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I

ONSOZ

Gi.inilmilzde toplumsal degerlerin surekli ve hizh bir bicimde degismesi, yem
kusaklann

psikolojik savasrmi, suclu cocuklann artmasi gibi bir sonucu da beraberinde

getirdigi gortllmektedir.

Ne varki

gelecegimizi

emanet edecegimiz

cocuklanrrnzin

yasamlan sirasmda gorulebilecek bozukluklar veya sapmalar, bi.iyi.ik sikmnlara neden
olmaktadir.

Bu arastrrmamn amaci ; cocugun suca itilmesinde ya da yoneltilmesinde etkili olan
etkenlerin neler oldugu, yeniden egitim; suclulugun onlenmesi konusunda gerekli
onlemlerin neler olabilecegi aciklanmaya calrsilmistir.

Bu amacla hazirlanan

artastirma, il<; bolumden olusmaktadir, Birinci bolumde;

Arasnrmamn Amaci, Onemi, Problem, Arastirma Sayiltilan ve Arasnrmanm Sunrhltklan
yer ahrken ,ikinci bolumde; Cocuk Suclulugunun Dunn Bugunu, Sue Teorileri, Cocuk
Suclulugunun Nedenleri, Su9 Turleri, Cocuk Sucluluguna Y aklasim Bicimleri ve Y eniden
Egitim, Cocuk Haklan, Cocuk Haklan ve Ti.irkiye, Cocuk Mahkemeleri ve K.K.T.C.'de
Cocuk Mahkemeleri

bashklar yer almaktadir. U9ilncil ve son bolumde ise S0nu9 ve

Oneriler uzerinde durulmustur.

Arastirmamn planlamp yilri.itUlmesisirasmda cahsmalanmr yonlendiren, yoneten ve
yol gostern hocam Do9. Dr. Aydin ANKA Y'a sonsuz tesekkur ederim.

Aynca istedigim bilgilere ulasmamda yardunci olan K.K.T.C Bas Savcihk
calisanlanndan saver Ozkul Ozdevim'e ve her acidan beni desteklemis olan esime icten
tesekkur ederim.

Sait CO~ANER

Gime, Nisan 2003
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OZET
Yilzyillar boyu

biitun toplumlarda cocuk, tlyesi oldugu toplumun en onemli

ylerinden biri olmustur. Cunku cocuk, AtatUrk'Un degi~iyle " gelecegimizi emanet
cdebilecegimiz tek varhklardir." Bu nedenle cocugun normal gelisiminde gorulen herhangi
· bozukluk veya sapma, bUyUk sikmulara neden olmakta ve ilgilileri birtakim tedbirler
.tmaya zorlamaktadir.lcinde bulundugumuz yuzyilm toplumsal degerlerinin silrekli ve hizli
bicimde

degismesi,

yeni kusaklann

psikolojik

cekismesinde, ' suclu cocuklartn

asmda, onemli derecede etkili olmustur.

Bu astirmanm cocuk suclulugu bolumu, biyolojik etkenker ve cevresek etkenler olma
iki asamada ele ahnmtstir. Arastirma bulgular sue olgusunun kahtsal, bedensel ve

mmsel etkenlerin sucluluk davrarusimn olusumunda etkili olabilecek bircok etkenden biri
ele ahndrgiru gorulmektedir.Bu gurup icerisinde sara, psikopati, zeka geriligi, ic
bezleri ve bedensel yap1 gibi etkenlerin diger etken guruplar kadar olmasa da sucluluk
· de etkileri gorulmektedir.

Anti-sosyal
~gii

admi verdiglmiz

sucluluk davrarusmn ozellikle 14 yas dolaylarmda

ve bu da zorunlu ergenlik donemiyle sue arasmda dinamik bir iliskinin varhgim
koymaktadir. Ornegin Tiirkiye'de suclulann yaklasik yansinm yirmibes yasm

a
donemlerindc

7

de sue islemis

olmasi

durumun

siyetini ortaya koymaktadir.

lulukta cocugun duygusal ve toplumsal gelisimi ile sue arasmda bir iliskinin

7 I -:Ian soz edilebilir. Arastirma bulgularmda

~

dogumdan sonra anneden aynlan

diger cocuklara gore bedensel ve ruhsal gelisim bozukluklarnm
gortllmektedir.
T

7

fill

Cocugun toplumsallasma

suclulukta rol

surecinde aile, toplumun temel

ogretmek ve cocugun kendine ozgU olan kisiliginin gelisimine yardimci olmak

VII

Toplumsallasam

sUrecinde kisiliginin olusturma cabasi icinde olan gene ozdeslesme,

sorumluluk, ozerklik sorunlarma i;ozUm arar. Bu Ui; kavram arasmdaki dengesizlik bireysel
ve toplumsal dengesizliklere neden olabilmektedir.

Anne ve babalann, asm koruma ve hosgorunun egemen oldugu egitim ve disiplin
anlayisi kadar asm sert ve otoriter bir uygulamanm

da yanhs ve zararh oldugu

gortilmektedir. Tutarsiz, kati, hosgoruden uzak baskih bir disiplin uygulamasi, olumsuz ve
ittatsiz cocuklann yetismesine neden olabilmektedir. Diger yandan cocugun tUmUyle dUrtU
ve istekleri dogrultusunda serbest birakan asm hosgorulu ve umarsiz bir yetistirme tarzi da
baskalannm zararma isteklerine doyum arayan bencil davramslann ortaya cikmasma yol
a9ttg1 gorulmektedir.

Suclulugun

aciklanmasmda

sosyo-ekonomik

etkenler

bUyi.ik

yer tutmaktadir.

Yoksuluk, sue uzerindc dolayh ve dogrudan etkili olmaktadir. Ekonomik kosullann, ailenin
parcalanmasina

ve ahlaki degerlerin yitirilmesi neden oldugu gorulmektedir.

Dusuk

ekonomik duzeyin cocugu suca iten tek neden olmasa da, suca elverisli ortami hazirladigi
yapilan arastirmalarda ortaya cikmaktadrr. Sagliksiz konut kosullan, kalabahk ev halki,
cehalet, dil~ilk sosyal statil gibi etkenler suca elverisli ortami olusturrnaktadir.

Ailenin gitiminin de cocuk suclulugunda
arastirmalarda

sue isleyen cocuklann

oldugunu gostermektedir.Kimlik

onemli bir yer tutmaktadir.

anne ve babalanm

Yapilan

egitim duzeylerinin dU~Uk

bunahrm, killtilrel catisma, gocler ve savaslarm da

suclulukla ilskisisinde goi; edenlerin uyum bozukluklarmm sue sayilabilecek davranislarla
belli etme egilimleri olabilecegi, bunun yanmda savaslann uluslar arasi cansmalara bagh
olarak bir artis gosterdigi incelenen kaynaklarda belirtilmektedir. Goclere paralel kimlik
bunahrm kulturel catismalann da sucluluk olgusunu ortyaya cikardrgi gorulmektedir.

Kitle iletisim araclan, ozellikle radyo ve televiziyonun siddet icerikli yayamlan,
reklam)ar, kotil yonde ozendirici programlarlan izlenmesi ile cocuk ve genclerde saldirgan
davramslara

neden

oldugu

yaptlan

arastirmalarla

ortaya

konulmustur.

Belirtilen

sebeplerden dolayi cocugun suca itebilmesi icin o gune kadarki bireysel ve toplumsal
kazamrnlannm

olumsuz

ve

icinde

bulundugu

gerekmektedir.
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ortamm

da

suca

elverisli

olmasi

Suclu

cocuklarda

gorulmektedir.
zekadan

farkh

kisilik

Davrams bozukluklan

yoksun

olma

ozellikleriyle

bazi

davrams

bozukluklan

ile birlikte elverisisiz yakm cevre kosullan ve

gibi durumlarda

cocuk

ve genclerin

sue isleme

egilileri

sozkonusudur.Bu konuda yapilan arastirrna bunu gostermektedir.

Alkol ve uyusturucu madde kullammi.anne baba, kardes ve diger aile iiyelerinin
alkol kullammlan,

cocuklann davrams yapilannda

onemli derecede etkili oldugu bir

gercektir.Sucluluk vakkalarmda anne ve baba arasmda alkol kullamldigr gorulmektedir.

Aile ici siddete maruz kalan cocuklar siddete tamk olabilmektedir. Cocuklann bu gibi
durumlar karsismda fiziksel olarak etkilenmeseler bile ciddi olarak zarar gordukleri bir
gercektir.Aile ici siddetin cocuklar iizerindeki en bilyiik etkisi, cocuklar yasam icerisinde
islerin boyle yilrildiigiine inanmaktadir.Taklit yoluyla ogrenilen davranislann inanclan ile
birlesip saldirgan davranislar

sergilenebilmektedir

. Bu durum da cocuk suclulugu

icierisinde onemli bir etken olarak karsmuza cikmaktadir.

Suclu cocuklann " yeniden egitim " kavrarm, cocuk suclulugunun, salt hukuksal bir
sorun olmayip, daha 90k psikososyl ve pedagojik bir sorun oldugunu vurgulamaktadir.Cok
yakm gecmise kadar bircok uygar iilkede, suclu cocuklann yas ve sue turleri dikkate
alrnmaksizm,

yetiskin

cezalandmldiklan
olduklanm,

suclularla

es olarak

bilinmektedir.Suclu

toplumsal

uyumsuzluk

degerlendirildikleri

ve

agir

cezalarla

genclerin normalden sapan bir davramsa sahip
gosterdiklerini,

bu

uyumsuzlugun

giderilmesi

konusunda, toplumsal orgutlenme ve caba harcanmasi geregi de yapilan arastirmalar ortaya
koymaktadir.

Cocuk

suclulugunun

tedavi

silreci

incelendiginde

il9

farkli

yontemden

sozedilmcktcdlr. Bunlar: Onleyicilik (erken tam), Yeniden Egitim ve izleme cahsmalan
dir.Bu yontemler icerisinde en kapsamli tedavi silrecinin yeniden egitim yontemi oldugu
yaptlan arastirmalarda
torurunaya

almmis

gorttlmektedir.Islah

cocuklar

ve cezaevindeki

icin kurumsal

hizmetler

cocuklann

yamsira,

ve yurtlarda

yeniden

topluma

b:zandmlmalar1 ve meslek sahibi yaptlmasi gibi onlemler btiyilk onem tasimaktadrr.
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Korunmaya muhtac cocuklann kurum icinde yapilacak rehberlik, okullarda rehberlik
ve ailedeki rehberlik, davrarns bozuklugu ve suca yonelme tehlikesi icinde gorulen
cocuklann

sucu islenmeden

onlenmesi

konusunda

yaplmasi

gereken

onemli bir

sorumluluktur. Bir yandan onleme cahsmalan, bir yandan infaz kurumlanntn niteliginin
yUkseltilmesi ve infaz sonrasi gence yapilmasi gereken rehberlik ve izleme hizmetleri bir
b-UtUn olarak ele almmahdir.

Cocuk Haklan Sozlesmesi cocuk haklarma iliskin bugune kadar hazirlanrrns en
eksiksiz beige oldugu bilinmektedir.Cunku bu beige cocuk haklarma uluslararasi bir boyut
ve nitelik kazandtrmaktadir. Cocuk haklan sozlesmesi, T-Urkiye'de 27 Ocak 1995 gunu
22184 sayili resmi gazetede yaymlanarak yururluge girmistir.Klc.TD'de ise " Cocuk
Haklarma Dair Sozlesme ( Onay) Yasasi" Anayasa'mn 94 (1) maddesi geregince 22 Mart
1996 gUnU 39 sayih resmi gazetede yaymlanarak gee de olsa yUrUrlilgegirmistir.

Yapilan arastrrmada cocuk mahkemelerinin
oldugu bilinmektedir.
nedeniyle

acak

Tilrkiye'de

1982 yilmda

batida yUz yilhk bir gecmise sahip

cocuk mahkemeleri
uygulamada

mahkemeleri ile ilgili ilk uygulamanm

gerekli personelin

gorulmektedir.

K.K.T.C'de

1946 yillannda Kibnsta'ki

yetersizligi
ise

cocuk

lngiliz Somurgesi

doneminde uygulamaya konmus ve halen gilnlimilzde ayni uygulamamn yapilan kil9ilk
degisikliklerle devam ettigi arasnrma bulgulan arasmdadir.

Genel olarak cocuk mahkemeleri mevzuatmm Ulkelere gore degisiklik gosterdigi
gortllmektedir. Cocuk Mahkemeleri Y asasi, ceza ve onlem uygulamasmdan once, ban
toplumlarmda oldugu gibi, pedagog, psikolok, sosyal hizmetler uzmanlan kanahyla suclu
cocugun yakm cevre kosullanmn incelenmesi suclulugu ortadan kaldirmak Uzere birtakim
onlemler gelistirmis olmasi bliyUk bir onem tasimaktadir.

Y apilan arastirmada elde edilen
cocuk

suclulugunda

kahtsal

bulgular, yapilan diger yerli yabanci cahsmalar,

etkenlerden

90k,

cevresel

etkenlerin

oneminin

vurgulanmaktadir. Cocuk suclulugunun onlenmesi ve almmast gereken tedbirler konusuda
ciddi anlamda cahsmalar yapilmasi gerekmektedir.

X

Tum bu cahsmalan

sadece devletten beklemek akilci ve gercekci degildi, Bu konuda

toplumun her kesiminden , insanhgin gelecegini dusunen, haksizliga karsi duyarh 90k
sayida insanm orglitlU bir bicimde seferber olmasi, devlet ve kendi arasmda uyumlu,
yaygm bir gonullu cahsma yapilmasi gerekmektedir.
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BOLUM I

ctnts
Cocuklar, kil9iik, bilgisiz, gucsuz, deneyimsiz buna karsm cana yakm, sevimli, sevecen,
neseli, masum yaranklardir. Ailenin ilgi ve kaygilannm odagi, mutluluk kaynagi ve aile
soyunu surdurecek varhklardir ki, bunlar en cikarci ve bencil insanlara bile ozverili olmayi
ogretirler. Cocuklar sadece anne ve babalanmn degil toplurnun da gelecegidirler. Cocuklan
sevmek kadar sikmtilanna da katlamlmadikca degerleri bilinmez.

Yeryuzunun her kosesinde cocuklar birbirine benzer, ancak onlan egiten anne, baba ve
cevre farkidir. Bu da kultnrel farklardan ileri gelmektedir.Cocugun korunmasi beslenmesi,
anne ve babah bir evde sevgi ve anlayisla bakilmasi, kisilik kazanmasi, bir meslek edinmesi,
toplurnun yararh bir uyesi dururnuna gelmesi icin iyi bir egitime gereksinmesi vardir.

Cocuklara gereken ilgiyi vermek icin 1979 yih " Uluslararsi Cocuk Y1h " ilan
edilmistir. Nutuklarda bayrarnlarda, bildirilerde cocuklara yarmm biiyiikleri, gelecegin
gtrvencesi gozuyle bakilmaktadir. Fakat ugruna verilen nice savasa, ugrasiya karsi,
yirmibirinci yuzyihn esiginde insanhk, yeryuznnde milyonlarca cocugun achgma, oliip
gitmesine, egitimsizligine, suca itilmesine, islah ve ceza evlerine dusmesine 9ozilm
'

getirememenin buruklugu ve acisi icerisindedir. Sevgi, anlayis, egitim, beslenme ve ilginin
hepsi birden gerektigi gibi verilmezse yanmn biiyiikleri olan cocuklann suca itilmesini
onlemek mumktm degildir.

Sosyal norumlardan bir nevi sapnus olarak tammlanan sue, bugiin de halkm merakla
izledigi konulann basmda gelmektedir. Fakat iyi-kotu, dogru-yanhs davrarus kahplan, deger
yargrlan, ahlak anlayisi, sue kavranu toplurndan toplurna degismektedir; mutlak degil
"recedir.(Omegin bazi iilkelerde kadmlann basi acik dolasmasi sue sayihp cezalandirlirken)
ban ulkelerinin cogunda bikini mayo giymek hatta ciplak gezmenin cezai bir yaptmnu yoktur.
Hatta kulturel cevresi ile sue

ve cinayet isleme teknigi arasmda bile bir iliski oldugu

",ylenebilir.

1

Kisaca sue, millet ve mahalli snur tammayan bir sorundur. Endiistrile~menin dogusu ile
gerek dogu gerekse bati dunyasmda varolan ilkel sue bicimlerine, kaynasnus toplumlann
icnde bulunduklan, kosullann fuiinii olan cesitli suclar eklenmistir. Endilstrilesme, ozellikle
basit bir toplumda olanaksiz olan mala ve sahsa karsi cesitli suclan islemek icin firsatlar
saglami~t1r.Genelolarak "suclu" ceza yasalannca sue sayilan bir eylemin eylemcisi olarak
tammlanmaktad1r(Soyaslan 1987: 55 ).
Suclu bir bireyle, suclu olmayan bir birey arasmdaki en belirgin fark; suclu olmayan
bireyin " sucluluk diirtiilerinin " kontrol edilmesi ve toplumsal acidan zararsiz bazi faliyetlerle
onlara 91ki~ yolu aramasrdir. Bir baska tamma gore hukuki anlamda sue; Sucu ceza normu
belirler. Eger ceza normu yoksa sue ta yoktur. Norumsuz ( kanun) sue ve ceza olamayacagi
Ceza Hukuk'un temel ilkelerindendir. Sucun kriminolojik anlami ile hukuki anlami
· birlerine uymasalar da kisi ozgurlttk ve giivenligini korumak icin bir hukuki tamm
zorunludur.
Eger kanun tarafmdan yapilmis bir tarum yoksa fiil ne derece asosyal olursa olsun
ortada sue yoktur. Ornegin baskalanna karsi siddet kullanmak hem suctur hemde sosyal bir
ildir. Sokaklara tiikiirmek veya pijama ile dolasmak asosyal bir fiildir.Ancak sue degildir.
olsa da olmasada her sosyal fiil dogru yoldan sapmadir ( davience). Bunlann yaptmrm
adir. Bazi sosyal fiiler, degerleri itibariyle, sue olan olan fiil ile sue olmasi miimkiin
yan fiil arasmda yer ahrlar. Bu nedenle bazi kanun koyucular, fahiseligi, berdusluguligi, intihar ve alkolizimi sue haline

getirebilecegi gibi

SU(;

olmaktan da

bilimektedirler.
Sucun hukuki tarifi bircok insaru cezadan kurtarmaktadir. Cunku tiim sosyal fiileri
en hukuki bir tarum ile duzenlemek miimkiin degildir. Aynca tammlar arasmda her
bosluklar

olacaknr.

Bu

durumda

bircok

suclu

insan,

cezalandmlmaktan

acakur.Suclan da kanuni tarifle smirlamak yeterli degildir. Cunku herkes sue isleyebilir.
inyada sue islemeyecek bir sahis olabilecegi dnsunulemez. De Greeff". e gore sue insani bir
:ettir.
Durkeim'e gore sue kamu saghgnun bir faktorudur. Su9 insan ve daha 90k cocuk icin
iidir. lslenmesi normaldir. Cunku kisi, ozellikle iki eski diirtiiye baghdir. Bunlardan biri
digeri cinsiyettir ( Soyaslan 1987: 10-11 ).
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Cocuk sucluluguna bakacak olursak, gunumuzde bash basma bir sorun haline gelmistir.

Burt,9ocuk suclulugunun bir cocuktaki anti-sosyal egilimlerin yasa mudahalesi gerektirecek
bir duruma donusmesi seklinde tammlar ( Ozkok 1996: 2 ).
Hukuki acidan " cocuk" sozuylc henuz resit olmanus ergenler, 11-18 yas gurubu
kastedilmektedir. 14 yas bazi avrupa ulkelerinde ve Turkiye'de en 90k sue islenen yas olarak
belirtilmistir.

Cocuk suclulugunun yetiskinlik doneminde islenen suctan ayit eden en onemli

ozellik, bu donemin gelisiminde "problemli evre " ya da "gecis evresi" olarak adlandmlan
ergenlik donemine raslamasidir.
Cocuk suclulugunu genel anlamdaki sue ve sucluluk boyutu icerisinde baktigmuzda
bu sorunun yahmzca bir hukuk sorunu degil sosyal bir sorun oldugu gercegi de ortaya
~aktadu(

Yavuzer 1996: 33 ).

Bu arastirmada genel olarak cocuk suclulugu, cocuk suclulugunun nedenleri, cocuk
~lulugu

konusunda

almmasi

gereken

tedbirlerin

neler

olabilecegi

uzerinde

durlmu~tur.Yeniden egitim ve sue isleyen cocugun topluma kazandmlmasi konusunda
vlete ve bizlere dusen gorevler irdelenmeye cahsilrmstir.

ARASTIRMANIN AMACI

Toplumlar icinde bulunduklan kosullara gore surekli bir degisim ve gelisim
· indedir. Bu degisim ve gelisime bagli olarak kurallar da degistiginden sue olgusuda
asma gorulur.
Cocuk suclulugu genellikle yetiskin suclulugundan aynlmaktadir. Daha degisik bir
"-'-le sucluluk konusu icinde ayn bir oneme sahiptir. Ruhsal, fiziksel ve zihimsel acidan tam
olgunluga erismemis, toplum icinde rol ve gorevlerini henuz ozumseyememis olarak
endirebilecegimiz ergenlik cagmdaki cocuklarm sue islemesi toplumlan sue ve sucluluk
IDousu uzerinde ayn bir dikkatle egilmeye itmistir,
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Cocuk suclulugu, ruhsal,zihinsel ve fiziksel etkenlerle birlikte toplumda degisen deger
· yargilan,

ahlak kurullanrun

yarattigi karmasa, hizh duzensiz kentlesme ve sanayilesme,

gocler, ekonomik bunahm, kitle iletisim ataclan.Uyusturucu

madde bagunhhgi, aile ici siddet

kaynakh nedenler ergeni suca iten nedenler arasmda sayilabilmektedir.

Gunnmuzde onsekiz

yasm altnda islenen suclann hizla artigi gozlenmektedir.

Bu cahsmada cocugun suca itilmesinde ya da yonelmesinde etkili olan etkenlerin neler
oldugu; onleyicilik; yeniden egitim; suclulugun onlenmesi konusunda gerekli onlemlerin neler
olabilecegi aciklanmaya cahsrlnustir.

ARASTIRMANIN

Gtmumuzde

ONEMi

cocuk suclulugunun oneminin gun gectikce artmaktadir. Toplumlarda

degisen deger yargilan, ahlak kurallanrun yarattigi karmasa, sanayilesme, duzensiz
entlesme, ekonomik etkenler, yanmda ergenlik cagmm firtmalanyla birlesince, cocuk yasta
genclerimizin davrams bozukluklan

gostermeleri, suca itilmeleri olgusunu

ortaya

pkmaktadu. Biz yetiskinler henuz toplumsallasmanus cocuklanrmzdan , koydugumuz
kurallar uymalanm beklemekteyiz. Arna cogu kez koydugumuz bu kural ve kaliplann ozilni.i
onlara kavratmakta yetersiz kalmaktayiz. S0nu9 olarak her yil bilerce cocugun sucluluk
damgasi yemesi sozkonusudur. Bu sorunun en

aza indirmek icin hem devlet hem de

plumca belirli onlemler almak zorundayiz,

OBLEM CUMLESi

Cocuk suclulugunun nedenleri ve ahnmasi gereken tedbirler nelerdir ?

,T PROBLEMLER

1- Genel olarak cocuk suclulugunda:

1.1. Cocuk suclulugunun tarihsel gelisimi ile sue teoriler arasmdaki iliski nedir?
1.2. Cocuk suclulugunun nedenler nelerdir ve almmasi gereken tedbirler nelerdir?
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1.3. Genel olarak cocuk suclulugunda yeniden egitim nedir ?
1.4. Genel anlamda cocuk haklarmm uygulamadaki yeri ve K.K.T.C'deki durum
nedir?
1.5. Genel olarak cocuk mahkemelerinin uygulamadaki durumu ve K.K.T.C"deki
durum nedir ?

ARA~TIRMANIN SAYILTILARI

1- Bu arasurmada cocuk suclulugunu nedenlerinin birinci derecede kisisel etkenlerle
cevresel etkenlere bagh oldugu kabul edilmektedir.
2- Arasnrmada mevcut kaynaklann dogru oldugu kabul edilmektedir.
3- Cocuk suclulugu konusunda Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti ile ilgili kaynaklardan
elde edilen bilgilerin dogru oldugu kabul edilmektedir.

ARA~TIRMANIN SINIRLILIKLARI
1- Bu arasnrma alanyazun dokumanlan ile smirhdir.

'ANIMLAR
Anomi : Sosyal norumlarm, insan fiili ve hareketlerinin dlizenlemek hususundaki
guclerin yikilmasi demektir.
Anti-Sosyal Ki~ilik : Bircok davramslan ile uzun sure toplumsal yasalara ters diisen,
sue sayilan davramslan gosteren kisi olarak tammlamr.
Cete : Son cocukluk yillannm toplumsal guruplasmalanna cete adi verilmektedir.
Cocuk: Hukuki acidan henuz resit olmarms, ergenler, 11-18 yas gurubunu
anlatmaktadir.
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Cocuk Haklari : 20 Kasun 1989 tarihinde Birlrsmis Milletler Genel Kurulu'nda kabul
edilmis , 26 Ocak 1990'da onaylanrms ve 2 Eylul 1990'da yururltlge giren uluslararasi
bir sozlesmeyi anlatmaktadrr

Didiplin : Cocuga belirli davrams kahplanru benimsetmek iizere izlenen yol, yontem
olarak tammlamr.

Fakir aile : Toplumsal smiflamada en alt sirada yer alan ve gelir dagihmmdan,
egitimden, saghktan ve genellikle olanaklardan en az payi alan ailelerdir.

ingiliz Somiirge Ydnetimi : 1878-1960 yillan arasida Kibns'taki Ingiliz egemenligini
anlatmaktadir.
Kisillk : Bir bireyin tum ilgi ve yetenekleriyle dis gorunusunun ve cevresine uyum
biciminin ozelliklerini iceren bir kavramdir.

Kimlik bunalnm : Yurt dismdaki isci ailelerin cocuklannda gorulen ortak bir sorun
anlammda kullamlrmstir.

Psikopat: Karakter ve ahlaki bakimdan bozukluk gosteren insanlara denmektedir.
Stres: Herhangi bir duygusal gerilim olarak tarumlanmaktadir.
Sue : Genel olarak " suclu" ceza yasalannda sue sayilan bir eylernin eylemcisi olarak
tammlanmaktadir.

Yeniden egitim : Suclu cocuklann iyilestirilmesinde ve gencin sucun islenmesinden
sonra kurum icinde egitmek anlammda kullarulmisnr.

ALTMALAR

T.E.M: Milli Egitim Bakanligi, Turkiye Esnafve Sanatkarlar Konfederasyonu,
eki Egitim Kucuk Sanayi Kuruluslan, ve Almanya'da cirakhk egitimi veren bir

lsumdur.
,T.C : Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti.

- IV-TR: Amerikan Psikiyatri Birligi Tam Olcutler Basvuru Elkitabi.
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BOLUM

n.cn.t

n

YAYIN VE ARA~TIRMALAR

Bu bolumde arastirma kapsamma giren dokumanlar, arastirma problemi acismdan, elde
cdilen ilgili yaym ve arastirmalar, sunulmustur.

a. Turkiye' de Yapilan ilgili Yaym ve Arastirmalar :

Haluk Yavuzer ( 1996,s. 14-15 ) " Cocuk ve Su9" isimli kitabmda cocuk sucluluguna
e soyle deginmektedir:
Ankara, Izmir, Elazig Islahevlerinde cocuklar uzerinde yapmis oldugu arastirmada suclu
olmadigim, suca itilmis coeuklarm oldugu kavramm ortaya cikarnus ve cocuk
ugunun altmda yatan nedenlerin kahtsal, bireysel olrnaktan 90k, psiko-pedagojik ve
-'1Jmsal kaynakh oldugu Iizerinde durmaktadir.
Yavuzer, kisilik kusurlanrun yanisrra, bu kusurlan giderecek duzeyde zekadan yoksun
~uklann

elverissiz yakm cevre kosullan icinde sue isleme olanaklarmm guclendigi

lllmn'de durulmaktdrr. Cevresel etkenler, ekonomik kosullann kotulilgil, baskici disiplin

p

mleri, bedensel cezalar,ana baba yoksunlugu ya da aynhgi dusuk kultur ve egitim

f

· kotil elverissiz kosullar, kalabahk ve yoksul aileler, i9- dts go9 olaylanmn yaratngi
:l catisma gibi suclulu uzerinde onemli etkenler ilzerinde durulmustur,

,~ isleyen cocuklar icin ahnmasi gereken tedbirler, kuramsal luzmetler, kurumda
-;mi•wUt...l,

ailede rehberlik ve okulda rehberlik gibi onlemlerin buyuk onem tasidigr ilzerinde

5 ~ bunun yamnda suclu cocuklarda yeniden egitim ve infaz kurumlanrnn niteligi ve
•• mmas1 gerelen rehberlik ve izleme luzmetleri uzerinde durulmustur.
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Aydm Ankay

( 2001, s iv- v ) " Cocuk Suclulugunun Cesitli Degiskenlere Gore

incelenmesi" adh cahsmasi da cocuk suclulugu ile ilgili sunlan sdylemektedir : Ankara'da
~uk mahkemelerinde yargilanan 60 cocuk uzerinde yapngi cahsmada yargilanan eocuklarm
buyiik bir bolumunun krrsal bolgelerde yasayan ve goc eden ailelerin cocuklan oldugu
~riilmil~tur.
Ozellikle ortaokul cagmdaki bu cocuklann kurtanlmasr konusunda onlemler uzerinde

darulmustur. Suclu cocuklann kesintisiz egitime tabi olmalan gerekliligin belirtilerektedir.
Ankay'a gore daha da onemlisi sosyo-ekonomik kosullann duzeltilmesi

90k buyuk onem

arzetmektedir. Arastirma bulgulannda babanm cocuk suclulugu konusunda belirleyici bir
en oldugu dikkat cekmektedir.
Cahsmada

aynca cocuk suclulugu konusunda pek 90k etkenin de rol oynadigr,

sanayile~me ve goclerin belirleyici olmakla birlikte biyolojik, psikolojik ve kulturel
enlerin de sue olusumunda onemli bir yeri oldugu belirtilmektedir. Aynca davrams
zukluklan ile sue arasmda onemli bir iliski soz konusu oldugu oldugu uzerinde
aktadir.
Permi Ozkok ( 1996: s. 1-2 ) " Cocuk Suclulugunun Nedenleri ve Ahnmasi Gereken
edbirlere" isimli bilim uzmanhgi tezinde konu ile ilgili ozetle sunlan soylemektedir:
smasinda Ankara Cocuk Isiah Evi'nde kalan cocuklan suca iten nedenlerin arastmhp
ken onlemlerin ahnmasi gerekliligi uzereinde durulrrustur, Ozkok, suca iten nedenlere
ogrenim duzeyi, ana-babanm ogrenim duzeyi, ailenin sosyo-ekonomik duzeyi, ana-,auu.1

birbirlerine ve cocuklanna karsi olan tutum ve davranislan, cocuga uygulanan ceza

temi, cocuklann bos zamanlanru nasil degerlendirdikler, ailede kotu ahskanhklar ve
akasi olan bir modelin bulunmasmm etken olup olmadigi arastmlrmsnr.

