T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ADALET

HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU PSİKOLOJİSİ

Ankara, 2018

•

Bu materyal, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme
materyalidir.

•

Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.

•

PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................... iv
GİRİŞ ........................................................................................................................... 1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 ........................................................................................ 2
1.MAHKÛM KABULDEKİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLUNUN PSİKOLOJİK
YAPISI ......................................................................................................................... 2
1.1. Psikolojinin Tanımı ........................................................................................... 2
1.2.Psikolojinin Alanları .......................................................................................... 3
1.2.1.Deneysel ve Fizyolojik Psikoloji................................................................. 3
1.2.2.Gelişim Psikolojisi ...................................................................................... 3
1.2.3.Kişilik Psikolojisi ........................................................................................ 4
1.2.4.Sosyal Psikoloji ........................................................................................... 4
1.2.5.Klinik Psikoloji ........................................................................................... 4
1.2.6.Okul Ve Eğitim Psikolojisi ......................................................................... 5
1.2.7.Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi ..................................................................... 5
1.2.8.Adli Tıp Ve Adalet Psikolojisi .................................................................... 5
1.2.9.Çevre Psikolojisi ......................................................................................... 9
1.2.10.Sağlık Psikolojisi ..................................................................................... 10
1.2.11.Trafik Psikolojisi ..................................................................................... 10
1.2.12.Bilişsel Psikoloji...................................................................................... 11
1.3. Kişilik Gelişimi ve Bozuklukları..................................................................... 11
1.3.1.Kişilik Yapılarının Temel Ortak Özellikleri ............................................. 11
1.3.2. Kişilik Bozuklukları ................................................................................. 12
1.4.Toplumu Suça İten Nedenler............................................................................ 29
1.4.1. Suçlunun Kişiliği ...................................................................................... 29
1.4.2. Eylem Olarak Suç ve Biyolojik Nedenleri ............................................... 31
1.4.3. Eylem Olarak Suç ve Psikolojik Nedenleri .............................................. 34
1.4.4. Eylem Olarak Suç ve Sosyal Nedenleri ................................................... 39
1.4.5. Psikoloji Bilmenin Birey, Grup ve Toplum Düzeyinde Yararları ........... 40
1.5.Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri .................................................................. 41
1.6. Hükümlü ve Tutuklu Haklarının Dünyada ve Ülkemizde Gelişim Süreci...... 43
1.6.1. İşkence ...................................................................................................... 44
1.6.2. İşkence Suçunun Önlenmesi .................................................................... 45
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................... 51
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME......................................................................... 52
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 ...................................................................................... 53
2. PSİKO-SOSYAL SERVİSİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ................. 53
2.1. Psikologların Görev ve Çalışma Standartları .............................................. 53
2.2. Sosyal Hizmet Uzmanın Görev ve Çalışma Standartları ............................ 57
2.3.Serviste Tutulacak Dosyalar......................................................................... 62
2.4. Suç Davranışı ve Suç Endüstrisi ..................................................................... 62
2.5. Sapma ve Suç Kavramları ............................................................................... 63
2.6.Suç ve Suçluya Karşı Toplumsal İlgi ............................................................... 66
ii

2.7.Suç Çeşitleri ..................................................................................................... 66
2.7.1.Adi Suçlar .................................................................................................. 90
2.8.Suç ve Ekonomi ............................................................................................... 91
2.9.Suç Endüstrisi ................................................................................................... 92
2.10.Saldırganlık, Şiddet, Terör ............................................................................. 92
2.10.1.Saldırganlık ............................................................................................. 92
2.10.2.Şiddet ....................................................................................................... 93
2.10.3. Terör ....................................................................................................... 93
2.11. Organize Suçlar ............................................................................................. 98
2.12. Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Tutuklu ve Hükümlünün Yaşayabileceği
Sağlık Sorunları ...................................................................................................... 99
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 101
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 102
ÖĞRENME FAALİYETİ–3 .................................................................................... 104
3. CEZA İNFAZ KURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK PSİKOLOJİK
SORUNLAR ............................................................................................................ 104
3.1. Ceza İnfaz Kurumunun Tutuklu veya Hükümlü Üzerindeki Etkileri ........... 105
3.2. Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlünün Psikolojik Durumuna
Müdahale Edebilecek Servis ve Görevleri ........................................................... 115
3.3.Cezaevi Alt Kültürü ....................................................................................... 115
DEĞERLER ETKİNLİĞİ .................................................................................... 117
UYGULAMA FAALİYETİ................................................................................. 118
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME....................................................................... 119
MODÜL DEĞERLENDİRME ................................................................................ 121
CEVAP ANAHTARLARI ....................................................................................... 123
KAYNAKÇA ........................................................................................................... 125

iii

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
ALAN

Adalet Alanı

DAL

İnfaz Koruma

MODÜLÜN ADI

Genel Hükümlü ve Tutuklu Psikolojisi

MODÜLÜN SÜRESİ

40/30

MODÜLÜN
AMACI

Bireye/öğrenciye; hükümlü ve tutuklu psikolojisine ilişkin
işlemler ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır.

MODÜLÜN
ÖĞRENME
KAZANIMLARI

1. Mahkûm kabuldeki hükümlü ve tutuklunun psikolojik
yapısını dikkatli bir şekilde gözlemleyebileceksiniz.
2. Hükümlü ve tutuklular içerisinde farklı suç gruplarını
ve psikolojik sorunları olanları tespit edebileceksiniz.
3. Hükümlü ve tutuklunun psikolojik durumunu dikkatli
bir
şekilde
gözlemleyerek
ilgili
birimlere
iletebileceksiniz.
Ortam: Cezaevi Koğuş Atölyesi, Sınıf Ortamı, UYAP

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Etkileşimli tahta, ilgili dosya ve klasörler

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Bireysel öğrenme materyali içinde yer alan her öğrenme
faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi
değerlendireceksiniz.

Laboratuvarı

iv

GİRİŞ
Sevgili Öğrencimiz,

GİRİŞ

Psikoloji yaşamımızın hemen her yönüyle ilgilidir. Toplumsal yapı ve insan ilişkileri
karmaşıklaştıkça insana ilişkin sorunları çözmede psikoloji giderek daha önemli bir rol
üstlenmektedir.
Psikologlar birbirinden çok farklı sorunlarla ilgilenmektedir. Psikolojik hastalıklar ve
tedavisi, çocuk yetiştirme, aile, saldırganlık, sigarayı bırakma, trafik, alkolizm ve uyuşturucu
bağımlılığı, hafıza, beyin fonksiyonları, kanunlar ve kamusal düzenlemeler, tutumlar,
iletişim, şiddet, zekâ, ahlak, suç gibi pek çok kavram psikolojinin araştırma konusudur.
Psikoloji derslerinin amacı katılımcıların temel psikoloji bilgilerini ve eleştirel
düşünme becerilerini kazanmalarına yardımcı olmaktır. Dersin kapsamının diğer bir amacı
da bilimsel düşünme yönteminin geliştirilmesidir. Psikoloji insanla ilgili her alanda, her
yerde ve her zamanda kendisine uygulama alanları bulan bir bilim dalıdır. "Öğrendiklerimi
kendi alanımda nasıl kullanabilirim?" ya da "Bu bilgiler benim alanımda ne işime yarar?"
gibi soruların çok sayıda yanıtı vardır. İnsan odaklı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak dünyayı
anlamak, kavramak, üzerinde düşünmek gibi amaçlarla bakan tüm bireylerin insan davranış
ve düşünme süreçleriyle ilgili bilgilere gereksinimi vardır.
Bu bireysel öğrenme materyalinde psikolojinin tanımı ve alanları, hükümlü ve tutuklu
psikolojisi kavramları hakkında bilgi edinebileceksiniz. Edindiğiniz bu bilgiler sayesinde
kişilerle ilişkilerinizi daha sağlıklı yapabilecek ve insanları gözlemlerken davranışlarını daha
farklı açılardan inceleyebileceksiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, mahkûm
kabuldeki hükümlü ve tutuklunun psikolojik yapısını açıklayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Psikoloji ve alanlarıyla ilgili kaynak kitapları ve dergileri kütüphanelerden
araştırarak inceleyiniz.



Kişilik gelişimi ve bozuklukları hakkında kaynakları inceleyiniz.



Ahlak gelişimi hakkında kaynak kitapları ve dergileri kütüphaneden araştırarak
inceleyiniz.



Psikoloji bilmenin birey, grup ve toplum düzeyinde yararlarını araştırınız.



Suç işlemede bireyin ve toplumun etkilerini araştırınız.

1.MAHKÛM KABULDEKİ HÜKÜMLÜ VE
TUTUKLUNUN PSİKOLOJİK YAPISI
Mahkûm kabuldeki hükümlü ve tutuklunun psikolojik yönünü anlayabilmemiz için
öncelikle genel psikolojinin bilinmesinde fayda vardır. Bu nedenle psikoloji tanımı, alanları
ve kişilik bozuklukları ile ilgili bilgiler verilmiştir.

1.1. Psikolojinin Tanımı
Kelime olarak psycho (ruh ve zihin) ile logos (bilim)’un birleşmesinden psikoloji
kelimesi oluşur.
Psikoloji insan davranışını ve bilişsel süreçlerini bilimsel olarak inceleyen bilim
dalıdır. Bu tanım, psikolojinin gözlemlenebilir davranışının nesnel olarak incelenmesine
verdiği önemi göstermektedir. Bununla birlikte, doğrudan gözlemlenemeyen ancak
davranışsal ve nörobiyolojik verilerden çıkarılması gereken bilişsel süreçleri de anlamaya
önem vermektedir. Psikolojinin amacı insan davranışlarını inceleyerek genel yasalara
ulaşmaktır.
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1.2.Psikolojinin Alanları
Psikoloji bilimi, geleneksel kültür içerisinde tanımlanan, anne-baba-çocuk, karı-koca,
amir-memur, öğretmen-öğrenci, işveren-işçi, doktor-hasta, devlet-vatandaş gibi insan
ilişkilerini çağdaş bilimsel değerler kapsamında tanımlamak, bunu yaşama geçirmek çabasını
sürdürmektedir. Temelde “özne-özne” ilişkisini araştıran psikoloji biliminin bir diğer önemli
çabası ise “özne-nesne” yani insan ve araç gereç ilişkisini de incelemek, araştırmak ve
sonuçlarını insan yararına sunmaktır.
Psikoloji; deneysel ve fizyolojik psikoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik
psikolojisi, sosyal psikoloji, klinik psikoloji, okul ve eğitim psikolojisi, endüstri ve örgüt
psikolojisi, adli tıp ve adalet psikolojisi, çevre psikolojisi, sağlık psikolojisi, trafik psikolojisi
olmak üzere on iki alana ayrılır. Şimdi bunları aşağıda inceleyelim.

1.2.1.Deneysel ve Fizyolojik Psikoloji
Davranışın temelinde yatan nedenleri anlamak için araştırma yapar. Davranışın
fizyolojik temelleri olan; duyum, algı, dikkat, bellek, öğrenme gibi konularda deneyler
yapar.
Psikolojinin birçok alanında deney yapılmakla birlikte psikolojinin tarihsel gelişimi
sürecinde bazı çalışmalar deneysel psikoloji olarak bilinir. İnsanların duyusal uyaranlara
nasıl tepki verdiği, algı, öğrenme, hatırlama-unutma, güdüler gibi birçok konuda deneysel
psikoloji çalışmaktadır.
Hem deneysel psikoloji hem de biyoloji ile ilişkili bir araştırma alanı da fizyolojik
psikolojidir. Fizyolojik psikologlar (nöro psikologlar), davranış ile biyolojik süreçler
arasındaki ilişkiyi araştırır. Örneğin; motivasyonun öğrenme üzerindeki etkisi, yorgunluğun
dikkat üzerinde etkisi gibi.

1.2.2.Gelişim Psikolojisi
Gelişim psikolojisi, bireyin kriminolojik yaşı ile onun davranışının türü arasındaki
ilişkiyi inceler. Diğer bir deyişle, yaşa bağlı davranış değişiklikleri üzerineçalışmalar yapılır.
Belirli bir beceriyi, örneğin büyümekte olan çocuğun dilinin nasıl geliştiği ve
değiştiğini ya da belirli bir yaşam dönemini, bebeklik, okul öncesi ya da ergenlik gibi
dönemleri inceleyen psikoloji alanıdır. Gelişim psikolojisi bebeklik, çocukluk, ergenlik ve
gençlikle ilgilendiği kadar yaşlılık dönemi ile de ilgilenir.
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Resim 1.1: Gelişim psikolojisi

1.2.3.Kişilik Psikolojisi
Kişilik psikolojisi bireylerin kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleri ile
ilgilenir. Kişiliğin nasıl oluştuğunu araştıran kişilik psikolojisi, kişiliğin yapılaşmasını
etkileyen değişkenleri çeşitli boyutlarda inceler.

1.2.4.Sosyal Psikoloji
Bireyin grup içindeki davranışlarını inceler. Bireyin topluma, toplumun bireye etkisini
konu edinir. Moda, reklâm, propaganda, kamuoyu, insan ilişkileri vb. sosyal psikolojinin
konularıdır.
Bireyler birbirlerinden yalıtılmış olarak tek başlarına yaşamlarını sürdürebilir.
Gündelik yaşam içinde bireyler birbirleriyle iletişim-etkileşim içindedir. Bireylerin
birbirleriyle etkileşimini inceleyen psikoloji dalına sosyal psikoloji denir. Sosyal psikolojinin
alanına giren önemli değişkenler; tutumlar, kişiler arası çekicilik, uyma, itaat (boyun eğme)
sosyal normlar, ikna etme ve edilme vb. konulardır.

1.2.5.Klinik Psikoloji
Bir kurumda bakılmayı gerektiren duygusal, davranışsal bozuklukları olan, toplumla
uyumları kopmuş anormal insanların davranışlarını inceler. Teşhis eder ve tedavisini bilimsel
olarak yapar.

Resim 1.2: Klinik Psikolojisi
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Psikologların önemli bir bölümü klinik psikoloji alanında çalışmaktadır. Klinik
psikoloji, psikoloji ilkelerinin duygu-heyecan ile davranışsal sorunların tanısı ve tedavisinin
uygulandığı alandır. Akıl hastalıkları, çocuk suçları, suçlu davranışları, madde bağımlığı,
zekâ geriliği, evlilik ve aile çatışmaları gibi konularla ilgilenen klinik psikologlar tıp
fakültelerinden hastanelere, ruh sağlığı merkezlerinden ceza infaz kurumlarına kadar olan
geniş bir yelpazedeki alanda çalışmaktadır. Bu çalışmaların temel amacı, bireye düşünsel,
duygusal ve davranışsal düzeyde yardımcı olarak onun çevresiyle iletişimini sağlıklı bir
biçimde kurabilmesini ve uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır.

1.2.6.Okul Ve Eğitim Psikolojisi
Eğitimde verimin yükseltilmesi, öğretmenin yetiştirilmesi, içerik ve biçim açısından
öğretim programları, sınıf ortamını etkileyen değişkenler okul ve eğitim psikolojisinin
konularını oluşturur. Okul ve eğitim psikologları, eğitimsel ve duygusal sorunlarını
değerlendirmek amacıyla gruplar hâlinde veya tek tek çocuk ve gençlerle çalışmaktadır.
Zekâ ve başarı testlerini uygulamak, bunları yorumlamak işlerinin bir bölümünü
oluşturmaktadır. Öğretmenler ve ana-babalarla da görüşerek çocuğa hem okulda, hem de
evde yardımcı olmanın yollarını araştırmaktadır.

1.2.7.Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi
Endüstri psikolojisi belirli bir işe en uygun kişiyi veya belirli bir kişiye en uygun işi
seçme ile ilgilenir. Ayrıca kuruluşlarda endüstri psikologları danışmanlık da yapmaktadır. İş
verimini ve iş doyumunu yükseltme, iş çevresi ve çalışan ilişkisi, moral-motivasyon,
çalışanın ruh sağlığının korunması endüstri psikolojisinin temel konuları arasında sayılabilir.

1.2.8.Adli Tıp Ve Adalet Psikolojisi
Adli tıp psikolojisi yasaların hem yapımı hem de uygulanması ile ilgilidir. Adli
psikologlar infaz sistemlerinin verimliliği, hapishane ve ıslahevlerindeki koşulların bireyleri
nasıl etkilediği, suç ve suçla ilgili konularda çalışır.

Fotoğraf 1.1: Adli tıp psikolojisi
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Adli psikolojide, suç işleyen bireylerin kişilik yapıları tahlil edilir ve ruhsal
çözümlemeleri yapılarak suçla olan bağlantıları ele alınır. Bireyin psikolojik yapısı
incelenerek onu suça iten etkenler ortaya çıkarılır. Adli psikologlar, suçluluğa neden olan
faktörlerin tespitinde ve suçların azalması için gerekli önlemlerin alınması gibi görevleri de
üstlenir. Suçlunun psikolojik profili değerlendirilirken göz önünde bulundurulan etkenler
şöyle sıralanır: Suçlunun cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, eğitim düzeyi, ekonomik durumu,
polis sorgulamasına tepkisi, cinsel olgunluk seviyesi, geçmişte kayıtlara geçmiş suçlar vb.
Suçluların kişilik profilleri oluşturulurken genellikle projektif testlerden yararlanılır.
Projektif testlerin temel unsurları kelime, resim ve şekillerden oluşur. Yaygın olarak
kullanılan projektif testlerden birkaçı şunlardır: Tematik Algı Testi, Rorschach Mürekkep
Testi, Beier Cümle Tamamlama Testi, Jung’un Çağrışım Deneyi (Kelime Çağrışım Testi),
Michigan Resim Testi, Louısa Duss Psikanalitik Hikâyeler Testi. Minesota Çok Yönlü
Kişilik Envanteri (MMPI) profilleri de çok tercih edilir.
Adli psikolog, akıl hastalarının suç işlerken bilinç düzeyinin belirlenmesinde ve ceza
alıp almaması konusunda gerekli raporları düzenler. Ayrıca, cezayı gerektirici suçlar işleyen
çocukların, cezai sorumluluk taşıyıp taşımadıklarını belirler. Yani çocuğun işlediği suçun ne
kadar bilincinde olduğunu ve zekâsının cezai sorumluluk alabilecek düzeyde olup olmadığını
araştırır. Aynı zamanda evlenme, boşanma, vesayet, koruma, satış, hukuki ehliyet gibi
medeni konularla ilgili çalışmalar yapar. Bireyin bu gibi işleri yapabilecek zihinsel ve ruhsal
yeterliliğe sahip olup olmadığını saptar. Mahkeme, hukuki birçok konuda bilirkişi olarak
görüşlerine başvurur. Adli gözlem sürecinde, adli psikolog, psikiyatr, sosyal hizmet uzmanı,
infaz personeli gibi uzmanlarla oluşturulan ekipte görev alır.
Adli psikologların psikoloji eğitiminden sonra yüksek lisans veya doktora düzeyinde
hukuk eğitimi almaları gerekmektedir; fakat günümüzde bu alanda yeterince psikolog
olmadığı için, adli psikolojide çalışan ve mahkemelere bilirkişi olarak çağrılan
psikologlardan “hukuk eğitimi almış olma” koşulu aranmamaktadır. Bazı psikologlar,
psikoloji lisansından sonra adli tıp enstitüsünde veya hukukta yüksek lisans ve doktora
eğitimi alarak adaletle ilgili alanlarda çalışır. Adli psikologlar, ıslahevlerinde,
hapishanelerde, adli tıp enstitülerinde, hukuk uygulama birimlerinde ve mahkemelerde
çalışır.
Adli psikologlar çalışmalarıyla, ilgili davalarda mahkemenin daha kısa sürede
sonuçlanması ve olayların daha çabuk aydınlanmasında etkin rol oynar. Ayrıca birçok
davada hâkimlere karar verme sürecinde yardımcı olurlar. Adli psikologların yaptıkları
çalışmalardan birkaçı şöyle özetlenebilir:




Velayet davalarında ebeveynlerin psikolojik yapılarını inceleyerek, hangi
ebeveynin velayeti almaya daha uygun olduğunu belirlemeye çalışmak.
Susmayı tercih eden ve mahkemelerde ifade vermemek için direnen suçlularla
ilgilenip, ifade vermelerini sağlamak.
Suçlunun zihinsel kapasitesinin kendisini mahkemede savunacak yeterlilikte
olup olmadığını belirlemek.
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Çocuk ve yetişkin tanıkların, tanıklık edebilecek zihinsel ve ruhsal yeterliliğe
sahip olup olmadıklarını saptamak.
Suçlu çocukların, işledikleri suçların farkında olup olmadıklarını araştırmak.
Suçluları, yargılama için yeterlilik, ceza sorumluluğu ve infaz için yeterlilik
yönünde psikolojik olarak değerlendirmek.
Suçları ispatlanamamış zanlıların gerçekten suçlu veya suçla ilişkilerinin olup
olmadıklarına yönelik psikolojik araştırmaları yapmak.

Adalet Psikolojisi: Hukuksal sorunlar ve süreçlere psikolojik öğeleri de içeren
genişlikte bakarak hukuksal alanın adil, etkin ve insan haklarına uygun sonuçlara
kavuşmasını sağlamaya çalışan disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Suçun nitelendirilmesi,
suçlunun psikolojik profilinin çıkarılmasından başlayarak suçlu psikolojisi, usul psikolojisi
ve hükümlü psikolojisi ile süreç içindeki diğer kişilerin psikolojik ve hukuki açıdan
betimlenmesine hizmet eder.

SES GÖRÜNTÜ
ANALİZİ

ADLİ
BİYOLOJİ

ADLİ
TOKSİKOLOJ
İ

ADLİ
GRAFOLOJİ

ADLİ
PALİNOLOJİ

Adalet
Psikolojisi

BALİSTİK

ADLİ
TRAVMATOLOJİ

KRİMİNALİSTİK

FASİYAL
REKONSTRÜKSİYO
N

ÖLÜM BİLİM

ADLİ
PATOLOJİ

ADLİ
ODENTOLOJİ

Şekil 1.1: Adalet psikolojisinin alt dalları



Adli Biyoloji:

Biyolojik materyal ve mikroorganizmaların incelenmesidir. Ceset üzerindeki böcek
veya kurtların biyolojik incelenmesi ile ölüm zamanının kesin belirlenmesi bu alanın yeni
açılımlarındandır.
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Adli Toksikoloji ( Adli Kimya)

Belirli tip ölümlerde vücut kimyası üzerinde yapılan araştırmalarla kişinin ölüm
nedeninin veya etkenlerin ortaya konulmasıdır. Uyuşturucu kullanımı veya zehirlenme
hâllerinde yol göstericidir.


Adli Patoloji

Tanatolojik çalışmaların hücre ya da organ düzeyinde detaylandırılmasında kimyasal
bilgi, hücre analizi veya ölüm nedeninin anlaşılması için bazen sadece otopsi yetmez.
Laboratuvar ortamında patolojik araştırmaya da ihtiyaç duyulabilir. Otopsi sonrasında elde
edilen vücut parçaları veya sıvılarının mikroskobik incelenmesi de adli patolojinin
konusudur.


Adli Palinoloji

Palinoloji: Botanik biliminin alt dalıdır. Polen sporlarını araştıran bilim dalının adıdır.
Ceset veya cesedin bulunduğu yerde veya sanık üstünde bulunan kalıntıların incelenmesi
aracılığıyla suçun aydınlatılmasıdır. Polen, spor ve palinomorfların bulaşması ile mekân ve
zaman belirlenimi yapma olanağı araştırılır. Palinologlar, olay yerinde bulunan ve
palinomorflar olarak adlandırılan mikroskobik partikülleri incelemektedir. Palinomorflar
tıpkı insan parmak izi gibi özeldir ve olay hakkında fikir verir. Dağılım, miktar dağılım
hızları farklılığı kanıt olarak kullanılır. Bitki coğrafyasının bilinmesi ve önceden hazırlanmış
ayrıntılı polen haritaları kriminal olayların çözümünde yararlı olmaktadır.


Ölüm Bilimi (Tanatoloji)

Ölüm nedenlerini, orijinlerini, şekillerini, ölümün belirtilerini, ölüm zamanını, ölüme
etki eden faktörleri ve bunlarla ilgili diğer öğeleri belirlemek için otopsi yöntemini kullanan
çalışma alanıdır. Ölmüş kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için yapılan her türlü çalışmayı
içerir.


Adli Travmatoloji

Adli travmatoloji, her türlü yaralanmanın fiziki, psikolojik neden ve sonuçları ile iş ve
emarelerden travmayı ortaya çıkaran alet ve eylemi gerçekleştirenin kimliğine ulaşmaya
ilişkin çalışmaların bütününü kapsar.


Adli Odentoloji (Odontoloji)

Odontoloji: Anatominin dişleri konu alan dalıdır.
Adli diş hekimliği özellikle ciddi hasar görmüş cesetlerde kişinin kafatasında
korunaklı olan diş yapısı ve ağız içi özellikleri aracılığı ile kimlik saptama veya zehirlenme
hâllerinde delil araştırma alanıdır. Kafatasının korunaklı yapısı sayesinde ağız içi en az
hasarı gören bölgedir. Diş hekimliği hizmetlerinin artması ağız içi filmleri de kişilerin

8

kimliklerinin tespit edilmesinde parmak izi gibi işlev görmektedir. Aynı şekilde ısırık izinin
tespiti de bu alanla ilgilidir.


Fasiyal Rekonstrüksiyon (Yeniden Yüzlendirme)

Ölen kişinin özellikle kafatasının yeniden şekillendirilmesi için plastik malzeme veya
bilgisayar ortamının kullanılması tekniğidir. Çağdaş ve yeni bir yöntem olarak kimlik
araştırmalarını anlaşılabilir duruma getirir. Az sayıda delilden yola çıkarak mağdur ya da
suçlunun kimlik tespitine hizmet eden yardımcı çalışma alanıdır.


Kriminalistik

Kriminalistik, delillerin elde edilmesi, delillerden sanığa ulaşma, teknik yeterlilik ve
adil yargılanma açısından usulünce yapılan her türlü çalışmayı kapsar. Kriminalistik
kriminolojiye ilişkin bilgilerden yararlanmakla birlikte kriminolojiden farklı olan; sadece bir
tekniktir. Kriminalistik araştırma yapan kişiye kriminalist denir.


Balistik

Ateşli silah veya kullanılmış çeşitli patlayıcı maddelerin yapısal analizi ile merminin
hangi silaha ait olduğuna ilişkin yapılan teknik araştırmaları içerir.


Adli Grafoloji

Grafoloji: El yazısından karakter tahlili yapmaya çalışan bir çalışma sahasıdır. Belge
incelemesidir. İmza veya kimlik kartlarının gerçekliği kıymetli evrak, belge ve not üzerinde
yapılan her türlü araştırmayı kapsar. Yazı, imza gibi el ürünü işaretlerin yanında,
daktilo,bilgisayar gibi teknik aletlerin suçun konusu olduğu durumlarda bağlantıyı ortaya
çıkarma ile ilgili yapılan her türlü bilgi adli grafoloji uzmanlarınca araştırılır.


Ses Görüntü Analizi

Çağdaş gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni teknolojik olanakların sağladığı ses ve
görüntü kayıtlarının çözümlenmesi ve ilgili kişilerin kimliğinin belirlenmesi çalışmalarını
içerir. Ses izi, retina veya biyometrik fotoğraf gibi tekniklerin veya bunlara ilişkin
okuyucuların kullanılması ile kişinin belirli bir yerde bulunup bulunmadığına ilişkin
araştırmaları kapsayan yeni ve oldukça etkili bir kimlik tespiti çalışma alanıdır.

1.2.9.Çevre Psikolojisi
Çevre psikolojisi, bireyin ve toplumun davranışını etkileyen çevresel değişkenleri
inceler. Çevresel etkenler, renk, mekân, ısı, ışık, kirlilik, toplumsal olaylar çevre
psikolojisinin konuları arasında yer almaktadır.
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Fotoğraf 1.2: Toplumsal çevre

1.2.10.Sağlık Psikolojisi
Modern tıp içinde biyo-psiko-sosyal model gelişerek medikal biyolojinin yerini
almıştır. Sağlık psikolojisi bu modelin bir bölümünü oluşturur. Sağlığı korumak, sağlıklı
kalmayı öngören bir davranış ve yaşam biçimi geliştirmek, hastalıklardan korunmak ve hızla
iyileşmek, sağlık bakım sistemlerine işlerlik kazandırmak sağlık psikolojisinin
konularındandır.

Fotoğraf 1.3: Sağlık psikolojisi

Sağlık, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli olarak tanımlanır. Sağlık
psikologları ayrıca zihnin(bilişsel işleyişin) bedeni nasıl etkilediğini araştırırlar. Bu tür
araştırmalardan elde edilen verileri, insanın sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmede
kullanılırlar.

1.2.11.Trafik Psikolojisi
Trafik psikolojisi trafikte yaya ve sürücülerin davranışlarının bilimsel olarak inceleyen
psikoloji alanlarından biridir. Trafik işaretleri, yön levhaları, trafik işaretçileri, bunların
sürücü ve yayalar üzerindeki etkileri,
Psikoteknik değerlendirmeler trafik psikolojisinin konularından bazılarıdır.
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1.2.12.Bilişsel Psikoloji
Çalışma alanı, deneysel ve fizyolojik psikoloji ile örtüşür. “Bellek nedir? Nasıl
çalışır?” Sorusunun yanıtını bilişsel psikoloji arar. Algılama, düşünme, hatırlama, unutma,
problem çözme ve konuşma davranışının süreçlerine ilişkin araştırmalar yapar.

Resim 1.3: Bilişsel psikolojisi

1.3. Kişilik Gelişimi ve Bozuklukları
Kişilik kavramından, bir insanı başkalarından ayıran duyuş, tutum, davranış
örüntülerini içeren tüm ruhsal özellikler anlaşılır. Çok çeşitli toplumsal ve kişisel ortamlarda
sergilenen, bireyin kendisini ve çevresini algılaması, ilişki kurma biçimi ve düşünceleri ile
ilgili süre giden bir örüntüdür.
Karakter, genellikle kişilikle aynı anlamda kullanılır. Ancak, karakter kavramını
kişiliğin en belirgin özellikleri olarak ayırma eğilimi de bulunmaktadır.

1.3.1.Kişilik Yapılarının Temel Ortak Özellikleri






Kişiliğin çekirdekleri yaşamın ilk yıllarında atılır ve oluşur. Kişiliğin gelişmesi
ergenlik ve delikanlılık çağının sonuna kadar sürer. Sonuçta kişilik uzun bir
zaman diliminde şekillenir.
Herkesin kişiliği kendine özgüdür.
Kişilik uzun bir zaman diliminde şekillendiği için katıdır ve değişmez bir
yapıdadır.
Kişilik çizgileri ve nitelikleri egosintoniktir. Yani kişinin normal dışı
davranışları kendini rahatsız etmez, tersine haz vericidir.
Alloplastik uyum vardır. Yani kişilik bozukluğu olan bir kimse kendini çevreye
değil çevreyi kendisine uydurma yolunu seçer.
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1.3.2. Kişilik Bozuklukları
Kişilik bozuklukları konusu son 30 yılda giderek daha çok ilgi odağı olmuştur. Bunun
başlıca üç nedeni vardır:
Birincisi, sosyo-kültürel ve aile ilişkilerindeki değişikliklere bağlı olarak kişilik
bozukluklarına rastlanma sıklığındaki artıştır.
İkincisi, kişilik bozukluklarının aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli
sorunlarayol açmasıdır.
Üçüncü etken de kişilik bozukluklarında daha önce pek bir şey yapılamayacağı inancı
yaygın iken zamanla tedavi edilebilir olduğunun görülmesidir.
Her insan çevresiyle sürekli etkileşim hâlindedir ve çevresine uyum sağlamaya çalışır.
Kendi yararına olan ama çevresine de ters düşmeyen çözümler geliştirir. Kendi dürtüleriyle
çevre istemlerini bağdaştırmaya çalışır. Bu amaca genellikle egonun düzenleyici, uzlaştırıcı
ve bütünleyici işlevleri ile ulaşır. Kişilik bozukluklarında uyumsuzluk ego ile çevre
arasındadır.Kişilik bozukluğu kendini insanlararası ilişkilerde gösterir. Kısaca kişilik
bozukluğu, kişinin kültürüne göre beklenenden önemli ölçüde sapmalar gösteren süre giden
bir iç yaşantı ve davranış örüntüsüdür, yaygındır ve esnekliği yoktur. Ergenlik veya genç
erişkinlik yıllarında başlar, zamanla kalıcı olur, sıkıntı ve işlevsellikte bozulmaya yol açar.

Fotoğraf 1.4: Kişilik bozuklukları

Her bireyde çeşitli biçimlerde görülebilecek kişilik özelliklerinin, kişilik bozukluğu
olarak değerlendirilebilmesi için bunların esneklikten yoksun ve uyum bozucu olması,
işlevsellikte belirgin bir bozulmaya ya da kişisel sıkıntıya neden olması gerekmektedir.
Değişmeyen bu tutum ve davranış kalıpları şu alanlarda kendini gösterir:




Düşünce farklılıklarında (kişinin kendisini, başkalarını ve olayları yorumlama
biçiminde),
Duygulanım farklılıklarında (duygusal tepkilerin görülme aralığı, yoğunluğu,
değişkenliği ve uygunluğu),
İnsanlar arası ilişkilerde yaşanan zorluklarda, İtkilerini kontrol etmekte yaşanan
zorluklarda,
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Herhangi bir kişinin davranışları toplum düzenini bozuyor ve diğer bireylere zarar
verdiği hâlde kişi suçluluk ve pişmanlık duymuyorsa bu kişinin, kişilik bozukluğu gösterdiği
belirtilir. Sıklıkla suç işleyerek ceza infaz kurumuna giren, çocuklara tecavüz etme gibi
normal dışı davranışlar gösteren kişiler, kişilik bozuklukları gösteren kişilerdir. Yine
uyuşturucu madde ve alkol bağımlıları bu sınıflandırma içine girer. Kişilik bozukluklarına
ilişkin olarak bir tanı koymak oldukça güç olabilir. Önce kişinin davranışlarının bireylere ve
topluma zararlı olduğunu bilip bilmediği, davranışlarından suçluluk ve pişmanlık duyup
duymadığının sorgulanması gerekmektedir. Suçluların önemli bir bölümü suçlarından
pişmanlık duyduklarını söylemektedir. Bu durumda akla şu soru gelebilir: Kişi gerçekten de
pişman mıdır? Cezadan kurtulmak veya cezasını hafifletmek için mi böyle söylemektedir?
ABD ve diğer bazı ülkeler de yapılan araştırmalarda, kişilik bozukluklarının
yaygınlığının%10- 30 arasında olduğu bildirilmektedir. Genellikle kişilik bozukluğu ilk
bulgusunu geç ergenlik ya da erken erişkinlikte gösterir. Bütün kişilik bozuklukları göz
önüne alındığında kadın ve erkek cinsiyetler eşit olarak etkilenir. Kişilik bozuklukları 3
gruba ayrılır:
Grup 1:Paranoid kişilik bozukluğu, şizoid kişilik bozukluğu, şizotipal kişilik
bozukluğundan oluşan gruptur.
Grup 2: Antisosyal kişilik bozukluğu, sınırda (borderline) kişilik bozukluğu,
histrionik kişilik bozukluğu ve narsistik kişilik bozukluğundan oluşan gruptur.
Grup 3: Çekingen kişilik bozukluğu, bağımlı kişilik bozukluğu ve obsesif-kompulsif
kişilik bozukluğundan oluşan gruptur.
1.3.2.1. Paranoid Kişilik Bozukluğu
Temel özelliği, başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayıp sürekli bir
güvensizlik ve kuşkuculuk içinde olmalarıdır. Prevalansının (belirli bir nüfusta, belirli bir
zaman dilimi içerisinde, çalışma kapsamında yer alan, belirli bir hastalık veya hastalıklara
sahip tüm olguların oranıdır.); genel toplumda %0,5- 2,5 arasında, yataklı psikiyatri
kurumlarında % 10-30 arasında ve ayaktan psikiyatrik tedavi kurumlarında % 2-10 arasında
olduğu bildirilmiştir.


Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendilerini sömürdüğünden,
aldattığından ya da kendilerine zarar verdiğinden kuşkulanırlar. Yeni tanıştıkları
kimselere güvenmez, uzun süre onları gözlemler, bir aldatılmayla karşı karşıya
gelmemek için son derece ihtiyatlı davranırlar. İnsanlarla ilişkilerine hiç
güvenmeyerek kuşku ile başlar, zamanla belli bir oranda güven duysalar bile
kimseye tam olarak güvenmez, küçük bir olaydan başkalarına olan güvenlerini
kaybederler. Dolayısıyla da hiçbir zaman gerçek bir dost edinemezler. Eşlerinin
ya da çocuklarının davranışlarından bile onların kendisini aldattıkları ya da
yalan söylediklerine dair sonuçlar çıkarabilirler.



Dostlarının ya da iş arkadaşlarının kendisine olan bağlılığı ve güvenilirliği
üzerine yersiz kuşkuları vardır. Uzun zamandır tanıyor ve arkadaşlık ediyor
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olsalar bile kimseye tam olarak güvenemezler. Arkadaşlarının arkasından
konuşup konuşmadıkları, kendisine karşı iyi davransalar bile içlerinde
kendilerine karşı kötü bir niyetlerinin olup olmadığını sorgular. Mesela bir
doğum gününe çağrıldıklarında hatta ısrar edildiğinde, belki de sadece usulen
veya istenmeden çağrıldığını düşünebilirler.


Söylediklerinin kendisine karşı kötü niyetle kullanılacağından yersiz yere
korktuklarından başkalarına sır vermek istemezler. Özel yaşamlarına ait bilgileri
yakın arkadaşlarından bile gizlerler. Uzun süredir arkadaşlık ettikleri bir kişiye
mesela, kardeşlerinin psikiyatra gittiğini, babasının alkol kullandığını ya da
anne babasının ayrılmış olduğu gibi ileride aleyhine kullanılabileceğini
varsaydığı şeyleri söylemezler. Kendi hakkında vereceği bilgilerin ileride
aleyhlerine kullanılacağından kuşkulanırlar. Bu kişiler psikiyatra geldiklerinde
de, haklarında tutulan kartların ve dosyaların ne kadar güvenle saklandığı,
bunlara başkalarının ulaşıp ulaşamayacağı ya da ileride bu bilgilerin karşısına
çıkarılıp çıkarılmayacağı konusunda tedirgin olurlar.

Dolayısıyla, terapistlerine bile güvenmez bazen küçük olaylardan güvenlerini yitirip
tedaviyi yarım bırakabilirler.


Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılandıkları ya da gözdağı verildiği
biçiminde anlamlar çıkarırlar.

Hezeyan(saçma sapan sözler etme, saçmalama)düzeyinde olmamakla birlikte,
kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan olaylardan kendileriyle alay edildiği ya da tehdit
edildiklerine dair anlamlar çıkarırlar.
Referans fikri olarak adlandırılan bu belirti, başkalarını sıklıkla yanlış anlamalarına,
olaylardan gerçek olmayan sonuçlar çıkarmalarına neden olur.


Sürekli kin besler, onur kırıcı davranışları, haksızlıkları ya da görmezlikten
gelinmeyi bağışlamazlar. Çoğu, çeşitli referans fikirlerine bağlı olsa da
insanların kendilerine karşı gösterdikleri ya da kendilerinin düşündüğü onur
kırıcı davranışları unutmazlar. Bir sabah, fark etmediği için selam vermeyen
birini akıllarının bir köşesine yazar ve bunlara tepki göstermeden kin besler ama
bazen de ani tepkiler gösterebilirler.



Başkalarınca anlaşılır olmayan bir biçimde, karakterine ya da itibarına
saldırıldığı yargısına varır ve öfkeyle ya da karşı saldırı ile birden tepki verirler.

Tanımadığı kişilere “Ne bakıyorsun?” diye bağıran kimseler çoğunlukla bir referans
fikrinin etkisiyle kendisiyle alay edildiğini sanan bireylerdir.


Haksız yere eş veya sevgililerinin sadakatinden kuşkulanırlar. Sürekli onların
kendisini aldattığından, başkalarıyla ilgilendiklerinden şüphelenirler.
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Geç açılan ya da kapalı bir telefonu, aldatılıyor olabileceklerinin kanıtı olarak
yorumlar, eşleri ya da sevgilileri biraz geç kalsa bu durumu başka biriyle zaman geçiriyor
olabileceğine yorumlarlar.

Fotoğraf 1.5:Paranoid kişilik bozukluğu

1.3.2.2. Şizoid Kişilik Bozukluğu
Temel özelliği, sosyal ilişkilere, yakınlık kurmaya isteksiz olma ve duygulanım
kısıtlılığıdır. Asosyaldirler. Görülme sıklığı ile ilgili araştırmalar yeterli bir kanaat
oluşturmaktan uzaktır. Çünkü saha araştırmalarına katılmak istemeyecekleri gibi klinik
başvuruları da çok azdır.








