikolojik

nedenler

incelendiginde,

ebeveynlerin cocugu reddetmesi veya cocugun anne sicakligmdan mahrum kalmasi
ile sucluluk arasmda iliski bulunmustur ( Gumuscubuk 1991 :35 ).

Suclulukta, cocuga karsi anne baba tutumlan cok onernlidir. Otoriter-baskici
bir aile cocugu isyana itebilir. Ailede gorulen baskmm ters tepkisini cocuk etrafma
karsi gosterebilir. Otoriter ailenin baskisi cocugun evi terkine neden olacaktir. Cunku
cocuk baskidan bikacaktir, guveli bir yer arayacaktrr;
rastgele

bir yasam

olabilecektir.

Otorite

nedendir.Alabildigine

surdurecek,

sue

faili

olabilecegi

yoklugu

da

cocugun

suclu

sokakta kendisi gibilerle
gibi,

sue magduru

olmasinda

bir

da

baska

ozgur yetisen cocuk yasak nedir, yapilmarnasi gereken nedir

bilmeyecektir ( Soyaslan 1996:86 ).

A~m koruma ve hosgorunun

egemen oldugu egitim ve disiplin anlayisi

kadar, asin sert ve otoriter bir uygulama da yanlis ve zararhdir. Tutarsiz, kati,

36'

hosgoruden

uzak ve baskih disiplin uygulamasi,

olumsuz ve itaatsiz cocuklann

yetismesine neden olurken, asin hosgorulu ya da umursamaz bir yetistirme tarzi da,
baskalannm
cikmasma

zaranna,

isteklerine

doyum

yo! acacaktir. Cocuklann

arayan

bu olumsuz

bencilce

davranislann

davranislan

ortaya

, ana-baba-cocuk

iliskisini bozabilecek, hatta anti-sosyal davramslara ve sucluluga donusebilccektir.
Yapilan arastirrnalarda, suclu genclerin evden kacmalanna,

yani bir anlamda anti-

sosyal davrarusa ilk adimlaruu atmalanna neden olan en buyuk etkenin baba baskisi

oldugu gorulur ( Yavuzer 1998:138 ).

Ana-baba davraruslanyla, cocuklann davranislan arasmdaki iliskileri konu
alan arastirmalara gore baskici olmayan, esnek ve hosgorulu ana babalar, cocuklarda
olumlu duygusal, toplumsal ve bilissel gelismeye yol acmaktadirlar

(Aydogmus ve

Digerleri 2001:126).

Ebeveynlerin

birbiri ile olan iliski tarzlanmn,

kavgalar ve gurultulerin devam ettigi aileler, suclulukta
arasmdaki

normal sekilden saptigi,
etkili olacaktir.Ebeveyn

ahenksiz iliskilerin cocugun zihinsel ve bedensel olusmasinda

buyuk

tehlikeler yarattigi muhakkaktir ( Donmezer 1994:248 ).

Aynca aile icinde esler arasmdaki iliski, cocuklara karsi takimlan tavn
etkileyen bir faktordur. Ornegin, esiyle anlasamayan, mutsuz bir anne tum sevgisini
cocuguna vererek, onunla asm derecede butunlesebildigi gibi, tam tersine saldirgan
bir tutuma da burunebilir. Anne-baba arasmdaki catismalar cocugu kendi kendisiyle
, atisma haline sokar, hatta antisosyal davranislara iter ( Gumuscubuk 1991 :34 ).

Ana baba arasmdaki catisma, kavgalar.sizlanmalar

ve anlasmazhklarla

olu bir ev ortami, cocuklar uzerinde, gerek asin serbesti, gerekse asin kisitlayrci ana
aba tutumundan

cok daha yikici bir etki yapar, cocuklarda

saldirganlik

cluluk davramslanna neden olabilir ( Aydogmus ve Digerleri 2001: 128 ).

ya da

BOLUMIII

YONTEM.

Bu bolumde, arastirma yontemi, evren ve orneklem, veri toplama teknikleri
ve verilerin cozumlenmesi ele ahnmisnr.

Evren ve Orneklern

Arastirma evrenini, 2002-2003 yilinda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti,
Lefkosa Merkezi Cezaevi 'nde bulunan hukumluler olusturmaktadir.

Uygulama

sirasinda,

Lefkosa Merkezi Cezaevi'ndaki

kadm ve 113 erkek olarak saptanrrnstir.

hukumlu

Boylece, arastirmamn

sayisi 3

omeklemi,

bu

cezaevinde bulunan toplam 116 hukumlu olarak belirlenmistir.