Arastirma ile ilgili elde edilen verilerde Ankara Cocuk Isiah evlerindeki cocuklann
iirenim duzeyinin ilkokul oldugu saptanmis, anne ve babalanrun okuma yazma bilmeyen ve
ku1 mezunu olduklan gortllmtistur.Aynca bu aileler de anne ve babalann yandan cogunun
wasamad1klan tesbit edilmistir,
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Ana-babalann cocuklann karsi olan tutumlannda azar ve ogiidiin kullamldrgi, aynca bu
ailelerin sosyo-ekonomik olarak alt duzeyden geldikleri saptanmisnr. Ailelerinin bir kismmda
otil ahskanhklan ve sabikalan oldugu ve cocuklann bos zamanlann kotu ahskanhklarla
degerlendirdikleri gorulmustur.
Sucluluk damgasmm cocugun kisiligini etkiledigi durumlarda cocugun tekrer suca
.• onelebilecegi uzerinde durulmaktadir. Bu durumdaki cocuklara hosgorulu davranarak
pluma kazandirmak gerektiginin onemi vurgulanmisur.

t'
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BOLUM Ill

YONTEM

" Cocuk Suclulugu ve Almmasi Gereken Tedbirler" bashgim tasiyan bu
arastirmada, " Genel olarak cocuk suclulugunun nedenlerinin neler oldugu ve bu konuda
almmasi gereken tedbirlerin neler olmasi gerektiginin sorusu yamtlanmaya cahsilnnstir.
Buna gore, arasurma problemi bes alt probleme aynlrms ve her bir ana alt problem, alt
problemleri bazmda, yamtlar verilmistir.

Arastirma yonterni bilimsel yontemdir.Arastirma raporunun yazrmmda, bes alt
probleme gore farkh yollar izlenmistir. Birnci alt problem olan cocuk suclulugunun
tarihsel gelisimi

ve sue teorileri arasmdaki iliski, arastmlan kaynaklardan

yorumlanarak alt bashklar halinde simflandmlrmsur. Ikinci alt problem olan, "Cocuk
Suclulugu ve Almmasi Gereken Tedbirler", kisrm onbir alt bashk altmda incelenmis,
bulgu ve yorum esliginde suuflandmlmisttr. 09uncii alt problem, "Genel Olarak Cocuk
Suclulugunda Yeniden Egitim", dorduncu alt problem, "Genel Olarak Cocuk Haklan ve
K.K.T.C'deki Durum"

ve

besinci alt problem olan "Genel Olarak Cocuk

Mahkemeler'nin Uygulamadaki Durumu ve K.K.T.C'
deki Durum" ikinci alt problem
r'
olan "Cocuk Suclulugunun Nedenleri ve Ahnmasi Gereken Tedbirler" alt problemi
isigmda cevaplar arananus ve uygulamalardaki durumla ilgili karsilasnrmalar ve
yorumlar yapilarak ayn alt bashklar altmda incelenmistir.

Arastirmada konu ile ilgili mevcut kamt ve kaynaklar incelenmistir. Sozkonusu
kaynaklar

Dogu Akdeniz Universitesi, Yakin Dogu Universitesi, Yuksek ogrenim

Dokumasyon Merkezi ve munferit olarak eldeki kaynaklardan olusmustur.
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BOLUM

IV

BULGU"VE YORUMLAR

1-COCUK SUCLULUGUNUN DUNfJ BUGUNU
19.Yiizytl'a gelinceye kadar bauda cocuklann hukusal durumu yetiskinlerinkinden
farkh degildi.

Y asalarda koruyucu ve kollayici hukumler vardi. Arna cezalandirmada aynm

gozetilmedigi gorulmektedir.
basmda

"

pek

Cocuk

Y asasi"

1800'lii yillarda " Gene Suclular Yasasi" ve 1900'lu ytllann

adi altmda

cikanlan

yasalarla

14

yasmdan

kucuklerin

totuklanmalarma son verilmistir,

Turkiye Cumhuriyet'ne bakacak olursak, Osmanh Devletinde ergenlik cagma ermeyen
· i, fiziksel ve ruhsal yonden tam gelismemis sayildigr icin cezalandmlmamaktaydr.

Onbes

mdan kliyiik cocuklann suclan sabit gorulse de terbiye yam agir basan cezalar verilirdi. Bu
gulama 13. yuzyilda degisime ugrarms, ergenlik yasma girmemis suclu eocuklan kefalet

d1g1 ailelerine teslim etme tedbiri getirilmistir.

Turk hukuk sisteminde "suclu cocuk" kavrami yiiriirliikte bulunan ceza kanunlarmca sue
an fiilin

faili olarak onsekiz yasmdan kli9iik kisileri ifade etmek icin kullaruldigi

IIIUIUllllektedir. Ceza kanunun 53. maddesine gore sue isledigi zaman onbir yasmi bitirmis
p;u.uara ceza verilebilmektedir. Ayni kanunun 54. maddesine gore sue isledigi zaman onbir
bitirmemis onbes yasmdan gun almamais cocuklar, cezalan kesinlestikten sonra cezah
--.ian

snreyi cocuk islahevlerinde tamamlarlar. Turk ceza kanunun 55. maddesine gore sue

"gi zaman onbes yasmi bitirmis onsekiz yasindan gun almamis cocuklar da cezalanm
Jlli¥inlere

ait cezaevlerinin

cocuklara aynlan boltlmlerinde tamamlarlar. Bunun yarusira

IIIC')klann isledikleri sucun karsihg; olan hapis cezasi 3 yih gecmiyorsa bu para cezasma

ilebiliyor ( Soyaslan 1996: 3 ).
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Kuzey Kibns Turkm Cumhuriyeti' ne baktrgirmzda suclu cocuk degimi ondort yasmdan
ldiyiik kisileri anlatirken, ondort yas veya daha buyuk ve onaln yasmdan kilyiik olan kisileri
gene suclu olarak gorulmektedir, Fasil 157" Cocuk Suclulan" Cocuk Suclulara lliskin Yasayi

Konsolid Eden ve Degistiren Y asa' da 12. maddenin 1. fikrasmda mahkeme cocuk ve ya gem;
kisi' yi suclu buldugu durumlarda

milnasip bir kisinin gozetimine koymak, sucluyu bir islah

okuluna gonderebilir, suclu bir cocuk oldugunda kirbaclama cezasi ( bu ceza Bakanlar Kurulu
1arafindan kaldmlmrsnr ) verebilir, suclunun carptmlabilecegi

bir para cezasr , zarar ziyan

veya masraf odemesini emredeblir. Suelu gene kisi oldugunda sucluyu carptirabilecegi bir

.,

hapis cezasi verilebilir ( K.K.T.C Yasalan Fasil 162 ) .

Ceza uygulanrrken dikkat edilmesi gereken onemli bir konu da cocuk sueu islediginde
un sue oldugunu ne kadar anlamisnr, bu belirlendikten sonra gereken islem yapilmahdir.
gin lsvicre ve Almanya gibi illkelerde cocuklar icin uygulanan yasada islenen suca gore
sucu isleyen cocuga gore bir yaptmm uygulanmaktadrr.

Bu da ceza degil bir onlem

idir.

Cocuk suclulugu sadece bulundugumuz
karsumzda

durmaktadir.Cocuk

ulkeyi degil dnnyayi ilgilendiren bir konu

suelulugunun

ortadan kaldmlmasi

icin suclulugu

tmlelinde yatan nedenleri arastmp gerekli onlemlerin almmasi yerinde olur. Bununla ilgili
Onlemek icin banh ulkelerde cocuklar daha suca yonelmeden duzenli testlerle kontrol
ktedir, Bu testlerde cocukta suca yonelmeye yatkm bulgulara rastlanrrsa hemen ozel

1JCJ1amlara almmakta ve sue olusmadan ortadan kaldmlmaya cahsilmaktadrr ( Yavuzer
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l-

sue TEORiLERi

,,. I

l.l.

Klasik f;kol :
Sucun nedenlerini kuramsal olarak aeiklama girisimleri 18.yy.'dan itibaren baslar, Bu

kuramlardan ilki faydact kuram olarak da adlandmlan klasik ekoldiir. Bu ekoltm onculeri ·
Jeremy Bentham ile Beccaria' dir,
Klasik ekol hedonistik psikoloji ilzerine kurulmustur. Hedonistik inanaca gore bireyler
davramslanm zevk ve istirabi gozoniinde tutarak duzenler. Belirli bir hareketin verecegi zevk
onun getirecegi istirabtan daha fazla olacaksa, birey bu davramsma yonelecektir (Sutherland
1966:54 ).
Batham'a gore.ceza suclunun serbest brrakildigr zaman daha buyuk bir sue islemesine
mgel olacak tiirden verilmelidir. Klasik ekol, suclularda bireysel farkhhklan ele almadan
clegerlendirme yapilmasi gerektigini savunur. Baccari'a ya gore kanunlara karsi gelen bntun
· yler, yas, sosyal duzey ve saghk durumlan gibi etkenler dikkate almmaksizm esit sekilde
eezalandmlmahdtr (Sutherland 1966:54 ) .
Baccaria' ya gore her birey sosyal norumlann simrlanm asma egilimine sahiptir ve onu
ip eden hareketler yapar. Bu yapilan hareketler sue olarak nitelendirilir ve ceza sucu
enin gerekliliginden hasil olur.Cezanm amaci toplumu haksizhklardan korumak ve

lmzer suclann islenmesini engellemektir (Calldwell 1965:172-173).
l.l. Colrafi Ekol :
Cografi ekol, sucu ve suca iliskin cesitli problemleri sosyal ve cografi sartlann zorunlu
· sonucu olarak kabul eder.Ilk caglarda beri, cesitli yazarlar, iklimin.yagis miktanmn, toprak
diger cografi faktorlerin insan davramsi ilzerinde onemli etkiler yapngim kabul etmislerdir,
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Fransiz filozof Montesquie ( 1689-1775 ), ekvatora yaklasnkca

sucluluk oranmm

.u.tgtru, kutuplara yaklastikca sarhosluk orammn arugnu belirtmistir.Yaklasik

bir yilz yil

sonra, Quetelet " suclulugun termik konumu"nu formille etmistir, Quetelet, guneyde ve steak
vsimler sirasinda.kisilere karsi suclann, kuzeyde ve kis mevsimi sirasmda ise araziye karsi
lann hakim oldugunu belirtmistir, (Caldwvell 1965:180 ).

2.3. Pozitif Ekol :

Pozitif ekol 1872 yilmda italyanAntropolog Cesare Lambroso tarafindan kurulmustur.
Lambroso'nun teorisine gore suclu tipleri cesitli elementleri ihtiva eder. Bunlan ~oyle
lldirtmektedir.
1- Suclular dogustan suclu olarak dogarlar, farkh tipleri vardir,
2- Bu kisiler vilcutlarmda bulunan damga veya anomalilerle, cikmu yapan cene,
asimetrik kafa tasi, buynk ve goze carpan kulaklar, yassi burun gibi anormallilderle
ayirt edilir.
3- Degum lekeleri, sucun nedenleri degildir, fakat atavizmin veya yozlasmamn
belirtileridir. Bundan dolayi, atavizm ve yozlasma sucun nedenleridir.
4- Dogustan bu tur anormallikleri olan kisiler, fefkalede uygun durumlar altmda
yasamadikea, sue islemeden kendini ahkoyamaz (Sutherland 1966:56).

Reckless (1972 :16) sue ve sucluluka ilgili Yeni Teoriler adh eserinde biyolojik yapiya
teorinin sucluluk biyolojisi okulu olarak da adlandmldrgnu

ve bu okulun, miras alman

aaksel ve zihinsel ozelliklerin yarattigi sapmalan inceleme konusu yapugim soyler.
Lambroso'nun sue teorisi biyolojik bir teoridir. Mesleginin daha sonraki yillannda
ve psikolojik faktorlere giris yapmayi denemistir, insan hayatmda biyolojik faktorlerin
:~ degerinin cok altmda degerlendirmistir,
ISbbusunde

Lombroso ve onun takipcileri sucu aciklama

basansiz olmalarma ragmen, suclu davramsm

ogrenmek

istiyorsak,

suclunun

arastmlmasi

nedenleri hakkmda daha cok

ve ona daha fazla bakmak

9111agumuzgercegi uzerine dikkat cekmislerdir. (Caldwell 1965:176).
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zorunda

2.4. Bedensel Tipoloii Kuramlan :
Bedensel tipoloji kuramlan, anatomik ozelliklerden ziyade, bireyleri beden yapilanmn
gorlinii~ ve bicimlerine gore gumplandmruslardir. Sheldon ve Kretschmer beden tipleri ile
msan mizaci arasmda bir ilski oldugu fikri ile hareket etmislerdir, Sheldon'a gore davrams,
beden yapismm bir fonksiyonudur. Kretschmer, beden tiplerini astenik,atletik ve piknik olarak
t1f;e ayirnusnr. Astenik tip, zayif ve celimsizdir, kaslan gelismemistir. Atletik tip, genis

amuzlu , gilylii kaslara sahiptir. Piknik tip ise yuvarlak govdeli ,orta boyluludur ( Calwell
1965: 179).
Sheldon, farkh somatiplere gore kisilik ozelliklerini Endomorfik, Mesomorfik ve
:domorfikbeden tipleri aynnum yaprmsnr, Boston' da 200 suclu gene nzerinde yaptigi
lemeler sonucunda bunlarm biiyiik bir yogunlugunun mezomorfik yapida oldugunu
amistrr (Reckless 1972: 164 ).

2.5. Psikanalitik Goriis :
Zihinsel ve duygusal bozukluklann cesitli sekilleri ve buna bagh olan kislik
~,uklan

suclulugu olusturan dinamik elemanlar olarak goriiliir ( Yavuzer 1987:257) .

.oanalitik ekole gore sue, onlenmis, bastmlmis bir kompleksin sembolu olarak
iilmektedir. Bireyde ice atilrm, bilinc altmda mevcut kompleks onu eevreden gelen
cilara karsi tepkide bulunmaya yoneltir, Aichorn'a gore, cocugun hayatmdaki ilk birkac
2

.naKi yanhs gelismeler.durtulerini kontrol etmeyi imkansiz kilar ve bu durum sueluluga
olabilir ( Reckless 1972: 162).
Freud 'un teorisinin bilesenlerine onderlik edenlerden biri olan Aichom, direk icgudusel

;,

umniyeti arastmr ve eger cocuk yetismesi sirasmda memnuniyet tepkilerini kontrol

·;

vi ogrenmediyse, toplumun istekleri ile fikir aynhgr icine duser. Cocuk kendisine bakan

llirtakun fizyolojik ihtiyaclanm karsilayan ailesinde sevgi arar. Bu sevgiyi bulmayan cocuk
~

kmkhk icine duser ve bu kmkhk asm dtizeye vanrsa birey norotik bir yapiya

• I .erek iy cansma haline dnser ki bu cansmamn ifade yollanndan biri de suctur (Caldwel
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2.6. Gurup Etkenlerine ve Sosyo-Kftlfflrel Faktorlere Bat,mh Kuramlar:

Sosyoloklar sucu genellikle cok faktore dayanarak aciklamislardrr.

2.6.1. Aykm Birlesme Kuram ( Differential Asso«iation):
L

Sosyal bilimciler, suclulugun ogrenilmi~ bir davrams oldugunu kabul etmekte ve
luluk egilimlerinin normalden sapmis davrams sekilleri oldugu gibi, gurup yasamma
llaglt bir sorun oldugunu da kamtlamaya cahsrmslardir. Sutherland'm aymci birlesmeler
bramma gore suc.farkh

gurup ilskileri sonucu, ogrenme ile meydana gelir ( Reckless

972:162 ).
Sucluluk davramsi, ilk cocukluk <;aglanndanitibaren gelismeye baslar ve yasam
ca devam eder. Birey toplum iliskisinde herhangi bir andaki egilimleri bireyin gecmis
:t deneyimlerinde aramak gerekir. Kisi asagidaki sure<; geregince sue olan hareketleri

1- Sue davramsi ogrenilir.
2- Sue davranisi diger kisilerle olan karsihkh iliskiler icinde ogrenilir.
3- Sue olan eylemin ogrenili~i, ozelliklc birincil guruplar icinde gerceklesir.
4- Sue olan davramsm bazen ogrenili~i, bazen karmasik bazen basit bir nitelik gosteren
sucun islenmesi teknigini kapsar.
S- Gildiilerin cevrilecegi belirli yon yasal kurallann mutlaka uyulmasi gereken kurallar
veya uyulmasi zorunlu olmayan kurallar olarak yorumlanmasmdan ogrenilir.
6- Yasal kurallan uygulamasi zorunlu olmayan zorunlu kurallar olarak yorumlamayanlar
az iliskide bulundugu zaman sue islerler (Sutherland 1966:81).
Kuramm temel noktasi olan suclulugun ogrenilmi~ bir davrams oldugu go~ii biiyiik
kabul gorm~tur.
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2.6.2. Anomi Kuram1:
Sosyoloji'de anomi teorisi ozellikle Durkheim ve Merton tarafindan aynntih olarak ele
mhmru~ttr. Anomi, sosyal norumlann, insan fiil ve hareketlerini duzenlemek hususundaki
lerin yikilmasi demektir. Durkehim anomiyi, sosyal sistemin elemanlan arasmdaki
ileri duzenleyen temel bir mekanizmayi olusturan basit kurallann yikilmasi olarak
IIDUlllar (Yavuzer 1987:261 ).

Merton 'a gore anomi, toplumun mesru araclarla ulasabilecegi basan amaclanna
eek kiiltiir araclanyla amaclan arasmdaki cansmadan dogar, Toplum icindeki gelenek,
nek, orf ve adetler kisinin davrarusnn tayin eder ve insanlar buna gore davrarurlar. Bu
ler kisiyi kiiltilriin gosterdigi amaca gotiiriir.
Kiiltiir tarafindan cizilen amaclar cercevesinde her gurup hedeflerine ulasmak icin bu
ara uymayi ya da uymamayi secebilir.Kisaca anomiyi, norumlann gecerliligini ve
gucunu kaybetmesi, deger ve norumlar hiyerarsisinin bozulmasi, degersel bir
~n

topluma egemen olmasi olaraktarumlarur. ( Merton 1957:133).

2.6.3. Sucu Cevrenin Etkileri be Acddayan Teori:
Suclulugun nedenleri arasunhrken, uzerinde durulmasi gereken onemli bir etkende
icinde y~ad1gt sosyal cevredir. Sue psikolojisi, harita metodunu uygulayarak,
ugun yuzde dagihsun tesbit ve bu cografi dagihsm sonuclanm goz oniine alarak, sucun

,rl

•tl~1gi bolgenin nitelikleri ile aeiklayan kriminolojik arastrrmalardir. ( Donmez 1984:

Sue ekolojisi alamnda cahsma yapan ilk arasnrmacrlardan olan Shaw ve McKay
I J rmalanm sosyal guruplar ve cevre Uzerinde yogunl~rrmi~lard1r.Shaw, toplumsal

I liz oe snreci yasanan bolgelerde sue oranlanru incelemistir.Bu incelemelerinde yiiksek sue
~

goruldilgii bolgelerin, politik ve ticari faliyetlerin yogun oldugu kent merkezlerine

t s aa oldugunu gormii~tiir.Ekolojik go~ii kisaca ~yle ozetleyebiliriz; kisinin icinde

uz

t&gi cevre ile. temasi sonucu sue teskil eden davranislan ogrenmesi ve zamanla bunlan
haline getirmesidir. ( Caldwell 1965:189 ).
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2.6.4. Psikodinamik Mekanizmalann Sosyoloiik Acddamas1 :
Albert K.Cohen'in suclu alt kultnrune iliskin kurami, suclulugun nicin ozellikle dfi§iik
sosyo-ekonomik simf genclerinde yaygm oldugu sorusuna dayamr.Cohen, toplumlarda
~rli

olan standart kurallann orta snuf balk tarafmdan konuldugunu ve bu standartlann,

yo- ekonomik duzeyi dli§iik halka da uygulandiguu ileri surer. Farkh smiflar farkh bicimde
sosyalize edilmislerdir. Bundan dolay, dii§iik sosyal suuf cocuklan basansiz ve ki1yiik gorulen
kimselerdir ( Yavuzer 1987:261 ).
Sosyo-ekonomik diizeyi dli§iik

-n

cevrede olan bireyler mesru yoldan basanya

alanmn cok zor oldugunu fark ettikleri zaman orta snuf deger hiikiimlerinin egemen

. .,

gu bir diinyada, ~

simfa ait kendi statiilerini olusturmak ve cesitli gereksinmelerine

4lovum aramak icin kendi alt kulturlerini olusturmaktadirlar, (Reckless 1955:132 ).
Altkiiltiir, ustun gelen orta sunf standartlanna karsit knturdur, Altkiiltur iiyeleri ailelerin
:ii ve aldiklan kiilturel miras ile hayata orta simf fertlerinden daha kotu hazirlamrlar ve
ta onlann yasannlan basan ve memnuniyetlerden uzak, olumsuz duygularla mevcut
-.nmtardan uzaklasma ve merkezden aynlma ile karakterize edilebilir ( Cohen 1955:132 ).
sunf mensubu cocuklann anti-sosyal davramslan, kendilerine statu olusturma ve cesitli
doyum saglamak icin gurup olarak aradiklan bir yoziimdilr ( Cohen

2.6.5. Sosyoloiik Teoriler:
Sosyolojik teoriler, sosyal cevrenin baskilan ve sosyal cevredeki cansmalar suca ait
• ~Ian

meydana getirir gorii$ii uzerinde yogunlasmaktadir ( Reckless 1972: 162 ).

foji sosyal baskilan sue sebebi olarak incelerken, dikkatli aile, dostlar, komsular gibi,

liiain etki-tepki iliskisinde bulundugu degiskenlere onem vererek toplumun kiiltiirel ve
I

atif yapisi uzerinde durmaktadtr. Sue teskil eden davramsm sosyolojik olarak
•htmnas1 sucu, kisnin icinde bulundugu sosyal cevrede faliyette bulunan kuvvetlerin bir
olarak aciklanmaktadtr ( Donmezer 19841. 427 ).
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3 - COCUK SUCLULUGUNUN NEDENLERi

Cocugu suca iten nedenleri bircok arasnrmaci farkh sekillerde suuflamaktadir, Koknel,

~ugu suca iten nedenleri iki ana gurupta toplanusnr.
1- Kisisel nedenler (fiziksel, psikolojik)
2- Cevresel nedenler

Cocukta fizik ve psikolojik acidan bozukluklar ve eksiklikler tek basma cocugu suea
ilmese bile; ~~

fizki ve psikolojik yapismdaki bu bozukluklar ya da eksiklikler

bhttmsal olabilecegi gibi sonradan da kazamlnus olunabilir. Sucluluk olgusu Ozerinde
m1¥trmalar yapan uzmanlann bir kismi kahtsal, biyolojik ve fizyolojik nedenler uzerinde
dmurken diger bit kistm da du-ygusa\, top\umsa\ ve yakm cevre etken\etlne agu\1k
ermislerdir ( Koknel 1979:23 ).

3.1.

KahtsaL Bedensel ve Zihipsel Etkenler ve Sus

~\\\\t\1'\, ~~m\'&.~'L~\.\
~~~~1\~

~~~

~~ ~~~

~~~~~,\~

~~~~'t\.

'L\.i,~\'o.

)

(dollenmis tek hucre ) gelen kromozomlardaki ozelliklerin bir kusaktan digerine gecmesidir.
Her birimiz tiire ozgu kahtumn yamsrra, bireysel kahtmn da tasimaktayiz kromozomlarla

""'8nn

icindeki genler, geli1ecek bedenin ti1m hiicrelerine geyerek y~

boyu sakJ8111TJar.

kahtunsal yazgt bireyin gelecekteki davrams ve uyuymunu olumlu ya da olumsuz bicimde
IJl9ileYebilecekonemli bir etkendir (Yavuzer 1996: 81-82 ).

Marro tarafindan sue isleyen 500 ve islemeyen 500 kisinin anne - baba ve akrabalan
geemis hayati arastmlnustir.Bu

arastirmam sonuclanna

bakacak olursal; sue

*-evenlerin % 40'mm, sue islemeyenlerin % 16'stmn babalan alkolik ciknusnr. Sue
llkJallerin

I~ n

% S'inm anasi alkoli, sue islemeyenlerin hie birisinin anasi alkolik

woamai~trr.
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Sue isleyenlerin % 42.6'slll1Il biiyiik dede, amca, halalan akil hastasi, sue
~emeyenlerin % 13 'iiniin yakinlan akil hastasr oldugu saptanrmstir.Sue isleyenlerin %
5.3'iiniin yakmlan sara'h, islemeyenlerin % 2'sinin sara'h oldugu goriilm~.

Yine su~

~eyenlerin % 33.6 yakm akrabalan anormal ve siddete yonelik karaktere sahip, sue
islemeyenlerin yakin akrabalan cebir sidete yonelik olmadiklan saptanmistrr ( Soyaslan 1996:
8-49 ).

Lambrosso, cocuk suelulugunda kahtimla gelen biyolojik etkenlerin egemen oldugunu
ileri silrerek ilk kez " dogU§tan surluluk" kavramim ortaya atmtstir. Lambrosso tarafmdan

1911 yihnda yapilan bir arasnrmaya gore; beyin fonksiyonlannda birden hire meydana gelen,
endiliginden gecip tekrarlanabilen nobet sirasmda bilinc kaybma neden olan islevsel bir
bozukluk olarak tanunlanan epilepsi (sara ) hastahgiyla sue isleme arasmda az da olsa bir

ili§ki oldugunu ortaya ytkmt~ (OzkOk 1996:5 ).
Uzun sure saklt kalmis epilepsi tiirlerinin ofke, alkol ve diger uyusturucu ya da uyanci
maddelerle aytga cikanlmasr olasidir. Hirsizhk, dolandmcihk, cinayet, yangin cikarma gibi
suclar boyle bir hastahgin zemininde kolayca gerceklesebilir.

Zekaca onemli kusurlar gostermeyen, hatta zekasi bazen normalin iistiinde olabilen,
fakat karakter ve ahlak bakmundan bozukluk gosteren insana " psikopaf' denmektedir.
Psikopatlann yapilarmdaki karakter bozuklugu, duygusal diinyalanndaki tepkilere, onlann
toplumsal yasama uyum gdstermemelerinde onemli rol oynar, bunun sonucu da toplumsal
lrurallar ve yasalarla cansmaya girip sue isleme egilimi gosterirler. Psikopat hen merkezidir.
( egosantrik ); yahmzca kendini d~iiniir, cevresindekileri aldatmak, yalan soylemek ve
dolandrrmak, ona biiyiik zevk verir.
Psikopatlann yapilanndaki karakter bozuklugu, duygusal diinyalanndaki tepkiler,
onlann toplumsal yasama uyum gostermemelerinden etkin bir rol oynar. Cevreye ve topluma
11

uyumsuzluk bir sunrdan sonra toplumsal kurallar ve yasalarla catisrp kolayca sue niteligini
kazamr. Bu tur cocuk ve yetiskinler, babadan baslayarak he turlu otoriteye karsi cikma, fizki
guce hayranltk, cabuk parlama, duygusal gerginlik, sorumluluktan kacma, maddi doyum
pesinde kosma, guvensizlik ve saldirgahk gibi kisilik ozellikleri gosterir.Suclu cocuklar
gurubunda uymsuz cocuklar daha sik gornlmektedir (Yavuzer 1996: 85 ).

20

Kimi psikopatlar yangm cikarma (piromani ), calma ( leptomani ) ve gosterimcilik gibi
cinsel sapkmhklar gosterebilirler. Evlilik yasantilan cogu kez bosanmayla sonuclamr. Bu
kisiler, anne, baba, ve ogretmenlerine karsi isyankardirlar. Ahlaki yonden geri olmakla
birlikte zeka duzeyleri cogu kez normal ve normalin usrundedirler. Ozsevercidirler
(narsisizm) ve olaylara gore karar degistirirler,
Yiiksek zekah psikopatlar kolay kolay acik vermezler. Yasadisi yollarla servetlerine
servet katabilirler. Ozellikle anti-demokratik toplumlarda siyasal iktidan ele gecirebilir,
yapttklan tesadufen ortaya cikarsa ttlkeyi terk edebilirler. Zeka derecesi dnsnk olanlar ise
daha cok ~

verirler; savcilar ve polisleri sOreklimeskul ederler (Ankay 2001: 4- 98 ).

nn

Burt, eahsmalarmda, her cocugun ailesinde kahtun ozelligi gosteren, aym zamanda
~lulugu yonelten bir etken olarak karakteristik ozellikleri incelemis ve bunlan dort gurupta
10planm1~trr :

*

Fizyolojik kosullar genel olarak epilepsi, tuberkuloz, romatizma, hipertiroid gibi

wkalarda dogan bireok hastahk tiirilnu kapsar.
l
,)1

.,~

*

Zihinsel kosullar, zihinsel yetersizlik ya da dogustan zeka geriligi gibi kahtsal bir

nedene bagh olarak gorulen durumlan kapsar.

*

Bu gurupta belili bilincsizlik halleri, mizaca ilsikin eksiklikler, norolojik ve

psikollojik belirtileri kapsayan duygusal kansikhklar yer ahr,

*

Intihar, alkolizm, cinsel duzensizlikler, zor kullanma, zalimce davraruslann yer aldigi

m1aki iliski bozukluklanru kapsar.
Yapilan

arastirmalarda, ahlaki iliski bozukluklanrun sucluluga

etkisi, zihinsel,

fizyolojik, ve psikopatik etkenleri gecmekle kalmayip, hepsinin toplammdan da daha buyuk
· paya sahiptir ( Yavuzer 1996-86-87 ). Cocuk yargici Frey 17.10.1947 tarihinde Belcika
llimler Akademisi'ne sundugu raporda suclu cocuklann % 58'inin normal zeka, % 11 'inin
lklen zayif, %26'smm aklen cihz ve % 5'inin ahmak oldugunu aciklanusnr (Ozkok 1996:5 ).
lulugu bedensel yapi yerine zihinsel yapi ile aciklamaya cahsan bilim adamlanndan
B.H.Goddard'a gore, "biitiin gerizekahlar suclu, butnn suclular da gerizekalidir.t'yaklasmu
pOlmektedir.
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1910-1914 yillanna raslayan ilk cahsmalarda suclular arasinda % 50 oranmda zekaca
Frilik saptanrms, 1924-1928 yillanna raslayan ikinci cahsmadaysa, suclularda geri zekah
arammn % 20 olarak belirtildigi gorulmektedir. Arasnrmalar incelendiginde son 40 yih askm
· sure icinde zeka geriligine, suclulugu olusturan tek onemli etken ya da bicok etkenden
yahmzca biri goznyle bakildigr gibi suclulukla zeka arasmda hicbir iliski bulunmadigmi
savunan go~ler de ortaya atilmisnr. Zekayla, sucluluk arasmdaki ilskiyi inceleyen eahsmalar
ucunda du~iik zeka duzeyine suclulugu olusturan en onemli etken gozuyle bakilmamahdrr,
~

zeka duzeyinin suclulugun olusumundaki kimi rolun varhgim kabul ederken bunun

adece zekft geriliginyle sueluluk arasinda aramak yerine, zeka geriligiyle ogrenim
unlugu ve sucluluk ii~lusiinu aralanndaki karmasik iliskinin tiimiinde aramak daha dogru
olacaktrr ( Yavuzer 1996:98 ).
Bir diger kaynaga gore akil hastahgi ve siddet arasmdaki ilski gunumuzde de, ozellikle
illkelerde hasta destekleme guruplan arasmda yogun tarusmalara neden olmaktadrr.
Destek guruplanna karsi cikmalarmm ana nedenlerinden bir akil hastahgi ile ilgili varolan
stJ1onatzaisyondur.Halkta akil hastalanna karsi bir korku egilimi vardrr. Link ve ark.'nm
1987) yapngi bir cahsma, insanlann , psikiyatrik bir hastahk nedeniyle hospitalize edilmis
komsu ve i~ arkadaslanndan rahatsiz oldugunu, akil hastalannm siddet sergileyebileeegi
inancmda olduklanm gostermistir.
Kalifornia Ruh Saghgi Bolumu'nun 1500 eriskinde yaptigt bir cahsmada, kanlanlann %
l 'inin sizofren hastalann genel populasyondan daha cok siddet iceren sue islediklerine
inand1gtmgosterdi, Medya ve televiziyon da halkm bu inancuu yaymlanyla pekistirmektedir
gan 2001:35).