Ailenin bir parçası olmadığı gibi ne yakın ilişkilere girmek ister ne de yakın
ilişkilere girmekten zevk alırlar. Aile içinde kendilerini diğerlerinden uzak
hisseder ve aile içi sosyalleşmeye katılmazlar. Evdeki zamanlarını genellikle tek
başlarına, odalarında geçirmeyi tercih ederler. İnsanlarla tanışmak ve
yakınlaşmak konusunda isteksizdirler. Eve gelip gidenle ilgilenmez, misafirlerin
yanına çıkmak istemezler. Ailenin topluca yaptığı etkinliklerden, ziyaretlerden
uzak dururlar.
Hemen her zaman tek bir etkinlikte bulunmayı tercih eden bu bireylerin ilgi
duydukları alanlar genellikle insan ilişkisi gerektirmeyen ve çoğunlukla felsefe,
matematik, bilgisayar programlama gibi soyut konulardır. Şizoidlerin birçoğu
bilgisayar programcılığı, felsefe, matematik gibi daha çok kendi başına yapılan
alanlarda çalışır ancak ilgi duydukları şeylere karşı da büyük bir tutkuları
olmaz. Adeta insanlardan uzaklaşmak için, matematik oyunları, astronomi,
bulmacalar, yap-boz oyunları, pul koleksiyonu gibi soyut, mekanik işleri tercih
ederler.
Biriyle tanışma, yemeğe çıkma, sinemaya gitme gibi şeyler, kendilerine
zahmetli geldiğinden böyle zahmetlere katlanmak yerine ilişki kurmaktan da
vazgeçerler. Ayrıca başka bir insanın ve bir ilişkinin sorumluluğunu almak
istemezler.
Çok az etkinlikten zevk alırlar. Başkalarının ısrarıyla bazı etkinliklere katılsalar
bile çok keyif almazlar. Bir yılbaşı akşamında ya da doğum günü partisinde
herkes eğlenirken şizoidler keyif almazlar. Anlatılan fıkralara, yapılan esprilere
ya da oynanan bir oyuna içtenlikle katılmazlar.
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Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ve sırdaşları yoktur. Aile
üyeleri ile çok yakın olmadıkları gibi yakın arkadaşları ve dostları olmaz.
Sosyal aktivitelere katılmaz, okul ya da iş yerinde arkadaş edinmezler.
Başkalarının övgü ve eleştirilerine karşı ilgisizdirler. Haklarında yapılan
övgüleri de eleştirileri de benzer bir kayıtsızlıkla karşılarlar.
Duygusal soğukluk, kopukluk ya da tek düze bir duygulanım gösterirler. Çok
güldükleri, neşelendikleri ya da çok üzgün veya kızgın oldukları görülmez.
Şiddetli duygusal tepkiler göstermezler. Birçok olaya karşı ilgisiz görünürler.
Konuşurken ya da insanlarla bir aradayken de güçlü bir duygusal tepki
göstermezler. Her zaman tek düze ve yüzeysel bir duygulanımları vardır.

Resim 1.4:Şizoid kişilik bozukluğu

1.3.2.3. Şizotipal Kişilik Bozukluğu
Temel özelliği, yakın ilişkilerde birdenbire rahatsızlık duyma ve yakın ilişkilere
girebilme becerisinde azalma ile belirli toplumsal ve kişiler arası yetersizliklerin yanı sıra
bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışılagelenin dışında davranışlardır. Genel
popülasyonda görülme sıklığı %3’tür.


Referans fikirleri vardır. Kendisiyle hiç ilgisi olmayan olaylardan kendisiyle
ilgili anlamlar çıkarır.

Çeşitli iddialarını bu tür yorumlarla desteklerler.
Rakamlardan, harflerden anlamlar çıkarır bunları kendileri ile ya da inandıkları
şeylerle ilgili delillermiş gibi yorumlarlar.


Davranışları etkileyen ve kültürel değerlerle uyumlu olmayan acayip inanışları
ya da büyüsel düşünceleri vardır. Birçok batıl inanca sahiptirler. Örneğin, çeşitli
olayları uzaylıların, dünya ile iletişim hâlinde olduğu biçiminde yorumlarlar.
Fallara, burçlara inanır, yaşamlarını bunlara göre yönlendirirler. Falcılardan,
büyücülerden medet uman insanların çoğu şizotipal kişilik bozukluğu
vakalarıdır. Dünyayı ve olayları hep gerçek dışı varlıkların etkileriyle açıklar ve
bunlara ilişkin önlemler alırlar.
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Olağan dışı algısal yaşantıları, bunlar arasında da bedensel illüzyonları vardır.
Halüsinasyona yakın algı bozuklukları gösterirler. Bir varlığın kendisini
izlediği, ölmüş annesinin ruhunu hissettiği, yüzünün değişmekte olduğu gibi
algı bozuklukları gösterirler. Olayları yanlış yorumlamaları yanında, bu algı
bozuklukları da inandıkları şeylerin gerçek olduğuna dair inançlarını
kuvvetlendirir. Psikotik bir hezeyan boyutunda olmasa bile bu inanışların aksine
ikna edilmeleri oldukça zordur. Hemen her şeyi bu gerçek dışı düşüncelerinin
kanıtları olarak yorumlarlar.



Acayip düşünüş biçimi ve konuşma gösterirler (Çevresel, mecazi, aşırı ayrıntılı,
basmakalıp).Çevresel konuşma, sorulara yanıt vermeyip çok uzaktan bağlantılı
başka bir şey konuşmaktır. Mecazi konuşma, sorulan sorulara doğrudan yanıt
vermeyip, bir hikmet, gizli bir anlam içeriyormuş izlenimi uyandıran, dolaylı
konuşmalara denir. Aşırı ayrıntılı konuşma, konunun esasını anlatmayıp,
konuşma boyunca bir sürü ayrıntı içinde dağılan bir konuşma biçimidir.
Basmakalıp konuşmada ise hasta, sorulara kişisel fikrini söylemek yerine genel
geçer basmakalıp fikirlerle yanıt verir. Bu tür konuşma, gerçeklerle yüzleşmeme
ve inkârı pekiştirmeye hizmet eder. Bir süre sonra karşısındaki bu konuşma
biçiminden yorulur ve dinlememeye başlar. Böylelikle aslında açıkça ifade
etmediği düşüncelerinin kabul gördüğünü düşünmeye başlarlar.
Kuşkuculukları ya da paranoid düşünceleri vardır. Şizotipaller, paranoid kişilik
bozukluğu vakalarının kimi özelliklerini de gösterirler. En az bir paranoid
kişilik bozukluğu özelliği göstermelerine sık rastlanır.





Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanımları vardır. Duygulanımlarında kısıtlılık ve
yüzeysellik dikkati çeker. Zaman zaman da gülünmeyecek bir şeye gülme,
gülünecek bir şeye ağlama, durduk yerde öfkelenme gibi durumla uygun
olmayan duygulanım gösterirler. İsmini sorduğunuzda gülme krizine
yakalanabilir yada masum bir soruya aniden hiddetle yanıt verebilirler.



Değişik, alışılmışın dışında ya da kendine özel davranış ya da görünüme
sahiptirler. Kılık kıyafetleri, saçları, dış görünüşleri alışılmışın dışında özellikler
gösterir. İnsanlar kendilerini nasıl algılıyorsa ya da nasıl algılanmak istiyorlarsa
ona göre bir dış görünüm benimserler. Bir insanın dış görünüşüne baktığımızda
nasıl bir sosyo-kültürel gruba ait olduğunu, kendisini nasıl algıladığını az çok
kestirebiliriz. Dindar biri, iş adamı, metalci, modern genç bir kız gibi tahminler
yapabiliriz. Şizotipaller bu bakımdan bir şeye benzemezlikleri ile dikkat
çekerler. Bazen de gizemli, mistik bir hava veren, alışılmadık özel kıyafetler
diktirirler. Yaz günü palto, kış günü gömlekle dolaşabilirler. Bazen de klasik bir
kıyafetle şalvarı ya da eşofmanı tuhaf şekilde eşleştirme yaparlar.



Birinci derecede akrabalar dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur. Bu
durum şizoidlerde de görülen bir özelliktir ancak şizoidler başkalarıyla bir
aradayken yoğun bir sıkıntı ve huzursuzluk hissetmezler. Daha çok aldırmazlık
duyguları ön plandadır. Oysa şizotipaller yakınlıktan bir süre sonra huzursuz
olurlar.
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Yakından tanımakla azalmayan, aşırı toplumsal anksiyete (endişe, canlılarca
deneyimlenen kaygı ,korku, gerilim ve sıkıntı halidir); kendisi hakkında
olumsuz yargılardan çok paranoid korkular bu bozukluğa eşlik etme eğilimi
taşır. Sosyal ortamlarda başkalarından tehdit ya da tehlike geleceğine ilişkin
korkuları nedeni ile rahatsız ve tedirgin olurlar. Sürekli birilerinden sözel ya da
fiziksel saldırı geleceği ihtimaline karşı tetikte durur, rahat ve doğal olamazlar.
Bu yüzden kalabalıktan ve sosyal faaliyetlerden mümkün olduğunca kaçınırlar.

Fotoğraf 1.6:Şizotipal kişilik bozukluğu

1.3.2.4. Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu
15 yaşından beri devam eden bir biçimde, başkalarının haklarını saymama ve
başkalarının haklarına tecavüz etme davranışları gösterirler. Genel nüfusta erkeklerde%3,
kadınlarda %1 oranında görülür.


Tutuklanmaları için zemin hazırlayan eylemlerde tekrar tekrar bulunur, yasalara
ve toplumsal davranış biçimlerine ayak uyduramaz ve saygı göstermezler.
Sıklıkla suç işler ve tutuklanırlar. Hırsızlık, yan kesicilik, tetikçilik, çek-senet
tahsilatı, haraç alma, gasp, uyuşturucu ticareti, çıkar amaçlı çete kurma gibi
suçları tekrar tekrar işleyen kişilerin önemli bir bölümü antisosyaldir. Ancak
daha zeki ve yetenekli kimi antisosyaller böyle adi suçlar yerine daha nitelikli
suçlar işleyebilir hatta kimi zaman ceza almamayı da başarabilirler.
Politikacılar, kamu görevlileri, banka hortumlayanlar arasında da antisosyaller
olabilmektedir.



Sürekli yalan söyleme, takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı, zevki için
başkalarını aldatma ile dürüst olmayan tutumlar gösterirler. İnsanları
kandırmaktan zevk alırlar. Eğlenmek için yalan söyler, uydurma hikâyeler ve
anılar anlatırlar. Takma isimler kullanır ya da kendilerini başka biri gibi
tanıtırlar. Çok kolay ve rahatlıkla yalan söyleyebilirler. Yalanları ortaya
çıktığında da sıkılmaz ya da mahcubiyet duymazlar. Başka yalanlarla,
yalanlarını gizlemeye çalışır ya da yalanlarını gerekçelendirmeye çalışırlar.



Dürtüsel davranır ve gelecek için tasarılar yapmazlar. Canlarının istediğini,
istedikleri zaman yapmak isterler. Güçlü ve nüfuzlu olmak ya da intikam
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dışında uzun vadeli amaçları olmaz. İdealleri yoktur. Anlık hevesler peşinde
koşmaktan kendileri için zararlı olsa da içlerinden geleni yapmaktan geri
duramazlar.


Yineleyen kavga, dövüşler ya da saldırılarla belirli olmak üzere, sinirlilik ve
saldırganlık gösterirler. Çok kolay sinirlenir ve çabuk kavga başlatırlar.
Özellikle küçük görülme ya da istediklerini elde edememe, kontrolden
çıkmalarına neden olabilir. Trafikte ya da sokakta küçük bir olaydan tanımadığı
birilerini yaralayan ya da öldürenlerin çoğu antisosyallerdir.



Kendisinin ya da başkalarının güvenliği konusunda umursamazlık gösterirler.
Tehlikeli araba kullanmaktan ya da tehlikeli sonuçlar doğurabilecek başka
faaliyetlerde bulunmaktan çekinmezler.



Bir işi sürekli götürememe ya da mali yükümlülüklerini tekrar tekrar yerine
getirmeme ile belirli olmak üzere sürekli bir sorumsuzluk gösterirler. Borç alır
ödemezler, taksitle alışveriş yapar, taksitleri ödemezler; kiralarını, elektrik
paralarını, faturalarını ödemezler. Sosyal rollerini yerine getirmezler. Çocukları
ve eşleriyle ilgilenmez, onların bakımını ihmal ederler. Hemen her konuda
öncelikle kendilerini düşünür, yakınları da olsa başkalarının sorunlarına karşı
duyarlılık gösteremezler. İnsanlardan yardım ve ilgi bekler ama kimseye yardım
etmezler.



Başkasına zarar vermiş, kötü davranmış ya da başkasından bir şey çalmış
olmasına karşın ilgisiz olma ya da yaptıklarına kendince mantıklı açıklamalar
getirme ile belirli olmak üzere vicdan azabı çekmezler. Yaptıkları hiçbir kötülük
için vicdan azabı çekmez, her durumda kendilerini haklı görmeyi başarırlar.

Örneğin; araba çalarken yakalanan bir kişinin, öfkeyle kapıyı kilitlemediği için asıl
suçlunun arabanın sahibi olduğunu söylemesi buna örnektir.

Fotoğraf 1.7: Anti sosyal kişilik bozukluğu

1.3.2.5. Sınırda (Borderline) Kişilik Bozukluğu
Temel özellikleri, insanlar arası ilişkilerde kimlik duygusunda ve duygulanımda
tutarsızlıklar ile itkilerini kontrol etmekte zorluk çekmeleridir. Toplumda görülme sıklığı%2-
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3 iken psikiyatri kliniklerindeki kişilik bozukluğu vakalarının %30-60’ını oluştururlar.
Kadınlarda, erkeklerden3 kat daha fazla görülür.


Gerçek ya da hayali bir terk edilmekten kaçınmak için çılgınca çabalar
gösterirler. Terk edilme korkusu içinde yaşarlar. Sevgili veya eşlerinin ya da
yakın arkadaşlarının kendilerini terk edeceğinden korkar ve terk edilmemek için
intihar tehditleri ya da girişimleri de dâhil olmak üzere çılgınca çabalar
gösterirler. Suçluluk uyandırmak, duygu sömürüsü yapmak ya da borçlu
bırakmak gibi yollarla insanları kontrol altında tutmaya çalışırlar.



Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine sokma uçları arasında gidip gelen,
gergin ve tutarsız kişiler arası ilişkilere sahiptirler. Kendilerine iyi ve yakın
davranan insanları çok çabuk yüceltir, çok çabuk yakınlaşır ancak bir hayal
kırıklığını takiben de çok uzaklaşır ve öfke duyarlar. Bazen bir ayrılma ya da
öfke dönemini yeniden aynı kişiyi yüceltme alabilse de genellikle çabuk
uzaklaşma eğilimleri yüzünden sık arkadaş ve sevgili değiştirirler.



Kimlik karmaşası olarak tanımlanan belirgin olarak ve sürekli bir biçimde
tutarsız benlik algısı ya da kendilik duyumu vardır. Nasıl biri oldukları,
nelerden hoşlandıkları, neleri önemsedikleri, gelecekle ilgili tasarıları nasıl
kişilerle arkadaş olmak istedikleri, nasıl yaşamak istedikleri konularındaki
duygu ve düşünceleri sık ve kolaylıkla değişir. Çok kısa zamanlarda bir biriyle
zıt arzu, istek, inanç ve düşüncelere sahip olabilirler.



Kendine zarar verme olasılığı yüksek, en az iki alanda, dürtüsellik (Örn. para
harcama, pervasızca araba kullanmak,) gösterirler. Hızlı araba kullanma,
rastgele ve ödeme zorluğu çekecekleri hâlde alışveriş yapma, rastgele, yemek
yeme ya da içki içmeyi denetleyememe, kumar oynama, alkol veya madde
kullanma gibi çeşitli alanlarda denetimsiz, dürtüsel davranışlar gösterirler.



Yineleyen, intiharla ilgili davranışlar, girişimler, göz korkutmalar ya da kendine
kıyım davranışı gösterirler. Jiletle kollarını, göğsünü kesmek, üzerinde sigara
söndürmek gibi çeşitli yollarla kendilerine fiziksel zararlar verirler. Bu
davranışlar çoğunlukla yoğun can sıkıntısı, şiddetlenen ve baş edilemeyen
boşluk duygusuna karşı yapılır. Öte yandan, başkalarının istediği gibi
davranmasını sağlamak ya da kendisini üzmüş oldukları için cezalandırmak
amacıyla da kendine zarar verme intihar etmekle tehdit etme ya da intihar
girişiminde bulunma sık görülür.



Duygu durumunda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı olarak
duygulanımda kararsızlık (afektif instabilite) vardır. Küçük olaylara bağlı olarak
duygulanımları dramatik değişimler gösterir. Aniden büyük bir çöküntüye,
yoğun bir sıkıntıya girebilir ya da öfkeye kapılabilirler. Çoğunlukla duygularını
iyi tanımlayamaz ve kendilerini neyin böyle hissettirdiğinin farkında olmazlar.
Sıklıkla öfke ve sıkıntıyı bir arada yaşar ve böylesi durumlarda kendilerine veya
başkalarına zarar verici davranışlar gösterirler.
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Kendilerini sürekli olarak boşlukta hissederler. Kimlik bütünlüğünün, uzun
süreli amaçların olmamasına bağlı bu durum özellikle kendilerini iyi
hissettirebilecek kişi ve ortamların yokluğunda belirgin hâle gelir.



Uygunsuz, yoğun öfke duyarlar ya da öfkelerini kontrol altında tutamazlar.
Başka dürtüleri olduğu gibi öfkelerini de kontrol etmekte güçlük çekerler. Öfke
ile kaplanmış ego ve yıkıcı zarar verici davranışlarını kontrol edip
engelleyemezler.



Stresle ilişkili, gelip geçici paranoid düşünce ya da ağır disosiyatif belirtiler
(kişide kimlik, bellek, algı ve çevre ile ilgili duyumlar gibi normalde bir bütün
hâlinde çalışan işlevlerin bütünlüğünün bozulmasıdır. )gösterirler. Özellikle terk
edilme, nesne kaybı ya da dışlandıklarını hissettikleri durumlarda stresle ortaya
çıkan genellikle kendisine kötülük yapılacağı ya da düşmanlık yapıldığına
ilişkin sanrılar ile disosiyatif belirtiler söz konusu olabilir. Bu belirtiler, nedenin
anlaşılmasının sağlanması ya da kısa süreli, düşük doz ilaç uygulamasıyla
düzelir.

1.3.2.6. Histriyonik Kişilik Bozukluğu
Histriyonik kişilik bozukluğunun temel özelliği, bu kişilerin hemen her alanda aşırı
duygusallık ve ilgilenilme arayışı içinde olmalarıdır. Genel popülasyonda görülme sıklığı
%2-3, psikiyatri kliniklerinde ise: %10-15’tir.


İlgi odağı olmadıkları durumlarda rahatsız olurlar. Sürekli ilgiyi üzerlerine
çekmek isterler. İlgisizliğe tahammül edemediklerinden ilgiyi üzerlerine
çekmek için her yolu kullanırlar. Tanıdıklarının olduğu ortamlarda, sürekli
konuşarak, bir şeyler anlatarak bunu yapmaya çalışırlar ama mesela, otobüs,
vapur gibi yerlerde bu imkânı bulamadıkları zaman bir şekilde gürültü çıkararak
ya da yanlarındaki kişiyle yüksek sesle konuşarak kahkahalar atarak herkesin
kendisine bakmasını sağlamaya çalışırlar. İlgisiz kalamadıklarından
tanımadıkları insanlarla tanışıp onun kendisiyle ilgilenmesinin bir yolunu
bulmaya çalışırlar.



Histriyonik kişilik bozukluğu vakalarının tedavi başvuruları, genellikle evlilik
ya da ilişkilerindeki özelliklerden kaynaklanan sorunlar dolayısıyla olur.



Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergilerler. Duyguları çok kolay
değişir. Gülerken ağlayabilir ya da ağlarken gülmeye başlayabilirler.



Aşırı bir düzeyde, başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir
konuşma biçimleri vardır. Konuşmalarındaki yüzeysellik ve içerik fakirliği,
dikkati çeker. Anlattıkları şeyler bilgi içermekten çok ilgi çekmeye yöneliktir.
Derinliğine bir bakışları olmadığı için şeyler ya da olaylarla ilgili olarak ya “çok
kötü” ya da “mükemmel ve şahane” biçiminde yorumlar yaparlar.
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Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartma ile
gösterirler. Küçük olaylara bile abartılı duygusal tepkiler verirler. Ancak bu
aşırı tepkileri çok kısa sürelidir ve hemen geçer.



Telkine yatkındırlar, başkalarından ya da olaylardan kolay etkilenirler. Herkes
başka bir şey dediği zaman da ne yapacaklarını şaşırır, çünkü herkesin dediğini
yapmak isterler. Aslında bu şekilde danışma gereksinimi duymaları ne
istediklerine karar verememiş olmalarından çok insanlarla ilişki içinde olmayı
ve onların ilgisini üzerine çekme amacına yöneliktir. Dolayısıyla da onların
beğeni ve ilgisinin sürememe endişesi ile de her fikir söyleyenin dediğini
yaparak onları memnun etmek isterler.



İlişkilerinin olduğundan daha yakın olması gerektiğini düşünürler.
İlişkilerindeki yakınlık ve ilgiden hiçbir zaman tatmin olmaz hep daha çok ilgi
ve yakınlık gereksinimi içinde açlık çekerler.

Resim 1.5: Kişilik bozukluğu

1.3.2.7. Narsisistik Kişilik Bozukluğu
Temel özelliği, davranışta büyüklenmecilik, kendisine hayranlık duyulması ihtiyacı ve
başkalarının duygularını anlamaktaki yetersizliktir. Genel nüfusta görülme sıklığı %2-6’dır.
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Narsisistiklerin genellikle kendilerini fazla seven ve kendilerine fazla güvenen kişiler
olduğu zannedilir. Oysa gerçek durum bunun tam tersidir. Narsisistik bir şey yapmaksızın
kendini sevemediği ve kendisine saygı duyamadığı için kendisini sevebilmek ve saygı
duyabilmek adına, durmadan bir şeyler yapma ihtiyacı duyar. Mental aktivite, kendilik
tasarımının yapısal bütünlüğünü zamandaki sürekliliğini ve olumlu duygusal renklenmesini
ayakta tutmaya yönelik olduğu ölçüden arsisistiktir. Özetle, kendi saygısını kazanmaya ve
sürdürmeye yönelik etkinlikleri narsisistik olarak niteleriz. Bu tür etkinliklere duyulan
ihtiyacın zorunluluğu ve sıklığı oranında da narsisistik patolojinin ağırlığından söz edebiliriz.


Kendilerinin çok önemli olduğu duygusunu taşırlar (örneğin; başarılarını ve
yeteneklerini abartır, yeterli bir başarı göstermeksizin üstün biri olarak
bilinmeyi beklerler).



Önemli ve özel biri olduklarına kendilerini inandırabilmek için başkalarının da
öyle düşünmesini sağlamaya çalışırlar. İlk randevusuna gelen bir hastanın
kapıdan girer girmez “iki tane arabam var.” cümlesini kurması ve daha sonra
niçin geldiğini soran psikoloğa, üzerinde durmaya değmeyecek bir edayla,
“başım ağrıyor sadece” demesi buna örnektir.



Sınırsız başarı, güç, zekâ, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri üzerine kafa
yorarlar. Dışarıdan gelecek olumlu yansımalar yoksa bunun yerini hayaller alır.
Bütün insanları etkileyecek, herkesin hayranlığını kazanacak ve çok tanınmış,
bir insan olmalarını sağlayacak şeyler yaptıkları çeşitli hayaller kurarlar.
Kendilerini Nobel ödülü almış, konuşma yaparken, dünyanın en zeki, en
yakışıklı insanı seçilmiş, bütün dünyayı kurtaracak bir kahramanlığı
gerçekleştirmiş olarak hayal ederler. Bu hayallere, gerçekmiş gibi inanır ve
kendilerini değersiz hissetmekten kurtulurlar.



Özel ve eşi bulunmaz biri olduklarına ve ancak başka özel ya da toplumsal
durumu üstün kişilerin (ya da kurumların) kendisini anlayabileceğine ya da
ancak onlarla arkadaşlık etmesi gerektiğine inanırlar.



Çok beğenilmek isterler. Ancak başkalarının kendilerini beğendiklerini
hissettiklerinde kendilerine saygı duyabildiklerinden sürekli başkalarının
beğenisini kazanmak için çabalarlar. Hiçbir şeyle gerçek anlamda ilgilenmez,
daha çok beğenilebilmek için çok farklı etkinliklerle meşgul olurlar. Başkalarına
göstermek için, her konuda bilgi sahibi olmak isterler.



Hak kazandığı duygusu vardır: Kendisinin, özellikle kayrılacak olduğu bir
tedavi biçiminin uygulanacağı beklentileri ya da bu beklentilere göre uyum
göstermeye çalışırlar. Kuyruklarda beklemek özel muamele görmemek,
kendilerini değersiz hissettirdiğinden kayrılacakları bir yaklaşım ve tedavi
beklerler. Özel ya da ayrıcalıklı davranılmasını sağlamak için çaba gösterir,
beklentileri karşılanmadığında da öfkelenir ya da kendisine özel muamele
yapmayan kişileri aşağılarlar.
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Kişilerarası ilişkileri kendi çıkarları için kullanır; kendi amaçlarına ulaşmak için
başkalarının zayıf yanlarını kullanırlar. En başta kendisini iyi hissettirecek
şekilde davranmalarını sağlamak olmak üzere ilişkide bulundukları insanları
kendi gereksinimleri ve amaçları doğrultusunda kullanırlar. İlişkide
bulundukları insanlar, bu gereksinimleri karşılamamaya başlar veya onlara
gereksinimi kalmazsa uzaklaşır, başka insanlar bulurlar.



Empati yapamazlar: Başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanıyıp
tanımlama konusunda isteksizdirler.



İnsan ilişkilerindeki en büyük zorluklarından biri empati yapma yeteneklerinin
olmayışıdır. Kişilerarası ilişkilerinde benmerkezci, kendilerine dönük ve
başkalarını sömürücüdürler. En büyük, eşsiz olmaları ile başkalarının ilgisine,
sevgisine ve hayranlığına bağımlılıkları, çelişkili bir görünüm verir. Eşsiz
oldukları inancı, başkalarına yakınlaşabilme, onlarla özdeşleşebilme, onlarla
eşduyum yapabilme yetilerini ketler. İlişkide bulundukları nesnelerde bir tür
ulaşılmazlık hissini oluştururlar. Onların sorunlarıyla, dertleriyle, gereksinimleri
ile ilgilenmezler. İlişkide bulundukları insanların sadece kendisine karşı ne
hissettiğine ilişkin duyguları ile ilgilenirler.

Resim1.6: Narsisistik kişilik bozukluğu



Çoğu zaman başkalarını kıskanır ve başkalarının da kendisini kıskandığına
inanırlar. Bilinçli ya da bilinçsiz haset, dikkati çekecek kadar ön plandadır.
Başka birinin iyi ve başarılı olması, kendi yetersizlik duygularını tetiklediği için
rahatsızlık yaratır. Biri hakkında iyi bir şey söylendiğinde kendisini huzursuz
hissederler. Buradaki korku, geride kalma, unutulma ve önemini yitirme
korkusudur. Acilen, övülen, takdir edilen kişilerin küçümsenmesi çabasına
girişirler. Çeşitli fırsatlarla söz konusu kişilerin açıklarını yakalamaya
çabalarlar.



Kibir, uzaklık, soğukluk narsisistik yaralanmalara karşı bir savunma olarak sık
görülen bir durumdur. Başkalarından gelecek eleştirilere karşı bir savunma
olarak başkalarının fikirlerini önemsemediklerini baştan belli ederler.
Eleştirilebilecekleri durumlarda kibirli ve uzak davranırlar.
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1.3.2.8.Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu
Kişilerin tüm girişimlerine rağmen durduramadıkları istem dışı düşünce ve fikirler,
saplantı (obsesyon), kişilerin tekrarlamak zorunda oldukları törensel davranışlar da
zorlantılar (kompulsiyon)dır.
Obsesif-Kompulsif kişiliğe sahip hastalar sahip oldukları bu düşüncelerin, dürtülerin
ve ihtiyaçların hiç bir mantıklı sebebi olmadığını bilseler dahi, durdurmaya çalışmak
konusunda kontrolleri olmadığını bilirler.
Temel özelliği düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişilerarası ilişkilerde
kontrollü olmak üzerine aşırıkafa yormaktır. Bu uğraşları dolayısıyla esnek ve açık
olamazlar ve verimlilikleri önemli ölçüde azalır. Genelnüfusta%1, psikiyatri kliniklerinde
%3-10 oranında rastlanır.


Yapılan etkinliğin asıl amacını unutturacak derecede ayrıntılar, kurallar, listeler,
sıralama, organize etme ya da program yapma ile uğraşıp dururlar. Bir işe
başlamak için uzun bir zaman o işi nasıl, hangi sırayla yapacaklarını kurgular,
işe başladıktan sonra da işin asıl amacından uzak ayrıntıları ile uğraşırlar.



İşin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmeliyetçilik gösterirler (Örneğin;
kendisine özgü aşırı katı ölçütler karşılanmadığı için bir tasarıyı
tamamlayamazlar). İşlerini bitiremez, ne kadar iyi yapsa da tatmin olamaz,
tekrar tekrar kontrol etme isteği duyarlar. Söz gelimi ödevlerini zamanında
bitiremezler. Her zaman bir eksik bulur, araştırmaları gereken bir şeylerin eksik
kaldığı duygusunu taşır ya da yazısını beğenmez, yeni bir kurguyla tekrar tekrar
yeniden yazarlar.



Boş zamanlarını değerlendirme etkinliklerinden ve arkadaşlıklarından yoksun
kalacak derecede kendilerini işe ya da üretkenliğe adarlar (bu durum ekonomik
gereksinimleri ile açıklanamaz) İşkoliktirler. Eğlence ya da boş zamanlarında iş,
ders veya yapılması gereken bir görev dışında bir şeyle meşgul olduklarında
huzursuz olurlar.



Ahlak, doğruluk ya da değerler gibi konularda vicdanının sesini aşırı dinler ve
esneklik göstermezler (bu durum kültürel ya da dinsel özdeşim ile
açıklanamaz.). Hem kendi, hem başkalarının davranışlarını sürekli ahlak ve
doğruluk konusunda sorgularlar. Kurallara ya da değerlere uymadığını
düşündüğü davranışlardan rahatsız olur, eleştirirler. Yollarda tanımadığı
insanların kuyruğa girmemesi, toplu taşıma araçlarında yüksek sesle
konuşulması, trafik kurallarına uyulmaması gibi olaylar sinirlenmelerine ya da
huzursuz olmalarına yol açar.



Özel bir değeri olmasa bile eskimiş ya da değersiz şeyleri elden çıkaramazlar.
Eski eşyalarını atamazlar. Bir gün lazım olur gerekçesiyle ya da elinden bir şey
çıkarmada zorlandığı için her şeylerini saklarlar. Sinema, konser biletleri, eski
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okul defterleri, işe yaramayan eski ders kitapları, eskimiş kıyafetler gibi birçok
şeyi saklarlar.


Başkaları, tam olarak kendisinin yaptığı gibi yapmayı kabul etmedikçe görev
dağılımı yapmak ya da başkalarıyla birlikte çalışmak istemezler. İşlerin kendi
bildikleri gibi yapılmasını beklerler. Her şeyin en doğru biçiminin belli
olduğunu düşünürler, aksine davranışlardan rahatsız olurlar. Söz gelimi, bir
salatanın nasıl yapılması gerektiğine ilişkin kendi inandıkları belli bir sıra ve
kural vardır, başka türlü yapıldığında kendilerine yanlış gelir. Dolayısıyla işlerin
ve sorumlulukların önemli bir bölümünü kendileri yaparlar.



Para harcama konusunda hem kendilerine hem de başkalarına karşı cimri
davranırlar; para, gelecekte ortaya çıkabilecek felaketler için biriktirilmesi
gereken bir şey olarak görülür. Gerekli şeyler için bile para harcamaktan
rahatsız olurlar. Harcadıkları her kuruş, güvenlik duygularını zedeler ve kısa
sürede telafi etmek isterler.

Resim 1.7:Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu

1.3.2.9.Çekingen Kişilik Bozukluğu
Temel özellikleri; yetersizlik duygusu ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılık
ile sosyal ketlenmedir. Genel nüfusta %0,5-1 arasında, psikiyatri kliniklerinde
%10 oranında görülür.


Eleştirilme, beğenilmeme ya da dışlanma korkusuyla çok fazla kişiler arası
ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınırlar. İnsanlarla ilişki içinde
olmalarını gerektirecek mesleklerden veya pozisyonlardan kaçınırlar. Daha çok
insan ilişkisi gerektireceği için mesleğinde yükselmekten bile kaçınabilirler.



Sevildiklerinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemezler. Kendi
istekleri ile ilişki kuramaz ve girişimde bulunmazlar. Başkalarından gelen
yaklaşımlarda da, gerçekten istendiklerinden ya da sevildiklerinden emin olmak
isterler. Israr edilmedikçe bir davete katılmaz ayrıca orada bulunacak herkesin
kendisini isteyip istemediği konusunu bilmek isterler.

26



Mahcup olacakları ya da alay konusu olacakları korkusuyla yakın ilişkilerde
tutukluk gösterirler. İnsanlarla bir aradayken ya da yakın biriyle birlikteyken
bile söyleyecekleri ya da davranışları küçümsenme ya da alay konusu olabilir
korkusu ile çekingen ve tutuk olurlar. Doğal ve kendiliğinden davranamaz her
şeyin uygun karşılanıp karşılanmayacağını hesap ederler.



Toplumsal durumlarda eleştirilecekleri ya da dışlanacakları üzerine kafa
yorarlar. Olası bir sosyal etkinliğe katılacakları zaman ya da böyle bir durum
olmaksızın insanlar arasında ne tür hatalar yapacakları nasıl dışlanacakları ve
istenmeyeceklerine ilişkin hayaller kurarlar.



Yetersizlik duyguları yüzünden, yeni kişilerle aynı ortamda bulundukları
durumlarda kitlenirler. Özellikle yeni tanıştığı kişilerin kendisini
beğenmeyeceğinden ya da küçümseyeceğinden endişe ettiklerinden rahat ve
doğal davranamazlar.



Kendilerini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri
olarak ya da başkalarından aşağı görürler. Kendilerini beğenmez ve
başkalarından aşağı görürler. Kendilerini sıkıcı, başkalarının arkadaşlık ya da
yakınlık yapmak istemeyeceği biri olarak değerlendirirler. Bu yüzden insanlar
arası ilişkilerde tutuk davranırlar ve zamanla da çok önemsenmeyeceklerine
ilişkin kehanetlerinin gerçekleşmesini sağlamış olurlar.



Mahcup olabileceklerinden ötürü kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni
etkinliklere katılmak istemezler. Sonunda mahcup duruma düşecekleri
endişeleri ile insanlarla tanışmak toplumsal etkinliklere katılmak ve insanlarla
birlikte olmak için bir çaba harcamazlar.

Fotoğraf 1.9: Çekingen kişilik bozukluğu

1.3.2.10.Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Temel özelliği, uysal ve yapışkan davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde
aşırı bir kendisine bakılma gereksinmesinin olmasıdır. Ruh sağlığı kliniklerinden sık
karşılaşılan kişilik bozukluğudur. Ancak çoğunlukla bağımlı kişilik bozukluğu nedeniyle
değil başka birinci eksen sorunlar için başvururlar.
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Başkalarından bol miktarda öğüt ve destek almazlarsa gündelik kararlarını
vermekte güçlük çekerler. Günlük olaylarda bile başkalarına danışma
gereksinimi duyarlar. Bağımlıların sürekli danışma gereksinimi hissetmeleri,
başkalarının ilgi ve desteğine ihtiyaç duymalarından kaynaklanır. Başkalarının
ilgi ve desteğine ihtiyaç duyduklarında kendilerini düşünmek isterler.



Yaşamlarının çoğunun önemli alanında sorumluluk almak için başkalarına
gereksinim duyarlar. Kendi hatalarıyla yüzleşmek ve hayatlarının
sorumluluklarını tek başlarına almak istemediklerinden önemli kararlara, hep
başkalarını dâhil etmek isterler. Üniversite tercihlerini, iş kararlarını, evlenme
ya da boşanma kararlarını, nerede oturacaklarını, nasıl bir yaşam seçeceklerini
başkalarına danışmadan karar veremezler.



Desteğini yitireceği ya da kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla aynı
görüşü paylaşmadığını söylemekte zorluk çekerler. Kimseyle aralarının
bozulma ihtimaline tahammül edemez, herkesle iyi geçinme ve desteklerini
yitirmeme arzusuyla her şeye uyumlu davranır, hiç bir şeye itiraz etmez, hayır
diyemezler. Kendilerini sıkıntıya sokacak olsa bile başkalarının işlerine yardım
ederler ya da paralarını verirler.



Doğru yapıp yapmadıklarına ya da yeteneklerine ilişkin korkularından ötürü
tasarıları başlatma ya da kendi başlarına iş yapma zorlukları vardır. Bir şeye
başlama ve inisiyatif gösterebilmek için başkalarından destek isterler.
Bağımsızlık korkuları vardır. Bağımsızlığını ve bireyselliklerini kazandıklarında
başkalarının desteğini kaybedeceklerinden korktuklarından bağımsızlık
yönünde adım atmak konusunda çok dirençli davranırlar.

Resim 1.8: Bağımlı Kişilik Bozukluğu



Başkalarının bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı
isteyecek kadar aşırıya giderler. İnsanların kendisinden memnuniyetini,
dolayısıyla da desteğini sağlamak için aşağılayıcı işleri bile üstlenebilir,
insanlara çeşitli hizmetler sunabilirler.



Kendilerine bakamayacaklarına ilişkin aşırı korkuları nedeniyle, tek başına
kaldıklarında kendilerini rahatsız ya da çaresiz hissederler. Aile üyelerini, anne,
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babalarını kaybettiğinde tek başına kalamayacağı ve hayatla başa çıkamayacağı
konusunda sık sık korkulara düşerler.


Yakın bir ilişkileri sonlandığında, bakım ve destek kaynağı olarak derhal başka
bir ilişki arayışı içine girerler. Bağımlı oldukları insanlara ne kadar düşkün ve
onlarsız yapamıyor görünseler dâhi böyle bir ilişki sonlandığında yeniden
bağlanacakları birini ararlar.



Kendi kendine bakma durumunda bırakılacağı korkuları üzerine gerçekçi
olmayan bir biçimde kafa yorarlar. Başkalarının ilgi ve desteğine ihtiyacı
olduğunu düşünebilmek için sürekli hayatla tek başına başa çıkamayacağı
duygusuna gereksinim duyarlar.

Bu grupların dışında da bazı kişilik bozuklukları vardır:
1.3.2.11.Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu
Bu kişiler, rutin sosyal ve mesleki işlerini yürütürken pasif bir direnç gösterir ve
işlerini bilerek ağırdan alırlar. Çünkü onlara göre eğer başkaları önlerini kapamasaydı daha
başarılı olurlardı. Her zaman takdir edilmemekten ve yanlış anlaşılmaktan yakınırlar. Kişisel
şanssızlıklarını abartılı biçimde dile getirirler. Mutsuz, huysuz, gücenmiş ve tartışmacıdırlar.
Otoriteyi küçük görür ve otoritenin kendisine yaptığı eleştirileri mantıksız bulurlar.
1.3.2.12. Sadomazoistik Kişilik Bozukluğu
Bu kişilerde sadizm(başkalarına acı vermekten zevk alma) ve mazoizm (kendisine acı
vermekten zevk alma) aynı anda görülür. Kendilerine ve başkalarına ve başka canlılara zarar
vermekten işkence yapmaktan acı vermekten inanılmaz zevk alır ve cinsel doyuma ulaşırlar.
Karmaşık son derece zor tedavi edilebilen vicdan duygusunun yok olduğu insanlık ve
doğruluğun ve insan haklarının muhakeme edilmediği bir kişilik bozukluğudur. Başkalarıyla
alay etmekten ve küçük düşürmekten de zevk aldıkları gibi kendileriyle de sert, kaba, küçük
düşürürcesine konuşulması hoşlarına gider.