Veri Toplama Teknikleri

Arastirmada kullamlacak veriler anket teknigi ve literatur taramasi yoluyla
elde edilmistir.

Kuzey Kibns

bulunan hukumlulerin

Turk Cumhuriyeti

Lefkosa Merkezi

Cezaevi'nde

sue islemelerinde ailenin etkisini belirlemek uzere konu ile

ilgili yaymlardan yararlarulmistir.

Elde

edilen

duzenlenmesinde

bilgilerin

katkisiyla

bir

anket

temel veri kaynagi olarak hukumlulere

gelistirilmis,
uygulanan

tablolann
soru kagidi

kullarulrmsnr, Hazirlanan soru kagidi, 46 adet coktan secmeli sorudan olusmustur.
Sorn kagidmda, oncelikle hukumlulerin toplumsal konumunu belirlemeye

yonelik

olarak, ogrenim durumu, medeni hali, ailesiyle ilgili ve cahsma yasarnina iliskin
sorular yer alrmstir. Daha sonra ise hiikumlulerin isledikleri sucla ilgili sorulara yer
verilmistir,
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Verilerin <;oziimlenmesi

Arastirma
degerlendirilrnistir.

sonucu

elde edilen

verilerin

Bu veriler, cozumlenerek

dokumu

istatistiksel

tablolarla belirtilmistir.

tekniklerle
Elde edilen

bulgular tablolar yardrmi ile yorumlanmistir.

Arastirrnada, hukumlulerin toplumsal konumlanna,

mesleklerine, ekonomik

durumlanna, aile durumuna, evlilik yasamma ve hukumlulerin isledikleri suca iliskin
elde edilen veriler frekans ve yuzde yoluyla cozumlenmistir. Alt problemlere iliskin
veriler ise varyans analizi teknigi ile cozumlenerek tablolara yerlestirilmistir.

BOLUMIV

BULGULAR VE YORUMLAR
Arastirma verilerimiz, oncelikle htiktimliilerin toplumsal konumlan
yapilanm

iceren bolumler

halinde

sunulmustur,

ve aile

Daha soma ise htiktimltilerin

isledikleri suclara iliskin verilere ve son bolurnde ise alt problemlerle ilgili verilere
yer verilmistir.

l.HUKUMLULERiN TOPLUMSAL KONUMLARINA iLi~KiN VERiLER

Cinsiyet, Yas, Ogrenim Durumu, Cezaevine Girmeden Once Yasamlan
Y erlesim Birimi ve Medeni Hallerine ili~kin veriler

Tablo 1: Htiktimltilerin Cinsiyete Gore Dagihrm (%)
CiNSiYET

SAYI

Kadm

3

%
2.6

Erkek

113

97.4

TOPLAM

116

100

Htiktimltilerin

cinsiyete

gore

dagihmmi gosteren

Tablo 1

incelendiginde

htiktimltilerin %97.4 'unun erkek, %2.6'smm ise kadin oldugu gorulmektedir.

Tablo 2: Htiktimltilerin Ya~a Gore Dag1hm1 (%)
YASLAR

SAYI

%

0-20

13

11.2

20-30

61

52.6

30-40

23

19.8

40-50

16

13.8

50 +

')

-'

2.6

40

[ TOPLAM

116

100

Tablo 2' de goriildtigti gibi cezaevinde 20-3 0 yaslannda

olan htiktimltilerin

oraru ( % 52.6 ) digerlerine gore daha yuksektir. Bundan soma ikinci sirayi 30-40
yaslannda olanlar ( % 19.8) almakta vebunu 40-50 yas ( % 13.8) izlemektedir.

Tab lo 3: Hukumlulcrin Ogrenim Durnmlanna Gore Dag1hm1 ( % )
OGRENiM DURUMU

SAYI

%

2

1.7

ilkokul mezunu

41

35.3

Ortaokul veya dengi okul mezunu

27

23.3

Lise veya dengi okul mezunu

35

30.2

Dniversite mezunu

10

8.6

Dig er

1

0.9

116

100

Okur yazar degil

TOPLAM

Tablo 3'de goriildugu gibi htiktimliilerin yanya yakirnru ( % 35.3 ) ilkokul
mezunlan

olu~turmaktad1r. Lise veya dengi okul mezunlan

% 30.2'lik bir oranla

ikinci sirada yer alirken, ucuncu sirada % 23 .3 ile ortaokul
mezunlan

veya dengi okul

yer almaktadir. Universite mezunu olanlann oram % 8.6, okur yazar

olmayanlann oraru ise % 1. 7' dir.