3.2. Anti-Sosyal Kisilik Ve Sue
Sue olaylannda antisosyal kqiligin onemli bir rolu vardir. Ancak bir cocuga antisosyal
ebilmek icin 18 yasim bitirmis olmasi, daha once davrams bozuklugu gostermemis olmasi

.r

kir.Bu kisiler empati yapmaya toplumsal toreleri, yasalan cigneycn, baskalannm hakkma
gt gostermeyen, bencil ve sorumsuz kisilerdir. S1k sik yalan soyler , kavga eder, irza gecer
Mita oldiirebili. Bu yaptiklatmdan otiirii sucluluk ve pismanhk duymazlar. Uysallastirma
ane bulma) mekanizmasim kullanrrlar. Sik sik karakollara duserler.
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lnsanlarla surekli ve tutarh iliski kuramazlar; kurduklan iliskilerin baskalann somurme
llll8Cma yoneliktinsarhosken hizh araba kullamrlar; borcunu odemezler.; cocuk es ya da
ailelerine bakmazlar.; cogu takma isimleri kullanarak baskalanm dolandmrlar," Cevreyi
netme ve kullanma egilimleri fazladir" (Ankay 2001:3 ).

Sosyopatlar eogunlukla, maceraya yatkmhklan, cesaretleri ve boyun egmezlikleriyle
bdmlann hoslanna giderler, dengesizdirler. Gercek yasamlannm tersine, sinamada daha
cglenceli bir kisilik cizerler. Bazi cevrelerde bu davramslar " erkeksi" olarak nitelendirilir. Bu
· iligie yatkm ergenlik cagmdaki gencler, bu tnr ortamlarda bu ozelliklerini belirginlestirme
nm yakalamaya cahsir.
Sinama, sueluluk duygusunun yok edildigi "sert" sosyopat filim omekleri de vermistir,
e Clement'm Kizgm Giine~( 1959 ), Bria de Palma'mn Kesi Yuz ( 1983) filimleri
ardan birkacrdir ( Lelord/ Andre 2000: 278-279 ).

rt

Her

turlu uyusturucu madde ve cinsel sapkmltldara egilimlidirler. Ol9iisiiz para

.-carlar. S1k sik okul ve cevre degistirirler. Sert, hosgorusuz, kati yiirekli ve kavgacidirlar,
· · hallerde cocukcasm saf, yumusak, sevecen ve verici olabilirler.Genellikle alkolizme,
'l,.

1umara, suca yonelim, asm dayak atan, anti-sosyal olan anne-babanm bulundugu
91LA,U.,iz,dengesiz, parcalanmis ailelerden gelirler.Bir bolumu de yuvalarda kimsesizler
annda buyumuslerdir ( Ozturk 2001 :433 ).
Amerikan Psikiyatri Birligi' ne gore (DSM-VI) antisosyal kisilik bozuklugi asagidaki

0

ilerle ifade edimistir.
1- Tutuklanmasi icin zemin hazirlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla

belirli, yasalara uygun toplumsal davrams bicimine ayak uyduramama.
2- Surekli yalan soyleme, takma isimler kullanma ya da kisisel eikar, zevki icin
baskalanm atlatma ile belirli durust olmayan tutum.
3- Dfutiisellik ( impulsivite) ya da gelecek icin tasanlar.
4- Yineleyen kavga dovnsler ya da saldmlarla belirli olmak uzere sinirlilik ve
saldirganhk,
5- Kendisinin ya da baskalanmn guvenligi konusunda umursamazhk.
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6- Bir isi surekli gotiirememe ya da mali yiikiimliilillderini tekrar tekrar yerine
getirememe ile belirli olmak uzere siirekli bir sorumsuzluk.
7- Baskasma zarar vermis, kotii davrams ya da baskasmdan birsey alnus olmasma
karsm ilgisiz olma ya da yaptiklanna kendince mannkh aeiklamalar getirme ile
belirli olmak uzere vicdan azabi cekmeme.
Aynca kisi 18 yasmda olmali, 15 yasmdan once davramm bozuklugu gostermeli ve
F,Ofreni ya da manik epizot dismda bu davramslar gorulmemelidirf DSM IV 2001 :269-270 ).

Ivn Bennett,

son altmis yil icerisinde sucluluk literatiiriinde birbirinden farkh olarak

Iirlenebilen sue guruplarmdan soz ederek, bunlan ~yle siralar:
1- Genellikle psiko-sosyal ve sosyolojik arastirmalar zayif akilhhk ya da gelisimdeki
1·

gerilik nedeniyle gornlen suclulugun, sucluluk vakalarmm bi.iyiik bir yuzdesini
olusturdugunu ve bu tiir cocuklann cogunlukla sosyo - ekonomik duzeyleri dii~i.ik,
yoksul ailelerden geldigini gostermistir. Sozkonusu cocuklar, dogustan itibaren
bedensel, toplumsal ve zihinsel gelisimlerinin snurh olmasi nedeniyle yasitlanna
oranla sanssizdirlar. Cunkn onlarla kiyaslandiklannda, daha zayiftirlar ve d1~
etkenlerden gelen baskiya daha az dayamkhdirlar.
2- Bu gurubu olusturan cocuklardan bazilan umut vericidir; uygun toplumsal
kosullarda sadece normal cocuk kusurlanna sahip gibi gortmurler; biiyiik bir
duygusal dengesizlik gostermezler ve normal cocuk yeteneklerine sahiptirler, ancak
yeterince sosyal egitimden yoksundurlar. Toplumsal degerleriyle yogrulduklan
yakm cevrelerindeki uygun degisikliklere hizh bir bicimde yamt verebilirler. Bu tiir
eocuklann, normal kosullar altmda normal bir yapiya sahip olabilecekken, cevreye
uyum gostermemis cocuklar olarak gosterilebilir.
3- Ergenlik doneminden once hatah davramslanna rastlanmayan cocuklann ergenlik
cagmda isledikleri suclar, bu ozel donemin zorluk ve gereksinmelerinin
dogrultusunda sorunlardan ayn dii~iiniilemez. Uygun bir yetistirme yontemi
uygulandigmda, bu cocuklar normale donmek uzere yeterli gnce sahiptirler.
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4- Burt'un deyisiyle " bozuk aile dnzeninden gelen sucluluk" ta cocuga birtakun sosyal
davrams

omekleri

asilamr. Cocuk, aile ve yakin cevresinin

kusurlu yanlanm

benimser ve Levy'nin deyisiyle "ana dilini ogrendigi gibi, bunlan da ogrenir''.

5- Dogrudan dogruya degil de, ikinci derece anti-sosysl davrams bozukluklanna neden
olan sue tfuiine gelince, bu, cocuklar, sara, beyin iltihabi gibi tumnyle organik
kosullara karsi bir tepki olarak ikincil planda ortaya cikan kontrol edilmemis
davrams ya da suclara sahiptirler.
6- Ekonomik yoksulluk nedeniyle islenen suclar bolumtl, yasamlannm ilk yillannda
snrekli olarak yoksulluk cekmis ve yasama yolunu sue islemekte bulunan buyuk bir
gurup cocugu kapsar.
7- Noretik suclu katagorisi, cok sayida yazara gore " sueluluk davramsi bilinesiz
gudulenme ( motivasyon) tarafindan belirlenen bir suclu gurubu" olarak
tammlamyorsa

da bu tur sucluluklann hepsi ayni ozelligi gostermeyebilir, Bu

gurubun simrlanm kesin olarak cizmek zordur.; yiinki.i, norotik olan sucluluk
belirtileri ender olarak "saf" haliyle bulunur. Oysa, norotik kisilik bozukluguna
bagh, bilincsizce yapilan anti-sosya davranis, ruhsal tedavide incelenmis suclarda
pek sik gorulur, Bu tip davramsa, norotik egilimlerin zayif ego ya da bozuk kisilik
yapisiyla birlestigi vakalarda raslamr.
8- Cocuk suclulugu icinde en az anlasilam ve tedaviye en cok karsi koyam psikopatik
suclulardir. Onceleri, " ahlaki d~ukli.ik" ve "ahlaki zayifhk" olarak nitelenen ve
uzmanlarca tarnsmah olan bu guruba, anti-sosyal kisiler, ahlak acismdan yozlasrms,
bozulmus kisiler, kleptomaniler ve escinseller girer.
9- Hafif ve agrr psikotik hastahklardan dogan davrams bozukluklannm gosteren
cocuklar bu guruba sokulabilir.
Fizki ve biyolojik yapt ile sucun ilgisini XIX. Yuzyilm sonuna dogru Lambroso "suclu"
· •· esen.')1\e orta-ya atmi~tu.Gun.Umuzde bi')1o\oiik. 'Ya\)1 ile su~un. ili~kisini savunan baska

biminologlar da mevcuttur.
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Bu goril~u savunanalar

arasmda Ferri, dogustan sue teorisi olarak isimlendirdigi

~unceye gore, suclular suclu olmayanlar gore birtakim belirtiler tasunaktadtr.Omegin kafa
mm kii9uklugii, kollarmm uzunlugu, agnlara karsi duyarsizhgi ve solakhk gibi belirtileri
~luluk belirtilei olarak yorumlarmsnr ( Soyaslan 1996: 35 ).
Suclulugu beden yapistna gore snnflandmlmasmda Di Tulli ve Kretschmer ilgine
fikirler ortaya atrmslardir. Di Tullio' ya gore kisa organh ve gucsuzlerin genel olarak az sue
~ediklerini; kisa organh ve gnclulerin agresif olduklanm ; adam oldurme , lnrsizhk gibi
SU9lar islediklerini ; uzun organh ve gnclnlerin fanatik suclular olduklanm ; ihtirash adam
6ldurme suclan islediklerini ileri surmustur,
Cocuk sucluluguyla ilgili cahsmalarda

fizyolojik etkenlerin suclu davramslara olan

ctkileri belirlenmeye 9al1~1lml~ttr. Sozgelisi beslenme yetrsizligi, sucluluk olgusunda bir etken
olarak kabul edilir. Anca bu oge yoksulluk ve bedensel gereksinmeyle son derece ilgilidir.
~ salgi bezlerinin ( hormonlarm ) islevlerini yapmamalan, ozellikle hormon dengesizliginin
~lular arasmda son derece yaygm oldugu saptannusnr.
Lambroso, 'ya gore, fiziksel yapmm bireyin davrams ve etkinligini yoneten bashca
etken oldugunu ileri surm~tur.Su9luluk davramsi cesitli tnrde bireysel etkiler altmda kahr;
~ bedensel kosullann bir fuiinii olabilmektedir. " dogustan suclu " ( born criminal ) olan bu
insanlann bedenlerinde bulunan " sigma" ( damga ) ve anormalliklerle ayirt edidiklerini
savunmustur.
Lambroso, "stigma"(damga)

sozlOguyle tammladrgi bu anormalliklerin dogrudan

dogruya suca neden olmadiklanm, fakat yozlasmamn ( dejenerasyonun ), geriye don~iin bir
belirtisi oldugunu soyler.
Bu anormalliklerin bazilan sunlardir:
1- Basin sekli: Kubbe sekilli bas, tepesi yassi bas, cikmnh kafa tasi,ve normalden
kii9iik kafa,
2-

Cikik elmacik kemikleri,

3-

Geriye kacnns a1m,

4-

Duzgun cene kemigi,
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56-

Goril tipi kollar,
Sekilsiz ayak ve el parmaklar.

Yapilan arasnpmalarda beden yapisr ve sueluluk iizerinde de durulmustur, Glueck'lar

Physique and Delinqency ) adh yapitlannda suclu ve sucsuz denekler iizerinde fizyolojik ve
lojik ozelliklerin, zeka, kisilik yapisi mizac, beden tipi, aile ve ev kosullanm sucluluk
· deki etkilerini arasurmistrr. Sucluluk ve fizyolojik anormalliklerin birlikte gorulebilen
· ~

olabilecegini ve her ikisinin de daha derin birtakim nedenlerle sonucu kabul etmek

ktigini iizerinde durmuslardir.Bu konuda bazi degiskenler arasinda belirgin olarak
an belirli bir karsihkh iliski sozkousu olabilmektedir ;buna ragmen her zaman icin tam
• iliskinin varhgim kamtlamaya cahsmak cok zordur.

Duygusal ve Toplumsal Gelisi ve Sue
Bilindigi gibi insan dogumundan olumtme dek gelisimini belirli donemler icerisinde
i..dnrm.ektedir. Cocukluk, ergenlik , eriskinlik ve yashhk olarak bilinen bu donemler
liial,irindenkesin smirlarla aynlmannsnr. Her evre bir onceki evrenin etkisinde olusur ve bir
~

etkilemektedir. Bir baska degisle, cocugun ergenligi, eriskinligini biiyil bir sekilde

i

llllilemektedir.
Bu donemlerin birinden digerine gecis, sadece

bireyin bedensel gelisimi ile ilgili

p duygusal, toplumsal, ekonomik ve kiiltiirel etkenlerin rol oynadigi bir olusum ve
· dir. Ote yandan her donem, kendine ozgii ve belirli bedensel, duygusal, ve toplumsal
er tasir ( Yavuzer 1996:89-90-92 ).
Annenin cocukla olan ilskisinin en onemli evresi dogumdan hemen once baslayip,
lllllmdaD

sonraki aylarda siiregelen iliskidir. Anne cocuk beraberliginde fiziksel temas

onem tasimaktadir. Annenin beden kokusu,
i
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1s1s1, cocugu

ah~ bicimi bu ilertisim agmda

Temel gilven duygunun olusumunda annenin ruh saghgi da onem tasnnaktadir. Bilimsel
gereek olarak karsmnza cikmaktadir. Mutsuz bir evlilik sonucu, annenin esinden yeterli
• gormetnesi, ailenin ekonomik sikmnlan, babanm, cocugun dogumunu isteksiz bir sekilde
amasi, annenin gerginligini artiran, dolayisiyla anne-cocuk iliskisini zedeleyen etmenler
i..mctadtr ( Yavuzer 200 I : 14-15 ).

tj

Anneden mahrum olma, cesitli diizeylerde davrams bozukluklannm nedenidir. Ornegin
· mahrumiyet" beraberinde endise, asm sevgi gereksinimi, gilylii bir intikam duygusu ve
dan dogan sucluluk davramsi bunahmmi getirebilir. ty dunyasmdaki zorluklan, bu tiir
ilerle yamtlayan cocugun sinir sisteminde bozukluklar, davranis ve karakter yapismda
sizlikler gorulebilir ( Yavuzer I 996: I 07 ).

Yine bir kaynaga gore, psikolok yazar olan Dr. Rudolf Driekurs yukanda saydigimiz
••=-uerden

dolayi

cocuklardaki

davrams

bozukluklanmn

dort

bashk

altmda

• a Jero,~ttr.Bunlar:
1- llgi : Cocuk pozitif ilgi veya yanm yamalak ilgi veya hicbir sekilde ilgi gormemisse,

ilgiye muhtac bir durum segileyerek, kendini farkettirmeye cahsir. Bu arada
davramslannda anormallikler goralebilmektedir. Omegin, kopegini veya kizkardesini
doverek aileya mesaj vermektedir.

2- Gue : Cocuklar cok fazla kontrol edilip yildinldiklan taktirde ozellikle ergenlik
denemlerinde, ana baba otoritesine karsi surekli bir baskaldin gorulmektedir.
3- intikam : Bazi cocuklar sevilmediklerine inadiklanndan dolayi, "kotu cocuk" olarak
ailelerinde yerlerinin ahrlar. Bu tip cocuklarda olmadik yalanlar soylemek, altlanru
islatmak gibi davramslara girerler.
4- Yetersizligin Segilenmesi : " Ben cok kafasizim, bu isi basaramam" dusunceleri ile
cocuk kendini basansiz gorebilmektedir. Gitgide sevilmedigi hissi artarak cevresinden
uzaklasmaya baslar ( Carroll 1990: 166-I 67 ).

Dr. Spitiz, bu konuda yapngi cahsmalar sonucu, cocugun yasammdan annenin cekilmesi
tMnde gelismede gecikme, gerileme ve duraklamalann gotiildiigii kamtlanmisnr. Duygusal
l:,lbunlugun etkileri yoksunlugun tiirilne,silresine,yocugun yasma

ve yoksunluktan once

i-.csi ile olan deneyimlerine gore farkhhk gosterebilir. Bu etkiler Dr. Spitiz tarafmdan, Uy
1-.uc

gurupta incelenmistir,
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1- lliski Yetersizliginden Gelen Yoksunluk: KURUMDA BDY0ME. Kurumda bilyilyen

cocuklarla ilgili olarak Dr.Spitiz Uy safadan sozeder:

A) Sebepsiz yere aglama ve bagirma safhasi.
B) Kilo kaybi ve gelismenin durmasi safasi.
C) Cekilme ve iliski reddi safhasi.
Bu tabloyu depresyon tamamlayabilir.
2- iliski Sureksizliginden Gelen Yoksunluk : AYRILIK. Zararlann cok iyi bilinmesine
karsm, anne cocuk aynhgt cok sik olarak rastlanan bir olaydir. Bowlby, aynhga
tepkiyi Uy safada aeiklar:

A) itiraz safhasi
B) Umitsizlik safhasi
C) Cozulme safhasi
<;ozulme safhasi, ozellikle 5 ay-3 yas arasi cccuklarda cok siddetli goriiliir. Aynhklann
lanmasi da ayni sekilde zararhdir. <;Unkii cocuk, asm bir hassasiyet ve devamh endise
· tirir. Bu durum, cevresine karsi asm bagimhhga donii~Ur. Aynhgm uzadigi durumlarda

ve bilissel ( cognitive )geli~iminde duraklama, hatta bazen zeka bolumnnde
ler,
Bedensel rahatsizhklar,
Depresyon belirtileri gorulebilir.

Daha buyuk cocukta; okula uyum guclukleri, davrams bozukluklanna rastlanabilir.
Psikolojik gelisim, aynhgm meydana geldigi yasa ve aynligm snresine gore farkhhk

3- lliskinin Bozulmasz ile Gelen Yoksunluk: PROBLEML1 A1LELER. Bu tur ailelerde
pek cok aynlma-bansma sahneleri izlenir. Alkolizim, yetiskinler arasi iliskilerde
siddet, sik rastlanan durumlardrr. Bu ortamda yetisen okul oncesi ve okul cocugunda,
konusma bozukluklan ve gecikmeler goriilfi.r.
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Gelisimleri normal oldugu halde, zeka bolumleri
ledikce

davranis

bozukluklanna

dii~uk olabilen bu cocuklarda, ya~

ve okul basansizhklanna

raslanabilir

(Y avuzer

1:14-15-16 ).

Annenin cocugun yasammda cekilmes cocukta buynk yankilar uyandmnaktadir. Y erini
~

bir kimse bulunmaksizm anneden yoksun edilirse, cocugun gelisimi sarsilabilir ve
insanlarla ve tfun diinyayla iliskisini yitirmis bir duruma girebilir.

Selma Freiberg, bir yapitmda, 1940' da lkinci Diinya Savasi nedeniyle ana-babalardan
ta1an cocuklardan soz ederken, Anna Freud ve Dorothy Burlingham gibi diinyaca tinlu
-muc;.lann egitim ve denetiminde bile, cocuklar ana-babadan
bozukluklan

gosterdikleri

saptanrmstir.

yoksun kalma nedeniyle

Yapilan arastirmalar,

ana-baba

kaybmm

bozukluklan kadar davrams bozuklugunuda da etkili rol oynadigim gostermektedir.

Bowlby, karakterin sekillenecegi ilk bes yil icinde anneden ayn kalmamn cocukta suclu
yapismm olusumunda en etken olacagim ileri surmustur. Bowlby, arastrrmalannda,
iliskin suclardan olusan deneklerin % 40'mm ilk bes yil icinde annelerinden
saptanusur. Yapilan

ayn

arastirmalarda sue isleyen cocuklann cesitli nedenlerle anne

armdan ayn kaldiklan, parcalalannus ya da eksik ailelerden geldikleri, goriilmu~tiir

t.nrzer 1996:107-108 ).
Bu konuda Erikson, yasamm ilk onsekiz aymm "giiven" ve "giivensizlik" evresi olarak
ouamc11ui1 ve bebegin temel gereksinimleri

karsilanmisa, cocuk kendini kisilik gelisimi

ikinci evreye hazir hisseder; tam tersine bu gereksinimler tam karsilanmazsa,

cocuk

· evrelere gecemeyebilir ( Erden I Akman 1997:78 ).

Toplumsallasma

surecinde, cocugun dogumundan

itibaren etkilesiminde

bulundugu

:1-z2

r, guruplar, kitle iletisim araclan.nyesi

E

.Ji rol oynar. Cocuk hayatm ilk yillannda aile iiyeleri, komsulan, sokak arkadaslan gibi

oldugu dernekler, kanldigi sosyal etkinlikler

~vresindeki kisilerle etkilesimde bulunurken, yasr biiyiiduk9e sosyal cevresi genisler.
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yakm cevresinden uzak cevreye acilmasi ile etkilesim kurdugu kisi, uyesi oldugu grup

kurum, kanldigr sosyal faaliyet sayisi artar. Boylece cocuk icinde yasadigr toplumun
llltiirlinun degisik boyutlan ile karsilasarak cesitli kultiirel ozellikleri ogrenir.

Suclulugun dogmasmda aile cevresinin ne kadar onemli oldugu bugnn artik ustnnde
bir gercektir. Ancak babanm gerek bilincli gerekse bilincsiz olarak
modellerin onemi 90k biiyuktiir ve etkisi sadece cocukluk donemiyle kisrth

Aile, toplumsallasma surecinde ailenin temel islevi ~uga
kurallanni, hangi davranislann dogru hangi davramslann yanhs

toplumun temel
oldugunu ogreterek

eocugun kendine ozgii kisliginin gelismesine yardnnci olmaknr. Aile ozellikle ilk
eocukluk doneminde bireyin toplumsallasmasun saglayan en onemli kurum oldugundan
bahsetmistik.Cocuk aile icinde toplumsal kural norm ve davramslan cogunlukla
odullendirme, cezalandirma ve model alma yoluyla ogrenir (Fidan- Erden 1987:84-85).

Batt toplumlarmda cocuk suclulugu sanayilesme ile orantih olarak artis gostermistir.Hic
lllltusuz sanayilesme hizh ve duzensiz kentlesmeyi birlikte getirmitir. Onun urunii olan
gelir dagihmmda esitsizlikler, geleneklerin sarsilmasi, ozellikle cocuk ve gene
mllusun artisi sue egilimini yaranr, Ornegin filkemiz nufusunun yuzde 42'sinin 15 yasmm
D .iaki cocuklar olusturuyor. Oysa Avrupa filkelerinde nufusun ancak yuzde 20'si 15 yastan
karsi gelismis ulkelerde cocuk ve gencler arasmda daha htzla

Bu toplumsal etkenlerin ailelerde ve bireylerde yarattigi doyumsuzluklar, umutsuzluk ve
p

sizlik duygulan, suca yatkmhk yaratmaktadir, Aynca koyden kente go9 eden ailelerde
gU9liikleri, gU9 kosullarda verilen yasam savasi da cocuklar uzerinde olumsuz etki

IIIIIJ18ktadtr. Kisa yoldan hakkim almak "vurgun vurmak, koseyi donmek" gibi sozler,
.-isuyla

cahsip gecinme olanagi bulmayan bir ortamda tiirerler.
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Yoksul da olsa koyde yasayan gencleri dizginleyen, yoldan sapmalanm onieyen baska
etkenler vardir. insan davramsiru duzenleyen belirgin belirli gelenek ve toreler, gii~lii
komsuluk iliskileri, akrabalar arasmda dayamsma ve yazgisina boyun egme ahskanhgi
varken kentlerde insan ilskileri gevsemistir ve cikanm gozetme dilrtiisii geleneksel deger
yargtlarllllll onnne gecmistir, Bu nedenle biiyuk kentlerde yoksul kesim daha umutsuz, daha
desteksiz ve daha ofkelidir.
Toplumsal

bilincin

cok hizh

gelistigi

son cocukluk yillannm

toplumsal

plasmalanna cete adi verilir. Cete, iiyeleri arasmda i~boliimii olan organiZe olmus bir
ttur. Hatta cetenin bazen kendi i~ kanunu bile vardir,
Ceteler son cocukluk donemdeki toplumsal guruplasrnalardir. Cete herhangi bir
gormeyen ve sosyal bir hedefi olmayan, kendiliginden olusan yoresel bir guruptur.

7UWlll

ilgilere sahip cocuklann olusturdugu oyun guruplandir. Ceteler ne yetiskinin onayma
.-~A,)inim duyar, ne de disandan herhangi bir kontrole bagimh olmak isterler. Onlar kendi
itelerini kendileri saglar. ( Ozkok 1996: 109)
Bati'da amacsiz cocukca sue isleyen cocuk ceteleri, toplumsal bir sorun olusturmaktadir.
iye ve K.K.T.C'de bu anlamda cocuk ceteleri pek sik gorulen bir olgu degildir. Alu
p ;

sekiz yasma dogru grup oyununda bir artis gorulmekte, bu degismeye kosul olarak

uuau

sallasmada belirli bir artis goriilmektedir. Oyun gurubu zamanla cocugun yasanuna
tmeye baslar. Ona birtakim kavramlar kazandmr. Bunlardan bir boliimii dogru, bir

Sokak ceteleri uzerinde derinlemesine inceleme yapmis olan Cohen'e gore, sosyodiizeyi dii~iik cevreden gelen erkek cocuklann en biiyiik sorunu " statu
_.as1drr." Kotii yetistirilen gencler, sosyal kurumlara birakildigmda, burada kendilerinden
hbanlanyla yansa girerler. Bunun sonucu, rahatsizhk, basansizhk ve caresizlik duygulan
'rlkar. Cetelerse, iiyelerinin ahlaki degerlerden kopmalanm olanakh kilmaktadirlar
lmn7er

1996: 52 ).
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Sue islemek daha cok ergenlik

doneminde ortaya cikmaktadir. Kizlarda

11-20,

erkeklerde 13-20 yas arasmda yer alan ergenlik, biyolojik, psikolojik, zihinsel ve sosyal
acidan bir gelisme ve olgunlasmanm yer aldigi, cocukluktan eriskenlige geyi~ donemidir,
Hangi toplumda olursa olsun, ergen cagma ozgtl olan duygu, dusunce, tutum, davrams ve
eylem icindedir.

Erkek cocuklarda ergenlik yagi gerilimlerinin ortaya yOO~t, kizlannkinden farklidir. Bu
donemde onde gelen konulann basmda dunyaya ve kendilerine erkek olduklanm karutlama
~as1, basanh olup olmayacaldan

ve yeteneklerini ortaya koyma istegidir.Egitim ve

lecegini planlamanm onemini bilmeyen, pek az sevgi gosteren ve karsihgmda da az sey
l,el<leyen anne-babalann yanmda bnyuyen genclerin durumu oldukca zordur.

Cocuklar kendilerini kamtlamak, digerlerine de erkek olduklanru gostermek icin ve
an temsil edenlere kafa tutmaktan zevk aldiklan icin bunu kabul edebilirler. Bu da
,ll&;teriyor ki yasla birlikte arkadas ilskileri de cocugu suca iten etmenler arasmdadrr. Yani
n giicilnii, dayamkhhguu kamtlamaya baslar, fakat henuz resit olmamasi ve ana- babasma
bagrmhhgi yeteneklerini ortaya koymasmi engeller. Ergenin sigara ieme ahskanhgi onun
-,aaini kamtlama istegi ve belki de ana- babanm koydugu kurallara karsi gelmektedir.

Bireyin cahsma

sartlannm

yoruculugu ve suresinin azalmasi bos zamanlan

lendirme ve dinlenme problemini ortaya cikarmis, insanlar kendilerine gnnluk islerinin

""8<fa birtakim yedek ugrasi alanlan bulmaktadrrlar. Bunlar bir baska i~, gezinti, uzun veya
sOreli tatile cikmalar, sinemaya gitmeler, sporla ugrasma ve kahvehanelere gitmek gibi

Ankara ilniversitesi Kriminoloji Enstitusu'nce hazirlanan ankette, toplam 1000 yetiskin
170' inin 11-15 yaslan, 211 'inin 16-18 yaslan arasmda ilk suclanm islemis
••

hmm

saptarmsnr (Ozkok 1969:11-12 ).

Hicbirseyle ilgilenmeyen insan sikmti ve bunahm icindeki insan olabilmektedir.
icinde insan kotii seyle dnsnnebilen, desarj olmaya musait bir insan olmaktadrr.
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istatistik

sonuclanmn

onemli

bir kismmt ( % 56 ) bos zamanlannda hiebirsey

yaprnadik:lanm,hicbir faaliyet icra etrneyerek zamanlanm israf ettiklerini gostermektedir. Bu
bosluk onlan suca iten faktorlerden birisidir (Soyaslan 1969: 95 ).
Ergenin toplumsallasma surecinde ergen, toplurnda, prestij kazanmaya ve statu sahibi
aya gereksinirn duyar. Toplurnsal uyurn, genis olc;iide bu gereksinirnin karsilanmasma
l,aghdrr. Ergenlik yillan, bir anlarnda,toplurnsal gelisim ve uyurn yillan olarak da
·· lenebilir,
Toplurnsal uyum zamanla kazamlmaktadir. Bu uyurn, ergenlik doneminde bazr
yimlerle gelisir. Bu devrede birey, kendi cinsinden olusturdugu grup icinde faliyetlerini
11-20 dilimleri arasmdaki ergenlik 9ag1, kisinin toplurnsal nitelik
d1g1 bir arayis donemidir.Bu arayis icinde ergen, kirn oldugunu, kirne baglamp
moacagllll , amacmi bulrnay cahsrr. ( Yavuzer 1996:2 )
Ceteler, daha kuruluslannda sue; islemeyi amac edinebilecekleri gibi, baslangicta

mm bir demek olarak kurulup daha sonra suclu bir orgiite donusebilirle. Cetelesmenin
l9Ddr:nleri cesitlidir : Bir guruba giren gene; guruba girrneden once, yalmz birisidir; geneler
~qmdan

dislannnsur, Bu durum kendisini mutsuz etmektedir; bir sigmak aramaktadrr;

I ada kendisine sevgi, sefkat ve yakmhk gosteren, sahip cikacak, sorunlanm paylasacak
mi1i1eri

bulunmaktadir,

Cevresinde daima "onun gibi olmak" istedigi kisiler arar, Boyleee, ozde§le~rne
[ilcntification )

yaparak, kisiligine bicim verirken, yetistigi cevrenin ekonornik ve sosyo-

1 kosullannm etkisi altmda, sorurnluluk ve ozerklik arasmda denge kurrnak ister, Bu
lllande birey fazla onem verir,

ait oldugu guruba ayak uydurrnak icin bOyiik gayret

11111:der. Bu uyurn sadece disa goriinii~ ve davramslarla degil, ayni zaman da fikirleri de
. Birey genel olark gurubun benimsemedigini begenmez, yapmadigim yaprnazlar.

Ergenleri duygu.dustmce, tutum.davrams, eylem, amac ve beklentileri iiQ katmandan
lrllmaktadJr.Bunlar, temel kisilik yapisi, genclik cagma iliskin psiko-sosyal ozellikler,
· yasadig; cevrenin sosyal.kultnrel, ekonomik ozellikleidir.
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Bu Uy katmamn olusturdugu kisilik yapisi icinde, yerini arama cabasrnda olan gene

eslesme.sorumluluk, ozerklik sorunlanna yozilm arar. Bu <;ozilm, gencin icinde yasadigi
imin ozelliklerine gore degisk olur.

