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KLASİK SUÇ KURAMLARI 

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, Klasik Suç Kuramları irdelenmiştir. 
Suç sosyolojisine ilişkin sapma, suç, suçluluk kavramları açıklanmış-
tır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2 - 3

KURAM
İçinde bulunduğumuz sosyal dünyaya baktığımızda onu belli bir şekilde görür ve anlamlandırırız. 

Kavramlar aracılığıyla önemli olduğunu düşündüğümüz ortak özellikler ekseninde sosyal dünyayı gö-
rür, anlamlandırır ve yorumlarız. Kuram ya da teori de belli başlı kavramların bir araya gelerek oluştur-
duğu çerçeveye işaret etmektedir. Eski Yunancadan gelen teori kelimesinin anlamlarından biri; bir şeyin 
görüntüsüne tüm dikkatini vererek onda var olanı görmek, bilmektir. Sosyal bilim araştırmalarında teori 
kendi içinde tutarlılığa sahip bir kavram setinden oluşan bir çerçeve sunar.

Kuramlar yekpare bir özellik arz etmez. Homojen bir Marksist, Feminist, Liberal veya Milliyetçi ku-
ramdan söz edilemez. Her bir kuramın kendi içinde farklılaşan yaklaşımları bulunduğu gibi, her kuram-
sal çerçevenin hem o kuramı hem de başka kuramları benimseyenler tarafından çeşitli eleştirileri bulun-
maktadır. Bilimsel yaklaşımlara dayanarak olayları ve olguları, anlamak ve açıklamak için sistematik bir 
çerçeve sunan kuramlar, dogmatik olmayıp sürekli eleştiri esasına dayandığı için kendi üzerine düşün-
me ve eleştiriye açık, dönüşlü (refleksif) bir karaktere sahiptir.

TEMEL KAVRAMLAR: SAPMA, SUÇ, SUÇLULUK
Toplumsal yaşam ancak belli kuramlar ve normlar dahilinde mümkündür. Toplumsal değerler teme-

linde oluşan bu kuramlar ve normlar; farklı biçimlerde ifadesini bulur. Göreli ve değişime tabi olan bu ku-
rallar toplumsallaşma sürecinin farklı aşamalarında farklı biçimlerde öğrenilir ve içselleştirilir.

Her toplum, üyelerinin bu kurallara uymasını sağlamak üzere aile, eğitim, medya, hukuk, siyaset, vb. 
toplumsal kurumlar aracılığıyla, zor kullanmak dahil, çeşitli sosyalizasyon ve ikna süreçlerini işletir ve 
tedbirler alır. Bu tedbirler ihlalin türüne göre ayıplama, kınama, dışlama gibi doğrudan toplumun kendisi 
tarafından uygulanan müeyyideler biçiminde olabileceği gibi; kamu otoritesi tarafından uygulanan ve pa-
ra cezasından hapis cezasına hatta idam cezasına varan geniş bir yelpazedeki yaptırımlar şeklinde de 
olabilmektedir. Yaptırımlar sadece olumsuz biçimlerde olmaz aynı zamanda teşvik, ödül, taltif gibi olum-
lu yaptırımlar marifetiyle de bireyin söz konusu kurallara uygun davranması teşvik edilir.

Sapma, suç ve suçluluk kavramları, toplumsal yaşamı düzenlediği varsayılan norm ve kuralların ön-
gördüğü sınırların ihlaline işaret eder. Söz konusu sınırların ihlal edilmesine, sosyolojide sapma denir. 
Suç ise bir toplumda yürürlükte olan ceza yasalarının ihlal edilmesidir. Bu açıdan suç kavramı daha zi-
yade hukuksal niteliklidir. Sosyolojik olarak suç, kişisel alanı aşıp kamusal alana giren ve yasak olan ku-
ral ya da yasaları çiğneyen, buna bağlı olarak meşru cezaların ya da yaptırımların uygulandığı ve ka-
musal bir otoritenin müdahalesini gerektiren fiillerdir. Her suç bir sapmadır fakat her sapma suç olmak 
zorunda değildir. 

Suç ile ilgili önemli bir husus, suç eyleminin kayıt altına alınmış olup olmamasına ilişkindir. Bilindiği 
üzere, her toplumda suç eylemine müdahale etme ve kayıt altına alma yetki ve sorumluluğuna sahip ki-
şi ve kurumlar vardır. Ancak kayıt altına alınmış suçlar, o toplumdaki suç istatistiklerine konu olur. Söz 
konusu suçlar soruşturma ve yargılamaya konu olabilir veya olmayabilir. Öte yandan suç istatistikleri-
ne girmeyen ama suç teşkil eden eylemler vardır ve bu tür gizli suçlar, karanlık rakamlar şeklinde ta-
nımlanmaktadır. 

ÜNİTE
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Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Sosyolojik olarak suç çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Örgütlü-organize suçlar, kurbansız\ 
mağduru olmayan suçlar, kişiye karşı işlenen suçlar, beyaz yakalı suçlar, nefret suçları, mala-mülke 
karşı işlenen suçlar, ulus aşırı suçlar, savaş suçları. Türk Ceza Yasası suçu dört ana kategoride sınıf-
landırmaktadır. İnsanlığa karşı suçlar, kişilere karşı suçlar, topluma karşı suçlar ve millet ve devlete kar-
şı suçlar.

KLASİK SUÇ KURAMLARI 
Suç bilimi (kriminoloji) ismi ile bilimsel bir disiplin ortaya çıkması görece yenidir. Bazı araştırmacılar 

modern kriminolojinin doğuşu Cesare Lombroso’nun “Suçlu İnsan” isimli öncü çalışmasının yayınladığı 
yıla (1876) işaret etmektedir. Bununla birlikte, suç olgusunun bilimsel yöntemlerle ele alınması, diğer bir 
ifadeyle insanlar neden suç işler, suç nedir, hangi fiiller suçtur, suçlu kimdir ve benzeri sorulara akılcı, 
nesnel, sistematik açıklamaların getirilmesi daha eski olup ilk defa Batı Avrupa’da 18. yüzyılda günde-
me gelmiştir. Bu tarihten itibaren Batı Avrupa’nın toplumsal, düşünsel, siyasal yaşamında meydana ge-
len bir dizi tarihsel gelişme ile birlikte söz konusu suç anlayışı ve uygulanan ceza hukuk sistemi de kök-
lü biçimde değişmeye başlamıştır.

Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi sonucunda, kilisenin ve soyluların siyasi ve ekonomik gücünü ye-
rinden eden orta sınıf ortaya çıkmış bir yandan da Amerikan ve Fransız Devrimlerinden ifadesini bulan 
insan hakları ve tüm insanların doğuştan eşit oldukları inancı kök salmaya başlamıştır. Siyasal teoride 
ise John Locke, Thomas Hobbes ve Jean- Jacques Rousseau gibi teorisyenler tarafından ifade edilen 
kuramlar ortaya atıldı. Bunlara göre, Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olarak değil de irade sahibi olan bi-
reylerin güvenliklerini sağlayacak bir üst otorite olarak devlete haklarının bir kısmını devretmesi şeklin-
de kavramsallaştırılmaya başlayan modern bir devlet anlayışı yaygınlaşmaya başladı. Toplumsal söz-
leşme kuramları olarak adlandırılan bu yaklaşımlar devletin varlığını ve meşruiyetini bireylerin rızalarına 
dayandırmaya başladı. Böylece devlet veya iktidar meşruiyetini ilahi bir güçten değil, vatandaşların ge-
nel oy hakkından almaya başladı. Bu anlamda devlet; Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesi olarak insanlara 
tahakküm edecek bir aygıt olarak değil, meşruiyetini vatandaşların genel oy hakkına ve insanların rıza-
larına dayandırarak insanların yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını temin edecek bir örgütlenme ola-
rak yorumlanmaya başladı.

BİYOLOJİK VE PSİKOLOJİK SUÇ KURAMLARI
Biyolojik yaklaşımlar suça ve suçlu davranışa ilişkin erken bilimsel çalışmalar olarak öne çıkma-

sıdır. Bu yaklaşımlara göre, hasta ya da patolojik olan toplum ya da toplumsal yapılar değil, mutlak 
olarak birey ve onun kişisel veya biyolojik özellikleridir. Bu yaklaşımın önde gelen temsilcisi Cesare 
Lombroso’dur (1835-1909). Darvin’in evrim teorisinden güçlü bir şekilde etkilenmiş olan Lombroso’ya 
göre suç işleyenler normal insanlara göre evrim sürecinde geri kalmış insanlardır. Suçlular, gerek fizik-
sel gerekse zihinsel bakımdan evrimlerini tamamlayamamış kimselerdir ve bu nedenle suç işlemeye da-
ha eğilimli olurlar. Lombroso, suçluluk ile bazı bireylerin fiziksel özelliklerinin arasında doğrudan bir iliş-
ki olduğunu iddia etmiştir.

Lombroso, suçluları dört kategoriye ayırır. İlki, suçlu doğanlar dediği ve yukarıda tasvir edilen fi-
ziksel özellikleri ile kolayca ayırt edilebilen kimselerdir. İkinci grup suçlular, akıl hastası (deli) suçlular 
olup aptal, geri zekalı, paranoyak ve alkolikleri kapsamaktadır. Rastgele suçlular veya suçlu nitelik-
leri taşıyanlar üçüncü grup olup bunlar fırsatlara cevap olarak suç işleyenlerdir. Son olarak, motivasyo-
nunu aşk, gurur, onur, öfke gibi duygulardan alan tutku suçluları.

1950’lerden itibaren genetik biliminde kat edilen ilerlemeler suç ve suçlu davranışı biyolojik temel-
de açıklamaya çalışan araştırmaları da etkilemiştir. Genetik ile suç arasında anlamlı bir ilişki varsayan 
bir yaklaşıma göre suçlular genetik yollarla atalarından devraldıkları bazı kötü özellikleri nedeniyle suç 
işlerler. Bu yöndeki varsayımları test etmek üzere ikizler, evlat edinmeler ve aynı aile üyeleri üzerinde 
saha çalışmaları yapılmaktadır. Bununla birlikte, suçluluğu genetik temelde açıklama çabasının ahla-
ki ve siyasi bakımdan tartışmaya açık olduğunu ve bu nedenle eleştirilerin olduğunu belirtmek gerekir

Biyolojik kuramlar gibi psikolojik kuramlar da konuyu, suç işleyen kişinin özelliklerinden hareketle 
açıklamaya çalışmaktadır. Psikolojik kuramlar zeka, öğrenme, kişilik ve suç ve suçluluk arasında güçlü 
bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Bu yaklaşımlardan psikanalitik kuram ile bilişsel kuram öne çıkmak-
tadır. Psikanalitik kuramın temel varsayımı; insan kişiliğinin temellerinin erken çocukluk döneminde bi-
linçaltı zihinsel süreçler tarafından kontrol edildiği ve özellikle erken çocukluk döneminde yaşanan trav-
malar, sosyalizasyon sürecindeki sorunlar ve bunların yol açtığı iç çatışmaların kişilerin ilerleyen yaşlar-
da suç işlemelerini etkilediğidir. 
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Psikanaliz kuramının öncü ismi Sigmund Freud’a göre benlik, birbiri ile ilişkili üç parçalı bir yapıya 
sahiptir; id, süper ego ve ego. İlkel biyolojik güdülerin alanı olan id, cinsellik, açlık, saldırganlık gibi ilkel 
arzuları içermektedir. Süper ego, içselleştirilen norm, ahlak ve tabuları içeren bölüm iken, ego ise ben-
lik duygusunun alanıdır. Benliğin katmanları arasındaki ilişki dinamik bir ilişkidir ve yaşamı şekillendiren 
haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi olarak tanımlanan iki temel ilke ile açıklanmaktadır. Suç, söz konusu iki ilke 
arasındaki çelişkinin dengelenememesi ile ortaya çıkar. Freud iki suçlu davranış modelini önermektedir. 
İlki, kundakçılık, hırsızlık ve bazı cinsel saldırı suçları gibi belli bazı suç faaliyetlerinde karşımıza çıkan 
ve esasen zihinsel rahatsızlık veya hastalık durumunu yansıtan suçlar. İkinci modelde ise Freud, suçlu 
davranışı suçluların/ sapkınların zayıf vicdan sahibi olmaları ile açıklamaktadır. Freudcu yaklaşım önce-
den takdir edilmiş aktör modeline dayanmaktadır. Buna göre, bilinç dışı çatışma ve gerilimler tüm davra-
nışları belirlemektedir. Bilincin (egonun) amacı ise bu çatışmaları, toplum tarafından onaylanmış uğraş-
larla içsel dürtüleri tatmin etmenin yollarını bulmaya çalışarak çözüme ulaştırmaktır. Psikolojik kuramlar-
dan bir diğeri bilişsel kuramdır. Bu yaklaşımın önde gelen iki ismi Glenn Walters ve Thomas White’a gö-
re toplumsal ve çevresel koşullar bireyin davranışlarını belirlemeden ziyade, tercihlerini sınırlandırmaya 
hizmet eder. Onlara göre suçlu davranış, hatalı ve irrasyonel düşünmenin ürünüdür. Bu yaklaşıma göre 
suçlu davranış bireyin düşünme başarısızlığının bir sonucudur. 

KLASİK OKUL 
Aydınlanma düşüncesinden ve sözü edilen toplumsal sözleşme kuramlarından beslenen Klasik ku-

ramın temel varsayımı şudur: İnsanlar akıl ve özgür irade sahibi varlıklardır ve diğer eylemleri gibi suç 
teşkil eden davranışı da özgür iradeleri ve rasyonel tercihleri ile gerçekleştirirler ve yaptıklarından so-
rumludurlar. Klasik kuram akılcı, seküler, insancıl, nesnel ve bilimsel bir suç ve ceza sisteminin oluştu-
rulmasını vurgulamaktadır.

Klasik okulun önde gelen iki ismi Cesare Beccaria ve Jeremy Bentham’dır. Kriminoloji literatürün-
de klasik sayılan ve 1764 yılında yayımlanan “Suçlara ve Cezalara Dair” adlı eserindeki denemelerin-
de Beccaria, cezalandırmayı sistematik bir çerçeveye oturtur. Bu anlamda, suçları en yıkıcı suçlar, kişi-
sel güvenliğe karşı suçlar ve kamusal huzura karşı olan suçlar şeklinde sınıflandırarak bu suçlara veri-
lecek cezaların, sebep olunan zararla orantılı olmasına dikkat ettiği cezalar belirlemeye çalışmaktadır. 

Beccaria’ya göre cezalar ancak yasalar tarafından belirlenebilir. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” biçi-
minde tanımlanan bu ilke, çağdaş pozitif hukukun önemli ilkelerinden biridir. Öte yandan, suçlar ile ce-
zalar arasında adil bir denge olması gerektiğini savunan Beccaria’ya göre toplum düzenini aynı ölçü-
de bozmayan iki suça aynı ceza verilirse insanlar en ağır suçları işlemekten kaçınmayacaktır. Öte yan-
da cezaların caydırıcı olabilmesini üç koşula bağlar; kesinlik, hızlılık ve şiddetliliktir. Klasik kuramın di-
ğer temsilcisi ise İngiliz hukukçu ve filozof Jeremy Bentham’dır. Kendi zamanının çelişkili, adil olmayan 
ve tutarsız ceza hukukundan rahatsız olan Bentham da insan davranışını faydacılık ilkesi temelinde, ya-
ni hazzı artırma ve acıyı azaltma amacı temelinde açıklamaktadır. Caydırıcılığın esas olduğu ceza sis-
temide aynı şekilde hazzı arttırma ve acıyı azaltma amacında olmalıdır.

Klasik kuramın çağdaş ceza hukukunda da kabul edilen dört temel ilkesi bulunmamaktadır. İlki, su-
çun hukukiliği ilkesi olup sadece hukukça suçlu bulunan bir kişi cezalandırılabilir. İkincisi; suçun şah-
siliği ilkesi, suç işlemiş bir kişi cezalandırılmalıdır. Üçüncü olarak, verilecek ceza suçun sebep olduğu 
zararın derecesi ile orantılı bir seviyeden daha fazla olmamalıdır. Son olarak, verilecek ceza suçun se-
bep olduğu zararın derecesi ile orantılı bir seviyeden daha az olmamalıdır.

YAPISAL-İŞLEVSELCİ KURAM 
 Bu yaklaşımın vurguladığı kavramlar sosyal yapı, düzen, uyum, sosyal bütünleşme, dayanışma ve 

sosyal dengedir. Yapısal-İşlevselci yaklaşıma göre suç vardır ve suç hem normal hem de kaçınılmazdır. 
Yapısal- işlevselci kuramın önde gelen temsilcilerinden Emile Durkheim aynı zamanda Sosyolojinin 

kurucu isimleri arasında yer almaktadır. Durkheim’e göre insan homo duplex (çifte insan) bir varlıktır. Bir 
yanda sınırsız arzu ve isteklerin oluşturduğu ilkel benlik, öte yandan diğer insanlar ve toplumla kurulan 
ilişkiden meydana gelen toplumsal benlik. Durkheim, basit uzmanlaşma, düşük iş bölümü ve mekanik 
dayanışma ile tanımladığı, sanayi öncesi toplumların da denetim görevini ahlak denilen güçlü ortak de-
ğer ve normların yerine getirdiği savunmadır. Bu toplumlarda sapma topluma yönelmiş bir tehdit olarak 
telakki edilir ve cezalandırıcı hukuk sistemi uygulanır. 

Öte yandan, organik dayanışmanın hakim olduğu modern sanayi toplumları, ileri düzey uzmanlaş-
ma, artan iş bölümü, yüksek düzeyde bağlılık ve kentlerde yoğunlaşmış ve farklılaşmış bir nüfus gibi 
özelliklere sahiptir. Bu toplumlarda toplumu bir arada tutan, güçlü ortak değerler ve normlardan ziyade 
ileri, düzeydeki uzmanlaşmaya dayalı iş bölümünden kaynaklanan bağımlılıktır. Bu durum hukuk siste-
mini de etkilemiş ve cezalandırıcı hukukun yerini onarıcı hukuk sistemi almıştır.
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Durkheim’ın suç çalışmaları konusunda en ayırt edici katkılarından biri, anomi kavramını ilk defa 
kullanmasıdır. Anomi, toplumsal denge ve dayanışmanın olmadığı bir durumdur. Durkheim’e göre suç, 
toplumsal yapı ve işleyiş için sağlıklı ve normal bir olgudur. Çünkü suçun ve suçluluğun olmadığı hiç-
bir toplum yoktur. 

Durkheim’ın Sanayi Devrimi’nin sebep olduğu sosyal kriz ortamına dair geliştirdiği anomi kavramı, 
yıllar sonra ABD’li bir teorisyen tarafından yeniden canlandırıldı. 1930’larda dünya çapında yaşanan 
ekonomik krizin Amerikan toplumundaki sonuçları üzerine düşünen ABD’li sosyolog Robert K. Merton, 
Durkheim’ın anomi kavramını yeni suç çalışmalarına özgün bir boyut kazandırdı.

Merton toplumsal işleyişteki problemlerin, insanların biyolojik dürtülerine dayandırılmasına itiraz 
ederek, toplumsal ve kültürel yapının iki temel faktörünü vurgulamaktadır. Bu faktörler, kültür hedefle-
ri ve kurumsallaşmış araçlardır. Merton, kültür hedefler kavramı ile bir toplumda tanımlanmış hedefleri, 
amaçları ve çıkarları kastetmektedir.

Toplumsal yapının ikinci aşaması olarak adlandırdığı ikinci faktör olan kurumsallaşmış araçlar\yollar 
ise toplumsal yapı tarafından belirlenmiş hedeflerin kabul edilebilir tarzda nasıl başarılacağına işaret et-
mektedir. Toplumsal olarak kabul edilmiş araçları kullanarak yine toplumsal olarak önemsenen hedefle-
re ulaşma konusunda Merton, insanların beş tür tepkide bulunduğunu belirlemektedir. Bunlardan birin-
cisi hariç, diğerleri sapkın davranıştır. Bu tepkiler; uyumluluk, yenilikçilik, ritüelizm – şekilcilik, geri çekil-
me ve isyan olarak söylenebilir.