Tablo 4: Hukurnlulerin Cezaevine Girmeden Once Yasadiklan Yere Gore
Dag1hm1 ( % )
Y A$ANILAN YER

SAYI

%

n

55

47.4

ilc;e

23

19.8

Koy

38

32.8

TOPLAM

116

100

41

Tablo 4'de elde edilen dagrhm sonucu, htiktimliilerin % 47.4\intin cezaevine
girmeden once ilde yasadig. gortilmti~ttir. Koyde yasayanlarin oraru % 32.8, ilcede
yasayanlann orarn ise % 19. 8 'dir.

Tablo 5: Htiktimliilerin Medeni Hallerine Gore Dag1hm1 ( %)
MEDENiHAL

SAYI

%

Bekar

45

38.8

Evli

52

44.8

Esi olrnus

3

2.6

Bosanmis

14

12.1

<;:ok esli

2

1.7

TOPLAM

116

100

Tablo 5'de .medeni hale gore dagihm incelendiginde, htiktimliilerin yansma
yakmmm evli oldugu ( % 44.8 ) gortilmektedir. Hir;: evlenmemis hukumlu oraru %
38.8 'dir. Esi olmti~ veya bosanmis olanlann toplam oraru da % 14.7'dir.

Hiikiimliilerin Meslekleri ve Ekonomik Durumlarma Iliskin veriler

Tablo 6: Htiktimliilerin Cezaevine Girmeden Once Yaptiklan i~e Gore Dagihrm (%)
YAPTIKLARI i~

SAYI

%

20

17.2

5

4.3

7

6

1

0.9

Serbest

44

37.9

i~r;:i

21

18.1

Ti caret

7

6

Ba~ka

11

9.5

Issiz
Memur
Ogrenci
Bankac1

42

1 TOPLAM

116

100

Tablo 6 incelendiginde cezaevine girmeden once calisan htiki.imltilerin buyuk
bir bolumu ( % 37.9 ) serbest meslek sahibidir. i~9i olan hukumlu oram % 18.1,
issizlerin oraninm ise % 17.2 oldugu gorulmektedir.

Tablo 7: Hi.iktimltilerin En Son Y aptiklan Isten Aldiklan Gelirin Gecinmclerine
Yetip Y etmedigine Gore Dag1hm1 ( % )
GEURIN YETiP YETMEDiGi

SAYI

%

Evet rahatca Ge9iniyorduk

36

31

Gecinmekte Gucluk Cekiyorduk

64

55.2

E~im ve Benim Gelirlerimiz
Ge9inmemize ancak yetiyordu
Dig er

9

7.8

7

6

116

100

TOPLAM

Tablo 7'de gortildtigti gibi hukumlulerir, buyuk bir bolumunun ( % 55.2 ) en
son yaptiklan

isten aldiklan

gelirle gecinrnekte gucluk cektikleri gortilmektedir.

Hnkumlarerin % 31 'inin ise gelirleriyle rahatca gecindikleri gcrulmektedir

Hiikiimliilerin Anne Baba Ailesine Iliskin Veriler

Tablo 8 : Htiktimltilerin Ailelerinin Oz, ya da Ovey Cocuklan Olup Olmadiklan
Durumuna Gore Dagrhrm ( % )

Oz
Ovey
TOPLAM

SAYI

%

113

97.4

3

2.6

116

100
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Tablo 8 incelendiginde

htikilmltilerin 90k buyuk bir bolumu ( % 97.4 )

ailelerinin oz cocuklanrhj Ailelerinin uvey cocuklan olanlarm oraru ise % 2.6 'drr.