Uy

kavram arasmdaki dengesizlik, bireysel ve

Iumsal sorunlara neden olur. Bu kavramlann saghkh gelismesi, gencle, icinde yasadigr
Ium yapismdaki ekonomik, killtiirel dengeye baghdir.
Ergenlik evresi icindeki dcnemlere bakildigmda ; uzmanlann buyuk cogunlugu, 12-15
dolaylanm olumsuz bir donem olarak tammlamaktadirlar.Cocuk sucluluguna iliskin
ya capmda yapilan arastirmalarda, verdigimiz sucluluk davranismm, ozellikle "on dort"
dolaylannda goriildugii bilinmektedir.
Bu da zorlu ergenlik donemiyle sue arasmda dinamik bir iliskinin oldugunu
tlamaktadir. Arastirmalara gore Turkiye'de islenen suclann yirmibes yasm altmdaki
uk ve ergenlerin isledigi gercegi sorunun onemini daha da arnrmaktadir.

Ankara Universitesi Kriminoloji Enstitu'nce hazirlanan ankette toplam 1000 yetiskin
ludan 170'inin 11-15 yaslan, 211 'ininse 16-18 yaslan arasinda ilk suclanm isledikleri
etkenler arasmda, anne, baba, cocuk, kardes
indeki olumsuz etkilesimler rol oynayabilir. Cocugun reddedilmesi, yetkincilik
emmeliyetcilik) asm koruma, tutarsiz egitim, kardes krskanchgi, dagilmis aileler (olum,
amJma, bosanma nedenleriyle ) basansizhgr etkileyen onemli etkenlerdir.

Okul oncesi donemde cocuk kendini

o~

tutacagi model olarak anne ve babasmm

.Onlann ozellikleri ile deger yargtlanm omek olarak benimser, hareket, tutum, konusma
· gibi davramslanm taklit etmeye ugrasir. Bir baska deyisle, cocuk, d1~ dunyayi anne ve
W>anm gozlilgu aracihgi ile gormeye cahsir.
Okul oncesi donemde, anne ve babamn boylesine etkili bir model olmasi, cocugun
ecekteki kisilik yapisnu, duygu ve dnsuncelerini dogrudan etkiler. Kuskusuz, anne ve
MD&om olumsuz tutum ve

davramslan da eocugun kisiligini olumsuz yonde etkileyecektir.

35

Okul <;ag1 ile anne ve baba bir dereceye kadar ikinci plan.a duserken.ogretmenin (>n
plana <;tlct1g1 gorulur. Ergenlik oncesinde arkadaslar ve mensup olunan bir gurubun uyeleri
birincil etki kaynagi haline gelir. Ergenlik donemi sonunda ise tamnrms bir sporcu, sinama
ytldtz1, yasayan veya uniµ kisiler genclere model olur. Ornegin, toplumla iliskileri bozuk ve

ooa karsi saldirganhk duyan bir gencin, kendine, Erikson'u degil de, bir cete reisini ornek
mnas1 daha gU<;lu bir olasihknr, ( Yavuzer 1996: 111-112)

. Ailede Tutum, Davrang ve Sue
Ana ve babamn, cocuklanna yonelttikleri tutnmlann saghkh olmasi, biiyiik ol<;iide
-•Ann

kendi icinde bansik, dengeli, huzurlu ve birbirine karsi sevgi ve saygih olmalanna
dir, Bu ortarm olumsuz etkileyen faktorler arasinda; ana babamn kendi cocukluk

Jll)mmda baskih ve asm gevsek bir egitim icinde buyumeleri , bugunku yasamlannda
· yle iletisim kuran mutlu bir yasannya sahip bir birey olmamalan, gene yasta cocuk
ibi olmalan ve ailenin sosyo. •ekonomik kosullannm iyi olmamasi sayilabilir.
l',i

Kendi cocukluk yillannda engellenmis bireyler, anne-baba olduklannda, eskiden
·· erine tarunmanus olan ozgurluklere, cocuklann sahip olmalanna karsi, bilinc d1;,1 bir

chk gelistirirler. Bu nedenle cogu kez kendi ana- babalanndan gordukleri yontemlerle
anru dizginleme, suclama, asagilama yollanm denerler. Boylelikle kendi ugradiklan
·-· denetim altmda tutmaya cahsirlar. Anne ve babamn asm baski altmda biiyumil~
, bazr. durumlarda da cocuga karsi asm gevsek ve yumusak bir tutum icinde olmasi
olabilir. Bu cocugun ihtiyaci olan model ve rehberden yoksun buyumesine sebep olur
,yle bir ortamda yetisen cocuklarda saldirgan ve isyankar davranislara rastlanrr
~2001:27).

Cocuklann davramslan ebeveynleri ile aralarmdaki iliskilerle baglannhdir. Ebeveyn
iliskilerindedeki cesitli faktorler, ebeveyinlerin cocugu reddetmesi, disipli ve kontrol
ozgiirliik ve sorumluluk fikri, ebeveyinlerin sahsiyeti, davrarus oruntuleri, tol
~.

maddi durumlan gibi cesitli faktorler cocuk iizerinde onemli etkiler yaratmaktadrr
ucubuk 1991: 34 ).
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Reddedilen
~kerler.

<;ocuklar:

Matematik gibi

Dikkatlerini belirli konular uzerine yoneltmekte gil9l0k
soyut derslerde basansiz

olurlar. ilgisizlik,

ihtiyaclann

karsrlanmamasi gibi reddetme bicimleri yanmda, surekli dayak, hakaret, hapis, agrr
elestiriler.kryaslamalar.evden kovma ac birakma gibi agrr reddetme bicimleri de vardir,

Agrr reddetme durumlarmda cocuklar 90k zorlamrlar, gerilimli ve kaygih olurlar, Kaygi
dilzeyinin yuksek olusu ise siddet ve sucu korukler. Reddedilen cocuklar, model yoluyla
~enme nedeniyle, anne baba olduklan zaman kendi eocuklanm reddederler. Bilinc d1~1 bir
mekanizma ile cocugun, vaktiyle nefret edilen bir yaktna benzetilmesi (ornegin kardesinden
nefret eden bir kimse, kardesi ile cocugu arasmda bilinc dI~1 bir ozde~in kurarsa nefredini
~uguna yoneltebilir) durumunda cocuk bir samar oglam gibi gorulebilir. Babalar icin baska
bir reddetme nedeni ise annenin cocugu ile gereginden fazla ilgilenmesi nedeniyle babamn
pabucunun dama anlmasrdir (Ankay 2001.5 ).

Bask1l1 ve Otoriter Tutum;" Asin baskih ", otoriter tutum cocugun kendine olan guvenini
mtadan kaldiran, onun kisiligini hice sayan bir tutumdur. Ne yazik ki geleneksel Turk aile
asmda bu tilr tutuma sik sik raslanmaktadir,

Bu tutumda, ana baba kati bir disiplin

gular. Cocuk her kurala uyulmak zorunda birakihr, Anne ve babadan birisi, veya her
· · · n baskrsi altinda olan cocuk sessiz, uslu , nazik, dnrnst,ve dikkatli olmasma karsihk ,

-un,

silik, cekingen, baskalanmn etkisinde kolay kalabilen, asm bir hassas yapiya sahip

" Zor yoluyla denetleme " ve " sevgi esirgeyerek denetleme " boyutlanmn egemen
maugu

asm baskih ve otoritet aile ortammda, denetlenen cocuk hangi davramsm hangi

iyi alacagi hakkinda bir fikir sahibi degildir, Dolayisryla, cocugun, kaygih bir belirsizlik
· le asm isyankardir.
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Suclayan, cezalandrran ve surekli kansan ana-babalann cocuklanmn, kolayca aglayan
~uklar

oldugu gorillur. Baskr altmda buyuyen cocuklarda, genellikle isyankar vaziyet

ahslarla birlikte, assagrhk duygusu gelisebilir, Boyle bir ortamda yetisen bir cocuk distan
denetimli bir kisilik olusturur ( Yavuzer 2001: 28-29 ).
Yetkinci Aile Tutumu: Dilek dnzeyi 90k yiiksektir. Baska bir deyisle, beklentileri ile
bbrisleri arasmda celiski 90k fazladir, Dolayisiyla bu kisiler hicbir zaman kendilerini yeterli
dnzeyde gormezler. Kendilerine guvenmezler; bir ise baslamaktan korkarlar. Cunku nastl
mukemmelige ulasamayacaklardir.

Bu tur ogrencilerde okuldan kacma ve intihar girisimleri ve kriminal davramslar olabilir.
etkicilik bir model alma sureci ile yeni kusaklara aktanlabilir. Kendi yasamlannda du~
gma ugramis olan anna ve babalar kendilerini, cocuklann "supermen" yaparak
"'ltemeyi dusnnurler, Unlu filozof B. Russel, cocuklan zorlamamn sakmcalanm ~yle dile
sfumi~tir : "Y emek yemeleri icin zorlanan cocuklar yemege, ogrenmeye zorlanan cocuklar
iye karsi nefret duymaktadlrlar" (Ankay 2001: 5-6)

Alm Koruyuculuk: Koruyuculuk, sik rastlanan bir baska ana- baba tutumu olarak

"·!

-.-umektedir.

Ana-babanm asm korumasi, cocuga gerektignden fazla kontrol ve ozen

rmesi anlamma gelir. Bumm sonucu olarak cocuk, diger kimselere asm bagimh,
tl9vensiz, duygusal kmkhklan olan bir kisi olabilir. Gelecekte daha 90k anne-cocuk
· Inde ortaya cikar, Bu asm koruyuculugun arkasmda, annenin duygusal yalmzhgi yatar,
ON:ugun yasi geregi yapabilecegi seyleri anne-babanm yapmasi durumunda, (ornegin 2
JIIIIJlda catal, kasik kullanabilen bir cocuk 8-9 yaslanna gelse de annenin eliyle yemek
~mesi

r

) boyle koruyucu yaklasimlar, cocugun otonom ( kendi kendini yoneten ) bir birey

nu engeller, sosyal gelisimini zedeler, bagimh bir kisi olmasina sebep olur. Cocuk
dini guruba kabul ettirebilmek icin, zaman zaman toplum d1~1 ve isyankar davramslara

~=.bilir

( Ankay 2001: 31-32 ).

Wilson ( 1973:54 ) bu konudaki arasnrma ve raporlan suclulann evlerinde sevgi
denetimden yoksun oldugunu, ebeveyinlerle iliskilerin genellikle zayif oldugunu
ts s

11

mektedir diyor. Robert G. Endry suclular uzerinde yaptigr bir arastmna sonucuna gore,
ileri surmustur :
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Suclu erkek cocuklarda baba ile olan bozuk iliskiler, anne ile olan bozuk iliskileden daha
&zladrr. Suclularda anne babaya karsi dusmanlik ( durmadan azarlamadan dolayi ) hissetme
cgilimi gozlenmistir.Suclu

erkek cocuklar, sucsuz erkek cocuklara gore, anne babalarmadan

ettli ve acik sevgiyi daha az ahrlar ( Gumuscucubuk 1991 :35 ).

ilgisiz ve Kay1ts1z Tutum : Ilgisiz ve kayitsiz tutum, ana-babanm, cocugu yahmz
11.n.lrma, gormezlikten gelme seklinde dislanmasi anlamma gelir. Duygusal istismara yol acan
le bir ortamda ana-baba- cocuk uc;geni arasmda iletisim kopuklugu gozlenir, Ana -baba
· izligiyle cocugun ogretmenine, arkadaslann ve yakm cevresindeki esyalara verdigi zarar
sucluluk davramsi arasmda yakm bir iliski bulunmustur. Bu konuda yapilrms arastirma
ana-baba tutumu cocugun saldirganhk egilimini
lendirmektedir ( Yavuzer 2001: 33 ).
Cocuk , ihtiyaclannm karsrlanmasim saglayacak baska bir yol bilemedigi icin uyumsuz
••• rramslarda bulunabilmektedir. Omegin ilgisiz babamn cebinden para alan cocuk bu
llavram~1ylahirsizhk yapmamakta, " sevgi acignn maddeyle kapatmaya" cahsmaktadir. Bu
bana vermediginiz sevgiyi ben kendi olanaklanmla altnm'tmesajidtr ( Yavuzer 2000:

Dengesiz ve Karars,z Tutum : Ana-babanm dengesiz ve kararsiz tutumu cocugun
· · ve gelisimini olumsuz yonde etkilemektedir. Buradaki dengesizlik ve tutarsizhk anaarasindaki g<>ru~ aynhklarmdan olabilecegi gibi, anne veya babamn gosterdikleri
en davrams biciminde de gornlebilir. Ornegin cocugun yamnda " cocuk konusuda "
elestirmeleri, birinin olumlu yaklasumna digerinin olumsuz tutumu ya da
birinin cocugu kayirmasr, cok sik karsilasilan terbiye ahskanhklanndandrr
r 2001: 31 ).

Tutarsiz yetistirilen cocuklarda basansizhgm yam sira sue; isleme ve saldirgan
Iar sergilenmektedir.Kardes kiskanchgi, cocugun dogus sirasma gore farkh tepkilere
olabilir. Orenegin buyuk cocukta tikler, yatagi islatma, bebeksi konusma gibi gerileme
· cekme mekanizmasmm yamnda kuc;uklerde sunarma ve saldirgan davraislar
ilir. Annesiz babasiz buyuyen cocuklarda yardim isteyememe, duygulanni ifade
e, dil gelisiminde gerilik gibi durumlar saptanrmsnr ( Ankay 200 I : 6 ).
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Disiplini, cocuga belirli davrams kahplanru benimsetmek uzere izlenen yol, yontem

olarak tammlamaktayiz, Cocuga bakis a91s1, cocukla ilgili beklentiler, ailede disiplin anlaytsr
belirleyen etmenlerdir. Aynca anne ve babarun uyguladtldan tiim disiplin yontemlerinin
seciminde kisisel deneyimleri kadar, yakm cevrenin.gelenek ve goreneklerin etkisi de
buyuktur. Anne-babarun kisilik yapisi.anne-baba cocuk iliskisi, cocuk yetistirme ve
uygulanan disiplin yontemiyle yakmdan ilgilidir.

izlenen bir yontem yoksa o ailede disiplinden soz etmek olasi degildir, Zaman zaman
sert , kan tutumlar, zaman zaman ayru konularda ho§gorillti olmak celisik davramslar o ailede
tutarh bir disiplin yontemi olmadignu gosterir, Anne ve baba, eocuga karsi

tutum ve

davramslannda dengeli ve kararh olmahdir.

Anne ve babalar, asm koruma ve ho~goriiniinegemen oldugu egitim ve disiplin anlayrsi
kadar, asm sert ve otoriter bir uygulamarun da yanhs ve zararb oldugunu kabul etmelidirler.
Tutarsiz, kati, hosgoruden uzak baskih bir disiblin uygulamasi, olumsuz ve itaatsiz cocuklann
· smesine neden olacaknr. Ote yandan cocugun tumuyle diirtii ve isteklerinin dogrultusunda
lerbes birakan asm ho~gorillu ve umarsiz bir yetistirme tarzi da, baskalannm zaranna
• · :klerine doyum arayan bencil davramslann ortaya cikmasma yol acacaknr. Cocuklan bu
uz davramslan, anne-baba cocuk iliskisini, gelisimin ileri evrelerinde daha da
loz.abilecektir, hatta anti -sosyal davramslara ve sucluluga donusebilecektir.

Glueck'ler 2000 suclunun % 95'inin ailesinin cocuklanna verdigi disiplinin dengesiz
de ya 90k sert ya da 90k yumusak oldugunu saptamisnr. Yine Glueck'lar 500 SU9lu ve
suclu olmayan gurup uzerinde yapngr arasnrmada, suclu gurup ailelerindeki annelerinin
96, babalann da % 94 orarunda 90k sert ya da yumusak disiplin uyguladtl<lan, buna karsihk
olmayan gurupta bu tur disiplin uygulayan anne orarurun % 66, baba oranuu da %56
~wiu

bulmuslardir,

Yapilan arasnrmalarda, gercek anne baba sevgisinden yoksun kalmis olan kisilerin
yasammda genellikle kan ve hircm olduklan saptarumstir. Dolayisiyla boyle bir
dnnyasma sicak annelik duygulanm yerlestirmek oldukca gii9ttir. "Cocuguma kizim
icimden geliyor" ama diyemiyorum.
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Beni -0pmek Uzere yamma yaklastigmda elimle itiyorum," diyen babamn, yasami boyunca
11U1eden, ne sevecen bir yaklasun gordii~u,

ne de "oglum" sozciigiinil duydugunu ogreniriz.

Anne veya babamn, cocugun kabul edilmesinin temelinde, anne-babahgi benimseyecekleri
· duygusal olgunluk dUzeyine ulasamamis olma gercegi yatar.

Temel giiven duygusunun olusumunda annenin dengeli ve kararh tutumu biiyOk onem
. Bunun temelleri ise, bebeklik doneminde beslenme, uyku ve temizlik ihtiyaclanru
:lirli bir duzen icinde karsilanmasi ile anhr,

Saghkh bir anne-cocuk ilskisinin olusumunda annenin ruh saghgi da buyuk onem tasir,
:uz bir evlilik sonucu, annenin esinden yeterli ilgi gormemesi,

annenin ekonomik

nlan, babamn, cocugun dogumunu isteksiz bir sekilde karsilamasi, annenin gerginligini

mmm, dolayisiyla anne-cocuk iliskisini zedeleyen etmenlerdir.Yapilan arasurmalar,
~·~

aile cocuklannda ruhsal uyumsuzluk oramnm yOksekoldugunu gostermistir.

Bosanmalann buyuk bir cogunlugu evliligin ilk yillannda oldugu icin cocuklann
.-n1mu ozel bir onem kazamr. Kavgah gfui.iltillil, tedirgin bir ailede yasamaktansa ana

t.badan biriyle oturma eocuk icin uzun surede daha iyidir diye d~iinillebilir. Gereekten
plemler mutsuz ailelerde sorunlu ailelerin yetistigini dogrulamaktadir ( Yorukoglu 2002:
()CJ).

Brut, 90k sert ya da 90k yumusak turdeki dengesiz disipline, suclu ailelerde, suclu
yanlara oranla 5 kat fazla rastladignu soyler, Hevaly ve Bronner de 4000 sueludan % 40
bozuk disiplin ortannndan geldiklerini bulmuslardir (Yavuzer 1969: 137-138 ).

Tilrkiye Cumhuriyeti'nde
~alar
-~mine

gereeklestirilen

bir

cahsma

sonucunda

kiyash

sonucu ilk 5 yil icinde anneden mahrum kalmanm, suclu davrams yapismm
neden olabilecegi ileri siirillm~.

Arastirmalara gore, incelenen suclu gurubunun

40'imn parcalanmis ve eksik ailelerden geldigini belirtmistir.Turkiye'de gerceklestirilen
-~alar

sonucunda, hilkiimlii genclerin % 22'si parcalanmis ya da eksik ailelerden

» •• kleri gorillur ( Yavuzer 2001: 28)
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ABD'de bile babalann bosanmadan soma cocuklanmn yasal hakkt olan nafaka parasuu
Odemedikleri saptanrmsnr. Bunlar hie kuskusuz eskiden de cocuklanyla
yada sorumsuz olan babalardir, Babadan, ilgi ve sevgi gormeyen

iliskiler zayif olan

cocuklarda guvensizlik, oz

saygmm yitirilmesi, terk edilmislik duygulan gelisiyor. Esinin desteginden yoksun kalan anne
nin cocuklan ile iliskisi saghkh yilr(imilyor.

Bosanmis ailelerin cocuklannm ii~te birinin onemli ruhsal uyumsuzluk gelistirdikleri
saptanmrs, ruhsal yokkiinliik, okul basansizhgi,

cesitli davrams bozukluklan en sik gorulen

uyumsuzluklardrr. Bosanmis aile cocuklanrun bosanmadan sonraki bes yil boyunca izlenmesi
6zellikle su bulguyu gosteriyor: Bosanma sonrasmda hem ana hem de baba ile dilzenli olarak
· • · surdurebilealerde ileriki yaslarda ruhsal uyumsuzluk daha az gorulmektedir ( Yorukoglu
2002: 109 ).

Ailede cocugun tek veya cok olmasi birtakun

anormal davramslann

sebebi olabilir.

ede tek cocuk korkak ve kaygih olur. Bunun nedeni, belki arkasmda bir kardes destegi
yismdandrr. Tek cocuk bencil olur .baskalanm

dusnnmez. c;ilnkii ana babanm tilm

· ami ilzerinde olusmustur, Tiim arzulan yerine getirilmistir. Dusunmesi ve bazi seyleri
lasmasi gereken bir kardesi yoktur.

Birden fazla cocuk olmasi kardesler arasmda kiskanehk
aabet

dogar, Ozellikle anne-babanm

kardeslerden

sebebidir. Kardesler arasi

biriyle ilgilenmesi kardesler arasmda

mmwueti korukler, Kardesler arasi Ya§ farki da huzursuzluk

nedenidir. Kueukler anne-

art tarafmdan korunmaya muhtac olduklan icin daha cok ilgi gornrler. Bu ilgi kardeslede
1-tamyhgt dogurur, Kardesler arasmda kavga cikar ( Soyaslan 1969: 85 ).

Bircok etkenle sue arasmdaki iliski arandigmda ozellikle en yakin iliskinin d~ilk
geliri ile aile kalabahgi

arasmda oldugu goriilmil§tiir. Kalabab.k aileye sahip olma

unm en cok mala iliskin suclarda gorulmetedir.

West, arastirmalan sonucunda, dort ya da daha fazla kardesten olusan ailelerde,
erine gore sucluluk orarumn onemli bir dilzeyde ams gosterdigini saptarrusnr.Bu tiir
gereksinimleri karsilanmadigi,
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Ailenin disiplin anlayrsi, cocuklanna karsr takmdtl<lan hal ve davramslan, buyuklerin
cocuklarm onOnde takmdtl<lan davrams bicimlerinin suclulukla iiskili oldugu uzerinde
durulmaktadi. ( Yavuzer 1969:159)
Kavga, iizOntii ve cinsel iliskilerin,

QOCUgun

pek yakinmda olageldigi bir ailede

kalabahk, cocuk icin buytik bir sakinca olarak gornlmektedir.Bagnnsiz toplumlarda sue
olayinm asil nedenlerinin ortaya konulmasi uzerinde yapilan cahsmalarda , kisinin
karakterinin aile icinde sekillendigi fikrinden haraketle sue olaymda ailenin onemli bir faktor
oldugu gercegi anlasilmaya baslanmisur.

Bir baska kaynaga gore,

ailenin disiplin anlayisi, cocuklara karsr takmdiklan hal ve

davraru~lar, buyuklerin cocuklar ommde takindiklan davrams bicimlerinin suelulukla iliskili
oldugu asikardir. Bagimsiz toplumlarda sue olaymm asil nedenlerinin ortaya konulmasi icin
rlan cahsmalarda, kisinin karakterinin aile ieinde sekillendigi fikrinden hareketle sue
1ymda ailenin onemli bir faktor oldugu her gecen gun daha da anlasilmaktadir.

Sutherland ve Cressy, suclu cocuklann geldigi ailelerin ozelliklerini ~oyle
a- Ailenin diger bireyleri suclu, ahlaken kotii veya alkoliktir.
b- Ebeveynden biri veya her ikisi, oliim, bosanma, veya terketme ile eksiktir.
c- Ailede iltimascihk, ileri derecede siddet, ihmal ve kiskanehk.evin gereginden fazla
kalabahk olusu gibi durumlar vardir,
d- Issizlik.annenin disanda cahsmasr gibi ekonomik baskilar vardir.
e- Aile, bilgisiz ya da diger bedensel,ruhsal hastahklar nedeniyle cocuk uzerinde kontrol

yfuiitememektedir (Gtimii~9ti9ubuk1991. 30-31 ).

Goruluyor ki, cocugun saghkh bir ruhsal ve toplumsal gelisme gcsterebilmesinin
ilk kosulanndan biri, ailede tutarh bir disiplin uygulamasinm ve belli ol1rulerde bir
otoritenin, denetimin varhgi olmaktadir.

GiinOmilzdede istenmeyen ve gayri mesru olan cocuklar onemli toplumsal sorunlar
yer ahr. Geleneksel toplumlar bu gibi cocuklan kolay kolay kabul edemez ve ona saygi

amtez, hatta bu cocuklan oz anneleri bile terk eder.
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Bu durumdaki cocuklar evlat edinilip iyi ve duzenli evlerde buyurlerse normal kisiler
olabilirler.Bircok arastirma erkenden kurumlara birakilrms cocuklarm suca egilimlerinin fazla
oldugunu gostermistir ( Ozkok 1996:6 ).
Prof.Dr. $emin 'e gore, istenmeyen, sevilmeyen cocugun davramslannda bir takun
ozellikler gosterrnektedir.
•

"Cocuk, sevgi kazanmak ya da hie olmazsa dikkati iizerine cekmek arzusunu
gosterir,

•

Ana babarun kendine gosterdigi dusmanhgi, baskalanna besleme yoluyla Oy ahr.

•

Kendisinin degeri olmadigim dil~ilniir, bu onda endise duygulan uyandmr,

•

Istenmeyen, sevilmeyen cougun tipik davramsi saldirganhkur, Bu cocuklar,
baskalanndan armagan beklerler, kendilerine ozel muamele edilmesini isterler.
Olumsuzdurlar, kavgaci ve isyankardirlar. Kendilerine guvenmezler. Ukala
olduldan, sue islemeye egilimli olduklan gorulur, Kendilerine sefkat gosterildiginde
buna ilgisiz kahrlar,

Kendisine yalanci oldugu soylenen, anne ve babasi tarafmdan sevilmeyen, diger
cocuklarla sik sik karsilastmlarak alay edilen ve dayakla cezalandrrlan bir cocukta kisa ya da
uzun vadeli gerginlik halleri gorulur. Bu tur kotii uyanmlann surmesi durumundaysa bazi
davrams ve uyum bozukluldan gorulebilir.
Ingiltere'de Lees ve Newson, Birlesik Amerika'da da Glueck'lar ailedeki biiyilk ve
ldiyilk cocuklann ortancalara gore daha az sue isleme egiliminde oldulklan ileri
siirm~lerdir.Ote yandan ana baba sevgisi esdegerde olumsuz belirtiler doguran, gelismde
gecikmelere neden olan bir baska etkendir. Asm ilgi ve duskunluk, cocugun

kendisiyle

fazla ilgilenmesine, yasam savasmdan kacmasma ve onu koruyanlar olmadiginda kendini
a,;tkta ve yalmz hissetmesine neden olur,

" Suclu olmayanlann anneleri ve babalan tarafindan esit diizeyde sevilmelerine karsihk,
~lu

cocuklann anneleri tarafindan daha cok sevildikleri" varsayu:mru ileri siiren Andry,

arastrrmasi sonucu suclu deneklerin % 69'unun anneleri tarafindan daha cok sevildiklerini
saptamisttr ( Yavuzer 1996: 142 ).
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3.5.

Ailenin S0syo-Ekonomik.Yap1S1ve Sue
Ailenin sosyo- ekonomik dOzeyi ile sucun iliskisi muhakkaktrr. Herseyden once yeterli

gelire sahip olmayan aile, alt yapisi olmayan, sefalet ve mahrumiyet icinde bir cevrede oturup
yasamun si.irdfuebilir.Sefil bir cevre, cevre olarak suclulugu yaratan faktorlerden birisidir.
(Soyaslan 1996: 83 )
Sosyo-ekonomik kosullar ailenin ruh yapisuu etkiledigi gibi, cocugun kisiligini de
etkilemektedir.Temel

ihtiyaclan

giderilmemis

eocuklarda

endiseli

durumlar

gorulebilmektedir. Bu durum da cocugun kisiligi, suca itilmesinde cevresel nedenlerin kisisel
nedenlerden daha fazla rol oynadigi, hatta bircok kisisel nedenin kaynagmda , cevresel
nedenlerin bulundugu genel olarak paylasilan bir go~tfu.

Kriminoloji alamndaki cahsmalar arasinda, suclulugun nedeni olarak sosyo-ekonomik
e kultnrel etkenlere oncelik tasiyan goruslerin gilniimiizde giderek agirhk kazandigi
gorillmektedir. Toplumsal yasamm cesitliligi ve toplumsal kurumlar arasmdaki etkilesim
dolay1s1yla,suca neden olan farkh toplumsal etkenlerin one cikanldigr bilinmektedir. Kimi
~acilar,

ekonomik kosullara 6ncelik verirken, kimileri de demokrafik olarak iizerinde

durmu~lardrr.
Yoksul aile, toplumsal simf siralamasmda en alt sirada yer alan ve gelir dagihmmdan,
itimden, saghktan ve genellikle olanaklardan en az pay alan ailelerdir.Yoksul aile dogal
yoksul bir cevrede oteki yoksul ailelerle birlikte yasamaktadir. Ev, dar, aile kalabahk,
IIIAltk kosullan kotu, beslenme yetersizligi ve tekdiizedir. Evde kargasa, giiriiltti ve diizensizik
gendir. Baba genellikle yiizii gulmeyen, az konusur, Topluma ve yazgisma karsi besledigi
d1~1 ofkesini ailesinden cikanr,

Yoksul ailede ana-baba cocugun davramsuu sonuclanna gore olcer ; kavga etmisse
.-,mni

sormaya gerek duymadan cezalandmr, Yoksul evde genellikle cocugun savunmasi

anaz, dinlenmez, niyetine bakilmaz. Cocuklar erken bagunsizhk verilmesi, sorumluluk
enmesi iyi niyetli olarak gornlebilir.
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Ancak

yoksul

ailede

bu

tutumlar

cocugun

gelismesine

katkida

bulunmaktan

cok

engelleyicidir. Ayak altmda dolasmasm diye sokaga atilan cocuk denetimsiz kahr, sokagm
yasalanm

ogrenir.

Ezilmemek

icin ezme gerektigini

kavrar;

dovulerek

doverek

piser

(Yorukoglu 2002: 184-185).

Diger bir kaynaga gore yoksulluk, sue uzerinde dolayh ve dogrudan etkili olmaktadir,
Ekonomik

kosullar

ailenin

par~alanmasma

ve ahlaki

degerlerin

yitirilmesine

neden

olmaktadir."

Bonger, bu etkilerin degisik turden suclar uzerinde etkili oldugunu, fakat ozellikle
ku~iik suclarda daha etkili oldugunu soylemektedir. Bonge'e gore, insanm hircm, suca
yoneltici ozelligine yamt veren bir sistem, sueu aciklayan en iyi sistem oldugunu
soylemektedir.
West, 1973'de yaptig; arastirmalann sonucuna dayanarak, suclulann % 13.6'smm
c:konomik duzeyi ustiin olan guruptan gelmesine karsihk % '.?3.3'iiniin ekonomik dnzeyi
~

guruptan geldigini belirtmistir. Glueck'larsa 2000 sucludan 3/4 ' unun ekonomik

~ullanmn

cok d~iik oldugunu saptanu~trr.Ankara Universitesi'nin Kriminoloji Anketi

uclanna gore, 1000 sucludan % 39'unun aile bntcesisnin kotli, % 50'sinin orta durumda

Birlesik
~ac1larm

Amerika' da ekonomik kosullarla sucluluk arasmdaki iliskiyi arastiran
verileri, ekonomik kosullarla sue arasmda yakm bir iliski oldugunu ortaya

aktadir. Bununla birlikte, cocugu suca iten tek etmen olmasa da, suca elverisli ortami,
.yh ya da dogrudan nedenleri hazirladrgr bilinmektedir ( Yavuzer 1996: 211 ).
Cocugun arkadas cevresiyle arasmda mali acidan biiyiik bir fark varsa, cocukta asagihk
gusu gelisebilir. Bu duygu, ozellikle genclik cagmda en siddetli derecesini bulur. Cocuk,
yasta akranlarma kendini begendirmek ve toplumsal yasama katilmak ister. Suclu cocugun
ko~ullannm ilki ve en belirgin olani ailenin parasal durumudur.
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aistiki veriler, cocuk sucluluguyla yoksulluk ve onun getirdigi kosullar arasmda dikk.ate
4eger bir iliski bulundugunu ve bu ilskinin de onemli sayilacak ol~iide yiiksek oldugunu
ermektedir.Yapllan

istatistikler sonucu en alt diizeydeki yasam standartlanna

sahip olan

delerin ekonomik yapilan " yoksulluk snun "olarak adlandmlnusnr.