ETİKETLEME KURAMI
1960’larda ortaya atılan Etiketleme Kuramı, 1950’lerde ABD’deki Medeni Haklar Hareketi’nin top-

lumsal ve siyasal ortamının bir ürünüydü. ABD’deki cezai yargılama sistemi, alt toplumsal sınıflara, ırk-
sal veya etnik azınlık gruplarına mensup kimselere karşı ırkçı, ayrımcı ve önyargılı uygulamalar bulun-
durmaktaydı. Etiketleme teorisi, bu ayrımcı uygulamaları vurgulamaktadır.

Bu yaklaşıma göre, suçluluk ve sapkınlık, suç veya sapkınlık davranışı gösteren bireylere içkin bir 
durum değildir. Suç ve sapkınlık, bu olgulara verilen toplumsal tepkiler, bir başka deyişle, bu kurama da 
adını veren damgalamalarla vücut bulur. Etiketleme kuramı suç ve suçlu davranıştan ziyade suç sonra-
sı toplumun verdiği tepkilere odaklanır. Etiketleme kuramına göre bir davranışın sapkın veya suç olarak 
tanımlanmasını belirleyen dört unsur vardır. 1.Davranışı kim(ler)’in gerçekleştirdiği; 2.Davranışın neden 
olduğu sonuçlar; 3. Davranıştan kim(ler)’in zarar gördüğü: 4. Davranış sonrasında insanların yaptırım 
uygulanması veya uygulanmaması yönünde nasıl bir tavır gösterdiğidir.

Etkileme kuramında önemli iki kavram bulunmaktadır: Birincil statü ve geriye dönük yorumlama. Bi-
rincil Statü, insanların kimliklerine dair merkezi önemdeki özelliklerine işaret eder. Meslekler birincil sta-
tüye örnek olarak verilebilir: Doktor, avukat, mühendis gibi. Sapkınlık söz konusu olduğunda sapkın ya 
da suç özelliği genellikle birincil statü olmaktadır.

Geriye dönük yorumlama kavramı ise suçlunun ya da sapkınının suçu işlemeden önceki hayatı ve 
eylemlerinin bu yeni atfedilen etikete uygun hale getirilmek üzere yeniden yorumlanması durumunu an-
latmak üzere kullanılır. 

Etiketleme kuramının önemli temsilcilerinden Edwin Lemert, konuyu birincil sapma ve ikincil sapma 
biçiminde bir ayırım temelinde ele almaktadır. Lemert, toplum tarafından daha az tepki çeken ve kişinin 
benlik tanımına daha az etki eden bazı norm ihlallerini birincil sapma olarak tanımlamaktadır. Ne za-
man birincil sapma toplum tarafından tepki ile karşılanmaya başlandığında kişi sapmada ısrar eder ve 
bu durum kişiliğinin bir parçası olmaya başlarsa sapma, ikincil sapma halini alır. İkincil sapma sapkın-
lık karıyerinin başlangıcıdır ve bu süreçte vurulan etiket diğer bütün sosyal kimlikler üzerinde baskın bir 
statü konumunu alır.

TOPLUMSAL KONTROL KURAMI
Toplumsal kontrol kuramı, insan doğasına ilişkin olumsuz bir kabulden hareket etmektedir. İnsanın 

temel ihtiyaç ve arzularının doğal bir sınırı yoktur ve insan kendi çıkarını düşünerek hareket eden bir 
doğaya sahiptir. Bu nedenle toplumun iyiliği için insan davranışlarının düzenlenmesi ve kontrol edilme-
si zorunludur.

Toplumsal kontrol kuramının erken dönem teorisyenlerinden Albert Reiss, 1951’de yayımlanan ma-
kalesinde kişisel ve toplumsal kontrol kavramları ve suç arasındaki ilişkiyi şöyle tanımlamaktadır: “Suç, 
yasal cezaların bağlı olduğu sosyal sistemin normları ile uyum içinde olan davranışları üreten kişisel ve 
toplumsal kontrollerin başarısızlığının sonucu olarak ortaya çıkan davranış olarak tanımlanabilir. Kişisel 
kontrol, bireyin ihtiyaçlarını topluluğun normları ve kuralları ile çatışacak şekilde karşılamaktan kaçınma 
yeteneği olarak tanımlanabilir. Toplumsal kontrol, toplumsal grupların veya kurumların normları veya ku-
ralları geçerli kılma yeteneği olarak tanımlanabilir.” 
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Erken dönem toplumsal kontrol kuramlarından biri de David Matza ve Gresham Sykes tarafından 
“Nötrleştirme Teknikleri “ismi ile geliştirilen yaklaşımdır. Albert Cohen’ in alt kültür kuramının eleştirisi 
olarak geliştirilen bu yaklaşıma göre suç işleyen kişi toplumsal düzeni ve toplumsal normları geniş an-
lamda reddetmemektedir. Suçlu, davranışlarını beş yaygın nötrleştirme tekniği ile haklı göstermekte 
ve meşrulaştırmaktadır. Bunlar, sorumluluğunu inkâr, zararı inkâr, kurbanı/mağduru inkâr, suçlayanları 
suçlama ve çete arkadaşlarına yüksek sadakattir.

Hirschi, suçu, bireyi topluma bağlayan toplumsal bağların zayıflaması veya kopması ile açıklamak-
tadır. Bu bağları; bağlılık, adanmışlık, katılım ve inanç olarak sınıflandırmaktadır.

ALT KÜLTÜR KURAMI
Alt kültür kuramı, başta psikolojik ve biyolojik kuramlar olmak üzere suçu, daha ziyade suçlunun ki-

şisel özelliklerine atıfla açıklayan yaklaşımlara itiraz ederek ortaya çıkmıştır. Durkheim ve Merton’un 
sapma hakkındaki görüşlerinin etkisi altında şekillenen alt kültür kuramları, suçu bir grup davranışı ola-
rak ele almaktadır. Suç ve suçlu davranış toplumsal olgulardır ve neden sonuç ilişkileri tarafından be-
lirlenmektedir. Alt kültür kuramları suçluların psikolojik ve biyolojik anormal kimseler oldukları görüşünü 
reddetmekte, aksine suçluların toplumsal çevreleri, deneyimleri ve başka birçok bakımdan normal ol-
duklarını savunmaktadır. Suç ve suçluluk toplumsal düzenin kusursuz işleyememesinin bir sonucudur. 

Alt kültür kuramının önde gelen isimlerinden biri Alber Cohen’dir. 1955 yılında yayımladığı “Suçlu 
Çocuklar: Çetenin Kültürü” isimli meşhur çalışmasındaki temel varsayım suçlu davranışın alt sınıf erkek-
ler arasında yaygın olduğu ve büyük oranda çete biçiminde ortaya çıktığıdır. Cohen’e göre suç ve suçlu-
luk doğuştan getirilen özellikler ile açıklanabilecek olgular değildir. Aksine suç eylemi ve sapkınlık son-
radan öğrenilen ve edinilen özelliklerdir. 

MARKSİST KURAM
Toplumun, temelde mutabakat üzerinde yükseldiği iddiasına dayalı olan yapısal-işlevselci yaklaşım-

ların aksine çatışma yaklaşımları, toplumun birbirleriyle güç mücadelesi halinde olan farklı gruplardan 
oluştuğu varsayımına dayanmaktadır. Diğer bir ifadeyle Marksist kuramlar toplumu ve toplumsal ilişki-
leri, temelinde ekonominin yer aldığı sınıflararası çatışma modeliyle açıklamaktadır. Sosyolojinin kuru-
cuları arasında sayılan Karl Marx, çatışma teorisinin önde gelen düşünürlerindendir. Marx’ın Friedrich 
Engels ile birlikte kaleme aldıkları ünlü “Komünist Manifesto” adlı eserlerinin ilk cümlesi şudur: “Bugüne 
kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf mücadeleleri tarihidir.” Bu anlamda, çatışmayı tarihsel ilerlemenin 
motoru olarak gören Marx’a göre modern dünyadaki mücadele, sermaye sahibi burjuvazi ile proleterya 
arasında cereyan etmektedir. Bir başka deyişle, kaynakların sınırlı olması sebebiyle var olan çatışma, 
temelde, bu kaynakların dağıtımının nasıl olacağı konusundadır ve toplumsal olarak güçlü olan sınıflar 
ile bu kaynaklardan faydalanamayan güçsüz sınıflar arasında cereyan etmektedir. Bu yaklaşım kapita-
lizm ile suç arasında güçlü bir ilişkiyi varsaymaktadır. Kapitalizm suç yaratan bir sistemdir.

FEMİNİST SUÇ KURAMI
Hem toplumsal, siyasal bir teori ve hareket hem de bir siyasal ideoloji olarak feminist kuram, insan-

lar arasında var olan ve insanların çeşitli kaynaklara erişiminde eşitsizliğe sebep olan farklara yaslanan 
çatışma teorileri arasında yer almaktadır. Toplumsal cinsiyet kavramı, feminist teoride merkezî yer tu-
tan bir kavramdır. Batıda feminizmin tarihi genellikle iki dalga olarak anlatılmaktadır. Birinci dalga femi-
nizm, İngiltere’de 1860’larda başlayıp Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan süreci kapsayan ve kadınla-
rın oy verme hakkı için yaptıkları mücadeleye işaret etmektedir. İkinci dalga feminizm ise 1960’lar ve 
1970’lerde ABD’deki Medeni Haklar Hareketi’nin ertesinde yükselen ve Kadınların Özgürleşme Hare-
keti olarak bilinen harekete verilen addır. Feminist suç kuramı, suç çalışmalarında kadınların görünmez 
kılınmasını sorgulamakta ve büyük oranda erkeklerin egemen olduğu, yani ataerkil toplumsal düzenin 
eleştirisini dillendirmektedir. 

Feminist yaklaşım, kapsamlı bir toplumsal suç kuramının hem erkeklerin hem de kadınların davra-
nışlarını aynı düzeyde yansıtma ve açıklama kapasitesine sahip olması ile mümkün olabileceğini savun-
maktadır. Bu anlamda feminist suç teorisi, muhafızlığını erkeklerin yaptığı erkek-egemen teori, araştır-
ma, akademik müfredat ve cezai yargılama politikalarına eleştiri yöneltmektedir.

Marksist feminist yaklaşımda üç isim öne çıkmaktadır: Elizabeth Moulds, Nicole Rafter ve Eleena 
Natalizia. Marksist feminist tartışma, 1970’lerde ABD’de kadınlara karşı cezai yargılama sisteminde uy-
gulandığı iddia edilen iltimas iddiaları ile ortaya çıktı. Moulds, bunu, kadınlara kibarlık ve paternalizm 
kavramları ile eşleştirip kadınlara iltimas gibi görünse de esasen erkeklerin egemen olduğu ceza siste-
minde kadınların erkeklerden zayıf olduğu varsayımına dayandığına ve erkek-egemen güç ilişkilerinde 
kadınların ezilmesinden dikkatleri kaçırdığını söyleyerek eleştirmektedir. Rafter ve Natalizia ise, kapita-
lizm ve cinsiyetçiliğin birbirleri ile çok yakından bağlı olduğunun altını çizerek kapitalizmin geleneksel tek 
eşlilik ve çekirdek aile kurumu ile bir arada yaşadığını ve bu sistemin erkeklere başat üreticiler, kadınla-
ra ise ailenin ev işlerini yerine getirme rollerini verdiğine işaret etmektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Bireyin toplumdaki norm ve değerleri iç-
selleştirmesi ve toplumsal rollerin gerek-
lerini yerine getirmesini öğrenmek sure-
tiyle toplumun bir üyesi ve parçası olma-
sı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ad-
landırılır?
A) Toplumsallaşma B) Öğrenme
C) Kurumsallaşma D) Gelişme
E) Büyüme

AÇIKLAMA
Toplumsal yaşam ancak belli kurallar dahilinde 
mümkündür. Bireyin toplumdaki norm ve değerleri 
içselleştirmesi ve toplumsal rollerin gereklerini öğ-
renmesi süreci toplumsallaşmadır.

YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi kişisel alanı aşıp 
kamusal alana giren ve yasak olan kural 
ya da yasaları çiğneyen, buna bağlı olarak 
meşru cezaların ya da yaptırımların uygu-
landığı ve kamusal bir otoritenin müdaha-
lesini gerektiren fiilleri anlatan kavramdır?
A) Ceza B) Norm
C) Öğrenme D) Değer
E) Suç

AÇIKLAMA
Suç, ceza yasalarına konu olan normların ihlal edil-
mesidir. Yaptırım gerektirir. Kamu otoritesi gerektirir. 

YANIT: E

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ku-
rumların sosyalizasyon sürecindeki ted-
birlerinden biri değildir?
A) Ayıplama B) Kınama
C) Dışlama D) Teşvik
E) Eğitim 

AÇIKLAMA
Bu tedbirler ihlalin türüne göre ayıplama, kınama, 
dışlama gibi doğrudan toplumun kendisi tarafın-
dan uygulanan müeyyideler biçiminde olabilece-
ği gibi kamu otoritesi tarafından uygulanan ve pa-
ra cezasından hapis ve idam cezasına varan ge-
niş bir yelpazedeki yaptırımlar şeklinde de olabil-
mektedir. Yaptırımlar sadece olumsuz biçimlerde 
olmaz aynı zamanda teşvik, ödül, taltif gibi olumlu 
yaptırımlar marifetiyle de bireyin söz konusu kural-
lara uygun davranması teşvik edilir.

YANIT: E

4. Avrupa konseyine bağlı olarak uluslararası 
düzeyde faaliyet gösteren hukuk merciidir.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güven-
ce altına alınmış olan temel hakların ihlaline 
ilişkin davalara bakmaktadır.

 Sözü edilen kurum aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) Birleşmiş Milletler
B) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
C) NATO
D) UNESCO
E) WHO 

AÇIKLAMA
AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), Avrupa 
konseyine bağlı olarak uluslararası düzeyde faali-
yet gösteren bir hukuk merciidir. Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olan temel 
hakların ihlaline ilişkin davalara bakmaktadır.

YANIT: B

5. Aşağıdakilerden hangisi suç istatistikleri-
ne girmeyen “karanlık rakam” olarak tanım-
lanan durumlara örnek oluşturmaz?
A) Aile içi şiddet
B) Ensest
C) Etnik azınlıkları hedef alan suçlar
D) Gasp
E) Dini azınlıkları hedef alan suçlar

AÇIKLAMA
Suç istatistiklerine girmeyen ama suç teşkil eden 
eylemler vardır. Bu tür gizli suçlar karanlık rakam-
lar şeklinde tanımlanmaktadır. En yaygın olarak 
aile içi şiddet, ensest, etnik veya dini azınlıkları 
hedef alan suçlar, cezalandırmadan kaçabilen ba-
zı kurumların işlediği örgütlü suçlar, beyaz yakalı 
üst sınıfların gözden kaçırabildikleri vergi, kaçak-
çılık suçları, ile doğal çevreye karşı işlenen suçlar 
örnek olarak verilebilir. YANIT: D

6. Suçun nedenlerini, suça etki eden faktör-
leri ve suçun meydana geldiği toplumsal 
koşulları nesnel ve akılcı yöntemlerle in-
celeyen bilim dalı aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle adlandırılır?

A) Sosyalizasyon B) Suç
C) Kriminoloji D) Sözleşme
E) Aydınlanma

AÇIKLAMA
Kriminoloji, suçun nedenlerini, suça etki eden fak-
törleri ve suçun meydana geldiği toplumsal koşulları 
nesnel ve akılcı yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır. 

YANIT: C
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7. Suç olgusunun bilimsel yöntemlerle ele 
alınması nerede ve ne zaman olmuştur?

A) Batı Avrupa -18. yy
B) Amerika - 19. yy
C) Batı Avrupa -20. yy
D) Doğu Avrupa - 19. yy
E) Batı Avrupa -19. yy

AÇIKLAMA
Suç olgusunun bilimsel yöntemlerle ele alınması, 
diğer bir ifade ile, insanlar neden suç işler, suç ne-
dir, hangi fiiller suçtur, suçlu kimdir ve benzeri so-
rulara akılcı, nesnel, sistematik açıklamaların ge-
tirilmesi ilk defa Batı Avrupa’da 18. yy da günde-
me gelmiştir. 

YANIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi suç kuramların-
dan biyolojik yaklaşımlar için doğru bir 
bilgi değildir?

A) Fiziksel özellikleri bireyleri suça yöneltir
B) Patolojik olan toplum değil bireydir
C) Yaklaşımın önde gelen temsilcisi Lomb-

rosodur
D) Yaklaşım Darwin’in Evrim Teorisi’nden 

etkilenmiştir
E) Bireyi suça iten toplumsal yapıdır

AÇIKLAMA
Bu yaklaşımlara göre hasta ya da patolojik olan 
toplum ya da toplumsal yapılar değil mutlak ola-
rak birey ve onun kişisel veya biyolojik özellikleri-
dir. suçlular gerek fiziksel gerekse zihinsel bakım-
dan evrimlerini tamamlamamış kimselerdir.

YANIT: E

9. Fırsatlara cevap olarak suç işleyenler 
Lombroso’nun suçlu kategorilerinden 
hangisine örnektir?

A) Suçlu doğanlar
B) Akıl hastası suçlular
C) Rastgele suçlular
D) Tutku suçluları
E) Evrimci suçlular

AÇIKLAMA
Rastgele suçlular veya suçlu nitelikleri taşıyanlar 
üçüncü grup olup bunlar fırsatlara cevap olarak 
suç işleyenlerdir. 

YANIT: C

10. Toplumun kökeni ve toplumsal düzen ko-
nusunda 17. ve 18. yüzyıllarda popüler-
leşmiş olan Tanrının yeryüzündeki gölge-
si olarak değil de irade sahibi olan birey-
lerin güvenliklerini sağlayacak bir üst oto-
rite olarak devlete haklarının bir kısmını 
devretmesi şeklinde kavramsallaştırılma-
ya başlayan modern devlet anlayışı aşağı-
daki kuramlardan hangisine aittir?

A) İşlevselci Kuram
B) Toplumsal Sözleşme Kuramı
C) Yapısalcı Kuram
D) Liberal Kuram
E) Milliyetçi Kuram

AÇIKLAMA
Sanayi Devrimi ve Fransız Devrimi sonucunda kili-
senin ve soyluların siyasi ve ekonomik gücünü ye-
rinden eden orta sınıf ortaya çıkmış, bir yandan da 
Amerikan ve Fransız Devrimlerinde ifadesini bulan 
insan hakları ve tüm insanların doğuştan eşit ol-
dukları inancı kök salmaya başlamıştır. Siyasal te-
oride ise John Locke, Thomas Hobbes, Jean Joc-
ques Rousseau gibi teorisyenler tarafından ifade 
edilen kuramlar ortaya atıldı. Toplumsal Sözleşme 
Kuramları olarak adlandırılan bu yaklaşımlar dev-
letin varlığını ve meşruiyetini bireylerin rızalarına 
dayandırmaya başladı.

YANIT: B

11. Suç ve sapkınlık ve bu olgulara verilen tepki-
ler, damgalamalarla vücut bulur; suç ve suç-
lu davranıştan ziyade suç sonrası toplumun 
verdiği tepkilere odaklanır. 

 Diyen yaklaşım aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Etiketleme yaklaşımı
B) Davranışçı yaklaşım
C) Biyolojik yaklaşım
D) İşlevselci yaklaşım
E) Yapısalcı yaklaşım

AÇIKLAMA
Bu yaklaşıma göre suçluluk ve sapkınlık bu olgu-
lara verilen toplumsal tepkiler bir başka deyişle bu 
kurama da adını veren damgalamalarla vücut bu-
lur. Etiketleme kuramı suç ve suçlu davranıştan zi-
yade suç sonrası toplumun verdiği tepkilere odak-
lanır.

YANIT: A
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12. Suçu bireyi topluma bağlayan bağlılık, adan-
mışlık, katılım, inanç gibi toplumsal bağların 
zayıflaması ve kopması ile açıklayan düşünür 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Comte B) Hirschi
C) Simon D) Marks
E) Lombroso

AÇIKLAMA
Hirschi suçu, bireyi topluma bağlayan toplumsal 
bağların zayıflaması veya kopması ile açıklamak-
tadır.