Tablo 9: Hukumlulerin <;:ocukluklanmn Kimlerle Gectigine Gore Dagihrm ( % )
<;:OCUKLUGUNUN BERABER GE<;:Tidi
KiSiLER
,
Anne- baba ve kardqlerimle
Buyukanne ve Bilyiikbabamla
Teyze ve dayilanmla
Amca ve Halalanmla
: U zak Akrabalanmla

I

Diger
TOP LAM

SAYI

%

95

81.9

2

1.7

4

3.4

2

1.7

2

1.7

11

9.5

116

100

Tab lo 9 incelendiginde, hiiktimltilerin 90k buyuk bir boliimiiniln ( % 81. 9)
9ocukluklanm anne, baba ve karde~leriyle gecirdikleri gorulmektedir. <;::ocukluklanm
yakin akrabalannm yanmda gecirenlerin orarn % 6.8, uzak akrabalarmm yanmda
gecirenlcrin oram ise % 1. 7' dir,

Tablo 10: Hukumlulcrin Karde~ Sayisina Gore Dagihrrn ( % )
KARDES SA YISI

SAYI

%

1

8

6.9

2

16

13.8

3

22

19

4

11

9.5

5

17

14.7

6

15

12.9

7

9

7.8

8

3

2.6

44

9

3

2.6

6

5.2

2

1.7

1

0.9

1

0.9

1

0.9

1

0.9

116

100

10
11
13
14
17
20
TOP LAM

Tab lo 10 incelendiginde, hiikUmlillerin daha cok 3 kardes olduklan ( % 19 )
gorulmektedir

Bunu ikinci sirada 5 kardes olanlar ( % 14. 7 ), ucuncu sirada ise 2

kardes olanlar ( % 13.8) izlemektedir.

Tablo 11: Htiktimltilerin Ailelerinin Ka9mc1 Cocugu Olduklanna Gore Dag1lrm1 (% )
AiLENiN KA<;INCI

cocuou

ilk
Ikinci
U<;:tinci.i
Dordtincti
Be~inci
Altmci
TOPLAM

SAYI

%

44

37.9

26

22.4

14

12. l

10

8.6

10

8.6

12

10.3

116

100

Tablo 11 'de htiki.imlillerin ailelerinin ka9mc1 cocuklan olduguna gore dagihrm
incelendiginde, hUktimltilerin % 37.9'unun ilk cocuk, % 22.4 'tin-Un ise ikinci cocuk
olduklan

gortilmektedir.

Ailelerinin

ucuncu cocuklan

olanlar % 12.1 ve altmci

cocuklan olanlann orani ise % 10.3 'tur. Ailelerinin dorduncu cocuklan olanlar ile
besinci cccuklan olanlann cram ise % 8.6'd1r.
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Tablo 12: HUhimltilerin Anne-Babalanyla Anla$ma Durumlanna Gore Dag1hm1 (%)

ANLASMA DURUMU

SAYI

%

Annemle iyi anla$ird1k

12

10.3

Babamla iyi anlasirdik

2

1.8

ikisi ile de anlasmazdu-,

18

15.5

ikisi ile de iyi anlasirdim

68

58.6

Annemle anla$amazd1m

4

3.4

Babamla anla$amazd1m

12

10.3

116

100

TOP LAM

Tablo 12 incelendiginde, htiktimltilerin yandan fazlasmm ( % 58.6 ) anne ve
babalannin her ikisiyle de iyi anla$t1klan gorulmektedi-

Anne va babasmm

her

ikisiyle de an1a$amayan1ar % 15.5'tir. Babasiyla an1a$amayanlann oram ( % 10.3),
annesiyle anla~amayanlann oranmdan ( % 3 .4 ) daha yuksek oldugu gortilmektedir.

Tab lo 13: Hukurnlulerin Aile i9i i1i$ki Bicirnlerine Gore Dag1hm1 ( % )
AiLE

tcr iLISKi

Bi~iMi

Annem babamla anlasamazdi,
babam annemi doverdi
Annemle anla$amazd1m, annem
beni sik sik doverdi
Babam 90k icki icerdi, annemi ve
beni doverdi
Ben karde$lerimle anla$amaz hep
kavga ederdim
Genellikle ailede herkes birbiriyle
iyi anlasird:
Diger
TOPLAM

SAYI

%

10

8.6

4

3.4

6

5.2

5

4.3

74

63.8

17

14.7

116

100
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:,
Tablo 13 incelendiginde,

hukumlulerin

buyuk bir bolumunun

( % 63.8 )

ailesinde herkesin birbiriyle iyi anlastigi gorulmektedir, Annesi ile babasi arasmda
anlasmazhk olanlann % 8.6 oranmda oldugu gorulmektedir.