* Brut, Ingiltere'de yapngi arastirmalar

sonucunda, suclu cocuklann 1/ 5' ,inin (% 19)

k yoksul olarak nitelendirilen sosyal smiflardan geldigini soyler, Bu smiflar, toplam
un % 8'ini olustururlar. Yine Burt, suclulann yanya yakm boliimiiniin ( % 37)

Orta

ede yoksul simflardan geldigini, bunlann da toplam nnfusun % 22'siniolu~turdugunu

ya koymustur. Aym arasnrmaci % 42 oramndaki suelu gurubun,sosyo ekonomik acidan
t olarak nitelendirilen cevreden geldigini soyler, Boylece suclu cocuklann yandan
asmm yoksul ailelerden geldikleri saptanmisnr.
Vest ise, arstirmalan sonucunda, suclulann % 14'iiniin ekonomik diizeyi iistiin olan
tan gelmesine karsi, %33 'iiniin ekonomik diizeyi d~iik olan guruptan geldigini ileri
ii~.

Gluecek'lar da 200 sucludan 3/4 'iiniin ekonomik kosullanm en du~iik oldugunu

...,1Glll1~tir (Yavuzer 1996: 153-154 ).
Bir diger kaynaga gore ABD'de nnfusun en az % 20'si yoksulluk icinde yasadignn
-,tamm~trr.Yine ABD kentlerinin yoksul kesimlerinde yasayan ailelerin yilzde 40' mda baba
hi~ yoktur, ya da uzakta cahsu, ya da evi birakip gitmistir. Karsilastmldigmda bu oramn
iye' de boyle olmadignu soyleyebilirlz,
Yoksul cocuk bir bakima evden cok sokakta yasayan cocuktur. Bu nedenle sokagm ve
nin tum olumsuzluklanna aciknr.Kavgacihk, dovme, dovulme, vurma, yaralama,
...-,11y1hk, calma, kiifiir gibi davramslar sergilemekte veya bu durumlarla karsi karsiya
lllmaktadrr ( Yornkoglu 2000: 188 ).
Yukanda gorilldiigu gibi varhkh bir aileden gelmekte sue sebebi olabilmektedir. Her
· gini elde etmis ve tatmis olan gene onunde engel tammaz. Cebindeki para ile mesru
gayn mesru her seyi tatmak, denemek ister. Boylece suca itilmis olur, Tiirkiye'de ve
,k iilkede uyusturucu kullanma nedenlerinden birisi ailenin ekonomik durumudur .
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Yapilan arasurmalarda Utanc duygusu icinde yetisen kimselerin degisik davrams ve
kisilik bozukluklart gosterdigini soyleyen psikologlar vardrr. Ornegin, James Masterson
(1981) narsist kisilik bozuklugunun temelinde, kisinin kendini degersiz bulmasmm yattrgim
soyler. Harry Stuck Sulivan (1953) paranoid kisiligin altmda, "bireyin kendisini hicbir caresi
bulunmayacak kadar eksik ve kusurlu gormesi" nin yatngim soylemistir, Alice Miller (19901991) sue isleyen kimselerin cogunlugunun utanca bogulmus ailelerden geldiklerini ileri
surer. Greshen Kaufman (1985), cocuklannm asm doven ve kotii davranan ya da cinsel
yonden cocuklanna uyumsuz davranan ana-babalann kendilerinin utanca bogularak
yetistirilmis oldugunu iddia eder.
John Bradshaw (1988,1990), " utanca bogarak yetistirmenin en olumsuz etkilerinden
biri de, kisinin manevi yasammm temellerini yitirmesidir," der. Ona gore, manevi yasam,
kisiyi hie olmaktan kurtaran, evrenle iliski haline sokan ve ozbenliginin kutsalhgma ve
yuceligine inanmasma yol acan onemli bir boyuttur.Utanca bogularak yetistirilenler,
endilerini degersiz ve ozde kusurlu gordukleri icin manevi yasamlanm gelistiremezler. Bu
~iler bnytlk bir olasihkla dindar olurlar ama, mevlananm anladigi dilden bir sevgi ve
ho~goriiyedayanan evrensel bir manevi yasama ulasamazlar.
Unlu ispanyol dil~iiniir Ortega Y. Gasset "biitiin yarattklar icinde, bir iy diinya
yaratarak,bu iy dunya ile dis dunyayi ahenk icinde tutmaya cabalayan tek yarank insandrr,"der
'Ouimette,1982) Utanca bogularak yetistirilen insanlarm iy diinya gelistirmelerine.bir
mlamda insan olmalanna ve insan olarak yasamlanm surdurmelerine olanak verilmez.

Diger bir anlatnnla bize smrrlarmuzi hatirlatan utanma saghkhdir, kendimizi
emeye yol acan duygu ise utanctir ve saghksizdir. Saghkh utanma, kisinin gelisim
cesi icinde yasam deneyimleri sonucu kendiliginden olusur; ana-baba ya da cevredeki
· ilerin yaratngi baski sonucu degil,
Cocugun yetistigi ortamdaki kisilerin psikolojik anlamda " hastahkh iy diinya" larmm
yla olusan saghksiz utancnr ve biiyiik olumsuz etkileri vardtr.Utancm en olumsuz etkisi
kendi iy dunyasiyla iliskisini kesmesidir. Utanc, evde omek alman insanlann
llllvram~t,yocugunsevdikleri tarafmdan psikolojik anlamda terk edilmesi ve olumsuz amlann
lmlLWiiyle cocugun icine yerlesir, Utanc ve sucluluk farkh fakat ilskili iki duygudur.
ugun siirekli suclu hissettirmek onun zamanla utanca bogulmasma yol acar.
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3.6. Ailenin Egitim Diizeyi ve Sue

Cocugu terk etmenin bedenen ve duygusal olmak uzere iki degisik ttirii vardir, Ve cocuk
Ozerindeki olumsuz etkisi bO.ytiktiir ( Cuceloglu 2002: 93-97-98 ). XVII. yuzyilda Viktor
Hugo : " Bir okulun yapilmasi, bir hapishanenin kapatilmasi demektir," sozuyle, egitim ve
suclulugun arasmda dogrudan bir iliski bulundugu vurgulannusnr. Bircok arastirmada da
olrul, cocuk suclulugunu yok edici bir kurum olarak sunulmustur, Y~d1g1ID1ZyOzytl basmda
ilkokulann yaygmlasmasuu isteyen cevreler, ancak bu yolla cocuklarda gorulen sue
rizklerinin ortadan kalkacaguu dO.~unmekteydiler.Gunumnzde bu olgu daha karmasik bir hal
almistir. Cunku tum dunyada okullann yaygmlasmasi, cocuklann suca yonelmelerini
6nleyememii,tir.
Egitim ve ogretim surecinin ayni zamanda insam basanh bir toplumsallasmaya
•irma

siireci oldugu bilinmektedir. Bunu dogal sonucu olarak, okulun bu islevini herhangi

· nedenle yerine getirmemesi, bireyin basansim, gelisimini, cevresine uyumunu ve ruh
aghgmi olumsuz yonde etkileyecektir. Insancil, birey yetistiren, yasama hazirlayan egitimin
onemine karsihk, eksik, yetersiz, yanhs egitim bireok sorunun kaynagi

Devlet 1statistik Ensitusu'nun 1972 yili anketinde, toplam suclulann % 4.7'sinin ilkokul
omalan oldugu ve %2'sinin de ortaokul diplomalanrun bulundugu saptanmistir, Dr.
1-.vtoglu'un 278 suclu ve 200 sucsuz denek uzerinde gerceklestirdigi " Cocuk Suclulugu ve
Arasmdaki Toplumbilimsel lliskilerin Incelenmesi "konulu arasnrmasmda suclu
~erde

% 80.2 ilkokul mezunu, % 11.5 orta okul, % 1.4 lise, okula gitmemis cocuklar %

ilkokul terk %2.5 olarak saptanmistrr. Bunun yamnda sucsuz denekler egitim durumlan
%70.5 ilkokul mezunu, % 16.5 orta okul, % 6 lis, % 3.5 diger ogretim kurumlan, % 2
gitmemis cocuklar ve % 1.5 ilkokul terk olarak saptanmisnr. Yukandaki bulgularla sue
egitim arasmda bir ilski oldugu ortadadir.
Dr. Kuzucu oglu'nun arasnrmalannda suclu cocuklann ailelerinde babalann % 80'inin
mnelerin % 26'smm okuma yazma bilmedikleri gorulmnstur, Sucsuz, babalarn % 89'u ve
i..elerin

·

% 32'si okuma yazma bildikler cocuklarda saptanrmsnr. Goruluyor ki ailenin

durumuyla cocuk suclulugu arasmda bir bag vardir,
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Fredlander, anti-sosyal cocuklarda kendilerini gosterme egiliminin normal cocuklara

oranla daha fazla oldugunu, okulda basanh olan cocugun kendisini gosterme gereksiminin
kolayhkla giderebilmesine karsihk, basansizhgm onu sokaga itecegini ve toplumsal yasama
uyum sansim azaltacagim savurunaktadtr ( Yavuzer 1996: 164-165 ).
Yine devlet istatistik Ensitilsii'ni.in 1992 yili verilerine gore suclulann cezaevine
girdikleri anda ogrenim durumlan incelendiginde toplam 53433 sucluda; okuma yazma
bilmeyenler 1377, okur-yazar fakat okul bitinneyenler 2930, iklokul mezunu olanlar 41235,
Ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlan 3953, lise ve dengi meslek okullan mezunlan
3059, ve fakulte ve yiiksekoul mezunlan da 879 ki~ olarak saptanrmstir.

Tiirkiye'de SU'rU en cok ilkokul mezunlan islemekte ( 41 235 ki~i ), bunlan orta okul
mezunlan (3953 kisi ), lise mezunlan ( 3059 kisi ), okur yazar olup fakat okul bitinneyenler
ektedir ( 2930 kisi), Demek ki okuma -yazma ile sucun bir ilgisi vardrr ( Soyaslan 1996:

Sonuc olarak, bir toplumsallasma kurumu olan okulun islevi buynktur. Okul bir sosyal
••••• ,tn

olarak gerektiginde aile ve yakin cevrenin veremedigi olumlu etkilesim ortarmm

lyan, bu boslugu dolduran bir kurulustur. Okul, bu onemli islevinin geregi gibi yerine
· bildigi olyiide basanh sayihr.Okul ogrenimiyle cocuk suclulugu arasmda ki ters orann
turumun uyum surecindeki etkinligini kamtlamaktadir ( Yavuzer 1996: 167 ).

• Goe, Savaslar, Kimlik Bunabnn, Ktlltiirel Cansma ve Sue
Bazt arastirmacilar, nifusun bolgesel dagilmu, i'r gocle, kentlesme gibi nifus bareketleriyle
uk ve sue turleri arasmdaki iliski iizerinde durmuslar. Demokrafik etkenlerin ekonomik
kiiltiirel sorunlarla iy iye bulunmasi, sue olgusunu ortaya cikarmakta
neden olmaktadir.
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ve suclulugun

'/

Kente g~ eden aile dayaniksiz ve tek basmadir. Yabanci bir ortamda kok salmak, bas
dondfuiicii degismelere ayak uydurmak zorundadir. Yoksul bir aile bu degismelere birden
uyamaz ; bocalayabilir yoldan cikabilir. Koy toplumunda edinilen beceriler kentte ise
yaramadigi gibi, deger yargilan ve deneyimler de yol gosterici degildir. Babanm bu ortamda
kendi cocuklanna ornek olmasi ve kilavuzluk etmesi olanaksizdir. Tek kurtulus yolu okuldan
gecer. Oysa yoksul cocuk beslenme, saghk ve zihinsel gelisim yoniinden yasitlanndan geride
kalmaktadu.Ogrenim yansma geriden baslar.Bu yansi tamamlayamayanlann oram oldukca
yiiksektir. Cocuklar erken yaslarda sokaklara ote beri satar ; karaborsacilann eline dnser,
kendini karakolda bulur. Dayak yer, orselenir, asagrlamr. 11k masum sucundan ceza goren
eocugun tutacagi yol toplumdan o~ almaknr (Yorukoglu 2002: 212-213 ).
Bu konuyla ilgili arastmnalar yapan Bertolini 'ye gore, degisik gelenek ve kulture sahip
bolgeler arasmdaki gocler, toplumsal uyumsuzlugun bashca nedeni olmaktadir, Bertolini
"<;ocuklardaki uyumsuzluk oramyla goc arasmdaki iliski, go~ edenlerin kisilik yapisma bagh
olmamakta, bu bireyin toplumsallasmaya entellektiiel bakimdan, hazirhkh

olmayan

~iliklerine yapilan etkiden dogmaktadrr" go~unii savunmaktadir,
Suelulukla g~ arasmda arstirma yapan Garavalia ve Ponti, g~ olaymi degisik bir acida
alrruslardir. Bu iki uzmana gore, sanayilesme ve kentlesme olaylan gibi.goc de ashnda
lulugu azaltacak ortami hazrrlayan bir olaydir; ~iinldi go~ edenlerin ekonomik durumlan,
sanayile§me ve kentlesmede oldugu gibi, iyiye dogru degismekte, sucluluga iten etmenlerin
da gelen maddi nedenler azalmaktadir.
Cocugun topluma karsi tutumunda goclerin etkisini daha genis bir sekilde Franchini ve
n« birlikte yaptiklan, " Cocugun Suf lulugu" adh calrsmalanndaele almakta ve ahsrhnis

· cevreden yepyeni ve degisik bir cevreye uyum gosterebilmenin cok gii~ oldugunu,
liiliigiin cogu ve cocuklan yanhs yola sapurdignn soylemektedirler.

Arasnrmalar genellikle gostermistir ki cocugun ~ogu zaman disandan go~ edenlere
1

kentlilerin onyargrlan yiiziinden de soyutlanmasi yeni bir sosyo-ekonomik ve kultnrel

· · me uyum gosterememesi, az ya da cok agirhkta suclar islemeye yonelmesini
ylastirmaktadrr.
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Baska bir arastirmaci, Di Tlllio, " Go<; olgusu, sueu yaratan bir olay degildi, fakat

sucludan gocten once de varolan genetik etkenlerin ortaya cikmasun kolaylastiran bir
olaydir," der.Italya' da suclulugun en yiiksek duzeylere vardigi yerlerdeki ortak ozellik O<;
bashk altmda toplanabilmektedir. Bunlar: kozmopolit merkezlerde yerlesme, soyutlama ve
surekli yoksulluktur.
Konuya Tiirkiye acismdan baktigumzda ozellikle kirsal alanlardan kentlere ve yurt
disma goc olayi, gene kusaklar icin sue potansiyelini beraberinde getirmektedir.Kente g~
I

eden nifusun icinde 15-24 yas gurubu egemendir. Dogal olarak kadinlardan 90k erkekler go9
etmektedir. Dikkat edilirse, en 90k go9eden gurubun btiyiik bolumunun henuz resit olmamis
kisilerden oldugu goz onune ahmrsa, kent ortammda yasam kavgasi verirken ne tur
tehlikelerle, gnclnklerle karsi karsiya bulunuldugunu tahmin etmek hie de gtiQ olmasa gerek.
Kosullann onlan suclulugun kucagma itecegini soylemek kahanet olmayacaktir.

Tiirkiye'de son yapilan arastirmalarda 214 suclu cocuktan % 27'sinin, mala ilskin sue;
isleyenlerinse % 42'sinin, aileden koparak biiyilk kentlerde suca ycnelmeleri bu ongoriiyti
yeterince kamtlamaktadtr.1971 yilmda yapilan bir arastirmaya gore de, 1181 cocuk sucludan
701 'inin gecekonduda yasadigi belirlenmistir, Savas ve sue bashgi altmda cocuk suclulugu
07.erindedikkate deger arastirmalardan biri Gino Faustini tarafmdan yapilnusnr,

Faustini'nin istatistiklerine gore, sucluluk uluslararasi cahsmalara bagh olarak bir artis
gostermektedir. Arastmnaciya gore, buyuk savaslartn ozellikle iki doneminde etkisi olmustur,
Bu donemler: 1. Dunya Savasr'ndan sonraki 1929-1934 yillan arasmdaki donemle 2. Dunya
vasi'ndan sonraki 1954-1960 yillan arasmdaki donemdir,
Burada birinci donemde cocuk suclulugu, genel bit guvensizlik duygusunun,
Ieneklerin ve ahlaki degerlerin 9ozUlmesinin bir sonucu olarak ortaya cikmakta; ikinci
emdeyse cocugun bebeklik cagmda · aldrgi maddi ve manevi etkilerin sonucu olarak
Friilmektedir (YaV'1Zer 1996: 212-213-214-215-216).
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Savas boyunca kadm i~ hayatmda erkegin yerini almakta, ~ hayatma anlmaktadir.
Bunun anlanu kadmm daha cok sosyal iliskiye girmesidir. Bu durumda cocuk sevgi, sefkat ve
ilgiden yoksundur. Kahraman asker hayram olan cocuk, onu taklit etmekte cebir ve siddete
yonelebilmektedir

( Soyaslan 1996: 113 ). Yillar itibariyle savaslann etkilerinin azalmasi,

diger etkenleri ozellikle iy gocler, kentlesme, sanayilesme ve teknik ilerlemeye dayanan
sosyo-killtilrel

snrtusmeler,

sucluluk

olaymi

daha

cok

etkilemeye

baslanusnr,

Kimlik bunaltmt ve kultarel cattsma Genellikle illkelerini terk edip baska bir iikeye g<>y
eden veya cahsmaya giden insanlarm ortak bir sorunu olarak karsumza cikmaktadir. Zaman
zaman medya aracihgi ile bu sorunla ilgili haberler yayamlanmaktadtr.

Buradaki temel sorun

Olkelerinden ayn yasayan bu insanlarm bulunduklan ulkeye ait olmadtklanru hisseden bircok
insanla karsrlasrlmaktadrr.

Kilyiik yaslarda

aileleri ile yabanci ulkelere

giden cocuklar,

kendi dilini.dinin, ve

killtiirilnil ozumsemeden bir baska dil ve killtilrle karsi karsiya kalmaktadrrlar. Bu durumdaki
uklann bir diger savasum

Bu asamada

cocuk

veya

icinde bulunduklan

gee bulundugu

yabanci

ortmdaki

toplumda

toplumsal

bir staffl sahibi

norumlara

uyma

«1mmindedir.S0n cocukluk donemindeki bu cocugun, ikinci smif'vatandas olmasmm verdigi
-.nnik

ve rahatsizhklardan

kaynaklanan yabanci dil konusma ozentisi, kendi anan dilini

usma arzusun bile yikabilmektedir.

Yabanci ulkelerde yasayan turk cocuklar bulundugu ttlkedeki topluma tam olarak uyum

p j)amalan yukanda belirtilen gerginligi kendi iilkelerine donduklerinde de yasamaktadirlar .
.ci Iilkelerdeki bazi Turk aileler ozellikle dinsel inanclnna baghhklan nedeniyle
anna birtakim kisitlamalar getirerek ( Kizlann erkek arkadas edinmeleri, gece disan

111-taJar vs. ) bu durum da aile icinde birtakim cansmalara ve kopmalara neden olmaktadtr
limvn7er 1996: 218-219 ).
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3.8. Kitle iletisim Araclan ve Sue

Kitle tletisim araclanntn hizla yayilmasr, bunlarla seyirci,dinleyici, okucunun siddet
egilimleri ve suclu davrams ortaya cikmasi, suclu davramsla kitle iletisim araclannm
arasmdaki iliski sorunu on plana cikarrmsnr. Ozellikle l 950'lerde ban toplumlannda gorulen
cocuk suelulugu artmasi ile bu

konuda bircok bilimsel arastmna yapilmasma neden teskil

etmektedir.
Ingiltere ve Japonya'da TV. Ve radyo yayamlanmn cocuklar uzerindeki etkisini
olymek amacr ile yaym araclan eve ahnmadan once davramslarla almdiktan sonraki
davranislan karsilasurma yoluyla arasnrmalar yaprlmaktadir.

Gununmuzde gorsel ve isitsel etkinligi nedeniyle cok sayida kisiye ulasan en gt19lil
· im araci televiziyondur.ilk cocukluk dcnemlerinden itibaren cocuklar, kendilerine model
sectikleri, televiziyondaki dizi kahramanlanmn ozellikler yasamlanna ve oyunlanna
itmaya baslarlar. Televiziyondaki dizi kahramanlan, cesitli davrams ve hareketleriyle,
tDCUktaki saldirganhk dnrtulerini harekete gecirebilir ve saldrrgan yapabilir.

Amerika' da " Cristian Science Monitor" tarafidan yapilan bir arasnrmada, en cok
icinin televizyon seyrettigi semtlerde yapilan 85.5 saatlik bir programda

84 adam

•• T•we veya siddet olayi gosterildigi saptanmisn, Yine ayni arastimaya gore, 2-7 yaslan
26 milyon cocugun izleyebilecegi saatlerde yaymlanan programlarda, her 16.3

IM)tada bir siddet olaymm yer aldigi saptanrmsur ( Yauzer 1996: 244-245).
ABD'de bir cocuk 18 yasma gelinceye kadar TV'de en az 30 bin adam oldurme olayi
~-

Surekli tabanca, break, yumruk kulamldigim goren cocuklar sorunlanm

~

oin tek yolunun saldirganhk ve siddet olduguna inanabilirler.Oldurme olaylannm bir

'

kamksar; duygusal tepkileri knntlesir; olagan d1§1 durumlan bile olagan karsilama
· gelistirirler ( Yornkoglu 2002: 178 ).

TV izleyicisi modeli cekici buluyorsa ya da ayni model gibi olmak isterse, tnmuyle
kendi kimligi olarak yasamma monte edebilir. Iletisim arasurmacrsi Sharon Lavery,

· kimlik bulma surecinin modelleme ile ayni basamaklan izledigini belirtmektedir.
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Wilbur Schramm'da

1960'lardaki arastirmalannda cocuklann belli karakterlere benzemeye

daha istekli olduklanm, ister kurgu, ister gercek olsun, cocuklann bir modeli zihinlerinde
saklayip ileriki yaslannda bile tekrarlayabildiklerini ortaya koydu ( Rigel 1995: 215-216).

Omegin, " Rambo" filiminin etkisi altmda kalan bir ilkokul ogrencisinin tabanca ile
Ogretmenini ve arkadaslanm bir sure simfta rehin alrmsn. " Taksi $oforu" filminin etkisi
altmda kalan bir gee, ABD Baskam'na saldmda bulunmus ve Baskan olumden kil payi
kurtulmustur, Turkiyede uvey annesini olduren 15 yasmdaki bir gene " olaydan bir gun once
televiziyonda seyrettigim filimin etkisinde kalmistun. Ovey annemi oldurdukten sonra evinde
rahatca yasamayi dii~iiniiyordum"demisti. (17.3.1991, Milliyet, s, 2 )

Omekleri daha da cogaltmak miim.kiindilr.ABD'de 1961 'e kadar ticari ucak
kacirma olayi olmannsken, ilk kez Havana'ya kacmlan ve TV' de yaymlanan bu olaydan
sonra bir yil icinde 87 ucak kacirma olayi gerceklesmistir,

( 26.11.1971 San Fransisco Chronicle, sl ) Aileler, televiziyondaki simgesel modellerin
gereek modeller kadar etkili oldugunu bilselerdi ( A. Bandura'run arasnrmalan bunu
dogrulamaktadir ) cocuklanna, TV izletmezlerdi (Ankay ZOOl:2 ).

Kriminoloji alarunda en cok bilinen kuramlardan biri de, Sutherland'm "gurup/ardaki
farkl: kisilerin etktlesimi" kuramrdir. Bu kurama gore sue, farkh gurup iliskileri ve etkileri
sonucu meydana gelir ve Wm olarak ogrenme surecini icine ahr.

Ozellikle ergenlik doneminde gencin kendisini ozde~le~tirecegi bir bireye gereksinimi
olduguna, genellikle baba, amca ya da dayi gibi aile ieinde bir yetiskinin bozuk bir kisilik
yapisma sahip olmasi durumunda bu kotU davrams omeginin gence yansnnasi milmkiin
olabilmektedir. Ote yandan arkadas cevresindeki kotU omeklerin de aile cevresi kadar
olmamakla birlikte, cocugu ya da genci etkilemesi olasidir.

Radyo ve televiziyon cocuklar, hatta yetiskinler iizerinde olumsuz etki yapan yaymlarda
bir de, reklamlardir. Reklamlar daima daha fazla yeni gereksinmeler yaratmaktadrrlar.
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Cocuklar

gercek gereksinimlerin,

gercek olmayan

gereksinmelerinde

oldukca gu9tiir. Fakir ailelerin bircogunun cocuklannm,
olan

ailelerin

cocuklannda

gostermektedir.Sonuc
olumsuz

etkilerinin

da

bu

olarak diyebiliriz
cocugu

tiir

sue islernesi, gelir diizeyi yuksek

davramslara

raslanmasi

ki radyo ve televiziyonun

suca itebilmesi

ayirt edebilmeleri

icin bugnne

yukanda

kadar bireysel

bunu

acikca

belirttigimiz
ve toplumsal

kazarumlann olumsuz ve icinde bulundugu ortamm da suca elverisli olmasi gereki ( Yavuzer
1996: 247 ).

3.9.

Kisillk. Uvum ve Davran,s Bop,kluldan ve Sue
Kisilik ( personality ) bir bireyin tum ilgi ve yetenekleriyle dis goriin~iiniin ve
sine uyum biciminin ozelliklerini iceren bir kavramdir. Kisiligin olusumunda " varolan"

tsal etkenlerle toplum ol9utlerine gore "olmasi gereken" cevresel ekenlerin rolii buyuktnr
Yavuzer 1996: 169 ).

Bir baska kaynaga gore, kisilik kavrarm, bireyin kendine ozgu olan ve baskalanndan
ediren uyum ozelliklerini gosterir,
Bu ozellikler bireyin bilissel (cope with) degerlendirmelerine dayanarak i9 ve d1~
aya uyum icin gelistirilmis oldugu duyus, dii~iinu~ ve davrams oruntnlerini icerir.Bu

...-awe, belli durumlarda belli duygusal tepki gosterebilme yetileri, engelleme ve cansmalar

mda yerlesmis basetme (cope with) bicimleri ve savunma diizenekleridir ( Oztnrk 2001:

Bazilanna gore de kisilik, insamn sosyal uyanci olma degeridir. Bu taruma gore, kisilik,
a insamn toplumda oynadigi cesitli rollerin baskalan uzerinde biraktigr etkilerin
.Kisiligin butununu degil, ancak onemli bir yuzunu olusturan mizac uzerinde beden

• enm etkili olabilecegini savunan Hipokrat, dort tip mizactan sozetmektedir:
Hafif Kanlt: ( Sanguine ) tipte onlann bedeninde "kan" egemendir. Boyle bir insan
eglence,muzik ve saraptan hoslanmaktadir.Bunlar neseli ve canh insanlardir.
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2- Agzr Kanlt : ( Phlegmatik ) olan kisilerse, dinlenmekten ve uyumaktan zevk ahr. Giiy

duygularurlar, yavas hareket ederler. Bunlann bedenlerinde balgam sivisi agir basar.
3- Sevdalt ( Melankolik ) mizacta olanlar, derin go~lii ve cesurdurlar.Duygusal ve
romantik tabiatta olurlar. Burilann bedenlerinde kara safra oram yuksek olur.
4- Asahi : ( cholerik ) mizacta kisilerse, atesli ve serttirler. Cabuk ktzarlar. Boyle bir
kisinin kamnda san safra egemendir.

Boylece, cesitli mizaclann, bu belli srvilann oram bakimmdan bir kiside fazlaca
unmasmdan meydana geldigi dusunulmttstttr, ( Yavuzer 1996 : 169-170 ).

Kisiligin beden bicimlerine gore siruflandirmasma bakacak olursak, Kretschemer
bfarun, yuz ve bedenin cesitli olyulerini alarak, insanlan fiziksel yapilan bakurundan dorde

Kretschmer ise beden yapisi itibanyle insanlan dort tipe ayirrmsnr :
a- Leptozomlar ( Leptosomes ) : Zayif bedenli kol ve bacaklar ince uzun, karakter
itibanyle sert ve kati olanlar.
b- Atletomorphes ( Atletomorf)

Omuzlan genis, saclan kalm ve sik, degisken bir

zihniyete sahip olanlar.
c- Piyiknik ( Pyicniques ) : Boylan, kol ve bacaklan kisa, kaslan yumusak, kafalan
dazlak tipler.
Dyiplastik ( Dysplastiques ) : Bunlar derisi solgun, elleri genis, kollan ince olan
tiplerdir (Soyaslan 1996: 37-37 ).

Bir baska arastmnaci Sheldon, beden yapisi ile bireyin davramslan arasmdaki .ilskiyi
~~

ve sonuc olarak" davrams yapmm bir islevdir" savuu ortaya koymusr.Sheldon ,
an beden yapilan bakimmdan u~ guruba ayirmakta ve bu ii~ beden tipine ozgii kisiligin

Shedon' a gore, Uy beden yap1s1 sunlardir:

e-Endomorf ( Endomorphy) : Bu tipler, yuvarlak bedenli, kisa, kiiyilk kemikli, yumusak
tenli kimselerdir.
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b-Ektomorf ( Ektomorphy ) : Bunlar hassas, nazik, ince, uzun, d~iik omuzlu, kii9iik
yu.zlu kisilerdir,
c- Mezomorf ( Mesomorphy) : Bu tiple kemikli genis gogiislu, adaleleri gelismis, atletik
tipledir. Beden yapisi ve kisilik yapisr arasnda bir bag karntlanamamrstir ( Yavuzer

1996: 172 ).
Jung, kisiligi,

diger arastirmacilardan

ozelliklerine gore suuflandirnustir.

Jung,

farkh olarak insanlan kisilik ve davrams
canhlann iki temel uyum bicimini a) disa

yonelme ve uretme, b) ice yoneltme ve koruma olarak gormCi~ ve bunlara dayanarak:
insan kisiliklerini icedonuk (ekstrovert) ve disa donuk ( inrrovert) olarak tammlarmstir.
Icedonuk

algi,

dnsnnce,

bagnnhdir.Disadonuklerse

Freud, kisilikte,

duygu

ve

davramslan

ile

daha

90k

dt~ uyaranlara

ozel i9 uyaranlara baghdir ( Oztnrk 2001: 428 )

id, ego ve superego olarak birbirini etkileyen u9 etken uzerinde

durmustur. id, icgtidtlleri, ictepiler.istihalar,

istekler ve ihtiraslar kaynasugi

bir yer

olarak, haz ilkesi gudumundedir, Bio-psikolojik gereksinmeler pesindedir, Ego, ise id'in
savunucusu

ve

gerceklestirme
tehlikelere

~1

koruyucusu

yollanm

durumundadir.

id'in

istek,

ihtiyac

kontrol eder. Boylece bireyi dis cevresinden

ve

istihalanru

gelecek olan

korumaktadir. Burada haz degil gereklilik ilkesi hiikiim surmektedir,

Superego ise kisilik yapisnda toplumun temsilcisidir. Superego, insamn icinde yasadigi
cevrede varolan deger yargilanmn birtakim yasantilar sonucunda benimsenmesi yoluyla
zamanla olusutugunu acrklamaktadir.