1.4.Toplumu Suça İten Nedenler
1.4.1. Suçlunun Kişiliği
Kişilik kavramı ile huy ve karakter kavramlarını birlikte ele almak gerekir.
Huy; kalıtımla geçen ve yaşam boyunca çok az oranda değişen yapısal özelliklerdir.
Karakter; çevrenin ve yetiştirilme koşullarının etkisi altında gelişmiş öğrenilmiş,
tutumlardır. Öğrenilmiş tutumlar olarak zaman içinde karakter değişebilir.
Kişilik; genetik olarak gelen huy ile sonradan kazanılan karakterin birleşiminden
oluşur.
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Biyolojik
Nedenler

Genetik
Özellikler

Beden Tipleri
-Piknik
-Atletik
-Astenik

Yoksunluklar

Zekâ geriliği
Sakatlıklar

Salgılar

Vücut Salgıları
Fosfat fazlası

Yapısal
Nedenler

EYLEM
OLARAK SUÇ

Sosyalleşme
Sosyal
Nedenler

Ekolojik
Nedenler
Ekonomik
Nedenler
Bireysel
Nedenler

Psikolojik
Nedenler
Sosyolojik
Psikolojik
Nedenler

Psikozlar
Nevrozlar
Paranoya
Sosyal
nedenlere
ağırlık veren
teoriler
Damgalama
teorileri

Şekil 1.2:Eylem olarak suç

Kişilik, diğer insanlarla olan ilişkinin biçimini de ortaya çıkarır. Ayrıca kişinin ilgi,
tavır ve yetenekleri, görünümü, çevreyle uyum yeteneği de kişiliğini şekillendirir. Kişiliğin
bu anlamından yola çıkarak insanların suç işlemeye yatkınlık açısından
sınıflandırılabileceğine ilişkin görüşler vardır.
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Suçluyu, kişilik özelliklerini göz önünde tutarak doğuştan suçlu veya suç işlemez kişi
olarak nitelendirebilir miyiz? Sorusu önemlidir. Doğuştan suçluluğu kabul eden görüşler
aynı kişilik özelliğini gösteren kişilerin bazılarının neden suç işleyip bazılarının da neden suç
işlemediğini açıklayamamaktadır. Doğuştan suçluluğu kabul eden görüşler, bu statü içinde
olduğu hâlde suç işlemeyenlerin ahlaki açıdan sağlam bir çevrede sıkı kontrollü bir ortamda
yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle suç işlemedikleri görüşündedir. Ancak bu görüş yeterli
değildir. Bu tür suçluluğa gizli suçluluk denir.
Suç tüm bu etmenlerin son ürünüdür. Davranışın bir çeşit dışa vurumudur. Suç ancak
bir silsilenin sonunda ortaya çıkar. İnsanın biyolojik olarak iki amacı vardır: Hayatta kalmak
ve türünün devamını sağlamak. Bu iki amaç için insan ya kaçacak ya da savaşacaktır.
Savaşmak zorunda kalırsa saldıracaktır. Ancak suç için bu biyolojik eğilimlerin psiko-sosyal
alanla ve kültürel bağlantılarla birlikte değerlendirilmesi gerekir.
Suçlu olarak tanımlamada, failin kişiliğini belirlemek kişiliğinin gelişim durumunu
göstermek ve öğrenme sürecini anlamak ayrıca da suç olarak nitelendirilen davranışın biçim
ve amacına yönelmek günümüzde suç psikolojisinin temel profilini göstermektedir. Yaş,
cinsiyet, ekonomik durum, öğrenme süreci, yoksunluklar ve toplumun genel durumu gibi
öğeler suç psikolojisi açısından önemlidir.

1.4.2. Eylem Olarak Suç ve Biyolojik Nedenleri
Biyolojik temelli suç analizleri Lombrosso gibi bu konudaki değerlendirmeleri
suçlunun biyolojik olarak anormal ve doğuştan dejenere olduğu ve ilkel insan tiplemesi ile
suçlu arasında doğrudan bağlantı bulunduğu görüşüne dayanır.


Genetik Özellikler – Suç İlişkisi

Bununla ilgili ilk önemli çalışmayı Lombrosso yapmıştır. Suçun biyolojik açıdan
açıklanması demek doğuştan getirilen özelliklerle suç arasında doğrudan bağlantı kurmak
demektir. Lombrosso, suçluyu en az gelişme gösteren insan olarak tanımlar. Bu nedenle tipik
bedensel özellikler taşıdığı düşüncesindedir bunlar; uzuvların uzunluğu, geniş göğüs kafesi,
idrak eksikliği gibi farklılaşabilir özelliklerdir. Lombrosso bazı suç tiplerinde detaylara da
yer vermektedir. Örneğin; hırsızların küçük gözlü ve çatık kaşlı olmaları, katillerin ince
dudaklı ve büyük köpek dişli olmaları gibi. Ancak modern çalışmalarda bu özelliklerin
dışındaki insanlarında suç işleyebileceğini göstermiştir.
Bir başka yaklaşım ise insanların fizyolojik görünümlerini bir sınıflandırmaya tabi
tutarak insan tiplerini tanımlamaktadır. Ernest Kretschmer, Beden Yapısı ve Karakter isimli
çalışması ile üçlü bir ayrım yapmıştır:
 Atletik tip
 Piknik tip
 Astenik tip
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Resim 1.9:Beden yapısı ve karakter

Atletik tip: Gelişmiş bir vücut yapısına sahiptirler. Saldırgandırlar. Şiddet suçlarına
eğilimlidirler.
Piknik tip: Kısa boylu tıknaz kişilerdir. Dışa dönük, neşeli ve rahat kişilerdir.
Astenik tip: Toplum dışı, çekingen ve içe dönüktür. Daha nitelikli suçlar ve mala
karşı suçları işlerler.
Biyolojik yaklaşımların bir başka açılımı ise biyo- antropolojik yaklaşımlardır. Burada
biyolojik miras ile sosyal öğrenme bir arada ele alınmaktadır.


Yoksunluklar- Suç İlişkisi

Suçla ilişkisi açısından en fazla üzerinde durulan konu zekâ eksikliği yani
oligoprenie’dir. Zekâ geriliği doğuştan, yaşamın ilk yıllarında, hastalı ya da yapısal bozukluk
olarak meydana gelebilir. Örneğin, Fenilketonüri (kalıtsal bir metabolik hastalıktır. Bu
hastalıkla doğan çocuklar proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir amino asiti
metabolize edemezler. Sonuçta kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan fenilalanin ve
onun artıkları çocuğun gelişmekte olan beyninde hasar yapar ve ileri derecede zihinsel
özürlü olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden
olur.)hastalığında bebeklerin beslenme rejimleri farklılaşmazsa zeka geriliği ortaya çıkabilir.
Zekâ geriliğinin dereceleri vardır. Hafif zekâ geriliği ebil, orta dereceye embesil, ağır
derecesine idiot denir.
Zekâ geriliği daha çok suça alet edilme veya sonuçları öngörememe nedeniyle suça
yatkınlık yaratır. Zekâya ilişkin yoksunluk hâlleri akıl zayıflığı hâlleri suçun bireysel
nedenleri altında daha geniş bir değerlendirmeye tabi tutulur.


Salgılar- Suç İlişkisi

Hayatın çocukluk, gençlik ve olgunluk gibi dönemlerinde kanda bulunan hormon
miktarı farklıdır ve tipikleştirilebilir. Örneğin gelişim psikolojisi açısından iç salgı bezlerinin
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faaliyetleri önemlidir. Ayrıca büyüme, çoğalma, metabolizma ve irkilme gibi olgular canlı
organizmayı tanımlayan özelliklerdir, bunların da salgılarla yakın ilişkisi vardır. Salgılar ve
kimyasallarla davranış arasındaki ilişkiyi fizyolojik psikoloji inceler. Bazı bedensel salgıların
insanların daha saldırgan olmalarına yol açtığı bilimsel bir gerçektir. Tiroid, adrenalin,
testosteron gibi hormonlar ve hipofiz salgısı, böbrek üstü hormonlar, cinsel hormonlar ve
insülin gibi salgıların da insan davranışlarını doğrudan etkileyici faktörler olduğu
belirlenmiştir.
Farmakoloji (ilaçbilim) çeşitli beden kimyasallarını kontrol ederek insanların
metabolik sistemlerini düzeltebilir ve etkileyebilir. İnsanın çeşitli sıkıntı hâlleri ile
mücadelesinde de fizyolojik pek çok durum ortaya çıkabilir: Kas ağrısı, mide bozuklukları,
çarpıntı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi. Bunların duygusal etkenleri huzursuzluk, saldırganlık
kayıtsızlık ve gerginliktir.


Bağımlılık Hâlleri

Bağımlılık, belirli bir eylemi tekrarlamaya yönelik önüne geçilmez bir istek duyulması
hâlidir. Bağımlılık yaratan maddelere genel olarak uyuşturucu denir. Uyuşturucu madde;
bağımlılık yapan ve imal, ithal, ihraç ile satışı ruhsata bağlı olan tüm doğal ve sentetik
maddelerdir. Uyuşturucu madde aynı zamanda besin kapsamına girmeyen ve kimyasal yapısı
ve işlevleri nedeniyle yaşayan organizmaya zararlı etkisi olan tüm maddelerdir. Birleşmiş
Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2010 verilerine göre, 2009 yılı itibariyle, Dünya genelinde
tahminen 149 ilâ 272 milyon arasında kişi (bu rakamlar, 15-64 yaş arası dünya nüfusunun
%3,3 ila %6,1 aralığına tekabül etmektedir.) yasa dışı madde kullanıcısı durumundadır.
Bireysel psikolojik nedenler daha çok belli kişilik tipleri ile ilgilidir. Örneğin; güven
sorunu olanlar, otoriteye karşı direnç gösterenler, hoşnutluk ilkesine dayalı yaşam sürenlerde
bağımlılık eğiliminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Toplumsal nedenler ise sosyal
öğrenme nedeniyle bağımlılık ve dağılmış aileler, sosyal kontrol azlığı ve yetersiz
denetleme, bağımlılık hâllerini artırabilir. Bağımlılık kişide psikolojik, biyolojik ve
sosyolojik problemlere yol açmaktadır. Çocuklar ve gençler özel bir risk grubu
oluşturmaktadır. Bu grubu koruyucu önlemlerin özellikle üzerinde durulması gerekir. Bir
yıllık bir dönem içinde üç veya daha fazla görülen hâller bağımlılık hâlidir.
•
•
•
•

Madde kullanma ihtiyacı
Madde miktarını arttırma isteği, başarısız bırakma girişimleri
Madde kullanımı yönünden gündelik yaşama ilişkin etkinliklerden kopuş,
işte ve meslekte başarısızlık, devamsızlık
Ortaya çıkan belirtilerin bağımlılık yaratan madde ile bağlantısının
bilinmesine rağmen kullanıma devam etmek

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etme, satın alma ve bulundurma
fiilleri için m.191/1’de öngörülen ceza 2 ile 5 yıl arası hapis cezasıdır. Faalin kullanıcılık
durumu ve ayrıca tedaviye ihtiyacı olup olmadığı onun Adli Tıp’a sevkiyle yapılacak testler
sonrasında düzelecek rapora göre tespit edilir. Hüküm tesisinden önce ya da sonra tedavi ve
denetimli serbestlik tedbirine karar verilebilir. Hüküm öncesi verilmesi hâlinde bu kararın
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adli sicile geçirilmesi gerekli değil iken hüküm sonrasında tedaviye veya denetimli
serbestliğe karar verilmesi hâlinde adli sicile kaydı gerekir.


Bağımlılık Çeşitleri

İlk olarak 1924 yılında Alman Farmakolog Louis Lewin, bağımlılık yapan maddeleri 5
guruba ayırmıştır:
•
•
•
•
•

Keyif vericiler (Euphorica) :Kişiye geçici bir süre rahatlık, dirilik,
zindelik ve keyif verici olan afyon, afyon alkaloidleri, morfin, eroin,
kokain ve koka yaprakları bu grup içindedir.
Hayal kurdurucular (Phantastica): Kullanan kişiye renkli ve hareketli
hayaller kurmasını sağlayan esrar, marihuana, haşhaş, peyote mantarı, ve
ondan çıkarılan mescaline gibi maddeler bu grup içindedir.
Sarhoşluk verenler (İnebriantia) : Alkol, choloroform, ether gibi bazı
maddeler sarhoşluk etkisi meydana getiren maddeler grubundadır.
Uyku verenler (Hypnotica) : Kişide uyku ve sükûnet hissi yaratan
chloralhydrate, veronal, sulfanol gibi maddeler bu sınıftadır.
Uyarıcılar (Excitanta) : Merkezi sinir sistemini uyaran, kişide gelip
geçici akıcılık ve canlılık yapan tütün, kahve, campre, betel, kola gibi
maddeler bu gruptadır.

Adli Tıp Kurumunun ilgili ihtisas dairesi veya kurulu, Emniyet Müdürlüğü Kriminal
Laboratuvarları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Analiz Labotuvarı resmi bilirkişi
kurumlarıdır. Uyuşturucu veya uyarıcılığı saptayan raporun yeterliliği konusunda bir
tereddüt yoksa bu rapor mahkeme için bağlayıcıdır.

1.4.3. Eylem Olarak Suç ve Psikolojik Nedenleri
Suçun ortaya çıkış sürecini daha çok psikolojik nedenlere bağlayan teoriler kişilik
bozukluğu, zihinsel süreçler ve denge sorunları üzerinden suçu ortaya çıkaran davranış
değerlendirmesi yapmaktadır. Psikolojik açıdan özellikle üzerinde durulması gereken şey,
suç ile irade arasındaki bağlantıya hukukun doğrudan yaptığı atıf çerçevesinin göz önünde
tutulmasıdır. Psikolojik yaklaşımlar içinde özellikle psikanalitik tutum, konunun
aydınlanmasına ciddi katkıda bulunmuştur. Psikanalitik kurama göre suç, zihni çatışmalar,
bastırılmış arzular ve diğer eğilimlerin bir toplamıdır.


Bireysel Olan Nedenler

Seçme, kişiye aittir. Bu durumda kişinin sorumluluğu vardır. Hatta kişilerin ceza
sorumluluğu, kişinin içinde bulunduğu şartlar çerçevesinde farklı seçenekleri ne kadar
fazlaysa o kadar çoktur. Kişinin farklı seçenekleri ne kadar azsa sorumluluğu da o derece
hafifler. Eğer kişinin başka türlü bir davranışta bulunma seçeneği yoksa ceza sorumluluğu
ortadan kalkar. Kusur-akıl hastalığı ve akıl zayıflığı ile sorumluluk arasındaki ilişkiyi bu
bağlamda kurmak gerekir.
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Adalet psikolojisi açısından kişinin bilincinin açık olması, iradesinin serbest olması,
iyi – kötü ayrımını yapabilmesi, çevresinde olup bitenden haberdar olması, günlük
yaşamında kullanılan şeylerin değerini anlayabilmesi beklenir. Psikolojik profili de bazı
etkenlerin belirleyici olduğuna ilişkin bulgular bunların özel olarak ele alınmasını gerektirir.
Cinsiyet, yaş, akıl hastalığı ve akıl zayıflığı, kişilik bozuklukları, eğitim düzeyi, ekonomik
durum ve çeşitli yatkınlık hâlleridir.


Akıl zayıflığı (mental defect): Kişinin söz konusu hukuksal durumu, kapsam ve
sonucunu değerlendirmeye yetecek kadar zekâsının bulunmaması hâlleridir.



Akıl hastalığı (mental disease): Rahatsızlığı nedeniyle işlediği fiilin hukuksal
anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmasıdır.

Akıl hastalığı; kişilerde sıkıntı duygusu yaratan ve zihinsel karışıklık ve sosyal
uyum bozuklukları oluşturan hâldir.
•
Akıl Hastalıkları
o
Şizofreni
o
Paranoya
o
Psikopatlık
o
Psikozlar
o
Epilepsi
o
Nevrotik bozukluklar olarak sınıflandırabiliriz.
Akıl hastalıklarına ilişkin sıralamaya geçmeden önce anti-sosyal kişilik bozukluğu
üzerinde durulabilir. Bu durum bir hastalık olarak tarif edilmemekle birlikte hukuksal
sorunlar çıkarır.


Yasalara ters düşen ve suç sayılan davranışları gösteren, çektikleri cezadan ders
almayan, dürtülerini engellemeyen kişilere Anti Sosyal Kişilik Bozukluğu teşhisi konulabilir.
o

Şizofreni
Kişide düşünme tarzında bozulmaların meydana gelmesidir. Bu
bozulmalar halüsinasyonlar, sanrılar, tuhaf konuşmalar şeklinde
gerçekleşmektedir. Oldukça sık rastlanan bir akıl hastalığıdır. Genç
yaşlarda ortaya çıkabilir. Kişinin duygusal körlüğü, şizofreninin ilk
tipik belirtisi olup sevinç, keder, merhamet gibi duygulardan kişi
uzaklaşır. Şizofreni, kişilikte derinlere varan sosyal davranış ve
ilişki bozuklukları, algı değişiklikleri, bedensel ve psikosomatik
belirtiler veren bir psikozlar grubudur. Kişilik değişikliği ve
konuşma bozuklukları şeklinde belirti verebilir. Anlam
bozuklukları ve saçmalama ile otistik dil tutumları da görülebilir.
İletişim alanında aşırı içe dönüklük baskındır. Soğuk ve mesafeli
bir görünümdedirler. Acıma, yardım, sempati gibi duygular
kaybolabilir. Duygu durumunda sürekli değişiklik vardır.
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Resim 1.10: Şizofreni

o

Paranoya
Belirli bir konuda derin kaygılarla görünen paranoyak, şüpheli bir
ruh halindedir. Anlamsız korkular ve aşırı tepki verme ile
tipikleşir. Paranoya, orta yaş döneminde hezeyanlar içinde
gerçekleşen bir akıl hastalığıdır. Kronik bir rahatsızlıktır. Saplantılı
düşünceler etrafında hayatı kurgular. Aşırı korku ve kaygı kişiyi
agresifleştirir.

Resim 1.11: Paranoya

o

Psikopatlık
Zekâ bakımından önemli kusurları bulunmayan, hatta zekâsı bazen
normalin üstünde olan ancak karakter özellikleri ve etik tutumu
açısından topluma uyum göstermeyen kişilere psikopat denir.
Psikopatlar toplumla sürekli çatışma hâlindedir. Vicdan gelişimleri
yetersiz, sorumsuz, suçu başkalarına atma ve insanlarla ilişkilerini
sürdürememe açısından özel önem taşımasına yol açmaktadır.
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Psikozlar
Affektif psikoz olarak isimlendirilen bu rahatsızlık, med-cezir
şeklinde manik ve depresiflik hâllerinin yoğunlaşarak kişilerin
uçlarda dolaşmasıdır. Bu rahatsızlığın, daha çok kalıtımsal temelli
bir kişilik tipi olduğu düşünülmektedir. Bu grup insanlarda aşırı
neşe ve aşırı hüzün hâlleri söz konusudur. Manik hâlde neşe ve
dışa dönüklükle, depresyonda ise hüzün ve içedönüklükle kendini
gösterir. Depresyonda intihar isteme artar, manik hâlde şiddet ve
saldırganlık eğilimi artabilir. Aşırı konuşma ve özellikle aşırı yazı
yazma (graphomenie) hâlleri görülür.

o

o

Epilepsi
Tekrarlanan nöbetlerle kendini gösteren, beyin fonksiyonlarında
aniden ortaya çıkan, spontane olarak geçen ani ve geçici krizler
hâlinde gelen (paroksismal) bir fonsiyon bozukluğudur.
Epileptik nöbet beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı
ve anormal elektrik boşalmasıdır. Bu fiziki durum bilinç kaybına yol
açar. Epileptik nöbette depresyon, korku ve kızgınlık, davranış
bozuklukları ve algı yanılmaları ortaya çıkar. Nöbet sırasında
kişinin isnat yeteneğinin kalktığına ilişkin doktrinde görüş birliği
vardır. Nöbet dışında ise isnat yeteneğine ilişkin durumun her bir
olay ve koşulları dikkate alınarak incelenmesi gerekir.
Epilepsi nöbetleri şuur kaybına neden olur. Nöbetin şiddetine bağlı
olarak duyu organlarının algıları bozulabilir.

Resim 1.12: Epilepsi nöbeti geçiren hastaya yaklaşım

o

Nevrotik Bozukluklar
Çocukluk döneminde içe atılarak bastırılmış duyguların
farklılaşması ile ortaya çıkan çatışmaların yol açtığı
bozukluklardır. Nevroz ve psikonevroz olarak isimlendirilirler.
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Adalet psikolojisi açısından çoğu zaman nevroz altında
değerlendirilen iki özel başlığın üzerinde daha durmak gerekir.
Bunlardan birisi hırsızlık hastalığıdır. Kleptomanide bazen kişilik
bozuklukları ve pişmanlık belirtileri de görülür. Çalınan şeyin
değeri veya bir şey için kullanılması söz konusu değildir. Kişiler
çalınan şeyi saklayabilir veya atabilirler. Çalma dürtüsü sürekli
değil, anlıktır. Bir diğer nevrotik hâl ise yangın çıkarma hastalığı
pyromanie’dir. Kişi yangın çıkarmaktan veya yangını seyretmekten
büyük zevk alır. Zevk almanın dışında başka bir amacı yoktur.
Nevrotik kişilerin akıl hastası sayılıp sayılmayacakları tıbbi raporla
anlaşılır.
•

Akıl Zayıflığı ve Özel Hâller
Akıl zayıflığı kişinin söz konusu durumda, kapsam ve sonucu algılamaya
yetecek zekâsının olmadığı anlamındadır.
o

Zekâ Geriliği
Organik zihinsel bozukluklardan biri de zekâ geriliğidir. Bir
bireyin davranışının değişik sosyal ve eğitim ortamlarında sürekli
yetersiz kalması bu kişinin zekâ geriliği göstermesine iflarettir.
Down sendromu olarak adlandırılan hastalık zekâ geriliği türlerinin
en yaygınıdır. Özellikle kırklı yaşlardan sonra yapılan doğumlarda
kromozom yapısının normalden farklı olmasıyla gelişir. Beyinde
meydana gelen bozukluk mongolism olarak da bilinen down
sendromunun temelinde yatar. Bu tür hastalığa tutulan bebekler
çok fazla yaşamaz. Bu hastalığın beraberinde getirdiği kalp
rahatsızlıkları olabilir.
Oligofreni olarak isimlendirilen zekâ geriliği, normal zekânın
altında olma, toplumsal olarak beklentileri karşılayamama,
gündelik yaşamı sürdürme güçlüğü hâlleridir. Zekâ IQ kriterleri ile
ölçülür ayrıca duygusal zekâ vardır ve onun ölçümü için ise EQ
ölçütü kullanılır. Zekâ geriliği kalıtsal nedenlerle, anne karnındaki
gelişimde, doğum sorunları nedeniyle ve çeşitli hastalıklar sonucu
ortaya çıkabilir.
Zekâ düzeyinin dereceleri vardır: Zekâ gerilikleri, 100 üzerinden
yapılan değerlendirme ile şöyle sınıflandırılır :
-Orta Düzey (IQ 35-49)
- Ağır Düzey (IQ 20-34)
-Derin Düzey(IQ 0-20)
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Adalet psikolojisi açısından zekâ düzeyinin dereceleri şu şekilde sınıflandırılabilir:


Debiller: Orta zekâ geriliğidir anlama yeteneğinin az ve yavaş olduğu görülür.
Sınırlı eğitim alabilirler. Suça teşvik edilebilirler.



Embesiller: Herhangi bir konuda yargı oluşturacak bir şekilde düşünemezler.
Ahlak bakımından geridirler; iyi kötü ayrımı yapamazlar.



İdiotlar: Zekâ geriliğinin ileri hâlidir. Sürekli olarak özel koruma ve bakıma
ihtiyaç duyarlar. Durgun ya da agresif hareketler içerisinde olabilirler.

1.4.4. Eylem Olarak Suç ve Sosyal Nedenleri
Sosyal etki, bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak diğer kişi veya
kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemidir. Sosyal
etkileşim sırasında etkileyen kişiye sosyal etki kaynağı, davranışı değiştirilmeye çalışılan
kişiye ise sosyal etki hedefi denir. Sosyal etki kaynağını merkeze alarak üçlü bir ayrıma tabii
tutabiliriz.


Sosyal Yapı Teorileri

Sosyal yapı, sosyal süreç çatışma ve etkileşim açısından sosyolojik teorilerce de
sınıflandırılmış olan sosyo-psikolojik nedenler öğrenme ile yakından ilgilidir.
Sosyal sistem, biyoloji, çevre, ekonomi- kültür ve siyasi sistem alt bağlamları
çerçevesinde ele alınabilir.


Anomi ve Sapma Kuramları

Anomi ve sapma kuramı sapkın davranışların bireyler üzerinde çeşitli baskılar sonucu
oluştuğunu savunmaktadır. Anomi teorisinde temel soru, neden bazı toplumlarda diğerlerine
oranla daha fazla suç işlendiğidir. Anomi ve sapma bir gerilim hâlidir. Gerilim teorisinde
bireyler, beklenti ve hayallerini belirli hedeflere yönelten ancak bu hedeflere ulaşmada
engellendiği için yaşadığı gerilimden kurtulmanın yollarını ararlar.


Damgalama Teorileri

Suç ve suçlu davranışı yerine böyle nitelendirilen kişilere gösterilen tepkiyi temel alan
yaklaşımlardır. Damgalama teorisi ya da etiketleme teorisinde kişilerinde neden suç
işledikleriyle ilgilenmez. Toplumun suç sayılan davranışa gösterdiği reaksiyonla ilgilenir.
Çevrenin ve sosyal öğrenmenin kişinin suçluluğuna olan etkisi damgalama teorisinin
temelini oluşturmaktadır. Bir şekilde çevre tarafından suçlu damgası yemiş olan kişi ya da
mahkûm olup cezasını çekmiş olan kişinin sosyal çevre tarafından kabul edilmemesi onun
yeni suçlar işlemesine neden olmaktadır.
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Sosyal Çatışma Teorileri
Çatışma teorileri toplumun birbiri ile çatışan birim ve öğelerinden oluştuğu ve bu
çatışma aracılığıyla aynı zamanda değişiminde ortaya çıktığı görüşünü temel almaktadır.
Çatışma teorileri ikiye ayrılır: Bireysel nedenli çatışma ve toplumsal nedenli çatışma
Çatışmacı anlayış ekonomik yönden güçsüz olanların kendilerine uygulanan sömürü
ve yoksullukla baş etmek için sistemin suç olarak tarif ettiği eylemleri gerçekleştirmek
zorunda kaldıkları, asıl suçun bu insanları toplumsal rollerini sıkıştırmak olduğu
görüşündedir.


Sosyal Etkileşim Teorileri

Suç ile öğrenme arasında ilişki kuran teoriler en geniş anlamda etkileşim teorileri
olarak isimlendirilmektedir.
Sosyalleşme bir kişinin veya grubun, üyesi olduğu toplumun kültür, değer ve
normlarını öğrenerek aktif bir üyesi hâline gelmesine denir. Suç davranışını da
toplumsallaşma sürecinin bir parçası olarak ele alan bu yaklaşım etkileşim ağırlıklı
sosyolojik bir kuramdır. Bu teoriye göre suç davranışının öğrenilmesine ilişkin süreçler tıpkı
uyma davranışına ilişkin süreçler gibidir. İnsanın kalıtımsal anlamdaki etkileşimi de dâhil
olmak üzere çevresi ile olan etkileşimi davranışlarının alacağı yön açısından son derece
belirleyicidir.


Feminist Teoriler

Suç ve suçlu ile ilgili yaklaşımların cinsiyet ekseni üzerinden yeniden ve radikal
biçimde değerlendirilmesidir. Feminist teoriler cinsiyetler arası eşitsizlik ve belirlenmiş
cinsiyet rolleri ile ilgili farklılaşmış yaklaşımları ile seçilmektedir.
Feministler, suç işleme davranışı ile mağduriyet arasında ayrım yapmanın güçlüğü
üzerinde özel olarak durmuşlardır. Bu düşünceye göre kadın, değişen sosyal yapı içinde
özgürleşmesine rağmen hukuki açıdan mağduriyetlerini giderecek bir sosyal planlamaya
hâlen kavuşamamıştır. Bu nedenle kadının suçlarının bir kısmının, karşı karşıya kaldığı
mağduriyetlere yönelik bir meşru müdafaa sayılabilmesini öngörmektedir.


Bütünleşik Suç Teorileri

Bütünleşik teoriler birden fazla odağı bir arada değerlendirerek suç olgusunu
çözümlemeye çalışan teorilerdir.

1.4.5. Psikoloji Bilmenin Birey, Grup ve Toplum Düzeyinde
Yararları
Psikoloji araştırmalarını inceleyen ve psikolojinin temel kavramları ile süreçlerini
öğrenen birey, kendi davranış, düşünce ve duygularını daha iyi anlama olanağına sahip olur.
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Psikoloji biliminin temel kavramlarını anlayan birey, kendi davranışlarını etkileyen iç ve dış
etkenlerin daha bilimsel olarak farkına varır.
Psikoloji biliminin kavram ve süreçlerini bilen bireyler kendileri ve diğer bireylerin
davranışlarını daha düzenli olarak gözlemleyebilir. Psikolojinin yöntemleri ve içeriği
konusunda bilgilenmiş bir birey önyargılar, kalıplaşmış gelenekler ve görenekler
çerçevesinde değil bilimsel bir yaklaşım içinde bakabilir.
Psikolojinin temel kavram ve süreçlerini bilmeyen bireyler toplumumuzda sık sık
rastladığımız kalıplaşmış yanıtların ardına saklanarak çözümler aramak zorunda kalır. Hatalı
genellemeler yapar. Bilimsel psikoloji açısından insan davranışına bakabilen birey bilimsel
gerçekliği denenmiş kavramlarla kişi ve kişilerarası sorunlarına yaklaşım biçimleri geliştirir.
Psikolojinin temel kavramlarını bilen birey, kendi duygu, düşünce ve davranışlarının
altında yatan nedenleri daha iyi anlayabilir. Bu yolla bilinç gelişir. Bilinçli bireyler, bilinçli
grupları ve toplumları oluşturur. Bilinçlenme düzeyine ulaşan birey, yaşamın farklı yanlarını
tam anlamıyla yaşayabilme olanağına ulaşır. Daha iyi bir anne-baba, daha yakın ve doyurucu
bir eş, daha etkin bir meslek insanı ve sorumlu bir insan, sorumlu bir vatandaş olur.
Psikolojik bilinçlenme ile kendisini anlamaya çalışan birey, eşini, çocuğunu ve
iletişim kurduğu diğer bireyleri daha iyi anlar. Bilgi ve bilinç bireyi mutlu eder.
Gündelik yaşam içinde bireyler yaşamlarının önemli bir bölümünü diğer bireylerle ve
gruplarla geçirirler. Grup içinde ilişkilerin doğasını inceleyen psikologlar önemli kavramlar
ve teknikler geliştirmişlerdir. Bu kavram ve teknikler, aile ilişkilerini ilgilendirdiği gibi bir
sınıftaki öğrencilerin davranışlarını, bir kurum ya da şirkette çalışanların davranışlarını, bir
spor kulübünün oyuncularının davranışlarını, bir toplumsal hareketi ilgilendirebilir.

1.5.Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri
Haklarında kesinleşmiş hapis cezasını içeren mahkûmiyet ve ödenmeyen adlî para
cezalarının hapse çevrilmesine ilişkin karar bulunanlar, Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı
emriyle ceza infaz kurumuna gönderilirler. Üstleri ve eşyaları arandıktan sonra kabul
odalarına konulur ve hekim muayenesinden sonra kuruma yerleştirme işlemleri yapılır
(CGTİHK m.21/1).
Bu çerçevede ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin;
- adı ve soyadı,
- işledikleri suç,
- cezalarının türü ve süresi,
- mahkûmiyet ilâmının tarih ve numarası
- infaza başlandığı gün
“hükümlü defteri’ne kayıt olunur (m.21/2).
Bu defterdeki sıra numarası, hükümlünün numarasını oluşturur.
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Öte yandan bu şekilde kuruma alınan hükümlünün parmak ve avuç içi izleri alınır,
fotoğrafları çekilir, kan grupları, vücutlarının dış özellikleri ve ölçüleri belirlenir.
Yasada bunun amacı “tanıya yönelik olduğu” şeklinde ifade edilmektedir(m.21/3).
Ancak tanı yanında “fizik kimliğin tespiti” başlığını taşıyan CMK m.81hükmü de göz
önünde tutulduğunda bundaki amacın hükümlülere ait söz konusu bilgilerin depolanması
olduğu da söylenebilir.
Kayıt altına alınan söz konusu bilgiler hükümlünün kişisel dosyasında veya elektronik
ortamda saklanır. Bu bilgiler, Kanunun zorunlu kıldığı hâller dışında hiçbir kurum ve kişiye
verilemez. Uygulamada söz konusu gizliliğe titizlikle uyulması gerektiği söylenmelidir.


Hükümlüler ile Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi

Hükümlülere, kuruma alındıklarında;
- uygulanacak iyileştirme çalışmaları,
- disiplin suçları ve cezaları,
- bilgi edinme ve şikâyet yolları,
- hak ve sorumlulukları,
- kurumdaki yaşam biçimine uyum sağlamaları için gereken bilgiler
Kurum yöneticileri tarafından sözlü olarak anlatılır ve yazılı olarak tebliğ olunur. İnfaz
sonrası koruma ve yardım konusunda ayrıca bilgi verilir.
Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu hükümlüler kendi dilinde, mümkün olmadığında
İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak bilgilendirilir. Duyma ve konuşma engellilere
işaret diliyle anlatılır. Görme engellilere ise kendi alfabeleri ile yazılmış kitapçık verilir.
Hükümlülerin ceza infaz kurumlarına alınmalarında başka kuruma nakillerinde ve
hastaneye yatırılmalarında, istekleri üzerine ailelerine veya gösterdikleri kişilere; hükümlü
yabancı ise, yazılı olarak karşı çıkmaması hâlinde, uyruğu olduğu devletin diplomatik
temsilcilik veya konsolosluğuna durum bildirilir.
Askerlik çağına giren, hâlen silâh altında bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarına
alınmalarında, başka kuruma nakillerinde veya kurumda iken askerlik çağına girmeleri veya
salıverilmeleri hâlinde durum, kayıtlı bulundukları askerlik şubesine bildirilir.
Hükümlülerin ölümü hâlinde durum ailelerine derhâl bildirilir.
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1.6. Hükümlü ve Tutuklu Haklarının Dünyada ve Ülkemizde
Gelişim Süreci
Hükümlü ve tutukluların hakları geçtiğimiz yüzyılda;
Modern ceza infaz sistemlerindeki gelişmeler paralelinde genel olarak tüm dünyada
iyileşmeler göstermekle birlikte, bu göreceli iyileşme süreci İkinci Dünya Savaşı’nda
mahpuslara yönelik olarak uygulanan yoğun insanlık dışı muamelelerin de etkisi ile insan
hakları temelinde şekillenmesi öngörülen uluslararası sistemler ve işbirliği süreçleri ile de
doğrudan ilişkilidir. Günümüzde uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukukun temel
eksenlerinden birisini oluşturan insan hakları söylemi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü
kavramları ile birlikte anılmakta ve bir ülkedeki yaşam kalitesini belirleyen temel
parametreler arasında sayılmaktadır. Bu bölümde; hükümlü-tutuklu hakları ilk olarak ceza
sistemlerindeki gelişmeler, ardından da uluslararası insan hakları söyleminin gelişimi
içerisindeki özel konumu irdelenerek değerlendirilecektir.
Her iki boyutun gelişimi göz önüne alınarak yapılacak değerlendirme neticesinde ise
dünyada ve ülkemizde mahpus haklarının mevcut durumu ile ilgili ortak bir sonuca
ulaşılmaya çalışılacaktır.
Bilinen ilk yazılı örneklerini MÖ 18. yüzyıla kadar uzanan Hammurabi Kanunlarının
oluşturduğu ceza hukuku sistemleri, çok farklı uygulama örneklerinden oluşsa da genel
olarak suçlunun cezalandırılmasına odaklanmıştır. Suçlu, suçu yalnızca mağdura karşı değil
toplum kurallarını ve sözleşmesini çiğneyerek genel olarak topluma karşı işlediğinden,
devlet mekanizmasının öngördüğü müeyyidelere maruz bırakılmıştır. Madenlerde, kürek
forsacılığında tersanelerde çalıştırılmak bedensel cezaların en bilinen örnekleri olarak
sayılabilir. Bunun yanı sıra idam, işkence, kırbaçlama da siyasi ve nitelikli suçlarla ilgili
geleneksel olarak başvurulan cezalandırma şekilleri arasında idi. İnfaz sürecinde
mahpusların tutulduğu ortamlarda, cezaların ağırlığı ile paralel şekilde olumsuz yaşam
koşullarını içermekteydi. Batı Avrupa’da 15. yüzyıldan itibaren hümanist (insancıl)
düşüncenin ön plana çıkmaya başlaması ile sorgulanmaya başlanılan mevcut siyasi, sosyal,
dini ve hukuki yapılanmaların alternatifleri infaz sistemleri içinde söz konusu olmaya
başladı. Modernizmin; toplumu, devleti ve bireyleri idealize etmek ve belirlenen ideallere
yönelik olarak onları biçimlendirmeye/iyileştirmeye yönelik çalışmaları, infaz sistemlerinde
ideal barınma koşulları arayışını ve mahkûmların ıslahı düşüncesini ortaya çıkardı. John
Howard’ın 1777 tarihli çalışması bu anlamda yapılan çalışmaların ilk ve kapsamlı örneği
sayılmaktadır.
Islah düşüncesi; suçlunun vicdani ve dini olarak arınabilmesi, kendisini yeniden Tanrı
yoluna, topluma ve ailesine adamaya yönlendirmesinin mümkün olabileceği inancından
kaynaklanmaktaydı. Bu boyutu ile cezaevleri, arınma amaçlı bir tür dini eğitimin yoğun
olarak verildiği sosyal kurumlar olarak belirginleşmeye başladı.. Bireyselleşmemiş ve
bilimsel altyapısı yeterince derinleştirilmemiş bu ıslah çalışmalarının mahkûmlar üzerindeki
olumlu etkisinin sınırlı ve şekilsel kaldığını belirtmek gerekir.
Cezaevi olgusunu günümüzde hâla mahkûmların genel olarak hâkim düzene uymaları
için kurgulanmakta olan zihinsel ve davranışsal bir arınma ve yeniden bilinçlendirilme
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mekânı olarak gören eleştirel kuramın keskin bakış açısı; yirminci yüzyılın ikinci yarısından
itibaren yaygınlaşmaya başlayan cezada ölçülülük, mahkûmların yeniden topluma
kazandırılması odaklı bireyselleştirilmiş iyileştirme programları, cezaevi güvenlik
sistemlerinin mahkûmların yarattığı risk gruplarına göre farklılaştırılması, cezaevi
personelinin mesleki nitelikleri ve uygulama standartları hususunda eğitimi, ceza infaz
sistemlerinin idari, hukuksal ve toplumsal denetime daha çok açık olması, alternatif ceza ve
tedbirlerin daha kapsamlı olarak uygulanması, cezaevlerinin belirlenen asgari standartlarla
uyumlu fiziki altyapıya kavuşmasına yönelik yapılan çalışmalar, mahkûm hakları ile ilgili
olarak ulusal yasama organı ve diğer meşru ulusal ve uluslararası otoritelerin belirledikleri
uygulamalar hakkında mahkûmların siyasi ve hukuki zeminlerde hak arama mekanizmaları
gibi somut olgular karşısında artık olabildiğince marjinal kalmaya başlamıştır.
Yukarıda ifade edilen programlar, gelişmiş ülkelerde infaz rejimlerinin etkinliğinin
geçtiğimiz dönemlere kıyasla artmasına kaynaklık etse de mevcut durumun tüm dünyada
genel bir iyileşme ve etkinleşmeye yönelmiş olduğunu öne sürmek eldeki veriler ışığında
olası değildir. Göreceli olarak diğer kıtalara göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi daha
üst düzeyde olan Avrupa kıtasında dâhi, suç oranları son 50 yıllık dilimde giderek yükselme
eğilimindedir. Cezaevlerinde güvenlik sistemleri gelişse de, yüksek doluluk oranları,
cezaevlerinde ve salıverme sonrasında yüksek yeniden suç işleme eğilimleri; cezaevleri
olgusunun hâlâ üzerinde düşünülmesi, yeni politikalar ve stratejiler geliştirilmesi, yeterli
kaynak ayrılarak mevcut altyapısal ve personel yetersizliklerinin giderilmesi gereken bir
olgu olduğunu ortaya koymaktadır.
Ülkemiz infaz sisteminde de, son on yılda yukarıda değinilen dönüşüm paralelinde
infaz uygulamalarında iyileşme eğilimi hız kazanmıştır. Bu kapsamda ülkemizde; infaz
mevzuatının reforme edilerek güncellenmesi, düşük kapasiteli infaz kurumlarının kapatılarak
kampüs sistemine geçilmesi, fiziki ve teknolojik altyapı eksikliklerinin giderilmesi bununla
birlikte:
Koğuş sisteminden oda sistemine geçilmesi, bireysel ve ortak iyileştirme ve meslek
edindirme programlarının yaygınlaştırılması, personelin eğitimi konusunda dört eğitim
merkezinin faaliyete geçirilmesi, Avrupa Konseyi başta olmak üzere uluslararası işbirliği
projelerinin yaygınlaştırılması suretiyle modern dünyadaki infaz sistemlerindeki
dönüşümlerle uyumlu, kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci devam etmektedir.

