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Abstract 

Crime is a social fact which is as old as humanity. It has an individual aspect 
in terms of perpetrator, but it has also a social aspect in terms of criminal act. 
In this sense, a sociological analysis of crime will provide many benefits 
criminologically. First of all, establishing and considering crime-related 
social factors will supress crime indirectly even though it is direcly 
supressed in society by the means of punishment and correction. Secondly, a 
sociological analysis will address to various social factors which push 
individuals into crime such as cultural, legal, political, ideological and 
economical ones and this will provide a multidisciplinary approach to the 
fact of crime. Thirdly and lastly, the legal framework arranging the 
relationship between crime and punishment in society will have a more 
healthy ground if the social factors which are determined by a sociological 
analysis are taken into consideration. 
In the light of these facts stated above, in this study, it was aimed that the 
social factors which push individuals into crime will be established, by 
emphasizing its social aspect,  within the context of social practises. The 
study consists of 3 parts. In the first part, definition of crime, its historical 
development and the approaches to crime will be dealt with. In the second 
part, the association between crime and social practises will be investigated 
using a sociological analysis. The last and third part will be the one 
concluding the study and presenting recommendations to the decision 
makers in the corresponding field. 
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Toplumsal Bir Olgu Olarak Suç : Sosyolojik Bir Analiz 

Anahtar Kelimeler 
İnternet, yeni 

medya, Antalya 
web portal. 

Özet 

Suç, insanlık tarihi kadar eski bir toplumsal olgudur. Faili yönünden ele 
alındığında bireysel bir olgu olan suç, fiili yönden ele alındığında toplumsal 
bir olgudur. Bu anlamda değerlendirildiğinde, suçun sosyolojik analizi, 
kriminolojik açıdan pek çok fayda sağlayacaktır. Öncelikle, suç ve suçluluk 
toplumlarda her ne kadar ceza ve ıslah müessesesiyle doğrudan bastırılmaya 
çalışılsa da, suçla ilişkili toplumsal faktörlerin tespiti ve bu faktörlerin 
dikkate alınması suçun bastırılmasına dolaylı bir katkı sağlayacaktır. İkinci 
olarak, sosyolojik bir analiz bireyleri suça iten  ve her biri ayrı bir bilim 
dalının konusu olan hukuki, kültürel, ideolojik, siyasi, ekonomik pek çok 
etmene hitap edecek ve bu da suç olgusunun multidisipliner bir anlayışla ele 
alınmasını sağlayacaktır. Üçüncü ve son olarak, toplumlarda suç-ceza 
ilişkisini düzenleyen hukuki çerçeve, sosyolojik  analizle belirlenen 
toplumsal etmenler dikkate alındığı takdirde, daha sağlam ve sağlıklı bir 
zemine kavuşmuş olacaktır.  
Yukarıda belirtilen tespitler ışığında, bu makalede, suçun toplumsal yönüne 
vurgu yapılarak bireyleri suça iten toplumsal etmenlerin toplumsal pratikler 
bağlamında ortaya konulması amaçlanmıştır. Makale üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde suçun tanımı, suç kavramının tarihi gelişimi ve 
suça olan yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. İkinci bölümde, suç olgusuyla 
toplumsal pratikler arasındaki ilişki sosyolojik bir analizle irdelenecektir. 
Üçüncü ve son bölüm, çalışmadaki görüşlerin toparlanacağı ve karar 
merciindeki kişilere önerilerin sunulacağı sonuç ve öneriler bölümü 
olacaktır. 
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1. Giriş 

Dini metinlerde nakledilen ilk suç, Hz. Adem ve Hz. Havva’nın çocuklarından 
Kabil’in kardeşi Habil’i öldürmesidir (Erten, s.1). 2002 yılında çekilen bilim kurgu 
filmi “Azınlık Raporu” (Minority Report), 2054 yılında geçmekte ve suçluların suçu 
işlemeden önce kahinlerin yardımıyla polis tarafından yakalanmasını konu 
almaktadır (Kutluay, 2012:1). Bu örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte, 
geçmişe ait belgeler ve geleceğe ait öngörülerden şunu anlıyoruz ki; suç ve 
suçluluk, tarihin her döneminde karşımıza çıkan ve ileride de çıkmaya devam 
edecek evrensel bir olgudur. Adlandırması ilgili disiplin dalına göre değişmekle 
birlikte (toplumsal açıdan suç, hukuki açıdan cürüm, sosyolojik açıdan anomi, dini 
açıdan günah vb.), suç fiiline toplumun ve resmi otoritenin bakış açısı sabittir: 
suçlular toplum tarafından dışlanmalı ve devlet tarafından caydırıcı yaptırımlarla 
cezalandırılmalıdır. Amaç, zedelenen toplumsal düzeni ve güveni yeniden tesis 
etmektir.    

Azaltılması yönünde bir müdahale ya da yaptırımda bulunulmadığı takdirde, suçun 
toplumlarda ciddi ekonomik ve sosyal maliyetlere neden olması kaçınılmazdır. 
Burada suçun yol açtığı zararı, sadece suç fiilinden etkilenen maddi unsurla sınırlı 
tutmamak gerekir. Bu, suçun neden olduğu doğrudan zarardır. Bunun ötesinde, 
suçun neden olduğu birtakım dolaylı zararlar da vardır. Örneğin şahsa karşı 
işlenen suçlarda; mağdurun işe gidememesinden dolayı uğradığı ücret kaybı, iş 
yerindeki iş kaybı, polise ve mahkemelere gitmek için ayırdığı zaman ve buna bağlı 
maddi kayıplar, olayın mağdurda neden olduğu fizyolojik ve psikolojik travmaların 
tedavi giderleri bu konuda akla ilk gelen dolaylı zararlardır. Ayrıca, devletin suçu 
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önlemek için aldığı polisiye tedbirler, kurduğu hapishaneler, adli işlemler, bu 
kurumlarda çalıştırdığı kişiler, hastanelerin acil servis hizmetleri, sigorta 
şirketlerinin ödediği tazminatlar, ev güvenlik sistemine ödenen paralar suçun 
neden olduğu dolaylı zararlar kısmına dahil edilebilir (Shapiro, 1999:3). Tüm 
bunlar, basit bir suçun bile bireye, kuruma ve devlete dolaylı yoldan ne kadar 
büyük bir zarara neden olduğunun açık bir göstergesidir. Bu anlamda 
değerlendirildiğinde, suçun ekonomistlerin bile göz ardı ettiği devasa ekonomik 
sektör olduğundan bahsedilmektedir (Becker, 1974:3). Ekonomi ve Barış 
Enstitüsünün (IEP) hazırladığı rapor bu ifadenin ne kadar doğru olduğunu 
göstermektedir. IEP’e göre 2015 yılında tüm dünyada şiddeti önleme konusunda 
alınan tedbirlerin toplam maliyeti yaklaşık 13,6 trilyon dolardır. Bu rakam, tüm 
dünyada gayrisafi yurtiçi hasılanın % 13,3’üne ya da kişi başı 1.876 dolar tutarında 
satın alma paritesine denk gelmektedir  (Global Peace Index 2016, s.3).  