YANIT: B

13. Toplumsal ilişkileri sınıflar arası çatışma 
ile açıklayan kuram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İşlevselci yaklaşım
B) Yapısalcı yaklaşım
C) Marksist kuram
D) Evrimci kuram
E) Biyolojik kuram

AÇIKLAMA
Marksist kuramlar toplumu ve toplumsal ilişkileri 
temelinde ekonominin yer aldığı sınıflar arası ça-
tışma modeli ile açıklamaktadır.

YANIT: C

14. Kapitalizm ve cinsiyetçiliğin birbirleri ile 
çok yakından bağlı olduğunun altını çize-
rek kapitalizmin geleneksel tek eşlilik ve 
çekirdek aile kurumu ile bir arada yaşadı-
ğını ve bu sistemin erkeklere başat üreti-
ciler kadınlara ise ailenin ev işlerini yeri-
ne getirme rollerini verdiğine işaret eden 
feminist yaklaşım aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Liberal feminist yaklaşım
B) Radikal feminist yaklaşım
C) Marksist feminist yaklaşım
D) Yapısalcı feminist yaklaşım
E) Demokratik feminist yaklaşım

AÇIKLAMA
Marksist feminist araştırmacılar bu durumu cinsel 
iş bölümü olarak adlandırır ve bu durumun kadın 
suçluluğunun sebepleri arasında olduğunu kayde-
derler.

YANIT: C

15. Kadınlığa ve erkekliğe ilişkin öğrenilmiş 
veya inşa edilmiş ve toplumsallaşma sü-
reci ile benimsenmiş rollere ve beklenti-
lere işaret eden kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ataerkillik
B) Toplumsal cinsiyet
C) Biyolojik faktör
D) Fiziksel özellik
E) Cinsiyet rolleri

AÇIKLAMA
Toplumsal cinsiyet kavramı feminist teoride mer-
kezi bir yer tutan kavramdır. Toplumsallaşma sü-
reci ile benimsenmiş rollere işaret eden kavramdır.

YANIT: B

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsallaşma-
yı sağlayan kurumlardan biri değildir?

A) Aile B) Eğitim
C) Medya D) Hukuk
E) SGK

2. Toplumsal yaşamı düzenlediği varsayı-
lan norm ve kuralların öngördüğü sınırla-
rın ihlal edilmesine sosyolojide ne denir? 

A) Sapma
B) Kontrol
C) Suç
D) Toplumsallaşma
E) Suçluluk

3. Suç istatistiklerine girmeyen ama suç teşkil 
eden eylemler vardır. Bu tür suçlar, gizli suç-
lardır ve ............. şeklinde tanımlanırlar.

 Yukarıdaki noktalı yere aşağıdaki kavram-
lardan hangisi getirilmelidir?

A)  Sapma
B) Karanlık rakamlar
C) Organize suçlar
D) Mağdursuz suçlar
E) Savaş suçları

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI



11

4. Aşağıdakilerden hangisi suç sınıflandır-
malarından biri değildir? 

A) Örgütlü suçlar
B) Kurbansız suçlar
C) Beyaz yakalı suçlar
D) Nefret suçları
E) Karanlık suçlar

5. “Suçlu İnsan” isimli eser aşağıdaki düşü-
nürlerden hangisine aittir?

A) Hobbes B) Comte
C) Lombroso D) Cullen
E) Ball

6. 17. ve 18. yy. da Batı Avrupa’da ortaya çı-
kan ve edebiyattan sanata, felsefeden bili-
me birçok alanda etkili olmuş; akla ve de-
neyime atfettiği önem, ilerlemeye duydu-
ğu güven ve geleneksel-dinsel olana karşı 
beslediği kuşku temel özelliği olan ente-
lektüel akım aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Realizm B) Sosyalizm
C) Liberalizm D) Aydınlanma
E) Milliyetçilik

7. Hasta ya da patolojik olan toplum ya da 
toplumsal yapılar değil, mutlak olarak bi-
rey ve onun kişisel veya biyolojik özel-
likleridir diyen yaklaşım aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Feminist yaklaşım
B) Biyolojik yaklaşım
C) Marksist yaklaşım
D) İşlevselci yaklaşım
E) Yapısalcı yaklaşım

8. Motivasyonunu aşk, gurur, onur, öfke gi-
bi duygulardan alan suçlar aşağıdaki suç 
kategorilerinden hangisine örnektir?

A) Suçlu doğanlar
B) Akıl hastası suçlular
C) Rastgele suçlular
D) Tutku suçluları
E)  Örgütlü suçlar

9. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yapı, dü-
zen, uyum, sosyal bütünleşme, dayanış-
ma, sosyal denge kavramlarını vurgula-
yan yaklaşımdır?

A) Feminist yaklaşım
B) Marksist yaklaşım
C) Yapısalcı -işlevselci yaklaşım
D) Liberal yaklaşım
E) Biyolojik yaklaşım

10. Toplumsal kurumlar veya gruplar tarafın-
dan baskıcı veya yumuşak mekanizma-
lar yardımıyla toplumsal normlara ve ku-
rallara uymayı sağlamak üzere uygulanan 
denetimler toplamı aşağıdaki isimlerden 
hangisini alır?
A) Toplumsal değer
B) Toplumsal norm
C) Toplumsal uyum
D) Toplumsal sapma
E) Toplumsal kontrol

11. “Suçlu Çocuklar: Çetenin Kültürü” isimli 
eser aşağıdaki yazar ve yazarın benimse-
diği kuram hangi seçenekte doğru veril-
miştir?
A) Yapısalcılık- Merton
B) Biyolojik- Lombroso
C) Alt kültür-Cohen
D) Klasik -Lombroso
E) Klasik-Beccaria

12. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi top-
lumsal bir suç kuramının hem erkeklerin 
hem de kadınların davranışlarını aynı dü-
zeyde yansıtma ve açıklama kapasitesine 
sahip olması ile mümkün olabileceğini sa-
vunur?
A) Marksist yaklaşım
B) Feminist yaklaşım
C) Biyolojik yaklaşım
D) Klasik yaklaşım
E) Alt kültür yaklaşımı    
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13. Aşağıdakilerden hangisi erkek egemenlik 
olarak da Türkçe’ye çevrilen toplumsal ve 
siyasal yaşamda erkeklerin lehine, kadın-
ların aleyhine olan değer, düşünce, ina-
nış ve pratiklerin tümüne işaret eden ve 
feminist teorinin ve hareketlerin merkezi 
önem atfettiği kavramdır?
A) Toplumsal cinsiyet
B) Ataerkillik
C) Biyolojik fark
D) Toplumsal rol
E) Anaerkillik

14. Suçluların toplumsal çevreleri, deneyim-
leri ve başka birçok bakımdan normal ol-
duklarını; suç ve suçluluğun toplumsal 
düzenin kusursuz işleyememesinin bir 
sonucu olduğunu savunan yaklaşım aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Narsist yaklaşım
B) Marksist yaklaşım
C) Biyolojik yaklaşım
D) Alt kültür yaklaşımı
E) Feminist yaklaşım

15. Aşağıdakilerden hangisi Hirschi’nin, “kişi-
nin geleneksel değer ve davranışlara yaptığı 
yatırıma işaret eder” dediği toplumsal bağ-
dır?

A) Adanmışlık B) Bağlılık
C) Katılım D) İnanç
E) Birliktelik

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Her toplum üyelerinin bu kurallara uyma-
sını sağlamak üzere aile, eğitim, med-
ya, hukuk, siyaset vb. toplumsal kurum-
lar aracılığıyla zor kullanmak dahil çeşit-
li sosyalizasyon ve ikna süreçlerini işletir 
ve tedbir alır.

2. A Sapma sosyolojide sınırların ihlal edil-
mesine verilen isimdir. Suç ise yürürlükte 
olan ceza yasalarının ihlal edilmesidir.

3. B Suç istatistiklerine girmeyen ama suç 
teşkil eden eylemler vardır ve bu tür giz-
li suçlar “karanlık rakamlar” şeklinde ta-
nımlanmaktadır. 

4. E Sosyolojik olarak suçlar şu şekilde sınıf-
landırılmaktadır: Örgütlü - organize suç-
lar, kurbansız- mağduru olmayan suçlar, 
kişiye karşı işlenen suçlar, beyaz yaka-
lı suçlar, nefret suçları, mala mülke karşı 
işlenen suçlar, ulusaşırı işlenen suçlar.

5. C Bazı araştırmacılar modern kriminolojinin 
doğuşunu Cesare Lombroso’nun “Suçlu 
İnsan” isimli öncü çalışmasının yayınlan-
dığı yıla işaret etmektedir.

6. D Bilimsel Devrimler ve Aydınlanma dü-
şüncesi sonucunda deney, gözlem, akıl 
o zamana kadar Avrupa’da kilisenin te-
kelinde olan bilgiye ulaşmada yeni yön-
temler olmaya başlamış, matbaa gibi tek-
nik buluşlar da bu bilginin demokratikleş-
mesine ve yaygınlaşmasına katkıda bu-
lunmuştur.

7. B Biyolojik yaklaşımlar suça ve suçlu dav-
ranışa ilişkin erken bilimsel çalışmalar 
olarak öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımlara 
göre hasta ya da patolojik olan toplum ya 
da toplumsal yapılar değil mutlak olarak 
birey ve onun kişisel veya biyolojik özel-
likleridir.

8. D Motivasyonunu aşk, gurur, onur, öfke gi-
bi duygulardan alan tutku suçlularıdır.

9. C Yapısalcı - işlevselci yaklaşım toplumun 
uyumlu ve dengeli yapısının sürdürülme-
si ile ilgilenmektedir. Bu yaklaşımın vur-
guladığı kavramlar sosyal yapı, düzen, 
uyum, sosyal bütünleşme, dayanışma, 
sosyal dengedir.

10. E Toplumsal kontrol toplumsal norm ve ku-
rallara uymayı sağlamak üzere uygula-
nan denetimler toplamıdır.

11. C Alt kültür kuramının önde gelen ismi Al-
bert Cohen’dir. “Suçlu Çocuklar: Çetenin 
Kültürü” isimli meşhur çalışmasındaki te-
mel varsayım suçlu davranışın daha zi-
yade alt sınıf erkekler arasında yaygın ol-
duğu ve büyük oranda çete biçiminde or-
taya çıktığıdır.

12. B Feminist suç teorisi muhafızlığını erkek-
lerin yaptığı erkek egemen teori, araştır-
ma, akademik müfredat, ve cezai yargıla-
ma politikalarına eleştiri yöneltmektedir.

13. B Ataerkillik erkek egemenliktir.
14. D Alt kültür kuramları suçluların psikolojik 

veya biyolojik anormal kimseler oldukla-
rı görüşünü reddetmekte, aksine, suçlu-
ların toplumsal çevreleri, deneyimleri ve 
başka birçok bakımdan normal oldukları-
nı savunmaktadır.

15. A Hirschi, suçu bireyi topluma bağlayan 
toplumsal bağların zayıflaması veya kop-
ması ile açıklamaktadır. Bu bağları adan-
mışlık, bağlılık, katılım, inanç olarak sınıf-
landırır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, Çağdaş Suç Kuramları irdelenmiştir. 
Beyaz Yakalı Suçlar ve Siber Suçlar anlatılmıştır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2 - 3

YENİ SAĞ GERÇEKÇİLİK YAKLAŞIMI
Yeni Sağ Gerçekçilik yaklaşımı kuramsal düzeyde Sosyal Kontrol Kuramı’ndan ilham alarak; sos-

yolojik olarak ise 1980’lerde İngiltere’de Margaret Thatcher ve Amerika’da Ronald Reagan’ın, iktidarla-
rının neoliberal politik, ekonomik ve kültürel ikliminden beslenerek ortaya çıkmıştır. Suç bu yaklaşıma 
göre, radikal olarak ve temelde birey ve onun kontrol edilip edilmemesiyle ilgili bir durumdur. Yeni Sağ 
Gerçekçilik yaklaşımı en belirgin şekilde James Wilson ve Ernst van den Haag’ın çalışmalarında tem-
sil edilmiştir.

Yeni Sağ Gerçekçiler suç sorunuyla mücadelede sorumluluk dengesini, devlet müdahalesinden 
devlet-vatandaş ortaklığına taşıma arayışındadır. Yeni Sağ Gerçekçi yaklaşım, suçu denetlemede ba-
zı yüklerin toplumun sıradan vatandaşları tarafından üstlenilmesi gerektiğinde ısrar etmişlerdir. Aktif ve 
sorumlu vatandaşların, kendi çocuklarını disipline ederek ve ahlaki yönden eğiterek, suçu ve düzensiz-
liği önlemek için toplum içinde kolektif çalışma yürüterek ve kendi mal varlıklarını koruyarak kendi rolle-
rini oynamaları gerekmektedir.

YENİ SOL GERÇEKÇİLİK YAKLAŞIMI
Yeni Sol Gerçekçilik kuramı, hem Marksizm’e hem de yeni sağ ideolojiye itiraz geliştirerek ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca Yeni Sağ Gerçekçi yaklaşımın önerdiği toleranssız ve aşırı güvenlikçi uygulamaların 
aksine, Yeni Sol Gerçekçi yaklaşıma göre, düzen, yasal düzenlemeler ve cezai uygulamalara yönelik 
daha hümanist, esnek ve toleranslı yeni rehabilitasyon stratejilerine geçiş yapmak suçluları topluma ye-
niden kazandırmak ve yeni potansiyel suçların işlenmesini engelleyecektir.

Yeni Sol Gerçekçiler, suçun göreli yoksunluk ve marjinalleşmeden kaynaklandığını savunarak; su-
çun ağırlıklı olarak kendilerini toplumun kenarında bulanlar, kendi durumlarının diğerlerinden kötü oldu-
ğunu düşünenler ve durumlarının köklü bir biçimde haksızlık olduğunu hissedenler tarafından işlenmek-
te olduğunu öne sürerler.

Yeni Sol Gerçekçilik yaklaşımı, Gerçekçilik fikrini esas olarak Marksist yaklaşımdan ödünç almış ol-
masına rağmen, alt kültür yaklaşımı, mağdur bilimi (viktimoloji), yapısal gerilim kuramı ve ekolojik yak-
laşımlardan da etkilenmiştir. Soyut bir analiz yerine niteliksel analizin değerini ve olgusal değerlendir-
meyi öne çıkarmışlardır. 

Yeni Sol Gerçekçilik yaklaşımının suçun azaltılması ve önlenmesine yönelik önerileri oldukça zen-
gin bir perspektifle sosyolojik, ekonomik, kültürel ve yapısal birçok boyutu içermektedir. Onlara göre, 
suç sorunuyla uğraşmak, çok boyutlu stratejileri gerektirmektedir. Makro seviyede, toplumsal adaletle 
ilgilenmek esastır. Bu yaklaşım, ekonomik ve eğitime dair politikalarında köklü çözüm üretmek yoluyla 
maddi ödülleri, istihdam olanaklarını, konut ve topluma hizmetlerin geliştirilmesini talep etmektedir. Or-
ta seviyede, hapishane nüfusunu azaltacak, uygun olduğunda hapsetmenin yerine geçecek, gözetim al-
tında olmayan alternatiflere sahip daha çağdaş cezai politikalara ihtiyaç duyulduğunu iddia etmektedir. 

Yeni Sol Gerçekçi yaklaşım, mevcut güvenlik anlayışının, adalet ve cezalandırma sisteminin suçu 
azaltmak yerine daha fazla artırdığını tespit etmiştir. Bu güvenlik ve cezalandırma anlayışının değiştiril-
mesi ve rehabilite edilmesi için birçok öneride bulunmuştur. Herhangi bir kurbanı olmayan suçların hafif-
letilmesi, cezai önlemlerin yumuşatılması, hapishaneye kapatmak yerine evde tutma ve bazı özel prog-
ramların uygulanması, vatandaş güvenlik inisiyatifleri ve yeni tip bir minimal polislik anlayışı bu rehabili-
tasyon ve reformların en önemlileri arasındadır.

2ÇAĞDAŞ SUÇ KURAMLARI

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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POSTMODERNİST KRİMİNOLOJİ YAKLAŞIMI
Postmodernizm bilgi iddiası ve gerçekler hakkında radikal bir şüphecilik ve nihilizm olarak adlandı-

rılabilir. Gerçekler üzerinde genel geçer iddialar öne sürmenin imkansızlığından söz eden postmodern-
ler, herhangi bir olgu hakkında gerçekliğin bilinemeyecek kadar karmaşık, çelişkili ve anlaşılması zor bir 
durum olduğuna işaret ederler.

Temsilciliğini Dragan Milovanoiç ve Stuart Henry’nin yaptığı postmodernist kriminoloji, sadece gele-
neksel ve pozitivist kriminolojiye meydan okumakla kalmaz, aynı zamanda şiddet suçlarına karşı ana-
akım ve ilerlemeci sosyal politikalara da karşı çıkar. Postmodernist kriminoloji, suçu ortaya çıkaran sos-
yolojik arka plan faktörlerden ziyade, suçun duyguları, içgüdüleri, baştan çıkarıcı heyecan yüklü tutkula-
rı, haz arayışını ve hisleri ön plana çıkaran boyutlarına odaklanmaktadır. 

Postmodernizm suç ve kötülüğün tümüyle söylemsel olarak inşa edilen bir şey olduğunu, ancak so-
nuçları açısından bir gerçekliği olmadığını öne sürer. Yasalar halihazırda iktidarın toplumsal ilişkileri-
ne meşruiyet sağlar. Dolayısıyla suç da evrensel değildir ve belli bir tarihsellik ve görelilik taşır. Sayısız 
mağdur ve mağduriyet durumları vardır ancak mağdur, belli bir tarihsel konjonktürde spesifik olarak ikti-
dar ilişkilerinin göreli bir inşa sürecinde oluşturulur.

BARIŞÇI (UZLAŞMACI) KRİMİNOLOJİ YAKLAŞIMI
1990’lı yıllarda Harold Pepinsky ve Richard Quinney yaptıkları farklı çalışmalarla kriminoloji teori-

lerine barışçı kriminolojiyi dahil etmişlerdir. Bu yaklaşım, tüm adalet sisteminin eylemlerine bakarak bir 
şeylerin yanlış gittiği tespitini yapar. Ceza sisteminin temel odağı, acıları dindirmek olmalıdır ve ancak 
bu yolla suçlar azaltılabilir. Gerçekte, barışçı kriminologlar, suç meselesinde dikkatleri, bireyleri kontrol-
den ziyade, suçlu davranış tarzları ve onları yeniden motive eden cezalandırma tekniklerine çekmek is-
terler. Eğer bireyler kolektif çıkarlardan ziyade tümüyle kendi çıkarları için motive olursa, suç ortaya çı-
kar ve savaş mümkün hale gelir. Özetle, barışçı kriminologlar, bugün suç meselesini, toplumsal olarak 
değil de, uzlaşma ve barışı nasıl inşa edebileceğimize dair problemin bir parçası haline getirmemiz ge-
rektiğine inanırlar. Bu yaklaşım için suç; toplumun vatandaşlar arasındaki kişilerarası bütünlük ve uyu-
mu bozan ilişkileri besleyip cesaretlendirdiğinde ve insanlar birbirlerinin sorunlarına ilgisiz ve kayıtsız 
hale geldiği koşullarda ortaya çıkar. 

Barışçı yaklaşım, dünyanın tüm ülkelerinde adalet sisteminin bu haliyle başarısızlığa uğrayacağını, 
çünkü ortadan kaldırmaya çalıştığı şiddet sistematiğini yeniden ürettiğini iddia etmektedir. Adalet siste-
mi içinde baskıcı önlemleri reddederek, meditasyon, uzlaşma, alternatif çatışma çözümleri ve cezalan-
dırıcı olmayan bir adalet anlayışı ile daha insani ve kolektif vicdana dayalı stratejilerin benimsenmesi-
nin günümüz toplumunun daha barışçıl ve güven ilişkilerine dayalı bir toplum haline gelebileceğini öne 
sürmektedir.