1.6.1. İşkence
İşkence kavramı genel olarak aşırı eziyet etme, maddi ve manevi mahiyette eza verici
hareket, şiddetli eziyet, zulüm, herhangi bir amaçla birisine maddi veya manevi büyük acı
(cismen eza) verici harekette bulunmak, bir kimseye çeşitli yöntemlerle uygulanan bedensel
eziyet veya çektirilen ruhsal acı gibi anlamlara sahiptir. Farsça kökenli işkence bir kimseye
bir şeyi söyletme ya da yaptırma amacıyla maddi ya da psikolojik yöntemlerle acı çektirerek
uygulanan baskı ya da eziyettir. Genel anlamdaki bu tür tanımlamaların ortak noktası
herhangi bir sebeple, maddi veya manevi kuvvetli acı ve ıstırap vermektir. (Yılmaz, 2007:3)
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Başka bir tanımda işkence, kamu gücünü kullanan bir görevli veya onun nüfuzu,
teşviki veya himayesi altında hareket eden bir şahıs tarafından, mağduru adli kovuşturmayla
ilgili olarak belirli bir şekilde davranmaya zorlamak ya da işlediği yahut işlediğinden şüphe
edilen bir fiil ya da herhangi temele dayalı ayrımcılık sebebiyle cezalandırmak amacıyla
işlenip kişide fiziksel ya da psikolojik olarak yoğun acı veya ıstırap doğurarak ya da diğer
herhangi bir şekilde insan onuruna ağır bir saldırı teşkil ederek onun manevi bütünlüğüne
veya özerkliğine zarar vermeye elverişli her türlü kasıtlı harekettir.
İşkence geçmişten günümüze kadar başlıca iki amaçla kullanılmıştır.
a) İdeolojik nedenlerle karşıt görüştekileri cezalandırmak, korkutmak, sindirmek,
b) Suçluların cezalandırılması ya da suç delillerinin elde edilmesi, suçla ilgili bilgilere
ulaşılması, sanığın itiraf ve ikrarının sağlanması amacıyla bir usul işlemi (adli
işkence) olarak uygulamak
İşkence ve diğer zalimane gayri insani veya küçültücü muamele veya cezaya karşı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin (1984) 1. maddesinde işkencenin tanımını yapılmıştır.
Buna göre " işkence" terimi, bir şahsa veya üçüncü şahsa, bu şahsın veya üçüncü şahsın
işlediği veya işlediğinden şüphe edilen bir fiil sebebiyle cezalandırılması amacıyla bilgi veya
itiraf elde etmek maksadı ile yapılan bununla birlikte;
Ayrım gözeten herhangi bir sebep dolayısıyla kamu görevlisinin veya bu sıfatla
hareket eden bir başka şahsın teşviki, rızası veya muvafakatiyle uygulanan fiziki veya
manevi ağır acı ve ızdırap veren bir fiil anlamına gelir.
Bu tanımdan, işkence teşkil eden üç ana unsur çıkartılabilir:

Şiddetli ruhsal acı veya eziyet uygulanması

Acının kasıtlı ve bilinçli olarak uygulanması

Bilgi almak, cezalandırmak ve sindirmek gibi belirli bir amacın izlenmesi

1.6.2. İşkence Suçunun Önlenmesi
Bugün işkenceyi yasaklayıp suç saymayan hiçbir demokratik devlet yoktur. (Tezcan,
Erdem vd, 2009:111) İşkence, uluslararası sözleşmelerle yasaklanmıştır. İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesinin 5. maddesinde “Hiç kimse işkence veya acımasız, insanlık dışı veya
küçük düşürücü muamele veya cezaya tabi tutulamaz” ibaresi yer almaktadır. Yine Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde “Hiç kimse işkence veya insanlık dışı veya
küçük düşürücü muameleye veya cezaya maruz bırakılmayacaktır” ibaresi yer almaktadır.
İşkence suçu birçok sözleşme ile uluslararası hukukta yasaklanmış ve ilgili
sözleşmelere taraf olan ülkelerde de işkence yapanlara karşı cezai yaptırımlar getirilmiştir.
İşkence ve benzeri muameleleri suç hâline getiren düzenlemelerdeki temel problem;
bu muamelelere ilişkin tanımların yokluğu, yine bu sebebe bağlı olarak bu muameleleri
birbirinden ayırmaya yarayacak somut kıstasların bulunmamasıdır. Bu sorun İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi 5. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesi
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bakımından da geçerlidir. İşkenceyle birlikte, aynı nitelikteki diğer hareketler de zalimane,
gayriinsanî, küçük düşürücü muameleler yasaklanmasına rağmen, konu hep işkenceyle sınırlı
bir şekilde anlaşılmakta, çoğunlukla işkenceye ilişkin “maddi veya manevi ağır acı ve ıstırap
veren fiil” şeklindeki tanım etrafında konu düğümlenip kalmaktadır. İşkence ve Diğer
Zalimane Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler
Sözleşmesinin (1984) 2. maddesinde:
1. Sözleşmeye Taraf Devlet, yetkisi altındaki ülkelerde işkence olaylarını önlemek için
etkili kanuni, idari, adli veya başka tedbirleri alacaktır.
2. Hiçbir istisnai durum, ne harp hâli ne de bir harp tehdidi, dâhili siyasi istikrarsızlık
veya herhangi başka bir olağanüstü hâl, işkencenin uygulanması için gerekçe gösterilemez.
3. Bir üst görevlinin veya bir kamu merciinin emri, işkencenin haklılığına gerekçe
kabul edilemez.
İbareleri ile taraf devletlere görev yüklemiş olup işkence suçun işlenmesinde hiçbir
mazeret kabul etmemektedir. Maddenin özellikle 2. fıkrası hiçbir istisnai durumun işkenceyi
haklı gösteremeyeceğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ayrıca 3. fıkrada kamu
merciinin emrinin de bu bağlamda geçersiz olduğunu ve emrin kesinlikle uygulanmaması
gerektiğini belirtmektedir.
Sözleşmenin 4. maddesinde işkenceyi cezalandırma yükümlülüğü başlığı altında:
1. Her Taraf Devlet, tüm işkence eylemlerinin kendi ceza kanununa göre suç olmasını
sağlayacaktır. Aynı şekilde, işkence yapmaya teşebbüs ve işkenceye iştirak veya suç
ortaklığı yapan şahsın fiili suç sayılacaktır.
2. Her Taraf Devlet, fiilleri ağırlıklarını dikkate alarak uygun müeyyidelerle
cezalandıracaktır.
İbarelerinin sonucu olarak taraf devletlerin, işkence suçuna karşı cezai yaptırımlar
düzenlemeleri öngörülmektedir. Sözleşmenin en önemli maddelerinden ve taraf devletlere
yükümlülük atfeden 10. maddesi işkence yasağı hakkında kamu görevlilerine eğitim
verilmesi hakkındadır. Buna göre:
1. Her bir Taraf Devlet, işkence yasağı konusundaki eğitim ve bilginin sivil veya
askeri bütün kanun adamlarının, sağlık personelinin, kamu görevlilerinin ve herhangi bir
biçimde gözaltına alınan, tutulan veya hapsedilen bireylerin nezaretiyle, sorgulanmasıyla
veya ıslahıyla meşgul olan diğer kimselerin eğitim programlarına dâhil edilmesini sağlar.
2. Her bir Taraf Devlet bu tür kimselerin görev ve yetkileri konusunda yayınlanan
yönetmelik veya talimatlarda işkence yasağına yer verir.
Maddenin içeriğinde özellikle 1. fıkrada hapsedilen bireylerin iyileştirilmesi ile
görevli olan personelin de insan hakları eğitimden geçirilmesi gerektiğini bildirilmektedir.
Bu yüzden ceza infaz kurumunda görev yapan tüm personelin insan hakları eğitimden
geçmesi gerekmektedir. Bu eğitimler sonucunda cezaevi personeli:
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Mahkûmlara iyi, insani ve adil bir şekilde davranmasını sağlamayı,
Bütün mahkûmların emniyette olmasını sağlamayı,
Tehlikeli mahkûmların kaçmasını önlemeyi,
Cezaevlerinde asayiş ve düzen olmasını sağlamayı,
Mahkûmlara mahkûmiyet sürelerini olumlu bir şekilde değerlendirme fırsatı
vererek tahliye edildikten sonra yeniden topluma katılabilmelerini sağlamayı
prensip edinmelidir.

Ayrıca ceza infaz görevlilerinin (zor ve tehlikeli mahkûmlar da dâhil olmak üzere)
bütün mahkûmlara karşı dengeli, insani ve adil bir şekilde davranmalarını sağlayacak
eğitimden geçirilmesi gereklidir. Ceza infaz kurumda görev yapacak personelin zor kullanma
sırasında davranışı ve orantılı güç konularında kesinlikle profesyonel bir eğitime tabii
tutulması gerekmektedir. İşkence davranışı, devletin içinde bulunduğu özel koşullar ve ihlâle
yol açan şartlar, örneğin terör veya organize suçlarla mücadele gereği ya da mağdurun
kışkırtıcı ve benzeri davranışları, üçüncü maddenin ihlâlini haklı göstermez, failin ve
devletin sorumluluğunu azaltmaz. (Tomasi/Fransa 27.8.1992; Chahal/Birleşik Krallık
15.11.1996;) Madde hükmü sadece gerçek kişileri korumaya yönelik olup hükmün amacı
beden bütünlüğünü ve kişi haysiyetini mutlak surette korumaktır. Sözleşmenin üçüncü
madde hükmü, niteliği itibariyle devletlere sadece negatif (olumsuz) bir yükümlülük, yani
işkence etme yasağını yüklemekle kalmaz. Aynı zamanda burada pozitif (olumlu-aktif) bir
davranış yükümlülüğü de söz konusudur. Zira devletler aynı zamanda yetki alanlarında
bulunan hiç kimsenin bu tür bir muameleye maruz kalmamasını sağlamak, üçüncü maddeye
aykırı muameleleri önleyecek ve cezalandıracak yasaları çıkarmak, önleyemedikleri ihlâlleri
ise etkin olarak kovuşturmakla mükelleftir.
Bu çerçevede her devlet ilgili mevzuatını işkence ve kötü muamele fiillerinin
işlenebilme ihtimalini en aza indirgeyici şekilde düzenlemek ve bu eylemlere karşı maddi ve
usulî koruma tedbirleri getirmek zorundadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de kendi anayasasında ve ceza kanunlarında da bununla
ilgili düzenlemelere gitmiş ve işkence ve kötü muameleyi kesin bir şekilde yasaklamıştır.
1982 Anayasasının 17/3. maddesinde “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan
haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” ibaresi işkence
yasağı konusunda anayasal güvence altına alınmıştır. Ayrıca 12/10/2004 tarihli ve 25611
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunun 94 ve 95 ve 96.
maddeleri işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence ve eziyet başlıkları hakkında
düzenleme getirmiştir. Buna göre;


İşkence

Madde 94(1) Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı
çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak
davranışları gerçekleştiren kamu görevlisi hakkında üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
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(2) Suçun;
a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan
kişiye ya da gebe kadına karşı,
b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla,
İşlenmesi hâlinde, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(3) Fiilin cinsel yönden taciz şeklinde gerçekleşmesi hâlinde, on yıldan onbeş yıla
kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) Bu suçun işlenişine iştirak eden diğer kişiler de kamu görevlisi gibi cezalandırılır.
(5) Bu suçun ihmali davranışla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada bu nedenle indirim
yapılmaz.
İşkence suçuna ilişkin 94. maddede hukuka uygunluk nedenlerine ilişkin özel bir
düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, hukuka aykırılık konusunun Kanunun 24, 25 ve
26. maddelerinde öngörülen hukuka uygunluk nedenleri çerçevesinde ele alınması gerekir.
Bu noktada özellikle, “amirin emrini icra” ve “mağdurun rızası” özellik arz etmektedir. Zira
hakkın icrası (m. 26/1) hukuka uygunluk nedeni olarak işkence suçu bakımından uygulama
alanı bulmaz ve yine meşru savunmanın (25/1) ve zorunluluk hâlinin (25/2) şartlarının
işkence suçundan oluşması söz konusu değildir.
Kanunun 24. maddesinin 2. fıkrasına göre, “yetkili bir merciden verilip, yerine
getirilmesi görev gereği zorunlu olan bir emri uygulayan sorumlu olmaz”. Ancak yetkili
merciin verdiği emrin konusunun suç teşkil etmemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun
10. maddesine göre “Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez.” ibaresi
yer almaktadır. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere işkence zalimane davranış ve küçük
düşürücü davranış amir tarafından maiyetindeki memura emir olarak verilse dahi emir
kesinlikle yerine getirilmez.
Devlet Memurları Kanununun 13. maddesinde “Kişilerin uğradıkları zararlar” başlığı
altında (26.03.2002 tarihinde yapılan) düzenleme sonucunda işkence, zalimane davranış,
gayri insani davranış veya haysiyet kırıcı davranış suçlarını işleyen memura yaptırım
getirmiştir. Buna göre:
Madde 13 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/6 md.)
(Değişik birinci fıkra 6/6/1990-3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle
ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine
değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce
tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kâğıtların ilgili personel
tarafından zimmete geçirilmesi hâlinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu
beklenmeden hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre
sorumlu personelerücu hakkı saklıdır.
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(Ek: 26/3/2002-4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı
muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda
devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, yukarıdaki suçları işleyen devlet
memurlarının AİHM kararları sonucunda hükmedilen tazminatların (devletin sorumlu
personele rücu etmesi üzerine) ödenmesinden sorumlu olduğunu belirtilmektedir.
Türk Ceza Kanunun 95. maddesi işkence konusunu işlemekte ve neticesi
ağırlaştırılmış olan işkence hakkındaki yaptırımları sıralamıştır. Bu durumda konusu suç
teşkil eden emri yerine getiren ile emri veren sorumlu olacaktır. (1982 Anayasası, Madde
137/2; Türk Ceza Kanunu M. 24/3) Astın, üstten gelen emrin hukuka uygunluğunu
denetlemesinin engellendiği hâllerde emri veren üst sorumlu olacaktır. (TCK M. 24/4).
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 10. maddesine göre “Amir, maiyetindeki
memurlara kanunlara aykırı emir veremez.” ibaresi yer almaktadır. Bu maddeden de
anlaşılacağı üzere işkence, zalimane davranış ve küçük düşürücü davranış amir tarafından
maiyetindeki memura emir olarak verilse dahi emir kesinlikle yerine getirilmez.
Devlet Memurları Kanununun 13. maddesinde “Kişilerin uğradıkları zararlar” başlığı
altında (26.03.2002 tarihinde yapılan) düzenleme sonucunda işkence, zalimane davranış,
gayri insani davranış veya haysiyet kırıcı davranış suçları işleyen memura yaptırım
getirmiştir. Buna göre:
Madde 13 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/6 md.)
(Değişik birinci fıkra 6/6/1990-3657/1 md.) Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle
ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil
ilgili kurum aleyhine dava açar. Ancak devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya
muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kâğıtların ilgili personel tarafından
zimmete geçirilmesi hâlinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden
hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele
rücu hakkı saklıdır.
(Ek: 26/3/2002-4748/3 md.) İşkence ya da zalimane, gayri insani veya haysiyet kırıcı
muamele suçları nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince verilen kararlar sonucunda
devletçe ödenen tazminatlardan dolayı sorumlu personele rücu edilmesi hakkında da
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.
Madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, yukarıdaki suçları işleyen devlet
memurlarının AİHM kararları sonucunda hükmedilen tazminatların (devletin sorumlu
personele rücu etmesi üzerine) ödenmesinden sorumlu olduğunu belirtilmektedir.
Türk Ceza Kanunun 95. maddesi işkence konusunu işlemekte ve neticesi
ağırlaştırılmış olan işkence hakkındaki yaptırımları sıralamıştır. Buna göre;

Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,
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Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,
Yüzünün sürekli değişikliğine,
Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

Neden olmuşsa yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza bir kat artırılır.
(3) İşkence fiillerinin vücutta kemik kırılmasına neden olması hâlinde, kırığın hayat
fonksiyonlarındaki etkisine göre sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(4) İşkence sonucunda ölüm meydana gelmişse, ağırlaştırılmış müebbet hapis Türk
Ceza Kanunun 95. maddesinde ise eziyet suçu tanımlanarak, suça karşılık öngörülen cezalar
belirtilmiştir. Buna göre;


Eziyet

Madde 96 (1) Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında
iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Yukarıdaki fıkra kapsamına giren fiillerin;
 Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan
kişiye ya da gebe kadına karşı,
 Üstsoy veya altsoya, babalık veya analığa ya da eşe karşı,
 İşlenmesi hâlinde, kişi hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin işkence ile ilgili birçok kararı bulunmaktadır.
Değinildiği üzere, AİHS 3. maddesi “Hiç kimse işkence veya insanlık dışı veya küçük
düşürücü muamele veya cezaya maruz bırakılmayacaktır.” ibaresini içermektedir. AİHM,
işkence ile diğer kötü muamele türleri arasındaki ayırımın “yapılan eziyetin yoğunluğundaki
fark” temelinde yapılması gerektiğini belirtmiştir. Yapılan eziyetin şiddeti veya yoğunluğu
arasındaki faktörler kıstas alınarak değerlendirilebilir:
-süre,
- fiziksel ve ruhsal etkiler,
- mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu,
- muamelenin uygulanış şekli ve yöntemi.
Bu kıstasların, mağdurun cinsiyeti, yaşı ve sağlık durumu gibi sübjektif unsurları belli
bir muamelenin yoğunluğunun değerlendirilmesi açısından önemlidir. Ancak, bir eylemin
işkence olup olmadığının değerlendirilmesinde, bu gibi göreceli faktörlere atfedilen önem
minimal olmalıdır. Kişinin erkek ya da kadın olmasına veya beden yapısının güçlü ya da
zayıf olmasına bakılmaksızın, objektif ölçülerde yeterli şiddette acı veren eylemler işkence
olarak kabul edilecektir. İşkencenin diğer bir özelliği ise kasıt içeren bir insanlık dışı
muamele türü olmasıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek mahkûm kabuldeki hükümlü ve
tutuklunun psikolojik yapısına ilişkin görseller bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Psikolojinin tanımı ve alanlarını
açıklayınız.

 Psikolojinin tanımı ve alanlarını
İnternetten yararlanmalısınız.

 Problem gözlemlendiğinde tutuklu
ve hükümlüleri psikolojik servise ve
idareye bildiriniz.

 Anormal davranışları ve psikolojinin
alanlarını
internetten
ve
kütüphaneden incelemelisiniz.

 Kişilik gelişimi ve bozukluklarını
açıklayınız.

 Kişilik gelişimi hakkında internetten
araştırma yapmalısınız.

 Ahlak gelişimini açıklayınız.
 Toplumu suça
açıklayınız.

iten

nedenleri

 BM İnsan Hakları Sözleşmesindeki
tutuklu ve hükümlü haklarını
açıklayınız.
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 Ahlak
gelişimini
internetten
incelemelisiniz.
 Toplumu suça iten nedenlerle ilgili
yazılı ve görsel kaynaklardan
araştırma yapmalısınız.
 Dünyada kabul edilmiş tutuklu ve
hükümlü haklarına ilişkin belgeleri
incelemelisiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Psikoloji insan davranışını ve bilişsel süreçlerini bilimsel olarak inceleyen bilim
dalıdır.

2.

( ) Gelişim psikolojisi, davranışın temelinde yatan nedenleri anlamak için araştırma
yapar.

3.

( ) Sosyal psikoloji, bireylerin kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu biçimleri
ile ilgilenir.

4.

( ) Kişilik psikolojisi, bireyin grup içindeki davranışlarını inceler.

5.

( ) Endüstri psikolojisi belirli bir işe en uygun kişiyi veya belirli bir kişiye en uygun
işi seçme ile ilgilenir.

6.

( ) Anti sosyal kişilik bozukluğu, halk arasında "psikopat" diye tarif edilen kişilerin
gösterdikleri davranış bozukluklarıyla tanımlanabilen bir kişilik bozukluğudur.

7.

( ) Pasif-agresif kişilik bozukluğunda kişiler rutin sosyal ve mesleki işlerini
yürütürken pasif bir direnç gösterir ve işleri bilerek ağırdan alırlar.

8.

( ) Paranoid kişilik bozukluğu teşhisi, yaşam boyunca sosyal çekingenlik gösteren
hastalara konur. İnsan ilişkilerinde donuk, kısıtlı, içe dönük, tuhaf, kapalı, izole ve
yalnızdırlar.

9.

( ) Damgalama teorisi ya da etiketleme teorisinde kişilerin de neden suç

10.

( ) Oligofreni olarak isimlendirilen zekâ geriliği, normal zekânın altında
olma, toplumsal olarak beklentileri karşılayamama, gündelik yaşamı sürdürme
güçlüğü hâlleridir.

işledikleriyle ilgilenmez.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, hükümlü ve
tutuklular içerisinde farklı suç gruplarını ve psikolojik sorunları olanları tespit
edebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Hükümlü ve tutuklu psikolojisi hakkında kütüphanelerden, internet sitelerinden
bilgi toplayınız.



Suç ve suça teşvik eden olayları anlatan bir oyun hazırlayarak sınıfta dramatize
ediniz.

2. PSİKO-SOSYAL SERVİSİN GÖREV VE
SORUMLULUKLARI
Hükümlü-tutukluların bireysel özelliklerini, yaşam standartlarını ve suç işleme
nedenlerini belirleyerek, kişiliklerini geliştirmelerine ve yeniden eğitilerek topluma
kazandırılmalarına yardımcı olmaktır. Psiko-Sosyal yardım servisinde görevli psikolog,
sosyal hizmet uzmanı varsa psikiyatr ve pedagog; hükümlü-tutukluların suç ve suç işleme
nedenlerinin kökenine inerek onları anlamaya çalışır.
Bu amacı gerçekleştirmek için; her uzman kendi mesleki formasyonu çerçevesinde
çeşitli psiko-sosyal iyileştirme ve yardım yöntemlerini kullanarak kişinin suç işlemesine yol
açan nedenleri ortadan kaldırmaya, onu eğitip rehabilite ederek tahliye sonrasında toplumda
karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etmeye hazırlamaya ve olumsuz duygu ve düşüncelerini
gidermeye çalışır.

2.1. Psikologların Görev ve Çalışma Standartları
Psikolog; öncelikle hükümlü-tutuklu davranışlarını anlamaya, açıklamaya, nedenlerini
ortaya koymaya ve değerlendirmeye çalışır. Bu sayede, hükümlü-tutuklunun kişilik yapısını
geliştirmesine ve onların yeniden eğitilerek topluma kazandırılmalarına yardım ederek,
çevreleriyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamalarını amaçlar.
Bu amaçları gerçekleştirmek üzere çalışmalarını; planlama, yürütme, izleme ve
değerlendirme süreçleri içinde uygular. Uygulamalarında gözlem-görüşme, psikolojik
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ölçme-değerlendirme, rehberlik-danışmanlık ile çeşitli psikoterapi yöntem ve tekniklerini
kullanır.


Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler
•

Kuruma Girişteki Hizmetler
o
o
o
o

o
o

•

Kuruma yeni gelen hükümlü-tutukluyla geçici kabul bölümünde
azami ilk 3 gün içinde görüşmesini yapar.
Yapılan bu ilk görüşmede psikolog kendini ve kurumda yürütülen
psikolojik hizmetleri tanıtır.
Hükümlü-tutuklunun psikoloğa hangi durumlarda ve nasıl
başvurabileceğini anlatır.
Bu görüşmede hükümlü-tutukludan fiziksel yapısı, kendisi ve
ailesi ile ilgili demografik bilgileri varsa daha önce yaşadığı
psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde
bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır.
Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma
formuna kaydedilir.
İlk görüşmede elde edilen bu bilgiler Oda Seçici Heyette hükümlütutuklunun yerleştirileceği odanın belirlenmesi çalışmasında
kullanılır.

Kurum Sürecindeki Hizmetler
o

o

o
o

o

İlk Görüşmeden sonra kuruma yerleştirilen hükümlü-tutuklu ile
yaklaşık 1 aylık süre içerisinde daha detaylı olan ikinci bir görüşme
yapılır.
Bu görüşmede; kişinin kendisini nasıl değerlendirdiği, geçmişe ve
geleceğe ait duygu düşünce ve planları, kaygı ve korkuları,
çevresine, ailesine, otoriteye, suçuna ilişkin duygu düşünceleri ile
kuruma girişinden sonraki düşünce ve değerlendirmeleri ile ilgili
bilgiler alınır ve kaydedilir.
Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda psikolog,
gerekli gördüklerini tekrar görüşmek üzere randevu verir.
İkinci görüşmeden sonra başlayan psikolojik hizmetler sürecinde;
hükümlü-tutuklunun psiko -sosyal sorunlarının değerlendirilmesi
ve giderilmesi amacına yönelik olarak bireysel yada grup görüşme
psikoterapileri yapar.
Psikolog mesleki çalışmalarında, uzmanlık alanının yöntem ve
tekniklerinin yanı sıra, çeşitli test, envanter, ölçek gibi ölçme
değerlendirme araçları kullanır. Gerekirse yeni ölçmedeğerlendirme araçları geliştirir ve bunların kullanılması,
uygulanması, değerlendirilmesinde Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü “Eğitim Birimi Şube Müdürlüğü” ile işbirliğine girer.
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o

o
o

o
o

o

o

o

o

•

Her hükümlü-tutuklu için dosya açar ve bu dosyalarda “hükümlütutuklu tanıma formu” ve yapılan görüşmelerin kayıtlarını
muhafaza eder. Açılan dosya, hükümlü tahliye olduktan bir yıl
sonra kurum müdürünün bilgisi dâhilinde imha edilir.
Genel değerlendirme yapmak için hükümlü-tutuklular ile sorunu
olsun yada olmasın belli periyotlarla görüşmeler yapar.
Yapılacak diğer görüşmeler; psikoloğun değerlendirmeleri, doktor,
sosyal hizmet uzmanı, müdür ve diğer personelin önerileri,
hükümlü-tutukluların istekleri doğrultusunda planlanır. Gerekli
bilgi alış-verişleri yapılır. Çalışmalarını mesleki etik kurallarına
uygun gerçekleştirir. Kişinin can güvenliğini ve kurumun genel
asayişini tehlikeye düşürebilecek konularda gerekli tedbirlerin
alınmasını sağlar.
Psikologlar çalışmaları çerçevesinde hükümlü tutukluların infaz
dosyaları ve mektuplarından bilgi kaynağı olarak yararlanır.
Hükümlü-tutuklularla yapılan bireysel görüşmeler, uygulanan
testler sonrası, psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği düşünülenler
kurum doktoruna yönlendirilir ve gerekli bilgiler verilir.
Psikolog kurum doktoru tarafından kendisine yönlendirilen
hükümlü-tutuklularla görüşür. Görüşme sonrası ilgili hakkında
doktora bilgi verir, önerilerini iletir. Doktor tarafından bildirilen
psikiyatrik tedavi görenlerin takibine gerekli dikkat ve özen
gösterilir.
Kendisine ve başkasına zarar verme riski taşıyan hükümlütutukluların güvenli bir odaya alınmasını önerir ve bu konuda
kurum doktoruyla işbirliği yapar. Bu kişilere psikolojik destek
hizmetleri daha yoğun verilir ve takibe alınır.
İşyurdu iş alanında çalışmak konusunda hükümlü-tutukluyla kişilik
yapısına, bilgi ve yeteneklerine, benlik tasarımına en uygun düşen
iş veya meslek kolunu tespit eder. Önerilerini idareye sunar. Sosyal
hizmet uzmanı ile bilgi alışverişinde bulunur.
Hükümlü-tutuklunun kendisi ile diğer insanlarla, fiziksel çevresiyle
her türlü etkileşimini gözetlemek ve ilgili birey hakkında daha
geniş bilgilere ulaşabilmek için kurum şartlarına uygun her
ortamda gözlem ve görüşmeler yapar.

Tahliye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Hizmetler
o

o

Psikolog; hükümlülük süresi bitmeden önce hükümlüyü topluma
yeniden hazırlamak ve karşılaşabileceği sorunları gerçekçi bir
şekilde çözümlenmesini sağlamak için görüşmelerini arttırır.
Tahliye sonrasında hükümlünün bir işe yerleştirilmesi konusunda
gerekli gördüğü kişiler hakkında sosyal hizmet uzmanlarına
önerilerde bulunur.
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Personele Yönelik Hizmetler
•
•
•

•
•



Kurum personelinin sorunlarının tespitine ve çözümü için gerekli
gördüğü durumlarda grup yada bireysel görüşmeler yapar.
Güvenlik ve gözetim servisi personelinin vardiya öncesi yada sonrası iş
ortamının yaratmış olduğu stresten uzaklaşması için gerekli programları
önerir. (rahatlama egzersizleri, kültür fizik hareketleri gibi )
Personel ile hükümlü-tutukluların arasında karşılıklı anlayışın gelişmesi
için danışmanlık yapar, gerekirse önerilerde bulunur. Psiko -sosyal
dengenin bozulmaması amacıyla personeli eğitici olarak gözler ve hatalı
davranışların nasıl düzeltilmesi gerektiği hakkında bilgi verir.
Hükümlü-tutukluların psikolojik durumları hakkında etik kurallar
dâhilinde gerekli personele bilgiler verir, nasıl davranmaları gerektiği
konusunda önerilerde bulunur.
Kurum personelinin; yönetim ve hükümlü-tutuklularla ilişkilerinin
iyileştirilmesinde danışmanlık yapar. Olumlu sıcak bir örgüt iklimi
sağlamaya çalışır.

İdari Görev Yetki Ve Sorumlulukları
•

Hükümlü-Tutukluların psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının
nedenlerini değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak
amacıyla Disiplin ve İdare Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına
katılır ve oy kullanır.

Disiplin Kurulunda;
•
•
•

Kuruma uyum sağlayan, uygulanan tretman alışmalarında olumlu
gelişmeler kaydeden hükümlü-tutukluların ödüllendirilmesini teklif eder.
Disiplin işlemi gerektiren bir durumla karşılaştığında durumu tutanakla
tespit eder, gerekli işlemler için kuruma iletir.
Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda, hükümlü veya tutuklunun
ifadesinin alınması aşamasında bulunur. Gerekli gördüğü durumlarda
bireysel görüşme yapar.

İdare Kurulunda ;
•
•
•
•

Hükümlülerin müşahede ve sınıflandırma aşamalarında görev alır.
Hükümlü-tutukluların odalara yerleştirilmesine ve değiştirilmesine karar
veren Oda Seçici Heyetin üyesidir.
Hükümlülerin “Sicil ve Müşahede Dosyasında” psikoloğa ait olan kısmı
açık ve eksiksiz bir şekilde doldurur. Görüşlerini yazar. Bu bilgileri 6
ayda bir yeniler.
Psikolog sosyal hizmet uzmanı ile dönüşümlü olarak Yayın Seçici
Kurulunun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.
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•
•
•
•

•
•
•
•

Çalışmaları ve sonuçları ile ilgili olarak Bakanlıkça belirlenen sürelerde
faaliyet raporu düzenler.
Her hükümlü–tutuklu için dosya açar.
Hükümlü-tutukluların suç ve suç işleme nedenlerini doğru
değerlendirebilmek, sicil ve müşahede dosyalarını eksiksiz doldurmak
için ilgilinin dosya ve belgelerini inceler.
Çalışmalarını yasal çerçevede sürdürebilmek için bakanlıktan gönderilen
psiko -sosyal hizmet, eğitim, ıslah ve infaz ile ilgili yönetmelik, genelge
ve yazıların birer örneğini alır. Bu örnekleri dosyalayarak muhafaza eder.
Mesleki çalışmalarını bunlara uygun olarak düzenler.
İnfaz, cezaevi, suç ve suçluluk gibi konularda, kaynakların,
araştırmaların, dokümanların teminini talep eder, çalışmalarını bu
kaynaklardan yararlanarak geliştirir.
Personelin hizmet içi eğitimde Cumhuriyet savcısı tarafından
görevlendirildiğinde konusu ile ilgili öğretici olarak görev yapar.
Kurumun gözlenen aksaklıklarının iyileştirilmesi için görüş ve önerilerde
bulunur.
Olağanüstü durumlarda (isyan, açlık grevi, ayaklanma gibi) psikolojik
yardımlar konusunda idareye görüş ve önerilerini bildirir. Olayın sona
ermesi için gerekli durumlarda görüşmeler yapar. Belirtilen görev yetki
ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için cezaevi personeli yardımcı
olur. Çalışmaların engellenmesi durumunda gerekçeli rapor hazırlayarak
durumu silsile yolu ile üst makamlara iletir.

Diğer Mesleki Çalışmalar
•
•
•

Cezaevi yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki araştırma kaynak
ve dokümanları takip etmeye gayret eder. Kurum içinde çeşitli araştırma
projeleri geliştirip uygulayabilir.
Mesleki toplantı panel ve bilimsel çalışmalara katılmayı talep eder.
Kurum yönetimi bu konularda yardımcı olur.
Üniversite hastane ve diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve sivil
toplum örgütleri ile ilişkiler kurarak kurumdaki psiko -sosyal
hizmetlerinin kalite ve etkinliğini arttırmaya çalışır.

2.2. Sosyal Hizmet Uzmanın Görev ve Çalışma Standartları
Sosyal Hizmet Uzmanı; bireylerin, grupların ve toplulukların, kendilerinden yada
içinde yaşadıkları sosyal çevreden kaynaklanan psiko-sosyal sorunlarını tespit ederek,
bireyin toplumsal fonksiyonlarını düzeltmek, desteklemek ve değiştirerek sorun olarak
getirilen
olgunun
çözülmesi
ve
giderilmesine
yönelik
çalışmalar
yapar.
Bu sorunların çözümü yada en aza indirgenmesi için kendi mesleki yöntem ve teknikleri
kullanarak gerekli yardımları yapar.

57

Sosyal Kişisel Çalışma Yöntemi; Psiko-sosyal sorunu olan kişi ve ailelerle yürütülen
çalışma yöntemidir. Sorunlar kişinin aile, arkadaş, çevre ya da toplumdaki statüsüne ilişkin
çeşitli rolleri etkin bir biçimde yerine getirmesini sınırlar ve engeller niteliktedir.
Bu yöntem ile amaç; Birbiriyle ve bulundukları çevredeki koşullarla ilişkilerinde
güçlüğü olan kişilerin sosyal fonksiyonlarını düzeltmek, desteklemek ve gerekiyorsa
değiştirmektir.
Sosyal Grup Çalışma Yöntemi; Küçük insan grupları yoluyla bireyde ve çevrede
arzulanan değişimleri yaparak bireyin gereksinimlerinin karşılanması ve sorunlarının
çözülmesine yardım etme sürecini içine alan bir sosyal hizmet yöntemidir.
Toplumla Çalışma Yöntemi; Toplum kalkınması, toplum organizasyonu, yönetim,
toplum kaynaklarından etkin ve verimli yararlanma yöntemleri gibi konular ile mevzuat
çalışmalarını içeren bir sosyal hizmet yöntemidir.
Bu tanımlar çerçevesinde; Sosyal hizmet uzmanı planlama, yürütme ve izleme
değerlendirme çalışmalarını mesleki bilgi ve uzmanlık alanı çerçevesinde yürütür. Mesleki
yöntem ile inceleme, problem çözme, gözlem, görüşme, rapor yazma ve dosyalama gibi
teknikleri çalışmalar sırasında kullanır.


Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler
•

Kuruma Girişteki Hizmetler
o
o

o

o

Hükümlü-tutuklu ile azami ilk üç gün içerisinde görüşmesini
yapar. İlk görüşme “geçici kabul odasında gerçekleştirilir.
İlk görüşmede hükümlü-tutukluya;
- Kendini ve mesleğini
- Kurumun amacı ve işleyişini,
- Kurumun fiziki yapısını,
- Kurumda bulunan servis ve hizmetler ile bu hizmetlerden nasıl
yararlanacağını,
- Kurumda düzenlenen çeşitli grup çalışmalarını,
- Eğitim olanaklarını,
- Atölye çalışmalarını,
- Mevcut sosyal faaliyetler konularında tanıtıcı bilgileri verir.
Bilgilendirme aşamasından sonra hükümlü-tutuklu hakkında ilk
bilgiler alınır. Alınan bilgileri açacağı “hükümlü-tutuklu tanıma
dosyasına kaydeder.
Hükümlü-tutuklu kuruma gelişini birinci derecede akrabalarından
birisine (anne, baba, eşi ve çocukları) bildirememişse onun adına
gereken haberin ulaşmasını sağlar.
Bu işlem; hükümlü-tutuklunun maddi olanakları elverişli ise üretici
fatura karşılığı kendisinden alınarak yürütülür, alınan bilgi
dosyasına işlenerek kendisine haber verilir.
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•

Kurum Sürecindeki Hizmetler
o

o

o

o

o

o

o

o

o

Hükümlü-tutukluyu kuruma geldiği andan itibaren her türlü
fiziksel ve sosyal ortamda gözler, fiziksel, zihinsel, duygusal,
sosyal, eğitim özellikleri ve geçmişi ile ilgili ve yetenekleri,
gereksinimleri, ümit ve beklentileri, sağlık durumu, konularında
bilgi toplar. Elde ettiği bilgileri kendi açtığı “hükümlü-tutuklu
tanıma dosyasına kayıt eder.
Hükümlü-tutukluyu daha iyi tanımak amacıyla; varsa önceden
tutulmuş kayıtları ve infaz dosyasını inceler. Elde ettiği bilgileri
kendi açtığı “hükümlü-tutuklu tanıma dosyasına işler.
Hükümlü-tutuklunun suçu, suça yöneliş nedenleri (aile ve
toplumun bakışı) konularında detaylı bilgi toplar. Tespit edilen
toplumsal fonksiyon bozukluğu varsa giderilmesine yönelik
mesleki yöntemleri kullanır. Gerekli gördüğü durumlarda
psikoloğa yönlendirme yapar.
Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda
bulunan iş yurtlarına katılım için hükümlü-tutuklu ile ortak
çalışarak kurum içinde çalışabileceği iş alanları konusunda bilgi
aktarımında bulunur. Psikolog ile işbirliği yaparak çalışabilecek
durumda olan kişileri İdare Kuruluna önerir.
Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun ailesi ve yakın çevresi ile
görüşme yaparak bilgi toplar. Sorunların tespit ve çözümlenmesine
yardımcı olur. Aile üyelerini kuruma çağırır veya ev ziyaretleri
yapar.
İdare bilgisi ve izni dâhilinde ödenek varsa ücretleri, kurumun
giderlerinden karşılanmak üzere, gerekli durumlarda hükümlütutukluların aileleriyle mektup veya telefon ile iletişim kurarak
ailenin destek ve yardımını alır, özel durumlarda aynı şehir içinde
olmak üzere mesai saatleri içinde suçlu ailelerin evine gider ve
görüşmelerde bulunur.
Eğitim, sağlık ve infaz personeli ile hükümlü veya tutuklu
hakkında görüşerek sürekli iletişim ve işbirliği sağlar. Gerekli
gördüğü bilgileri aktarır, onların gözlem ve görüşlerini alır.
Bireysel ya da sosyal problemleri olan hükümlü-tutukluların tespiti
ve problemlerin çözümü için psikolog ile görüş alışverişinde
bulunur. Problemi doğru olarak saptayabilmek için ihtiyaç
duyulursa diğer personelle de işbirliği yapar. Çalışmasını mesleki
etik kurallarına uygun gerçekleştirir. Kişinin can güvenliğini veya
kurumun genel asayişini tehlikeye düşürebilecek konularda gerekli
tedbirlerin alınmasını sağlar.
Sosyal hizmeti gerektiren durumlarda (hükümlü-tutuklunun
çocukları sosyal hizmet kurumlarında barınıyorsa, eşi kadın
sığınma evinde bulunuyorsa vb.) ilgili kurumlarla iletişim kurar ve
işbirliği konusunda çalışmalarını yürütür.
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o

o

o

o
o

o

o

o

o

o

•

Hükümlü-tutuklunun ölümü, ciddi hastalığı, sakatlığı ya da ruhsal
bakımdan uzun süreli yatılı tedavisi için bir kuruluşa sevki
durumunda ailesine haber verir.
Hükümlü-tutuklunun birinci derecede akrabalarının ölümü ya da
ciddi bir hastalık geçirmesi hâlinde ilk haberin verilmesi
durumunda psikolog ile koordineli olarak çalışır.
Hükümlü-tutuklunun ürettiği resim, karikatür vb. el işi eserleri ile
içeride imal ettiği el sanatlarının, imkânlar ölçüsünde
sergilenmesine çalışılır. Bu tür çalışmaları teşvik ve iş yurtları ile
birlikte organize eder.
Hükümlü-tutuklunun oda arkadaşları ile ilgili iletişim
problemlerinin çözümüne yardımcı olur.
Hükümlü-tutuklunun ziyaretçisinin gelip gelmediğini kontrol
ederek, hiç ziyaretçisi gelmeyenlere yönelik çalışmalarını yürütür.
İdareye rapor hâlinde sunar.
Hükümlü-tutuklunun talep etmesi ya da uzmanın uygun gördüğü
durumlarda belirli periyotlarda sosyal kişisel çalışma uygulaması
yapılır.
Olağanüstü durumlarda; (isyan, açlık grevi, ayaklanma gibi)
koşullar ölçüsünde (gerçekleştirilen olayın büyüklüğü, katılan kişi
sayısı, olayın içeriği vb.) müdahaleden önce idareye görüş
bildirilir, kişilerle görüşme yapar, iknaya çalışır.
Hükümlü-tutuklular ile personelin moral ve motivasyonunu
arttırmak
amacıyla
sosyal
ve
kültürel
faaliyetlerin
organizasyonunda çalışır. Kurum öğretmeni ile işbirliği yapar.
Sorun olsun olmasın mesleği ile ilgili takip etmeyi düşündüğü
Hükümlü-tutuklularla belirli aralıklarla görüşür, görüşme notlarını
dosyalar.
Rehabilitasyon amacıyla sosyal hizmet uzmanı her ortamda
Hükümlü-tutuklularla görüşme yapabilmelidir. Ayrıca Hükümlütutuklunun rahat açılması, güven duyması, sağlıklı bir gözlem
yapabilmesi ve çalışmaların programlanabilmesi için yalnız
görüşme yapılması büyük önem taşımaktadır.