Suçun ekonomik maliyeti dışında sosyal maliyetinden de bahsedilebilir. Zira insan 
sosyal bir varlıktır ve toplumda belli bir düzen içinde yaşamak zorundadır. Suçun 
neden olabileceği en büyük sosyal maliyet, bu kurulu sosyal düzenin tehdit 
edilmesi ya da bozulmasıdır.  Suçun bu sosyal maliyetinden dolayı, diğer bir 
deyişle suçun toplumun birliğine/bütünlüğüne ve fertlerin güvenliğine karşı bir 
risk ve tehdit unsuru olmasından dolayı devletlerin bu konuda gereken tedbirleri 
alması hayati önem taşımaktadır. Ancak, suç sadece bir ya da bir kaç faktöre 
indirgenemeyecek ölçüde karmaşık bir olgudur. Bu nedenle suça karşı tedbir 
alınırken suçun bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır. Bilim, teknoloji, eğitim, 
ekonomi ve güvenlik açısından diğer dünya ülkelerine göre çok daha iyi bir 
konumda olan ve bu nedenle küresel güç olarak adlandırılan Amerika Birleşik 
Devletlerinde dahi suç oranları giderek artmaktadır (Davey and Smith, 2015). Bu 
da suçun çok güçlü ekonomiler tarafından dahiw kolay kolay baş edilemeyen 
karmaşık bir toplumsal olgu olduğunu açıkça göstermektedir.   

Bu çalışmada, suç olgusu tarihsel boyutlarıyla irdelenecek ve sosyolojik bir analizle  
toplumsal yanına vurgu yapılacaktır. Bu bağlamda, ilk bölümde öncelikle suç ve 
suçluluk kavramlarına açıklık getirilecektir. İkinci bölümde bu kavramların tarihi 
süreç içindeki seyrine ve suç yaklaşımlarına değinilecektir. Bir sonraki bölümde, 
suç olgusu üzerinde etkili olan toplumsal faktörler sosyolojik bir analize tabi 
tutulacaktır. Ancak, burada suçla ilgili klasik sosyal teorilere yer vermekten ziyade 
günümüz toplumsal pratikleriyle suç arasındaki ilişkiye değinilecektir. Son olarak, 
karar merciindeki kişilere suçu azaltabilecek tedbir ve öneriler sunulacaktır.  

2. Suç Kavramı 

Suç ve suçluluk konusunda karşımıza çıkan en büyük sorun, suçun ne olduğu 
konusunda disiplinler arasında açık bir mutabakatın sağlanamamış olmasıdır. Bu 
mutabakatın sağlanamamasında iki hususa vurgu yapılır. İlki;  sosyoloji, psikoloji, 
kriminoloji, hukuk ve ekonomi gibi farklı bilim dallarının çalışma alanına giren suç 
konusunun interdisipliner ve multidisipliner bir anlayış yerine monodisipliner bir 
anlayışla ele alınması; ikincisi ise toplumda suç kabul edilen eylemlerin zamana ve 
mekana bağlı değişiklik göstermesidir. Diğer bir deyişle, bir dönem bir toplumda 
suç kabul edilen bir eylemin başka bir dönem aynı toplumda suç olarak kabul 
edilmemesidir (Alacakaptan, 1975:1-2). Henry ve Lanier, suçun tanımı konusunda 
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başka bir probleme daha dikkat çeker ki o da suçun kapsamıdır. Belirtilen 
yazarlara göre suçun tanımı yapılırken kapsamı çok dar tutulursa aile içi şiddet,  
nefret suçları ve beyaz yaka suçları gibi bazı suçlar bu tanıma dahil edilmemiş 
olacaktır. Tam tersine, kapsamı çok geniş tutulduğunda ise bu kez toplumdaki 
sapkın davranışlar suç kategorisine dahil edilmiş olacaktır (Henry and Lanier, 
2001:1). Bu husus özellikle önemlidir. Zira cezai yaptırım uygulanan suç  ile 
toplumsal yaptırım uygulanan sapma birbirinden farklıdır (İçli, 2007:21-23).  

Tüm bu detaylar; yani suçun dinamik doğası, suçu konu alan disiplinlerin farklı 
bakış açıları ve suçun kapsam sorunu bir araya geldiğinde suçun genel geçer bir 
tanımının yapılması zorlaşmaktadır. Bununla birlikte suçun tanımı hayati bir önem 
taşır. Zira Henry ve Lanier’in de belirttiği gibi,  bu konuda alınacak güvenlik 
tedbirleri ve tahsis edilecek bütçe de dahil olmak üzere yapılacak tüm çalışmalarda 
suçun tanımı referans alınmaktadır (Henry and Lanier, 2001:1). Biz suçun 
tanımına ilişkin bu sorunu, ilgili disiplinlere ait çeşitli tanımlara yer vermek 
suretiyle aşmaya çalışacağız.  

Literatürde suçun tanımı araştırıldığında hukuki yaklaşımın ağırlıkta olduğu 
görülecektir. Bu yaklaşıma göre suç, toplumda hukukla korunan değer ya da 
menfaatlerin ihlal edilmesidir  (Hafızoğulları ve Güngör, 2007:23). Kriminolog 
Tappan da suçu tanımlarken bu yaklaşımın etkisinde kalmış ve suçu ceza yasasını 
ihlal eden ve arkasında haklı bir gerekçe olmayan kasti eylemler olarak 
tanımlamıştır (Henry ve Lanier’den aktaran Milovanovic, 2006:78). Aynı mantalite 
suçun sözlük anlamlarında da geçerlidir. Oxford sözlükte suç kelimesinin karşılığı 
“Cürüm teşkil eden ve kanunlarla cezalandırılan eylem” dir  
(www.oxforddictionaries.com). Büyük Türkçe Sözlükte ise suç kavramına iki farklı 
anlam yüklenmiştir: “1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış. 2. Huk. 
Yasalara aykırı davranış, cürüm” (www.tdk.gov.tr).  

Suçun tanımında hukuki yaklaşımın dışına çıkan ve konuya ilk kez sosyolojik bir 
bakış açısı kazandıranlardan birisi Walter Reckless’dır. Reckless suçu “modern 
devletin ceza yasalarıyla ya da sosyal grupların kurallarıyla yaptırım gören 
davranış normlarının ihlali” olarak tanımlamıştır (Henry and Lanier, 2001:6). 
İktisatçılar ise suçu tamamen farklı bir bakış açısıyla değerlendirirler: insanlar 
rasyonel bir varlıktır ve dolayısıyla suç eylemi üzerinde kar-zarar hesabı yapılan 
rasyonel bir tercihtir (Tanzi ve diğerleri, 2007:67).  

Özetle suç olgusu; hukuki ve kriminolojik açıdan ceza yasalarının ihlali, iktisadi 
açıdan kar-zarar hesabı ve sosyolojik açıdan davranış normlarının ihlali olarak 
algılanmaktadır. Bu açıklamaları da dikkate alarak suçu “şiddet veya dolandırıcılık 
yoluyla bireyleri veya kurumları maddi veya manevi zarara uğratan ve bu nedenle 
failine cezai yaptırımlar uygulanan hukuka, ahlaka ve toplumsal normlara aykırı 
eylemler” olarak tanımlamak uygun olacaktır.   