Tablo 14: Hukumlulerin Anne-Babalannm
OGRENiM DERECESi

Ogrenim Durumlanna Gore Dagihrru (%)
ANNE

BABA

Sayi
21

%
18.1

Sayi
10

%
8.6

Ilkokul mezunu

65

56

59

50.9

Ortaokul veya dengi okul
mezunu
Lise veya dengi okul mezunu

12

10.3

18

15.5

16

13.8

24

20.7

Universite mezunu

2

1.7

5

4.3

YOPLAM

116

100

116

100

-

Okur yazar degil

Tablo

14'de anne-babamn

ogrenim duzeylerini

gozle gorulur bir fark bulunmaktadir.

gosteren

oranlar

arasmda

Babalann ogrenim duzeyleri annelere gore

oldukca yuksektir. Annesi okur-yazar olmayan hukumluler
sahipken, babasi okur-yazar olmayan hukumluler
babasi ilkokul mezunu olan hukumlulerin

oram

% 18.1 'lik bir orana

% 8.6 oramndadir,

Annesi ve

birbirine cok yakmdir.Annesi

ilkokul mezunu olan hukumluler %56, babasi ilkokul mezunu olan hukumluler de
%50.9 oranmda oldugu gorulmektedir.

Tablo 15: Hukumlulerin Anne-Babalannm
Cahsmadiklanna

Gelir getiren Bir lste Calisip

gore Dagihmi ( % )

i$TE <;ALI$IP <;ALI$MADIGI

SAYI

%

Annem cahsiyordu

8

6.9

Babam calisiyordu

64

55.2

Her ikisi de calisiyordu

22

19

47

Hi9biri calisrmyordu

22

19

TOPLAM

116

100

Tabla 15'de gortildtigti gibi hukumlulerin
cahsmaktadir.

Hukumlulerin

% 55.2'sinin yalmzca babalan

% l 9'unun da anne ve babalannm

her ikisinin de

calismadigi gorulmektedir.

Tabla 16: Hukumlulerin Anne-Babalanyla Birlikte Yasarken Ekonomik Sikmti
Cekip Cekmediklerine Gore Dagihmi ( % )
GELiRiN GEc;:iME YETiP YETMEDiGi

SAYI

%

Gelirimizle rahatca geciniyorduk

55

47.4

Gelirimiz gecinmernize yetmiyordu

54

46.6

Dig er

7

6

116

100

'

TOP LAM

Tabla 16' da goruldugtt gibi, hukumlulerin % 4 7.4 'unun anne baba ailesinde
gelirleriyle

rahatca

gecindiklerini

belirtmislerdir,

Gelirleriyle

gecinmeyenlerin oram da % 46.6'du.

Hiikiimliilerin Evlilik Yasamma ili~kin Veriler

Tabla 17: Hukumlulerin Su9 Isledikleri Zamank:i Medeni Hallerine Gore
Dagilirrn ( % )
MEDENi HALi

SAYI

%

Bekar

43

37.1

Evli

53

45.7

Esi olmus

5

4.3

Basanmis

15

12.9

TOPLAM

116

100

I

rahatca
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Medeni hale iliskin dagihrn incelendiginde, hukumlulerin yansma yakimmn
( % 45. 7 ) sue isledikleri anda evli olduklan gorulmektedir. Bunu sue isledikleri anda
his: evlenmemis olanlar ( % 37.1 ) izlemektedir. Sus: isledigi anda esi olmus veya
bosanmis olanlann orarn ise % 17 .2 'dir.

Tablo 18: Hukumlulerin Evliliklerinin ilk Evlilik Olup Olmadigina Gore

Dagihmi ( % )
KA<::INCI EVLiLiK

SAYI

%

ilk

· 65

87.8

Daha fazlasi

9

12.2

TOPLAM

74

100

Tablo

18 incelendiginde,

hukumlulerin

% 87.8 gibi buyuk bir kisrrurun

evliliklerinin ilk evliligi oldugu gorulmektedir.