Tahliye Hazırlık Ve Tahliye Sonrası Hizmetler;
o
o

o

Tahliyeye en az bir ay kala tahliye sonrası hazırlık çalışmaları
başlar, sosyal yaşama adapte olma sürecinde görüşmeleri arttırır.
Hükümlünün tahliye sonrası bir iş bulabilmesi yada öğrenim
gördüğü okula tekrar dönmesi gibi durumlarda kurum
yöneticilerinin de onayı alınarak hükümlü-tutuklunun tahliyeden
sonra içinde bulunacağı sosyal çevresi ile ilişkiye geçer.
Gerektiğinde hükümlü hakkında referans verir.
Tahliyesinden sonra aile ortamında kişinin uyumunu sağlamak
için, hükümlünün ilgi, yetenek ve beklentileri konusunda aileye
bilgi verir ve aileyi tahliyeye hazırlar. Ailesi hakkında toplanılan
bilgileri hükümlü-tutukluya aktarır.

60

o

o

o
•

Personele Yönelik Hizmetler
o
o

o
o


Çeşitli kurum, kuruluş ve meslek odalarından temin edilecek film,
slayt, broşür vb. çalışmalardan yararlanarak hükümlülerin
tahliyesinden sonra yapabileceği işler, işyerleri ve gerekleri
konusunda bilgi aktarımında bulunur.
Toplumdaki açık iş alanlarının tespiti yönünde araştırmalar yapar,
hükümlünün tahliye sonrasında yürütebileceği iş veya meslek
kollarının belirlenmesi için birlikte çalışır.
Tahliyeden sonra iş bulabilmesi hususunda hangi kurumlarla ve
nasıl ilişki kuracağını anlatır.

Personelle idareciler arası işbirliği ve iletişim geliştirmek üzere
aylık toplantılar organize eder.
Hükümlü-tutuklu ile eğitici personel, gözetim personeli ve idare
arasında karşılıklı işbirliği, anlayış ve dayanışmanın
geliştirilmesine çalışır.
Kurum personelinin sağlıklı çalışması, moral ve motivasyonunun
arttırılması yönünde organizasyonlar yapar.
Personelin görevi ile veya özel sorunlarına ilişkin bireysel yada
grup çalışmaları yapar.

İdari Görev Yetki Ve Sorumluluklar;

Hükümlü-tutuklunun psiko-sosyal özelliklerini, davranışlarının nedenlerini
değerlendirmek, açıklamak ve bilgi aktarımında bulunmak amacıyla Disiplin ve İdare
Kurulunda görev alır. Kurul toplantılarına katılır, oy kullanır.
•

Disiplin Kurulunda;
o

o
o

•

İnfaz rejimine uyan, kendisine uygulanan tretman çalışmalarında
olumlu
gelişmeler
kaydeden
hükümlü-tutuklunun
ödüllendirilmesini idareye teklif eder.
Disiplin işlemini gerektiren bir durumla karşılaştığında durumu
tutanakla tespit eder, gerekli işlemler için kurula iletir.
Disiplin soruşturması gerektiren durumlarda tutanakları okur,
gerekli görüyorsa tutanağı tutan kişi ve hükümlü-tutuklu ile
görüşmeler yapar.

İdare Kurulunda;
o
o

Hükümlünün müşahede ve sınıflandırılma aşamalarında direkt
görev alır.
Hükümlü-tutukluların odalara yerleştirilmesine ve değiştirilmesine
karar veren Oda Seçici Heyetin üyesidir.
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Müşahede dosyasını açarak, 6 ayda bir değerlendirip, yenilemek
üzere dosyanın “Sosyal Bilgiler” bölümünü doldurur. Düşünceler
bölümünde görüşünü açık bir şekilde bildirir.
o
Sosyal hizmet uzmanı, psikologla dönüşümlü olarak Yayın Seçici
Kurulun üyesidir. Kurulla ilgili görevleri yapar.
o
Çalışmalarını yasal çerçevede yürütebilmesi için psiko-sosyal
hizmet, eğitim, ıslah ve infaz ile ilgili yönetmelik ve genelgelerin
birer örneğini dosyalar. Çalışmalarını bu doğrultuda düzenler.
o
Kurum içinde günlük yaşamın programlanmasında, mesleki
formasyonu idareye görüş ve önerileri bildirir.
o
Diğer meslek elemanları ile ekip çalışmasını organize eder.
o
Kurumda gözlenen aksaklıkların daha iyi yapılması konusunda
görüş ve önerilerini idareye iletir.
o
Personel hizmet içi eğitim seminerlerinde konusu ile ilgili görev
alır. Eğitici personel olarak derslere girer.
o
Her hükümlü-tutuklu için dosya açar ve bu dosyalarda “hükümlütutuklu tanıma formu” ve yapılan görüşmelerin kayıtlarını
muhafaza eder.
o
Belirtilen görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için
cezaevi personeline yardımcı olur. Çalışmaların engellenmesi
durumunda gerekçeli rapor hazırlayarak durumu silsile yoluyla üst
makama iletir.
Diğer Mesleki Çalışmalar
o

•

o

o
o

Cezaevi yönetimi, infaz ve diğer mesleki konulardaki araştırma
kaynak ve dokümanları takip etmeye gayret eder. Kurum içinde
çeşitli araştırma projeleri geliştirip uygulayabilir.
Mesleki toplantı panel ve bilimsel çalışmalara katılmayı talep eder.
Kurum yönetimi, bu konularda yardımcı olur.
Üniversite, hastane diğer kamu kurum ve kuruluşları mesleki ve
sivil toplum örgütleri ile iletişim kurarak kurumdaki psiko-sosyal
hizmetlerin kalite ve etkinliğini arttırmaya çalışır.

2.3.Serviste Tutulacak Dosyalar





Hükümlü-tutuklu tanıma dosyası
Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı için ayrı ayrı tutulan hükümlü-tutuklu
hakkında tüm bilgi ve görüşme notlarının tutulduğu dosyadır.
Yazışmalar Dosyası
Faaliyet Raporları Dosyası
Genelgeler Dosyası

2.4. Suç Davranışı ve Suç Endüstrisi
Suç, kamunun menfaatine karşı olan herhangi bir davranıştır. Suç, toplumdaki hukuk
düzenini bozduğu için yasalar tarafından yasaklanmış olarak nitelendirilir. Suç aynı zamanda
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toplumsal düzeni sarsar. Suç olarak nitelendirilen davranışlar iki kaynaktan ortaya çıkar; bir
davranış ya doğrudan ahlak dışıdır ya da ahlaki bir görevin yerine getirilmemesi de suçu
oluşturur.

Resim 2.1: Suç mahallî

Suç, yanlış ya da zararlı olduğu için yasaklanan ve bazı durumlarda cezalandırılan
davranıştır. Hukukî anlamda suç, bir toplumdaki hukuki kurumlar tarafından ceza veya
güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir. Suçu gerçekleştiren kişiye suçlu denir.
Hukukî anlamda bir kimsenin suçlu kabul edilebilmesi için suçun o kimse tarafından
işlendiğinin hukukî süreçler sonucunda ispatlanması gerekir. Suçlu olabileceği düşünülen
kişi "şüpheli", bir suçlama ile mahkemeye sevk edilen kişi ise "sanık" sıfatını taşır. Yargıç
kararı ile tutukevine alınan kişiye "tutuklu", yargılama süreci sonunda suçlu olduğu hükmüne
varılarak cezalandırılan kimseye ise "hükümlü" (mahkum) denir.

2.5. Sapma ve Suç Kavramları
Sosyoloji biliminin temel konularından birisi olan sapma, basitçe sosyal normlarla
uyuşmayan davranışlar olarak tanımlanmıştır. Sapmayı sosyal normlara uygunluk açısından
belirleyen toplumdur.
Sapmayı açıklayan değişik kuramlar vardır. Etkileşim Kuramı sapmayı yanlış ruhsal
işlevler açısından ele alan kuramdır. En önemli görüşü “Etiketleme Kuramı”dır. Kişi eğer
toplumda bir normu herhangi bir şekilde ihlâl etmişse bu kişiye “sapkın” etiketi vurulur ve
ona toplumun bakışı değişir. Kişi de zamanla bu etiketi içselleştirir ve kişiliğinin bir parçası
hâline getirir. Bir markette unutarak bir malın parasını ödemeden çıkan kimsenin
görevlilerce yakalanması durumunda kişiye hırsız damgası vurulur ve sonraki
alışverişlerinde gözler sürekli onun üzerinde olur. Becker bu kuramın en önemli
temsilcisidir. Etiketleme teorisini savunanlar suça“ sübjektif” bir problem olarak bakılmasını
önermektedir.
Etiketlemede, kişinin ve ailesinin geçmişi, tipi (dış görünümü), yaşadığı yer, gelir
durumu, işi, eğitimi, aksanı en önemli unsurlar olarak göz önüne alınmaktadır. Örneğin, bir
kimse fakirse hırsızlık suçunu işler ve şiddet kullanır şeklinde bir etiketleme çok rahat
yapılmaktadır. Böylece denilebilir ki sapkın kendisinin de üyesi olduğu toplumun kurallarına
uymadığı, sorumlulukları yerine getirmediği için toplumdan yabancılaştırılmaktadır.
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Etiketlenenler bu etiketleme yüzünden sapkın grupları terk etmek isteseler bile pek
çok engelle karşılaşırlar. Bir yandan sapkın gruplar onları takip eder, bırakmaz, diğer yandan
katılmak istediği yeni grup veya toplum onu içine almak istemez, bir diğer yönden de
özellikle suçlu sapkın ise polis peşini bırakmaz ve her suç islendiği durumda suça karışsın
veya karışmasın şüpheli olarak polis karşısına çıkarılır. Mahallede bir hırsızlık olduğunda
polisin ilk müracaat ettiği kimseler genellikle eski hırsızlardır.
Toplumlar zaman zaman kişinin yanlış davranışını görmeden de onun geçmişine,
sosyo-ekonomik durumuna bakarak da etiketleme yapabilmektedir.
Kişi, önce kabul etmese de toplum “sapkın” dediği için sapkın, kötü dediği için kötü
olmaktadır. Hatta toplum bu şekilde kişiyi sapkınlığa ve kötülüğe itmekte belki var olan
potansiyel hareketi aşırı harekete sevk etmektedir. Toplum böylece kişiyi ve toplumu
korumak yerine “sapkın etiketiyle koruyuculuktan ziyade daha fazla sapkınlık
üretebilmektedir.”
Etiketlemenin bir diğer yönü bazı suçların üstü kapalı kalmasına neden olmasıdır.
Etiketleme araçlarından birisi de hapishanelerdir. Kişi hapse girdiği vakit artık toplum
gözünde diğer mahkûmlardan bir farkı kalmamaktadır ve bu suçlu kimliği kişinin tanıtıcı en
önemli özelliği olmaktadır. Kişi bu kimliğiyle aynı zamanda toplumdan dışlanmaktadır.
“Post prison” periyodunda Erikson’un dediği gibi “sapkın, çoğu zaman evine toplumda yeni
bir hayata başlamak için temiz bir lisans ile dönemez”.
Toplum ve aile sapkını bağrına basmakta isteksiz davranmaktadır. Bu mesafeli duruşta
karşılıklı etkileşimin rolü büyüktür. Örneğin, uzun süre hapiste duran kimse normal hayatı
sürdürecek iletişim kabiliyetlerini yitirmektedir. Buna is bulmadaki güçlük, is bulsa bile
üzerindeki “suçlu” etiketinin etkileşimde doğurduğu problemler ve polisin suçları
aydınlatmak için eski suçlulara sık sık müracaatı gibi hususlar da eklenebilir.
Hester ve Eglin hapishanelerin ayrıca rehabilitasyon yerine tam tersi bir fonksiyon icra
ettiklerini belirtmektedir. “Çok iyi bilinmektedir ki hapishanelerin fonksiyonu suç
“üniversiteleri” (en azından “okulları”)gibidir ve mahkûmlar burada suç isleme araçlarını ve
motivasyonlarını öğrenirler.” Alt sosyo-ekonomik sınıflar arasında suç oranlarının yüksek
olmasına en büyük bilimsel delil olarak istatistikler gösterilebilir. Ancak, resmi istatistikler
islenen suçların miktarı hakkında %100 doğru bilgi vermez. Toplumlara özgü bazı
nedenlerden dolayı bazı suçlar gizli kalmaktadır. Örneğin, istatistiki bilgilere bakılınca
İngiltere’de cinsel suçların %10’u ancak rapor edilmektedir. Resmi istatistiklerde alt
sınıfların suç oranları fazla çıkmakla beraber resmi olmayan araştırmalarda sınıf farkının pek
de fazla önemli olmadığı görülmektedir.
Sosyal düzenin korunması ve devamlılığının sağlanması çeşitli sosyal kontrol
mekanizmaları ile sağlanır.
Toplum, sosyal kontrol ile bireylerin ve grupların toplumsal normlara uymalarını ister.
Toplum üyelerinin bu normlara uyması sonucunda, toplumun genel amaçlarının ve sosyal
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işlevinin istenen sonuçları ortaya çıkar. Aksi durumda ise sistemden sapmalar ortaya
çıkabilir. Toplumsal normlardan sapanlar, toplumun sistemlerinin işlevini aksatan, karşılıklı
sosyal davranışları zedeleyen kişilerdir.
Toplumlar karmaşıklaştıkça normların uygulanması informelden formel süreçler
(Grup üyeleri ilk çizgide ahlak, örf-adet, geleneklere göre kendilerine yön çiziyorlar ve
davranışta bulunuyorlarsa böyle bir grup informel grup adını alır. Formel gruplarda ilişkileri
düzenleyen kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, yönergeler ve sözleşmelerdir.)biçimine
dönüşür.
Durkheim’ e göre toplumların yapısı karmaşıklaştıkça iş bölümü gelişir ve toplumlar
mekanik dayanışmadan organik dayanışmaya doğru değişir. Worsley’e göre, sapma,
kurallara kimlerin hangi nedenlerden uymadığı konusuna odaklaşır. Sapmanın incelenmesi,
insanların (insanın) kurallara neden uyduğunu (veya uymadığını) anlamanın yollarından biri
olabilir.
Sapma ve suçun incelenmesi toplumun işleyişini anlamamıza ve sosyal problemleri
çözmemize yardımcı olacak sosyal politikalar geliştirmemizi sağlar.
Sapma kuramcıları, toplumda çoğulcu değerler sisteminin var olduğunu savunurlar.
Bu görüşe göre; bir davranışın suçlu veya sapmış olarak nitelendirilebilmesi için bir grubun
veya bireyin belli bir şekilde davranması ve farklı değerlere sahip diğer grup veya bireyin
etkinliklerini sapma olarak etiketlemesi gerekir.
Sapma sosyal sistemlerde sosyal problemler ile yakından ilgilidir. Bazı sosyal
problemler sapma sonucunda ortaya çıkar, bazıları ise sadece sapma hareketinden ibarettir.
Sapma davranışları, yaratabileceği sosyal problemler nedeniyle toplumun işleyişini bozabilir.
Sapma kavramı yanında açıklanması gereken bir başka kavram da sapmış kavramıdır.
Sapmış, basit olarak sapmaya katılan kişi olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile
sapmış, toplumun kabul edilmiş standartlarından veya normlarından farklılaşmış kişidir.
Suç yasalarla yasaklanmış, başkalarına zarar veren haksız bir davranıştır şeklinde
tanımlanır. Suç işlevi, doğuştan olan veya sonradan kazanılan özellikleri ile değil, içinde
oluştuğu sosyal durumla tanımlanır. Suç tümüyle tanımsal bir işlevdir. Suç kavramı vardır,
çünkü bazı işlevler(davranışlar) bu biçimde tanımlanmıştır. Bir davranış bazı kişiler
tarafından bazı durumlarda yapıldığı zaman suçtur (Başka kişiler tarafından bazı durumlarda
yapıldığı zaman suç değildir. Örneğin adam öldürme; savaşta askerlerin düşman askerlerini
öldürmesi). Aynı zamanda suç kültürden kültüre ve aynı kültürde zaman içinde değişiklikler
göstermektedir. Sapma ve suç sıklıkla birlikte görülebilir. Ancak, tüm suçlar sapma ve tüm
sapmalar da suç değildir.
Yasalara uymamak bir sapmadır ve aynı zamanda suçtur. Tümü olmamakla birlikte
birçok suç davranışı sapma kavramına dâhil edilebilir.
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2.6.Suç ve Suçluya Karşı Toplumsal İlgi
Suç, bireylerin ve toplumun dikkatini çeken olayların başında gelmektedir. Hemen
bütün ülkelerde suç olaylarının insanları ne kadar ilgilendirdiği basın yayın organlarının bu
konuya ilgisinden de anlaşılmaktadır. Adam öldürme, sokak çatışmaları, cinsel suçlar gibi
şiddet içeren suçlara bütün dünya basınının geniş bir yer verdiğini görmekteyiz. Günlük
gazetelerde suç haberlerinin yer aldığını söyleyebiliriz.
Birçok psikoloğa, sosyoloğa ve kriminoloğa göre; suç ve suçluluğa karşı olan ilgi;
alışılmış olmayan durumlara karşı duyulan ilgiden kaynaklanmaktadır. Örneğin; toplumda
alışılmışın dışında davranan insanlar kahraman ilân edilmektedir. Bu kişiye ilgi
duyulmaktadır.
Psikologların bir bölümü; suça karşı gösterilen bu ilginin; insanların içinde yer alan
ancak bastırılmış dürtülerin dışa doğru çıkışı veya ilgi biçiminde ortaya çıkmasıdır,
demektedir. Yani insanların içindeki bilinçaltı saldırganlık duyguları suça ve suçluya olan
ilgi ile tatmin edilmektedir. İnsanların şiddet içerikli film ve yazılara, haberlere, resimlere
ilgisi bununla da ilgili olabilir.
Ancak burada kitle iletişim araçlarının da toplumu yönlendirmesini, düşünmesine ve
davranmasına biçim verici etkisini göz ardı etmemek gerekmektedir.
Diğer yandan insanların suç ve suçluya karşı olan ilgileri güven duyguları ile de
ilgilidir. İnsanlar güven içinde yaşamak isterler. Bir suçun mağduru veya tanığı veya sanığı
olmak istemeden yakınları ile güven içinde yaşamayı seçerler.
Suçlu ise toplumun kurulu düzenini ihlâl ve tehdit etmektedir. İnsanlar çevrelerinde
suç işlendiğinde kendilerini güvende hissetmezler ve dikkatlerini suç ve suçluya
yönlendirirler.
Gündelik yaşam karmaşası ve tekdüzeliği içinde, bu tekdüzeliği bozan aynı zamanda
suç ve suçludur. Psikolojideki algı(şekil-zemin) konusu hatırlandığında suç bir şekil olarak
algılanmakta dikkati ve ilgiyi çekmektedir. Diğer yandan suç ve suçlu çözülmesi gereken bir
sorun olarak da dikkati ve ilgiyi çeken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

2.7.Suç Çeşitleri
Türk Ceza Kanununda suç çeşitleri belirlenmiştir. Suç çeşitleri tabloda türüne göre
ayrılarak gösterilmiştir.
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TÜRK CEZA KANUNU (5237)
SN

1
2
3

4

5

6

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3

1
4

SUÇUN ADI

TCK-NO

CEZAYI

DAVACISI
MÜEYYİDESİ
HAYATA KARŞI SUÇLAR
8 Yıldan 12 yıla
kadar hapis ve on
İNSAN TİCARETİ ( Zorla çalıştırmak
Kamu Huk.
MD-80
bin güne kadar adli
gibi)
para cezası
MD-81
Müebbet Hapis
Kamu Huk.
KASTEN ÖLDÜRME
KASTEN ÖLDÜRMENİN (Nitelikli
Ağırlaşmış
MD-82
Kamu Huk.
Hâlleri)
Müebbet Hp.
KASTEN ADAM ÖLDÜRMENİN
20 yıldan 25 yıla
İHMALİ DAVRANIŞLAİŞLENMESİ
MD-83
Kamu Huk.
(Doktorların ihmali neticesinde ölüm
kadar
meydana gelmesi gibi)
2 yıldan 5 yıla
kadar, intiharın
gerçekleşmesi
İNTİHARA YÖNLENDİRME
Kamu Huk.
MD-84
durumunda 4
(Azmettirme)
yıldan 10 yıla
kadar
2 yıldan 6 yıla
Kamu Huk
MD-85
TAKSİRLE ÖLDÜRME
kadar
.
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
1 yıldan 3 yıla
Kamu Huk.
MD-86
KASTEN YARALAMA
kadar
3 yıldan çok 5
NETİCESİ SEBEBİYLE
MD-87
Kamu Huk.
yıldan az olamaz
AĞIRLAŞMIŞ YARALAMA
3 aydan 1 yıla
Takibi
kadar veya adli
şikayete
MD-89
TAKSİRLE YARALAMA
para cezası
bağlı
İNSAN ÜZERİNDE DENEY (Rıza
1 yıldan 3 yıla
MD-90
Kamu Huk.
olmaksızın tedavi amaçlı deneme yapmak)
kadar
ORGAN VEYA DOKU
5 yıldan 9 yıla
TİCARETİ(Rıza olmaksızın canlıdan
MD-91
Kamu Huk.
kadar
veya ölüden organ, doku vb. almak)
İŞKENCE VE EZİYET
3 yıldan 12 yıla
Kamu Huk.
MD-94
İŞKENCE
kadar
EZİYET (kişinin psikolojisi ve ruh sağlığı
2 yıldan 5 yıla
üzerindeki tahrip edici etkilerinin
MD-96
Kamu Huk.
kadar
olmasıdır.)
KORUMA YARDIM GÖZETİM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ
TERK (Suçun konusu, yaşı veya hastalığı
dolayısıyla kendini idare edemeyecek
3 aydan 2 yıla
MD-97
durumda olan kimselerdir. Suçun faili ise
Kamu Huk.
kadar
bu kimseler üzerinde koruma ve gözetim
yükümlülüğü bulunan kişilerdir.)
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1
5

YARDIM VEYA BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE
GETİRİLMEMESİ( yaşı, hastalığı veya
yaralanması dolayısıyla ya da başka
herhangi bir nedenle kendini idare
edemeyecek durumda olan kimseyle
karşılaşan kişiler)

MD-98

1 yıla kadar hapis
veya adli para
cezası

Kamu Huk.

ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA

1
6

1
7

1
8

ÇOCUK DÜŞÜRTME (hukuken geçerli
rızası olmaksızın kadının çocuğunun
düşürtülmesi, suç olarak tanımlanmıştır.
Kadının rızasıyla çocuk düşürme hâlinde
ise, gebeliğin 10 haftayı aşmamış
bulunması koşulu ile fiil suç
oluşturmayacaktır)
ÇOCUK DÜŞÜRME (gebeliğin 10
haftayı aşmış bulunmasına karşın,
çocuğunu kasten düşüren kadına verilecek
ceza gösterilmektedir.)
KISIRLAŞTIRMA (Rızaları olmadan
kısırlaştırma ameliyesini gerçekleştiren
kimsenin ne suretle cezalandırılacağını
göstermektedir.)

MD-99

5 yıldan 10 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD-100

1 yıla kadar hapis
veya adli para
cezası

Kamu Huk.

MD-101

3 yıldan 6 yıla
kadar

Kamu Huk.

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3
2
4

CİNSEL SALDIRI(Cinsel arzuları tatmin
amacına yönelik davranışlarla kişinin vücut
dokunulmazlığının ihlâl edilmesi gerekir.
Hareketlerin objektif olarak şehevî nitelikte
bulunmaları yeterlidir Sözle, elle veya
başka şekillerde olabilir. )
CİNSEL SALDIRI (Fiilin vücuda organ
veya sair cisim sokulmak suretiyle
işlenmesi gibi eşe karşıda olabilir.)
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
(15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı
cebir, tehdit hile veya iradeyi etkileyen
başka bir nedene dayalı olarak
gerçekleştirilen cinsel davranışlar)
ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI
(Cinsel istismarın vücuda organ veya sair
bir cisim sokulması suretiyle
gerçekleştirilmesi durumunda)

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
(15 yaşını bitirmiş olan çocukla, cebir,
tehdit ve hile olmaksızın ilişkiye girilmesi.)
REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ
(suçun mağduru ile arasında evlenme
yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi.)
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MD102/1

5 yıldan 10 yıla
kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD102/2,3

12 yıldan az olamaz
ve ceza yarı
oranında artırılır

Kamu Huk.

MD103/1

8 yıldan 15 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD103/2

16 yıldan az
olmamak üzere, 12
yaşını
tamamlamamış ise
18 yıldan az
olmamak üzere

Kamu Huk.

MD104/1

2 yıldan 5 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD104/2

10 yıldan 15 yıla
kadar

Kamu Huk.

25

CİNSEL TACİZ (Bir kimseyi cinsel
amaçlı olarak taciz eden kişi)

MD105/1

Tak.Şik.Bğl.

26

CİNSEL TACİZ (Hizmet ilişkisinden
veya işyerinde çalışmanın sağladığı
kolaylıktan yararlanarak işlenmesi
hâllerinde)

3 aydan 2 yıla kadar
veya adli para
cezası

MD105/2

6 aydan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR

27

28

29

30

31
32

33

34

35

36
37

TEHDİT (Bir başkasının kendisinin veya
yakının hayatına vücut veya cinsel
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı
gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden
kişilerdir.)
ŞANTAJ (Kısaca başkasını bir şey
yapmaya veya yapmamaya mecbur
etmesidir.)
CEBİR (kişi bir acı hissetmektedir ve bu
acının etkisiyle belli bir davranışı
gerçekleştirmeye zorlanmaktadır.)

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN
KILMA (Kişinin bir yere kapatılması, bir
yerde tutulması veya bir yere götürülmesi
veya bir yere götürülmekten men olunması
fiilleridir.)
EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN
ENGELLENMESİ
KAMU HİZMETLERİNDEN
YARARLANMA HAKKININ
ENGELLENMESİ
SİYASİ HAKLARIN
KULLANILMASININ
ENGELLENMESİ
İNANÇ DÜŞÜNCE VE KANAAT
HÜRRİYETİNİN
KULLANILMASININ
ENGELLENMESİ
KONUT DOKUNULMAZLIĞININ
İHLALİ (Bir kimsenin konutuna
eklentilerine rızaya aykırı olarak giren
veya rıza ile girmiş dâhi olsa sonradan
buradan çıkmayan kişiler için )
İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN
İHLALİ
SENDİKAL HAKLARIN
KULLANILMASININ
ENGELLENMESİ

MD-106

MD-107

MD-108

6 aydan 2 yıla kadar
1 yıldan 3 yıla kadar
ve beş bin güne
kadar para cezası
Kasten yaralama
suçundan verilecek
ceza üçte birinden
yarısına kadar
artırılır

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

MD-109

1 yıldan 5 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-112

2 yıldan 5 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-113

2 yıldan 5 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-114

1 yıldan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-115

1 yıldan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-116

6 aydan 2 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD-117

6 aydan 2 yıla kadar
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-118

6 aydan 2 yıla kadar

Kamu Huk.
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38

39

40
41

42

HAKSIZ ARAMA (Hukuka aykırı olarak
bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan
kamu görevlisidir.)
DİLEKÇE HAKKININ
KULLANILMASININ
ENGELLENMESİ (Hukuki bir neden
olmaksızın kamu makamlarına verilen
dilekçenin kabul edilmemesi)
AYRIMCILIK
KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU
BOZMA (mağdura karşı gece gündüz
demeden telefon açılması veya komşunun
gürültü yaparak rahatsız etmesi fiilleridir.)
HABERLEŞMENİN ENGELLENMESİ

MD-120

3 aydan 1 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-121

6 aya kadar hapis

Kamu Huk.

MD-122

1 yıldan3 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-123

3 aydan 1 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD-124

6 aydan 2 yıla kadar
veya adli para cezası

Kamu Huk.

MD-125

3 aydan 2 yıla kadar
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-1253

1 yıldan az olamaz

Kamu Huk.

MD-130

3 aydan 2 yıla kadar
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-132

1 yıldan 3 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD-133

2 yıldan 5 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD-134

1 yıldan 3 yıla kadar

Tak.Şik.Bğl.

MD-135

1 yıldan 3 yıla kadar

Kamu Huk

MD-136

2 yıldan 4 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-138

1 yıldan 2 yıla kadar

Kamu Huk.

ŞEREFE KARŞI SUÇLAR

43

44

45

HAKARET ( kişiye soyut olarak “hırsız”,
“rüşvetçi”, “sahtekâr” gibi yakıştırmalarda
bulunulması hâlinde de hakaret suçu
oluşmaktadır.)
HAKARET (Kamu görevlisine karşı
görevinden dolayı işlenmesi gibi, Örneğin,
kamu görevlisinin bir kişiden bir iş
karşılığında belli bir miktar rüşvet aldığı
yönünde isnatta bulunulması durumunda
hakaret söz konusudur.)
KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET

ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR

46
47
48
49

50

51

HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİN
İHLALİ
KİŞİLER ARASINDAKİ
KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE
KAYDA ALINMASI
ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ
İHLAL
KİŞİSEL VERİLERİN
KAYDEDİLMESİ
VERİLERİ HUKUKA AYKIRI
OLARAK VERME VEYA ELE
GEÇİRME (Bu madde hükmü ile hukuka
uygun olarak kaydedilmiş olsun veya
olmasın kişisel verileri hukuka aykırı
olarak başkalarına vermek, yaymak veya
ele geçirmek bağımsız bir suç olarak
tanımlanmıştır. )
VERİLERİ YOK ETMEME (kişisel
verilerin kanunların belirlediği sürelerin
geçmiş olmasına rağmen yok edilmemesi,
bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır. )
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52

HIRSIZLIK (Buna göre, elektrik
enerjisi, gazlar, tabiî veya suni buharlar
da hırsızlık suçunun konusunu
oluşturabilecektir. )

MD-141

1 yıldan 3 yıla kadar

Kamu Huk.

MAL VARLIĞINA KARŞI SUÇLAR

53

54

55

56

57

58

59

NİTELİKLİ HIRSIZLIK (hırsızlık
suçunun, kime ait olursa olsun, kamu
kurum ve kuruluşlarında veya ibadete
ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu
yararına veya hizmetine tahsis edilen
eşya hakkında işlenmesi, suçun temel
şekline nazaran daha ağır ceza ile
cezalandırılmayı gerektirmektedir.)
NİTELİKLİ HIRSIZLIK (. Mağdurun
trafik kazası geçirmiş olması, aklî veya
bedensel bir hastalık veya sakatlıkla
malul olması, hırsızlığın elde veya üstte
taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya
da özel bir beceriyle işlenmesi hâli
öngörülmüştür. Yankesicilik veya kişisel
çeviklik ile işlenen hırsızlık, taklit
anahtarla ya da diğer bir aletle kilit
açmak suretiyle, kişi, kendisini
tanınmayacak hâle getirmekle, kişinin
kamu görevlisi sıfatını takınması
suretiyle hırsızlık suçu işlemesi hâlinde)
HIRSIZLIK SUÇUNUN GECE
VAKTİ İŞLENMESİ
HIRSIZLIK SUÇUNDA DAHA AZ
CEZAYI GEREKTİREN HALLER
(müşterek veya iştirak hâlinde mülkiyete
konu olan bir malın çalınması durumu,
bir hukukî ilişkiye dayanan alacağın
tahsili amacıyla işlenmesi, hâllerinde)
HIRSIZLIK SUÇUNDA MALIN
DEĞERİNİN AZ OLMASI
KULLANMA HIRSIZLIĞI (kişi
sahibinin rızası olmaksızın malı alırken,
bunu belli bir süre kullandıktan sonra
iade etmek amacıyla hareket etmesi
gerekir)
HIRSIZLIK SUÇUNDA
ZORUNLULUK HALİ(hırsızlık
suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı
karşılamak için işlenmesi hâli, örneğin
hasta olan çocuk için ilâç çalınması,
açlık nedeni ile gıda maddesi çalınması
gibi hâlleri kapsar.)

MD-142-1

3 yıldan 7 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-142-2

5 yıldan 10 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD-143

Hırsızlık suçunun
cezasının yarı
oranında artırılır

Kamu Huk.

MD-144

2 aydan 1 yıla kadar
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-145

Ceza verilmeyebilir

Kamu Huk

MD-146

Ceza Yarı oranında
indirilir

Kamu Huk.

MD-147

Ceza verilmeyebilir

Kamu Huk.
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YAĞMA (Yağma suçu açısından
tehdidin, kişiyi, kendisinin veya
yakınının hayatına, vücut veya cinsel
dokunulmazlığına yönelik bir saldırı
gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı
itibarıyla büyük bir zarara
uğratacağından bahisle yapılması
gerekir, kullanılan cebir veya tehdidin
etkisiyle mağdur malı teslim etmeli veya
malın alınmasına karşı koymamalıdır. .
Cebir veya tehdit kullanılarak bir
kimsenin, kendisini veya başkasını borç
altına sokabilecek bir senedi veya var
olan bir senedin hükümsüz kaldığını
açıklayan bir vesikayı vermeye,
zorlanması.)
NİTELİKLİ YAĞMA (silâhla
işlenmesi, Tehdidin mektupla yapılması
hâlinde, mektubun imzasız olması,
korku salmış bir kimsenin ismi ile veya
rumuzla yahut sahte imza ile imzalanmış
olması, yağma suçunun yol kesmek
suretiyle ya da konut veya işyerinde
işlenmesi nitelikli bir hâl sayılmıştır, ,
yağma suçunun gece vakti işlenmesi.)
YAĞMA SUÇUNDA DAHA AZ
CEZAYI GEREKTİREN HAL (bir
hukukî ilişkiye dayanan alacağını tahsil
amacıyla tehdit veya cebir kullanılması
hâlinde, tehdit veya kasten yaralama
suçuna ilişkin hükümler uygulanır.)
MALA ZARAR VERME (Suç,
başkasının mülkiyetinde bulunan taşınır
veya taşınmaz malın kısmen veya
tamamen yıkılması, tahrip edilmesi, yok
edilmesi, bozulması, kullanılamaz hâle
getirilmesi veya kirletilmesiyle oluşur.
Örneğin başkasına ait binanın duvarına
yazı yazmak, afiş veya ilân yapıştırmak,
resim yapmak suretiyle
gerçekleştirilebilir.)
MALA ZARAR VERMENİN
NİTEKLİ HALLERİ(Kamu kurum ve
kuruluşlarına ait bina ve tesislerle,
buralarda bulunan veya bu bina ve
tesislere ait olan eşya, örneğin
kanalizasyon boru ve mazgalları, kamu
hizmetine veya kamunun yararlanmasına
tahsis edilmiş tesis ve eşya, bu bent
kapsamında değerlendirilmelidir. Bu

MD-148

6 yıldan 10 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD-149

10 yıldan 15 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD-150

Üçte birden yarıya
kadar indirilebilir.

Kamu Huk.

MD-151

4 aydan 3 yıla kadar
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-152

1 yıldan 4 yıla kadar

Kamu Huk.
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eşyanın mülkiyetinin kamuya ait olması
şart değildir. Önemli olan, eşyanın kamu
hizmetine veya kamunun yararlanmasına
tahsis edilmiş olmasıdır. Her türlü dikili
ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar
verilmesi.)
İBADETHANELERE VE
MEZARLIKLARA ZARAR VERME
(bu bina ve tesisleri yıkmak, bozmak
veya kırmak suretiyle zarar verilmesi
gerekir. Mezarlıklara atık ve artık
bırakmak, ibadethanelerin duvarına yazı
yazmak, afiş veya ilân yapıştırmak,
resim yapmak, kirletme fiilinin
örneklerini oluşturmaktadır. )
HAKKI OLMAYAN YERE
TECAVÜZ (bir hakka dayanmaksızın
başkasına ait taşınmaz malın veya
eklentilerinin kısmen veya tamamen
işgal edilmesi, kısmen veya tamamen
yararlanmasına engel olunması
cezalandırılmıştır. )

MD-153

1 yıldan 4 dört yıla
kadar

Kamu Huk.

MD-154

6 aydan 3 yıla kadar
hapis ve bin güne
kadar adli para cezası

Kamu Huk.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

MD-155

6 aydan 2 yıla kadar
hapis ve adli para
cezası

Takibi
Şikayete
Bağlı.

MD-156

6 aydan 2 yıla kadar
hapis ve adli para
cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-157

1yıldan 5 yıla kadar
hapis ve beş bin güne
kadar adli para cezası

Kamu Huk.

MD-158

3 yıldan 10 yıla
kadar hapis ve beş
bin güne kadar adli
para cezası

Kamu Huk.

MD-159

6 aydan 1 yıla kadar
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-160

1 yıla kadar hapis
veya adli para cezası

Tak.Şik.Bğl.

MD-161

3 yıldan 8 yıla kadar

Kamu Huk.

BEDELSİZ SENEDİ KULLANMA
(Borçlusunca ödenmiş ve bir suretle elde
kalmış senedi, kısmen veya tamamen
ödenmemiş gibi kullanan, örneğin
ödenmesi için icraya başvuran veya
başkasına devreden kimseyi
cezalandırmaktadır.)
DOLANDIRICILIK (Dolandırıcılık,
hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp,
onun veya başkasının zararına olarak,
kişinin kendisine veya başkasına yarar
sağlamasıdır.)
NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK
DOLANDIRICILIKTA DAHA AZ
CEZAYI GEREKTİREN HALLER
(kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan
alacağı tahsil amacı ile bu suçu işlemesi
hâllerinde oluşur.)
KAYBOLMUŞ VEYA HATA
SONUCU ELE GEÇMİŞ EŞYA
ÜZERİNDE TASARRUF
HİLELİ İFLAS
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TAKSİRLİ İFLAS
KARŞILIKSIZ YARARLANMA
(Otomatlar aracılığı ile satışa sunulan
hizmetlerden, bedeli ödenmeksizin
yararlanılması durumunda, Örneğin,
toplu taşım sistemlerinde, başkasına ya
da kamuya ait telefon şebekesinden
bedeli ödenmeksizin yararlanmak, şifreli
veya şifresiz yayın yapan televizyon
yayınlarından yararlanmak)

MD-162

2 aydan 1 yıla kadar

Kamu Huk.

MD-163

2 aydan 6 aya kadar
hapis veya adli para
cezası

Kamu Huk.

76

ŞİRKET VEYA KOOPERATİFLER
HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ

MD-164

77

SUÇ EŞYASININ SATIN ALINMASI
VEYA KABUL EDİLMESİ

MD-165

78

SUÇ EŞYASINI BİLGİ VERMEME

MD-166

6 aydan 3 yıla kadar
veya bin güne kadar
adlî para cezası ile
cezalandırılırlar.
6 aydan 3 yıla kadar
hapis ve on bin güne
kadar adli para cezası
6 aya kadar hapis
veya adli para cezası

Kamu Huk.

Kamu Huk.
Kamu Huk.

TOPLUMA KARŞI SUÇLAR-(GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR)

79

80

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN
TEHLİKEYE SOKULMASI(Silâhla ateş
etmek veya izinsiz patlayıcı madde
kullanmak, yangın çıkarmak; bina
çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine,
sel veya taşkına neden olmak.)
GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE
TEHLİKEYE SOKULMASI

MD170

6 aydan 3 yıla
kadar

MD171
MD172
MD173

3 aydan 1 yıla
kadar
3 yıldan 15
yıla kadar
5 yıldan az
olamaz
4 yıldan 8 yıla
kadar hapis ve
beş bin güne
kadar adli
para cezası
6 aya kadar
hapis veya
adli para
cezası
3 aydan 1 yıla
kadar veya
adli para
cezası
6 aya kadar
hapis veya
adli para
cezası
2 aydan 6 aya

81

RADYASYON YAYMA

82

ATOM ENERJİSİ İLE PATLAMAYA
SEBEBİYET VERME

83

TEHLİKELİ MADDELERİN İZİNSİZ
OLARAK BULUNDURULMASI VEYA
EL DEĞİŞTİRMESİ

MD174

84

AKIL HASTASI ÜZERİNDE BAKIM VE
GÖZETİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİ

MD175

85

İNŞAAT VEYA YIKIMLA İLGİLİ
EMNİYET KURALLARINA UYMAMA

MD176

86

HAYVANIN TEHLİKE
YARATABİLECEK ŞEKİLDE SERBEST
BIRAKILMASI

MD177

87

İŞARET VE ENGEL KOYMAMA

MD-

74

Kamu Huk.