3. Suçun Tarihi Seyri  

Tarihsel süreç içinde ele alındığında; suçun şekli özelliklerinin zamana ve mekana 
göre değiştiği, ancak asli özelliğinin zaman ve mekandan bağımsız olduğu 
görülecektir. Buna göre hangi dönemde olursa olsun iki insanın bulunduğu her 
yerde suçun ortaya çıkma ihtimali her zaman olmuştur.  Ancak, suçun tarih 
içindeki seyri dikkate alındığında birbiriyle bağlantılı bazı gelişmelerin bu konuda 

http://www.oxforddictionaries.com/
http://www.tdk.gov.tr/


Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (2), 191-208.  195 

 

belirleyici bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.  Bunları kronolojik olarak yerleşik 
hayata geçiş, artı değer üretimi, yazının icadı, özel mülkiyetin kurumsallaşması, 
sanayi devrimi, küreselleşme ve dijital teknolojilerin ortaya çıkması şeklinde 
sıralayabiliriz.  

İnsanların avcı-toplayıcı topluluklardan yerleşik hayata geçmeleri aralarındaki 
ilişkileri artırmış, ancak toplu yaşamın sürdürülebilmesi için suç sayılan 
eylemlerin belirlenip yaptırımlarla kontrol altına alınma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 
Yazının icadı bu noktada hayati bir öneme haiz olmuş ve hangi eylemlerin suç 
sayılacağı ve bu eylemlere ne gibi cezalar verileceği yazıyla kayıt altına alınmıştır. 
Hammurabi kanunları, Roma Oniki Levha kanunları, Hitit kanunları ve Yunanlı 
Dragon kanunları bunun örnekleriyle doludur (Özer, 2008:7-10).  Suçun gidişatını 
etkileyen diğer bir gelişme, insanların toplayıcı ekonomiden üretici ekonomiye 
geçmeleri ve buna bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal fazla (artı değer) kavramı 
olmuştur (Şenel, 1982:25). İnsanların tarım yaparak tüketebildiğinden fazlasını 
üretmeleri, bireysel ya da kolektif tüm mücadelelerin bu toplumsal fazlanın elde 
edilmesi ve kontrolü üzerine olmasını sağlamıştır. Suçun seyrini belirleyen diğer 
bir unsur, özel mülkiyetin kurumsallaşması ve 18.yy’da ortaya çıkan endüstri 
devrimi olmuştur. Özel mülkiyet çok eski çağlardan beri mevcut olmasına rağmen, 
John Locke, Adam Smith, Jeremy Bentham, John S. Mill gibi liberal düşünürlerin 
felsefi görüşlerinin yanı sıra (Uğuz, 2016:89-90) Ortaçağ Avrupa’sında Kiliseye 
karşı yapılan reform hareketleri (Kılıç ve Demirçelik, 2011:189) sonrası özel 
mülkiyet kurumsallaşıp bugünkü haline gelmiştir. Bu gelişmeyle bağlantılı olarak 
Avrupa’da sermaye birikimi, nüfusun artması, ulaşım ve üretim teknolojilerinde 
gelişmeler sanayi devrimini hazırlamış ve bu hareket İngiltere kökeninde tüm 
Avrupa’ya hızla yayılmıştır (Torun, 2003:183). Özel mülkiyet ve sanayi devriminin 
suç sosyolojisi açısından önemi,  toplumun “sahip olanlar” ve “sahip olamayanlar” 
şeklinde birbirine muhalif iki sosyo-ekonomik gruba bölünmesidir.  Özellikle mala 
karşı işlenen suçlarda failin en temel kaygılarından birisi de içinde bulunduğu 
yoksulluk ve yoksunluğa bağlı olarak “kendinde olmayanı ele geçirme veya 
kendinde olmayana sahip olma” arzusudur (Kızmaz, 2003:290).  Bu anlamda 
değerlendirildiğinde, mülki haklarda ve üretim teknolojilerinde yaşanan bu 
gelişmeler mala karşı işlenen suçları artırmış, antikapitalist söylem ve eylemleri 
(ideolojik/siyasi suçları) ortaya çıkarmıştır. Suçun kabuk değiştirmesine neden 
olan son bir kronolojik gelişmenin dijital teknolojilerin icadı olduğu söylenebilir. 
Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen ilerlemeler ve iki kutuplu 
dünya düzeninin sona ermesi insanlar ve ülkeler arasında iletişimi ve hareketliliği 
de artırmıştır (Göver, 2016:3).  Küreselleşme ve uluslararasılaşmaya neden olan 
bu süreç, diğer toplumsal unsurlar gibi suçu da yerel/ulusal düzeyden 
uluslararası/küresel düzeye taşımıştır. Buna bağlı olarak; göçmen kaçakçılığı, 
uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, organ kaçakçılığı, kültür ve sanat eserleri 
kaçakçılığı, fikri mülkiyet haklarının ihlali, bilişim suçları, uçak kaçırma,  deniz 
haydutluğu ve savaş suçları gibi sınır ötesi (transnational) ve uluslararası 
(international) suçlar ortaya çıkmıştır (Değirmenci, 2013:243-250). Ayrıca, dijital 
teknolojiler suça alet edilerek internette “deep web” ya da “dark web” olarak 
adlandırılan genel erişime kapalı web siteleri kurulmuş ve her tür yasadışı faaliyet 
bu web siteleri üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Sanal alemin bu yeraltı 
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dünyasında, suçlular yakalanma tehlikesi olmadan rahatça birbirleriyle iletişim 
kurup eylem planlayabilmektedir (Finklea, 2017:9).  

Şekil 1. Suç olgusunun tarihi seyri 

 

Suçun evrimini belirleyen diğer bir unsur da gelişen teknolojiye bağlı olarak 
kullanılan suç aletleri olmuştur. Failin mağdura verdiği zararın ciddiyetinde 
belirleyici bir rol oynayan suç aletini Delogu, insanın suç işlemek için kendi dışında 
kullandığı her şey olarak tanımlar. Suç aleti olarak cansız şeyler kullanılabildiği 
gibi canlı şeyler de kullanılabilir. Örneğin sahibi tarafından başkasının üzerine 
zarar vermek üzere saldırttığı vahşi bir köpek failin canlı bir suç aletidir (Delogu ve 
Soyaslan, 1989-1990:59-61). Suç aleti teorisinin öncülerinden Berner, suçun 
gerçekleşmesinde iradenin, insan vücudunun ve ellerin önemine dikkat çeker. 

"İrade bir idealdir ve iradenin gerçek du nyada tezahu ru  için bir iletişim ko pru su ne ihtiyacı vardır. 
Bunun için gerekli ilk alet insan vu cududur. Vu cut iradenin emrinde olan bir aletler bu tu nu du r. 
O zellikle el, tabiat tarafından  iili yapmak u zere iradeye verilmiştir" (Aktaran Delogu ve Soyaslan, 
1989-90:50-51). 

O halde insanoğlunun suç işlerken elleri başta olmak üzere önce vücudunu daha 
sonra da tabiatta kendi dışında bulabildiği canlı ve cansız her şeyi (taş, ateş, su, 
odun, zehir, hayvan vb) kullandığını söyleyebiliriz. Kuşkusuz gelişen teknolojiyle 
birlikte suç aletlerine kesici silahlar, ateşli silahlar, biyolojik ve kimyasal silahlar ile 
bilgisayarlar da eklenmiştir.  