YEŞİL (EKOLOJİK) KRİMİNOLOJİ YAKLAŞIMI: ÇEVRESEL ADALETSİZLİK VE 
SORUMLULUKTAN KAÇMA
Yeşil (ekolojik) kriminoloji, geleneksel kriminoloji kuramlarının perspektifinin genişletilmesi gerekti-

ğini ve acilen uygulamaya geçirilmesinin önemini vurgular. Bu kapsamda Yeşil kriminoloji, insan-doğa 
arasındaki ilişkiyi konu alan ekolojik adalet üzerine sosyo-politik söylemleri ve uygulamaları, endüstriyel 
faaliyetlerin bazılarının çevrede yarattığı geri dönülemez tahribatların ve felaketlerin önlenmesine yöne-
lik çevre yasalarının üzerine bina edildiği çevresel adalet ve diğer canlıların da korunmasını içeren can-
lılara yönelik adalet konularını içeren yeni bir yaklaşımdır. 

Yeşil (ekolojik) kriminoloji, suç meselesinde ölçeği genişletmenin ve bireysel suçların ötesinde çevre 
ve canlılara ilişkin olarak küresel, yapısal ve karmaşık örgütlü ilişkilerin suçun kapsamına acilen alınma-
sının aciliyeti çağrısı yapar. Esasında yeşil kriminoloji, diğer suçluluk türlerinin soruşturulmasını ihmal 
etmeksizin, çevresel ve suç yasalarının, çevreye yönelik suçluluğun, doğanın ve canlıların istismarı ve 
sömürülmesinin kapsamlı bir analizinin elzem olduğu çevreci bir kriminoloji teklif etmektedir. Bu yönüyle 
yeşil kriminoloji, suç yasalarının, etik ilkelerin, suç ve suçlu davranışının bu kriterler açısından yeniden 
gözden geçirilmesini gündemine alacak bir sistematik mekanizma inşa etmenin öneminden bahseder.

Rob White, küresel çapta çevrede yol açılan felaketlerin coğrafi ve toplumsal sınırların ötesine ge-
çerek esasında sınırsız bir etki yarattığından bahseder. Dahası, son zamanlarda yeni bir vatandaşlık 
biçimi olarak insanların hayvanlara, doğaya ve çevreye karşı haklarını ve sorumluluklarını genişletme-
yi temel alan yeni bir vatandaşlık biçimi olarak ekolojik yurttaşlık anlayışına geçilmesi üzerine tartışma-
lar başlamıştır. 
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KÜRESELLEŞME VE SUÇUN DEĞİŞEN YÜZLERİ
Küreselleşme, sosyolojik açıdan, gelişen bilişim ve ulaşım teknolojileri sayesinde bilginin, insanla-

rın, malların ve fikirlerin kolayca sınırları aşarak yaygınlaşması olarak tarif edilebilir. 21. yüzyılın başlan-
gıcında küreselleşme dinamikleriyle iç içe geçen suç faaliyetleri, muhtemelen daha önce hiç olmadığı 
kadar toplumsal farkındalığın ve siyasi tartışmaların merkezinde bulunmaktadır. Bu yönüyle, küreselleş-
me dinamiklerinin etkisi ile suç olgusu, tıpkı diğer toplumsal olgular gibi çeşitlenmekte, çok katmanlı hale 
gelmekte ve karmaşık bir görünüme kavuşmaktadır. Küreselleşmenin teknolojik kabiliyetlerle iç içe geç-
tiği siber uzamda bireysel ya da örgütsel suç faaliyetleri daha hızlı, akışkan, esnek ve anlaşılması çok 
kolay olmayan muğlak stratejilerle ayakta kalabilir, sürdürülebilir ve yaygınlaşabilir. 

İnternet yani siber-uzam, suçu işleyen failler için cezadan ve yaptırımdan kolayca kaçabildikleri fır-
satlarla doludur. Suç şebekeleri ve örgütleri, kurdukları çok sayıda yerel ve küresel ağları parçalı ve ge-
ometrisi kolayca anlaşılmayacak bir ölçüde radikal olarak esnek, uyarlanabilir küresel ağlar üzerinden 
harekete geçirmektedir. 

KÜRESELLEŞMİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ ŞEBEKELERİ
Manuel Castells, “Binyılın Sonu” adlı kitabında son 20 yılda örgütlü suç faaliyetlerinin ekonomik kü-

reselleşmenin ve yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerinin yarattığı fırsatlardan yararlanarak, artan oran-
da uluslararası bir boyut kazandığını ileri sürmektedir. Castells, yeni bilgi teknolojilerinin de yardımıy-
la kurulan suç şebekelerinin, yeni küresel ekonominin önemli bir özelliği haline geldiğinin altını çizmek-
tedir. İnternet ağları sayesinde küresel düzeyde işbirliği içinde davranmaları kolaylaşan suç şebekeleri-
nin birbirleriyle küresel düzeyde stratejik ortaklıklar kurduğuna işaret eden Castells, bu durumun özellik-
le uyuşturucu ticareti yapan örgütler için geçerli olduğunu ama bunun yanı sıra uluslararası silah kaçak-
çılığı, insan kaçakçılığı, nükleer materyalin satışı ve kara para aklama gibi suç şebekelerinin de küresel 
ağlar üzerinden mevcut ulus-devletlerinin yasal sınırlamalarından kaçarak sürdürülebilir örgütsel şebe-
kelere dönüşmekte olduğunu tespit etmektedir. 

GELECEĞİN SUÇ MAKİNESİ BİLGİSAYARLAR: SİBER SUÇLAR
Küreselleşme dinamiklerini de ortaya çıkaran bilişim teknolojilerindeki devasa gelişmeler sadece ya-

rarlı faaliyetler için heyecan verici fırsatlar yaratmamış; kamuya maliyeti epeyce fazla olan zararlı işler 
için de bir imkan ve kapasite yaratmıştır. Bu anlamda, küreselleşme, bilişim teknolojileri ve elektronik ağ-
lar, bireysel ya da örgütlü suçlar için verimli bir faaliyet sahasına dönüşmüş görünmektedir.

Bilişim teknolojilerinin kapasite ve fırsatlarından yararlanarak girişilen siber suçlar oldukça çeşitli ve 
karmaşıktır. Bu teknolojiler sayesinde işlenen suçlar; birilerinin yasal olmayan şekilde gizlice dinlenmesi 
ve izlenmesi, hackerlar aracılığıyla elektronik vandalizm ve terörizm, iletişim hizmetlerinin manipülasyo-
nu, sanatsal veya akademik ürünlerin yasal olmayan şekilde kopyalanması, erişilebilir hale getirilmesi, 
her türlü nefret propagandası yapılması, elektronik para aklama, yasal olmayan para transferi, hırsızlık, 
veri ele geçirme, veri aktarma gibi çok çeşitli faaliyetler haline dönüşmektedir.

GÜNÜMÜZDE SUÇUN GÖRÜNMEYEN YÜZLERİ: BEYAZ YAKALI SUÇLAR
Edwin Sutherland tarafından “beyaz yaka suçu” olarak adlandırılan suçlar, vergi sahtekârlığı, yasa 

dışı satış uygulamaları, hisse senedi ve gayrimenkul sahtekarlıkları, zimmetine para geçirme, tehlike-
li ürünlerin üretilmesi ya da satılması, doğrudan hırsızlık, banka hortumlama gibi pek çok faaliyeti kap-
samaktadır.

Bu suçlar ile ilgili örneklere bakıldığında, özellikle kurumsal olarak işlenen beyaz yaka suçlar, yasa-
lara aykırı faaliyetler de yürütseler nadiren çok ağır cezalar alırlar. Zengin ve güçlü insanların, yoksulla-
rınkinden çok daha tehlikeli sonuçlara neden olabilen suçlar işledikleri görünmektedir.

Edwin Sutherland, beyaz yakalı suçu, yüksek statüdeki kişilerin mesleklerini icra ederken giriştikleri 
suçlar olarak tanımlıyordu. Beyaz yakalı suçlar, şiddet içermez ve polislerin silahlı müdahalesini gerek-
tirmez. Beyaz yakalı suçlular, kendilerini ve başkalarını zenginleştirmek için güçlü pozisyonlarını kulla-
nırlar. Bu sebeple sosyologlar, hükümet bürolarında ve şirket yönetim kurullarında işlenen beyaz yaka-
lı suçlar için sokak suçları teriminin tersine “süit suçları” terimini kullanırlar. En yaygın beyaz yakalı suç-
lar; banka dolandırıcılığı, işyeri sahtekarlığı, rüşvet ve anti-tröst ihlalidir. Sutherland, bu tür beyaz yakalı 
suçların ceza mahkemeleri yerine medeni hukuk davalarına yol açtığını tespit eder. Medeni hukuk özel 
taraflar arasındaki iş ilişkilerini düzenler ve Ceza hukuku ise, bireyin topluma karşı ahlaki sorumluluk-
larını tanımlar. Uygulamada medeni hukuk davasını kaybeden, zararı madden karşılar ancak suçu ad-
dedilmez. Şirket yöneticileri beyaz yakalı suçların neden olduğu cezaların çoğunluğunun şirkete yöne-
lik olmasından dolayı korunur. 

Beyaz yaka suçları ile güçlü olanların şirket suçları arasında da bir ayrım yapmak mümkündür. Be-
yaz yaka suçları, orta sınıf ya da profesyonel pozisyondakilerin mesleki konumlarını kişisel kazanç ama-
cıyla yasa dışı faaliyetlerde kullanmalarıyla ilgilidir. Şirket suçu, şirketlerin ya da şirket adına hareket 
eden kişilerin yasa dışı işlemleridir. Şirket suçları hatalı ya da tehlikeli ürünlerin satışından çevrenin bi-
linçli şekilde kirletilmesine kadar uzanan bir çeşitliliğe sahiptir. Beyaz yaka suçlarındaki kişisel kazancın 
tersine şirket suçu, yasa dışı kirletme, ürünlerin yanlış tanıtılması, sağlık ve güvenlik düzenlemelerinin 
ihlali gibi büyük şirketler tarafından işlenen suçları kapsamaktadır.



SUÇ SOSYOLOJİSİ

16

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

AÇIKLAMALI SORULAR

1. “Daha az devlet daha çok sorumlu vatan-
daş “anlayışını ve herkesin” bireysel olarak 
kendisinin ayakta durması gerektiği fikir-
lerini savunan siyaset ve ekonomi rejimi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neoliberal B) Sosyalist
C) Sosyal Demokrat D) Milliyetçi
E) Toplumcu

AÇIKLAMA
Neoliberal siyaset ve ekonomi rejimi; devletin kü-
çülmesini devletin bireylerin refahını arttırmaya 
yönelik sosyal güvenlik anlayışının tasviyesini sa-
vunur. YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisine göre kapitalizm 
suç üretecek şekilde toplumun eşitsiz bir 
biçimde ekonomik örgütlenmesi olmasına 
rağmen, yasalar ve hukuk, ekonomik ve po-
litik iktidar sahiplerinin kendi çıkarlarını ko-
rumak için kullandıkları bir araçtır?

A) Liberalizm B) Sosyal Demokrasi
C) Milliyetçilik D) Marksizm
E) Feminizm

AÇIKLAMA
Marksizme göre kapitalizm suç üretecek şekilde 
toplumun eşitsiz bir biçimde ekonomik örgütlen-
mesi olmasına rağmen, yasalar ve hukuk, ekono-
mik ve politik iktidar sahiplerinin kendi çıkarlarını 
korumak için kullandıkları bir araçtır.

YANIT: D

3. Yeni Sol Gerçekçiliğe göre aşağıdakiler-
den hangisi suçu ortaya çıkaran neden-
lerden biri değildir?

A) Gelirlerin adaletsizliğini ortadan kaldır-
maya yönelik isyan eylemi

B) Yoksul kitlelerin yaygınlaşması
C) Toplumsal Adaletsizlik
D) Bireyselleşmenin çoğalması
E) Kamusal yaşama siyasal ve sosyal katılı-

mın sınırlanması

AÇIKLAMA
Yeni Sol Gerçekçiliğe göre suç, gelirlerin adalet-
sizliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir tür isyan 
eylemi değildir.

YANIT: A

4. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Sol Gerçek-
çilik yaklaşımı için söylenemez?

A) Hümanisttir.
B) Yasal düzenlemeler esnek olmalıdır.
C) Cezai uygulamalarda toleranssız rehabi-

litasyon stratejilerine geçiş yapılmalıdır.
D) Suçlular topluma yeniden kazandırılmalı-

dır.
E) Yeni potansiyel suçların işlenmesi engel-

lenmelidir.

AÇIKLAMA
Yeni sol gerçekçi yaklaşıma göre, yasal düzenle-
meler ve cezai uygulamalara yönelik olarak daha 
hümanist, esnek ve toleranslı yeni rehabilitasyon 
stratejilerine geçiş yapmak suçluları topluma ye-
niden kazandırmak yeni potansiyel suçların işlen-
mesini engelleyecektir. YANIT: C

5. Aşağıdakilerden hangisi insanların bir 
şeyden mahrum kalma veya yoksunluk 
yönündeki öznel duygularının mutlak ol-
madığı fakat kendilerini diğer insanlarla 
karşılaştırdıkları değerlendirmelerle ulaş-
tığı duygu halini tanımlar?

A) Suç B) Sapma
C) Değer D) Norm
E) Göreli Mağduriyet

AÇIKLAMA
Göreli Mağduriyet, insanların bir şeyden mahrum 
kalma veya yoksunluk yönündeki öznel duyguları-
nın mutlak olmadığı fakat kendilerini diğer insan-
larla karşılaştırdıkları değerlendirmelerle ulaştığı 
duygu halidir.

YANIT: E

6. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Sol Gerçek-
çilik yaklaşımının suçun azaltılması ve 
önlenmesine yönelik orta seviyede öne-
risidir?

A) Toplumsal adaletle ilgilenmek 
B) Hapishane nüfusunu azaltmak
C) Ekonomiye dair politikalar üretmek
D) Eğitime dair köklü çözümler üretmek
E) Konut hizmetleri geliştirmek

AÇIKLAMA
A, C, D, E şıklarında verilen önlemler makro se-
viyededir.

YANIT: B
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7. Aşağıdakilerden hangisi modernizm için-
de üretilen tüm bilimsel, sanatsal, kültü-
rel, siyasal ve ekonomik yaklaşımların ta-
mamına meydan okuyan; rasyonalite ve 
Aydınlanmanın yarattığı tüm birikime ger-
çeklik iddiasında bulunan irili ufaklı tüm 
ideolojilere yönelik reddiyeci tutum için-
de olan akımdır?

A) Postmodernizm B) Realizm
C) Rasyonalizm D) Pozitivizm 
E) Empirizm

AÇIKLAMA
Postmodernizm modernizm içinde üretilen tüm bi-
limsel, sanatsal, kültürel, siyasal ve ekonomik yak-
laşımların tamamına meydan okuyan; rasyonalite, 
Aydınlanmanın yarattığı tüm birikime gerçeklik id-
diasında bulunan irili ufaklı tüm ideolojilere yönelik 
reddiyeci tutum içinde olan akımdır.

YANIT: A

8. Aşağıdakilerden hangisi Postmodernist 
kriminolojinin odaklandığı boyutlardan 
birisi değildir

A) Suçun duyguları
B) Sosyolojik arka planı
C) Suçun heyecanı
D) Suçun baştan çıkarıcı tutkuları
E) Haz arayışı

AÇIKLAMA
Postmodernist kriminoloji suçu ortaya çıkaran sos-
yolojik arka plan faktörlerine odaklanmaz.

YANIT: B

9. Tüm adalet sisteminin eylemlerine baka-
rak bir şeylerin yanlış gittiği tespitini ya-
pan, ceza sisteminin temel odağının acı-
ları dindirmek olması gerektiğini söyleyen 
ancak bu yolla suçların azaltılabileceğini 
iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Feminist yaklaşım
B) Postmodernist kriminoloji
C) Yeşil Kriminoloji
D) Barışçı Kriminoloji
E) Yeni Sol Gerçekçilik yaklaşımı

AÇIKLAMA
Barışçı Kriminoloji tüm adalet sisteminin eylemle-
rine bakarak bir şeylerin yanlış gittiği tespitini ya-
par. Ceza sisteminin temel odağının acıları dindir-
mek olması gerektiğini söyler.

YANIT: D

10. Klasik ve çağdaş suç kuramlarının kapsam 
ve içeriklerini ve aynı zamanda mevcut ada-
let sistemine ekosistem, insan ve çevre so-
runlarına yanıt vermemesi nedeniyle mey-
dan okuyarak yeni bir suç ve adalet kuramı 
tesis etmenin aciliyetinden söz eden kuram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feminist yaklaşım
B) Postmodernist kriminoloji
C) Yeşil Kriminoloji
D) Barışçı Kriminoloji
E) Yeni Sol Gerçekçilik yaklaşımı

AÇIKLAMA
Yeşil kriminoloji Klasik ve çağdaş suç kuramları-
nın kapsam ve içeriklerini ve aynı zamanda mev-
cut adalet sistemine ekosistem, insan ve çevre so-
runlarına yanıt vermemesi nedeniyle meydan oku-
yarak yeni bir suç ve adalet kuramı tesis etmenin 
aciliyetinden söz eder.

YANIT: C

11. İnsanların hayvanlara, doğaya ve çevreye 
karşı haklarını ve sorumluluklarını geniş-
letmeyi temel alan yeni bir vatandaşlık bi-
çimi anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekolojik Yurttaşlık
B) Demokratik Yurttaşlık
C) Postmodern Yurttaşlık
D) Liberal Yurttaşlık
E) Modern Yurttaşlık

AÇIKLAMA
İnsanların hayvanlara, doğaya ve çevreye kar-
şı haklarını ve sorumluluklarını genişletmeyi te-
mel alan yeni bir vatandaşlık biçimi olarak ekolojik 
yurttaşlık anlayışına ilişkin tartışmalar vardır.

YANIT: A

12. Beyaz yaka suç deyimi ilk kez hangi tarih-
te kim tarafından kullanılmıştır?

A)  Edwin Sutherland - 1949 
B) Aguste Comte - 1850
C) Karl Marks - 1870
D) Dragan Milovanoviç - 1997
E) Stuart Henry - 1996

AÇIKLAMA
Beyaz yaka suç deyimi ilk kez 1949 yılında Edwin 
Sutherland tarafından kullanılmıştır.

YANIT: A
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13. Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı suç-
lara örnek değildir?

A) Vergi sahtekârlığı
B) Gayrimenkul sahtekârlığı
C) Zimmetine para geçirme
D) Banka hortumlama 
E) Gasp

AÇIKLAMA
Beyaz yaka suçları olarak adlandırılan suçlar, ver-
gi sahtekarlığı, yasadışı satış uygulamaları, hisse 
senedi ve gayrimenkul sahtekarlıkları, zimmetine 
para geçirme, doğrudan hırsızlık, banka hortum-
lama vb.

YANIT: E

14. Aşağıdakilerden hangisi sosyologların 
beyaz yakalı suçlar için “Sokak Suçları” te-
riminin tersine kullandıkları kavramdır?

A) Yeşil suçlar
B) Mağdursuz suçlar
C) Süit suçları
D) Çevre suçları
E) Rastgele suçlar

AÇIKLAMA
Beyaz yakalı suçlular kendilerini ve başkalarını 
zenginleştirmek için daha çok güçlü pozisyonları-
nı kullanırlar. Bu sebeple sosyologlar hükümet bü-
rolarında şirket yönetim kurullarında işlenen be-
yaz yakalı suçlar için sokak suçları teriminin tersi-
ne süit suçları deyimini kullanırlar

YANIT: C

15. Aşağıdakilerden hangisi siber suçlara ör-
nek oluşturmaz?

A) Birilerinin gizlice dinlenmesi
B) Elektronik vandalizm
C) İletişim hizmetlerinin manipülasyonu
D) Zimmetine para geçirme
E) Akademik ürünlerin kopyalanması

AÇIKLAMA
Zimmetine para geçirme beyaz yaka suçudur.

YANIT: D

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Yeni Sağ gerçekçilik yaklaşımı hangi yıl-
larda ortaya çıkmıştır?