Kamu Huk.
Kamu Huk
Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.
Kamu Huk

178

88

89

90

91
92

93

94

95

96

97

kadar veya
adli para
cezası

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE
SOKMA (her türlü işareti değiştirerek,
MD1 yıldan 6 yıla
kullanılamaz hâle getirerek, konuldukları
179/1
kadar
yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek,
işlenen suçlardır.)
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE
SOKMA (kişilerin hayat, sağlık veya
malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek
şekilde sevk ve idare edilmesi, Maddenin
MD3 aydan 2 yıla
üçüncü fıkrasında, alkol veya uyuşturucu
179/2,3 kadar hapis
madde etkisiyle ya da başka bir nedenle
emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare
edemeyecek hâlde olmasına rağmen araç
kullanan kişinin cezalandırılması
öngörülmüştür)
MD3 aydan 3 yıla
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE
180
kadar
TEHLİKEYE SOKMA
ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR
MD6 aydan 2 yıla
ÇEVRENİN KASTEN KİRLETİLMESİ
181
kadar
MD2 aydan 1 yıla
ÇEVRENİN TAKSİRLE
182
kadar
KİRLETİLMESİ
GÜRÜLTÜYE NEDEN OLMA(gürültünün
2 aydan 2 yıla
başkalarının sağlığının zarar görmesine
MDkadar veya
elverişli olabilecek şekilde yüksek olması
183
adli para
gerekir.)
cezası
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
(yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata
MD1 yıldan 5 yıla
aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmakla
184/1
kadar
oluşur.)
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
(yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar
MD1 yıldan 5 yıla
dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su
184/2
kadar
veya telefon bağlantısı yapılması ya da bu
hizmetlerden yararlanılmasına müsaade
edilmesi.)
İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA
(yapı kullanma izni alınmamış binalara
MD2 yıldan 5 yıla
elektrik, su, telefon veya gaz bağlantısı
184/3
kadar
yapılması veya bu hizmetlerden
yararlanılmasına müsaade edilmesi. )
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
ZEHİRLİ MADDE KATMA (yapı
kullanma izni alınmamış binalara elektrik, su, MD2 yıldan 15
telefon veya gaz bağlantısı yapılması veya bu 185
yıla kadar
hizmetlerden yararlanılmasına müsaade
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Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.
Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

98

99

100

101

102

103

104

105

edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.
BOZULMUŞ VEYA DEĞİŞTİRİLMİŞ
GIDA VEYA İLAÇLARIN
TİCARETİ(Kişilerin hayatını ve sağlığını
tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş
değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek
şeylerin veya ilâçların satılması, tedarik
edilmesi veya bulundurulması suç olarak
tanımlanmıştır.)
KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI
TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE
İLAÇ YAPMA VEYA SATMA(Tabip
tarafından düzenlenen reçetede yazılı ilâç
yerine başka ilâç vermek suretiyle de
kişilerin hayatı ve sağlığı tehlikeye
sokulabilir ve dolayısıyla bu suç işlenmiş
olabilir. )
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI
MADDE İMAL VE TİCARETİ(
Uyuşturucu maddelerin ruhsatsız veya
ruhsata aykırı olarak ülke içinde satışı, satışa
arzı, başkalarına verilmesi, nakli,
depolanması ya da kazanç amacıyla satın
alınması, kabul edilmesi veya
bulundurulması.)
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI
MADDE KULLANILMASINI
KOLAYLAŞTIRMA(Bir kimsenin
başkasına uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmasını kolaylaştırmak için özel yer,
donanım veya malzeme sağlaması
cezalandırılmaktadır.)
KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU
VEYA UYARICI MADDE SATIN
ALMAK, KABUL ETMEK
VEYABULUNDURMAK(Kullanmak için
uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak fiilleri suç
olarak tanımlanmıştır.)
ZEHİRLİ MADDE İMAL VE TİCARETİ
SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ MADDE
TEMİNİ (Çocuklara veya akıl hastalarına
sağlık için tehlikeli olabilecek maddelerin,
alkollü içki ve tütün mamülleri gibi sağlık
için tehlikeli olan her çeşit maddedir.)
BULAŞICI HASTALIKLARA İLİŞKİN
TEDBİRLERE AYKIRI
DAVRANMA(Bulaşıcı hastalıklara
yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş
bulunan kimselerin bulunduğu yerin
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MD186

1 yıldan 5 yıla
kadar ve 1500
güne kadar
adli para
cezası

Kamu Huk.

MD187

1 yıldan 5 yıla
kadar veya
adli para
cezası

Kamu Huk.

MD188/3

MD190/1

10 yıldan az
olmamak
üzere hapis ve
bin günden
yirmi bin
güne kadar
adli para
cezası
5 yıldan 10
yıla kadar
hapis ve bin
günden on bin
güne kadar
adli para
cezası

Kamu Huk

Kamu Huk.

MD191

2 yıldan 5 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD193

2 aydan 1 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD194

6 aydan 1 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD195

2 aydan 1 yıla
kadar

Kamu Huk.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

karantina altına alınmasına dair yetkili
makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması
suç olarak tanımlanmıştır.)
USULSUZ ÖLÜ GÖMÜLMESİ(Ölü
gömülmesine ayrılan yerlerden başka yerlere MD6 aya kadar
ölü gömülmesi veya gömdürülmesi
196
hapis
cezalandırılmaktadır.)
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
2 yıldan 12
PARADA SAHTECİLİK(Sahte olarak
yıla kadar
üretme, ülkeye sokma, nakletme, muhafaza
hapis ve on
MDetme ve tedavüle koyma olarak
bin güne
197/1
belirlenmiştir. )
kadar adli
para cezası
1 yıldan 5 yıla
MDkadar ve adli
KIYMETLİ DAMGADA SAHTECİLİK
199
para cezası
PARA VE KIYMETLİ DAMGALARI
YAPMAYA YARAYAN ARAÇLAR (Para
1 yıldan 4 yıla
MDve kıymetli damgaların sahte olarak
kadar ve adli
200
üretiminde kullanılan alet veya malzemenin
para cezası
imali, ithali, satılması, devredilmesi, alınması
ve muhafaza edilmesi de suç sayılmıştır.)
MD1 yıldan 6 yıla
MÜHÜRDE SAHTECİLİK
202/2
kadar
6 aydan 3 yıla
kadar veya
MDMÜHÜR BOZMA
adli para
203
cezası
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (Bir
resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen
MD2 yıldan 5 yıla
başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya
204
kadar
sahte resmi belgeyi kullanan kişilerdir.)
RESMİ BELGEYİ BOZMAK, YOK
ETMEK VEYA GİZLEMEK (Gerçek bir
resmi belge üzerindeki yazıları örneğin
MD2 yıldan 5 yıla
boyamak veya silmek suretiyle okunmaz hâle
205
kadar
getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak,
belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek
fiilleri bu suçu oluşturur. )
3 aydan 2 yıla
kadar veya
MDRESMİ BELGENİN
adli para
206
DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN
cezası
MD1 yıldan 3 yıla
ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK
207
kadar
ÖZEL BELGEYİ BOZMAK YOK
ETMEK VEYA GİZLEMEK (Gerçek bir
MD1 yıldan 3 yıla
özel belge üzerindeki yazıları örneğin
208
kadar
boyamak, karalamak veya silmek suretiyle
okunamaz hâle getirmek, belgeyi yırtmak,
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Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

117

118

119

120

120

121

122

123

124

125

yakmak veya gizlemek fiilleri bu suçu
oluşturur.)
AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE
KULLANILMASI (Bu maddeyle, belirli bir
MD3 aydan 1 yıla
tarzda doldurulup kullanılması için verilmiş
Tak.Şik.Bğl.
209
kadar
boş bir kağıdı, teslim edenin isteğine ve
imzalı boş kağıdı veriş nedenine aykırı olarak
dolduran kimse cezalandırılmaktadır.
MD2 yıldan 5 yıla
RESMİ BELGE HÜKMÜNDE
Kamu Huk.
210
kadar
BELGELER
KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR
HALK ARASINDA KORKU VE PANİK
YARATMAK AMACIYLA TEHDİT
(Tehdidin halkın hayatı, sağlığı, vücut veya
MD2 yıldan 4 yıla
cinsel dokunulmazlık ya da malvarlığı
Kamu Huk
213
kadar
bakımından bir korku, endişe veya panik
meydana getirmek amacıyla yapılmış olması
gereklidir)
SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK (Suç işlemek
MD6 aydan 5 yıla
Kamu Huk.
için alenen tahrik etme)
214
kadar
SUÇU VE SUÇLUYU ÖVME (failin
işlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu bir MD2 yıla kadar
Kamu Huk.
suçtan dolayı bir kişiyi alenen övmesi
215
hapis
gerekmektedir.)
HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA
TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA (bir halk
1 yıldan 3 yıla
MDkesimine karşı düşmanca tavırlar
kadar hapis
Kamu Huk.
gösterilmesini sağlamaya veya bu tür tavırları 216
cezası
pekiştirmeye objektif olarak elverişli
olmalıdır)
6 aydan 2 yıla
KANUNLARA UYMAMAYA TAHRİK
kadar veya
MD(halkın, kanunlara uymamaya tahrik edilmesi
Kamu Huk.
adli para
217
suç hâline getirilmiştir)
cezası
GÖREV SIRASINDA DİN
1 aydan 1
HİZMETLERİNİ KÖTÜYE
MDKULLANMA (dinî görev yapanlar,
seneye kadar
Kamu Huk.
219
görevlerini yerine getirirken Devlet idaresini
veya adli para
veya kanunlarını veya hükûmet icraatını
cezası
alenen kötülemeleri suç hâline getirilmiştir)
SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT
KURMA (Kanunlarda suç olarak tanımlanan
MD2 yıldan 6 yıla
fiillerin işlenmesi amacıyla örgüt kurmak
Kamu Huk.
220
kadar
veya yönetmek ile bu amaçla kurulmuş
örgüte üye olmak)
ULAŞIM ARAÇLARINA VEYA SABİT PLATFORMLARA KARŞI SUÇLAR
ULAŞIM ARAÇLARININ
KAÇIRILMASI VEYA
MD1yıldan 3 yıla
ALIKONULMASI(kara ulaşım araçlarının
Kamu Huk.
223
kadar hapis
hareketlerinin cebir veya tehdit kullanılarak
ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bile
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126

127

128

129

130

131

132

133

bile engellenmesini veya bunların
kaçırılmasını cezalandırmaktadır.)
KITA SAHANLIĞINDA VEYA
MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGEDEKİ
SABİT PLATFORMLARIN İŞGALİ (kıt’a
sahanlığında veya münhasır ekonomik
5 yıldan 15
MDbölgede kurulmuş sabit bir platformun cebir
yıla kadar
224
veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı
hapis.
başka bir davranışla ele geçirilmesi, zapt
edilmesi veya kontrol altına alınması, suç
olarak tanımlanmıştır.)
GENEL AHLAKA KARŞI SUÇLAR
HAYASİZCA HAREKETLER (“alenen
cinsel ilişkide bulunmak” ve “teşhircilik” ,
MD6 aydan 1 yıla
cinsel ilişki, cinsel arzuların tatmini amacına
225
kadar hapis
yönelik her türlü davranışı ifade etmektedir.)
MÜSTEHCENLİK(bir çocuğa müstehcen
6 aydan 2 yıla
görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünlerin
MDkadar hapis
verilmesi ya da bunların içeriğinin
226/1
veya adli para
gösterilmesi, okunması, okutulması veya
cezası
dinletilmesi, satışa veya kiraya arz edilmesi)
6 aydan 3 yıla
MÜSTEHCENLİK (müstehcen görüntü,
kadar hapis ve
yazı veya sözlerin basın ve yayın yolu ile
MDbeş bin güne
yayınlanması veya yayınlanmasına aracılık
226/2
kadar adli
edilmesi, ayrı bir suç olarak tanımlanmıştır.)
para cezası
5 yıldan 10
MÜSTEHCENLİK (müstehcen görüntü,
yıla kadar
yazı veya sözleri içeren ürünlerin üretiminde
hapis veya beş
MDçocukların kullanılması suretiyle
bin güne
226/3
oluşmaktadır.)
kadar adli
para cezası
1 yıldan 4 yıla
MÜSTEHCENLİK (şiddet kullanılarak,
kadar hapis
hayvanlarla, ölmüş insan bedeni üzerinde
veya beş bin
MDveya doğal olmayan yoldan yapılan cinsel
güne kadar
226/4
davranışlara ilişkin)
adli para
cezası
4 yıldan 10
FUHUŞ (Çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğa
yıla kadar ve
fuhşun yolunu kolaylaştırmak, bu maksatla
MDbeş bin güne
çocuk tedarik etmek veya barındırmak ya da
227/1
kadar adlî
çocuğun fuhşuna aracılık etmek,)
para cezası
2 yıldan 4 yıla
FUHUŞ (bir kimseyi fuhşa teşvik etmek,
kadar ve üç
MDbunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için
bin güne
227/2
aracılık etmek veya yer temin etmek.)
kadar adli
para cezası
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Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

FUHUŞ(Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa
aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü,
yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan
veya yayan kişi)
FUHUŞ(cebir, tehdit veya hile ile ya da
çaresizliğinden yararlanılarak bir kimsenin
fuhşa sevk edilmesi veya fuhuş yapmasının
sağlanması.)
FUHUŞ (Eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş,
evlât edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı,
koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan
diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi
veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu
kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi
hâlinde.)
KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE
İMKÂN SAĞLAMA(Başkalarının kumar
oynaması için yer veya başka surette imkân
sağlamakla oluşur. )

MD227/3

1 yıldan 3 yıla
kadar hapis ve
iki yüz
günden iki bin
güne kadar
adli para
cezası

Kamu Huk.

MD227/4

3 yıldan 6 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD227/5

3 yıldan 6 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD228/1

1 yıldan 3 yıla
kadar hapis ve
iki yüz
günden aşağı
olmamak
üzere adli
para cezası

Kamu Huk.

KUMAR OYNANMASI İÇİN YER VE
İMKÂN SAĞLAMA (çocukların kumar
MD2 yıla kadar
oynaması için yer veya başka surette imkan
228/2
hapis
sağlanması)
DİLENCİLİK (Çocukları, beden veya ruh
bakımından kendini idare edemeyecek
MD1 yıldan 3 yıla
durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç
229/1
kadar
olarak kullanan kişi)
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
BİRDEN ÇOK EVLİLİK(Evli olan
kimsenin kanuna ve usulüne uygun olarak
MD6 aydan 2 yıla
ikinci bir nikâh işlemi yaptırmış bulunması
230/1
kadar
gerekir.)
BİRDEN ÇOK EVLİLİK(Evli olduğu
MD6 aydan 2 yıla
hâlde ikinci defa evlenen kişinin durumunu
230/2
kadar
bilerek onunla evlenen kimse)
HİLELİ EVLENME (Failin gerçek
kimliğini saklayarak kendisini bir başka
MD3 aydan 1 yıla
kimse gibi göstermesi ve bu suretle evlenme
230/3
kadar
işlemlerinin yapılması.)
MD1 yıldan 3 yıla
ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRME
231
kadar
AİLESİNE KÖTÜ MUAMELE(Resmî
nikâh bulunmadan evlenmenin dinsel
MD2 aydan 1 yıla
töreninin yaptırılması, Yarı aç veya susuz
232/1
kadar
bırakma, uyku uyutmamak, zor koşullarda
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Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

145

146

147

148

149

150
151

152

çalışmaya mecbur etmek gibi hareketleri kötü
muameleye örnek olarak verebiliriz.)
AİLESİNE KÖTÜ MUAMELE (Disiplin
yetkisinin sınırı ise maddede gösterilmiştir.
Disiplin yetkisi kişinin bedensel ve ruhsal
MD1 yıla kadar
sağlığının bozulmasına neden olmayacak
232/2
hapis
veya bir tehlikeye maruz kalmasını
sonuçlanmayacak derecede
kullanılabilecektir.)
AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ(Aile
MD1 yıla kadar
hukukundan doğan bakım, eğitim veya
233/1
hapis
destek olma yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi.)
AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ(Evli olsun
MD3 aydan 1 yıla
veya olmasın gebe olan eşini veya sürekli
233/2
kadar
birlikte yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış
kadını çaresiz durumda terk eden kişi
cezalandırılmaktadır.)
AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN
YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLALİ(İtiyadî
sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı madde
MD3 aydan 1 yıla
kullanma ya da onur kırıcı yaşayış tarzı
233/3
kadar
nedeni ile özen noksanı veya kusurundan
dolayı çocukların ahlâk, güvenlik ve
sağlıklarının ağır şekilde tehlikeyle karşı
karşıya kalmasına neden olmaktır.)
ÇOCUĞUN ALIKONULMASI(Velayet
yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın
ya da üçüncü derece dâhil kan hısmının,
MD3 aydan 1 yıla
onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi
234/1
kadar
veya bakım ve gözetimi altında bulunan
kimsenin yanından cebir veya tehdit
kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması.)
EKONOMİ SANAYİ ve TİCARETE İLİŞKİN SUÇLAR
MD3 yıldan 7 yıla
İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
235
kadar
EDİMİN İFASINA FESAT
KARIŞTIRMA
FİYATLARI ETKİLEME (Fail, yalan
haber veya havadisleri, işçi ücretlerinin, besin
veya malların değerlerinin yapay olarak
düşmesini veya artmasını sağlamak
maksadıyla yaymış bulunmalıdır.)
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Kamu Huk.

Tak.Şik.Bğl.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

MD236

3 yıldan 7 yıla
kadar

Kamu Huk.

MD237

3 aydan 2 yıla
kadar

Kamu Huk.

153

KAMUYA GEREKLİ ŞEYLERİN
YOKLUĞUNA NEDEN OLMA (Taahhüt
olunan işin yapılmaması suretiyle kamu
kurum ve kuruluşları veya kamu hizmeti
yahut genel bir felâketin önlenmesi için
zorunlu eşya veya gıda maddelerinin ortadan
kalkmasına veya bu sonucu doğuracak
derecede azalmasına neden olunmasını ifade
etmektedir.)

154

TİCARİ SIR, BANKACILIK SIRRI
NİTELİĞİNDEKİ BİLGİ VE
BELGELERİN AÇIKLANMASI

155

156

157

158

159

MD238

1 yıldan 3 yıla
kadar ve bin
güne kadar
adli para
cezası

Kamu Huk.

MD239

1 yıldan 3 yıla
kadar ve beş
bin güne
kadar adli
para cezası

Tak.Şik:Bğl

MAL VEYA HİZMET SATIMINDAN
KAÇINMA (belli bir mal veya hizmeti
satmaktan kaçınmak, kamu için acil bir
ihtiyacın ortaya çıkması gerekmektedir.
Örneğin, özel hukuk tüzel kişileri eliyle
MD6 aydan 2 yıla
verilen sağlık hizmetlerini aksatarak belli bir
240
kadar
güzergâhta toplu taşımacılık hizmetini
durdurarak ekmek gibi temel ihtiyaç
maddelerinin üretimini durdurarak, akaryakıt
satışını durdurarak kamu için acil bir
ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olunabilir. )
TEFECİLİK (Faiz veya başka bir namla da
olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına
2 yıldan 5 yıla
ödünç para verilmesi, bu suçu oluşturur. .
kadar ve beş
Örneğin henüz vadesi gelmemiş bir bononun MDbin güne
241
vadesinden önce başkasına verilerek
kadar adli
karşılığında bono üzerinde yazılı meblağdan
para cezası
daha az bir paranın alınması durumunda
tefecilik suçu oluşur.)
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR
1 yıla kadar
BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME (Sisteme,
hapis veya
MDdoğal olarak, haksız ve kasten girilmiş olması
adli para
243
suçun oluşması için yeterlidir.)
cezası
SİSTEMİ ENGELLEME, BOZMA
VERİLERİ YOK ETME VEYA
DEĞİŞTİRME (Bilişim sisteminin işleyişini
engelleme, bozma, sisteme hukuka aykırı
MD1 yıldan 5 yıla
olarak veri yerleştirme, var olan verileri
244
kadar
başka bir yere gönderme, erişilmez kılma,
değiştirme ve yok etme fiilleri, suç olarak
tanımlanmaktadır.)
3 yıldan 6 yıla
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ
KÖTÜYE KULLANILMASI (Başkasına
MDkadar ve beş
ait bir banka veya kredi kartının, her ne
245/1
bin güne
suretle olursa olsun ele geçirilmesinden
kadar adli
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Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

Kamu Huk.

160

161

162

163

164

165

166

167

168

sonra, sahibinin rızası bulunmaksızın
para cezası
kullanılması veya kullandırılması ve bu
suretle failin kendisine veya başkasına haksız
yarar sağlaması.)
3 yıldan 7 yıla
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ
KÖTÜYE KULLANILMASI (Sahibine
kadar ve on
MDKamu Huk.
verilmesi gereken bir banka veya kredi
bin güne
245/2
kartının bunu elinde bulunduran kimse
kadar adli
tarafından kullanılması veya kullandırılması.)
para cezası
BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ
4 yıldan 8 yıla
KÖTÜYE KULLANILMASI (Sahte
kadar ve beş
MDoluşturulan veya üzerinde sahtecilik yapılan
bin güne
Kamu Huk.
245/3
bir banka veya kredi kartını kullanmak
kadar adli
suretiyle kendisine veya başkasına yarar
para cezası
sağlayan kişi.)
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
ZİMMET (Zimmete geçirme, suç konusu
mal üzerinde malikmiş gibi tasarrufta
bulunmayı ifade eder. Bu tasarruflar, suç
MD5 yıldan 12
Kamu Huk
konusu şeyin mal edinilmesi, amacı dışında
247
yıla kadar
kullanılması, tüketilmesi şeklinde olabileceği
gibi bir başkasına satılması, verilmesi
şeklinde de gerçekleşebilir.)
İRTİKAP ( Görevinin sağladığı nüfuzu
kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya
MD5 yıldan 10
başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda
Kamu Huk
250
yıla kadar
vaatte bulunulmasına bir kimseyi icbar eden
kamu görevlisi.)
DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ
(Denetimle yükümlü kamu görevlisinin bu
MD3 aydan 3 yıla
görevini ihmal etmesinden yararlanılarak
Kamu Huk
251/2
kadar
zimmet veya irtikap suçunu işlemesi
durumunda kamu görevlisinin
cezalandırılması hususu.)
RÜŞVET (Bir kamu görevlisinin, görevinin
gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya MD4 yıldan 12
Kamu Huk
yapmaması amacıyla kişiyle vardığı anlaşma
252
yıla kadar
çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.)
NÜFUZ TİCARETİ (Bu suç açısından
2 yıldan 5yıla
önemli olan haksız menfaati temin eden
kadar hapis
kişinin bir kamu görevlisi olması ve aslında
MDcezası ve beş
görevine girmediği bilinen bir işi özel
Kamu Huk
255
bin güne
bağlantıları nedeniyle yapabileceğinden söz
kadar adli
ederek kişilerden haksız bir menfaat temin
para cezası
etmesidir.)
MDKamu
ZOR KULLANMA YETKİSİNE
1yıldan 3 yıla kadar
256
Huk.
İLİŞKİN SINIRIN AŞILMASI
GÖREVİ KÖTÜYE
KULLANMA(Görevinin gereklerine aykırı MDKamu
6 aydan 2 yıla kadar
hareket etmek suretiyle, kişilerin
257
Huk.
mağduriyetine veya kamunun zararına
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169

170

171

172

173

174

175

176

neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç
sağlayan kamu görevlisi.)
GÖREVE İLİŞKİN SIRRIN
AÇIKLANMASI
(İfa edilen kamu göreviyle ilgili olan ve
gizli tutulması yani sır olarak saklanması
gereken bilgilerdir.)
KAMU GÖREVLİSİNİN TİCARETİ
(Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye
kullanmak suretiyle başkalarına mal veya
hizmet satmaya çalışan kamu görevlisinin
cezalandırılması.)
KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA
YAPILMAMASI(Kamu görevlilerinin
toplu olarak görevlerini terk etmesi,
görevlerine gelmemesi, görevlerini geçici
de olsa kısmen veya tamamen yapmaması
veya yavaşlatması suç olarak
tanımlanmıştır. Söz konusu suçun
oluşabilmesi için maddede belirtilen
hareketlerin toplu olarak gerçekleştirilmesi
gerekir. En az dört kişinin birlikte hareket
etmiş olması gerekir. )
KİŞİLERİN MALLARI ÜZERİNDE
USULSÜZ TASARRUF
KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ
OLARAK ÜSTLENİLMESİ(Hukuka
aykırı olarak, kamu görevini yerine
getirmeye teşebbüs etmek veya bu
görevden ayrılması kendisine bildirilmiş
olduğu hâlde, görevi sürdürmeye çalışmak.)
ÖZEL İŞARET VEYA KIYAFETLERİ
USULSÜZ KULLANMA(Bir rütbe ya da
kamu görevinin veya mesleğin resmî
elbisesini yetkisi olmadan alenen ve
başkalarını yanıltacak şekilde giymek veya
hakkı olmadığı hâlde belirli nişan veya
madalyaları takmak suç olarak
tanımlanmıştır.)
GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN
DİRENME(Kamu görevlisine karşı

görevini yapmasını engellemek
amacıyla, cebir veya tehdit kullanılması
hâlinde verilecek ceza belirlenmiştir.)
KAMU GÖREVİNE AİT ARAÇ VE
GEREÇLERİ SUÇTA
KULLANMA(Kamu görevlisinin görevi
gereği olarak elinde bulundurduğu araç ve
gereçleri bir suçun işlenmesi sırasında
kullanması.)
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MD258

1 yıldan 4 yıla
kadar

Kamu
Huk.

MD259

6 aya kadar hapis
veya adli para
cezası

Kamu
Huk.

MD260

3 aydan 1 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD261

6 aydan 2 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD262

3 aydan 2 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD264

3 aydan 1 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD265/1

6 aydan 3 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD266

Ceza 3 te 1
oranında artırım

Kamu
Huk.

177

178

179

180

181
182
183
184

ADLİYEYEKARŞI SUÇLAR
İFTİRA(Disiplin yaptırımını veya başka
bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu
suçun konusunu oluşturabilir. Kişiye karşı
MD1 yıldan 4 yıla
suç isnadı ihbar veya şikâyet suretiyle
kadar
yapılmış olabilir, basın ve yayın yolu ile bir 267/1
kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı
fiil isnat edilmesi hâlinde, iftira suçu
oluşur.)
BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA
KİMLİK BİLGİLERİNİN
KULLANILMASI (Kendisi hakkında
MD1 yıldan 4 yıla
soruşturma ve kovuşturma yapılmasını
268
kadar
engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği
veya kimlik bilgilerini kullanan kimse.)
SUÇ ÜSTLENME (Kişi, gerçekte hiç
işlenmemiş veya başkası tarafından
MDişlenmiş olan bir suçu kendisinin
2 yıla kadar hapis
270
işlediğinden bahisle bildirimde bulunmuş
olabilir. Bu durumda, suç üstlenme suçu
oluşur.)
SUÇ UYDURMA (İşlenmediğini bildiği
bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi
ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil
veya emarelerini soruşturma yapılmasını
MD3 yıla kadar hapis
sağlayacak biçimde uyduran kimseye
271
verilir. Bu suretle adlî makamları gereksiz
olarak işgal etmek veya yanlış yollara
yönlendirerek gereksiz yere uğraştırmak
cezalandırılmış olmaktadır. )
MD4 aydan 1 yıla kadar
YALAN TANIKLIK
272
MD1 yıldan 5 yıla
YALAN YERE YEMİN
275
kadar
MD3 yıldan 7 yıla
GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK
276
kadar
VEYA TERCÜMANLIK
MD2 yıldan 4 yıla
YARGI GÖREVİ YAPANI ETKİLEME
277
kadar
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Kamu
Huk.

Kamu
Huk.

Kamu
Huk.

Kamu
Huk.

Kamu
Huk.
Kamu
Huk.
Kamu
Huk.
Kamu
Huk.

SUÇU BİLDİRMEME (Suçluların
cezalandırılmasını devletten istemek kişi
açısından bir hak olduğu gibi herhangi bir
suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen
kişinin durumu suçu takibe yetkili
makamlara bildirmesi aynı zamanda bir
yükümlülüktür, . Örneğin, bir kimsenin
kaçırılarak belli bir yerde tutulduğunun
bilinmesine rağmen durumdan yetkili
makamların haberdar edilmemesi elektrik
hırsızlığının işlendiğinden haberdar
olunmasına rağmen bildirilmemesi, Örneğin
icrası tamamlanmış olan bir hırsızlık
sonucunda elde edilmiş olan malların bir
depoda saklandığının bilinmesine rağmen
durumdan yetkili makamların haberdar
edilmemesi bu suçu oluşturacaktır.
KAMU GÖREVLİSİNİN SUÇU
BİLDİRMEMESİ ( Kamu görevlileri,
görevlerini yaptıkları sırada ve göreve
ilişkin olarak bir suçun işlendiğini
öğrendiklerinde bunu yetkili makamlara
bildirmekle yükümlüdürler.)
SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ
SUÇU BİLDİRMEMESİ (.Madde,
mesleklerini icra ettikleri sırada tabip, diş
tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık
hizmeti veren diğer kişilerin öğrendikleri
suçları ihbar yükümlülüklerini getirmiş
bulunmaktadır. Bir tıbbi tahlil
laboratuvarında görev yapan kişiler
açısından da mevcuttur.)
SUÇ DELİLLERİNİ YOK ETME,
GİZLEME VEYA DEĞİŞTİRME
(Madde metninde, daha önce işlenmiş olan
bir suçun delil ve eserlerinin yok edilmesi,
silinmesi, gizlenmesi, değiştirilmesi veya
bozulması, işlenen suçtan bağımsız bir suç
olarak tanımlanmıştır. )

MD278

1 yıla kadar hapis

Kamu
Huk.

MD279

6 aydan 2 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD280

1 yıla kadar hapis

Kamu
Huk.

MD281

6 aydan 5 yıla kadar
hapis

Kamu
Huk.

189

SUÇTAN KAYNAKLANAN
MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ
AKLAMA

MD282

Kamu
Huk.

190

SUÇLUYU KAYIRMA (Suç işleyen bir
kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma
veya hükmün infazından kurtulması için
imkân sağlayan kimse.)

3 yıldan 7 yıla
kadar ve 20 bin
güne kadar adli para
cezası

MD283

6 aydan 5 yıla kadar

Kamu
Huk.

185

186

187

188

86

191

TUTUKLU HÜKÜMLÜ VEYA SUÇ
DELİLLERİNİ BİLDİRMEME
(Hakkında tutuklama kararı verilmiş olan
veya hükümlü bir kişinin bulunduğu yerin
ihbar edilmemesi, suçu ihbar etmemekten
bağımsız bir suç olarak tanımlanmıştır.)

MD284

1 yıla kadar hapis

Kamu
Huk.

192

SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİNİN
İHLALİ

MD285

1 yıldan 3 yıla
kadar veya adli para
cezası

Kamu
Huk.

MD286

6 aya kadar hapis

Kamu
Huk.

MD287

3 aydan 1 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD288

50 günden az
olmamak üzere adli
para cezası

Kamu
Huk.

MD289

3 aydan 2 yıla kadar
ve 3 bin güne kadar
adli para cezası

Kamu
Huk.

MD290

3 aydan 1 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD291

6 aydan 2 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD292

6 aydan 1 yıla kadar

Kamu
Huk.

MD294

1 yıldan 3 yıla
kadar

Kamu
Huk.

193

194

195

196

197

198

199

200

SES VEYA GÖRÜNTÜLERİN KAYDA
ALINMASI
(Soruşturma ve kovuşturma evrelerindeki
işlemlerin yapılışı sırasındaki ses ve
görüntülerin yetkisiz olarak kayda alınması
veya nakledilmesi suç olarak
tanımlanmıştır.)
GENİTAL MUAYENE(Yetkili hâkim ve
savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital
muayeneye gönderen veya bu muayeneyi
yapan.)
ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEYE
TEŞEBBUS ( Bir olayla ilgili olarak
başlatılan soruşturma veya kovuşturma
kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı,
hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları
etkilemek.)
MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE
KULLANMA (Suçun konusunu oluşturan
mal üzerinde teslim amacı dışında tasarrufta
bulunulması, bu suçu oluşturacaktır.
Örneğin satılması, başkasına verilmesi, bu
amaçla bağdaşmayan davranışlar, söz
konusu suçun oluşumuna neden olacaktır.)
RESMEN TESLİM OLUNAN MALA
ELKONULMASI VE BOZULMASI
(Hükmen hak sahiplerine teslim edilen
taşınmaz mallara tekrar el konulması suç
olarak tanımlanmıştır. )
BAŞKASI YERİNE CEZA İNFAZ
KURUMUNA VEYA TUTUKEVİNE
GİRME (Kendisini hükümlü veya
tutuklunun yerine koyarak onun yerine ceza
infaz kurumuna veya tutukevine girmeyi
cezalandırmaktadır.)
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLUNUN
KAÇMASI (Kanun dairesinde gözaltına
alındıktan veya tutuklandıktan sonra kaçan
kimseleri cezalandırmaktır.
KAÇMAYA İMKÂN SAĞLAMA

87

MUHAFIZIN GÖREVİNİ KÖTÜYE
KULLANMASI (Gözaltına alınanın veya
MDKamu
201
6 aydan 2 yıla kadar
tutuklunun kaçmasını sağlamak, suç olarak
295
Huk.
tanımlanmıştır.)
MDKamu
HÜKÜMLÜ VEYA TUTUKLULARIN
202
6 aydan 3 yıla kadar
296
Huk.
AYAKLANMALARI
İNFAZ KURUMUNA VEYA TUTUK
MD2 yıldan 5 yıla
Kamu
203 EVİNE YASAK EŞYA SOKMAK
297
kadar
Huk.
(Hâlinde suç oluşacaktır.)
HAK KULLANIMINI VE
MD1 yıldan 3 yıla
Kamu
BESLENMEYİ ENGELLEME
204
298
kadar
Huk.
(Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler
hakkında)
DEVLETİN EGEMENLİK ALAMETLERİNE ve ORGANLARINA SAYGINLIĞINA
KARŞI SUÇLAR
MD1 yıldan 4 yıla
Kamu
205 CUMHURBAŞKANINA HAKARET
299
kadar
Huk.
DEVLETİN EGEMENLİK
MD1 yıldan 3 yıla
Kamu
ALAMETLERİNİ AŞAĞILAMA
206
300
kadar
Huk.
(BAYRAĞI) (Suçun unsuru, bayrağın
aşağılanmasıdır.)
MDKamu
İSTİKLAL MARŞINI ALENEN
207
6 aydan 2 yıla kadar
300
Huk.
AŞAĞILAMA
MDKamu
TÜRKLÜĞÜ, CUMHURİYETİ VEYA
208
6 aydan 2 yıla kadar
301
Huk.
TBMM AŞAĞILAMA
MDKamu
209 EMNİYETİ AŞAĞILAMA
6 aydan 2 yıla kadar
301/2
Huk.
MDKamu
210 ASKERİYEYİ AŞAĞILAMA
6 aydan 2 yıla kadar
301/2
Huk.
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE KARŞI SUÇLAR
MDAğırlaştırılmış
DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE
211
Kamu Huk
302
müebbet hapis
BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZMAK
MD212 DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ
Müebbet Hapis
Kamu Huk
303
MD10 yıldan 20 yıla
213 DEVLETE KARŞI SAVAŞA TAHRİK
Kamu Huk
304
kadar.
3 yıldan 10 yıla
TEMEL MİLLİ YARARLARA KARŞI
kadar ve on bin
MD214 FAALİYETTE BULUNMAK İÇİN
Kamu Huk
güne kadar adli para
305
YARAR SAĞLAMA
cezası
MD5 yıldan 12 yıla
YABANCI DEVLET ALEYHİNE
215
Kamu Huk
306
kadar
ASKER TOPLAMA
ASKERİ TESİSLERİ TAHRİP VE
MD6 yıldan 12 yıla
216 DÜŞMAN ASKERİ HAREKETLERİ
Kamu Huk
307
kadar
YARARINA ANLAŞMA
MD5 yıldan 15 yıla
Kamu
DÜŞMAN DEVLETE MADDİ VE
217
308
kadar
Huk.
MALİ YARDIM
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218
219
220
221
222
223
224
225

226
227
228
229
230

231

232
233
234

235
236
237
238
239

ANAYASAL DÜZENE VE BU DÜZENİN İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
MDAğırlaştırılmış
Kamu
ANAYASAYI İHLAL
309
müebbet Hp
Huk.
MDAğırlaştırılmış
Kamu
CUMHURBAŞKANINA SUİKAST VE
310
müebbet Hp
Huk.
FİİLİ SALDIRI
MDAğırlaştırılmış
Kamu
YASAMA ORGANINA KARŞI SUÇ
311
müebbet Hp
Huk.
MDAğırlaştırılmış
Kamu
HÜKÜMETE KARŞI SUÇ
312
müebbet Hp
Huk.
MDKamu
TC HÜKÜMETİNE KARŞI SİLAHLI
20 yıldan 25 yıla
313
Huk.
İSYAN
MDKamu
10 yıldan 15 yıla
SİLAHLI ÖRGÜT
314
Huk.
MD10 yıldan 15 yıla
Kamu Huk
SİLAH SAĞLAMA
315
MD3 yıldan 12 yıla
Kamu Huk
SUÇ İÇİN ANLAŞMA
316
MİLLİ SAVUNMAYA KARŞI SUÇLAR
MDKamu
ASKERİ KOMUTANLIKLARIN
Müebbet Hapis
317
Huk.
GASBİ
MDKamu
6 aydan 2 yıla kadar
HALKI ASKERLİKTEN SOĞUTMA
318
Huk.
MD1 yıldan 3 yıla
Kamu Huk
ASKERLERİ İTAATSİZLİĞE TEŞVİK
319
kadar
MD3 yıldan 6 yıla
Kamu
YABANCI HİZMETİNE ASKER
320
kadar
Huk.
YAZMA, YAZILMA
MD1 yıldan 6 yıla
Kamu
SAVAŞ ZAMANINDA EMİRLERE
321
kadar
Huk.
UYMAMA
3 yıldan 10 yıla
kadar ve on bin
Kamu
MDSAVAŞ ZAMANINDA
güne kadar adli para Huk.
322
YÜKÜMLÜLÜKLER
cezası
MD5 yıldan 10 yıla
Kamu
SAVAŞTA YALAN HABER YAYMA
323
kadar
Huk.
MDSEFERBERLİKLE İLGİLİ GÖREVİN
6 aydan 3 yıla kadar Kamu Huk
324
İHMALİ
MD1 yıldan 3 yıla
Kamu
DÜŞMANDAN UNVAN VE BENZERİ
325
kadar
Huk.
PAYELER KABULÜ
DEVLET SIRLARINA KARŞI SUÇLAR
MD8 yıldan 12 yıla
Kamu
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
326
kadar
Huk.
BELGELER
MD3 yıldan 8 yıla
Kamu
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
327
kadar
Huk.
BİLGİLERİ TEMİN ETME
MD15 yıldan 20 yıla
Kamu Huk
SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK
328
kadar
MD5 yıldan 10 yıla
DEVLETİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN
Kamu Huk
329
kadar
BİLGİLERİ TEMİN ETME
MDGİZLİ KALMASI GEREKEN
Müebbet Hapis
Kamu Huk
330
BİLGİLERİ AÇIKLAMA
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240
241
242

ULUSLAR ARASI CASUSLUK
ASKERİ YASAK BÖLGELERE
GİRME
DEVLET SIRLARINDAN
YARARLANMA, DEVLET
HİZMETLERİNDE SADAKATSİZLİK

MD331
MD332

1 yıldan 4 yıla
kadar
2 yıldan 5 yıla
kadar

MD333

5 yıldan 10 yıla
kadar
1 yıldan 3 yıla
kadar
3 yıldan 5 yıla
kadar
Ağırlaştırılmış
müebbet hapis
cezası

243

YASAKLANAN BİLGİLERİ TEMİN

244

YASAKLANAN BİLGİLERİ
AÇIKLAMA

MD334
MD336

245

YABANCI DEVLET BAŞKANINA
KARŞI SUÇ

MD340

Kamu Huk
Kamu Huk
Kamu Huk
Kamu Huk
Kamu Huk

Suç çeşitleri ikiye ayrılır: Adi suçlar ile siyasi suçlar:

2.7.1.Adi Suçlar
Suç, genel olarak "yasaklanan" veya "cezalandırılan" davranışlara denir. Hukuki
açıdan, hukuk düzeni tarafından ceza veya güvenlik tedbiri yaptırımına bağlanmış fiildir.
Suçun ispatlanamaması, insanlar tarafından uydurulmuş soyut bir kavram olduğunu gösterir.
Adi suçlar doktrinde genellikle niteliksiz suçlar olarak adlandırılır ve siyasi suçlardan
tamamen ayrı kategoride değerlendirilmez. Düşünce suçu bu iki kavramdan ayrı bir yere
sahiptir. Siyasi suçun tam anlamıyla ortaya konmamış olması adi suçları ortaya koymayı
güçleştiriyor. Adi suçlardan bazıları; bilişim suçları, casusluk, cinayet, katliamlar, kaçakçılık,
asilik, ayaklanmadır.
Kanunlarımızda siyasi suç tanımlanmış fakat bu tanımda siyasi suçlar ile adi suçlar
arasında kesin bir çizgi konulmamıştır. Şöyle ki; ceza kanununun uygulanmasında siyasi suç
devletin siyasi çıkarlarını veya vatandaşın siyasi bir hakkını ihlal eden her suçtur, ayrıca
tamamen veya kısmen siyasi bir maksatla işlenen adi suçlar da siyasi suç sayılır denmiştir.
Bu tanımdan yola çıktığımızda adi suçu kısa fakat net biçimde tanımlayabiliriz. Adi suç;
devlet başkanı, eşi ve çocuklarına karşı suikastta bulunma fiilleri devletlerin genel
kabulünden ötürü siyasi suç değil adi suçlardandır. Buna Belçika şartı denmektedir.
Böylelikle adi suçun siyasi suça oranla daha dar kapsamlı ve özele indirgenmiş olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Belçika şartı; Doktrinde “suikast hükmü” de (clause d’attentat) denilen bu kurala
göre, devlet başkanlarına veya ailesine karşı işlenen tecavüz fiilleri siyasi suç sayılmayacak
ve failleri geri verilecektir. Belçika Kuralı olarak da ifade edilen bu kural, siyasi suçlardan
geri verilmezlik kuralının en yaygın istisnasını oluşturmaktadır.
Kural devlet başkanının görevde olduğu sırada kendisi ve yakınlarına yönelik öldürme ve
yaralama suçlarını kapsamaktadır. Dolayısıyla, görevden herhangi bir nedenle ayrılmış eski
devlet başkanlarına karşı işlenen suçlar bu kapsamda yer almamaktadır.
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2.7.2.Siyasal Suçlar
Devletin siyasal düzenine karşı işlenen suçlardır. Yasalarda açık bir biçimde
tanımlanmamış olmakla birlikte, öğreti düzeyinde ceza hukukunun en önemli konularından
birini oluşturan siyasal suç kavramını ele alan çeşitli görüş ve kuramlar vardır. En yaygın
yaklaşım çerçevesinde siyasal suçlar ikiye ayrılır: Tam siyasal suçlar ve nispî siyasal suçlar
Tam siyasal suçların tanımı konusunda nesnel ve öznel olmak üzere iki temel
kuramdan söz edilebilir. Nesnel kurama göre bir suçun siyasal olup olmadığını saptamak için
ihlâl edilen hakkın ve çıkarın niteliğine bakmak gerekir. Dolayısıyla siyasal suçlar
kapsamına devletin varlığına, egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve başka devletlerle
ilişkilerine yönelik suçlar ile hükümetin biçimini değiştirmek, anayasasını ihlâl etmek,
kişilerin siyasal haklarına tecavüz etmek gibi suçlar girer. Hakaret, sövme gibi eylemler ayrı
tutularak, sırf düşünce ürünü olan basın suçları da siyasal sayılır. Öznel kurama göre ise bir
suçun siyasal olup olmadığını saptamak için failin amacına bakmak gerekir.
Failin siyasal bir amaç gütmesi suça da siyasal bir nitelik kazandırır. Dolayısıyla öznel
kuram, nesnel kuramdan daha geniş bir kapsam öngörür.
Nispî siyasal suç karma ve bağlı siyasal suçlardan oluşur. Karma siyasal suç adi bir
suçun siyasal bir amaçla işlenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin, devlet başkanına suikast karma
siyasal suç sayılır. Bağlı siyasal suç ise siyasal bir suçla ilgili adi bir suçtur. Örneğin darbe
ya da devrim girişimi sırasında bir silah deposunun soyulması ya da bir araca zorla el
konması bağlı siyasal suç niteliği kazanır. Karma ve bağlı siyasal suçların sınırlarının
saptanması ve bu suçların birbirinden ayrılması hukukçular arasında tartışma konusudur.
Siyasal suç, niteliği bakımından adi suçtan farklı bazı sonuçlar doğurur. Başka bir
ülkeye kaçan siyasal suçlular kural olarak geri verilmez. Bazı ülkelerde siyasal suçlar için
özel mahkemeler kurma yoluna gidilir.