4. Suça Olan Yaklaşım 

Suç ve suçluluk tarihin ilk dönemlerinden bu yana üzerinde durulan kavramlardır. 
Bununla birlikte, bu kavramlar ilk başlarda bugünkü bilimsel olgunlukla ele 
alınmıyordu. Antik dönemlerde  çalışmalarında suç olgusuna yer veren düşünürler 
arasında Aristo, Eflatun, Hipokrat ve Thomas D’Aquine sayılabilir. Bunların içinde 
Hipokrat suçu fizyosomatik bir olgu olarak değerlendirirken, diğerleri suçu nefsani 
arzuların bir eseri olarak görüyordu (Günal, 1972:47-48). Ortaçağda ise suç ve 
ceza tamamen Kilise hukukuna endekslenmişti. Kilisenin otoritesini sarsacak fikir 
ve eylemler suç kapsamına alınıp şiddetle cezalandırılıyordu. Sanığa savunma 
hakkı verilmiyor ve ağır işkencelerle sanığın suçunu kabul etmesi sağlanıyordu. Bu 
döneme damgasını vuran kurumlar engizisyon (araştırma/soruşturma) 
mahkemeleri oldu (Kocaoğlu, 2010:126-130). Aydınlanmayla birlikte 
Montesquieu, Bentham, Rousseau ve Beccaria gibi düşünürler uygulanan bu ceza 
anlayışına hümanist bir yaklaşımla karşı çıktılar. Bunların arasında İtalyan 
hukukçu Cesare Beccaria’nın özel bir yeri ve önemi vardır. Beccaria, Ortaçağ’daki 
ceza anlayışına karşı çıkan ve görüşleriyle yeni bir ceza sistemine öncülük eden ilk 
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kişi  olmuştur (Retornaz, 2014:96). Beccaria’nın “Suçlar ve cezalar” adlı eserinde 
ceza konusundaki değerlendirmeleri oldukça çarpıcıdır.  

“......suçu meneden, suçun önüne geçecek olan şey, cezanın ağırlığı değildir, belki suç işleyenin 
mutlaka cezaya çarpılacağı ve bundan kurtulamayacağı hususunda herkeste kati bir kanaatin 
meydana gelmesidir. Suçu asıl önleyen budur. Diğer taraftan suça nispetle çok ağır ceza verilmesi 
kamu vicdanına dokunur, onun için yargıç da bu nisbetsizlik karşısında cezalandırmakta tereddüt 
eder, ağır ceza vermektense beraat kararı vermeyi tercih eder bu suretle hakikaten suçlu olanlar da 
cezadan kurtulur” (Beccaria’dan aktaran Günal, 1972:48).  

Beccaria dışında kriminolojinin önemli kilometre taşlarından biri de İtalyan tıp 
doktoru Cesare Lombroso’dur. Bilimsel kriminolojinin temelleri, Lombroso’nun 
Darwin’in düşüncelerinden derin izler taşıyan “L’Uomo Delinquente-Suçlu İnsan” 
(1876) adlı çalışmasıyla atılmıştır. Lombroso, bu eserinde bazı fiziksel özellikler 
temelinde suçun genetik olduğunu savunuyordu (Godfrey vd., 2008:13).  

Suç ve suçlular üzerine ilginin artmasıyla birlikte 1800’lü yılların sonu ve 1900’lü 
yılların başında bu konuyu ayrı bir biçimde ele alan kriminoloji doğdu. Ancak, yeni 
bir bilim dalı olması nedeniyle suç ve suçlulukla ilgili konular bugünkü bilimsel 
olgunluğuyla ele alınmaktan henüz uzaktı. Kriminolojinin ilk yıllarında suç sadece 
ceza yasalarının ihlali  olarak görülüyor ve suçluluk biyolojik farklılıklarla 
açıklanıyordu. Bu durum Edward Ross’un 1907 yılında yayınlanan “Günah ve 
Toplum” adlı çalışmasına kadar sürdü. Ross, kitabında suçun ceza yasalarının ihlali 
dışında da başka bir şey olduğunu belirtmeye çalıştı. Daha sonra yapılan 
çalışmalarla kriminoloji bugünkü bilimsel olgunluğuna ulaştı (Lynch ve diğerleri, 
2015:12-13).  

5. Toplumsal Pratikler ve Suç 

Sosyolojinin müstakil bir bilim dalı olarak doğmasıyla birlikte suçu toplum 
üzerinden açıklamaya çalışan çeşitli teoriler ortaya çıkmıştır. Yapısal-
fonksiyonalist teori, gerilim teorisi, ayırıcı birleşimler teorisi, alt-kültür teorisi, 
ayırıcı-fırsat teorisi, etiketleme teorisi ve sosyal kontrol teorisi gibi ana başlıklar 
altında gruplandırabileceğimiz bu teorilerin her biri suçu sosyal hayatın belli bir 
gerçekliği üzerinden açıklamaya çalışır (Kamer,  2013:224-233). Bu çalışmada, 
literatürde bolca rastlanan bu teorileri tekrarlamaktan ziyade günümüz toplumsal 
pratikleriyle suçu ilişkilendirmeye çalışacağız.  

Suçu sosyolojik olarak analiz edebilmek için öncelikle suçun sabit unsurlarını 
belirlemek gerekir. Buna göre suç: 

 (Faili yönünden) bireysel bir olgudur, 

 (Zaman ve mekan yönünden) evrensel bir olgudur, 

 (Değişen şartlara kendini uyarlaması yönünden) dinamik bir olgudur, 

 (Yasal düzenleme ve yaptırımlar yönünden) hukuki ve siyasi bir olgudur. 

 (Kamu vicdanına dokunması yönünden) ahlaki bir olgudur, 

 (Kişide ve toplumda neden olduğu zararlar yönünden) ekonomik bir 
olgudur, 

 (Algılanması kişi ve gruplara göre değiştiği için) kültürel bir olgudur. 
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Suçun yukarıda sayılan tüm bu özellikleri toplumsal gerçekliğin bir parçasıdır ve 
toplum içinde cereyan eder. Dolayısıyla suçu sosyolojik olarak analiz ederken 
suçun biyolojik, psikolojik, hukuki, ahlaki, siyasi, ekonomik ve kültürel yönlerine 
hitap eden bir bakış açısı dikkate alınmalıdır.  

5.1. Suçun Doğası (Biyolojik ve Psikolojik Boyut) 

Suçun biyolojik ve psikolojik boyutu, şiddet içeren suçların varlığı ve insanlardaki 
(orantısız) şiddet kullanma eğilimi üzerinden ele alınabilir. Uzak ve yakın tarih bu 
konuda sayısız örneklerle doludur. Maya ve Aztek gibi Orta Amerika 
uygarlıklarında tanrıları beslemek ve onları memnun etmek için çok sayıda kişinin 
vahşi bir biçimde canına kıyılması söz konusu olurdu (Schuman, 2001:8,14). Roma 
döneminde Arena’da düzenlenen sabah programlarında vahşi hayvanlar birbiriyle 
ya da insanlarla karşılaştırılır, buradan sağ çıkan vahşi hayvanlar öğlen düzenlenen 
programlarda suçluları cezalandırmak için kullanılırdı. Vahşet bununla da bitmez, 
öğleden sonra düzenlenen programlarla da gladyatörler birbiriyle dövüştürülür ve 
yenilen gladyatörün hayatı seyircilerin insafına bırakılırdı (Elliott, 2016:4-5). 
Ortaçağda yüzbinlerce kadın cadılıkla suçlanıp akıl almaz işkencelere tabi tutulur 
ve canlı canlı yakılırdı (Aksan, 2013: 358-359).  Hitler Almanya’sı 2.dünya savaşı 
sırasında 5 milyon Yahudi’yi; 1975-1979 yılları arasında Kamboçya’da Pol Pot 
önderliğinde Khymer Rouge yönetimi 1.7 milyon Vietnam’lıyı, 1994 yılında 
Ruanda’da Hutu yönetimi çok sayıda Tutsi’yi katletmiştir (Kiernan, 2009:21-30). 
Savaş ve çatışmalarda kimyasal silahların kullanımı yasak olmasına rağmen, 1915-
1920 yılları arasında 1.Dünya savaşında,  1920’lerde Fas’ta, 1930’larda Çin’de, 
1980’lerde İran-Irak savaşında ve 2013 yılında Suriye’deki çatışmalarda kimyasal 
silahlar kullanılmış ve bu nedenle çok sayıda kişi acı çekerek ölmüştür (American 
Chemical Society-www.acs.org).  