A) 1950’ler B) 1960’lar
C) 1970’ler D) 1980’ler 
E) 1990’lar

2. Hem Marksizmin gündelik suçlar konu-
sunda her şeyi ekonomi ve sınıf ilişkileriy-
le açıklayan ve her şeyin çözümünü dev-
rime erteleyen indirgemeci bakış açısına 
ve hem de Yeni Sağ ideolojinin hukuk ve 
düzen konusundaki toleranssız ve suçla 
mücadelede devleti küçülterek vatandaş-
ları sorumlulaştıran ideolojik egemenliği-
ne itiraz geliştirerek ortaya çıkan yakla-
şım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feminist yaklaşım
B) Postmodernist kriminoloji
C) Yeşil Kriminoloji
D) Barışçı Kriminoloji
E) Yeni Sol Gerçekçilik yaklaşımı

3. Aşağıdakilerden hangisi Eleştirel Krimi-
noloji üst başlığının altında tanımlanan 
yaklaşımlardan birisidir?

A) Feminist kriminoloji
B) Yeni Sağ Gerçekçilik
C) Postmodernist kriminoloji
D) Liberal kriminoloji
E) Realist kriminoloji

4. Aşağıdakilerden hangisi viktimoloji kav-
ramının karşılığıdır

A) Suç bilimi B) Rastgele suçlar
C) Mağdur bilimi D) Çevre bilimi
E) Sosyal bilimler

5. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Sol Gerçek-
çi yaklaşımın mevcut güvenlik anlayışına 
önerilerinden biri değildir?

A) Kurbanı olmayan suçların hafifletilmesi
B) Cezai önlemlerin yumuşatılması
C) Hapishaneye kapatmak yerine evde tut-

ma
D) Vatandaş güvenlik insiyatifleri
E)  Polisleri daha çok idari işlere çekme
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6. Postmodernist yaklaşım için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Gerçekliğin bilinemeyecek kadar karma-
şık olduğunu iddia eder.

B) Radikal bir şüphecilik içerir.
C) Nihilist bir tavır içindedir.
D) Suçun önlenmesi konusunda bir politika 

anlamsızdır.
E) Gerçeklik iddiasında bulunmak demokra-

tik tavırdır.

7. Aşağıdakilerden hangisi suç ve kötülü-
ğün tümüyle söylemsel olarak inşa edilen 
bir şey olduğunu ancak sonuçları açısın-
dan bir gerçekliği olmadığını öne süren 
yaklaşımdır?

 A) Feminist kriminoloji
B) Yeni Sağ Gerçekçilik
C) Postmodernist kriminoloji
D) Liberal kriminoloji
E) Realist kriminoloji

8. Aşağıdakilerden hangisi Barışçı yaklaşı-
mın benimsediği adalet anlayışı önerile-
rinden biri değildir?

A) Meditasyon
B) Uzlaşma
C) Alternatif çatışma çözümleri
D) Bireysel çözüm önerileri
E) Kolektif vicdana dayalı çözüm önerileri

9. İnsan doğa arasındaki ilişkiyi konu alan 
ekolojik adalet üzerine sosyo politik söy-
lemleri ve uygulamaları, endüstriyel faali-
yetlerin bazılarının çevrede yarattığı ge-
ri dönülemez tahribatların ve felaketlerin 
önlenmesine yönelik çevre yasalarının 
üzerine bina edildiği çevresel adalet ve di-
ğer canlıların da korunmasını içeren can-
lılara yönelik adalet konularını içeren ye-
ni yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Feminist yaklaşım
B) Yeşil kriminoloji
C) Barışçı yaklaşım
D) Marksist yaklaşım
E) Liberal yaklaşım

10. Aşağıdakilerden hangisi gelişen bilim ve 
ulaşım teknolojileri sayesinde bilginin; in-
sanların, malların ve fikirlerin kolayca sı-
nırları aşarak yaygınlaşması olarak tarif 
edilen kavramdır?

A) Postmodernizm
B) Küreselleşme
C) Örgüt
D) Toplumsallaşma
E) Ekoloji

11. “Bin Yılın Sonu” isimli eser aşağıdaki düşü-
nürlerden hangisine aittir?

A) Castells B) Marks
C) White D) Giddens
E) Sutton

12. Aşağıdakilerden hangisi postmodernist 
kriminolojinin temsilcilerinden biridir?

A) Castells B) Marks
C) White D) Giddens
E) Milovanoviç

13. Aşağıdakilerden hangisi suç meselesin-
de dikkatleri bireyleri kontrolden ziyade, 
suçlu davranış tarzları ve onları yeniden 
motive eden cezalandırma tekniklerine 
çekmek isteyen yaklaşımdır? 

A) Feminist yaklaşım
B) Yeşil kriminoloji
C) Barışçı yaklaşım
D) Marksist yaklaşım
E) Liberal yaklaşım

14. Aşağıdaki kavramlardan hangisi çevresel 
kaliteyi toplumsal sınıf eşitsizliğiyle ilişki-
lendirerek çevre kirliliğinin üçüncü dünya 
vatandaşlarını olumsuz olarak doğrudan 
etkilediğine işaret eder?

A) Çevresel kalitesizlik
B) Ekolojik paradoks
C) Etnosentrizm
D) Ekolojik ayrımcılık
E) Kültürel görecelik    
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15. Aşağıdakilerden hangisi birleşerek melez 
bir kuram olan postmodernizmi oluşturan 
anlayışlardan biridir?

A) Kaos teorisi
B) Feminist teori
C) Marksist teori
D) Liberal teori
E) Modern teori

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. D Yeni Sağ gerçekçilik yaklaşımı tarihsel 
olarak 1980’lerde İngiltere’de Thatche-
rizm ve Amerika’da Reaganizm olarak 
bilinen ekonomik ve siyasal bir rejim olan 
neoliberal dönemde ortaya çıkmıştır.

2. E Yeni Sol Gerçekçilik yaklaşımı hem 
Marksizmin gündelik suçlar konusun-
da her şeyi ekonomi ve sınıf ilişkileriyle 
açıklayan ve her şeyin çözümünü devri-
me erteleyen indirgemeci bakış açısına 
ve hem de Yeni Sağ ideolojinin hukuk ve 
düzen konusundaki toleranssız ve suçla 
mücadelede devleti küçülterek vatandaş-
ları sorumlulaştıran ideolojik egemenliği-
ne itiraz geliştirerek ortaya çıkmıştır.

3. A Aralarında Feminist kriminoloji, Yeni Sol 
Gerçekçilik ve Barışçı kriminolojinin de 
olduğu yaklaşımlar Eleştirel Kriminoloji 
üst başlığının altında tanımlanmaktadır.

4. C  Viktimoloji mağdur bilimi demektir.

5. E Yeni sol gerçekçiler, yerel olarak seçilmiş 
polis yetkililerinin kendi bölgeleri için ön-
celikler belirlemede daha çok söz hakkı 
olan yurttaşlara hesap verebildiği “mini-
mal polislik hizmetlerini” önermiştir. Ru-
tin idari işler için daha az suçların soruş-
turulması için daha çok zaman ayıran po-
lis, yerel toplulukların güvenini yeniden 
kazanabilecektir.

6. E Belli bir olgu hakkında bir gerçeklik iddia-
sında bulunmanın bir tür tiranlık veya otori-
terlik yaratacağından şüpheleri yoktur.

7. C Postmodernist yaklaşım suç ve kötülüğün 
tümüyle söylemsel olarak inşa edilen bir 
şey olduğunu ancak sonuçları açısından 
bir gerçekliği olmadığını öne sürer.

8. D Adalet sistemi içinde baskıcı önlemleri red-
dederek meditasyon, uzlaşma, alternatif 
çatışma çözümleri, cezalandırıcı olmayan 
bir adalet anlayışı ile daha insani ve kolek-
tif vicdana dayalı stratejilerin benimsenme-
sinin günümüz toplumunun daha barışçıl 
ve güven ilişkilerine dayalı bir toplum hali-
ne gelebileceğini öne sürmektedir.

9. B Yeşil kriminoloji klasik ve çağdaş suç ku-
ramlarının kapsam ve içeriklerini ve aynı 
zamanda mevcut adalet sistemini ekosis-
tem insan ve çevre sorunlarına yanıt ver-
memesi nedeniyle meydan okuyarak ye-
ni bir suç ve adalet kuramı tesis etmenin 
acili yetinden söz etmektedir.

10. B Küreselleşme sosyolojik açıdan gelişen 
bilim ve ulaşım teknolojileri sayesinde bil-
ginin insanların malların fikirlerin kolayca 
sınırları aşarak yaygınlaşması olarak ta-
rif edilebilir.

11. A Manuel Castells “Bin Yılın Sonu” ad-
lı eserinde son 20 yılda örgütlü suç fa-
aliyetlerinin ekonomik küreselleşmenin 
ve yeni iletişim ve ulaşım teknolojilerinin 
yarattığı fırsatlardan yararlanarak artan 
oranda uluslararası bir boyut kazandığı-
nı ileri sürmektedir.

12. E Temsilciliğini Dragan Milovanoviç ve Stu-
art Henry’nin yaptığı postmodernist krimi-
noloji sadece geleneksel ve pozitivist kri-
minolojiye meydan okumakla kalmaz ay-
nı zamanda şiddet suçlarına karşı ana 
akım ve ilerlemeci sosyal politikalara da 
karşı çıkar.

13. C Barışçı kriminologlar suç meselesinde 
dikkatleri bireyleri kontrolden ziyade suç-
lu davranış tarzları ve onları yeniden mo-
tive eden cezalandırma tekniklerine çek-
mek isterler.

14. D Ekolojik ayrımcılık çevresel kaliteyi top-
lumsal sınıf eşitsizliğiyle ilişkilendirerek 
toksit atık fabrikalarının kirliliğin ve çev-
re tahribatlarının esas olarak orantısız 
bir biçimde azınlıkları yoksul grupları ve 
üçüncü dünya vatandaşlarını olumsuz 
olarak doğrudan etkilediğine işaret et-
mek için kullanılan kavramdır.

15. A Postmodernist teori özellikle temel bilim-
lerin kaos teorisi, karmaşa teorisi ve psi-
kanalizin semiyotik yaklaşımlarını birleş-
tirerek melez bir kriminoloji anlayışı geliş-
tirmişlerdir.    
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, suç korkusu irdelenmiştir. Suç kor-
kusu ile ilgili kavramlar, suç korkusunu açıklayan yaklaşımlar açıklan-
mıştır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2 - 3

SUÇ KORKUSU ARAŞTIRMALARININ ORTAYA ÇIKIŞI
Suç sosyolojisi ve kriminoloji disiplinlerinin gelişim sürecinde daha çok suç ve suçlu konularına 

odaklanılmıştır. Suç korkusu, Batı dünyasında 1960’larda bilimsel ve politik düzeyde ele alınan bir ko-
nuya dönüşebilmiştir. Türkiye’de ise suç korkusu 2000’li yıllarda araştırma konusu olmaya başlamıştır. 

Suç korkusu, ilk defa Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan sosyal ve siyasi sorunlar nedeniyle, 
Kanun Uygulama ve Adalet Dairesi Başkanlık Komisyonu, Amerikan halkının güvensizlik algısının ne 
düzeyde olduğunu anlamak için araştırma başlatmıştır. Komisyon, araştırma sonuçlarını 1967 yılında 
yayımladığı bir raporla ilan etmiştir. Rapor, Amerikan halkının önemli bir kısmının suç mağduru olma 
korkusu yaşadığını ortaya çıkarmıştır.

1970’li ve 1980’li yıllarda İngiltere’deki politikacılar, halkın sokaklarda kendini güvende hissetmediği-
ni iddia ederek siyasi kampanyalarını hukuk ve düzen sorunları etrafında organize etmeye başlamıştır. 
Artan suç ve düzensizliklerden kaynaklanan panik duygusunu yatıştırmak amacıyla İngiltere’de bir araş-
tırma birimi oluşturulmuştur. Bu birim, bir yandan kayıtlara geçmeyen suçları belirlemeye, diğer yandan 
halkın risk ve güvenlik algılarını ölçmeye çalışmıştır.

Bireyin suç ve suç ile ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği olumsuz duygusal reaksiyon olarak 
tanımlanan suç korkusu, kriminoloji başta olmak üzere psikoloji ve sosyoloji disiplinleri tarafından sıklık-
la çalışılan konuların başında gelmektedir. 

SUÇ KORKUSUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Korku; gerçek bir tehlikenin ya da tanımlanamayan soyut bir tehlike düşüncesinin insanda uyandır-

dığı duygudur. 
Araştırmalar, korkunun temel olarak iki kaynağı olduğunu göstermiştir: 

 ➣ Doğal korku: İnsanların doğumla birlikte sahip olduğu, insan doğasının bir parçası olan korku 
türüdür..

 ➣ Öğrenilen korku: Bireyin yaşının ilerlemesiyle doğal süreçte ve bireyi korku ve paniğe sevk eden 
uyarıcılar neticesinde kazandığı korkulardır. 

Türüne göre değerlendirildiğinde ise korku, gerçek ve gözle görünür bir sebebe dayalı korku ve bi-
reyin nedenini tam olarak bilemediği ve gözle görünmeyen sebeplere dayalı korku (şekilsiz korku) ola-
rak iki başlıkta ele alınabilir. 

Literatürde suç korkusu kavramı üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamamıştır. Ancak Ferraro’nun 
kapsamlı tanımı, suç korkusu araştırmalarının birçoğunda öne çıkmaktadır. Ferraro’ya göre suç korku-
su şu şekildedir; “Bireyin suç veya suçla ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygusal endişe ya 
da korku tepkisidir”. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, suç korkusunu tetikleyen unsurlardan biri suçtur. 
Ona göre korku özünde, algılanan riskten tamamen farklı bir psikolojik deneyimdir. Risk, algısal bir ka-
nı konumunda iken korku, duygusal karaktere sahiptir. Risk, düşünsel bir sürece işaret ederken korku, 
bir duyguya işaret etmektedir.

SUÇ KORKUSU 3

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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SUÇ KORKUSUNU AÇIKLAYAN TEMEL YAKLAŞIMLAR 
Savunmasızlık (Vulnerability) Yaklaşımı
Zayıflık ya da incinebilirlik yaklaşımı olarak da ifade edilebilen savunmasızlık yaklaşımı, suç korku-

sunu, birey ya da grup düzeyinde ele almaktadır.
Savunmasızlık yaklaşımı, kendini bir suç eylemine karşı koyabilecek fiziksel güçten yoksun ve suç 

mağduriyetinin yol açacağı zararları giderebilme imkanları kısıtlı olan bireylerde, suç korkusunun yoğun 
olacağını varsaymaktadır. Yaklaşım kadın, yaşlı, etnik azınlık, yoksul vb. dezavantajlı kesimlerin suç 
mağduru olmaktan daha fazla korktuğunu ortaya çıkaran araştırmalara dayanmaktadır. 

Savunmasızlık yaklaşımı, bireylerin fiziksel ve sosyal dezavantajlarını hesaba atarak suç korkusu-
nu ele almaktadır. Savunmasızlık yaklaşımında, fiziksel ve sosyal savunmasızlık olmak üzere iki farklı 
savunmasızlık biçimi öne çıkmaktadır: Fiziksel savunmasızlık, bireyin mağduriyete karşı kendisini da-
ha savunmasız hissetmesine neden olan fiziksel karakteristiklere gönderme yapar. Fiziksel savunma-
sızlığın gönderme yaptığı karakteristiklerden öne çıkan başlıca iki unsur ise yaş ve cinsiyettir. Kadın ol-
mak ve yaşlı olmak suç korkusunu artırabilmektedir. Sosyal savunmasızlık; bireyin mağduriyete kar-
şı kendisini daha savunmasız hissetmesine yol açan tipik sosyal karakteristikleri içermektedir. Litera-
türde sosyal savunmasızlık düzeyinde öne çıkan baskın karakteristikler: sosyo-ekonomik statü ve ırk-
tır. Azınlıklar ve alt sınıftan gelen bireyler sahip oldukları statülerin, suç mağduru olma potansiyelini ar-
tırdığına inanabilmektedirler.

Suç korkusu literatüründe, kadınların suça daha az maruz kalma riski altında olmalarına karşın şuç-
tan daha çok korktuklarına yönelik bir paradoks sıklıkla tekrarlanmaktadır. Paradoks gibi görünse de ai-
le içi şiddet, taciz ve tecavüz gibi cinsel suçlara kadınların daha fazla maruz kalmaları suça yönelik kor-
kularının yüksekliği hakkında bir ipucu vermektedir.

Suç korkusu ile savunmasızlık arasında ilişki kuran yaklaşıma göre suç korkusunu etkileyen önem-
li fiziksel değişkenlerden biri yaştır. 

Savunmasızlık yaklaşımında, yaşlıların suç korkusunu yoğun yaşamalarında etkili olabilecek 
üç faktör göze çarpmaktadır: 

 ➣ Yaşlıların yalnız yaşama olasılığının yüksekliği, 
 ➣ Yaşlıların saldırı karşısında, saldırıyı bertaraf edebilecek, saldırıdan doğacak kayıpları karşılaya-
bilecek veya saldırıdan kaçabilecek sağlık durumuna sahip olmama olasılığının yüksekliği, 

 ➣ Yaşlıların diğer yaş gruplarına göre düşük gelirli olma olasılığının yüksekliği.
MAĞDURİYET (VİCTİMİZATİON) YAKLAŞIMI
Mağduriyet yaklaşımı, savunmasızlık yaklaşımı gibi suç korkusunu bireysel düzeyde ele almaya ça-

lışan, mikro ölçekli bir yaklaşımdır. Mağduriyet yaklaşımında mağduriyet; doğrudan ve dolaylı mağduri-
yet olarak iki başlık altında toplanmaktadır.

DOĞRUDAN MAĞDURİYET
Suçun bireyler üzerinde yarattığı etkilerden belki de en önemlisi, daha önce suça maruz kalmış ol-

manın (doğrudan), bireyde belirgin biçimde suç korkusuna yol açmasıdır. Bu noktada korku-mağduri-
yet ilişkisi doğrudan olmasa dahi algısal olarak gündeme gelebilmektedir. Daha önce bir suçun mağ-
duru olmuş birey, daha önce hiçbir suçun mağduru olmamış bireye oranla, suç mağduru olmaktan da-
ha fazla korkabilmektedir. Bir suça maruz kalarak zarara ya da kayba uğrayan birey, doğrudan mağdu-
riyet yaklaşımına göre, daha önce bir suça maruz kalmayan bireye oranla suç korkusunu daha yoğun 
yaşayabilmektedir.

 Doğrudan mağduriyette, önce “bana bir şey olmaz” inancı, sonrasında ise iyi insanların canı yan-
maz inancının yerleşmiş olduğu sosyal düzen algısı sarsılmaktadır. Kişinin benlik imajına zarar veren 
dönüşümler yaşanmaktadır. Bu süreçte birey, güçsüzlüğünün, çaresizliğinin, sınırlılığın ve eksikliklerinin 
farkına varmaktadır.dolayısıyla; Doğrudan mağduriyet yaşamış bireylerin kendilerine ve ötekilere yöne-
lik güvenleri azalabilmektedir. Mağduriyeti takiben yaşanan bu duygusal tepkiler, suç korkusunu yoğun-
laştırabilmektedir. Suç mağduru, mağdur olmadan önce suça ilişkin haberler veya sembollere karşı sı-
radan bir duyarlılık içerisinde iken mağduriyeti deneyimledikten sonra suça ilişkin haberlere veya sem-
bollere karşı oldukça hassas hale gelebilir. 

DOLAYLI MAĞDURİYET
Bu yaklaşım, suç mağduriyeti deneyimlenmese de suç korkusunun toplumda yoğunlaşabileceği ve 

yaygınlaşabileceğine vurgu yapar. Bireyler bir suçun doğrudan mağduru olmasalar bile suç eğilimi hak-
kında yayılan haberlerden etkilenerek kendilerini bir suçun mağduru yerine koyabilmektedirler. Bu du-
rum; suç korkusunun, suçtan bağımsız biçimde yoğunlaşmasına ve yayılmasına yol açabilmektedir. 