Tablo 19: Hukumlulerin ve E~lerinin ilk Evlenme Yasma Gore Dagihmi ( % )
ERKEK HUKUMLD

KADIN HUKUMLU

YA$

E$i

%

15-19

29

42.6

4

5.8

2

66.7

20-24

24

35.3

35

51.5

1

33.3

25-29

10

14.7

25

36.8

1

33.3

30-35

4

5.9

3

4.4

2

66.7

35 +

1

1.5

1

1.5

TOPLAM

68

100

68

100

3

100

3

100

KENDI

%

E$i

%

KENDI

%

Erkek hukumlulerin evlenme yaslanm gruplayarak elde ettigimiz dagihrnda
daha cok 20-24 ( % 51.5 ) ve 25-29 ( % 36.8 ) yas gruplannda

evlendiklerini

goruyoruz. Erkek hukumlulerin eslerinin cogunlugu ( % 42.6 ) 15-19 yas grubunda
evlenmislerdir.
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Hukumlu kadmlann evlenme yaslanm gruplayarak elde ettigimiz dagihrnda

goruldugu gibi hukumlu kadmlann yandan fazlasi ( % 66. 7) 15-19 yas arasmda
evlenmislerdir.
hukumlulerin

20-24 yaslan arasmda evlenenlerin
eslerinin

yandan

fazlasi

oram ise % 33.3'ttir.

( % 66.7

)

30-35

yaslan

Kadm
arasmda

evlenmislerdir.

Tablo 20: Hukumlulerin Evlenmeye Karar Veris Bicimleri Bakimmdan Dagrhmi (%)
EVLENMEDE KARAR VEREN

SAYI

%

Birlikte karar verdik

37

50

Gorucu usulu ile evlendik

20

27

Arkadaslar araciligi ile evlendik

4

5.4

Kacarak evlendik

12

16.2

Dig er

1

1.4

74

100

TOPLAM

Tablo 20'de yer alan dagihrnda, hukumlulerin yansmm ( % 50) esiyle birlikte
karar verip evlendikleri gorulmektedir. Gorucu usulu ile evlenenlerin

oram % 27,

kacarak evlenenlerin oram ise % 16.2 'dir.

Tablo 21: Hukumlulerin Evlenme Bicimlerine Gore Dagihmi ( % )
EVLENME Bi<;::iMi

SAYI

%

Resmi Nikah

38

51.4

Dini Nikah

10

13.5

Her ikiside

26

35.1

TOPLAM

74

100

Tab lo 21 'de gortildi.igti gibi, hukumlulerin yandan fazlasi ( % 51.4 ) resmi
nikahla evlenmistir. % 35.1 'i hem resmi hem dini nikahla, % 13.S'i yalmzca dini
nikahla ev lenmistir.
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Tablo 22: Hukumlulerin Esleriyle Aralannda Akrabahk Olup Olmadigina Gore
Dagihnu ( % )
E$i:NiZLE ARANIZDA AKRABALIK
VAR MI?
Evet
Hayir
TOPLAM

'\

SAYI

%

6

8.1

68

91.9

74

100

Tablo 22'de goruldugu gibi, hukumlulerin % 91.9 gibi yuksek bir kismuun
esiyle aralannda akrabalik yoktur.

Hukumlulerin

esleriyle

aralannda akrabahk

olanlar ise % 8.1 'dir.

Tablo 23: Hukumlulerin E~lerinin Ogrenim Durumuna Gore Dagihrm ( % )
OGRENiM DURUMU

SAYI

%

8

10.8

ilkokul Mezunu

25

33.8

Ortaokul veya dengi okul
mezunu
Lise
yada
dengi
okul
mezunu
Universite

16

21.6

13

17.6

12

16.2

TOPLAM

74

100

Okur Yazar Degil

Tablo

23

incelendiginde,

hukumlulerin

eslerinin

yansma

yakm

bir

bolumunun ( % 33.8) ilkokul mezunu oldugu gorulmektedir. Esi ortaokul veya dengi
okul mezunu olanlann oram % 17 .6' dir. Esi okur yazar olmayanlar
oramndadir.

ise % 10.8

Tablo 24: Hukumlulerin

Eslerinin

MESLEK DURUMU

Mesleklerine

Gore Dagil11111 ( % )

SAYI

%

i~siz

45

61

Memur

2

2.7

Ogrenci

2

2.7

5

6.7

Bankaci

2

2.7

Ser best

6

8.1

Ti caret

2

2.7

lsci

4

5.3

Dig er

6

8.1

TOPLAM

74

100

Ogretmen

"

Tablo 24' de goruldugu gibi, hukumlulerin eslerinin buyuk bir bolumunun
( % 61 ) issiz oldugu gorulmektedir. Serbest meslek sahibi olanlar % 8.1, ogretmen
olanlann oram ise % 6.7 'dir.