O halde asıl sorun, Erich Fromm’un da işaret ettiği gibi, neden insanoğlu canlılar 
arasında hemcinsini öldüren ya da ona zarar veren tek varlıktır? Bu soruya cevap 
vermek üzere bilim adamlarınca çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Bu soruyu; 
antropolog Maerth kanibalizmle, Lorenz insanda saldırganlığı bastıran duygunun 
eksikliğiyle, Ardrey ateşli silahların insanoğlundaki öldürme güdüsünü 
tetiklemesiyle, Leakey ateşin etrafında anlatılan avcılık öykülerinin insanlar 
arasından “biz ve ötekiler” ayrımını ortaya çıkarmasıyla, Elaine Morgan 
atalarımızda yüz yüze seksin erkeklerin merhamet duygusunu köreltmesiyle 
(Wilson, 1984: 67-68), Freud cinsiyet ve saldırganlık güdülerine doyum arayan 
“id” kavramıyla (Kağıtçıbaşı, 2014: 221), Darwin güçlü olanın ayakta kaldığı 
(şiddeti meşrulaştıran) evrim anlayışıyla (Fındıklı, 2011:3), dini metinler ise 
insanın naturasındaki zayıflıklar ve olumsuz özelliklerle (Bayraktutar, 2011:8), 
İngiliz düşünür Thomas Hobbes insanın doğasındaki egoizmi ve bencilliği belirten 
meşhur “insan insanın kurdudur” (homo homini lupus) sözüyle açıklamaya 
çalışmıştır (Emeklier, 2011:105-106).  Ancak, ispatı ya da reddi mümkün olmayan 
bu teorilerin hiçbirisinin insandaki saldırganlık dürtüsünü ve eğilimini net bir 
biçimde açıklayabildiği söylenemez. Bize göre modern insanın şiddet eğilimiyle 
ilkel insanın şiddet eğilimi aynı olmakla birlikte günümüz insan hakları, hukuk 
kuralları, güvenlik tedbirleri, cezaların caydırıcılığı ve geçmişte yaşanan bazı acı 
deneyimler insanın doğasındaki bu eğilimi bir nebze de olsa dizginlenmiştir. 
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5.2. Toplumsal Pratikler (Siyasi ve Ahlaki Boyut) 

Suçun bastırılmasında ve kontrol altında tutulmasında ülkelerin yasa koyucuları, 
emniyet ve adalet teşkilatları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları 
kritik bir öneme haizdir. Bu kurumlar gerektiği gibi işlediği takdirde, o ülkede 
adalet ve güven duygusu tesis edilebilir. Yolsuzluk; bu süreci aksatan, sekteye 
uğratan ve toplumda tesis edilmiş olan adalet ve güven duygusunu zedeleyen gayri 
ahlaki bir olgudur. Yolsuzluk en basit şekliyle, “kamu yetkisinin özel çıkarlar için 
kötüye kullanılması” olarak tanımlanır. Ancak Dünya Bankasına ait bu tanımdan 
yolsuzluğun sadece kamu sektörüne özgü bir olgu olduğu anlaşılmamalıdır (Tanzi, 
2001:115). Bir ülkede adalet devlet eliyle tesis edildiği için buradaki odak noktası 
emniyet ve yargıda görülen yolsuzluk olacaktır.       

Yolsuzluğa tek başına karar alma yetkisi olan ve bu yetkiyi kötüye kullanan 
görevliler neden olmaktadır. Yolsuzluk; kişisel çıkar, rüşvet ve zimmet gibi maddi 
menfaat şeklinde olabileceği gibi görevi suiistimal etme, adam ya da hizmet 
kayırma şeklinde de olabilir (Tarhan ve diğerleri, 2006:23,25). Tanzi, yolsuzluğun 
sadece belli fiillere indirgenemeyecek kapsam ve çeşitlilikte bir olgu olduğunu 
belirtir ve hasta olduğunu bahane ederek tatile giden bir kamu görevlisinin ya da 
doğduğu yere havaalanı yaptıran bir yöneticinin yaptığı şeyin de yolsuzluk 
olduğunu belirtir (Aktaran Tanzi, 2001:115).  

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2016 yılı küresel yolsuzluk araştırmasına göre 
insanların 1/3’ü yolsuzluğu ülkelerinin en önemli meselesi olarak görmekte; 1/2 
‘si hükümetlerinin bu konuyla yeterince mücadele etmediğini düşünmekte; 1/3’ü 
hükümet yetkilileri ve vekillerin çoğunun ya da tamamının yolsuzluğa bulaştığına 
inanmakta ve yaklaşık % 60’lık bir kesim de zenginlerin hükümetin aldığı  kararlar 
üzerinde haksız bir etkiye sahip olduklarını düşünmektedir (Transparency 
International, 2016:2-3).  

İstanbul Barosuna kayıtlı 666 avukat üzerinde yapılan ve adli yargıda yolsuzluğu 
araştıran çalışmada şu çarpıcı sonuçlar elde edilmiştir.  

“Deneklerin yüzde 94,7’si adli yargıda yolsuzluk olduğu ve yüzde 58,9’u da yolsuzlug un adli 
yargının temel sorunlarından birisi oldug unu ifade etmiştir. Bununla birlikte, adli yargıdaki 
yolsuzluk olaylarının yeterince ortaya çıkmadıg ını du şu nen deneklerin oranı yu zde 96,1’dır. Verilen 
yanıtlara go re, adli yargıda yasaya aykırı veya uygun olan hemen hemen her iş için ru şvet 
verilmektedir” (Aktaran Tarhan ve diğerleri, 2006:109). 

Sinan Çaya, poliste yolsuzluk: ABD örneği adlı araştırmasında şu tespitte bulunur: 

“........poliste bu durumun mevcudiyeti o nemlidir çu nku  o, gündelik hayatta doğrudan yasayı temsil 
etmekle, bir anlamda, devletin tepesindeki kişiden dahi daha ön plandadır. Polisin suça meyyal 
tavrı, kişiler yerine kanunun egemen olması ilkesinin karşısında belki de en ciddî engeldir” (Çaya, 
2008:42-43). 