Kisilik ozelliklerini ol9me yollan ile ilgili bircok yontem gelistirilmistir, Bunlar
arasmda: Otobiyokrafi Ve Envanter yontemleri en 90k kullamlan yontemlerdir.

Kisiligi olcme araclan, gecerliligi ve guvenilirligi en az olan olcme araclandir.
Bundan otiirii kisilik testlerinin sonuclan yorumlamrken 90k ihtiyath olunmasi
gerekmektedir.
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Martin H. Neumeyer, (:agd~ toplumsal Cocuk Suclulugu ( Juvenile Delinquency,

in Modern Society ) adh yapitmda, suclulugun nedenlerini ele ahrken kisilik faktorerini
deginerek '' bireyi birey yapan buttm ozelliklerin biraraya gelmesi ve bireyin toplumdaki
durumu" biciminde tammlamaktadrr.Bu ozellikler:
•

Fiziksel nitelik ve biyolojik kosullar ( renk, yiiz, boy, sekil, genel gorunum, saglik,
canlilik, ve organik yapi.)

•

Anlayis ve zihinsel tepkiler.

•

Duygusal yapi ( mizac, onceden hazirhkh olus, duygusal ozellikler, )

•

Karakter ve ahlaki idealler ( standart yasam degerlieri, olyiitleri, )

•

Gurup icinde bir birey olarak " benlik kavrami" onun toplumsal rolu ve statiisii.

Suclunun kisilik yapisi ile isledigi suclar, uzun ve karmasik bir gelisim siirecinin iiriinii
olabilmektedir. Kisilik gelisiminin izlenmesi icin psikanaliz yontem kullamlmaktadir,
psikanalitik ve psikiyatri okul temsilcileri zihinsel ve duygusal bozukluklann, suclulugu
olusturan dinamikler olduklarmm kabul etmislerdir.

Cocuk sucluluguyla ilgili olarak bireysel go~ ortaya atanlar Bronner ve Suf lu Birey
( The Individual Delinqent) adh cahsmasiyla Healy, aile tarihcesiyle diger cevresel etkenlere
6nem vermislerdir, Onlar icin daha da onemlisi doyum saglanmanus insan tepkileriyle
~1l~ttklannda,

arzu ve egilimlerin nasil yol izleyeceg, yetersiz hissedisler, doyum yerini

alabilecek etkenler ve nihayet normalden sapan davramsm gerisinde, gUdillenmelerin altmda
alan sucluluk kavrannnm kabuliidiir.

Onlara gore suclu, , istekleri yerine getirilmeyen tipik bir cocugu andrrmaktadir.
Herhangi bir duygusal gerilim ( stress ) sonucunda cocuk, sucluluga basvurma ya da suclu
~lerine

katilma gibi cesitli yollarla yardim arar. Su9 yoluyla tepkide bulunmayi dener.

Alexander ve Healy, eesitli kmkhk ya da iy eatismasi ( inner conflict ) belirtileri olarak
yedi vakkadan soz ederek doyum kavrammm yer degistirmesi ile giidiilenmelerin
gizlenmesini sucluluk davramsunn onemli bir nedeni olarak gormektedirler.
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Onlara gore, sik sik yinelenen bir hirsizhk, eziyet icindeki bir ruhun suca donii~timii ve
kisinin kendisini oldugundan ozgiir, korkusuz ve iistqn bir birey biciminde gostermektedir.

Psikanalitik okula gore, sue, ice atilmis bilinc altmda varolan kompleks, bireyde onu
~vreden gelen uyanmlara belirli bir bicimde tepki gostermeye yoneltir. Boylece, sue,
kompleksli kisi icin bir tiir gUvenlik supabi olmaktadrr.
Hesnard' ve Aickhom 'a gore de suclulukta Hesnard, kendisine calmak, saldirmak,
6ldiinnek hakki tamdigmi ve sue, bireyi vicdan azabma ugratacak yerde sakinlestirdigini ileri
Aichhorn ise sucluluk dinamik bir ifade olup, ruhsal gii~lerin karsihkh guruplasmasi,

surer.

disosyal davrams aduu verdigi sapmantn nedeni olabilmektedir ( Yavuzer 1996: 173-177179-182 ).

Kisilik bozuklugunun gelismesinde aile ve toplumsal cevrenin onemli etken oldugu bir
~ktir.
~ak

Psikanalitik kurama gore belirli ruhsal-cinsel gelisim donemlerinde saplanmaya yol
aile tutumlan ya da kosullan belli kisilik yaprlannm ve bunlara bagh kisilik

zuluklannm ortaya cikmaktadir. Ornegin, edilgin- bagimh ( passive- dependent ) kisilik
txal donemde asm doyurulma ya da asm doyumsuzluk nedeni ile saplanmaya; obsesifpulsif bozuklugu anal sapmaya; histeri kisilik Oedipal sapmaya baglanabilmektedir,
,syopatik kisilik bozuklugunun, celiskili deger yargilan ve tutumlan olan ya da parcalanmis
milalarden yikt1gi ileri surulur.Duzensiz, guvensiz.agir sosyal ve ekonomik sorunlar olan
Ium kesimlerinde daha cok sosyopatik ve antisosyal kisilik bozuklugu olustugu gortl~ii
ukca yaygmdir.Cok agir baskilar, cezalandmci tutumlar altmda yetisen cocuklarda asm
, cekinik kisilik ya da baskaldiran anti-sosyal kisilik gelisebilir (Ozturk 2001: 432 ).

Sucluluk tiirii, toplumsal iliski ve denetimin farkh derecelerini yansmgi gerceginden
ket edecek olursak, cocugun gelismesi ve kisilik kazanmasi icin en uygun cevre, bircok
un yozillup, engellerin asilmasi ile olumlu etkisini surdurtlr.

Olumlu cevreyi yaratmak, guven veren, anlayish, sevgi dolu yaklasimlara baghdir. Bu
yi bulamayan cocuk guvensiz, olur, karmasik duygu ,d~unce ve celiskiler icine kapanir.
Simseye inanamaz, guvenmez.
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Buyuklerin ilgisini eekmek icin gereksiz davramslar yaparlar.Bunlar bir simrdan sonra
cocugun cevreye uyumunu bozar. Omegin, surekli lnrcmhk.sinirlilik,

gecimsizlik, yalancihk,

kavgacihk, soz dinlememe, kaygi ve korku saytlabilir. Y ~ buyudukce, bu tur davramslar
cevreye ve topluma uyum bozulugu sekline donii~Ur. Evden kacmalar,

okuldan kacma,

birsizhk, yangin cikarma, surekli bas kaldmna, tilm kurallan cineme, ve saldirganhk gorulur,
Hatta cocuk ve genclerde turlu suclara neden olur. Bunlar

arasmda lursizhk, yankesicilik,

araba hirsizhgi, alkol.uyusturucu maddeler kullanma, kavga, tab.rip, break ve tabanca tasima,
dovme, yaralama, oldurme gibi hafiften agira giden bir 90k sue yer ahr,

Ivy Bennet, Suclu ve Nevrotik Cocuklar ( Delinquent and Neurotic Children ) adh
eserinde sucluluk davrarusimn karakteristilderini dokuz bashk alttnda toplamaktadir.
1- Asm derecede ittatsizlik ve karsi koyma.
2- Ele avuca sigmaz olma.
3- Anne, babaya, otoriteye, ogretmenlere dusman olma.
4- Yalancihk
5- Hirsizhk.yankesicilik, sahtekarlik.
6- Evden kacma.
7- Okuldan kacma ..
8- Saldirganhk ve ytkici davrams.
9- Kavgacihk, huysuzluk,i skence etme ve tahrik etme.

Hi9 kimse tiimiiyle davrarus norumlanndan yoksun degildir, Ancak suclulann bazi
durumlarda saskmhk ve karsihk ( confusition ) haline girdikleri soylenebilir. Onlar, dogru Ve
yanhs kavramlan kesinlikle saptayamazlar.

3.10. Uyusturucu Madde Baf:!mlallftve Sue
Bernard Lander, suclulukla ilgili yaygm cahsmarmda "anomi" ( toplumda gorece
aolamda bir kuralsizhgi taruma ) kosulunun suclulukla onemli bir etken oldugunu ileri
silrm~tiir. Lander, calrsmalannda zenci cocuklarm beyaz cocuklardan dab.a fazla sue
· lediklerini ancak bunun dogustan degil, birtakim toplumsal duzensizlikler ve anomie
.orlerine bagh oldugunu ortaya koymustur. Bu etkenlerden anomie'nin ekonomik
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'

faktorlere gore daha etkili oldugunu scylemistir.Bununla

birlilcte anomie'nin siddetle hilldlm

siirdiigii cevrelerin ekonomik baknndan yoksul oldugu belirlenmistir.

Ozellikle hukukun kapsadigi vakkalann eogunlugu nedeniyle uygulama oranlan icin
onemli olan normalden sapan davramslan su guruplarda toplayabiliriz:
•

Alkolizim, ozellikle sarhoslugun sucla gorulen iliskisi,

•

Uyusturucu madde ahskanhgi ve narkotik kurallann bozulmasi,

•

Cinsel sapmalar ve fuhus,

•

Serserilik,

•

Kumar oynama.

Bunlann dismda, suclulugun profesyonel bir meslek olarak goriildtigii durumlarda
(profesyonel katiller, orgiitlti suclar.uyusturucu kacakcihg; ve diger bilinene sue faliyetleri )
kriminoloji kitaplan kisilik bozukluguyla karakterize edilien tipik normalden sapmis davranis
bozuklugu tiirleri olarak tammlamr. Yavuzer 1996: 187-188-189 ).

Cocugun sue islemesindeki bir diger etken de suclu anne ve babarun, cocugun sececegi

omekler olmasi acismdan son derece zararh oldugu ileri stiriilmektedir. Cagirmzda ozellikle
sanayilesmis ban ulkelerlnde uyusturucu madde tnketimi hizla artmaktadir. ABD' de 15
milyon alkolik bulunmaktadir. Alkolik ebeveyinlerin genelde aile duzenleri bozuk, esi ve
~uklan

ile iletisimi kopuk ve cogu kez bosanma ile sonuclanan bir yasannlan olmaktadir

(Ankay 1998: 167 ).
Alkolik bir anne ve baba ile yasamak zordur. Cocuk sevgi ye ilgi ister, Oysa alkolik bir
baba cogu zaman cocuga karsi agresiftir.Bu durumlar cocugun evi terketmesinin nedenleridir.
Evi terkeden cocuk ~ogu zaman su1rlu cocuk olacaktrr. G5ruluyor ki ailede kotti ahskanhklan
olan kisilerin bulunmasi cocuklan suca itilmesinde rol oynayabilmektedir.
Mesela Fransa'da cocuk doven babalarur % 95'i alkoliktir. Ailesini terk edenlerin 3/4,
taksirle adam oldurme ve yaralama suclan isleyenlerin 173 'ii alkoliktir. Sahsa karsi sue
isleyenlerin oraru % 60, yangm cikarma sucu isleyenlerin % 56, ar ve hayaya sue isleyenlerin
% 56 dir ( Soyaslan 1996:72 ).
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(:akrc,, genclerde roadde kullamnumn gelism nedenlerini aciklarken genclerin maddeye
baslama ve bagimhhgm gelismesinin bir tek nedeni olmadigim, her birey uzerinde farkh
nedenlerin katkismm ayn ayn degerlendirilmesi gerektigini soylemistir. Genclerdeki madde
bagunltl1gmm gelisme nedenlerini dokuz bashk altmda siralarmsnr.Bunlar:

1- Kisisel yatkmhk

2- Psikolojik sorunlarla iliski
3- Psikiyatrik srunlann vhg1
4- Cinsel sorunlarla iliskisi
5- Aile etkisi
6- Genetik etkenler
7- Norobiyolojik etkenler
8- Cevresel etkenler
9- Madde alt-killtiirl\
Anne ve babalan madde kullanan cocuk ve genclerin bu maddeleri kullanma olasihgi
ktir.Bu sonuc hem genetik faktorlerin hem model alma davramslanmn bir
ucudur .Anne ve babalann kendilerinin madde kullammlanna ek olarak, bu konudaki
an ve cocuklanyla olan iliskisi de adolesanm bu maddelere karsi tutum ve davramsi ile
dan ilgilidir. Anne babalan kullamm konusunda liberal bir tutum sergileyen genclerin de
1im birinde madde kullammma baslamalan buyuk olasrhknr.Tutarsiz davranan veya asm

yde serbest ve hosgorulu olan ana babalar veya tamamen aksine 90k kau ve asm disiplin
ayan, eocuklara hie onem vermeyen ailelerin cocuklannda adolesans doneminde
~lwuCU

madde kullanim sikhgi gorulmektedir.
sonucunda asm alkol kullanmamn gencler uzerindeki

~

etkilerine ~oyle deginmektedir.

•

Asm alkol kullarunu, kisinin isini egitimini, aile iliskilerinin ve saghgim l bozar.

•

Asm alkol fotal alkol sendromuna ve zeka geriligine yol acar.

•

Asm alkol alan ana babalann cocuklannda emosyonel ve davrams bozukluklanmn
gelisme rizki 90.k yuksektir ve bu cocuklarm cogu okulda basansiz olurlar.
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•

Alkol kullamrm ile anti-sosyal kisilik bozuklugu arasmda belirgin bir iliski vardir ve
ozellikle cocuk yaslannda alkole baslayan genclerde kisilik bozukluklanrun gelisme
rizki fazladir.

•

Yatkm kisilerde alkol, suca yonelim ve saldirgan davramslan kamcilayabilir.
(ABD'de alkol kullarumuun ve alkolle iliskili bozukluklarm ; cinayetlerin yaklasik
% 50 'sinden ve intiharlann % 25'inden sorumlu oldugu saptanmistrr.)

•

Maddeyle iliskili olfunlerde alkol diger biitiln maddelere liderlik eder.

•

Alkolle iliskili bozuklugu olan kisilerde " intihar" oranlan genel popi.ilasyondan90k
daha yuksektir.

•

Alkollu icki alarak araba kullanmak trafik kazalanm artmr.

•

Alkol kullananlar arasmda bireysel kazalar, dusmeler, yangma sebep olmalar normal
popi.ilasyondan90k fazladir.

•

Alkolun kotuye kullammi, yasanmasi beklenen omrli yaklasik 10 yd kisalnr.

Dr. Mehmet Cakrci ve Dr. Ebru Cakioi 1999 yilmda

K.K.T.C Liselerinde Madde

Kullammuun Yaygmhgi isimli cahsmalannda, lise 2. smif ogrencileri arasmda hayat boyu
sigara prevalansim % 40.6, alkol %79.7 ve Psikoaktif madde % 8.3 olarak tesbit edilmistir,
Bu sonuclar KKTC'deki madde kulammmm onemli boyutlarda oldugunu gostermektedir.
Tiim dunyada artis gosteren ve giderek gencler arasmda yayilan madde kullanmu K.K.T.C
gencligini tehdit eder hale geldigi ortaya ciknustrr ( Cakrci 2000: 49~82-123 )

3.11.

Cocuk.

Aile id Siddet ve-suc

Aile insan yasami uzerinde, dogumdan once baslayan ve ilk gelisim yillanndan
t>mrilniln sonuna dek etkisini surduren bir kurum olarak ekonomik ve toplumsal yonleriyle
kisiyi, ruhsal gelisimi ve davramslan acisindan bicimlendirir ve yonlendirir (Gilm~91i9ubuk
1991: 41 ).
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Cocuk sucluluguyla aile durumu arasmdaki iliski incelendiginde yazar Vergani ye gore

cocugun kisiliginin ruhsal ve psiko-sosyal alandaki olusum doneminde en agrr sorumlulugu
aileye yiiklemektedir. " Cocuktaki uyumsuzlugun ortaya cikmasmda, cocugun gelisme
~gmda onlemedigi, hatta buna neden oldugu gerekcesiyle ailesi sorumlu tutulmaktadrr.

Yakin cevrenin kisi tlzerinde olumsuz etki yaptigt durumlar sunlardir:
•

Sevgi eksikligi ya da asm sevgiyi gosterirler,

•

Toplumun kabul ettigi kurallan gerektigi gibi degerlendirmeme.

Iste bu kosullarada her biri, bireyin psiko-sosyal yapisim gerek nitelik gerekse sekil
yoniinden etkileri ve birtalrnn sapmalara neden olmaktadir, Bu dogrultuda yapilan
arastirmalarda sapmis ya da sapma egilimi gosteren cocuklann ailelerinde yapilan
incelemelerde ailenin, cocugun icinde gelistigi cevre olarak uyumsuzlugunun belirleyen en
onemli etken odugu sonucuna vanlnustir.
De Menasce, yasal ve yasal olmayan aile ortamlarmdan gelen ve uyumsuzluk egilimiyle
~1

karsiya bulunan 100 cocugun ailelerini incelemis, 94'iiniin yasamlannm su ya da bu

sekilde aile baglan olmus, ancak 6'smm herhangi bir aile iliskisi olmadigim saptamistir,

Diger yanda bu 94 aileden 44 'u, cocuklan ile birlikte yasayan anne ve babadan kurulan
normal aile tammma uygun dusmekte, diger SO'si farkli 5zellikleri nedeniyle bu tarumdan
aynldrgi gorulm~tur .
Bu verilere gore, bireye toplumsal deger huktnnlerini kazandiran, ona ilk sosyal
deneyim firsanm

veren aile ortamuun gelisim surecindeki onemi buyuktur, Ancak: aile

ortammdaki duygusal ve toplumsal etkilesim yetersizligi ya da kotu modellerin bulunmasi, bu
kurumun olumsuz bir uyanm kaynagi olmasma yolacar. Aile kurumunun yetersiz ya da eksik
olmasi halinde, bu eksikligi giderecek en gu~lil ve organize toplumsal kurumun okul oldugu
gorulur.
Sonuc'a bakngmuzda bireye toplumsal deger hukumlerini kazandiran, ona ilk sosyal
deneyim firsatmm veren aile ortammm gelisim surecindeki onemi bnyuktar. Ancak aile
ortarmndaki duygusal ve toplumsal etkilesirn yetersizligi yada kotu modellerin bulunmasi, bu
bnumun olumsuz bir uyanm kaynagi olmasma yol acar ( Yavuzer 1996: 160-161 ).
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Saldirganhk
edilmektedir.Buna

ve siddet, duygusal yilldi birtakrm omekler yolu ile ogrenildigi kabul
en tipik omek gene suclulann cogunun, cocukluklann

gecirdikleri aile

cevrelerinde dayak ve siddet gorduklerinin saptanmasidrr,

Aile ici siddet sonucu kahci zararlar gorenler sadece kadinlar degildir. Siddet iceren
davramslann

yasandigi

evlerde buyuyen cocuklar, anne karmnda eriskinliklerine

kadar,

dogrudan hedef olmasalar bile, duygusal olarak etkilenmektedirler.

Bu konuda onemli arastirmalar yapan Bandura basmda yaymlanan saldrrganhk davrams

omeklerinin cocuklar iizerinde yaptiklan etkiye dikkat yekmektedir.Saldirganlik ya taklit
yoluyla, ya saldirgan icgudulerin serbes kalmasi, ya gecmiste olusmus saldirgan davrams
egilimlerinin su yiizilne cikmasryla ya da genel tahrik unsurunun armasiyla olusmaktadir.
Cocuklar aile iyi siddete maruz kalabilir veya taruk olabilir, fiziksel olarak
yaralanmasalar bile, ciddi olarak zarar gorurler. Ana-baba olaylan gizlemeye cahssalar bile,
~

zaman basanh olmamaktadirlar. Cocuklar, olaylar icin kendilerini suclayabilmekte veya

bOtiln enerjilerini anne-babalannm kavga etmemeleri onlemek icin harcamaktadrrlar.
Uzmanlar, bu ortamda yetisen cocuklann vicut direnclerinin dil~iik, kendine guvenierinin az,
impuls kontrollerinin zayif, uzun siireli uyku bozukluklan olabildigini vurgulamaktadtr.

Aile ici siddet, cocuklar uzerindeki en buyuk etkisi, cocuklann ailede islerin boyle
yilriidiigilne inanmalandir. Bu cocuklann, gelecegin siddet kurbanlan veya istismarcilan
a ihtimalleri daha fazladir, Gene erkeklerin babalanm oldurme nedenlerinin basinda,
mm annesini dovmesi yer almaktadtr. Babasmm annesine uyguladigi siddete tamkhk

eden erkek cocuk, kadmlara siddet uygulamanm normal bir davrarus bicimi oldugunu
:necektir. Aynca, bu cocuklar yasamlanndaki her tiirlii problemin, zitlasmasmm
IU«maiinilsiddetle saglamaya cahsacaknr,
Amerika' da yapilan arasnrmalarda her yd cinayet sonucu meydana gelen olumler
-liWLllla 20.000 kisi olup bu da oliim siralamasmda 12. sirayi almaktadir.Siddet ieeren
alerde biiyi.iyen gencler,madde kullammi, intihar ve evden kacmalar acismdan biiyi.ik rizk
--,,•1c1urr( Polat 2001: 29-30 ).
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4 . SUC TURLERi
4.1. ~a)lsa Ka111 hlenen Suelar :

1972-1977 yillannda Ankara , izmir ve Elazig islah ve cezaevlerinde 15-18 yaslannda,
en az ilkokul ogrenuni gormus 214 hukumlu gene uzerinde " suclu cocuklarda zeka, kisilik ve
yakin cevre ozellikleri " ni ele alan bir arasnrmada suclun deneklerin % 44.8'inin cinsel
sahsa karsi ve % l 7.8'inin

suctan, % 37.4'iiniin

de mala kB41 hukum giymis oldugu

saptanmistir.

Daha once de yapilan arastirmalara bakildigmda Tiirkiye'de adam oldnrme, yaralama,
ya da oldurme girisiminde bulunma gibi sahsa karsr islenen suclann, cocuk suclulugunun
basinda geldigi gorulmektedir.Gelisrnis
lursizhk gelmektedir.
soygun olaylanrun

Bakildigmda

olan illkelerde cocuk suclulugu denildiginde

1965 Ingiliz suclu cocuk istatistiklerinde

% 79 olmasi ve

akla

hirsizhk ve

1954'e kadar olan donemde % 90'lara c;tkt1g1

gorttlmektedir ( Yavuzer 1996: 56 ).

Adam oldurmede kiskanchk, kin, tutku, gibi duygusal nedenler yamnda bir takim kisisel
cikarlar rol oynamaktadir. Bu eylem, ruhsal acidan kisideki cogu kez karmasik ve anlasilmasi
gereekten zor olan gtidtlllenmelerin sonucunda ortaya c;1la~1 olarak kabul edili. FREUD'a
gore, alt-ben 'deki

( id'deki ) saldrrgan ( agresif) ve dusmanca ( hostil ) giidillerin kisnin

karsismdakine yonelmesiyle gelisen ve genellikle anti-sosyal davranism segilenmesi olarak
aerklanmaktadir ( Akgiin 1987: 82 ).

Tiirkiye'de bu suctan hiikiim giyenlerin sue; isleme nedenleri arastmldigmda, kan davasi,
hayvan ve arazi anlasmazhgi, namus temizleme, adam oldnrme, yaralama yada oldurmeye
tesebbuste bulunma gibi, sosyal icerikli sorunlann onde geldigi gorulnr,

Son ceyrek yuzyil icerisinde

Cocuk Psikolojisi'ne

iliskin arasnrmalarda,

cocuk

yasammm baslangicmdaki anna ve baba egitiminin etkisi ve gelecekteki rub saghgr acismdan
hayati onemi vurgulanmaktadir.
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Olruma yazma bilmeyen anne babalann, cocugunu tarumak icin hicbir bilimsel aydmlanma
olanag1 yoktur. Kaldi ki, dunyamn en zor sanan olan cocuk egitiminde pedagoglar, uzmanlar,
cgitilmi~ anne babalar bile yetersizlige dusmektedir.

Ferguson, Glasgo'da yaptngi arastirmalar sonucunda babalan suclu olan cocuklann
,24), diger cocuklara (% 12) oranla, iki kat daha fazla sue islediklerini ileri surmustnr. Ayni
~trrmac1, agabeyleri suclu olan 9ocuklarm(%33), diger cocuklara oranla (% 10 ), ii9 misli
fazla suclu oldulanru saptarmsnr ( Yavuzer 1996: 59 ).
Son ceyrek yuzyil icerisinde Cocuk Psikolojisi'ne iliskin arastirmalarda, cocuk
~

baslangicmdaki anna ve baba egitiminin etkisi ve gelecekteki ruh saghg. acisindan
ti onemi vurgulanmaktadrr. Okuma yazma bilmeyen anne babalarm, cocugunu tammak
hicbir bilimsel aydmlanma olanagi yoktur
"Su9lu cocuk yoktur, suca itilmis eocuk vardrr," derken yakm cevre kosullan icerisinde
e verilen onem ne denli vurgulansa azdir. Yapilan arasnrmalarda suclu cocuklann
lerinin sorunlanndan

birinin egitimsizlik oldugu gornlmustnr. Devlet istatistik

itusu'nun ( 1972) cocuk hiikiimleri anketi de annelerin % 73.3'sinin, babalann% 39'unun
a yazma bilmedigini saptanrrusnr (Ozkok 1996: 69 ).

4.2. Cinsel Suelar.
Cinsel suclar, ayni cinse ( homoseksiiel ) ya da ~1

cinse ( heteroseksiiel ) karsi islenen

olarak sunflandmlabilir.
1947 istatistiklerine gore, Tiirkiye'de tiim suclann % 22'sinin, 1972 istatistiklerine
de% 32.3'ilniln cinsel suclar olmasma karsihk, ayni sue ingilterede 1957'de % 3.5
1965'teyse % 3 olarak saptamisnr.Arasurmalar cinsel suelann % 59.4'ilniln homoseksuel
Iar, % 40.6's1ru da heteroseksiiel suclar ( % 12.S'ini kiz k~rrma,% 28.l 'i irza gecme )
411u$turmaktad•r.
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1957'de Radzinowicz, ingitere'deki suclu cocuklar uzerinde bu konuda yapngi aynntih

¢upnas1 sonucunda, cinsel gurup suclu icindeki hetereseksuel sue oraru % 59.3,
bomoseksuel sue oraru da % 40.7 olarak belirtilmistir. Yapilan arastrrmalar sonucunda, cinsel
~larm % 16.4'iiyle tum suclularm % 33.6's1nda hayvanlarla cinsel iliski ( bestiosekstiellik );
cinsel suclann % 13.1 'iyle tum suclann % 19.2'sinde hayvanlarla ve escinsellik saptannnsur.
Bu sonuclardan yaygm sue vakkalanyla karsi karsiya oldugumuz gorulmektedir.
Kiz kacirma, irza gecme gibi suelan isleyen genclerin, cinsel arzularm tatminden cok,
evlenmek amaciyla bu ise girdikleri dikkat cekmektedir, Prof. Dr. $ensoy'a gore "cinsel
suclardan kiz kacirma nedeni cinsel arzu olabilecegi gibi, evlenme amaci da olabilmektedir.
Tiirkiye'nin ozellikle Guney Dogusunda bashk parasmi fazla istenmesi nedeniyle cinayetler
ve kan davalan ortaya ~ikt1gi gornlmektedir.
Yine Tilrkiye'ni Dogu ve

Giiney Anadolu kesimlerinde karsi cinse tabu gozuyle

balo.lmakta, bir gene kiz ile bir erkegin yan yana gorulmesi ayiplanmakta, kinanmakta,
yasaklanmaktadrr. Bu toplumsal baski ve anlayis icinde kiz arkadaslan olmayan gencler,
zaman zaman escinsellige ya da hayvanlarla cinsel iliski kurmaya basvurabilmektedirler.

Aile tarafmdan cinsel egitimin verilmemesi, cinsel sucun olusumunda bashea
etkenlerden birisidir. Aynca konu yetersizligi nedeniyle eocuklann kii~iik yastan itibaren
buyukler arasmdaki cinsel ilskilere tamk olmalan bir baska onemli etkendir (Yavuzer 1996:
63 ).

4. 3. Mala Ka111 htenen Suelar:
insanlarm bazi seyler ealmalanru, cogu kez onlann caldiklan nesneye sahip olma
I

isteklerinin dogmasi, biciminde aciklanmaktadir. Kisiler yemek, giymek, kullanmak hatta
satmak uzere calmak isteyebilirler ( Yavuzer 1996:66 ).
Bir baska kaynaga gore, mala karsi islenen suclann suclunun kendi haklanm korumak
iein, esitlik icin, kolleksiyon icin, kazanc elde etmek dilrtilleri ile de islenebilmektedir
( Soyaslan 1996:125).
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Psikianalitik go~e

gore, bu cahsma olayi, cahnan nesnenin bilinealnnda arzulanan,

ama elde edilmesi yasak olan bazi nesnelerin simgesel duzeyde temsil edimesidir. Boylece
hrrsizhk yapan bir cocuk, yiyecek ve para calarken, yahmzca fizyolojik gereksinmelerini
gidermek uzere calmakta, belki de sevgi ve sevecenlik eksikligini gidermek icin bu yola
basvurmaktadir.

Tiirkiye'de mala karsi islenen suclann temelinde yoksulluk ve buna bagh olan fizyolojik

gereksinme onemli yer tutmaktadtr. Ankara Oniversitesi Kriminoloji Enstiltil'sil tarafmdan
yapilan " 100 Milkerrer Suclu Hakkmda .kriminolojik Anket" te toplam I 000

yetiskin

sucludan 561 kisinin para calmaktan hilkilm giydikleri saptannusnr ( Yavuzer 1996 67 ).

1statistikler, genel olarak, ekonomik olarak durumu normal olanlar arasmda suclu
sayismm daha fazla oldugunu gostermektedir. Bunun da anlami, sahsi ekonomik durumun tek
basma suclulugu aciklamak icin yeterli olmadigmi gostermektedir.

Ancak fakirler arasmda hirsizhgm daha fazla oldugu gornlmektedir. Demek ki
ekonomik yokluk bir mal aleyhine islenen suclar arasmda bir ilgi vardrr. Ekonomik yokluk
bircok sue ile dogrudan veya dolayh olarak baglanuhdrr .fakirlige bagh olarak kadmm ise
girmesi, cocuklarryla ilgilenmemesi, sosyal iliskisinin artmasi

sucluluk sebebi olarak

gorillmektedir.
Fakir aile eocuklar.ekonomik nedenlerle cahsmak zorunda kalabilir. Bunun anlami,
cocugun sosyal hayat anlmasi, baskalanyla iliskiye girmesidir. lliskinin artmasr cocuk
suclulugunun nedenleri arasmdadir. Diger bir nokta da kisi fakir oldugu icin de cahil kalabilir.
Cehalet sucu isleten nedenler arasmda sayilmaktadir. 0 halde sue ile fakirlik arasinda bu
acidan da bir bagmn vardir ( Soyaslan 1996: 106-107 ).
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5 - COCUK SUCLULUGUNA YAKLASIM BtciMLERi VE YENiDEN EGITiM:
Suclu cocuklann "yeniden egiti,ni" kavranu, cocuk suclulugunun, salt hukuksal bir sorun
olmayip, daha cok psikososyal ve pedagojik bir sorun oldugunu vurgulamaktadtr. Cok yakm
gecmise kadar bircok uygar illkede, suclu cocuklann y~ ve sue turleri dikkate ahnmaksizm,
yetiskin suclularla es olarak degerlendirildikleri ve agrr cezalarla cezalandmldiklan gorillilr."
yeniden egitim " kavrami, aynca suclu genclerin, normalden sapan bir davramsa sahip
olduklanm, toplumsal uyumsuzluk gosterdiklerini, bu uyumsuzlugun giderilmesi yolunda
toplumsal organizasyon ve cabalann sarfedilmesi gerektigini hatirlatmaktadir.