Tablo 25: Hukumlulerin Ba~hk Parasi Odeyip Odemediklerine Gore Dag1hm1 ( % )
EVLENiRKEN BA$LIK P ARASI
ODEDiNiz Mi?
Evet

SAYI

%

12

16.2

Hayir

62

83.8

TOPLAM

74

100

Tablo 25'de goruldugu gibi, hukumlulerin
evlenirken bashk parasi odernemislerdir.

% 83.8 gibi buyuk bir kisrru
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Tabla 26: Hukumlulerin Cocuklanmn Olup Olmadigma Gore Dagihrrn ( % )
<;OCUKLARI VAR MI?

SAYI

%

Evet

49

66.2

Hayir

25

33.8

TOPLAM

74

100

~

Tabla 26 incelendiginde hukumlulerin % 66.2'sinin cocuk sahibi olduklan
gorulmektedir.

Tabla 27: Hukumlulerin Esleriyle Olan lliskilerine Gore Dagihmi ( % )
iLi$Ki DUZEYi

SAYI

%

Iyi anlasirdik

51

68.9

S1k sik kavga eder ama hemen

14

18.9

Bansirdik
Her zaman kavga eder, uzun sure
kuserdik
Birbirimize hie kansmazdik

2

2.7

2

2.7

Diger

5

6.8

74

100

TOPLAM

Tablo 27'de goruldugu gibi, hukumlulerin buyuk bir kisrrnmn ( % 68.9 )
esleriyle

iyi anlastiklan, % 18.9'unun sik sik kavga edip hemen banstiklan

gortilmektedir.

Tabla 28: Hukumlulerin Esleri ile Aileleri Arasmdaki Iliskilerin Duzeyine Gore
Dagihmu % )
iLi$Ki DUZEYi

SAYI

%

iyi anlasirlardi

50

67.6

Esim ailemi pek sevmezdi

5

6.8

Ailern esimi pek sevmezdi

6

8

Hie gorusmezlerdi

8

10.8

53

Dig er

5

6.8

TOPLAM

74

100

Tablo 28'de goruldugu gibi, hukumlulerin
arasmdaki

iliskileri

iyidir.

% 14. 8' inin

% 67.6'smm esleri ile aileleri

esiyle

ailesinin

iyi

anlasamadiklan

goriilmektedir.

Tablo 29: Hukumlulerin Eslerinin Aileleriyle Olan Iliski Dtizeylerine Gore
Dagihmi ( % )
SAYI

%

Iyi anlasirdik

46

62.2

Kaymvalidemle anlasamazdim

12

16.2

Kaympederimle anlasamazdim

6

8.1

Hi<; gorusmezdik

7

9.5

Diger

3

4

TOPLAM

74

100

iLi~Ki DUZEYi

Tablo 29' da hukumlulerin eslerinin aileleriyle iliskilerine baktigirmzda
% 62.2'si iyi anlasirken, % 9.5'inin hie gorti~mediklerini gormekteyiz.

Tablo 30: Hukumlulerin Eslerinin cocuklanyla Olan Iliskilerinin Bicimine Gore
Dagihrru ( % )

rusxt TURD

SAYI

%

Onlarla yakmdan ilgiliydi

39

78

Onlara karsi kati fakat ilgiliydi

7

14

Pek fazla ilgilenmezdi

2

4

Dig er

2

4

TOPLAM

50

100
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Tab lo 3 0' da goruldugu gibi hukumlulerin buyuk bir bolumu ( % 78 ) eslerinin
cocuklanyla yakindan ilgili olduklanm bildirmislerdir.

Tab lo 31: Hukumlulerin Eslerinden Bosanmayi Dusunup Dusunmediklerine Gore
Dagihrru ( % )
E$INDEN BO$ANMA YI DU$UNDU MU ?

SAYI

%

Evet

15

20.3

Hayir

49

66.2

Arasira

10

13.5

TOPLAM

74

100

CJ

Tablo 31 'de yer alan dagilim incelendiginde hukumlulerin %66.2'si bosanmayi
dusunmediklerini ifade ederken % 20.3 ti bosanmayi dusunduklerini belirtmislerdir.