Gerek emniyet gerekse yargı mensupları gerçekten çok zor şartlar altında görev 
yapmaktadırlar. Polisler sürekli sokakta suçlu ve sorunlularla muhataptır. 
Mesaileri uzun ve risklidir. Çaya’nın deyimiyle, polisler “kendi mutsuzlukları 
pahasına topluma mutluluk dağıtan varlıklardır” (Çaya, 2008:52). Yargı 
mensuplarının durumu da polislerden farksız olup, onlar da kendilerine göre zor 
şartlar altında görev yapmaktadırlar. YARSAV-Yargılar ve Savcılar Birliği’nin 2010 
yılında yargıda çalışma koşullarını araştıran anket raporuna göre yargı 
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mensuplarının % 81,3’ü  8 saatten fazla çalışmaktadır. Her 10 yargıç ve savcıdan 
sadece 4’ü kendileri için ayrılmış bir odada çalışabilmektedir. Yargı mensuplarının 
%35’inin bir haftada incelemek veya karara bağlamak zorunda olduğu dosya sayısı 
40’dan fazladır. Ankete katılanların % 50,3’ü çalıştığı kurumda alınan güvenlik 
tedbirlerinin yeterli olmadığını düşünmektedir. (YARSAV, 2010:19,21,37,41).  

Emniyetin sağlıklı, yargının da bağımsız çalışabilmesi için bu kurumlarda 
yolsuzluğa zemin hazırlayan tüm nesnel ve öznel koşullar tespit edilerek 
giderilmelidir. Emniyet ve yargıyı bekleyen bir başka tehlike, toplumsal düzenin 
sağlanması ve sürdürülmesinde ülkenin en hayati ve en merkezi kurumları olması 
nedeniyle bu kurumların yurtiçi veya yurtdışı çıkar grupları ve çıkar örgütleri 
tarafından öncelikli hedef durumunda olmalarıdır.  Ülkemizde adliye, emniyet ve 
askeriye gibi kritik kurumları ele geçiren ve bu kurumların asli fonksiyonlarını 
kendi çıkarları doğrultusunda kullanan Fetullahçı Terör Örgütü-FETÖ’nün ne 
kadar büyük zarar ve sorunlara yol açabileceği MİT tırlarının durdurulması, 
Ergenekon ve Balyoz Davası, Hükümete karşı girişilen 17-25 Aralık (2013) 
operasyonu  ve 15 Temmuz (2016) darbe girişimiyle ortaya çıkmıştır.  

5.3. Toplumsal Pratikler (Hukuki Boyut) 

Hukuki yönüne yeterince hitap edilemeyen suç olgusu “tampon kurumlar” ya da 
“tampon mekanizmalar” kavramıyla ilişkilendirilebilir.  Mübeccel Kıray, bu 
kavramı 1964 yılında yaptığı “Ereğli: ağır sanayiden önce bir sahil kasabası” adlı 
çalışmasında toplumsal dengeyi sağlayıcı bir mekanizma olarak önermiştir. Kıray 
tampon kurumlar hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur: “... her iki sosyal yapıya 
da ait olmayan yeni müesseseler, ilintiler, değerler ve fonksiyonlardır. Bu tampon 
mekanizmalar sayesinde, sosyal yapının çeşitli yönleri birine bağlanır ve toplumun 
göreli bir denge halinde kalması mümkün olur” (Aktaran Başak, 2005:43). Kıray’ın 
toplumsal yapıların sürekliliğinde olumlu bir fonksiyon yüklediği tampon 
kurumlar ya da tampon mekanizmalar, suç kavramıyla ilişkilendirildiğinde, olumlu 
fonksiyonunu kaybederek olumsuz bir fonksiyon kazanır. Tampon kurumlar ile 
suç arasındaki ilişki şu şekilde açıklanabilir. Suç fiiline konu olan mağdurun 
devletten beklentisi, uğradığı maddi/manevi zarar ölçüsünde ve mümkün olan en 
kısa süre içinde failin gerekli cezaya çarptırılmasıdır. Eğer mevcut hukuki 
düzenlemeler süre ve adalet yönünden bunu sağlayamıyorsa, kişinin 
mağduriyetini illegal yoldan kısa süre içinde giderecek kişi ve gruplar (tampon 
mekanizmalar) ortaya çıkacaktır. Mafya aracılığıyla çek-senet tahsili ve intikam 
amacıyla şahsa ya da mala zarar verme bu kapsamda işlenen suçlar arasında 
değerlendirilebilir. Adalet sisteminin devlet eliyle değil de bu tür illegal tampon 
mekanizmalar yoluyla işlemesi toplumsal bütünleşmenin çözüldüğüne de işaret 
eder (Şenol, 2007:215). Bu nedenle, suçun mağdur boyutu göz ardı edilmemeli ve 
mağdura verilen zarar ölçüsünde faili en kısa sürede cezalandıracak hukuki 
düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.  

5.4. Toplumsal Pratikler (Kültürel Boyut) 

Suçla ilişkilendirilebilecek diğer bir kavram da İtalyan düşünür Pareto’nun “Tortu 
ve türevler” kavramıdır. Pareto tortu ile insan davranışlarının altında yatan 
duyguları ve temel eğilimleri; türev ile tortuların meşrulaştırılmasını ve 
haklılaştırılmasını anlatmaya çalışır (Adams and Sydie, 2002:227). Pareto’nun 
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oldukça geniş bir biçimde ele aldığı ve bir takım alt başlıklara ayırdığı bu 
kavramları, daha dar bir çerçeve içinde ele alarak “tortuları bireyin içinde 
büyüdüğü/yetiştiği çevrenin duygu ve düşünce kalıpları; türevleri ise bu kalıpların 
eyleme dönüşen şekli  (davranışlar)” olarak yorumlamak mümkündür. Tortu ve 
türevlere ilişkin olarak Kılınç şu çarpıcı tespiti yapar: 

“İnsanları tanımak istiyorsak, onların düşüncelerinin arkasına gizlenmiş davranışı incelemeye 
çalışmalıyız, duyguların onların davranışlarını yo nlendirdig ini go rdu g u mu zde eski zamanlarda 
insanların nasıl hareket ettiklerini anlayabiliriz, çu nku   tortular binyıllar boyunca yavaş yavaş 
değişirler. Homerosu, Roma ve Yunanı anlamını yolu ve imkanı buradan geçer. Pareto’ya go re 
toplumsal biçimler o nemli o lçu de aynı kalıyor, yalnızca dile geldikleri ku ltu rel dil deg işiyor. Kısaca 
Pareto’ya göre “türevler değişiyor, tortular kalıyor.” (Kılınç, 2012:65).  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, suçluların da içinde yetiştikleri ve büyüdükleri 
ortamın tortu ve türevlerini taşıdıkları, yansıttıkları söylenebilir. Suçluların çok 
olduğu bir çevrede ya da ailede hüküm giymiş fertlerin olduğu bir ortamda yetişen 
ve büyüyen birinin suça eğilimi de yüksek olacaktır. Bu durumda, Pareto’nun 
kavramlarını kriminolojiye aktararak ifade edecek olursak, kriminal türevleri 
değiştirmek için kriminal tortuları değiştirmeliyiz. Bu tespit, aslında kriminolojinin 
yeni bir alt dalı olan kültürel kriminolojinin temel varsayımıyla da örtüşmektedir: 
suçu anlamak için o suçu anlamlandıran (o tortuyu üreten) kültürü tanı (Ferrell 
vd., 2015:2-3). Dilenciliği bu kapsamda değerlendirmek mümkündür. 5326 sayılı 
kabahatler kanunun 33.maddesinde bahsi geçen dilencilik,  şahsa ve mala karşı 
işlenen suçlara kaynaklık etmektedir ve bu nedenle dilencilikle mücadele 
“bataklığı kurutmak” gibidir (Taştekin, 2011:91). Dilencilerle ilgili yapılan bir 
çalışmada, dilencilerin büyük bir bölümü fiziksel olarak çalışabilecek durumda ve 
geçimlerini sağlayacak maddi güçte olmasına rağmen bu işi meslek olarak 
sürdürmekte, hatta Anadolu’nun bazı köylerinde nüfusun büyük bir kısmı geçimini 
sırf dilencilikle sağlamaktadır (Vatandaş, 2002:179). Bu çalışmada geçen aşağıdaki 
ifade, dilenciliğin ne kadar kuvvetli tortu ve türevlere sahip olduğunu ve 
dilenciliğin kültürel açıdan bir meslek gibi algılandığını açıkça ortaya koymaktadır. 