Cocuk suclulugu, gerek tiir gerekse neden acismdan yetiskin suclulugundan aynlmakta
ayni zamanda iyilestirme cahsmalannda da yetiskinlere oranla daha basannh ve hizh bir yamt
verdigi gorulmektedir. Cocuk suclulugunun tedavi projesi incelendiginde i.i.; farkh yonternden
sozedilebilir.
l-Onleyici - Erken Tam,
2-Yeniden Egitim,
3-tzleme Cahsmalan
1- Onleyicilik ( Erken Tam) : Amerika'da Glueck'ler taraftndan gelistirilen erken tam
tablolan yoluyla gelecekteki suclu yapilann teshis edilme olanagi bulundu. Amerika
ve Avrupa' daki uygulamalar suclulugun bes.• alti yas donemlerinde teshis edildigini
gostermektedir. Yani bu metodla cocugun anti-sosyal egilimleri saptanmakta, egitim
ve ogretim bu dogrultuda yiiri.itji}mektedir.
2- Yeniden Egitim: Bu yontem cok yonli.i bir cahsmayi gerektirir. Burada amac sucun
islenmesinden sonra cocugun kurum icinde egitmektir, Oncelikle sue degil, suclu
incelenmelidir, bunun icin de cocugun gecmis hayati yani sosyal yasannsi, ahlaki
degerleri, maddi imkanlan, zamanun nasil degerlendirdigi, genis olarak ele
almmahdir. Biraz daha aynnnh bakacak olursak SU\! incelendigi sirada :

SUfU :

Sueun tilri.i ve neden olarak gorulen etkenler bu guruba girmektedir.
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Suc/unun Kisiligi: Psikolog sucun gercek

yUzil hakkmda bilgi edindikten sonra,

eocugun kisiligi hakkmda diizenli cahsmaya baslar. Bunun yanmda gene suclunun gucu,
saghgi ve bedeninin genel durumu hakkinda bilgi edinir.
Psikologlar, cocugun, en son sue islemesine neden olan zihinsel, fiziksel ve duygusal
yonlerini iceren birtakim kisisel kusurlan ele alarak zeka duzeyi, kisilik ozellikleri, gtmdelik
ahskanhklan, ilgi ve heyecanlan gibi suclunun genel durumu hakkmda bilgi edinmek uzere
incelemeler yapar.

Sur;un Cevresi : Cocugun genel yapisiyla ilgili yeterli bilgiyi edindikten sonra psikolog,
sucun cevresindeki etkenleri ele ahr. Sue ve suclu hakkmda acik .secik bir fikre sahip
olanmakta, sucun nedenini olusturan onernli noktalan bilmektedir. .Burada cocugun degisik
zamanlardaki sosyal yasammi, gerek ahlaki, gerekse maddi yonleri incelenerek, cocugun
yasadigi ev, oyun arkadaslan, cevresinde edindigi firsatlar ve kotnye yoneltici etkenleri ele
ahnmaktadir.

Suc/unun Ger;misi: Yukandaki fie; bashk suclu cocugun yasammm belli bir donemini
kapsarken suclunun durumunun tamamen incelenebilmesi icin yeterli olmamaktadir.

Incelendigi sirada suclunun kisiligi yaprsiyla isledigi suclan uzun ve karmasik bir
gelisim surecinin uruniidur. Bu yiizden bu bolum diger bolumlerden daha uzun bir cahsma
sfirecidir. Ogretmen kayitlanndan, mahkeme ve cocuk koruma demeklerinin kayitlanndan,
medikal kontrol raporlarmdan ve dikkati ceken diger bazi olaylardan 'bir cahsma taslagi
olusturulur, gorulen bosluklar anne babanm yamtlan ile doldurulur. Daha sonra cocugun
yasam oykusii bizzat kendinden sorusturulur, gizlenen noktalar geriye donulerek su iistiine
¢canlmaya cahsihr. Sucluya bu yapiyt kazandiran ve onu suclu yapan, dogumundan bu yana
butiin etkenler arastmhr.
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Bu cahsmalar zihni kapasiteyi olcmek uzere yapilan zeka testleri ve psikanaliz yontemiyle
suelunun kisilik gelisimini izlemektedir. Boylelikle gecmiste

cocuga etkili olan faktorler

yavas yavas belirlenerek, cocugun varolan ortamdaki yeri kolayhkla saptanmaktadir,

Suclunun Gelecekte . Gosterecegi Geli§im : Uc;iincii olarak psikolok, gelecege dogru
bakmahdir. Uzmanlar uyumsuz davramslan olan bir cocugun ne sekilde iyi edilecegini
kestirmelidir. Birtakim oneriler ileri sOrebilir. Bunlar da anneyi disiplin konusunda uyarmak,
okula cocugun saghg; zekasi hakkmda bilgi, koruma kurumuna cocugun evini duzenli olarak
ziyaret etmesi icin oneri yada cocukla bizzat ciddi bir konusma seklinde yapihr.

Bu amacla yapilan her psikolojik arasnrma en genis hatlanyla ii9 onemli asamadan
O}U1;lUf.

a- Conspective : Mevcut ortami icine alan sistematik cahsmadir.
~ Retrospective : Cocugun gecmisteki rum yasam oykiisiinii kapsayan bir cahsmadir,
c- Prospective : Deneysel bir sekilde planlanan gelecege iliskin 6neriler.

Yeniden egitimin amaci, bireyi sadece anti-sosyal durtulerden anndirmak degil, ayni
zamanda onu anti-sosyal davramsa iten kotii cevresel kosullan ortadan kaldirmak yoluyla
gencin topluma uyumunu saglamaknr. Bu evrede gurup terapisi ve rehabilitasyon
yontemlerinden yararlamhr. ilk olarak bu yonten Ingiltere'de kullamlrmsnr ( Ozkok 1996: 1617).

5.1. Ttlrkiye ve Banh frlkelerde Yeniden Etitim
XIX. yuzyrlm ilk donemlerin de, diger bircok ulkede oldugu gibi, ingiltere'de de sue
islemis ve yargtlanmalan beklenene cocuk ve gencler yetiskinlerle ayni hapishanelere
gonderirler, orada yetiskinlerin etkisiyle bozulurlardi, 1854'te gene suclular icin cikan yasalar,
onlar icin bir secenek olan " ahkoyma " ( detention ) yontemi belirmis oldu. 1908' de Cocuk

Hukumleri Y(lSasz'ndan itibaren 14 yasm altmdaki cocuklann hapsedilmesi hnkmu
kaldmlarak, bu yastan itibaren uygulanan kan kurallar 16 yasma aktanldi,
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Bu cahsmalar zihni kapasiteyi ol<;mek uzere yapilan zeka testleri ve psikanaliz yontemiyle
suelunun kisilik gelisimini izlemektedir. Boylelikle gecmiste

cocuga etkili olan faktorler

yavas yavas belirlenerek, cocugun varolan ortamdaki yeri kolayhkla saptanmaktadir.

Suclunun Gele.cekte . Gosterecegi Geli§im : U<;iinc-U olarak psikolok, gelecege dogru
bakmahdir. Uzmanlar uyumsuz davramslan olan bir cocugun ne sekilde iyi edilecegini
kestirmelidir. Birtakim oneriler ileri siirebilir. Bun1ar da anneyi disiplin konusunda uyannak,
okula cocugun saghgi zekasi hakkmda bilgi, koruma kurumuna cocugun evini dnzenli olarak
ziyaret etmesi icin oneri yada cocukla bizzat ciddi bir konusma seklinde yapihr.

Bu amacla yapilan her psikolojik arastirma en genis hatlanyla -U<; onemli asamadan
olusur,
a- Conspective : Mevcut ortami icine alan sistematik cahsmadir.
b- Retrospective : Cocugun gecmisteki tum yasam oykiisunii kapsayan bir cahsmadir,
c- Prospective : Deneysel bir sekilde planlanan gelecege iliskin oneriler.

Yeniden egitimin amaci, bireyi sadece anti-sosyal durtulerden anndirmak degil, ayni
zamanda onu anti-sosyal davramsa iten kofil cevresel kosullan ortadan kaldrrmak yoluyla
gencin topluma uyumunu saglamaktir. Bu evrede gurup terapisi ve rehabilitasyon
yontemlerinden yararlamhr. ilk olarak bu yonten lngiltere'de kullamlnustrr ( Ozkok 1996: 1617).

5.1. Ttlrkiye ve Banh Ulkelerde Yeniden Etitim
XIX. ytizyilm ilk donemlerin de, diger bircok iilkede oldugu gibi, Ingiltere'de de sue
islemis ve yargilanmalan beklenene cocuk ve gencler yetiskinlerle ayni hapishanelere
gonderirler, orada yetiskinlerin etkisiyle bozulurlardi. 1854'te gene suclular icin cikan yasalar,
on1ar icin bir secenek olan " ahkoyma " ( detention ) yontemi belirmis oldu. 1908' de Cocuk

Hukumleri YQSas1'ndan itibaren 14 yasm altmdaki cocuklann hapsedilmesi hiikmii
kaldmlarak, bu yastan itibaren uygulanan kan kurallar 16 yasina aktanldi.
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lngiltere ve Amerika Birlesik Devletleri'ndeki

bu reforumcu okullar, gencleri yetiskin

hapishanelerinden kurtarmakla kalmayip, onlara i~ ogretip, yasamlanm snrdnrebilme olanagi
da saglanusnr.
Ti.irkiye'de suca yonelmis cocuklann yeniden egitimi amaciyla ilk girisim 1932 yihnda
basladigi gorulmektedir. istanbul ve diger biiyiik sehirlerdeki

sokaklarda gunduzleri ~.

ciplak dolasan, geceleri kopru altmda, ttmel basmda ya da yikinnlarda tas toprak iistiinde
yatan, cogu bashca hastahklara tutulmus, ahlaki yokiintii icindeki cocuklan kendilerine ve
topluma yararh kimseler haline getirmek ilgililerce bir sorun halinde durmaktaydi,

1932 yihnda istanbulda " Cocuk Kurtarma Yurdu " adi altmda bir kurum
olusturulmustur, Kirnsesiz, suca yonelmis cocuklardan olusan bu yurtta cocuklann fizyolejik
ihtiyaclan giderilerek, cesitli zaanatlar ogretilmekteydi.
Ti.irkiye'de 'yeniden egitim' kurumlan Elazig, Ankara, Izmir, Konya, Eskisehir ve
Sinop illerinde onbir-onbes yaslanndaki suclu gencleri egitmek icin kurulmustur, Suclulann
cezalandmlmasi amaciyla islahevlerinin ilki 1938'de Edirne'de kurulmustur. 1960 ' da
Ankara Kalaba'ya tasinmis iki yiiz genci egitecek kapasitededir.izmir ve Elazig'da ikiyuzelli~yiiz, Eskisehir'de yiizotuz, Konya ve Sinop'ta elli-yuz gertci banndiracak islahevleri
bulunmaktadir,
Bu cezaevi ve islahevlerinde, 18 yasmdan kucuk cocuk ve genclerin egitimi, ogretimi, i~
ve sanat sahibi olmalan, toplumsal nitelik kazanmalan icin caba harcanmaktadir, Bu
kurumlarda kalamayan cocuk ve gencler, cezalanm biiyiiklerle, ya ayn koguslarda, ya da
birlikte gecirmekte, egitimden yoksun, ti.irlii kottilukler ogrenmi~ olarak topluma
cfflnmektdirler.
Bu kurumlardaki temel amac cocugun yetenekleri dogrultusunda becerilerini
gelistirmek ve onu meslek sahabi yapmaktir. Bu amacla basta Ankara, Izmir olmak iizere
nop, Elazig illerinde kamu kuruluslanna, nretim yapan toma, tesviye, demir, marangozluk
lffilyeleri yer almaktadir.
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Eskiden

kii<;iik bir kent gorunumunde

olan Ankara

Cocuk

Islahevin' de ekmek

fmnmdan, otomobil tam.ir atolyesine, bahce ve cicek seralanna kadar cesitli cahsma alanlan
vardi. Aynca cocuklann sanat ogrenmelerini saglamak amaciyla demircilik, marangozluk ,
terzilik, kunduracihk, hayvancihk, ciftcilik, gibi i~ kollan acilnustr.

Bu atolyelerde

yetiskin

suelu

ustalar

cccuklann

meslek

ogrenimlerine

katktda

bulunmaktaydi. Fakat 1955 yiluun Nisan aymdan itibaren suclu cocuklar meslek ogrenmek
icin METEM'e gitmektedir.

METEM, Milli Egitim Bakanhgi, Tiirkiye Esnafve Sanatkarlar

Konfederasyonu, Mesleki Egitim Kiiyiik Sanayi Kuruluslan ve Almanya' da Cirakhk Egitimi
veren bir Alman firmasmm ~tlg1 bir kurumdur. Burada suclu cocuklara ilgi duyduklan
meslek alamnda veya yetenekleri
verilmektedir.

Bunu sonucunda

dogrultusunda
cocuklar

mesleki egitim uzman kiiler tarafmdan

ogrendikleri

mesleklerle

ilgili olarak sertifika

almakta ve tahliye olduktan sonra i~ bulma konusunda daha az zorlanmaktadirlar.
yamsira cocuklar islahevlerinde
gibi etkinlikler,

Bunun

yemek yapma, bulasik yikama, kurum temizligine yardnn

kendi ilgi alanlanna

uygun sportif faliyetleri,

egitim-ogretim

ve resim

yapmaktadirlar. Burada ki cocuklann yaslan onnc-ondokuz arasmda degismektedir. Pek yOgu
ilkokulu

bitirebilmis,

ekonomik

kosullan

kotil ve ogrenim

diizeyleri

dil~iik ailelerin

eccuklendrr.

Bu kurumlarda bir sosyal htzmetler uzmam, iki psikolog, bir beden egitimi olak Ozere
Dy ogretmen bulunmaktadir, Bunlar ilkokul programmi siirdiirmektedirler.Aynca cesitli spor

etkinlikleri, folklor cahsmalan yapilmaktadrr, Fakat bu egitim ve ogretim faliyetleri bazen,
8I8y

gerec eksikligi nedeniyle aksayabilmektedir.

3- fzleme : Kurumda egitildikten sonra uyumlu olarak topluma yeniden gonderiln gene
kismen <;ozillil~ ya da hie yozilm getirilmemis sorunlanyla ayni cevre kosullannda
tek basina kalmaktadir.

4- Gecmiste suca neden olan etkenlerin genci yeniden suca itmesi, bir anlamda gencin
bu sorunlar karsismda birakilmamasma baghdir. Bu evrede gencin, duygusal, sosyal,
ekonomik, egitimsel sorunlanmn yOzilmunde yardrmci olacak uzman bir rehbere
buyuk bir gereksinim vardir. Gencin topluma yeniden uyum gostermesinde oldugu
kadar okul, meslek secimi konulannda da uzman rehberin rolu btlytiktur.
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Izmir

Islah

vurgulamaktadir

ve

Cezaevi

Cumhuriyet

Savcisr'nm

izlemenin

onemini

§Oyle

" Tahliyesi ay sonuna raslayan gen9 dis kapidan ciktigmda yol harchgi

verememenin uziintilsii ve suclulugu icinde boynumuzu bilker kahnz. Gorevimizin basladigi
yerde gorevimizi bitirmis olmamn eksikligidir bu. "

lngiltere'de

ise izleme cahsmalan §U sekilde olmaktadir; kurumdan aynlan cocuk onbes

giin icinde rehber uzman ile iliski kurar, bu iliski iki sene siirer. Bunun ilk dort aymda
kurumla

l

I

uzman

arasmda

dogrudan

iliski vardir.

Cocukla

ilgili olarak karsihkh

fikir

ahsverisinde bulunur. Dorduncu aydan sonra rehber uzmandan kuruma bilgi aktanmi kisa
araltklarla devam eder ( Ozkok 1996: 19 ).

Gorilldiigii gibi Tiirkiye'de bu konudaki cahsmalar taslak halinde kalmakta bir tiirlii

gercek hayatta uygulanmamatadir,

Bu konularda yeterli ilginin olmamasi cocuklann islah

evlerinden ciknktan sonra tekrar eski cevresine donmelerine neden olabilmekte ve sorunlarma
care bulmayarak belki de tekrar sue isleyerek cezaevlerine girmelerine neden olmaktadir.
Bunu onlemek icin acil olarak bu sorun:lara cozum bulunmasi gerekmektedir.

3.2 - K.K. T .C' de Yeniden
KKTC'de

Etitim

sue islemis, ancak cezai sorumluluk yasma henilz ulasmarms cocuklar icin

herhangi bir islahevi bulunmamaktadir.
onleyicilik,

yeniden

egitim

Suclu cocuklarm yeniden topluma kazandmlmasmda

ve izleme

cahsmalanmn

sadece

birtanesinin

uygulandigi

gorulmektedir.

Suan ki uygulamada
Hizmetler
~asmdan

KKTC Cocuk Mahkemeleri'nin

Dairesin' den sosyal inceleme
once istenmektedir.

suclu eocuklar ile ilgili Sosyal

raporu adi altmda bir cahsma

Bu raporda

cocugu,

yapmasi karar

suca iten nedenlerin

ne oldugu

onusunda cevresi, okulu .• isi ve ailesi ile yapilan gci~meler cercevesinde rapor hazirlanarak
mahkemeye sunulmaktadir.

Mahkemelerde suclu cocuklara genellikle izleme ( gozetim) ve bazi hallerde de aileye
cezasi verilmektedir. Bu izleme genellikle sosyal hizmet uzmanlan tarafmdan yiiriitillse
mahkeme izlemeyi yetiskin kisilerede verebilmektedir.
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Bu izleme siiresi 1 ile 3 yil'a kadar verilebilmektedir. izleme karanndan sonra sosyal
ht.zmetleruzmam aile ve cocuk ile izlemenin onemi ile ilgili bilgilendirmektedir. Suclu cocuk
belirli arahklarla uzman tarafindan ziyaret edilir veya kuruma cagmlarak gorusmeler
yapilmaktadir. izleme asamasmda suclu cocugun eevresi, okulu,

isi ve ailesi Iliskileri

degerlendirilir. Bu arada aile iliskilerindeki problemlerin de giderilmesi yontmde cahsmalar
da yaptlmaktadir. Burada Sosyal Hizmetler Dairesi suclu cocuk ve gene suclulann toplumdaki
sosyal uyumu ve yasalara karsi duyarhhgmm ytlkseltilmesi anlammda onemli bir misyon
nslendlkleri goriilmektedir.

lzleme ile ilgili 2000-2003 yillan arasmdaki verilere bakacak olursak, 2000 yih itiban
ile ortalama 15 cocuk suclu, 2001 yilmda 10, 2002 yilmda 17 ve 2003 yih Mart ayi itibai ile
22 cocuk mahkeme karanyla izlemeye almnnstir.Son yillarda izlemede artislann meydana
gelmesinde sosyo-ekonomik sebepler ve parcalanrms ailelerin onemli bir sebep teskil ettigi
gorulmektedir.
Sosyal hizmetler alanmda yapilan bu cahsmalarda mevcut uzman kadronun yetesiz
oldugu gozlenmektedir. Izleme sisteminin daha etkili ve daha iyi sonuelar vermesi icin
mevcut sosyal ht.zmetlerdekiuzman kadronun artmlmasi gerekmektedir.

4 - COCUK BAKLARI:
Cocuk haklan

bakimindan en onemli asama, hie kuskusuz uluslararasi duzeyde

benimsenen bildirilerdir. ilk bildiri 1924 yihnda Milletler Cemiyeti'nce ( League of Nations)
kabul edilen Cocuk Haklan Cenevre Bildirisi'dir ki ; II. Diinya Savasi'run cikmasiyla kagit
ustiinde kalrmsnr. Birlesmis Milletler Orgutil'ntm ( 1945 ) kurulusundan sonra bu ilk
bildirinin canlandmlmasi icin cahsmalar basladi. 1948 yilmda yayimlanan Evrensel insan
Haklan Bildirisi cocuk haklarmdan ozellikle soz etmekle birlikte herkesin bildiride yer alan
tum haklardan hie aynm gozetilmeksizin yararlanacagim soyluyordu.
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Yahmz

25. maddede

analann

ve cocuklann

ozel

bakim

ve yarchm alma

haklan

vurgulamyordu. Cocuklann ozel durumlan gozontlnde tutularak 1950 yihnda cocuk haklanm
daha saglam ilkelere baglayacak bir bildiri taslagi hazirlandi . Bircok duzeltmeden sonra 20
Kasun 1959' da ortaya cikan Cocuk Haklan Evrensel Bildirisi, Birlesmis Milletler Genel
urulu'nda oybirligi ile onaylandi (Yoriikoglu 2002: 242-243 ).

1- Cocuk Haklan S§zlesmesi
Otuz yil sonra 20 Kasun 1989' da (;ocuk Haklan Sozle1mesi ile cocuk haklan daha
-UJ\.sal dayanaklara Birlesmis Milletler Genel Kurulunda kabul edilmis ve 2 Eylul 1990' da

Toplam 54 maddeden meydana gelen sozlesme kendisinden once cocuk haklan
· · sinin " insanhk, cocuklara elindeki en iyi seyi borcludur " bicimindeki felsefesini
amaktadrr. Bu yonnyle bildirgeyi ve felsefesini ortadan kaldrrmamakta; bilakis, butun
pekistirmektedir.
Sozlesme 18 yasmdan kilyilk kisilerin bireysel haklanmn

cocukluk olgusuna

.-u1mas1drr. insan haklan geleneksel olarak bes maddede toplamr: Medeni Haklar, Siyasi
, Ekonomik Haklar, Sosyal Haklar, Knlturel Haklar. Cocuk haklan uygulamasi
i siyasi haklar dismda tum haklan kapsamaktadir.

4.2 - Cocuk Haldan Sizlgmesi'nin Ana Hattan
Sozlesme bir baslangic ve ily bolumden meydana gelmektedir. Baslangic bolumu
enin dayandigi ilkeleri ortaya koyar. Birinci bolum usulune uygun olarak sozlesmeyi
.yan devletlerin gorevlerini duzenleyen esasa iliskin kurallardan olusur, Ikinci bolum ve
bolum sozlesmeye nasil uyulacagi ile nasil denetlenecegini tarumlamakta, hangi
yiiriirliige girecegini belirleyen uygulama maddelerini kapsamaktadir,

Cocuk. Haldan saztesmesinin Dayandw Temel Felsefeve ilkeler :
~lang1y bolmu sozlesmenin dayandigr temel felsefe ve ilkeleri ortaya koymaktadir.
sozlesmenin temel felsefe ve ilkeleri su cumlelerde ifadesini bulmaktadir:
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*

Birlesmis Milletler halklannm, insan temel haklanna ve bireyin, insan olarak ~1dtg1

haysiyet ve degere olan kesin inanclanm (... ) hanrda tutmak.

*

Hak ve ozgiirliiklerden irk.renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya baska bir gorii§, ulusal

yada toplumsal bir koken, milliyet, dogustan ya da baska durumdan kaynaklanan aynmlar
dahil, hie aynm gozetmeksizln yararlanma hakkma sahip olduklanm benimsediklerini ve ilan
ettiklerini kabul etmek.

*
*

Cocuklarm ozel ilgi ve yardima hakki oldugunu ammsamak.
Cocuklann toplumda bireysel bir yasann surdttrebilmeleri icin her yonttyle

hazrrlanmasmm ve Birlesmis Milletler Antlasmasi'nda ilan edilen ulkeler ve ozellikle bans,
degerbilirlik, hosgora, ozgurluk, esitlik ve dayamsma ruhuyla yetistirilmesinin gerekliligini
goz onunde bulundurmak.

*

Cocuk haklan bildirisinde belirtilen, " cocugun gerek bedensel gerek zihinsel

bakimdan tam ergenlige ulasmamis olmasi nedeniyle degum sonrasmda oldugu kadar, degum
oncesinde de uygun yasal korumayi da iceren ozel guvence ve koruma gereksiniminin
bulundugunu hanrda tutmak.

*

Acil durumlarda ve silahh catisma hallerinde kadmlann ve cocuklann korunmasma

bildirinin hnkumlerini anunsamak.

*

Cocugun korunmasi ve uyumlu gelismesi bakimmdan her halkm kendine ozgii

geleneklerinin ve knltnrel degerlerinin ~1d1g1 degerleri goz onilnde tutmak,

*

Her ulkedeki, ozellikle gelismekte olan nlkelerdeki cocuklann - yasama kosullanmn

iyilestirilmesi icin uluslararasi isbirliginin tasidigi onemin bilincinde olmak.

4.4 - Cocuk Baklan Siizlesmesini Onemli Klhln Toplumsal Gercekler :
Cocuk haklan sozlesmesi cocuk haklanna iliskin bugiine kadar hazirlanmis en eksiksiz
beige niteligindedir. <;unku bu beige cocuk haklanna uluslararasi nitelik ve boyut
kazandirmaktadir. Sozlesmeyi onemli kilan etmenler basinda dunya cocuklanmn ortaya
koydugu toplumsal gorunum gelmektedir. Bu giin dtmya cocuklannm uluslararasi duzeyde
ortaya cikan yoksulluklan icler acrsi, bunun sonuclan ise daha da korkunctur. Cocuklann
magdur oldugu gornnur toplumsal anlann achk, saghk, silahh cansma, cinsel taciz, fiziksel
taciz, erken yaslarda calistmlma gibi alanlar birinci sirada yer almaktadir.
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Kuskusuz butun bunlar cocugun cesitli bieimlerde ortaya cikan istismar omekleridir. Cocuk
haklan sozlesmesi cocuklann her ttirlu istismanm yasaklamaktadir.
taraf olan devletler, cocugun ana- babasmm
vasilerinin ya da bakumru iistlenen

19. Madde, sozlesmeye

ya da onlardan sadece birinin yasal vasi veya

herhangi birinin

yarundayken bedensel ya da zihinsel

saldm ve kotu davramsa karsi korunmasi icin yasal, idari, toplumsal, egitsel biitun onlemleri

almakla yiikfunlii kilnnusnr.
29- 30 Eylul 1990 yilmda NewYork'ta BM Genel Merkezin'de duzenlenen Dnnya
Cocuk Zirvesinde bir araya gelen ve aralannda Turkiye'nin de bulundugu 71 ulkenin devlet
ve hiikfunet baskanlanmn da yer aldigi toplantida " Cocuklann Yasamlan, Korunmalan ve
Gelistirilmelrine Ilskin Dunya Bildirgesi" kaleme ahndi. Bildirge ile gu9 kosullar altinda
cocuklar, " sokak cocuklan, kimsesiz cocuklar, dogal veya insan kaynakh afetlerin kurbam
cocuklar, goce zorlanan cocuklar ve irkcihk kurbam cocuklar, gocmen isci cocuklan ile
ozilrlii cocuklar, yasa disr yollarla calistmlan cocuklar, somnrnlen ve istismar edilen
cocuklar" olarak tammlandi.
4.5 - Cocuk Haklan Sozlesmesinin Coeuklara Getirditi

Dazi Haklar:

Sozlesmenin cccuklara getirdigi haklar bes katagoride ele ahnmaktadir.: Yasama Hakki,
Koruyucu Haklar, Gelisme ve Gelistirme Hakki, Kanlma Hakki.

- Yasama Hakki: Cocuklann saghkh yasamasim ongoren haklardrr.Sozle~me bu konuda ulusal
toplumlarla uluslararasi topluluklan

gerekli onlemleri almalan hususunda yiikfunlu

kilmaktadir.
- Koruyucu Haklar: Cocuklan zararh eylem ve uygulamalardan korunmasmi amaclayan
haklardir. Ornegin cocuklann anne-babadan aynlmasi, ticari ve cinsel somuru, fiziksel ve
zihinsel istismar, savasa katilmaya zorlama.
- Gelisme ve Gelistirme Hakla: Cocugun kendi hayatmi ilgilendiren konularda soz soyleme
hakki. Cocugu sorumlu yetiskin olmayan hazirlayici imkan ve firsatlann degerlendirilmesini
amaclar. Sozlesmede bu haklar §U ifadelerle gecer :
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*

<;ocuklann goril§lerini ifade etme ve kendi durumlanru ilgilendiren konularda bu

goril§lerin dikkate almmasuu saglama.
* Anne-babalann beraberce yfuiitecekleri rehberlik ~e~evesinde dusunce, vicdan ve din
ozgiirlillderinden yararlanma.

*
*

Baska ~ocuklarla iliski kunna,demeklere kanlma ya da demek kurma.
Uluslararasi ve ulusal cesitli kaynaklara ulasarak bilgi edinme.

- E§itlikfi Haklar : Kadma yonelik aynmcihk daha cocukluk donemde baslar. Bu durum aile
ve toplumun kiz yocuguna erkek cocuktan daha az deger verilmesi ile ilgili olarak baslar ve
gelisir. Bu nedenle ailelerde mevcut imkanlardan aslan payiru erkek cocuklar ahrlar. Hemen
her toplumda gorulen bu aymrm 1oz cocugun ihmali ile birlikte kadm statusnnun de dusme
nedeni olarak gelisir.
K1z cocuklanrun onundeki imkanlan snurlayan bicok ulke bu tutum ve uygulama ile
niifuslannm yansim atil biraknus olmaktadir. Oysa hicbir ulke elindeki kaynaklann yansmi
israf edebilecek lukse sahip degildir.
Erkek .yocuktan yana on yargilann snrekliligi, milyonlarca 1oz cocugu ve kadim
yasadiklan aile ve toplum icinde adeta varhklan ile yokluklan belirsiz, silik kisiler ve
kisilikler haline gelmektedir. Iste cocuk haklan sozlesmesi ikinci madde ile haklan hie bir
cinsiyet aymmi gozetmeden butim cocuklara esit olarak tamnmasnu ilke haline getirmistir.

4.6 - Cocuk Haldan S6zlesmesi'nin Getirdiii Haldar ve Tanunlamalardan Baza Carp1c1
tJketer:
- Ulusal yasalar daha erken bir rust yast tesbit etmiyorsa 18 yasmdan ku~uk cocuk
olarak tarumlanmaktadir.
- Her cocuk ozune bagh yasama hakkma sahiptir ve taraf devletler cocugun hayatta
kalmasi ve gelismesi icin her tUrlii cabayi gostermelidir.
- Mahkemeler, yardim kuruluslan ya da idari makamlar yocuklarla ilgili konulan ele
aldiklarmda, cocugun yuksek cikarlan gozonune almacak bashca hususu olusturacaknr. Bu
.onudacocugun goril~u 5zenle dikkate almacaktir.
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-

Devletler,

eocuklann

yararlanabileceklerini
- Devletler,

herhangi

bir

aynm

gozetmeksizin

butun

haklardan

guvence altma alacaklardir.

kendi topraklanna

giris ve cikislara

izin tamyarak

ailelerin yeniden

birlestirilmelerini kolaylasnracaklardir .
.. Bir cocugun yetistirilmesinde bashca sorumluluk anna-babaya aittir. Ancak devlet bu
alanda onlara gerekli yardum gostererek, cocuk bakim kurumlanm gelistirecektir.
- Devlet, cinsel anlamda kotuye kullamm ve somuru dahil her turlu fiziksel ya da
zihinsel zarar ve ihmale karsi cocuklan koruyacaknr.
- Devletler ana babasiz cocuklara uygun bakici aile saglayacaklardir.
isleri ozenle duzenlenirken,
eikanlmalan

durumunda

Evlat edinme

cocuk evlat edinen ailelerin cocugu dogdugu ulkeden disanya

gerekli giivencelerin

ve hukuki gecerliligin

saglanabilmesi

icin

uluslararasi anlasmalara basvurulacakur.
- Oziirlii cocuklar ozel muamele, egitim ve baknn gorme hakkma sahiptir.
-

Cocuk eristirilebilecek en yuksek saghk standartma ulasma hakkma sahiptir. Devlet

onleyici tedbirlerle,

saghk egitimine

ve bebek oliimlerinin azaltilmasma

tamyarak, butun cocuklara gerekli saghk bakirmm ulastmlmasnu
-

ozellikle onem

saglayacaknr.