Deneyimlenmeyen fakat arkadaşlardan, akrabalardan veya komşulardan duyulan mağduriyet öykü-
leri, muhtemelen mağdur kalanların mağduriyet karşısında acilen geliştirdikleri baş etme stratejileri he-
saba katılmaksızın bireylerin hayal dünyasını etki altına alabilmektedir. Bireylerin, mağdur ile kendileri 
arasında bu türden karşılaştırma yapmaları, savunmasızlık hislerini güçlendirebilmektedir. Bireyler ara-
sı iletişim ve medya, dolaylı mağduriyetin yarattığı suç korkusunun yayılmasına kaynaklık eden başlı-
ca iki faktördür. 
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DÜZENSİZLİK (DİSORDER/INCİVİLİTİES) YAKLAŞIMI
Düzensizlik yaklaşımı, çevrenin yapısı ile suç korkusu arasında ilişkiye odaklanmaktadır. Yaklaşım, 

çevrede görülen düzensizliklerin veya bozuklukların bireyi olumsuz yönde etkileyebileceğini ve bireyde 
korkuya yol açabileceğini ileri sürmektedir. Yaklaşım, çevrede gözlemlenen düzensizlikleri hesaba kata-
rak suç korkusunu ele almaktadır. Düzensizlik yaklaşımı, çevredeki düzensizlikleri, sosyal ve fiziki çevre 
düzensizlikleri olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Düzensizlik yaklaşımı, Chicago Okulu’ nun çalışmalarına 
dayanan sosyal düzensizlik (social disorganization) yaklaşımından beslenmektedir.

“Suç ekolojisi” olarak da adlandırılan Chicago Okulu’nun temsilcilerinden Ernest W. Burgess ve Ro-
bert E. Park’ın çalışmalarını takip eden Shaw ve McKay, suç ile kent yapısı arasındaki ilişkiyi incelemiş-
lerdir. Suçun kaynağını kentteki değişme ve düzensizlik ile ilişkilendirmişlerdir. Suç oranlarının yüksek 
olduğu bölgelerde; fiziksel yapının da bozuk olduğu, sanayileşmenin ve nüfusun daha çok bu alanlar-
da yoğunlaştığı, göçmenlerin çoğunlukla bu alanlarda yaşadığı ve bu bölgelerde sosyal kontrolün daha 
zayıf olduğu vurgulanmıştır.

Sosyal düzensizlik yaklaşımının bir uzantısı sayabileceğimiz düzensizlik ya da medeni olmayan 
davranış yaklaşımı; çevresel düzensizliği, fiziksel ve sosyal düzensizlik olarak iki grupta incelemekte-
dir. Fiziksel düzensizlik; metruk binalar veya arabalar, etrafa dağılmış çöpler, duvar yazıları, boş arsa-
lar, pis sokak araları gibi suçla ilişkilendirebilecek fiziki ipuçlarını içermektedir. Sosyal düzensizlik ise 
hırsızlar, serseriler, çeteler, saygısız komşular, dilenciler, madde bağımlıları, yankesiciler ve evsizler gi-
bi suç işleme olasılığı yüksek görülen insanların rahatsız edici davranışlarına gönderme yapmaktadır.

SOSYAL KAYGI (COMMUNİTY CONCERN) YAKLAŞIMI
Sosyal kaygı yaklaşımı, uyumun yüksek olduğu, bütünleşmiş mahalle veya muhitlerde korkunun dü-

şük, sosyal kontrolün zayıf olduğu mahalle veya muhitlerde korkunun yüksek olduğunu iddia eder. Dü-
zensizlik yaklaşımında suç korkusunun çevredeki düzensizliklerle doğrudan ilişkisi kurulmaktaydı. Sos-
yal kaygı yaklaşımında ise belli bir çevrede yaşayanların kaygı durumları odağa alınmaktadır.

ALT KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK YAKLAŞIMI
Alt kültürel çeşitlilik yaklaşımında, etnik ve kültürel farklılıklara sahip bireylerin iç içe yaşamalarının 

suç korkusunu etkileyebileceği fikrine odaklanılmaktadır. Yaklaşımda, etnik ve kültürel farklılıklara sahip 
bireyler arasında, iletişimin güçlükle sağlanacağı düşüncesi öne çıkarılmaktadır.

Alt kültür teorileri, bazı grupların kendilerini toplumdan soyutlamalarını ve bu doğrultuda toplumun 
değer sisteminden koparak yeni bir değer sistemi geliştirmelerini suç olarak ilişkilendirir. Toplumdaki bi-
reylerin davranışlarını şekillendiren değerlerden uzaklaşmanın, sapmaya veya çatışmaya yol açaca-
ğı öne sürülür. Alt kültür teorisyenlerinin en önde gelenlerinin isimleri: Frederick Thrasher, Albert Co-
hen, Richard A. Cloward ve Lloyd Ohlin, Warwin Miller, Elijah Anderson, Marwin Wolfgang ve Franco 
Fearracuti’dir.

Yaklaşıma göre heterojenliğin yüksek olduğu alanlarda suç korkusu yoğunlaşabilir. Çünkü bu alan-
lar, daha karmaşık bir normatif yapıya sahiptir. Yaklaşım, etnisite ve korku arasında doğrudan ilişki kur-
maktan ziyade etnik farklılığın, davranışlar üzerindeki etkisine odaklanmaktadır.

RİSK TOPLUMU VE SUÇ KORKUSU
Ulrich Beck içinde yaşadığımız çağı harekete geçiren temel sloganın “korkuyorum!” olduğunu belirt-

mektedir. Beck, modernleşmenin ürettiği tehlike ve risklerin, toplumu endişeye sevk ettiğini ileri sürmek-
tedir. Beck’in geliştirdiği risk toplumu yaklaşımında, riskler oldukça çeşitlidir. Sanayi toplumundan risk 
toplumuna geçişte bireyler, birbirinden çok farklı, birbiriyle çelişen küresel ve kişisel risklerle karşı karşı-
yadırlar. Bu riskler, bütün çelişkileri ve çözümsüzlükleriyle varoluşsal bir durum olarak günümüzde bire-
yin katlanmak zorunda kaldığı risklerdir.

Ulrich Beck, bireyin risk toplumunda korku ve güvensizlik duygusuyla baş başa kaldığını belirtmek-
tedir. Beck’in tasvir ettiği korku, her ne kadar spesifik anlamda suç korkusu olmasa da, Beck bu korku 
duygusu ile birey arasında bir bağlantı kurmaktadır. Risk toplumunda, korku ve güvensizlik duygusu bi-
reyin kendi kendine baş etmek zorunda kaldığı bir duygu türü olarak tasvir edilmektedir. Aile, evlilik, sı-
nıf bilinci gibi geleneksel ve kurumsal yapılar korku ve güvensizlikle başa çıkma sorumluluğu, bireyden 
talep edilmektedir. 

Beck ile benzer görüşleri paylaşan Anthony Giddens geç modern dönemde belirsizlik, risk ve güvensiz-
liğin iç içe geçtiğinin altını çizmektedir. Geç modern dönemde geleneksel güven biçimleri çözülmüştür. On-
tolojik güvenliğin sağlanması önemli bir sorun haline gelmiştir. Ontolojik güven, bireylerin kendini güvende 
hissetmesi duygusunu içermektedir. İnsan eliyle üretilen riskler, ontolojik güven duygusunu sarsmaktadır. 

Frank Furedi de “Korku Kültürü” adlı eserinde risk olgusunu önemli bir kavramsal araç olarak kullan-
mıştır. Ona göre “Korku kültürünün, en rahatsız edici sonuçlarından biri insan ilişkilerinin risk çerçevesi-
ne oturtulmasıdır.” Korku kültüründe risk adeta bir takıntıya dönüştürülmüştür. 
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MEDYA VE SUÇ KORKUSU
Günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın en temel araçlarından biri de medyadır. İletişim araçları gü-

nümüz insanının gündelik yaşamının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Medyada sunulanlar, bireyin 
algı tutum ve davranışlarını etkileyebilmektedir.

Medya ile suç korkusu arasında ilişki kuran birçok çalışmada suç korkusu medyanın ürettiği bir so-
nuç olarak ele alınabilmektedir. 

Medya aracılığı ile suç korkusunun arttığını ileri süren aşağıdaki gibi bir dizi farklı tez mev-
cuttur:

 ➣ Medyada gerçekçi olmayan bir dünyanın tasvir edilmesi suretiyle medyanın suç korkusunu pro-
voke ettiği tezi. Bu tez, bu başlık altında ele alacağımız acımasız dünya sendromunu da içer-
mektedir. 

 ➣ Medyanın bağlamsal farklılıkları ve seyirci özellikleri temelinde suç korkusunun yoğunlaştırıldığı 
bu anlamda medyanın izleyiciler üzerinde eşit bir etkiye sahip olmadığı tezi. Bu tezde kendi içe-
risinde farklı başlıklar altında ele alınabilir.

• Medyanın daha önce suç mağduru olmayanlar üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğu tezi, 
• Medyanın suç korkusunu etkilediğini ancak medyada sunulan suçların kapsamının, dinleyicile-

rin suç tecrübeleriyle örtüştüğünde böyle bir etkinin yükselebileceği tezi, 
• Medyada sunulan suç raporlarının ya da suç haberlerinin kişinin yaşadığı muhite yakınlığının 

veya uzaklığının suç korkusunu yoğunlaştırdığı tezi.
Bu tezler, medyanın bir şekilde, mağduriyet riskini derinleştirerek suç korkusunu kışkırttığını ileri sür-

mektedir. Gerçek dünya tezi ise suç korkusu ile medya arasındaki ilişkiye şüpheyle yaklaşmaktadır. Bu 
tez, medyada sunulan sansasyonel raporlardan çok bireyin yaşadığı gerçek çevrenin karakteristiklerinin 
ve güncel suç oranlarının suç korkusu üzerinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. 

Sosyal problem yaklaşımı, suç korkusunu, siyaset ve kitle iletişim araçlarının suçu dramatize ve is-
tismar ederek şekillendirdiği bir sosyal fenomen olarak ele almaktadır. Sosyal problem yaklaşımı, top-
lumun olup biteni nasıl yorumladığı ve değerlendirdiği ile ilgilidir. Dolayısıyla topluma sunulanlar ve su-
num biçimi oldukça önemlidir. 

Medya ile suç korkusu arasındaki ilişkiyi Gerbner ve arkadaşları, “acımasız dünya sendromu” 
kavramı ile açıklamaya çalışmışlardır. Onlara göre, şiddetle yoğrulmuş televizyon dünyasına aşırı biçim-
de maruz kalanlar dünyayı; güvenli olmayan, tehlikeli ve acımasız bir yer olarak algılamaktadır.

Gerbner’in acımasız dünya sendromu ismiyle geliştirdiği teoriye göre birey, fazla televizyon izlenen 
bir evde yaşıyorsa aynı dünyada yaşayan ama daha az televizyon izleyen yan komşusundan daha kö-
tü bir dünyada yaşıyor demektir. Televizyon, insanların en büyük korkularını, kaygılarını ve paranoyala-
rını derinleştirmektedir. Gerbner’e göre, fazla televizyon izlemenin bir diğer sonucu, kişinin televizyon-
da gösterilen şiddetin normal olduğuna, herkesin bunu yaptığına ve sorunları çözmenin iyi bir yolu oldu-
ğuna inanmaya başlamasıdır.

Gerbner, korku duygusunun artışına paralel biçimde, bireylerin eve kapanıp daha fazla televizyon 
seyrettiklerini belirtmektedir. Daha fazla televizyon seyretme, kötümserliği artırabilmekte ve bireyi diğer 
bireylere karşı güvensiz hale getirebilmektedir. 

SUÇ KORKUSUNUN SOSYOLOJİK SONUÇLARI
Suç bireye ve topluma yönelik olumsuz etkileriyle önemli bir problem alanı olmaya devam etmekte-

dir. Suçun yol açtığı olumsuzluklar, suçun doğrudan etkisinin sınırlarını aşabilmektedir. Suç, somut bi-
çimde doğrudan toplumu ve bireyi olumsuz etkileyebilmektedir.

Jackson ve Stafford suç korkusunun sonuçlarını üç aşamalı biçimde ele almaya çalışmıştır. İlk aşa-
mada, suç korkusunun doğrudan etkilerine; ikinci aşamada, bireyin fiziksel aktivitelerine getirdiği kısıt-
lamalara; üçüncü aşamada ise bireyin sosyal bağlarını ve güven duygusunu nasıl zayıflattığına odak-
lanmıştır.

 Suç korkusu bireyde psikolojik ve fizyolojik düzeyde bazı tepkilere neden olabilmektedir. Kalp atı-
şının hızlanması, nefes alıp verme sıklığının artması, kan dolaşımının hızlanması, endokrinik değişimler 
gibi birçok görülebilir ve hissedilebilir değişikliklere veya negatif reaksiyonlara yol açabilmektedir. Kap-
samlı psikolojik ve fizyolojik etkilerin yanı sıra suç korkusu, bireylerde davranış değişiklikleri meydana 
getirebilir. Suç korkusu, bireyin davranışlarını korunma ve kaçınma temelinde değiştirmeye zorlayabi-
ir. Birey korunma temelinde, silah edinebilir, bekçi köpeği satın alabilir veya hırsızlığı önleyici alarm sis-
temleri kullanabilir.

 Suç korkusunun kaynaklık ettiği korunma ve kaçınma stratejileri, bireylerde rahatlama ya da gü-
ven sağlamasına karşın toplumda sosyal, kültürel, ekonomik ve mekânsal ayrışmalara yol açabilmekte-
dir. Bu durum, genel anlamda, toplumsal bütünleşmeyi de sarsabilmektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir tehlike-
nin ya da tanımlanamayan soyut bir tehli-
ke düşüncesinin insanda uyandırdığı endi-
şe duygusunu tanımlayan kavramdır?

A) Davranış
B) Korku
C) Huzursuzluk
D) Tepki
E) Hobi

AÇIKLAMA
Günlük yaşamda bireysel ya da toplumsal olarak 
her zaman duyumsanan ve aşina olunan korku; 
gerçek bir tehlikenin ya da tanımlanamayan soyut 
bir tehlike düşüncesinin insanda uyandırdığı endi-
şe duygusunu tanımlamaktadır.

YANIT: B

2. Aşağıdakilerden hangisi suç korkusunu 
açıklayan yaklaşımlardan biri değildir?

A) Savunmasızlık yaklaşımı
B) Düzensizlik yaklaşımı
C) Mağduriyet yaklaşımı
D) Alt kültürel çeşitlilik
E) Fonksiyonel yaklaşım

AÇIKLAMA
Savunmasızlık, mağduriyet, düzensizlik, sosyal 
kaygı, alt kültürel çeşitlilik yaklaşımları suç korku-
sunu irdeleyen yaklaşımlardır.

YANIT: E

3. Suç korkusu hangi yıllardan itibaren hem 
akademik araştırmaların hem de politik 
açılımların önemli bir açılımı olarak karşı-
mıza çıkmaya başlamıştır?

A) 1940’lar B) 1950’ler
C) 1960’lar D) 1970’ler
E) 1980’ler

AÇIKLAMA
Suç korkusu 1960’lardan itibaren hem akademik 
araştırmaların hem de politik açılımların önemli bir 
parçası olarak karşımıza çıkmaktadır.

YANIT: C

4. İnsanların doğumla birlikte sahip olduğu 
insan doğasının bir parçası olan korku tü-
rü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal korku
B) Öğrenilen korku
C) Suç korkusu
D) Psikolojik korku
E) Sosyal korku

AÇIKLAMA
Araştırmalara göre korkunun iki kaynağı vardır. Do-
ğal korku, insanların doğumla birlikte sahip olduğu 
insan doğasının bir parçası olan korkudur. Öğreni-
len korku ise bireyin yaşının ilerlemesiyle doğal sü-
recinde kazandığı ve bireyi korku ve paniğe sevk 
eden uyarıcılar neticesinde kazandığı korkulardır.

YANIT: A

5. Bireyin suç veya suçla ilişkilendirdiği sem-
bollere karşı geliştirdiği duygusal endişe ya 
da korku tepkisine suç korkusu diyen dü-
şünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Warner B) Clay
C) Rich D) Ferraro
E) Burges

AÇIKLAMA
Ferraro’ya göre suç korkusu bireyin suç veya suç-
la ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duy-
gusal endişe ya da korku tepkisidir.

YANIT: D

6. Kendini bir suç eylemine karşı koyabile-
cek fiziksel güçten yoksun ve suç mağdu-
riyetinin yol açacağı zararları giderebilme 
imkanları kısıtlı olan bireylerde suç korku-
sunun yoğun olacağını savunan yaklaşım 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mağduriyet yaklaşımı
B) Sosyal kaygı yaklaşımı
C) Savunmasızlık yaklaşımı
D) Düzensizlik yaklaşımı
E) Alt kültürel çeşitlilik yaklaşımı

AÇIKLAMA
Savunmasızlık yaklaşımı, kendini bir suç eylemi-
ne karşı koyabilecek fiziksel güçten yoksun ve suç 
mağduriyetinin yol açacağı zararları giderebilme 
imkanları kısıtlı olan bireylerde suç korkusunun 
yoğun olacağını varsaymaktadır.

YANIT: C
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7. Bir suç nedeniyle fiziksel, zihinsel, duy-
gusal veya ekonomik olarak doğrudan za-
rar gören gerçek kişi ve bir suç nedeni 
ile öldürülen bir kişinin aile üyeleri ve bu 
şahsın ölümünden zarar görenler tanımı 
aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Suçlu
B) Mağdur
C) Zalim
D) Yoksul
E) Düşkün

AÇIKLAMA
Mağdur kelimesi Arapça haksızlık, merhametsiz-
lik, zulüm anlamında kullanılan gadır sözcüğün-
den türemiştir. Herhangi bir konuda haksızlığa uğ-
ramış, zarara uğratılmış ya da bir takım kazanım-
lardan mahrum edilmiş kişi anlamına gelmektedir. 
Avrupa Konseyi, mağduru, bir suç nedeniyle fizik-
sel zihinsel duygusal veya ekonomik olarak doğ-
rudan zarar gören gerçek kişi ve bir suç nedeniyle 
öldürülen bir kişinin aile üyeleri ve bu şahsın ölü-
münden zarar görenler şeklinde tanımlanmıştır.

YANIT: B

8. Aşağıdakilerden hangisi mağduriyet yak-
laşımı ile ilgili söylendiğinde doğru olmaz? 

A) Daha önce bir suçun mağduru olmuş bi-
rey bir suçun mağduru olmamış bireye 
göre daha fazla korku duyar.

B) Mağdur olduktan sonra kişinin benlik 
imajına zarar veren dönüşümler yaşanır.

C) Mağdur olma sürecinde birey, güçsüzlü-
ğünün farkına varır.

D) Mağduriyeti takiben yaşanan bu duygu-
sal tepkiler suç korkusunu azaltır.

E) Mağduriyet yaşamış bireylerin kendileri-
ne ve ötekilerine güvenleri azalabilir.

AÇIKLAMA
Mağduriyeti takiben yaşanan bu duygusal tepkiler 
suç korkusunu yoğunlaştırır.

YANIT: D

9. Aşağıdakilerden hangisi çevrenin yapısı 
ile suç korkusu arasındaki ilişkiye odak-
lanmaktadır?

A) Savunmasızlık yaklaşımı
B) Mağduriyet yaklaşımı
C) Düzensizlik yaklaşımı
D) Sosyal kaygı yaklaşımı
E) Alt kültürel çeşitlilik yaklaşımı

AÇIKLAMA
Düzensizlik yaklaşımı çevrenin yapısı ile suç kor-
kusu arasında ilişkiye odaklanmaktadır. Yaklaşım 
çevrede görülen düzensizliklerin veya bozuklukla-
rın bireyi olumsuz yönde etkileyebileceğini ve bi-
reyde korkuya yol açabileceğini ileri sürmektedir.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi Sampson ve 
Groves’in belirttiği sosyal düzensizliğin 
göstergelerinden biri değildir? 

A) Yerleşimcilerin yüksek düzeyde bir eko-
nomik güce sahip olmaları

B) Aynı yerleşim yerinde çok farklı etnik 
grupların varlığı

C) Yüksek düzeyde yerleşimci hareketliliği
D) Ailelerin fonksiyonunu kaybetmesi
E) Kentleşme

AÇIKLAMA
Yerleşimcilerin düşük düzeyde ekonomik gücü 
vardır.