“....K. ko yu nu n dilencileri, mesleklerini soran yabancılara “soğuk demircilik” isiyle uğraştıklarını 
söylüyorlar. Evleri ve eşyaları bölgedeki diğer köylere oranla son derece iyi düzeyde olduğu gibi, 
ayrıca bir çoğunun Ankara’da kiraya verdiği bir dairesi var. K’lılar arasında yurtdışında, özellikle de 
Almanya’da çalışanlar var. Bunlardan bir çoğu izinlerinde Türkiye’ye geldiklerinde de “eski günleri 
yad etmek için” dilenmeye gidiyorlar. Bütün bunlardan başka, K.’lılar kapalı topluluk özelliğine 
sahipler ve bunu titizlikle koruyorlar. Dışarıya kız vermiyorlar ve kız almıyorlar. Çocuklarını daha 
çok beşik kertmesi usulu yle evlendiriyorlar. Dilenenler arasında hacca giden çok fazla, aralarında 
namaz kılanlar da var. Ko yde sadece birkaç  aile dilenmiyor” (Vatandaş, 2002:179-180). 

O halde suçun önlenmesi konusunda, kişileri suça yatkın hale getiren tortu ve 
türevler, diğer bir deyişle kültürel algılamalar ve kültürel davranış kalıpları 
dikkate alınmalıdır.  

5.5. Toplumsal Pratikler (Ekonomik ve Toplumsal Boyut) 

Küreselleşmenin de etkisiyle dijitalleşen kapitalizm günümüz tüketim ve gösteri 
toplumlarını yaratmıştır. Bu tür toplumlarda boş zamanların değerlendirilmesi de 
dahil olmak üzere tüm sosyal ve kültürel faaliyetler tüketim üzerine 
endekslenmiştir. Ancak tüketim, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok 
onların toplum içinde ayrıcalıklı konumlarını belirleyen bir unsur durumundadır 
(Bayhan, 2011:225). Dolayısıyla tüketilen malın “ne işe yaradığından” ziyade 
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(diğerlerine) “ne gösterdiği” önemlidir. Diğer bir deyişle nesnelerin asli değeri ve 
fonksiyonu anlamını kaybetmiş, ikincil değeri ya da yan değeri anlam kazanmıştır. 
Bu haliyle bu dünya, bir metalar dünyasıdır. Ancak tüketim toplumunda sadece 
metalar değil, aynı zamanda mekanlar, bedenler, arzu ve zevkler de 
tüketilmektedir (Aytaç, 2006:28). Tüketim toplumlarının bir özelliği de yeni tip 
ilişkiler ortaya çıkarmış olmasıdır. Küreselleşme ve dijital teknolojiler sadece 
toplumları değil toplumsal ilişkileri de değiştirmiştir. Eskinin yüz yüze ya da 
doğrudan ilişkileri yerini (bilgisayar ve telefonlarla yapılan) araçsal ve dolaylı 
ilişkilere bırakmıştır. Son olarak, kentleşme ve (kırdan kente ya da başka 
ülkelerden) göçler nedeniyle farklı alt kültürlerden ve sosyoekonomik kesimlerden 
insanlar aynı mekanı (şehirlerde) paylaşmaktadır. 

Yukarıda özetlendiği gibi, günümüz toplumlarının tüketim üzerine kurgulanması, 
bireylerarası ilişkilerin bilgisayar ve telefonlar vasıtasıyla olması ve son olarak 
kentleşme ve göç nedeniyle aynı mekanı kültürel ve sosyo-ekonomik profili 
birbirinden farklı bireylerin paylaşması suçu teşvik edici bir ortam yaratmakta, 
ayrımcılık ve nefret suçları gibi yeni suç türleri ortaya çıkarmaktadır. Bunun en 
büyük nedeni; tüketemeyenlerin tüketenlere özenmesi, meşru yollardan sahip 
olamadıklarına gayri meşru yollardan sahip olma ve zengin gibi yaşama/tüketme 
arzusudur. Gençler neden basit ve sade araçları çalıp gezmek yerine BMW ve 
Mercedes gibi araçları çalıp gezmektedir? Mağaza soyulurken neden en pahalı ve 
gösterişli ürünler çalınır? Yere düşen eski tip tuşlu bir cep telefonu düştüğü yerde 
haftalarca kalabilirken bu durum neden son model Iphone ve Samsung akıllı 
telefonlar için geçerli değildir? Başkalarını dolandırıp para çarpanların cep 
telefonu ve bilgisayarlarında neden lüks ve pahalı mekanlarda eğlenirken çekilmiş 
görüntü ve videolar yer almaktadır? Neden TV deki dizilerde hep zengin ve güçlü 
ailelerin entrikalı yaşamları anlatılır? O halde bu tür suçları azaltmak istiyorsak, 
yapılan tüketimin gerekliliği sorgulanmalı, toplumsal iletişim yeniden tesis 
edilmeli ve kentleşme ile göçün getirdiği sorunlar dikkatle ele alınmalıdır. Bu 
noktada, sivil toplum kuruluşları hayati bir önem taşımaktadır. Örneğin 16 
eyaletten oluşan Almanya’nın 14 eyaletinde suç önleme komisyonları 
oluşturulmuştur. Bunlardan biri de Aşag ı Saksonya Eyaleti Suç  O nleme 
Komisyonudur (LPR). Bu komisyona yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları, 
bakanlık ve resmi mercilerden çok sayıda kurum ve kuruluş üye olarak alınmıştır.  
1995 yılından bugüne kadar faaliyetini sürdüren bu komisyon; suç önleme 
konusunda hedefler belirler, bu hedeflerin gerçekleşmesi konusunda ilgili kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği yapar, bilgi ve istihbarat ağı oluşturur ve bu konuda 
hazırlanan faaliyetleri geliştirici bir rol oynar (LPR-Beccaria Programı, 2007: 2). 

6. Sonuç ve Öneriler 

Suç, tarihin her döneminde karşımıza çıkan toplumsal bir olgudur. Bu anlamda 
değerlendirildiğinde suçun olmadığı bir toplum düşünülemez. Doğası gereği 
evrensel olan suç aynı zamanda kendi içinde bir dinamizm taşır ve toplumların 
gelişim sürecinden etkilenerek evrilir. Suçun çeşitlenmesi ve değişmesinde 
özellikle yerleşik hayata geçiş, artı değer üretimi, yazının icadı, özel mülkiyetin 
kurumsallaşması, sanayi devrimi ve dijital teknolojilerin ortaya çıkması önemli bir 
rol oynamıştır. Suçun bu kilometre taşları üzerinden değişimi değerlendirildiğinde 
iki temel tespit yapılabilir; 1) şahsa karşı işlenen suçlar ilk insandan bu güne; mala 
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karşı işlenen suçlar ise özel mülkiyet kavramından sonra ortaya çıkmıştır, 2) 
toplumlar karmaşıklaştıkça ve geliştikçe suçlar da o oranda çeşitlenmiş ve 
karmaşık hale gelmiştir. 