2.8.Suç ve Ekonomi
Suçun neden olduğu zararlar sayılamayacak kadar fazladır ve suçlular, bireyleri,
toplumu ve devleti küçümsenmeyecek ölçüde zarara uğratmaktadırlar. Bu zararlar karşısında
kesin sayılar vermek olanaksızdır. Diğer yandan; birey toplum ve devletin suçtan korunmak
için aldığı önlemler de büyük harcamalara neden olmaktadır.
Diğer yandan, bir sosyal sorun olan suç, neden olduğu ekonomik zararların yanı sıra
ciddi sosyal-duygusal ve bedensel zararlara da neden olmaktadır ki bu ekonomik zararlardan
daha fazla önemlidir.
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Resim 2.2:Suç ve ekonomi

Suç, toplum içinde güvensizlik duygusu yaratmaktadır. Suç ve suçludan korkma,
sosyal ve kişiler arası ilişkileri bozmakta, bireyleri asosyalleştirmekte, yalnızlaştırmakta,
yaşam sevincini köreltmeye katkıda bulunmaktadır.
Diğer yandan yazılı ve görsel basın da suç haberlerini işleyiş biçimi ile suçun
toplumda abartılmasına neden olabilmektedir.

2.9.Suç Endüstrisi
Suçun aynı zamanda kendi endüstrisini de oluşturmuş görülmektedir. Suç ve ekonomi
konusunda sözünü ettiğimiz suça karşı önlemler bir suç endüstrisi oluşturmuştur. Değerli
eşya ve banka kasaları, zırhlı araçlar, kırılmaz camlar, alarm sistemleri, özel güvenlik
sistemleri araç ve gereçleri, özel güvenlik elemanları, kriminal araştırma laboratuvarları araç
ve gereçleri için birçok endüstri kuruluşu kurulmuş ve çalışmaktadır.

2.10.Saldırganlık, Şiddet, Terör
Ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklularda zaman zaman saldırganlık, şiddet,
terör, organize suçlar ve intihar saldırıları gibi olaylar ortaya çıkabilir. Mahkûmların
psikolojisini anlayabilmek için aşağıda bu tür olaylara ilişkin gerekli bilgiler verilmiştir.

2.10.1.Saldırganlık
Saldırganlık psikolojide, özellikle bireysel psikolojide öfke, şiddet, kin, nefret
duygularının dışa vurum biçimi olarak tanımlanabilir. “Bu sözel olabilir fiziksel şiddet ya da
bir takım silah, araç gereçlerle donatılmış olabilir. Saldırganlığın, dürtüsel ve içgüdüsel
kaynağı olan bir gerçeklik olarak kabul edilir. Bu sadece insanlar için değil, hayvanlar için
de geçerli bir durumdur. Kaynağını, varlığını korumak, türünün sürekliliğini sağlamak,
ailesini besinini korumak, yuvasını, vatanını korumak gibi savunmadan alan bir gereksinimi
karşılar.
Saldırgan davranış çoğunlukla engellenme duygusuna karşı yapılan bir tür savunma,
engeli ortadan kaldırma veya aşma davranışıdır.
Bireyi engelleyen nesne veya kişiye yapılan saldırganlık, bazen duruma uyum
yapmaya, bazen da uyumsuzluğa götürür.
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Engellenme sonucunda ortaya çıkan kızgınlık duygusu bazen dile getirilemez. Örneğin
kişi, kendisinden güçlü olan kişi veya otoriteye öfkesini dile getiremez. Bu durumda öfkeli
kişi kendisinden daha zayıf kişi veya nesnelere öfkesini yansıtabilir. Buna ‘yer değiştirmiş
saldırganlık’ adı verilir.
Yer değiştirmiş saldırganlık yalnız birey düzeyinde değil, toplum düzeyinde de
görülür. Toplumda yaşanan çeşitli sorunlardan o toplumu oluşturan çeşitli gruplar veya alt
kültürler sorumlu tutulabilir ve bu gruplara haksız uygulamalar yapılabilir. Farklı toplumlar
ve ülkelerde kendi sorunlardan başka toplum veya ülkeleri sorumlu tutarak onları
suçlayabilir ve şiddet uygulayabilirler.
Psikologlar saldırganlığı yalnız kalıtım etkenleri ile değil çevresel etkenlerle de
açıklarlar. Öğrenme ve taklit saldırganlığa ilişkin deneysel araştırmalarda önemli bir yer
tutar.

2.10.2.Şiddet
Şiddet bireysel şiddet ve (birleşik) kollektif şiddet olarak iki ana başlık altında
toplanabilir. Bireysel şiddet daha alt başlıklarda cürümsel şiddet ve cürümsel olmayan şiddet
diye tanımlanabilir. Cürümsel şiddet içinde ölüme yol açan, yaralamaya, cinsel şiddete neden
olan davranışlar sayılabilir. Cürümsel olmayanda ise intihar örneği verilebilir. Buna ek
olarak bireylere karşı yapılmış olan kazalar, trafik terörü, mala karşı yapılmış şiddet
sayılabilir. Diğer başlık olan birleşik şiddette ise grup şiddeti, devlet şiddeti ve uluslararası
şiddetler olmak üzere üç ana başlıkta toplanır. Grup şiddetinde alt başlık olarak grup içindeki
birtakım fikir ayrılıklarına bağlı olarak birbirleri arasında birbirlerine karşı gösterdikleri grup
içi şiddeti ilk başlıkta sıralanabilir. İkinci olarak grubun bireye karşı göstermiş olduğu şiddet
örnekleri ile terör, soygun, medya terörü, grubun bireye karşı uyguladığı şiddeti örnek
verilebilir. Gruplar arası şiddette ise kan davası, holiganizm, din-mezhep, ırk ayrımı gibi
örnekler verilebilir. Grubun iktidara karşı olan şiddetinde ise siyasal terör, mafya terörü,
gerilla savaşı örnek olarak verilebilir. Birleşik şiddetin ikinci ana başlığı olan devlet
şiddetinde ise insan haklarının ihlâli, soykırımı, ırk ayrımı, doğa ve çevrenin kirletilmesi,
atom santrallerinin kurulması gibi şiddetler örnek verilebilir. Uluslararası şiddette savaş
durumu, işgal, geçici olarak işgal, bir ülkenin diğerine siyasal, ekonomik ambargo
uygulaması örnekleri verilebilir.

2.10.3. Terör
Terörizm, temelde bir güvenlik sorunudur. Terörizm aynı zamanda küresel ve yerel
ölçekte ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve psikolojik nedenleri olan bir olgudur(Alkan,
2007).
Terör örgütleri gizli faaliyet yürüten örgütlenmelerdir ve terör örgütlerinde faaliyet
yürüten bireylerin büyük çoğunluğunun, kendi istek ve iradeleriyle örgütlerine
katılmadıkları, örgütlerin bire bir propaganda yöntemlerini kullanarak onları kazandıkları
söylenebilir (Alkan, 2007).

93

Terör örgütleri çeşitli yöntemlerle eleman kazanmaktadır. Örgütler, arkadaş ilişkileri,
hemşerilik, akraba ilişkileri, sosyal ve kültürel faaliyetler, dini değerler ve etnik kökenleri
kullanarak grup dinamikleri içerisine bireyleri çekmektedir. Bunu yaparken bireylerin
karşılanmasına ihtiyaç duydukları, fizyolojik, psikolojik ve sosyal ortamdan sunmakta ve
istismar etmektedirler (Alkan, 2007)
Terör örgütleri ve terör örgütlerinin cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü olarak
bulunan çeşitli düzeylerdeki üye ve sempatizanlar da cezaevlerini bir mücadele alanı ve
kazanılması gereken bir cephe olarak görmekte, cezaevlerine ilişkin eylemlerini de bu
düşünce doğrultusunda sürdürmektedirler.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1.maddesinde «Terör» aşağıdaki şekliyle
tanımlanmıştır.
Terör tanımı (Değişik Başlık: 18.07.2006/26232-5532/1 md.)
Madde 1- (Değişik Birinci Fıkra:19.07.2003/25173-4928/20 md.) Terör; cebir ve
şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle,
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik
düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak
veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış
güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya
kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.
2.10.3.1. Teröre İlişkin Dikkati Çeken Unsurlar










Terörün en önemli özelliklerinden biri hedefini rastgele seçmesidir. Kurbanın
rastgele seçilmesi, korkunun hızla yayılmasına neden olmaktadır.
Terör büyük çaplı korku veren ve bireylerde yılgınlık yaratan bir eylem
durumunu ifade etmektedir.
Teröristler kendi amaçlarına uygun tepkiler oluşturmaya çalışır. Teröristler için
eylemin kendisi değil, eylemin oluşturacağı etki önemlidir.
Terörist, kurbanlarına karşı kayıtsız bir şekilde hareket etmektedir ve kurbanın
kişiliği pek çok olayda önem taşımaz. Bu durum terörizmin ahlak dışı da
olduğunu gösteren önemli bir noktadır.
Teröristler amaçlarına ulaşmada araç olarak hedef gruplar arasında korku,
umutsuzluk ve yıkım atmosferi oluşturmaya çalışırlar.
Bir şiddet olayının psikolojik sonuçları fiziki sonuçlarından ölçüsüz bir şekilde
büyük olursa terörist bir nitelik kazanır.
Terörizm, özel olarak önceden bilinmeyen baskı şeklidir. Bunda kişi, terörizmin
belirgin yasalarına göre davranan teröristlerin ellerinde yok olmamak için hiçbir
şey yapamaz.
Teröristler savaş kuralları ve yasalarını tanımazlar, savaşan ve savaşmayan
ayrımı yapmazlar. Çünkü teröristlere göre tarafsız olunamaz .
Eylemlerini büyük şehirlerde, kalabalık kent merkezlerinde gerçekleştirirler.
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Terörizm vahşi, barbar yöntemler ve silahlar içerir, ilkeldir.

2.10.3.2. İdeolojik Unsur
Terörün öncelikle bir ideolojik alt yapısının olması gerekmektedir. İdeolojik unsur,
örgütün hareket noktasını oluşturmaktadır. Örgüt, benimsediği ideoloji doğrultusunda
hareket etmekte, stratejisini buna göre belirlemektedir. Terör örgütlerinin siyasi eğitim adını
verdikleri faaliyetlerin amacı, örgütün dayandığı temel ideolojiyi örgüt mensuplarına
benimsetmek ve örgütün hedefleri doğrultusunda bilinçlendirmektir. İdeolojik eğitim de
diyebileceğimiz bu süreçle örgüt mensuplarının örgüte bağlılıkları sağlanır.
2.10.3.3. Örgüt Unsuru
3713 sayılı Kanunun 1. maddesinin 1. fıkrasında “Terör” tanımı yer almakta, “terör”
tanımı incelendiğinde ise, terör suçunun örgütle işlenebileceği, 7. maddesinde ise Cebir ve
şiddet kullanılarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, 1.
maddede belirtilen amaçlara yönelik olarak suç işlemek üzere, terör örgütü kuranlar,
yönetenler ile bu örgüte üye olanların Türk Ceza Kanununun 314. maddesi hükümlerine
göre cezalandırılacağı ifade edilmektedir.
Örgüt; organize bir yapı içerisinde, aynı ideolojiyi benimseyen ve aynı hedefe
yönelmiş kişilerden oluşur. Günümüzde terör örgütleri, çoğunlukla örgüt lideri ile ona bağlı
üst düzey sorumlular ve daha alt düzeydeki bölge, il ve birim sorumlularından oluşmaktadır.
Örgütsel yapılanmada illegal teşkilatlanma ve gizlilik esastır. Bu aynı zamanda
örgütün temel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik bir yapılanmadır. İllegal faaliyet, legal alanda
öne çıkan sempatizanların illegal alana kaydırılmaları ile beslenir. Böylece, operasyonlarla
ortaya çıkan kadro kayıpları, yeni ve deşifre olmamış örgüt mensuplarının illegal kadrolara
aktarılmasıyla giderilmeye çalışılır.
2.10.3.4.Şiddet Unsuru
Terörün en önemli unsuru, şiddet unsurudur. Terör örgütleri şiddeti, ideolojileri
doğrultusunda belirledikleri hedeflere ulaşmada önemli bir araç olarak görmekte, "silahlı
propaganda" adı da verilen terör eylemlerini, mevcut anayasal düzeni değiştirmek için
kaçınılmaz bir yöntem olarak benimsemektedir. Terör örgütleri, gerçekleştirdikleri şiddet
eylemleri ile topluma korku salarak, halkta bıkkınlık ve yılgınlık duygusu oluşturup
propaganda yapmayı amaçlamaktadır.
2.10.3.5. Terörizmin Özellikleri
Terörizmin özellikleri, dünyada faaliyet yürüten terör örgütleri ve onların eylem
şekilleri çerçevesinde aşağıdaki gibi özetlenebilir:



Terörizm tek başına bir ideoloji, bir doktrin, hatta sistematik bir fikir değil,
stratejidir.
Terörizm, terör eylemlerini meşrulaştıracak bir senaryo hazırlar.
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Terörizm, yeni bir düzen ve gelecekte zafer vaat eder.
Terörizm, uluslararası siyasetin bir parçasıdır, dolayısıyla dış destek olmadan
yaşatılamaz.
Terörizm, propaganda ile doğar, gelişir ve propaganda ile yaşar. Kendisi bir
propaganda aracıdır.
Terörizm, Devlet otoritesine alternatif getiren örgütlü bir harekettir.
Mali destek terörün vazgeçilmez gereksinmesidir. Bu nedenle; soygun ile silâh
ve uyuşturucu kaçakçılığı yapar.
Terör, bir hak arayışı, düzen önerisi ve bağımsız devlet kurma isteklerinden biri
veya derece farklılığıyla her üçünün bir arada bulunduğu gerekçelerle ortaya
çıkabilir.
Terör, bilinçli ve amaçlı eylemler olarak belirir.
Terör, şiddet uygulamayı giderek amaç konumuna taşır. Dehşet ve korku
salarak yılgınlık yaratır. Zorba, acımasız, istismarcı ve kuralsızdır.
Terör, bazen başka güç veya güçlerin taşeronudur.
Terör kendi dilini yaratır ve kullanır.
Terörün genellikle siyasi bir amacı vardır.
Terör eylemleri, örgütlü bir çabayı gerektirir. Bütün bu eylemler, bireysel
olmaktan çok bir grubun katılımıyla gerçekleşmektedir (Alkan, 2002; Gündüz,
1996).

Güçlü devletlerin etkin politikaları karşısında kendisi için bir çıkış noktası bulamayan
bazı devletler, terörü engelleri aşmada bir araç olarak görmüşlerdir. Güçlü bazı devletlerin de
uluslararası alanda kendi politikalarının işlerliğini kolaylaştırmak ve rakiplerini etkisiz
kılabilmek için terörü bir araç olarak kullandıkları görülmektedir.
Günümüzde terörün en önemli özelliği uluslararası bir nitelik kazanması ve bu
ilişkilerini oldukça geliştirmiş olmasıdır. Artık, teröristler eskiden olduğu gibi sadece içinde
bulundukları ülke ile sınırlı kalmayıp başka ülkelerdeki farklı gruplar ile bağlantılar kurarak
karşılıklı destek sağlamaktadır. Dolayısıyla teröristler, uluslararası bağlantılarını ve modern
teknolojiyi de kullanmak suretiyle milletlerarası etki yapan eylemler düzenleyebilmektedir.
Terör örgütlerinin başka ülke ve gruplardan destek almadan başarıya ulaşması,
varlığını sürdürmesi hemen hemen imkânsızdır. Özellikle eğitim, teşkilatlanma, finans ve
silahlı eğitim için dış desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Bu özelliği ile terörizm uluslararası bir
nitelik kazanmaktadır.
2.10.3.6. Terör Örgütlerinin Ceza İnfaz Kurumlarındaki Eylemlerinin Amaçları



Özellikle terör, cezaevlerinin yönetici ve personeli üzerinde baskı kurarak
kurum yapısını zayıflatmak, ceza infaz kurumu yönetimini ele geçirmek,
Kendi yandaşı basın organlarının, sosyal ve siyasal kuruluşların, “ceza infaz
kurumu ve terör lobilerinin” desteğini de alarak iç ve dış kamuoyunda en temel
haklarının bile engellendiği, terör tutuklu ve hükümlülerinin “birer siyasi suçlu”
olduğu görüntüsünü yaratmak,
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Bu görüntü sayesinde sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların
hükümete, parlamentoya baskı yapmasını sağlayarak bir genel af çıkarılmasını
sağlamak,
Devletin mutlak egemenliğinde olması, disiplin, düzen ve otorite sağlanması
gereken cezaevlerinde sürekli kargaşa yaratarak sistemin önemli boşlukları
olabileceği düşüncesini yaymak ve böylece vatandaşların devlete ve sisteme
olan güvenlerini sarsmak,
Bazı yönetici ve personeli baskıcı ilân edip, medyada duyurarak terör
örgütlerinin hedefi yapmak ve sindirmek, görevden alınmalarını sağlamak,
Ceza infaz kurumu dışındaki terör örgütü üye ve sempatizanlarını güdülemek,
örgütün propagandasını yapıp katılımları artırmak, halkı kışkırtarak isyanların
sokağa sıçramasını, toplumsal bir kargaşa yaşanmasını sağlamak,
Ayaklanma ortamındaki kargaşadan yararlanarak firar etmek veya ayaklanma
çıkarmak ve sonrasında doğabilecek yönetim boşluklarından yararlanarak firar
organizasyonları hazırlamak,
Tüm bu olaylarla iç ve dış kamuoyunda devlet ve siyasal sistemin baskıcı, insan
hakları ve demokrasi karşıtı bir rejim olduğu inancını yaymak ve dış dünyanın
Türkiye’ye siyasi ve ekonomik bir yaptırım uygulamasını sağlamak,
Çeşitli eylemlerle kendilerini duyurmak, tanıtmak ve gündemde kalmak,

Terörün en önemli özelliklerinden biri hedefini rastgele seçmesidir. Kurbanın rastgele
seçilmesi, korkunun yayılmasına neden olur. Terör büyük çaplı korku veren ve bireylerde
yılgınlık yaratan bir eylem durumunu ifade eder.
2.10.3.7. Terör Örgütlerinde Faaliyet Gösteren Teröristlerin Genel Davranış Özellikleri
Terörist hareketler genellikle gizli ve yeraltı faaliyetleridir. Bu grupların, örgütlerin
üyelerinin değer yargıları, inanç sistemleri örgüte katıldıktan sonra değişir. Düşünce alanları,
bakış açıları daralır. Örgütlerinin düşünce ve inanç sistemlerinde yoğunlaşma artar. Örgüt
üyeleri psikologlar, psikiyatrlar ya da başka uzmanlarla, örgüt dışı kişilerle doğrudan açık
iletişim kurmaz, iş birliği yapmazlar. Suç tanımından yola çıkarak “suç yasalarda
yasaklanmış, başkalarına zarar veren haksız bir davranıştır” diye tanımlanır. Ancak, şovenist
akımlar, aşırı uçlarda yer alan düşünceler ve inanç sistemleri bazı davranışları ve
saldırganlığı kutsarsa veya yüceltirse, burada “haksız davranış” tanımı gereği terörist yaptığı
davranışın suç olduğunu düşünmediği gibi onun haklı dayanaklarını arar. Bunu sadece inanç
sisteminden almaz. Kişi, politik bir düşünceye yoğunlaşmış ve fanatik, şovenist veya etnik
ayrımcılıkla ilgili bir grup içinde yer almış olabilir. Ya da yaşamının herhangi bir döneminde
terör kurbanı olma, şiddet kurbanı olma, evini, vatanını yitirme, sürgünde yaşama,
yakınlarını yitirme gibi haksızlıklara mazur kalma durumu kişide eylemlerini haklı görme
düşüncesini ortaya çıkarabilir. Teröristlerin psikolojik özelliklerinden bazıları aşağıda
verilmiştir.






Kişiliklerine aşırı güven duyarlar ve büyük olduklarına inanırlar.
Grup ruhuyla davranırlar.
Örgüt liderlerine tam bir itaat vardır.
Kurulu düzene kin ve düşmanlık beslerler.
Şiddete başvurabilirler.
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Şiddete başvuranların bir bölümü anti-sosyal kişilik bozukluğu gösterirler.
Toplum içinde azınlıkları temsil ettiklerine inanırlar.
Başka insanlara güven duymakta güçlük çekerler.
Örgüte kendini adama davranışı gözlenir.

2.10.3.8. İntihar Saldırıları
Terör örgütleri tarafından intihar saldırılarına hazırlanan kişilerin kişilik özellikleri,
tutumları ve inançları, yetiştikleri çevre, aile ortamları, duygusal gelişimleri örgüt tarafından
araştırılmaktadır. İntihar saldırısını gerçekleştirmek üzere seçilen kişiler örgüt tarafından
önce yoğun bir biçimde duygusal ve bilişsel değişim programlarına alınır. Buna bir tür
“beyin yıkama” da denilebilir. Bu programlara siyasi propagandalar eşlik eder. Bu
aşamalardan geçerek hazırlanan kişi daha sonra askeri eğitime alınarak saldırı eylemine
hazırlanır.

2.11. Organize Suçlar
Dünyanın birçok ülkesinde diğer suçlarda olduğu gibi organize suçlarda ve büyük
ölçekli organize suçlarda önemli bir artış gözlenmekte, buna ilişkin sorunlar giderek
artmakta bu durum bireyler, toplumlar ve devletler için giderek artan bir biçimde tehdit
oluşturmaktadır. Organize suç örgütlerinde faaliyet gösterenlerin genel davranış özellikleri
aşağıda verilmiştir.










Örgüt liderlerine koşulsuz bir itaat vardır.
Şiddete sıklıkla başvururlar.
Örgüt üyelerinin önemli bir bölümü anti-sosyal kişilik bozukluğu gösterirler.
Başka insanlara güven duymakta güçlük çekerler.
Alt kültür alışkanlıklarını sürdürme eğilimi gösterirler.
Ahlaki ve kültürel değerler yitirilmiştir.
Alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımı yaygındır.
Sıklıkla ihanet yaşanır.
Sürekli bir rekabet ortamı vardır.

Organize suçlara ilişkin dikkati çeken notlar
•

•

•

Büyük ölçekli organize suç kavramı, resmî yapıları, yasa dışı yöntemlerle
etki altına alan, siyasal ve ekonomik etkinliklerde bulunan toplumsal ve
kurumsal yaşam alanlarını yıkıcı bir biçimde etkisi altına alan güçlü
grupları tanımlamak için kullanılmaktadır.
Gücü, büyük ölçüde terör yaratarak rakipleri ile düşmanlarına karşı
acımasızca fiziksel şiddet kullanmaya dayanan organize suçun ön koşulu,
belli ölçülerde bir toplumsal parçalanmadır. Parçalanmış toplum organize
suç örgütlerinin şiddet kullanabilecek personelinin de kaynağını
oluşturmaktadır.
Son yıllarda güçlerini çeşitli şiddet yöntemleriyle zorla kabul ettirebilen,
siyasal yapı ile devlet kurumlarını yönlendirebilen, ellerinde olağanüstü
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•
•

•
•

•

ekonomik kaynaklar bulunan organize suç örgütlerinin sayısında artış
gözlenmektedir.
Uluslararası ticaretin ve ekonominin canlanması ile birlikte dünya
çapında yasa dışı bir pazar oluşmuştur.
Bu tür unsurların oluşumu ve varlığı, pek çok ülkede genel bir korku ve
gerginlik yaratan ayrı ve tanımlanabilir bir ekonomik etkinlik alanının
doğmasına neden olmuştur. Bu yasa dışı dünya pazarının denetimi
uğruna, ilân edilmemiş bir yeraltı savaşı sürmektedir. Bu savaşın tarafları
arasında halkın gözünde kusursuz görünüme sahip iş adamları, siyasi
liderler, suç dünyasının patronları ve dünyamızın her ülkesinden çıkar
düşkünleri bulunmaktadır.
Organize suç grupları, yasa dışı dünya pazarının gelişiminde yerini
aldıkça, son derece büyük bir servet birikimi gerçekleştirdi.
Diğer yandan, siyasi motifli terör örgütleri de ideoloji ve düşünce
sistemlerini, istismar ederek, terörist faaliyetlerini finanse etme amacına
uygun olarak, gasp, soygun, hırsızlık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi
bazı organize suçlara yönelmektedir.
İşçi simsarlığı, organ kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para
aklama, silah kaçakçılığı, hayvan ve tarihi eser hırsızlığı ve kaçakçılığı,
adam kaçırma, soygun, gasp, bilgisayar suçları gibi suçlar organize suç
örgütleri tarafından işlenmektedir.

2.12. Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Tutuklu ve Hükümlünün
Yaşayabileceği Sağlık Sorunları
Hükümlü, kamu adına bir infaz kurumuna alınmakla devlet için bazı yükümlülükler
ortaya çıkar. Dolayısıyla infaz kurumu yönetimleri hükümlüye sadece bir sağlık hizmeti
sunmaktan değil hem hükümlünün hem de personelin sağlığını koruyacak koşulları
sağlamaktan da sorumludur. O halde infaz kurumunun hükümlü üzerindeki olumsuz etkileri
ve bunların giderilmesi usulleri ayrıca incelenmelidir. Özgürlüğü bağlayıcı cezanın, koşulları
ne olursa olsun, kişide, bir yerde kapalı olmanın doğurduğu çeşitli psikolojik sorunlara yol
açacağı tartışmasızdır. Yeniden topluma kazandırma yönündeki tüm çabalara karşın
cezaevinin kişiyi tam olarak ıslah etmediği, uzun süre cezaevinde kalmanın sosyal yaşama
yeniden uyum sağlamada önemli sorunlara yol açacağı da bir gerçek olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Öte yandan, cezaevleri hükümlülerin birbirlerine suç deneyimlerini ya da yeni suç
tekniklerini öğreterek ilgili değerleri benimsettiği, böylece topluma yabancılaşmayı
körükleyen bir yapıya da sahiptir. Bunun yanında cezaevi kurallarına uyma eğilimi,
cezaevinde kalma süresi uzadıkça geriye dönüş eğilimi gösterir. Gerçekten bu kurallara
uyma isteği başlangıçta güçlü iken zamanla zayıflar; tahliye yaklaştıkça tekrar güçlenir. O
hâlde hükümlülük sürelerinin ortaları bu kurallara uymamanın en yoğun olduğu dönemdir.
İfade edilmelidir ki infaz kurumlarının fiziki koşullarının hükümlünün sağlık, özellikle
de ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilerde bulunduğu unutulmamalıdır. Her hükümlünün
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yaşaması için ne kadar alan tanınacağı kararlaştırılırken göz önüne alınması gereken önemli
bir konu mahkûmun 24 saatlik dönem içinde söz konusu alanda ne kadar zaman
geçireceğidir. Mekânın uzun süre değişmemesi yada aynı kişilerle paylaşılmasının da o
mekânın alanının algılanmasında yanılsamalara yol açacak boyuta ulaşabileceği
söylenmektedir. Bu anlamda izolasyon;
- bedensel hastalıklarda ağırlaşmalara,
- baş ve boyun ağrılarına,
- omuz ağrılarına,
- mide ağrılarına,
- depresyona,
- anksiyeteye yol açmaktadır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek gelişim psikolojisini, suç ve suç türlerini
ve ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin yaşadıkları sağlık sorunları ve bunlara
müdahale edebilecek kişileri araştırarak bir sunum hazırlayınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Psiko-sosyal servisin düzenlediği
eğitim ve toplantılara katılınız.

 Rehberlik servisinden yardım alınız.
 Rehberlik servisinin görev ve
işleyişi hakkında bilgi almalısınız.

 Hükümlü ve tutukluyu suça iten
etkenleri açıklayınız.

 Sapma ve suç kavramları ile ilgili
bilgileri internetten, kütüphaneden
faydalanarak araştırmalısınız.

 Suç endüstrisine ve toplumu suça
iten nedenlere ilişkin gazete ve
internetten derlediğiniz haberleri
inceleyiniz.

 Gazete ve internetten faydalanarak
suç endüstrisi ve toplumu suça iten
nedenleri araştırmalısınız.

 Terör ve terörizme ilişkin açıklama
yapınız.

 Terör ve terörizmin sebeplerini ve
kaynaklarını internet, kitap ve
gazetelerden araştırmalısınız.

 Suç türlerine
yapınız.

 Suç türlerinin sınıflandırılmasında
yapılan ayrımı göz önüne alarak suç
türlerini incelemelisiniz.

ilişkin

araştırma

 Ceza infaz kurumlarında yaşanan
sağlık sorunlarını ve bunlara
müdahale
eden
görevlileri
araştırınız.
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 Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve
hükümlülerin
yaşayabileceği
sorunları araştırmalısınız.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği işaretleyiniz.

1.

Aşağıdakilerden hangisi terör örgütlerinin ceza infaz kurumlarındaki
eylemlerinin amaçlarından biri değildir?
A) Ceza infaz kurumu yönetimini ele geçirmek,
B) Sivil toplum kuruluşlarının, uluslararası kuruluşların hükümete, parlamentoya
baskı yapmasını sağlayarak bir genel af çıkarılmasını sağlamak
C) Vatandaşların devlete ve sisteme olan güvenlerini sarsmak
D) Bazı yönetici ve personeli baskıcı ilan edip medyada duyurarak terör örgütlerinin
hedefi yapmak ve sindirmek, görevden alınmalarını sağlamak
E) Terör örgütü üyelerinin her biri kendi çıkarına çalışır ve bireysel olarak firar eder.

2.

Aşağıdakilerden hangisi teröristlerin psikolojik özelliklerinden biri değildir?
A) Kurulu düzene sempati beslerler.
B) Şiddete başvuranların bir bölümü anti-sosyal kişilik bozukluğu gösterirler.
C) Toplum içinde azınlıkları temsil ettiklerine inanırlar.
D) Başka insanlara güven duymakta güçlük çekerler.
E) Örgüte kendini adama davranışı gözlenir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi organize suç örgütlerinde faaliyet gösterenlerin genel
davranış özelliklerinden biri değildir?
A) Ahlaki ve kültürel değerler yitirilmiştir.
B) Üst kültür alışkanlıklarını sürdürme eğilimi gösterirler.
C) Alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımı yaygındır.
D) Sıklıkla ihanet yaşanır.
E) Sürekli bir rekabet ortamı vardır.

4.

Uganda’da yapılan bir darbe girişimi sırasında bir araca zorla el konularak silah
deposu soyulmuştur.
Buna göre belirtilen suç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlı siyasal suç
B) Karma siyasal suç
C) Tam siyasal suçlar
D) Nispi siyasal suçlar
E) Adi siyasal suç

5.

Devlet başkanlarına ve ailelerine karşı işlenen suçların siyasi suç sayılmayacağına
ilişkin uluslararası ceza hukuku kuralıdır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Hollanda şartı
B) Almanya şartı
C) Belçika kanunu
D) Belçika şartı
E) İngiltere şartnamesi
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6.

Ölüme yol açan, yaralamaya, cinsel şiddete neden olan davranışların oluşturduğu
şiddet türüdür.

Tanımı verilen şiddet türü aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Kollektif şiddet
B) Cürümsel şiddet
C) Cürümsel olmayan şiddet
D) Grup şiddeti
E) Devlet şiddeti
7.

Aşağıdakilerden hangisi izolasyonun ortaya çıkardığı rahatsızlıklardan biri
değildir?
A) Baş ve boyun ağrıları
B) Omuz ağrıları
C) Mide ağrıları
D) Depresyon
E) AIDS

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
8.

( ) Sapma sosyal sistemlerde sosyal problemler ile yakından ilgilidir.

9.

( ) Toplumlar karmaşıklaştıkça normların uygulanması informelden formel
süreçler biçimine dönüşmez.

10.

( ) Değişim sadece ileriye olabilir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME FAALİYETİ–3
ÖĞRENME KAZANIMI
Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, hükümlü ve
tutuklunun psikolojik durumunu dikkatli bir şekilde gözlemleyerek ilgili birimlere
iletebileceksiniz.

ARAŞTIRMA


Ceza infaz kurumlarında tutuklu, hükümlü ve infaz koruma memurlarının
yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin araştırma yapınız.



Yapmış olduğunuz araştırmalar sonucu derlediğiniz bilgiler bir araya getirerek
bir sunum oluşturunuz.



Hazırlamış olduğunuz sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. CEZA İNFAZ KURUMUNDA ORTAYA
ÇIKABİLECEK PSİKOLOJİK SORUNLAR
Bastırılan duygular zamanla dışa yansır ve depresif davranışlara sebebiyet verir: Farklı
cinsel eğilimler, saldırganlık, kendine zarar verme ya da intihar girişimleri gibi. Dolayısıyla
cezaevi yaşamıyla, özgür hayattaki yaşam arasındaki farklar dengeli olmalı, hükümlünün
insanca yaşamasını sağlamak için söz konusu farklar mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Bu
yönüyle cezaevleri hükümlünün hiçbir olanağa sahip olmadığı sadece kilit altında
bulunduğu, izole ve terk edildikleri hissini uyandıran bir yer olmaktan çıkarılmalıdır.
Cezaevine girmenin diğer bir sonucu, hükümlünün sosyal statüsünü ve çevresini
kaybetmesidir. Gerçekten hükümlü cezaevine girmekle özgür yaşamından tümüyle farklı,
kapalı bir topluma dâhil olur. Cezaevinde yaşamak sosyal açıdan alçaltılmışlık duygusunu da
beraberinde getirir.
En mükemmel ve bütün gereksinimleri karşılayan bir infaz kurumunda yaşasa bile
psikolojik durumu ile ilgilenilmez ise hükümlü infaz kurumuna girdiğinden farksız hatta
psikolojik olarak daha bozulmuş bir şekilde çıkar. Suçluyu yeniden topluma kazandırmak
ancak onun psikolojini tanımakla olanaklı olabilir. Bu, infazın bireyselleştirilmesi
bakımından da önemlidir. İnfaz kurumunda geçen ilk günler çevreye uyma, hükümlünün
kendini dinlemesi, vicdan azabı, pişmanlık, geçici de olsa topluma karşı kin besleme ve
düşmanlık duygusu ile geçer. Zamanla bunlara dışarıyla haberleşememe, ziyaretçinin
gelmemesi ya da mesleki kaygılar da eklenir. Dolayısıyla infazdan beklenen amaca
ulaşabilmek için bu konuda da incelemeler yapılması zorunludur.
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İnfaz kurumlarında psikolojik destek yeniden topluma kazandırma amacı bakımından
da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada adlî psikiyatri ve infaz kurumlarında oluşturulacak
bu amaca yönelik merkezler önem kazanmaktadır. Söz konusu merkezlerin sağlıklı
işlemesini sağlayan temel kurallar şu şekilde ifade edilebilir:





Ruhsal rahatsızlıkları olan hükümlüler sistematik bir gözlem ve takip altında
tutulmalı ve bu suretle ayrıntılı bir şekilde tanınmalıdır.
Hükümlüyü tecrit etmek yerine tedavi etmek öncelikli hedef olmalıdır.
Müdahale, standardize tarama araçlarını iyi kullanabilen ve akıl sağlığı yerinde
olmayan bireyleri ne şekilde yönlendirebileceğini bilen uzman bir ruh sağlığı
personeli tarafından yürütülmelidir.
Kayıtlar tam, doğru ve gizli tutulmalı, hastaların güvenliği sağlanmalı, intiharı
önleme programları geliştirilmelidir.

İnfaz kurumunda gerçekleştirilecek başarılı bir gözlemin ardından önem kazanan bir
başka konu bu kişilerin takip edilmesidir. Takip edecek kişilerin bu konuda yeterli bilgi ve
deneyime sahip olması gerekmektedir. Takip süresi boyunca kişilerin ihtiyaçlarına gerekli
olduğunda ve yeterince cevap vermek gerekir. Ancak bu hiç de kolay değildir. Zira infaz
kurumları baskının yoğun olduğu ortamlardır.
Kalabalık, saldırıya maruz kalma korkusu, bulunulan ortamın yarattığı diğer koşullar
hükümlüler üzerinde yoğun bir stres yaratmaktadır. Bu süreç içinde aile bireyleriyle yaşanan
gerginlikler de eklendiğinde hükümlülerde beklenmedik ve abartılı tepkiler ortaya
çıkmaktadır. Bu nedenle bu şekilde ortaya çıkabilecek acil durumlar için infaz kurumu
psikoloğunun krize müdahale ile ilgili bilgili ve tecrübeli olması son derece önemlidir.
Öte yandan hükümlüyü daha iyi tanıyabilmek ve infazı bireyselleştirmek, hükümlünün
sadece infaz kurumuna girmesinden sonraki psikolojik durumunun incelenmesi ile sınırlı
anlaşılmamalıdır. Hükümlünün infaz kurumuna girmeden önceki hayatının ve psikolojisinin
tanınması da son derece önem taşır.
Nihayet infazın amacına ulaştığı düşüncesiyle salıverilen hükümlünün bir süre daha
izlenmesi, hareketlerinin ve özgür yaşama gösterdiği tepkilerin incelenmesi de gerekir. Bu
noktada karşımıza koşullu salıverme ve denetimli serbestlik kurumları çıkmaktadır.