YANIT: A

11. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede gö-
rülen fiziksel düzensizliğe örnek değildir?

A) Duvar yazıları
B) Çeteler
C) Boş arsalar
D) Başıboş köpekler
E) Çöpler

AÇIKLAMA
Çeteler sosyal düzensizlik örneğidir.

YANIT: B
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12. “Yazarlar toplum nezdinde, düzensizlik ile 
suçun birbirinden ayrılamayacak biçimde 
bağlantılı olduğunu belirtmektedir. Bir bina-
da kırık bir pencere varsa ve onarılamıyorsa 
bu diğer camların da yakında kırılabilme ola-
sılığını akla getirebilmektedir. Tamir edilme-
yen pencere, binaya bakım yapacak birinin 
olmadığını gösteren bir ipucu olarak da ka-
bul edilmektedir.” 

 Yukarıdaki açıklama aşağıdaki hangi ma-
kalenin özetidir?

A) Fiziksel Düzensizlik
B) Sosyal Düzensizlik
C) Kırık Camlar
D) Dağınık Çöpler
E) Boş Arsalar

AÇIKLAMA
Kırık Camlar teorisi de düzensizlik yaklaşımı için-
de değerlendirilebilecek bir teoridir. 1982 yılında 
James Wilson ve George Kelling’in yazdıkları “Kı-
rık Camlar” makalesine dayanmaktadır.

YANIT: C

13. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi etnik 
ve kültürel farklılıklara sahip bireylerin iç 
içe yaşamalarının suç korkusunu etkile-
yebileceği fikrine odaklanır?

A) Risk yaklaşımı
B) Düzensizlik yaklaşımı
C) Savunmasızlık yaklaşımı
D) Alt kültürel çeşitlilik yaklaşımı
E) Sosyal kaygı yaklaşımı

AÇIKLAMA
Alt kültürel çeşitlilik yaklaşımında, etnik ve kültü-
rel farklılıklara sahip bireylerin iç içe yaşamaları-
nın suç korkusunu etkileyebileceği fikrine odakla-
nılmaktadır.

YANIT: D

14. İçinde yaşadığımız çağı harekete geçiren 
temel sloganın “korkuyorum” olduğunu be-
lirten düşünür aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Miller
B) Ohlin
C) Cohen
D) Wolfgang
E) Beck

AÇIKLAMA
Ulrich Beck içinde yaşadığımız çağı harekete ge-
çiren temel sloganın «korkuyorum» olduğunu be-
lirtmektedir. Modernleşmenin yan ürünü olan teh-
like ve risklerin toplumu endişeye sevk ettiğini ile-
ri sürmektedir.

YANIT: E

15. Gerbner’in “Birey fazla televizyon izlenen bir 
evde yaşıyorsa aynı dünyada yaşayan ama 
daha az televizyon izleyen yan komşusun-
dan daha kötü bir dünyada yaşıyor demek-
tir. Televizyon, insanların en büyük korkula-
rını kaygılarını ve paranoyalarını derinleştir-
mektedir.” sözleriyle açıkladığı teorisinin 
adı nedir?

A) Acımasız Dünya Sendromu
B) Risk Toplumu
C) Medya Sendromu
D) Kırık Camlar
E) Alt Kültürel Çeşitlilik

AÇIKLAMA
Acımasız Dünya Sendromu’na göre şiddetle yoğ-
rulmuş televizyon dünyasına aşırı biçimde maruz 
kalanlar dünyayı güvenli olmayan tehlikeli ve acı-
masız bir yer olarak algılamaktadırlar.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Suç korkusu Türkiye’de hangi yıllarda 
araştırma konusu olmaya başlamıştır?

A) 1950’ ler
B) 1960’ lar
C) 1970’ ler
D) 1990’ lar
E) 2000’ ler

2. Suç korkusu ilk defa nerede mercek altı-
na alınmıştır?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Türkiye
D) ABD
E) Fransa

3. Bireyin yaşının ilerlemesiyle doğal süre-
cinde kazandığı ve bireyi korku ve paniğe 
sevk eden uyarıcılar neticesinde kazandı-
ğı korkular aşağıdaki isimlerden hangisi 
ile anılır? 

A) Doğal korku
B) Öğrenilmiş korku
C) Gecikmeli korku
D) Kaygı
E) Fobi 

4. Bireyin nedenini tam olarak bilemediği ve 
gözle görünmeyen sebeplere dayalı ola-
rak yaşadığı korku aşağıdaki isimlerden 
hangisini alır?

A) Doğal korku
B) Ani korku
C) Şekilsiz korku
D) Obje korkusu
E) Yaşamsal korku

5. Savunmasızlık yaklaşımına göre aşağıda-
kilerden hangisi suç mağduru olmaktan 
daha çok korkan gruplardan biri değildir?

A) Kadınlar
B) Yaşlılar
C) Erkekler
D) Yoksullar
E) Etnik azınlık

6. Aşağıdakilerden hangisi savunmasızlık 
yaklaşımı için doğru bir bilgi değildir?

A) Bireylerin fiziksel dezavantajlarını hesa-
ba katar.

B) Bireylerin sosyal dezavantajlarını hesa-
ba katar.

C) Fiziksel savunmasızlığa gönderme yap-
tığı başlıca iki karakteristik yaş ve cinsi-
yettir.

D) Sosyal savunmasızlık düzeyinde öne çı-
kan baskın karakteristikler statü ve ırktır.

E) Üst sınıftan bireylerin suç mağduru olma 
potansiyelini artırdığına inanılır.

7. Kadınların erkeklere oranla suç mağduru 
olma olasılıklarının düşük olmasına rağ-
men, suçtan daha fazla korkmaları aşağı-
daki isimlerden hangisini alır?

A) Cinsiyet-korku paradoksu
B) Savunmasızlık
C) Çelişki
D) Suç korkusu
E) Sosyo-ekonomik faktör
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8. Aşağıdakilerden hangisi suç mağduriyeti-
ne yönelik tanıklıklardan, suça maruz ka-
lanların anlattıklarından veya medyadan 
suça ilişkin elde ettiği bilgilerden kaynak-
lanan suç korkusuna işaret eden kavram-
dır?

A) Doğrudan mağduriyet
B) Dolaylı mağduriyet
C) Savunmasızlık 
D) Düzensizlik
E) Sosyal kaygı 

9. Aşağıdakilerden hangisi suç oranlarının 
yüksek olduğu bölgelerin özelliklerinden 
biri değildir?

A) Sanayileşmenin yoğun olduğu
B) Nüfusun yoğun olduğu 
C) Göçmenlerin çoğunlukla bu alanlarda ya-

şadığı
D) Sosyal kontrolün bu alanlarda güçlü ol-

duğu
E) Fiziksel yapının bozuk olduğu

10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal düzensiz-
liğe verilecek örneklerden biri değildir?

A) Hırsızlar
B) Serseriler
C) Saygısız komşular
D) Madde bağımlıları
E) Duvar yazıları

11. Uyumun yüksek olduğu bütünleşmiş ma-
halle veya muhitlerde korkunun düşük 
sosyal kontrolün zayıf olduğu mahalle ve-
ya muhitlerde korkunun yüksek olduğunu 
iddia eden yaklaşım aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Doğrudan mağduriyet
B) Dolaylı mağduriyet
C) Savunmasızlık 
D) Düzensizlik
E) Sosyal kaygı 

12. Aşağıdakilerden hangisi alt kültürel çeşit-
lilik yaklaşımının temsilcilerinden biri de-
ğildir?

A) Thrasher
B) Cohen
C) Beck
D) Anderson
E) Wolfgang 

13. Aşağıdakilerden hangisi Ulrich Beck’in 
tanımladığı toplum biçimidir?

A) Korku toplumu
B) Risk toplumu
C) Savunmasız toplum
D) Düzensiz toplum
E) Kaygı toplumu

14. “Korku Kültürü” isimli eserinde riskin ade-
ta bir takıntıya dönüştüğünü söyleyen dü-
şünür kimdir?

A) Thrasher
B) Cohen
C) Beck
D) Furedi
E) Wolfgang

15. Aşağıdaki şıkların hangisinde düzensizlik 
yaklaşımının çevredeki düzensizlikleri sı-
nıflandırdığı ana başlıklar verilmiştir?

A) Sosyal-ekonomik
B) Sosyal-kültürel
C) Sosyal-fiziksel
D) Çevresel- fiziksel 
E) Fiziksel- davranışsal
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Türkiye’ de suç korkusu 2000’li yıllarda 
bir araştırma konusu olmaya başlamıştır.

2. D Suç korkusu ilk defa Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşanan sosyal ve siyasi 
sorunlar nedeniyle, Kanun Uygulama ve 
Adalet Dairesi Başkanlığı Komisyonu ta-
rafından mercek altına alınmıştır.

3. B Öğrenilen korku bireyin yaşının ilerleme-
siyle doğal sürecinde kazandığı ve bireyi 
korku ve paniğe sevk eden uyarıcılar ne-
ticesinde kazandığı korkulardır.

4. C Bireyin nedenini tam olarak bilemediği ve 
gözle görülmeyen sebeplere dayalı ola-
rak yaşadığı korku, tam olarak tanımla-
yamadığı gizemli ve ürkütücü bir sebep-
ten dolayı endişeli ve korku dolu bir bek-
leyiş içindedir.Şekilsiz korku olarak da 
adlandırılan bu tür korku ile birey sanki 
altıncı his benzeri bir sezgi içinde kendi-
sinin güvende olmadığını, içinden bir se-
sin kendisine bir şeylerin ters gittiğini fı-
sıldadığını duyar gibi olur.  

5. C Savunmasızlık yaklaşımı kadın, yaşlı, 
yoksul, etnik azınlık vb. dezavantajlı ke-
simlerin suç mağduru olmaktan daha faz-
la korktuğunu ortaya çıkaran araştırmala-
ra dayanmaktadır.

6. E Azınlıkların ve alt sınıftan gelen bireylerin 
sahip oldukları statülerin suç mağduru ol-
ma potansiyelini artırdığına inanılır.

7. A Suç korkusu literatüründe kadınların su-
ça daha az maruz kalma riski altında ol-
malarına rağmen suçtan daha çok kork-
malarına yönelik paradoks cinsiyet-korku 
paradoksu olarak anılır.

8. B Bir suça doğrudan maruz kalmayanla-
rın suç mağduriyetine yönelik tanıklıklar-
dan suça maruz kalanların anlattıkların-
dan veya medyadan suça ilişkin elde et-
tiği bilgilerden kaynaklanan suç korkusu-
na işaret etmektedir.

9. D Suç oranlarının yüksek olduğu bölgeler-
de fiziksel yapının da bozuk olduğu, sa-
nayileşmenin yoğun olduğu, nüfusun yo-
ğun olduğu, göçmenlerin çoğunlukla bu 
alanlarda yaşadığı, sosyal kontrolün bu 
alanlarda daha zayıf olduğu vurgulan-
mıştır.

10. E Duvar yazıları fiziksel düzensizliklerden 
birisidir.

11. E Sosyal kaygı yaklaşımı uyumun yüksek 
olduğu bütünleşmiş mahalle veya mu-
hitlerde korkunun düşük, sosyal kontro-
lün zayıf olduğu mahalle veya muhitlerde 
korkunun yüksek olduğunu iddia eder.

12. C Alt kültür çeşitlilik yaklaşımının temsilcile-
ri Frederick Thrasher, Albert Cohen, Ric-
hard A.Cloward, Lloyd Ohlin, Walter Mil-
ler, Elijah Anderson, Marwin Wolfgang, 
Franco Fearracuti’dir.

13. B Ulrich Beck’in geliştirdiği risk toplumu 
yaklaşımında riskler oldukça çeşitlidir. 
Sanayi toplumundan risk toplumuna ge-
çişte bireyler, birbirinden çok farklı bir-
biriyle çelişen küresel ve kişisel risklerle 
karşı karşıyadır.

14. D Frank Furedi, “Korku Kültürü” isimli ese-
rinde risk olgusunu önemli bir kavramsal 
araç olarak kullanmıştır.

15. C Düzensizlik yaklaşımı çevredeki düzen-
sizlikleri sosyal ve fiziksel olarak sınıflan-
dırmıştır.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitenin ilk bölümünde modern devletin içinde 
meşru şiddet tekelinin kullanımının hukuksal sınırlarının neler olduğu; 
savaş hukuku ve savaş suçları sosyolojik olarak ele alınacaktır. İkinci 
bölümde ise kurumsallaşmış şiddet ve suç aktörlerinden mafya, terö-
rizm vb. olgular ve bu olguların sosyolojik dinamikleri yakından incele-
necektir. Üçüncü ve son bölümde ise siyasal şiddetin ve suçun örgüt-
lenmesinde ortaya çıkan yeni eğilimler; siyasal şiddet, suç ve toplumsal cinsiyet arasındaki karma-
şık ilişkiler analiz edilecektir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

5 2 - 3

 Şiddet, bütün rahatsız edici boyutlarına rağmen, gündelik hayatımızın bir parçasıdır. Pek çoğu-
muz hayatımızı şiddetten uzak geçirmek istesek de şiddetle karşı karşıya kalmamızın kaçınılmaz oldu-
ğu durumlar vardır. Ancak şiddet, bireyler arasında vuku bulduğunda ve bu bireysel şiddet mevcut hu-
kukta tanımlanan sınırları aştığında suç olarak görülür ve bu suçu işleyen kişiler de yasalara uygun ola-
rak ceza alır.

Siyasal şiddet, bireyler arasında vuku bulan ve suç olarak tanımladığımız şiddetten farklı bir kav-
ramdır. Bu şiddeti günlük şiddetten ayıran en temel özelliği, uygulayanların kolektif kimliği ve şiddeti si-
yasal ya da ekonomik hedefe ulaşmak konusunda bir araç olarak kullanıyor olmalarıdır. Bu anlamda da 
bireysel şiddetten ayrılır. 

Şiddetin bu siyasal doğasına rağmen, modern siyaset bilimi, genellikle şiddeti siyaset dışı bir araç 
olarak görmektedir. Bu yaklaşıma göre siyasetin temel hedefi siyasal sürecin şiddetten arındırılmasıdır. 
Bu yaklaşımın siyaset teorisindeki en önemli temsilcilerinden birisi Hannah Arendt’tir. Arendt, siyaset ile 
şiddetin birbirini dışladığını iddia etmiştir. Arendt’e göre güç ve siyaset şiddeti dışlar. Ancak gücünü kay-
beden siyaset başka türlü rıza üretemediği için baskı şiddete başvurur. 

Bu yaklaşımlara karşı kimi kuramcılar siyasetin şiddet dışı bir süreç olarak anlaşılmasının şiddetin 
gündelik siyasette oynadığı kurucu rolün anlaşılmamasına yol açabileceğini iddia etmişlerdir. Modern 
siyaset teorisinin gelişimi boyunca Nicholas Machiavelli, Carl Von Clausewitz, Karl Marks, Max Weber, 
Michael Foucault gibi düşünürler şiddet ve siyasetin birbirinden farklı alanlar olduğuna dair yaygın ka-
bul gören bu yaklaşımları eleştirmiş ve şiddetin modern siyasetin kurucu unsurlarından olduğunu iddi-
a etmişlerdir. Örneğin Machiavelli başarılı bir devlet yönetimi için şiddetin gerekli bir araç olduğunu id-
dia ederken, Max Weber modern devletin temelinde şiddet aygıtlarının meşru tekeli olduğunu ileri sür-
müştür. Karl Marks kapitalist toplumsal ilişkilerin kuruluşunun özgür iradeye değil, zora ve çıplak şiddete 
dayanan ve üreticilerin mülksüzleştirilmesiyle sonuçlanan bu ilksel birikim süreci ile gelişebildiğini ifade 
etmiştir. Carl Von Clausewitz “Savaş Üzerine” adlı eserinde “Savaş, siyasetin başka araçlarla sürdürül-
mesidir” diyerek şiddetin temelde bir siyaset yapma biçimi olduğuna vurgu yapmıştır. Michael Foucault 
bu sözü tersine çevirerek “Siyaset, savaşın başka araçlarla sürdürülmesidir” demiş ve siyaset ile şiddet 
arasındaki derin bağa dikkat çekmiştir. Kuşkusuz bahsi geçen bu yazarlar, şiddet ve siyaset arasındaki 
derin ve kopmaz bağa dikkat çeken pek çoklarından sadece bazılarıdır. 

ULUS-DEVLET VE MEŞRU ŞİDDET TEKELİ
Şiddetin, siyasetin bir aracı olarak kullanılması kuşkusuz modern devlet ile birlikte ortaya çıkan bir 

gelişme değildir. Farklı çıkar, kimlik ve niyetlere sahip aktörlerin bu çıkarlarını gerçekleştirmek için kul-
landıkları bir araç olarak şiddet, toplumsala içkindir. Modern devletin ortaya çıkması ve merkezileşmesi 
ise tarihte daha önce hiç görülmeyen bir gelişmeye yol açmış ve şiddetin meşru kullanım tekeli ilk kez 
bir üst siyasal otorite olan devlet tarafından ele geçirilmiştir. 

MODERNİTE VE ŞİDDET: SAVAŞ SUÇLARI 4

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Tarihsel olarak, şiddetin kamusal otorite tarafından tedarik edilmesi bir norm değil istisnadır. Modern 
öncesi devletlerde siyasal merkez meşru şiddet tekeline sahip değildir. Korsanlık, eşkıyalık, kan davala-
rı, düello farklı toplumsal aktörler tarafından farklı yerellerde uygulanan özel şiddet pratikleridir. 

Ancak,16. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle Avrupa kıtasında şiddet giderek merkezi ve kamu-
sal olarak tedarik edilmeye başlanmıştır. Bu durum var olan siyasal merkezlerin, şiddet tekelini ellerinde 
toplayabildikleri oranda güçlenmesine, başarılı bir biçimde hasımlarını yok ederek siyasal şiddet tekeli-
ni ele geçiren yeni siyasal merkezlerin oluşmasına ve bunu başaramayanların da yok olmasına neden 
olacaktır. Tam da bu süreç sonunda Max Weber’in, “Devlet, belirli bir toprakta meşru fiziki güç kullanma 
tekelini elinde tuttuğunu iddia eden insan topluluğudur.” tanımı Avrupa devletleri için bir anlam taşıma-
ya başlar. Bir diğer deyişle, bu dönemde devlet, şiddet kullanımını sınırlayan toprak temelli bir tekel ola-
rak ortaya çıkmıştır. Bu anlamda modern devletin kendisi şiddet tekelinin merkezde toplanması ve par-
çalı güç odaklarının silahsızlandırılması ile doğrudan ilişkilidir. 

Bu yaklaşımın bir başka örneğini veren Johan Galtung şiddeti fiziki şiddet, yapısal şiddet ve kültü-
rel şiddet olarak üçe ayırır. Fizikî şiddet doğrudandır; fiziksel zarar vermeye yönelik eylemlerdir. Yapı-
sal şiddet, şiddetin gözle görülmeyen formudur ve doğrudan fiziksel zarar vermeyi hedeflemez ancak 
etkileri itibariyle doğrudan şiddetten çok daha yıkıcı olabilir. Örneğin bölgeler arası gelir dağılımlarında-
ki eşitsizlikler yapısal şiddetin unsurlarıdır. Kültürel şiddet ise insanın var oluşunu ve toplumsal kimliği-
ni oluştururken kullandığı sembollerle ilgilidir. Din, dil, popüler kültür ve sanat kültürel şiddetin unsurla-
rı olabilir. Bu anlamda şiddet her zaman çok boyutlu olarak ele alınmalıdır. Devletin fiziki şiddet araçla-
rının tekelini ele geçirmesi, devletin yapısal ve kültürel şiddet ilişkilerinde de ayırıcı rol oynamasına im-
kan sağlamıştır.

MEŞRU ŞİDDET TEKELİNİN SONUÇLARI
Modernite ile birlikte devletin merkezileşmesi ve şiddet araçlarının bu şekilde devlet tarafından tekel-

leştirilmesi ve denetlenmeye başlamasının ilk sonucu, şiddet ile ticaret arasına keskin bir sınır çizilmesi 
olmuştur. Bunun anlamı, şiddet piyasada alınıp satılabilen bir meta olmaktan çıkmıştır. Bir diğer deyiş-
le, şiddet bu dönemde tamamen kamusal bir hizmet olarak devlet tarafından sağlanmaya başlanmış ve 
yöneticilerin savaş dönemlerinde hizmet satın alma yoluyla ilişkiye geçtikleri şiddet piyasaları devri ted-
ricen de olsa ortadan kalkmıştır.