Suça olan yaklaşım ve bakış açısı da, tıpkı suç olgusu gibi, tarihsel sürece konu 
olmuştur. İlk zamanlarda suç olgusu bilimsellikten uzak bir biçimde fizik ve 
doğaüstü kavramlarla ele alınırken, zamanla Rönesans’ın hümanist ve pozitivist 
düşüncelerinden nasibini alarak kriminoloji adı altında bugünkü bilimsel 
olgunluğuna ulaşmıştır. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde, suçu önleyici bir 
yaptırım olan cezanın önceleri belli kurum ve yapıları (Krallıkları ve Kiliseleri) 
korumak için verilirken günümüzde bireysel hak ve özgürlükleri korumak için 
verildiğine tanık olmaktayız. Diğer bir deyişle, Krallıkları ve Kiliseyi esas alan 
geçmişteki suça olan bütüncül bakış açısı bugün yerini bireyleri esas alan 
indirgemeci bakış açısına bırakmıştır.  

Özellikle şahsa karşı işlenen suçlar kapsamında değerlendirildiğinde, suçun gerek 
faili gerekse mağduru toplum içinde yaşayan birey ya da bireylerdir. O halde suç 
faili ve mağduru yönünden bireysel, ancak işlenen fiilin nedenleri ve sonuçları 
yönünden toplumsaldır.    

Toplu halde yaşayan insanlar arasında gerçekleşen suç; ekonomi, siyaset, ahlak, 
hukuk ve kültür gibi toplumsal unsurlardan etkilenir. Dolayısıyla, suçu açıklayan 
sosyal teorilerden ziyade yukarıdaki unsurları içeren toplumsal pratiklerin dikkate 
alınması ve bunların suçla ilişkilendirilmesi daha gerçekçi olacaktır. Kültürel 
açıdan suçlunun yetiştiği ortam ve taşıdığı düşünce/davranış kalıpları; hukuki 
açıdan geciken ya da eksik kalan adaletin tampon mekanizmalar yoluyla illegal 
olarak sağlanması; siyasi ve ahlaki açıdan emniyet ve yargıda yozlaşma, toplumsal 
ve ekonomik açıdan ise tüketim toplumu olma, değişen bireylerarası ilişkiler ve 
göç günümüz toplumlarında suçla ilişkilendirilebilecek en temel olgulardır. Bu 
tespitten hareketle, aşağıdaki tedbir ve önlemlerin suçun azaltılmasına doğrudan 
ya da dolaylı katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 Sarhoşluk, dilencilik, gürültü yapma, silah taşıma gibi kabahatler kanununa 
giren eylemlerin üzerinde ciddiyetle durulmalıdır. Zira bu tür kabahatler 
kolaylıkla şahsa ve mala karşı işlenen suçlara dönüşebilmektedir.    

 Suçlu yakalanıp suçu sabit görüldüğü andan itibaren mağduru teskin 
edecek ve oluşan zararı giderecek ceza en kısa sürede verilmelidir. Aksi 
takdirde, geciken veya eksik kalan adaleti illegal yoldan yerine getirecek 
kişi ve oluşumlar ortaya çıkacaktır.   

 Aynı kişinin suçu tekrarlaması ya da suçu meslek haline getirmesi 
önlenmelidir. Bu kapsamda, ceza ve ıslahevlerinin “suçun ve suç 
yöntemlerinin öğrenildiği” mekanlar olması fiziki, hukuki ve pedagojik 
düzenlemelerle engellenmelidir. Mükerrer suçlara ağırlaştırılmış cezalar 
verilmeli ve bu tür suçların failleri af kapsamından çıkarılmalıdır. 

 Çocuk suçluluğunun önlenmesi konusuna özellikle önem verilmelidir. “Ağaç 
yaşken eğilir” atasözünde olduğu gibi bir birey suç işlemeye ne kadar erken 
yaşta başlarsa suçu bırakması da o oranda zor olacaktır. 
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 Cezanın ağırlığı işlenen suçla doğru orantılı olmalıdır. Aksi takdirde, cezanın 
caydırıcılığının bir önemi kalmayacak ve suçlu suç işleme riskini rahatlıkla 
göze alacaktır.  

 Muhatabı şahıs olan suçlar af kapsamından çıkarılmalıdır. Zira devlet, 
kişinin uğradığı mağduriyeti gidermek ve kamu düzenini sağlamak üzere 
suçluyu tutuklamakta ve ona ceza vermektedir. Devletin, muhatabı şahıs 
olan suçları affetmesi toplumda adalet duygusunu ve kamu vicdanını 
zedeleyecektir.  

 Özellikle gençlerin bazı suçları gençliğin getirdiği enerji ve heyecan 
nedeniyle işlediği bilinmektedir. Bu nedenle, gençlerin heyecanını ve 
enerjisini meşru yollardan kullanabileceği ortamların tasarlanması ve 
merkezlerin açılması yerinde bir karar olacaktır.  

 Devlet 15 Temmuz 2016 sonrası FETÖ’ye karşı gösterdiği kararlılığı ve 
ciddiyeti; yolsuzluk, cinayet, tecavüz vb. benzeri suçlar başta olmak üzere 
diğer suçlar için de göstermelidir. 

 Ceza kanunlarında öyle değişiklikler yapılmalıdır ki; hapishanelerin bazı 
suçluların gözünde “kışı geçirecekleri sıcak bir yuva” olduğu algısı yıkılarak, 
verilen cezadan gerekli uyarıyı almadıkları takdirde, “ebedi istirahatgaha” 
dönüşebileceği algısı oluşturulabilsin. 

 Devlete ne kadar yüksek bir maliyet getirirse getirsin özellikle suçlularla 
doğrudan muhatap olan polislerin ücret ve çalışma koşulları bir an önce 
iyileştirilmelidir. Bu konuda radyoloji alanında çalışan teknisyenlerin 
çalışma koşulları emsal alınabilir. Bilindiği üzere, çalışma ortamlarında 
bulunan ve belli bir dozun üzerinde maruz kalmaları durumunda 
kanserojen etki gösteren radyasyon nedeniyle röntgen teknisyenlerinin 
mesai süreleri diğer çalışanlara göre daha kısa tutulmakta, daha uzun süre 
yıllık izin kullandırılmakta ve yıpranma nedeniyle daha kısa sürede emekli 
edilmektedirler. Ancak, unutulmamalıdır ki; polisler de en az radyasyon 
kadar tehlikeli bir maddeyle, suçluyla, muhatap olmaktadırlar. Bu nedenle, 
polislerin görevlerini sağlıklı bir biçimde yapabilmelerini sağlayan maddi ve 
manevi düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. 

 Mevcut ya da yeni kurulacak sivil toplum kuruluşları (STK’lar) vasıtasıyla 
gençlerin, çocukların, kadınların ve ailenin suçtan korunması için kamuoyu 
oluşturulmalı ve bu konuda gereken destek sağlanmalıdır.  
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