Tablo 32: Hukumlulerin Ailelerinde Onemli Kararlan Kimin Aldigina Gore
Dagihmi ( % )
AiLEDE KARARI ALAN

SAYI

%

5

6.8

Esim ve Ben

43

58.1

E~im

2

2.7

Ben

21

28.4

Diger

3

4

TOPLAM

74

100

Esimin Anne ve Babasi

Tablo 32 incelendiginde, hukumlulerin cogunun ( % 58.1) ailelerinde onemli
kararlan esleriyle kendilerinin birlikte aldigi gorulmektedir. Bunu % 28.4 oram ile
yalmzca kendileri karar verenler izlemektedir.
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2. iSLEDiKLERi SU<;A iLiSKiN VERiLER

Tablo 33: Hukumlulerin i~ledikleri Sue Turune Gore Dagihmi ( % )

sue; TURD

SAYI

%

Adam oldurme

3

2.6

Adam oldurmeye tesebbus

7

6

Yaralama

8

6.9

Olume sebebiyet

5

4.3

K1z kacirma

1

0.9

Hirsizhk

26

22.4

Uyusturucu madde kullanmak ve satmak

25

21.6

Gasp

3

2.6

Dig er

38

32.8

TOPLAM

116

100

Tablo 33 'e baktigrnuzda, htiktimltilerin % 22.4 gibi bir bolumunun hirsizhk,
% 21.6' smm ise uyusturucu madde satmak ve kullanmak

sucunu islediklerini

goruruz. %32.8 oranmda ise hukumlulerin bunlann dismda farkli suclar isledikleri,
en az ise % 0.9 ile kiz kacirma sucunu islediklerini goruruz. Orneklemimizde
tecavtiz sucu isleyen hukumluye rastlanmamistir,

Tablo 34: Htiktimltilerin Sucu Nerede i~lediklerine Gore Dagihmi ( % )

sucu

iSLEDiGi YER

SAYI

%

Evde

16

13.8

Sokakta

49

42.2

Tarlada

7

6

Dig er

44

37.9

TOPLAM

116

100

irza
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38. Halen hangi suctan hukurn giyrnis bulunuyorsunuz?
1 ( ) Adam oldurme
2 ( ) Adam oldurmeye tesebbus
3 ( ) Y aralama
4 ( ) Olume sebebiyet verme
5 ( ) K1z kacirma
6 ( ) Hirsizlik
7 ( ) Irza tecavuz
8 ( ) Uyusturucu madde satmak
9 ( ) Uyusturucu madde kullanmak
10 ( ) Uyusturucu madde satmak ve kullanmak
11 ( ) Gasp
12 ( ) Baska ( lutfen yazirnz )
.
39. Sucu hangi yerlesim yerinde islediniz ?
1 ( ) Sehirde
2 ( ) Kasabada
3 ( ) Koyde
4 ( ) Baska ( lutfen yazimz )
.
40. Sucu islerken ku1Jand1gm1zaJet neydi ?
1 ( ) His; aJet kullanmadirn
2 ( ) Atesli silah
3 ( ) Kesici alet
4 ( ) ip
5 ( ) Zehir
6 ( ) Ba~ka ( lutfen yazirnz )
.
41. Sucu nasil islediniz ?
1 ( ) Onceden karar vermis, planlarmstim
2 ( ) Sucu aniden isledim
3 ( ) Kazayla oldu
4 ( ) Baska (lutfen yaziruz )

.

42. Neden sue islediniz ?
1 ( ) Evlenmek icin
2 ( ) Namus ugruna kiskancliktan
3 ( ) Kan davasi nedeniyle
4 ( ) Sarhosken baslayan kavga yuzunden
5 ( ) Para alacagi icin
6 ( ) Arazi anlasmazhgindan
7 ( ) Maddi sikmti yuzunden
8 ( ) Baska ( lutfen yazmiz )
.

cu i$lerken tesvik ya da yardrm gorriunuz mu ?
) Tesvik gordum
) Y ardim gordum
) Ikisini de gordum
) Ne tesvik ne de yardim gordum
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44. Tesvik ya da yardim gordunuzse , kimden veya kimlerden?
1 ( ) Annemden
2 ( ) Babamdan
3 ( ) Erkek kardesimden
4 ( ) K1z kardesimden
5 ( ) Esimden
6 ( ) Cocuklanrndan
7 ( ) Amcamdan
8 ( ) Halamdan
9 ( ) Dayimdan
10 ( ) T eyzemden
11 ( ) Akraba cocuklanndan
12 ( ) Baska ( lutfen yazimz )
.
45. Suca yoneldiginiz kisinin cinsiyeti nedir?
1 ( ) Kadm
2 ( ) Erkek
46. Sucu islediginiz kisi ile akramzda akrabalik var mi .?
1 ( ) Evet
NEYiNiZ OLUR?
2 ( ) Hayir

---
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