3.1. Ceza İnfaz Kurumunun Tutuklu veya Hükümlü Üzerindeki
Etkileri
Özgürlüğü bağlayıcı cezanın, koşulları ne olursa olsun kişide, bir yerde kapalı olmanın
doğurduğu çeşitli psikolojik sorunlara yol açacağı tartışmasızdır. Yeniden topluma
kazandırma yönündeki tüm çabalara karşın cezaevinin kişiyi tam olarak ıslah etmediği, uzun
süre cezaevinde kalmanın sosyal yaşama yeniden uyum sağlamada önemli sorunlara yol
açacağı da bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Damgalama, etiketleme yani stigmatizasyon mahkumların yaşadığı önemli
sorunlardan biridir. Toplumun genel kabulleri, kültürü, dinsel inançları damgalamada birinci
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etkendir. Damgalama, mahkumiyetini tamamlayıp topluma katılması istenen kişinin sosyal
izolasyonuna yol açmaktadır. Toplum tarafından olumsuz değerlendirmeler, küçük düşürücü
tarzda olan ayrımcılık zamanla mahkumun özgüvenini zedeler.
Hürriyeti bağlayıcı cezaların yol açtığı psikolojik zararlara ilişkin tespitler iki yıla kadar olan
hürriyeti bağlayıcı cezaların sürekli psikolojik zarara yol açtığını belirtmektedir.
Mahkumlar üzerinde çalışma yapan araştırmacı Sykes de, “Tutsaklar Toplumu” (The Society
of Captives) adlı çalışmasında, mahkumların karşılaştıkları acıları/ızdırapları,
“hapsedilmenin/mahpusluğun acıları” (pains of imprisonment) kavramı ile açıklamaktadır.
Ona göre, cezaevindeki mahkumların karşı karşıya kaldıkları beş temel acı veya yoksunluk
biçimi vardır:
 Özgürlüğün yoksunluğu (deprivation of liberty): Bu kavram mahkumların;
özgürlükleri başta olmak üzere arkadaşlarından, yakınlarından ve ailelerinden
yoksun olma durumlarını anlatmaktadır. Bu yoksunluğun sonucu, duygusal
ilişkilerin yokluğu, can sıkıntısı ve yalnızlıktır.
 Eşya ve hizmetlerden yoksunluk (deprivation of goods and services): Bu
yoksunluk, mahkumların cezaevinde maddi servet elde etme imkanlarına sahip
olmama durumlarını anlatmaktadır.
 Cinsel ilişkilerden yoksunluk (deprivation of heterosexual relationships):
Cezaevlerinde uzun sureli tutuklu kalan mahkumların bazı cinsel ihtiyaçlarından
yoksun kalmalarını ifade etmektedir. Bu yoksunluğun, bazı kriminologlar
tarafından çok ciddi psikolojik sorunlar yarattığı ileri sürülmektedir. Bu
yoksunlukların yarattığı problemlerin başında, yaşı daha gelişkin ve agresif olan
bazı mahkumların, daha genç ve zayıf olan mahkumları, ilişkilere zorlamaya
çalışmalarıdır.
 Kişisel özerklikten/otonomiden yoksunluk (deprivation of autonomy):
Mahkumların yaşamları, her günün 24 saati düzenlenmekte ve kontrol
edilmektedir.
 Kişisel güvenlik yoksunluğu (deprivation of security):
Cezaevinde mahkumların karşılaştıkları diğer bir husus da, kişisel güvenliğin
olmayışıdır. Mahkumların diğer mahkumlarla küçük mekanları paylaştıkları
durumlarda bu mahkumlardan bazıları, diğer mahkumlara yönelik olarak şiddet ve
agresif tutum sergiledikleri veya cinsel acıdan onları istismar etmeye çalıştıkları
bilinmektedir. Mahkumların cezaevindeki yoksunluklarını irdeleyen Sykes’in bu
yaklaşımlarından hareketle cezaevinin, suçlular acısından ne anlama geldiğini
ortaya koymak mümkündür.
Burada tartışılması gereken konuların başında, bu yoksunlukların yeniden suç
işlemedeki etkisinin nasıl ve ne düzeyde olduğunun saptanmasıdır. Özellikle bu
yoksunluk ve kısıtlanmışlığın, bireyde toplum ve otoriteye karşı bazı saldırgan ve
düşmanca duygular geliştirmesine yol açabileceği söylenebilir. Ancak kimi
yaklaşımlar da, bireyin cezaevinde bazı imkânlardan yoksun bırakılmasının veya
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kötü bir muameleye maruz kalmasının, mahkum üzerinde yeniden suç islemede
caydırıcı bir işlev gördüğü ileri sürülmektedir. Bu çerçevede örneğin Ghiglieri,
“Erkeğin Karanlık Yüzü” (2002) adlı çalışmasında, davranışsal değişim uzmanı
Anthony Robbins’a atfen şu bilgilere yer vermektedir: Robbins “mahkum edilmiş
suçluların hapisteyken acı çekmemeleri ve bu nedenle acıyı işledikleri suçla
ilişkilendirmemeleri nedeniyle, verilen cezanın serbest kaldıklarında davranışlarını
değiştirmediğini” iddia etmektedir.


Uzun Süreli Hükümlülük

Uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya hükümlü olanların ne diğer hükümlüler için,
ne de personel için “tehlikeli” olarak nitelendirilmesi doğru bulunmamaktadır. Aslında bu
hükümlülerin infaz kurumunun barış ve huzur içinde olmasından çıkarı bulunduğundan tam
tersine bu kişiler çoğunlukla kurumun düzeninin bozulmamasına yardımcı olurlar. Kuşkusuz
mahkûmiyetin neden olduğu yoksunluklar, özgürlük kaybının zarar verici sonuçları,
hükümlülüğün devam etmesiyle oluşan yıpranma mekanizmasıyla kendini tüm şiddetiyle
gösterir. Bu nedenle cezaevi idaresinin uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum
edilmiş olan hükümlülere özel bir özen göstermesi gerektiği ifade edilmektedir. Gerçekten
uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkum edilmiş olan hükümlü zamanla ziyaretçi
gelmesini istemez. Zira bu ziyaretler belki onun dış dünya ile bağlantısını sağlamaktadır.
Ancak aynı zamanda onun hangi hak ve özgürlüklerden yoksun olduğuyla yüzleşmesine de
neden olur. Bunun yüklediği stres hükümlünün akrabalarıyla ilişkisini kesmesine ve tümüyle
cezaevi ilişkilerine yönlendirir.
Bu, başlangıçta hükümlünün cezaevi ile uyumunu kolaylaştırsa da bu defa infaz
sonrası toplumla olan ilişkileri bakımından zorluk sebebi hâline dönüşür. Bu da bu kişiler
arasındaki tekerrür oranını yükseltir.
Uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın olumsuz sonuçlarının azaltılması için infaz
rejimi hükümlülük sırasında ve sonrasında temel gereksinimlerin mümkün olduğunca
karşılanması şeklinde düzenlenmelidir. Bu çerçevede beslenme, kalacak yer, tıbbi
hizmetlerden yararlanmak bedeni zararlardan korunmak gibi hususları ifade eden temel
bakım, hükümlüye de seçme imkânı vermek suretiyle birlikte etkileme, yaşama anlam katan
ve her insanın gereksinimi olan duyguya değer verme öne çıkmaktadır. Bu gereksinimler
karşılanmadığı sürece hükümlü bunları cezaevi alt kültüründe arayacaktır. Burada karşımıza
çıkan diğer bir husus müebbet (ömür boyu) hapis cezalarıdır. Özgürlüğün, hükümlünün tüm
yaşamı boyunca elinden alınması, kötüdür bir durumdur. Bu nedenle müebbet hapis cezası
ile cezalandırılmış bir hükümlüye koşullu salıverme olanağı tanınmalıdır. Nitekim 5275
sayılı CGTİHK m.107/2’ye göre “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş
olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar yirmi dört yılını infaz
kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler”. Öte yandan “Suç
işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen
suçtan dolayı mahkûmiyet hâlinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş
olanlar otuz altı yılını, müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar otuz yılını, infaz
kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.”
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Beslenme, Muayene ve Tedavinin Reddi
•

Beslenmenin Reddi

Beslenmenin reddi, açlık grevi şeklinde olabileceği gibi intihar ya da akıl hastalığı
nedenlerinden biri ile de gerçekleşmiş olabilir. Bunu göz önünde bulunduran yasa koyucu
5275 sayılı CGTİHK m.82’de üst bir terim olarak “hükümlünün kendisine verilen yiyecek ve
içecekleri reddetmesi” terimini kullanmış olup, bunu “beslenmenin reddi” şeklinde de ifade
etmek mümkündür. Ancak beslenmenin reddi nedenlerinden çoğunluğunu açlık grevlerinin
oluşturduğu söylenmelidir.


Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi

Açlık, günlük faaliyetler, büyüme ve yara iyileşmesi için yeterli olmayan kalori,
protein ve vitamin alımı şeklinde tanımlanabilir. Açlık, günlük faaliyetleri etkileyen,
büyümeyi ya da yara iyileşmesini engelleyen bir niteliğe sahiptir.
Öte yandan açlık, besinden yoksun kalmış olan insan ya da hayvanı yiyecek aramaya
yönelten ve besin aldıktan sonra yok olan bir dürtü olarak da tanımlanabilir. Açlık kavramı
ile yetersiz ve dengesiz beslenme kavramları karıştırmamalıdır. Açlık, tam ve kısmi açlık
olarak ikiye ayrılmaktadır:

Resim 3.1: Açlık grevleri

Tam açlık vücut için gerekli olan besinlerin hiç alınmamasıdır. Bu durum canlının
kendi bünyesinden beslenmesine yol açar ve 45 gün kadar sürebilir. Tam açlık vücut
sıcaklığının düşmesine, güç kaybına, sinir bozukluklarına, baş dönmelerine, sanrı ve zekâ
bozukluklarına yol açar.
Kısmi açlık ise, vücut için gerekli olan bazı besin maddelerinin ya tümüyle yada
kısmen alınmaması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Beslenme, ortam şartları içinde, günlük
faaliyetler, büyüme ve yara iyileşmesi için gerekli olan kalori, protein, makro ve mikro
element ile vitamin alımı şeklinde tanımlanmaktadır. Beslenme de iradi beslenme, zorla
beslenme, yetersiz ve kötü beslenme olarak dört başlık altında incelenebilir.
İradi beslenme, yukarıda tanımı verilen beslenmenin kişinin özgür iradesi ve isteği ile
gerçekleşmesi hâlidir.
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Zorla beslenme ise söz konusu beslenmenin kişinin özgür iradesinin herhangi bir
şekilde ortadan kaldırılarak gerçekleştirilmesidir. Bu işkence, kötü muamele, cebir-şiddet
kullanma gibi bir sebeple olabilir. Zorla beslenmenin herkes tarafından yapılabilir olması bu
eylemi tıbbi müdahaleden ayırır.
Yetersiz beslenme, besinlerle günlük enerji gereksinimi olan 2600 kaloriden az
miktardan az enerji alınması durumunda yetersiz beslenme vardır. Yetersiz beslenmeyi kötü
beslenmeden ayıran kalorinin azlığıdır.
Kötü beslenme besinlerle alınan enerji miktarı yeterli, vitamin, protein vb. unsurlar
açısından fakirse kötü beslenme vardır.
Açlık grevi, belirli bir hedefe ulaşmak, bir hareketi protesto etmek ya da bir görüşe
taraftar bulmak için kamuoyu yaratmak düşüncesi ile kişinin tek başına veya bir grup
şeklinde yemek yemeyi durdurarak veya sıvı almayarak aç kalma eylemidir.
Açlık grevine başvuran kişi, zihinsel olarak ehliyetli, açlık grevine kendi iradesiyle
karar vermiş, bu nedenle belirli bir zaman yiyecek veya sıvı almayı reddeden kişidir.
Açlık grevi bir tür protesto yöntemidir. Bu yönüyle sorun doğuran husus, açlık grevine
ona başvuranın rızası hilafına tıbbi muayene ya da zorla besleme yoluyla müdahalenin adil
olup olmayacağı hususudur. Görüldüğü üzere açlık grevi belli bir amacın
gerçekleştirilmesine yöneliktir.
Açlık grevlerinde amaç ölüm olmamakla birlikte uzun süreli olması ölüm tehlikesini
her zaman olası kılmaktadır. İnsan bedeninin açlığa dayanma sınırı yaklaşık 70 gün olarak
ifade edilmektedir.
Açlık grevi özellikle siyasi hükümlülerin sıklıkla başvurduğu ve baskı aracı olarak
kullandığı bir yöntemdir. Gerçekten açlık grevine başvuran hükümlü aslında ölmek istemez;
hukuka uygun olmasa dahi isteklerini kabul ettirmeye çalışır. Siyasi amaçla yapılan açlık
grevleri bir insanın ölümüne seyirci kalmak istemeyen yetkililere kamuoyu üzerinde etki
bırakmakta ve çoğu zaman isteklerinin yerine getirilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Yakın zamanda ülkemizde de sıklıkla başvurulmuş olan açlık grevlerinde asıl sorun,
açlık grevi yapan hükümlülere tıbbi müdahalede bulunulup bulunulamayacağı noktasında yer
almaktadır. Çeşitli İl Tabip Odaları, iradeye rağmen müdahale edilmeyeceğini kabul eden
Malta Bildirgesine dayanarak açlık grevi yapanlara müdahale edilemeyeceğini ifade
etmişlerdir.
Bugün açlık grevi şeklinde ortaya çıkan protestonun belli bir noktadan sonra gayrı
meşru ya da hukuka aykırı olduğu kabul edilmekte örneğin, ölümle ya da sakat kalmakla
sonuçlanabilecek isteklerin kabulüne kadar sürdürülen açlık grevinin artık protesto değil
eylem ve mücadele niteliğini kazanacağı ifade edilmektedir.
Gerçekten bu durumda grevci, yandaşlarınca ölümü göze almış direnişçi ve savaşçı
olarak kabul edilir.
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Açlık grevi, yemek boykotu, süreli açlık grevi, süresiz açlık grevi, dönüşümlü açlık
grevi, destek amaçlı açlık grevi ve ölüm hedefli açlık grevi şeklinde gruplandırılmaktadır.
Uluslararası Ceza Reformu, Dünya Sağlık Birliğinin Tokyo ve Malta Bildirilerinde
müdahale etme konusundaki son kararın bireysel olarak doktora ait olduğu esasında
hareketle şu sonuçlara ulaşmıştır:
•
Doktorlar ya da diğer sağlık bakım personeli açlık grevcisine grevi
ertelemek için herhangi bir şekilde yersiz baskı yapmamalıdır.
•
Açlık grevcisi, açlık grevinin klinik sonuçları üzerine bir doktor
tarafından bilimsel olarak bilgilendirilmelidir.
•
Hastaya uygulanacak herhangi bir tedavi onun onayı alınarak
yapılmalıdır.
•
Doktor, günaşırı hastanın açlık grevini devam ettirmeyi isteyip
istemediğini araştırmalıdır.


Beslenmenin Reddi Hâlleri

Ret, bir şeyin bilinerek ve istenerek kabul edilmemesi olup iradi bir davranışı ifade
etmektedir. Beslenmenin iradi olarak reddi ise iki sebebe dayanır: Protesto ve intihar.
Protesto, bir davranışı, düşünceyi ya da uygulamayı haksız, yersiz veya gereksiz bularak
karşı çıkma ve reddetmedir. O halde açlık grevi bu amaçla da başvurulabilen bir protesto
yöntemidir.
5237 sayılı TCK m.298 Açlık grevine başvuranı değil hükümlü ve tutukluların
beslenmesini engelleyenleri, hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik
veya ikna edilmelerini ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesini cezalandırmaktadır.
Öte yandan beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle
ağırlaşmış hâllerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise ayrıca kasten yaralama veya
kasten öldürme suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur. (TCK m.298/3).
Benzer bir düzenleme 5275 sayılı CGTİHK’nunda da bulunmaktadır. Buna göre, açlık
grevi yapmak (m.40/2-g), hükümlü ve tutukluların beslenmelerini engelleme kaçlık grevine
ve ölüm orucuna teşvik veya ikna etmek ve bu yolda talimat vermek (44/2-m) disiplin
cezasını gerektiren fiiller olarak kabul edilmektedir. TCK ve CGTİHK hükümleri arasındaki
ortak özellik her iki yasanın da açlık grevcisi bakımından, eylemi suç olarak
değerlendirmemesi; buna karşılık CGTİHK’nun, açlık grevini disiplin yaptırımını gerektiren
bir fiil niteliğinde kabul etmesidir. Bir hareket suç olarak kabul edilmez iken, pekâlâ disiplin
yaptırımını gerektiren bir fiil olarak düzenlenmiş olabilir.
Açlık grevine giden kişi ölümü istemez. Fakat isteklerinin yerine getirilmesi için
ölümü göze alır ve bu konudaki kararlılığını sürdürür. Açlık grevinin ölümle
sonuçlanabilmesi onun intiharla aynı nitelikte sayılmasına neden olmaz. Zira intihar, isteğe
veya depresyona bağlı bir dürtü sonucu hayatı sona erdirmeyi amaçlayan bilfiildir. Oysa
açlık grevinde başlangıçtaki amaç ölüm değildir; fakat ölüm, amaca giden yolda her zaman
gerçekleşebilecek bir sonuçtur. İntihar başlığını taşıyan 5237 sayılı TCK m.84’e göre;
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(1)Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını
kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda kişi dört yıldan on yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Bu fiilin basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlindekisi dört yıldan on yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan
kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri
intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar.
O halde hükümlü veya tutuklu intihar amacıyla beslenmeyi sürekli reddetmiş ise onu
azmettiren intihar etmesi için teşvik eden veya kararını kuvvetlendiren kişi TCK m.84’e göre
cezalandırılır.
Konu 5275 sayılı CGTİHK ile düzenlenmeden önce öğreti ve uygulamada ele
alınmıştır. Açlık grevi yapan kişiler kendi düşüncelerini açıklamak ve yaymak çabası içinde
oldukları için açlık grevlerinin düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü içinde
değerlendirilebileceği söylenmektedir. İnsanları yemek yemeğe ya da içmeye zorlayan yasal
bir düzenleme bulunmadığına göre kendi serbest ve özgür iradeleriyle yeme ve içmeyi
reddetmişlerse bu iradeye saygı gösterilmelidir.
Bununla birlikte açlık grevi ya da ölüm orucunda birey yavaş yavaş ölüme gittiğine
göre buna seyirci kalınmasının kabul edilebilip edilemeyeceği ve bireyin ölme hakkına da
sahip olup olmadığı tartışılmıştır.
Kişinin bedeni üzerinde bazı müdahalelere rıza göstermesi belli ölçülerde kabule
dilebilirken (Anayasa m.17/2), vücudunda kalıcı zararların ortaya çıkmasına kişinin maddi
ve manevi varlığını geliştirme hakkının ihlali olduğu için izin verilmemelidir.
Öte yandan bu şekilde kişinin topluma ve ailesine karşı yükümlü olduğu ödev ve
sorumluluklarının ihmali sonucu da ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde, bizim hukukumuz ölümü
anayasal bir hak olarak kabul etmediğinden bu yöndeki fiiller hukuka aykırıdır. O hâlde açlık
grevi ya da ölüm orucuna müdahale edilebilmelidir. Bu durumda ortaya çıkan sorun
müdahalenin kim tarafından ve hangi koşullarda gerçekleştirilebileceğidir.
Dünya Tabipler Birliğinin 1991 tarihli Malta Bildirgesinde kişinin veya kanuni
temsilcisinin rızasına ulaşma olanağı olmadığı ve ilgilinin büyük tehlikelere maruz kaldığı
hâllerde hekim kanuni yetkililere ve meslek ahlakına bağlı olarak kişinin sağlıklı yaşama
hakkını koruma ve saygı gösterme ilkesi çerçevesinde müdahalede bulunabilecek ve gereken
tedaviyi uygulayacaktır (Malta Bildirgesi m.2). O hâlde müdahale hekim tarafından
yapılmalı ve gerekirse rızanın aranması zorunlu olmamalıdır.
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Konu suç genel teorisi bakımından da ele alınmış ve müdahalenin meşru müdafaa
hukukuna uygunluk sebebi oluşturacağı ifade edilmiştir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi
m.3/1 “Tabip, vazifesi ve ihtisası ne olursa olsun gerekli bakımın sağlanmadığı acil
vakalarda mücbir sebep olmadıkça ilk yardım da bulunur” düzenlemesini getirirken, m.18
“Tabip ve diş tabibi, acil yardım, resmi veya insani vazifenin ifası hâlleri hariç olmak üzere,
mesleki veya şahsi sebeplerle hastaya bakmayı reddedebilir” demektedir. O halde açlık
grevi, artık grevci için tehlike sınırına gelmişse müdahale bir görev hâlini almaktadır.
Sonuç olarak devletin tutuklu ve hükümlüyü korumak, onların hayat ve sağlıklarını
iyileştirmek sorumluluğu bulunmaktadır. Bu kişiler devletin korunması altındadır. Bu
nedenle tehlikeye maruz kalan grevciye müdahale cezaevi personeli için zorunludur. Aksi
hâlde idarenin sorumluluğu söz konusu olacaktır.5275 sayılı CGTİHK konuya açıklık
getirmektedir. Konuya ilişkin bir başka düzenleme TCK’da bulunmaktadır.
Kişinin yaşama hakkı en üst değer olarak kabul edildiğinde nedeni ne olursa olsun (protesto
ya da ölüm) açlık grevine müdahale edilmesi mümkün olmalıdır.
Buna göre;
•

Bilgilendirme (İkna Çalışmaları) Ve Zorla Besleme

Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri
sürekli olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel
ve ruhsal hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince bilgilendirilir.
Belirtelim ki hekimin bilgilendirme görevini yapmayarak söz konusu eylemi övmesi
ve teşvik etmesi TCK m.298’de yer alan suçu oluşturur. Psikososyal hizmet birimince de bu
hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması hâlinde,
beslenmelerine kurum hekimince belirlenen rejime göre uygun ortamda başlanır (CGTİHK
m.82/1).
Burada üzerinde durulması gereken husus bu aşamada zorla beslemenin mümkün olup
olmayacağıdır. Kanunda bu konuda açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte bu
hareketlerden vazgeçmeleri yolunda yapılan çalışmalardan sonuç alınmaması hâlinde
beslenmelerine kurum hekimince belirlenen rejime göre başlanır şeklindeki ifadeden
beslenmeyi kabul etmeyen hükümlünün zorla beslenebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
•

Muayene Ve Teşhise Yönelik Tıbbî Araştırma, Tedavi Ve Beslenme
Gibi Tedbirler

Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan hükümlülerden,
yukarıdaki şekilde alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği
veya bilincinin bozulduğu hekim tarafından belirlenenler hakkında isteklerine bakılmaksızın
kurumda olanak bulunmadığı takdirde derhâl hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve
teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler sağlık ve hayatları için
tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır.
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O halde;
o

o
o

o
o

Alınan tedbirlere ve çalışmalara rağmen beslenmeye başlamayan
hükümlülerden ancak hayati tehlike altına girenlere veya bilincini
kaybedenlere müdahale edilebilir.
Hükümlünün hayati tehlike altına girdiği veya bilincini kaybettiği
infaz kurumu hekimince belirlenmiş olmalıdır.
Söz konusu müdahale tıbbi bir müdahaledir. Buradaki besleme de
esas itibariyle tıbbi bir nitelik taşımaktadır. Yani buradaki besleme
tedavi amaçlıdır. Bu yönüyle yukarıdaki zorla besleme
kavramından ayrılır.
Muayene ve teşhise yönelik araştırma, tedavi ve beslenme
hükümlünün sağlığı ve hayatı için tehlike oluşturmamalıdır.
Hükümlülerin sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik
zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır.

Ekleyelim ki, kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi
hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise bu tedbirlere her durumda başvurulur
(CGTİHK m.82/4). Diğer bir deyişle, bu hâllerde müdahalenin bir hekim tarafından
yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.


Muayene ve Tedavinin Reddi

Bir sağlık sorunu olup da muayene ve tedaviyi reddeden hükümlülerin sağlık veya
hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya ceza infaz kurumunda bulunanların sağlık veya
hayatları için tehlike oluşturan bir durumun varlığı hâlinde isteklerine bakılmaksızın
kurumda olanak bulunmadığı takdirde derhal hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve
teşhise yönelik tıbbi araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler, sağlıkları ve hayatları için
tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır.
(CGTİHK m.82/3). Söz konusu düzenlemeden çıkan sonuçlar şunlar olabilir:
•
Buradaki müdahale beslenmenin reddi dışındaki sebeplerden
kaynaklanmalıdır.
•
İsteğe bakılmaksızın muayene ve tedavi, her türlü hastalıkta değil sadece
ciddi veya hayati tehlike yaratan hastalıklar ile sınırlıdır.
•
Tedavi mümkün ise infaz kurumunda kurumun medikal olarak elverişli
olmaması durumunda Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşlarında yapılır.
•
Sağlık durumu ciddi şekilde bozulmayan hükümlüye müdahale için izin
bulunmalıdır.
•
Tedavi reddeden hükümlünün sağlık durumunun ciddi şekilde bozulup
bozulmadığına veya hayati tehlike altına girip girmediğine infaz kurumu
hekimi karar verir. Bununla birlikte kurum hekiminin zamanında
müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü için hayatî tehlike doğura
bilecek ise bu tedbirlere her halükarda başvurulur (CGTiHK m.82/4).
Diğer bir deyişle, bu hâllerde müdahalenin bir hekim tarafından
yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
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•



Zorla tıbbi müdahale onur kırıcı olmamalıdır. Onur kırıcı olmayan zorla
müdahalenin nasıl olacağını ortaya koymak oldukça zordur. Hangi
müdahalenin onur kırıcı olup olmadığı uygulama ile şekillenecektir.

İntihar

İntihar, kişinin kendisini bilerek ve isteyerek öldürmesidir. İntiharda ölüm hızlı
olabileceği gibi yavaş da gerçekleşebilir. Bu nedenle ölümün hızlı olması intiharın ayırıcı
unsuru değildir. Yine intihar kişisel ve aktif bir davranışla olabileceği gibi bireyin yaşamın
tehlikelerine karşı sahip olduğu negatif ve pasif bir tutumla da olabilir.
Psikiyatrik açıdan ise intihar insanın öz benliğine yönelmiş bir saldırı ve yok etme
eylemidir. İntihar tamamlanmış olabileceği gibi teşebbüs aşamasında da kalmış olabilir.
Cezaevi yaşamı ve uzun süre cezaevinde kalmak hükümlüde kişilik değişikliklerine de
neden olabilir: Kendini işine verememe, sosyal geri çekilme, depresyon, zarar verme
semptomları gibi.
Depresyon hükümlüyü intihara sürükleyen en önemli etkendir. Bunun yanında sosyal
sebepler, taklit ve telkin, acı, onursuz bir yaşam yada yoksulluk gibi hâllerden kendini
koruma hissi, hükümlüyü intihara yöneltebilir. İntihar aslında bir iletişim, bir yardım
çağrısıdır. Cezaevlerinde ölüm olayları içinde intihar ilk sırada yer almaktadır. İntihar
vakalarının bir kısmının teşebbüs aşamasında kalması konunun önemini bir kat daha
artırmaktadır.
İntihar tehlikesi öncelikle tutukluluk esnasında, tutuklamanın şoku altında ortayaçıkan
gelecek belirsizliği, terkedilmişlik ve yalnızlık duygusunun bir sonucudur. Bu yönüyle
intihar tehlikesindeki tutuklu ya da hükümlünün tek kişilik odaya değil, müşterek odaya
konması gerekir. Öte yandan öldürme ve cinsel saldırı suçları gibi yüksek ceza beklentisinin
de intihar girişimlerini artırmakta olduğu söylenmelidir.
Yapılan çalışmalar neticesinde cezaevlerinde intihar davranışlarına yol açan ve intiharı
hızlandıran iki temel etkenin bulunduğu söylenmektedir:
•
Cezaevi ortamı.
•
Hükümlünün idareye güvensizliği, geleceğe ilişkin belirsizlik, aile ve
çevreden uzaklık, utanç duygusu.
Cezaevinde intiharın sebepleri stres ve hükümlü olmayla mücadele etmede bireylerin
başarısız olmasıdır. Bir tutuklu veya hükümlü duygusal yönden çöküntü noktasına
ulaştığında intihar eğilimi ortaya çıkmakta bu zamanla bireyi intihar düşüncesin eve nihayet
intihar girişimine götürmektedir. İnfaz kurumunda stres yaratan nedenler, başlangıçta
bilinmezlik korkusu, aileden ayrılma vb. durumlarken zamanla buna dış dünya ile ilişkilerin
kaybı ve kurumla çatışma gibi bazı stres nedenleri daha eklenmektedir. Sorun çözme
becerisindeki güçlük ile stresin birleşmesi bireyin sorunlarla baş edebilme yeteneğini ortadan
kaldırmakta ve bireyin umutsuzluğunu daha da artırmaktadır.
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Görüldüğü üzere infaz kurumlarında hükümlüleri intihara sürükleyen etkenler, infaz
kurumu ortamından kaynaklandığı gibi hükümlünün infaz kurumunu algılayış biçiminden de
doğabilir. Bilinmeyene karşı olan korku, otoriteye olan güvensiz tutum, gelecekle ilgili
düşünceler, belirsizlik, aile ve çevre tarafından yalnız bırakılmış olma, infaz kurumuna
girmiş olmanın verdiği utanç duygusu, infaz kurumunda olmanın bir aşağılanma olarak
algılanması gibi etkenler hükümlüyü olumsuz yönde etkileyebilir.
İntihar girişiminde bulunan hükümlülerin daha yakından takip edilmesi, bireysel
gereksinimlerine destek verilmesi gerekir. Bu kişilere ceza verilmesi onları daha fazla izole
edecek, daha öfkeli olmalarına ve durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır.

3.2. Ceza İnfaz Kurumunda Tutuklu ve Hükümlünün Psikolojik
Durumuna Müdahale Edebilecek Servis ve Görevleri
Ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlünün psikolojik durumuna psiko-sosyal
servis görevlileri müdahale etmekte ve gerekli tedbirleri alarak tedavisine ilişkin önlemleri
almaktadır.

3.3.Cezaevi Alt Kültürü
Cezaevleri bulundukları toplumu ve onun kültürünü yansıtır. Bununla birlikte
cezaevlerine özgü, ayrı bir alt kültürün varlığından da söz edilir. Gerçekten hükümlülük,
cezaevlerinin kendine özgü koşulları nedeniyle bir alt kültür karşı düzeni, organizasyonu
meydana getirir.
Bu alt kültür, kendi âdet, alışkanlık ve geleneklerinden hatta kendi dilinden oluşur.
Cezaevlerinde geçerli olan alt kültürün önemli kurallarının şunlar olduğu ifade edilir:
- Başkalarının işine karışma, kendi işinle ilgilen.
- Soğukkanlı ol ve duygusal açıdan kendini kontrol et.
- Diğer hükümlülerden çıkar sağlamaya çalışma.
- Katı, dayanıklı ve güçlü ol, “erkek” gibi davran.
- Cezaevi idaresine karşı mesafeli ol.
Cezaevlileşme, bir alt kültür normu olarak cezaevi yaşamına uyum şeklinde ifade
edilmektedir. Cezaevi alt kültürüyle ortaya çıkan toplum dışına itilmişlik cezaevlileşme
usulüyle tamamlanır. Gerçekten hükümlü, cezaevinde geçen süre içinde düşünce ve
davranışlarını, olumsuz bir sosyalleşme süreci ya da usulü olarak da nitelenebilecek olan
orada geçerli olan kurallara uydurur. Ancak bu durumun esasen infazın amacına aykırı
olduğu da söylenmelidir.
Cezaevlileşmenin etkisinin iki şekilde ortaya çıktığı söylenmektedir: Az cezaevlileşme
ve kuvvetli cezaevlileşme.
Şu hâllerin varlığı durumunda cezaevlileşme etkisinin az olduğu ileri sürülür:


Hapis cezasının kısa olması nedeniyle cezaevi alt kültürünün etkisinin kısa ve
az olması
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Eski sosyal ilişkilerin etkisiyle sağlam kişilik
Hükümlülük sırasında olumlu sosyal ilişkilerin korunması
İlkel cezaevi gruplarına dâhil olmama
Hükümlüler tarafından belirlenmiş kurallar ile alınmış olan kararların itirazsız
kabul edilmemesi ve reddi
Normal olmayan cinsel davranışlardan uzak durarak, çalışma ve boş zaman
uygulamalarına ciddi olarak dâhil olma

Buna karşılık cezaevlileşmenin kuvvetli olduğu sonucuna götüren koşullar ise
şunlardır:








Hapis cezasının uzunluğu ve onunla bağlantılı olarak cezaevi alt kültürünün
uzun süren etkisi
Sağlam olmayan bir kişilik, kişilik zayıflığı
İnfaz kurumu dışındaki kişilerle olumlu ilişkiler sürdürmede eksiklik
İnfaz kurumunda bulunan gruplara uyuma hazır olma ve yetenek
Diğer hükümlü ve grupların kurallarını itirazsız kabul etme
Benzer arayışlara sahip diğer hükümlülerle ilişki
Normal olmayan cinsel davranışlar ile talih oyunlarına hazır olma

Şayet hükümlülerin yaşamsal sayılabilecek gereksinimleri aşırı derece sınırlanır ve
onur kırıcı bir şekilde davranılırsa hızlı bir alt kültüre uyum ve cezaevlileşme süreci başlar.
Bu da kurum için iyileştirme ve eğitim amacının ve dolayısıyla yeniden topluma
kazandırmanın en amansız düşmanıdır. Unutulmamalıdır ki çocuk eğitim evlerinde alt
kültüre mal olma ve cezaevlileşme daha kolaydır. Zira çocuk hükümlülerin kurumu ve
kuralları eleştiren ve ona karşı çıkan bir grup oluşturması yaşları sebebiyle hiç de zor
değildir.
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DEĞERLER ETKİNLİĞİ
DEĞERLER ETKİNLİĞİ
BAMBU AĞACININ ÖYKÜSÜ
Bambu Ağacının Hikâyesini bileniniz var mı?
Çin’de yetişen bambu ağacının önce tohumu ekilir, sulanır ve gübrelenir. Birinci yıl
tohumda herhangi bir değişiklik olmaz. Tohum yeniden sulanıp gübrelenir. Bambu ağacı
ikinci yılda da toprağın dışına filiz vermez. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan
işlem tekrar edilerek bambu tohumu sulanır ve gübrelenir. Fakat inatçı tohum bu yılda da
filiz vermez. Çinliler büyük bir sabırla beşinci yılda da bambuya su ve gübre vermeye devam
ederler ve nihayet beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlar ve altı hafta gibi
kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşır. Çin bambu ağacı 27 metre boyuna altı hafta
da mı yoksa beş yılda mı ulaşmıştır?
Büyük bir sabırla ve ısrarla tohum, beş yıl süresince sulanıp gübrelenmeseydi ağacın
büyümesinden hatta var olmasından söz edilebilir miydi? Toprağa atılan tohuma belli
aralıklarla ve özenle suyunun verilmesi, yağmur, rüzgâr gibi olumsuz fiziki koşullardan
korunması gibi uzun zamana yayılmış bir emek ve sabırla beklenilmesi sonucunda altı hafta
içinde boyu 27 metreyi bulan bambu ağacı…
Emek, sabır, inanmak ve vazgeçmeme. Asla pes etmemek!
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ

Ceza infaz kurumlarında ortaya çıkabilecek sorunlar ile ilgili araştırma yaparak sunum
hazırlayınız. Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla paylaşınız.

İşlem Basamakları

Öneriler

 Psiko-sosyal servisin düzenlediği
eğitim ve toplantılara katılınız.
 Hükümlü ve tutukluyu suça iten
etkenleri açıklayınız.
 Hükümlü ve tutukluya hitap ederken
sadece adı soyadı ile hitap ediniz
başa ya da sona olumlu ya da
olumsuz sıfat getirmeyiniz.

 Rehberlik servisinden yardım alınız.
 Rehberlik servisinin görev ve
işleyişi hakkında bilgi almalısınız.
 Sapma ve suç kavramları ile ilgili
bilgileri internetten, kütüphaneden
faydalanarak araştırmalısınız.
 Suç ve suçlu psikolojisi ile ilgili
bilgileri
internet,
kütüphane
faydalanarak araştırmalısınız.

 Hükümlü ve tutukluya Uluslararası
İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun
davranışlar sergileyiniz.

 Rehberlik servisinden yardım alınız.
 İletişim becerileri konuları ile ilgili
bilgileri internetten, kütüphaneden
faydalanarak araştırmalısınız.
 Saldırganlık, şiddet, terör kavramları
ile ilgili bilgileri internetten,
kütüphaneden
faydalanarak
araştırmalısınız.
 Rehberlik servisinden yardım alınız.
 Uluslararası Evrensel İnsan Hakları
Bildirgesi’ne bakmalısınız.

 Ceza infaz kurumlarının tutuklu ve
hükümlü üzerindeki etkilerini tespit
ediniz.

 Ceza infaz kurumlarında bulunan
psiko-sosyal servis görevlilerinden
bilgi almalısınız.

 Hükümlü
ve
tutuklulara
davranışlarımızla
güven
telkin
etmeye çalışınız.
 Hükümlü ve tutuklular gözlem
altında tutarak kişilik bozukluğu
sergileyenleri tespit ederek, psiko
sosyal servise bildiriniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Suç, kamunun menfaatine olan herhangi bir davranıştır.

2.

( ) Sapmış, toplumun kabul edilmiş standartlarından veya normlarından farklılaşmış
kişidir.

3.

( ) Suç toplum içinde güvensizlik duygusu oluşturmaktadır

4.

( ) Saldırganlık psikolojide, özellikle bireysel psikolojide öfke, şiddet, kin, nefret
duygularının dışa vurum biçimi olarak tanımlanabilir.

5.

( ) Terörist hareketler genellikle gizli ve yeraltı faaliyetleridir.

6.

( ) Bireysel terör, güvenlik güçlerinin önlemesi ya da yakalaması en zor olan terör
biçimidir.

7.

( ) Terör örgütü stratejilerini dört aşamada gerçekleştirir: Hazırlık, örgütlenme,
eylem, dış savaş

8.

( ) Terörün en önemli özelliklerinden biri hedefini rastgele seçmesidir.

9.

( ) Şiddet bireysel şiddet ve (birleşik) kollektif şiddet olarak iki ana başlık altında
toplanabilir.

10.

( ) Organize suç örgütlerinde, örgüt liderlerine koşulsuz bir itaat vardır. ME VE
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

11.

Aşağıdakilerden hangisi hükümlülerin maruz kaldıkları izolasyonun olumsuz
etkilerinden biri olarak değerlendirilemez?
A) Baş ve boyun ağrıları
B) Depresyon
C) Anksiyete
D) D)Mide ağrıları
E) Coşku

12.

İnsan bedeninin açlığa dayanma sınırı yaklaşık kaç gündür?
A) 70
B) 60
C) 50
D) 40
E) 30
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13.

Aşağıdakilerden hangisi açlık grevi için söylenemez?
A) Açlık grevine başvuran kimse belirli bir zaman yiyecek veya sıvı almayı reddeden
kişidir.
B) Açlık grevi bir tür protesto yöntemidir.
C) Açlık grevi, yemek boykotu, süreli açlık grevi, süresiz açlık grevi, dönüşümlü açlık
grevi, destek amaçlı açlık grevi ve ölüm hedefli açlık grevi şeklinde
gruplandırılmaktadır.
D) Açlık grevi özellikle siyasi hükümlülerin sıklıkla başvurduğu ve baskı aracı olarak
kullandığı bir yöntemidir.
E) Açlık grevi amaçlı beslenmeyi ret ceza hukuku bakımından suç oluşturan bir fiildir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi, isteğe bakılmaksızın (zorla) muayene ve tedavinin taşıması
gereken özelliklerden değildir?
A) Müdahale beslenmenin reddi dışındaki sebeplerden kaynaklanmalıdır.
B) İsteğe bakılmaksızın muayene ve tedavi, her türlü hastalıkta değil, sadece ciddi
veya hayati tehlike yaratan hastalıklar ile sınırlıdır.
C) Kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi hükümlü için
hayati tehlike doğurabilecek ise müdahalenin bir hekim tarafından yapılması
zorunluluğu bulunmamaktadır.
D) Zorla tıbbi müdahale onur kırıcı olmamalıdır.
E) Hükümlünün günlük öğünlerden birini yemeyi reddetmesi halinde uygulanır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1.

( ) Gelişim psikolojisi, bireyin kriminolojik yaşı ile onun davranışının türü arasındaki
ilişkiyi inceler.

2.

( ) Kişilik psikolojisi, bireylerin kendilerine özgü davranış, düşünce ve duygu
biçimleri ile ilgilenir.

3.

( ) Klinik psikoloji, bir kurumda bakılmayı gerektiren duygusal, davranışsal
bozuklukları olan toplumla uyumları kopmuş anormal insanların davranışlarını
inceler. Teşhis eder ve tedavisini bilimsel olarak yapar.

4.

( ) Endüstri psikolojisi, eğitimde verimin yükseltilmesi, öğretmenin yetiştirilmesi,
içerik ve biçim açısından öğretim programları, sınıf ortamını etkileyen değişkenler
okul ve eğitim psikolojisinin konularını oluşturur.

5.

( ) Psikoloji araştırmalarını inceleyen ve psikolojinin temel kavramları ile süreçlerini
öğrenen birey, kendi davranış, düşünce ve duygularını daha iyi anlama olanağına
sahip olur.

6.

( ) Suç yasalarda yasaklanmış, başkalarına zarar veren haksız bir davranıştır diye
tanımlanır.

7.

( ) Suç devleti küçümsenmeyecek ölçüde zarara uğratmaktadır.

8.

( ) Saldırgan davranış çoğunlukla engellenme duygusuna karşı yapılan bir tür
savunma, engeli ortadan kaldırma veya aşma davranışıdır.

9.

( ) Terörist faaliyetlerin amacı, öncelikle hedef alınan rejimi ve siyasi iktidarı
yıpratmak, mevcut otoriteyi sarsmaktır.

10.

( ) Organize suç örgütlerinde genellikle ahlâkî ve kültürel değerler yitirilmiştir.
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UYGULAMALI TEST
UYAP eğitim portalına girerek psiko-sosyal servis ekranlarını talimatlara uyarak
tamamlayınız.

KONTROL LİSTESİ

Aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız
becerileri Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. UYAP Eğitim portalına internet sitesindeki adresi üzerinden
kullanıcı adı ve parolasını kullanarak giriş yaptınız mı?
2. Giriş yaptıktan sonra portal eğitimleri ekranlarına ulaştınız mı?
3. Portal eğitimleri üzerindeki ekran eğitimlerini yönergelere uygun
bir şekilde tamamladınız mı?
4. Eğitimlerin tamamladıktan sonra güvenli çıkış işlemini yaptınız
mı?

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Yanlış
Yanlış
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

E
A
B
A
D
B
E
Doğru
Yanlış
Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
E
A
E
E
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MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğru
Doğru
Doğru
Yanlış
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
Doğru
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