Ilkogretim zorunlu tutulmali ve parasiz olmahdir, Okullarada uygulanan disiplin,

cocugun saygmhgma ozen gosterilmelidir. Verilen egitim.cocugu bir anlayis, bans ve hosgorn
ortammda yasama hazrrlamahdir,
- Cocuk, dinlenecek ve oynayacak zamana, kiiltiirel ve sanatsal faaliyetlere kanhmda
esit olanaklara sahip olmahdir.
- Devlet, cocuklan ekonomik somuruden, egitimlerine engel olabilecek ya da saghk ve
esenlik acismdan kendilerine zarar verebilecek islerden koruyacaktir.
-

Devletler cocuklan yasa d1~1 uyusturucu kullammmdan,bu

yusturucu maddelerin

uretimi ve kacakcihgi ile ilgili islere kansnrmaktan koruyacaknr.
- Devletler cocuklann kacmlmasi ve sanlmasi gibi faaliyetlerin ortadan kaldmlmasi
iein her tiirlu caba gostereceklerdir.
- 18 yasina kadar islenen suclara idam ve ya omiir boyu hapis cezast verilmeyecektir.
-

Tutuklu ya da hukumlu

durumundaki cocuklar yetiskinlerden aymacak bunlara

iskence ya da acnnasizca ve asagilayici herhangi bir muamele yapilmayacaktrr.
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15 yasmdan ku90k hicbir cocuk, catismalarda

yer almamahdir;

dinlerinde ve

dillerinden serbestce yararlanabilmelidirler.
- Azmhk ya da yerli halktan cocuklar kendi kulturlerinde, dinlerinde ve dillerinden
serbestce yararlanabilmektedirler.
- Kotu davramslarda, ihmale ya da tutukluluga maruz kalan cocuklara dtizelmeleri ve
yeniden topluma kazandmlmalan

icin ozel ihtimam gosterilmelidir.

- Ceza yasalannm ihlali olaylanna kansan cocuklara, deger ve saygmhk anlayrslanm
gelistirici

nitelikte

olana

ve onlan

yeniden

butunlestirmeyi

amaclayan

bir tutumla

yaklasilmahdir.
- Devletler, sozlesmede yer alan haklann gerek yetiskinler gerekse cocuklar tarafmdan
yaygm bicimde ogrenilebilmesinl saglamalidirlar ( Dogan 2001: 282-283-284-285-286

).

S - COCUK HAKLARI VE TORKiYE

26 Eylul 1924 tarihli Cenevre Cocuk Haklan Bildirgesi gene Turkiye Cumhuriyeti'nin
lrurucusu Gazi Mustafa Kemal Ataturk tarafmdan
~uklara

1928 yilmda imzalanmisur.

Ataturk

verdigi bu degeri bu imzanm otesine tasiyarak bir de cocuklara bayram ( 23 Nisan

Ulusal Egemenlik ve Cocuk Bayrami ) armagan etmesi ile gostermisti. Turkiye bu alandaki
g()stermi~ oldugu duyarhhgim

daha sonraki yillarda da surdurmustur.

1959 tarihli Cocuk

Haklan Bildirgesi duyarhhga konu olan gelismelerden biridir.Bildirge uluslararasi toplulugun

iyi niyetli yaklasima yoneltirkcn statilsil ( yapisi ) geregi hukuki yaptmmlardan
blmaktayd1.

Uluslann cocuk konulanndaki

yaklasim ve uygulamalanm

yoksun

izlemesi olanagi

¥eriyordu. Cocuk Haklan Sozlesmesi uluslann iyi niyet gosterilerini hukuki bir sorumluluga
nelten bir ihtiyac olarak ortaya 91kt1. Boylelikle uluslararasi topluluk dunya cocuklannm
sart ve durumda yuksek cikanru onlann sozlesmeyle tammlanan tum haklanm hukuki bir
ence altma ahyordu.

Turkiye, 29-30 Eylul 1990 tarihleri arasmda Birlesmis Milletler Genel Merkezi'nde
Ianan " Cocuklar

lcin Dunya

Zirvesi" nde Cocuk Haklan Sozlesmesini imzaladi. Turkiye

Cumhuriyeti Huknmeti ise sozlesmeyi onaylarmsnr.

ihtirazi ( cekince ) kaydiyla onaylanan

zlesme 9.12.1994 tarihi ve 4058 sayih yasa ile yilrilrlilge konmustur,
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Sozlesme, 27 Ocak 1995 giinii 22184 sayih resmi gazetede yaymlanarak 4058 sayih
yasa

ile

i9 hukuk

kurallanna

donii~tilri.ilm~tiir.

uygulanmasina ilskin eahsmalann

Buna

uygun

olarak

sozlesmenin

tek elden izlenmesi ile Tilrkiye'nin bu konularda temsil

edilmesi, i.ilke raporunun hazrrlanmasi gibi sorumluluklann

yerine getirilmesinde

11 Ocak

1995 tarihli Basbakanhk Yonergesiyle Sosyal Hizmetler ve Cocuk Esirgeme Kurumu Genel
Miidi.irliigil gorevlendirilmistir (Dogan 2001: 278 ).

K.K.T.C'de

Cocuk

31.5.1995 tarihli ve

haklan

A,. 695-95

Kuzey Kibns Ti.irk Cumhuriyeti
Yasasi'tadi altmda

sozlesmesi

ile ilgili

cahsma

Bakanlar

Kurulunun

sayih karan ile kabul edilmistir, Yasa 12 Mart 1996'da
Meclisinde

" Cocuk Haklanna

Dair Sozlesme (Onayi)

gorusulerek kabul edilmistir. Cocuk Haklarm Dair Sozlesme (Onayi)

Yasasi 22 Mart 1996 tarihinde 39 sayih resmi gazetede yaymlanarak yilri.irliige girmistir (
K.K.T.C Resmi Gazetesi 1996: Ekl.

aei.

1)

6 - COCUK MAHKEMELERi:
ilk cocuk mahkemesi, 1899 yilmda Birlesik Amerika'nm
bunu Ingiltere, Fransa, Italya, Almanya,

Chicago kentinde kurulmus,

Sovyetler Birligi, ve Ispanyada kurulan cocuk

mahkemeleri izlemistir.

l - Tilrkiye ve Banh Olkelerde Cocuk Mahkemeleri:

Ti.irkiye'de 7 kasim 1979 tarihinde cikanlan Cocuk Mahkemeleri Yasasi'nm personel
rsizligi nedeniyle Haziran 1982 tarihinde uygulamaya baslanmasi ongorillm~tiir.

Ancak

madan alti ay gecmis olmasma karsm, yargic ve saver sayismm yeterli olmayisi, bagunsiz
uk mahkemelerinin acilarak uygulamaya baslamasmi engellemis bulunmaktadir. Yillardan
· beklenen _!Ju yasanm uygulamaya gecmesiyle, oncelikly hUyi.ik kentlerde olusturulacak
mahkemelerinin cahstmlmaya baslanmasi akla gelen ilk 9ozi.im olmaktadrr.
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Bu konuda gereksinim duyulan " Gozetim ve Denetim Delegeleri"
universiteler

eksikligi,

bunyesinde giderilmeye cahsilrmstir. Ornegin, Istanbul universitesi Egitim

Bilimleri Bolumu ogrencileri, kendi bolumlerlnde aldiklan " Suclu Cocuklar Psikolojisi",
"Suclu Cocuklartn Yeniden Egitimi" derslerine ek olarak, istanbul Universitesi Hukuk
Fakultesi'nde gordukleri "Kriminoloji" ve" Ceza Hukuku" dersleriyle, yasamn ozune uygun
egitim cahsmalannda gorev yapabilecek dnzeyde yetistirilmektedirler.

Cocuk mahkemelerinin islerlik kazanabilmesi icin ongorulen uzman personel
saglanmcaya kadar, yasamn gecici 2. maddesindeki "<;ocuk Mahkemeleri kurulmamis olan
\

yerlerde kuruluncaya kadar, kilyiikler tarafindan islenen suclara ait sorusturma ve kovusturma,
bu konuda yazih usullere gore gorevli mahkeme ve Cumhuriyet Savcihg'nca yiitiitiilmektedir.
Kucukler konusunda bu konuda gosterilen tedbir ve cezalar uygulanrr," hiikmilniln gecerliligi
saglanmaktadir.

Cocuk Mahkemelerinin gereek gorevi, cocugun yeniden sue islemesini onleyerek onun
toplumla butunlesmesini saglamaktir. Tiirkiye'de ise cocuk mahkemelerinin yansi toplumun
genel toplumsal-ekonomik yapisma paralel olarak ve devlet politikalanyla bir biitilnliik
saglanamadigr icin cocugun toplumla yeniden butnnlesmesini degil, cezayi ongorentcocugun
gereksinimlerini degil, sucu on plana alan geleneksel yaklasmu benimsemistir,

Gecek cocuk mahkemelerine yardimci olacak alt yapmm olmamasi gerekse yeterli
personelin bulunmamasi nedeniyle cocuk mahkemeleri islerlik kazanmamistrr. Omegin
cocuklann sorusturulmasi Cumhuriyet Bassavcisi veya Cumhuriyet Savcilan tarafindan
yapilmasi gerekirken i$ yogunlugu nedeniyle bu isi polisler yapmakta ve on hazirhk
sorusturmasinda gerektiginde siddete basvurulmaktadir. Buda cocugun daha fazla sucluluk
duymasma neden olabilir.Aynca eocuk mahkemelerinde cahsan uzmanlann konu ile ilgili
ozel bir egitim almadiklan saptarmstir ( Ozkok 1969: 280-281 ).

ingiltere'de cocuk mahkemeleri Cocuk Kanunu'yla kurulmustur. Amac ceza yerine
kriminoloji, psikoloji, sosyoloji ve psikiyatriden yararlanarak cocugu egitmek ve
duzeltmektir. Ayn bir cocuk mahkemesi yerine sulh mahkemeleri bu i~i yerine getirmektedir.
Yargiclardan birinin kadm olmasi, binalann aynlmasi, yargilamada basitlik ve gizlilik esasnr,
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ABD'de ilgili bilim dallanndan yararlamhr. Bazi cocuk mahkemeleri digerlerinden
aynlmisnr. Tek yargichdir ve yargiclar ozel giyisi giymez. tlk sorusturmayi sosyal hizmetler
uzmam yapar, verilen kararlar tedbir niteligindedir, Fransa'da cocuk mahkemeleri iki
iiyelidir. Savcihk makami vardir. Ozel kiyafetler giyilir, gizlilik esastir. Tutuklama yapilabilir,

italya'da savcihk kurumu vardir, bir baskan ve iki iiyeden olusur, Baskan hukukcudur, resmi
giyisi giyilir ( Ankay 2001 :8 ).

Tiirkiye'de cocuk mahkemelerinde gorev alan hakimler, diger hakimlerden farkh olarak
bir

~1

da yerine getirmek zorundadir. Buda cocuk sahibi olmak. En az bir cocuk sahibi

degilseniz cocuk mahkemelerinde hakimlik yapamiyorsunuz.

Ban iilkelerinde ise cocuk mahkemelerinde hakim olabilmek icin

farkh kriterler

aramyor. Ornegin lsvicre'de cocuk sahibi olabilme kosulu aranmiyor. Spor faliyetleri ile
ugrasiyor olmak ya da cocuk ve genclik sorunlanyla ilgili cahsmalar yapmak tercih nedeni
oluyor ( Sabah, 18.11.1996, s15).

Cocuk Mahkemeleri Yasasi, psiko-sosyal ve pedagojik acidan degerlendirildiginde,
cocuk suclulugu konusunda cocuk suclulugu konusuna olumlu bir bakis acisr getirdigi
goriiliir. Yasada, yasal cezai snunn altmdaki cocuklar ayn olarak degerlendirmis ve ozel bazi
onlemle getirmistir,

Cocuk Mahkemeleri Yasasi, ceza ve onlem uygulamasmdan once, ban toplumlarmda
oldugu gibi pedagog, psikolok, sosyal luzmetler uzmanlan kanahyla suclu cocugun yakm
eevre kosullannin incelenmesini ongormektedir. Ceza ve tedbirin uygulanmasmdan
l>nce,gerekirse kii9iigiin aile, terbiye, okul dururnu gidisan, icinde yetistigi ve bulundugu
sartlar veya bunlar gibi gerekli gorulen sair hususlar cocuk mahkemeleri nezninde
gorevlendirilmis olan sosyal luzmetler uzmam veya yardimcilan, pedagog, psikolog, veya
psikiyatr gibi uzmanlar marifetleri ile arastmr,
Bir s!ke once yaymlanan bk haberde Tiirkiye' de Sosyal Htzmetler ii Miidiirliigiince iiy
yildir binlerce cocugu sokaktan kutarmak icin cahsmalar baslatrlmisnr. 19 Agustos 2000
tarihinde resmi gazete' de yayimlanan, sokakta cahstmlan cocuklan koruma karan uyannca
~uklarmt

cahstiran aileler hakkmda yasal islem baslanlrms ve cesitli cezalara

carpunlrmslardir.
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cocuklann % 83.1 'i erkek, % 16.9'u kiz oldugu gorulmektedir,

Sokakta cakistmlan
%'de

9-12 yas, % 'de 39.1 'i 13-16 yas, %'de 8.2'si 6-8 yas arasi %'de 3.2'si ise l7

49.5'i

yas ve tistil oldugu saptannu~trr. Bu cocuklarda %'de 51.1 'i halen okula devam ediyor, %'de
19. 7'si hie okula gitmemis, %'de 19.2 'si ilkogretim okulu terk, %'de IO'u ise ilkokul
mezunu olup egitimine devam etmistir,

Bu cocuklann sokakta cahstmlma nedelerine bakildigmda en bnyuk nedenleri aile ici
siddet ve cocuga deger verilrriemesi olarak gorulmektedir. Cocuklann aileleri dogu illerinden
go9 etmis ve kirsal bolgelerde yasadiklan gortllmektedir. ( Sabah,20. 02. 2003, s 4)

Cocuk

Mahkemeleri

uygulamasim

kapsamaktadir.

bakim ve yetistirme
verilebilecektir.

Yasa'smm

onuncu

maddesi

tedbirler,

cezalar

ve bunlann

Buna gore cocuk, veliye, vasiye, bir akraba yanma, cocuk

yurtlanna,

kamu kuruluslanna,

isyerlerine

yada bir usta yanma

Cezalar idam gerektiren durumlarda 15 yil, olesiye agir ceza gerektiren 10

yil, diger hallerde her fiil

icin en fazla 7 yil hapis verilmektedir.

Kamu hizmetlerinden

yasakhhk ve giivenlik gozetimi altinda bulundurma cezalan uygulanmamaktadir.

Bu kanunda

htiktim bulunmayan hallerde C.M.U.Y uygulanmaktadir. A~gt haddi 3 yih asmayabl cezalar
icin tutuklama karan verilmemektedir.

Y asanm

20. maddesine gore cocuklar hakkindaki

gerekli bilgileri mahkemeye sunmak tlzere sosyal hizmetler uzmanlan, pedegok, psikolog ve
psikiyatrisler istihdam edilmektedir. 23. maddeye gore kucuklerin isledikleri suclardan otilrii
aleyhlerine dava a~tKlmamaktadrr. 25. maddeye gore durusmalar mutlaka gizli yapilmaktadir.
Ancak mahkemece gorevlendirilen uzmanlar bu gizliligin dismdadir. Mahkeme kararlanna
itiraz yeri, en yakin cocuk mahkemeleridir. 33. madde aile yanmda ya da ozel kurumlardaki
cocuklann

masraflanm

devletce

odenecegi

ongoriilmelctedir.

37. maddeye

gore kti~tik

tutuklular kendilerine mahsus tutuk evlerine konulmaktadir. 38. maddeye gore ise 3 yil kadar
hurriyeti baglayici cezalar sarth olrak ertelenmektedir. Kncukler hakkmdaki cezalarda yaym
yasagi vardir ( madde 40 ) ( Ankay 2001 : 19 ).

Baska bir kaynakta batih iilkelerdeki bu konudaki uygulamalara bakildigmda Isviere
Cocuk Mahkemesi Baskam Michel Lachat cocuklara uyguladiklan programlarda: Kendilerine
gelen suclu gencleri cahstirma ve egitme imkanlan oldugunu, ornegin trafik suclan isleyen
eocuklan trafik polislerine yollayarak bir trafik kursunu izlemelerini, uyusturucu tutkunu
cocuklann da bununla ilgili kurslara gonderildiklerini soylemektedir.
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Yine ayni kaynakta

lsvicre

Zilrih Kantonu

Cocuk

mahkemesi

B~

Y argici B.

Scheellenberg ise cocuklara uyguladiklan programlan ~oyle vurgularmstir:

- Cocugun egitimine devam edebilmesi icin yardim,
- Gonullt! olan ve her yonuyle arastmlan baska ailelerin yaruna yerlestirme,
- Kendi ailesinin yamna yerlestirerek disandan denetleme,

1~

- Kendini herhangi bir meslekle ilgili olarak gelistirebilmesi icin

Egitim Yurduna

yerlestirme,
- Daha sonraki egitim icin yurda yerlestirme,
- Terapi yurduna gonderme,
-Fiziksel,

psikiyanr

veye psikolojik

iyilestirme

programlannm

uygulanabilecegi

merkezlere yerlestirme. ( Sabah, 19.11.1996, s 10 )

Goriildugii gibi batidaki uygulamalarda

imkanlar ve olanaklar en etkili bir sekilde

kullarulmakta ve suclu cocugun topluma geri don~ii saglanmaktadir,

Cocugun yargilanmasida cocuga ceza verilmesi, en son care olarak gorulmelidir.Kural
eocuga ceza verme yerine daha uygun yontemlere basvurur. Koruma onlemleri almak, cocugu
egitime tabi tutmak, cocuga bazi odevler yuklemek ya da bazi seyleri yapmaktan menetmek
gibi yontemler, daha cok secilmektedir.

Eger ceza verilmek zorunda kalrrsa da, bu ceza

oncelikle para cezasi. vb. turlerden olmah, ozgurliigii kisitlamamahdir.

Ozgurliigii kisitlama

son care olarak gecici- kisa olmahdir ( Ankay 2001:11 ).

Cocuk mahkemeleri fiile gore degil faile gore kurulmus ve ozel

uzmanhgi gerektiren

makamlardir. Bu nedenle cocuk sue isledigi icin ele ahniyorsa bu sucun ( agir bir cezayi
gerektirmesi gibi ) niteligi belirleyici olmaz. Fiil degil, fail onemlidir. Oncelikle.cocuga
verilmistir.i 14.11.200, Radikal, s.9 )

Turkiye' de ilk bagimsiz

cocuk mahkemesi

1988 yilmda dort ilde ( istanbul,

Ankara, Izmir, Trabzon ) kurulmustur, Uygulamada bazi aksakhklar olmakla birlikte zamanla
bunlarm ortadan kaldmlmasi
ailelerin suelu

cocuklan

mfunkiindiir.Uygulamanm

yanlarmda banndirmalan

Ancak zamanla bu hususun da cozamlenebilecegi
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yeni olmasi nedeniyle, koruyucu

uzak bir ihtimal gibi gorulmektedir.

dusunulebilir ( Ankay 2001 :9 ).

6.2 - K,K:T:C'de Cocuk Mahkemeleri

K.K.T.C. mahkemelerinde cocuk sucluluguyla ilgili mevzuat iki yasa altmda
toplannnsur. Bunlardan birtanesi Fasil 157 olup Cocuk Suclan Mahkemesi, bir digeri Fasil
162 ise Cocuk Suclulann Gozetim Altmda Bulundurulmasi'na iliskin yasadtr.

K.K.T.C'de

cocuk suclular icin ozel olarak cocuk mahkemeleri bulunmamaktadir.

Cocuk suclan ile ilgili davalar yetiskinlerin davalanna bakan mahkemeler bakmaktadir.
Cocuk suclanna bakan mahkemeler genellikle tek yargich mahkemelerdir.

Fasil

157 cocuk suelulann yargilamadaki usul ve mahkemelerin yetkilerini

gostermektedir. Suclu Cocuklann Gozetim Altmda Bulundurulmasi Yasasi ise ( Fasil 162)
verilecek cezalar dismda, bazi hallerde uygulanan suclu cocuklann gozetim altmda nasil
bulundurulacagma iliskindir ( K.K.T.C Yasalan Fasil 162- 157 ).

Malesef fasil 162'deki bu yasa 14 Mart 1952' de cikanlmisur. Bu yasanm cogu
kurallanmn birtakim eksikliklerinden dolayi uygulama olanagi bulunmamaktadir. Bu
eksikliklerden en onemlilerinden bir tanesi gozetim memurlannm yeterince donamma sahip
olmamahdir. Bu muesesenin esas amacmm islah etmek, egitmek ve topluma kazandirmak
olmasi sozkonusuyken malesef yukanda soylenen sebeplerden dolayi muessese yeterince
~t~

(K.K:T:C Yasalan Fastl 157 ).

K.K.T.C Mahkemelerinde 16 yasuu doldurmarms ve 16 yasmdan kucukler Cocuk
Mahkemeleri adi altmda yargilamrken 16 - 24 yas arasi genclerse Gene Suclular Yasasi adi
altmda ayn bir yasa ile yargilanmaktadirlar. Cocuk suclulann yargilanmasi sirasmda cocuk
suelu durusma salonunda degil ayn bir yerde yargilamr. Bu mekanda sadece mahkemede
bulunmasi gereken gorevliler vardir. Onaln yasina kadar islenen suclarda alman cezalar
eocuklarm sabika kayitlanna gecmemektedir,

K.K.T.C Yuksek Mahkeme Genel Sekreterligi tarafmdan hazirlanan " 2002 Y1h Faaliyet
Raporunda" yer alan cocuk suclan ile ilgili verilerde, onceki yillara gore arnslar oldugu
goriilmektedir. Bir diger iirkiitucii nokta ise 16 yasindan kii9ilk cocuklarda siddet egiliminin
mtnu~ olmasidir ( Kibns Gazetesi 17 Mart 2003 ).
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Eldeki verilere gore, 2002 yih icerisinde 21 cocuk, adam oldurme, adam oldurmeye
tesebbus, vahim yaralama, darp, tecavilz gibi suclardan yargi onnne cikrms ve cesitli cezalara
carptmlmrsur. Ornegin 2000 yilmda 25, 2001 yilmdal-l, 2002 yilmda ise 21 cocuk siddet

ieeren suclar islemislerdir.
Henuz resit olmamis, 16 yasmdan lcti~ilk cocuklar 2002 yih icerisinde, adam
oldurme, atesli silah veya patlayici madde bulundunna, kullanma, soygun yapma, sirkat ve
I

trafik suclanndan polislik ve mahkemelik olmustur, 2002 yih verilerine gore 217 cocuk
suclunun, 31 'i beraat veya serbest birakilmistir. 177' si erkek, 9 'u kiz tam 186 cocuk
yargilamp mahkum edilmistir. Bu 186 sucludan 15'i mahkeme karanyla nezarete alnurken, 2
cocuga da hapislik, 60'ma para cezasi, 109'una da davalan ihtar edilmek gibi baska sekillerde
sonuclanrrusur.
2002 yih icerisinde yasi 16' dan lcti~iik 217 cocuk cesitli suclardan dolayi itham
edildikleri gorulmektedir. Gecmis yillara gore 2002 yihnda cocuk suclannda onemli bir arns
oldugu gorulmektedir ( K.tbns Gazetesi. 17 Mart 2003 ) .

.
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Eide

edilen

arastirmalar

arasnrma

bulgulannda

karsilastmldigmda,

cocuk

gerekse

gelismis

suclulugunda

batih

kahtsal

illkelerin

etkenlerden

yapttldan

cok cevresel

etkenlerin onemi vurgulatunaktachr; Kalrtsal etkenler ( zeka, kisilik ) elverissiz yakm cevre
kosullan icinde sue isleme olasthguun guclendigini ortaya koymaktadrr.

Cevresel etkenle, ekonomik kosullann kotilliigii, baskici disiplin anlayisi, ailedeki siddet
egilimi ve cezalar, ana-baba aynhgi ya da yoksunlugu.dusuk

kultnr ve egitim duzeyi, kotu

elverissiz kosullar, kalabahk ve yoksul aile, iy ve d1~ goy, medya, alkol ve uyusturucu madde
bagimhhgi,

olaylannm

yarattig;

kisisel

causmalar

gibi etkenler

anti-sosyal

davrams

omeklerinin olusmasmda etkili olabilmektedir.

Cocuklann cogu zaman toplumsal deger kahplan, orf ve adetler, toplumca koydugumuz
tabular, cevresel kosullann

elverissizligi, ergenlik eagmm problemleriyle

birlesince cocuk

yasta genclerin davrams bozuklugu gostermesi suca itilme olasihguu guclendirmektedir.

Gunumuzde cocuk suclulugunun arns gostermesi, her yil milyonlarca cocugun suclu
damgasi

yemesi

sozkonusu

iken

devletler

ve

toplumlarm

belirli

onlemler

almasi

gerekmektedir.Bu onleyici cahsmalar basmda cocuklara yonelik hlzmetlerin gerekli kesimlere
ulasnnlarak

gotnruhnesi gerekmektedir.Ornek

bulunan korunmaya

muhtac

eocuklar,

verecek olursak potansiyel sue ortamlarmda

cahstinlan

cocuklar,

kirsal bolgeler

ve yabanci

iilkelerdeki i~yi cocuklanrun her biri oncelikle ele almmasi gereken konulardir.

Islahevi ve cezaevlerindeki
daha fazla etki altmda kalmalan,

cocuklann sueu onleme tedbirlerinden yetiskinlere oranla
bu cabalara oncelik verilmesi, toplumsal ve insani bir

sorumluluktur. Davrams boyutlan ve suca yonelme tehlikesi icinde gorulen cocuklarla ilgili
hizmet ve olanaklarm

olusturulmasi gerekmektedir.Cocuk

psikiyatri merkezleri cogaltrlmah

ve cocuk ruh saghgi uzmanlarmm bu konuya gereken ilginin gosterilmesi gerekmektedir.
Aynca kirsal bolgelerde cocuklara yonelik aktivitelerin
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Eide edilen arastirma bulgulannda gerekse gelismis batih illkelerin yapttklan
arastirmalar karsrlastmldigmda, cocuk suclulugunda kahtsal etkenlerden cok cevresel
etkenlerin onemi vurgulanmaktadir; Kahtsal etkenler ( zeka, kisilik ) elverissiz yakm cevre
kosullan icinde sue isleme olasihguun guclendigini ortaya koymaktadir.

Cevresel etkenle, ekonomik kosullann kotiiliigil, baskici disiplin anlayisi, ailedeki siddet
egilimi ve cezalar, ana-baba aynhgi ya da yoksunlugu.dusuk kultur ve egitim duzeyi, kotii
elverissiz kosullar, kalabahk ve yoksul aile, ii; ve dis goc;, medya, alkol ve uyusturucu madde
bagimhhgi, olaylannm yaratngi kisisel cansmalar gibi etkenler anti-sosyal davrams
omeklerinin olusmasmda etkili olabilmektedir.

Cocuklann cogu zaman toplumsal deger kahplan, orf ve adetler, toplumca koydugumuz
tabular, cevresel kosullann elverissizligi, ergenlik eagmm problemleriyle birlesince cocuk
yasta genclerin davrams bozuklugu gostermesi suca itilme olasrhgim guclendirmekredir.

Gunumuzde cocuk suclulugunun artis gostermesi, her yil milyonlarca cocugun suclu
damgasi yemesi sozkonusu iken devletler ve toplumlann

belirli onlemler almasr

gerekmektedir.Bu onieyici cahsmalar basinda eocuklara yonelik htzmetlerin gerekli kesimlere
ulastmlarak gotnrnlmesi gerekmektedir.Ornek verecek olursak potansiyel sue ortamlannda
bulunan korunmaya muhtac cocuklar, cahstmlan cocuklar, kirsal bolgeler ve yabanci
iilkelerdeki isci eocuklanrun her biri oncelikle ele almmasi gereken konulardir.

Islahevi ve cezaevlerindeki cocuklann sucu onleme tedbirlerinden yetiskinlere oranla
da.ha fazla etki altmda kalmalan, bu eabalara oncelik verilmesi, toplumsal ve insani bir
sorumluluktur. Davrams boyutlan ve suea yonelme tehlikesi icinde gorulen cocuklarla ilgili
hizmet ve olanaklann olusturulmasi gerekmektedir.Cocuk psikiyatri merkezleri cogalulmah
ve cocuk ruh saghgi uzmanlanmn bu konuya gereken ilginin gosterilmesi gerekmektedir.
Aynca kirsal bolgelerde cocuklara yonelik aktivitelerin ( Genclik merkezleri, kapah spor
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alanlan vs.) hayata geeirilmesi, bos zamanlanm olumlu degerlendirmelerine ve enerji
bosaltmalanna yardimci olunmahdir.

Okuldaki rehberlik hizmetlerinin islerlik kazandmlmasma ve bu amacla gerekli
uzmanlann yetistirilmesine onem verilmelidir. Okullarda genclerin saghgnu tehdit eden
uyusturucu konusu ve merak ettikleri cinsel egitim konusunda cocuklar dogru olarak
egitilmelidir .
.,

Bu konulann kamuoyuna aktanlmasmda sozlii ve yazih medyaya da biiyiik gorevler
dusmektedir. Zararh konularla ilgili programlar yapilarak ailelerin bilinclendirilmesi
gerekmektedir. Aynca giiniimiizde cok biiyiik bir sorun olarak karsnmzda duran ve cocuklan
saldirganhk diirtiilerini harekete geciren ve siddete yonelten siddet icerikli yaymlann
yapilmamasr gerekmektedir.

Tiim bu cahsmalan sadece devletten beklemek galiba biraz bencillik olsa gerek. Bu
konuda, insanhgm gelecegini dii~iinen haksizhklara karsr duyarh, 90k sayida insanm orgutltl
bicimde,

devletle

ve

kendi

aralarmda

uyumlu,

yaygm

bir

cahsrna

yapmalan

gerekmektedir.Ornek verecek olursak Tiirkiye'de suclu cocuklan meslek edinmeler ve
topluma kazandmlmalannda onemli bir rol oynayan METEM , gosterilebilir.

Bir yandan onlem cahsmalan bir yandan da infaz kurumlanmn niteliklerinin yiikselmesi
ve infaz sonrasi gence yapilmasi gereken rehberlik ve izleme hizmetleri bir biitiin olarak ele
almmahdir.

Suclu cocuk olsun, biiyiik olsun toplum onu dislamaya yatkmdir, Toplumun bu
konudaki duyarhhgmm olumlu yonde degistirilmesi kolay olmamakla birlikte egtimi de
gerektirmektedir. Sucluluk duygusu, cocugun tiim kisiligini etkilemekte ve onun bu damgayi
t.cnimseyerek ya da silme umudunu yitirerek yeniden suca yonelmesine olanak saglamaktadir,
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