Charles Tilly, bu durumun baştan niyet edilmeyen bir sonuç yaratarak devlet kapasitesinin genişle-
mesine yol açtığını iddia eder. Nitekim savaş hazırlığı süreci, savaş zamanlarında orduları finanse ede-
cek hazine, iaşe hizmetleri, askere alma düzeni, vergi daireleri gibi pek çok idari görevin de devlet tara-
fından geniş olarak yüklenilmesini ve devletin idari kapasitesini genişletirken siyasal gücün merkezden 
çepere doğru genişlemesini de zorunlu kılmaktadır.

Fiziksel şiddet araçlarının tekelleşmesinin bir diğer sonucu, devletlerin kendi sınırları içinde ve dışın-
da uyguladıkları şiddet pratiklerinin keskin bir biçimde farklılaşmaya başlamasıdır. Şiddet tekelini elinde 
bulunduran devletler, kendi tebaalarının güvenliğini sağlamaktan sorumlu hale gelirler. 

SAVAŞ, ŞİDDET VE MİLİTARİZM
Savaş; şiddetin en organize, en yıkıcı biçimidir. Modern savaş teknikleri ile modern devletin oluşu-

mu arasında son derece doğrudan bir ilişki vardır. Hiçbir modern öncesi siyasi birim, savaşın gerçekleş-
tirilmesinde modern devletin eriştiği yönetimsel eşgüdüm düzeyine erişememiştir.

Üstelik savaş 20. yüzyılda modern ulus devletin yaygınlaşması ile uluslararası bir boyut kazanmış-
tır. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile birlikte sivil ve asker mobilizasyonu, dünyada eşi benzeri görül-
memiş bir boyuta ulaşmıştır. Modern silah teknolojisi savaş hazırlığı için harekete geçirilmiş bir nüfus 
ile birleşmiştir. Bu birleşme o dönemdeki siyasal elitlerin tahayyül bile edemeyeceği büyük bir yıkım or-
taya çıkarmıştır. Bu iki dünya savaşı, hem harekete geçirdiği kaynakların genişliği hem de ortaya çıkar-
dığı yıkımın büyüklüğü yüzünden topyekün savaş olarak adlandırılır. Topyekün savaş, üç temel unsu-
ra dayanır: Kitlesel imha (düşmana en fazla zararı verme), kitlesel mobilizasyon (en fazla nüfusu cep-
he önünde ve arkasında harekete geçirebilme) ve kitlesel üretim (en fazla oranda askeri teçhizat ürete-
bilme). Birer topyekün savaş olan Birinci ve İkinci Dünya Savaşı’ndan yaklaşık olarak 20 milyon kişi ha-
yatını kaybetmiştir.

İki Dünya savaşı sonrası kurulan uluslararası düzenin en önemli dönüşümü ise nükleer silahlardır. 
Nükleer tehdit, devlet yöneticilerinin hem kendi vatandaşları hem de başka devletler üzerinde kullana-
bileceği şiddeti ve bu şiddetinin yaratacağı felaketin boyutlarını olağanüstü arttırmıştır. Bu uluslararası 
sisteme “dehşet dengesi” adı verilen bir unsuru sokacaktır. Dehşet dengesi kavramı, nükleer silahla-
rın yarattığı tehlike ve yaratabileceği yıkımın büyüklüğü nedeniyle, hiçbir büyük gücün nükleer silahları 
kullanmaya cesaret edememesini vurgular.
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Savaş devletler arası bir siyaset aracı olarak geçerliliğini sürdürmektedir ancak, artık ya daha az tek-
nolojik imkanlara sahip devletler ile teknolojik olarak donanımlı devletler arasında gerçekleşmektedir ya 
da düşük yoğunluklu savaş olarak tanımlanan iç savaşlar, gerilla hareketleri şeklinde olmaktadır. Üste-
lik, Üçüncü Dünya’da iki büyük güç, birbirleri ile doğrudan savaşmadıkları “vekalet savaşları”nı sürdür-
mektedirler. Vekalet savaşları karşıt iki aktörün birbirine doğrudan saldırmak yerine üçüncü bir tarafın 
vasıtasıyla mücadele ettiği bir savaş türüdür. 

Devletlerin ana aktör olarak yer aldığı kitlesel yıkımlar, tarihçi Eric Hobsbawm’ın, aşırılıklar çağı ola-
rak nitelediği yirminci yüzyılın en önemli özelliklerinden biridir. Muhafazakar bir tahmine göre geçtiğimiz 
yüzyıl içinde 60 milyon kişi savaşlarda öldürülmüştür.

SİYASAL ŞİDDETİN SINIRLANMASI, SAVAŞ HUKUKU VE SAVAŞ SUÇLARI
Savaş hukuku 19. yüzyılın ortalarına kadar varlığını, gelenek, genel ilkeler, askeri kılavuzlar ve ulu-

sal kanunlar, hatta dini öğretiler olarak sürdürmüştür. 19. yüzyıldan sonra savaşın devletler arası bir bi-
çim almasıyla savaş uluslararası normlar yoluyla düzenlenmeye başlanmıştır. Bu düzenlemelere bir ör-
nek olarak 1864’te başlayan ve 1949’da şekillenen ve savaş suçlarını düzenlemeye yönelik en geniş ve 
detaylı girişim olan dört Cenevre Sözleşmesi verilebilir. Bu sözleşmeler savaş sırasında hastalar ve esir-
lere muamele gibi savaşan tarafların savaş esnasında tabii olacağı kuralları belirler. Kasti öldürme, iş-
kence ve insanlık dışı muamele, savaş esirlerini düşman güce hizmet etmeye zorlama, rehin alma, hu-
kuk dışı sürgün, askeri gereklilik dışı haksız mülkiyet gaspı gibi fiiller bu sözleşmede savaş suçu sayıl-
maktadır. 

Savaş hukukundaki önemli gelişmelerden biri de savaş dönemi dışındaki şiddeti düzenleyen ve be-
lirli şiddet tiplerini tamamen siyasal hayatın dışına çıkarmayı hedefleyen “insanlığa karşı suçlar” kavra-
mının ortaya çıkmış olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945 Nürnberg Şartı ile savaş suçları ve 
insanlığa karşı suçlar kesin bir biçimde ayrılmıştır. Savaş suçları, savaş sırasında savaş hukukunun ih-
lal edilmesini içerirken; insanlığa karşı suçlar, bir savaş durumunda bağımsız işlenen ve insanlığı hedef 
alıp yaygın, sistematik ve kasıtlı bir biçimde gerçekleşen suçlara göndermede bulunur. 

Uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenen nihai suç, soykırımdır. Soykırım ulusal, etnik, ırksal 
ya da dinsel bir grubu, kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla işlenen suçlara karşılık ge-
len bir terimdir. Zygmunt Bauman’a göre modern devletin sahip olduğu teknik kapasite ile soykırım ara-
sında açık bir ilişki vardır. Bir devletin organizasyon, gözetleme, bürokrasi gibi aşırı uzmanlaşmış teknik 
ve modern bir altyapıya sahip olmadan bu suçu işlemesi mümkün gözükmemektedir. 

Devlet şiddetinin soykırım biçimini alması sonrasında, bu şiddeti sınırlayacak kurumlar oluşturulma-
sı yönünde pek çok adım atılmıştır. Birleşmiş Milletler, 9 Aralık 1948’de onayladığı Soykırım Suçunun 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nde soykırım resmen bir uluslararası insanlık suçu olarak 
tanımlanmıştır. Bir örnek olarak Nazi Almanya’sı döneminde Almanya’nın işgal edilen sınırlar içerisinde-
ki Yahudileri sistemli bir şekilde öldürdüğü soykırım olan Holokost verilebilir. 

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ne göre aşağıdaki fiillerden 
herhangi biri, soykırım suçunu oluşturur: 

 ➣ Belirli bir gruba mensup olanların öldürülmesi 
 ➣ Bu grubun mensuplarına ciddi surette bedensel ya da zihinsel zarar verilmesi, 
 ➣ Bu grubun bütünüyle ya da kısmen, fiziksel varlığını ortadan kaldıracağı hesaplanarak; yaşam 
şartlarını kasten değiştirmek, 

 ➣ Bu grup içinde doğumları engellemek amacıyla önlemler almak, 
 ➣ Bu gruba mensup çocukları zorla bir başka gruba nakletmek. 

Modern Devletin Baskı Aygıtları ve Hukuksal Sınırları 
Siyasal rejimler şiddet uygularken farklılaşmış/uzmanlaşmış kimi zorlayıcı kurumlar kullanır. Siya-

sal rejimlerin zor aygıtları arasındaki en temel ayrım ordu ve polis arasındadır. Teknik, organizasyonel, 
personel vb. yapıları farklı amaçlara göre inşa edilen bu kurumlardan orduların temel görevi ulusal sa-
vunmayı desteklemek ve dış güvenliği sağlamak iken polisin temel görevi iç düzeni sağlamak olarak ta-
nımlanabilir.

Ordular
Modern orduların oluşumu devletlerin meşru şiddet tekelini ellerinde toplamaya başlaması ile para-

leldir. Modern ordular bugünkü biçimini temelde 19.yy’da almıştır. 
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Temel görevleri her ne kadar dış tehditlere karşı ulusal güvenliği sağlamak olarak ifade edilmiş olsa 
da, ordular pek çok durumda iç düzenin tesisinde de rol oynayabilmektedir. Örneğin ordular doğal afet-
ler veya başka felaketlerde sivil savunmaya destek olabilmektedir.

Askeri Darbe Suçları ve Orduların Sivil/Hukuksal Denetimi
Ordunun siyasi olarak oynadığı rol kimi durumlarda rutinleşip kurumsallaşabilir. Bir diğer deyişle or-

dular kendi çıkarları ve fikirleri doğrultusunda siyaseti etkileme rollerini kurumlarda elde ettikleri ayrıca-
lıklar üzerinden olağan siyasetin bir parçası haline getirebilirler. Bu tarz yapılarda ordular siyasal ola-
rak hiperaktif pozisyonlarını sürekli olarak güncel tuttukları potansiyel düşmanlar üzerinden yaparlar. Bu 
tarz bir ordu yapısı genellikle bir toplumsal ve siyasal aktör olarak ordunun sosyopolitik yapıda sivillere 
nazaran hakim unsur olduğu pretoryen yapıları doğurur. 

Orduların iç siyasete müdahalesinin en ihtilaflı yolu “askeri darbe”lerdir. Ordular kimi durumlarda sivil 
siyasetçileri etkileyerek veya onlar üzerinden siyaset yaparak hareket etmek yerine, siyaseti doğrudan 
kendi ellerine almak isteyebilirler. Bu durumun en dramatik biçimi askeri darbe ile siyasi iktidarın görev-
den uzaklaştırılmasıdır. Askeri darbe ordunun kendi askeri gücünü ve siyaset üzerindeki etkisini kulla-
narak mevcut hükümeti örtük ya da doğrudan yöntemlerle değiştirmesidir.

Askeri darbeler sonrasında askerler tarafından kurulan ve temel siyasal gücü orduya devreden hü-
kümet biçimine askeri diktatörlük adı verilir. Askeri darbeler sonrasında genellikle askeri diktatörlükler 
kurulsa da askeri diktatörlüğe giden tek yol askeri darbelerden geçmemektedir. Tek parti rejimi olarak 
başlayıp zaman içinde askeri diktatörlüğe evrilme de görülebilmektedir.

Hukuk Devleti, Polis ve İç Düzenin Tesisi
Polis devletin zor aygıtlarının asli unsurlarından biridir ve temel görevi en geniş anlamıyla ülkenin 

içerisinde iyi düzeni sağlamaktır. Geleneksel denetim biçimlerinin etkisini giderek kaybetmesi yönetici 
sınıflarda yeni yönetim formlarına yönelik bir ihtiyaç yaratır. Polis aygıtı böylelikle devletin merkezileşti-
ği, ulusal sınırların keskinleşmeye başladığı ve feodalizmin yerini giderek kapitalist üretim ilişkilerine bı-
raktığı bu yeni toplumsal düzenin yarattığı iç huzursuzluğu zapt etmek hedefiyle oluşturulur.

Yirminci yüzyılda polis kavramı yeniden bir dönüşüme uğrayarak bugün anladığımız şekline kavu-
şur. Bir yandan polis teşkilatları iç düzenin tesisinde temel yetkilidirler ama öte yandan temel tartışma 
bu yetkilerin sınırlarının da olması gerektiği üzerinedir.

Kanunu uygulamak ve uygulatmakla yükümlü ama kanun tarafından kendisi de sınırlandırılan polis 
fikrinin yaygınlaşması hukuk devleti ve polis devleti olarak iki devlet biçiminin birbirinden ayrı olarak tar-
tışılmasına neden olmuştur. Polis devleti kavramı, polis güçlerinin yasal yapının dışında işlediği ve ne 
kamuoyu ne de hukuk önünde hesap verdikleri duruma göndermede bulunur. 

KURUMSALLAŞMIŞ ŞİDDET VE SUÇ AKTÖRLERİ: MAFYA VE TERÖRİZM
Mafya 
Devlet dışı şiddet odaklarından ilki mafyadır. Mafya, devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu ya 

da yerine getirmeye talip olduğu fonksiyonları yerine getiren devlet dışı organize bir şiddet örgütlenme-
si olarak anlaşılabilir. Mafya grupları belirli bir bağlılık ve haraç karşılığında ilişkide bulundukları grup ya 
da kişilere temelde bir koruma hizmeti sunarlar. 

Mafyanın neden bazı devlet ya da bölgelerde güçlü olduğunu anlamaya yönelik teoriler, mafyanın 
devletin güçsüzlüğünden beslendiğini ileri sürmektedirler. Bir diğer deyişle devletin güçsüz olması, za-
yıflaması ya da bozulması mafya yapılarını ortaya çıkaracaktır. Diğer bir yaklaşım ise mafyaya fonksi-
yonları üzerinden bakmak yerine suç kültürü üzerinden bakmak gerektiğini ileri sürer. Örneğin Caroline 
Humphrey mafyanın sadece özel koruma fonksiyonlarını yerine getirmediğini ama aynı zamanda yerel 
bağlamlardan ortaya çıkan kültürel olarak ayrıksı otorite teknikleriyle iş gören dayanışma grupları oldu-
ğunu ileri sürmektedir.

Terörizm
Bir diğer önemli kurumsallaşmış şiddet biçimi terördür. Terör kavramı ilk kez 1789 Fransız Devrimi 

sırasında gündeme gelmiştir. Fransız Devrimi sırasında Jakobenler tarafından kullanılan terör kavramı, 
Fransız Devrimi’nin en radikal evresine gönderme yapmaktadır. Devrimin önderlerinden Robespierre 
şöyle demektedir: “Ya cumhuriyetin içerideki ve dışarıdaki düşmanlarını boğacağız ya da cumhuriyetle 
birlikte yok olup gideceğiz. Bu durumda politikamızın ilk kaidesi, halkı akıl, düşmanları da terör yoluyla 
yönetmek olmalıdır… terör, tetikte duran, sert, yumuşama bilmez bir adaletten başka bir şey değildir.” 
Fransa’da terör dönemi Olağanüstü Ceza Mahkemeleri’nin kurulduğu Mart 1793’ten Robespierre’nin 
devrildiği 27 Temmuz 1794 arasındaki on yedi ay sürer.
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SİYASAL ŞİDDETİN ÖRGÜTLENMESİNDE YENİ EĞİLİMLER
İnsani Müdahale ve Uluslararası Aktörler
İnsani müdahale kavramı bir “egemen” devletin ya da bir uluslararası aktörün, başka bir egemen 

devlete “insani nedenlerle” müdahalesini anlatmak için kullanılmaktadır. İnsan hakları, hukukun geliş-
meye başlamasıyla birlikte devletlerin kendi nüfuslarını polisiye yöntemlerle idaresinde, kayıtsız şartsız 
bir egemenliğe sahip olmadıkları fikrini yeşertmeye başlar. 

Özerk egemenlik ve mutlak demokrasi arasındaki bu gerilim Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda da 
nihai olarak çözülememiştir. Nitekim BM’in kuruluşunu takiben yapılan erken dönem insani müdahale 
operasyonları tam da bu gerilimin üzerine inşa edilir ve müdahale mutlak egemenlik hakkı ilga edilme-
den yapılmaya çalışılır. 

Müdahale, sorun çözme süreçlerinin güçlendirilmesini içeren kapasite inşası; devlet yapıları, yöne-
timleri ve hükümetlerin güçlendirilmesini içeren devlet inşası; hükümet kuruluşlarının şeffaflık, yolsuz-
luklara bulaşma ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelere bağlılığını içeren “iyi yönetişim” inşası gibi kamusal 
hayata dair neredeyse hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan son derece kapsayıcı süreçleri içermeye başla-
mıştır.

Güvenliğin özelleşmesi ve Özel Ordular
Güvenliğin özelleşmesinde hiç kuşkusuz yaşanılan en önemli gelişme sözleşmeli ordulardır. İki bin-

li yıllarda giderek yaygınlaşmaya başlayan özel orduların temel ayırıcı özelliği bunların her birinin faali-
yetlerini açıkça ilan eden herhangi bir şirket gibi olmalarıdır. 

Özel orduları üç temel şirket grubuna ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki, özel ordu şirketleri ola-
rak bilinen ve doğrudan müşterilere taktiksel askeri danışmanlık sağlayan şirketlerdir. Bir diğer grup ise 
ordularını modernleştirmek isteyen müşterilere danışmanlık ve eğitim hizmeti veren şirketler. Üçüncü 
gruptaki şirketler ise silahlı kuvvetlere istihbarat, lojistik destek ve idame sağlarlar.

Profesyonel Ordu
Özel orduların savaşlarda birer aktör haline gelmesinin yanı sıra, pek çok ülke de zorunlu askerlik 

hizmetini kaldırarak ordusunu profesyonelleştirme eğilimine girmiştir. Yirminci yüzyıl boyunca zorunlu 
askerlik ve kitlesel ordu, ulusal askeri doktrinlerin temel taşlarıydı. 1949’da NATO’yu kuran 12 kurucu 
üyeden sadece Kanada’da zorunlu askerlik uygulaması yoktu. Bütün Varşova Paktı üyelerinde de zo-
runlu askerlik uygulaması geçerliydi.

Ancak günümüzde bu durum giderek değişmektedir. İspanya 2001’de zorunlu askerliği kaldırırken, 
zorunlu askerliğin anavatanı Fransa’da bu uygulamaya 2002 yılında son verildi. Çek Cumhuriyeti, Ma-
caristan, İtalya, Slovakya, Bulgaristan, İsveç de zorunlu askerliği kaldırmıştır.

SİYASAL ŞİDDET VE TOPLUMSAL CİNSİYET
Toplumsal cinsiyet ilişkileri siyasal şiddetin işleyiş mekanizmalarının oluşumunda ve olağanlaşma-

sında kurucu önemdedir. Siyasal şiddet ve toplumsal cinsiyet arasındaki en açık ilişki orduların yapısın-
da görülebilir. Ulusal aidiyetin kurulmasında ve yerleşmesinde son derece önemli bir rol oynayan zorun-
lu askerlik hizmeti, toplumsal cinsiyet rollerini veri alır ve bu roller üzerinden işler. Zorunlu askerlik rolü-
nü yerine getirenler genellikle erkeklerdir.

Farklı askeri mücadeleler ve savaşlar birbirinden büyük ölçüde farklı da olsa kadınlar her zaman or-
dularda ve özellikle ulusal kurtuluş savaşlarında son derece hayati roller oynamışlardır. Kadınların sa-
vaşa katılımı kadar savaşların etkileri de her zaman cinsiyetlendirilmiştir. Geride kalan kadınlar pek çok 
çatışmada düşman askerlerinin tecavüzüne karşı savunmasızdırlar. Savaşlarda cinsel şiddet ve teca-
vüz militaristleşmiş erkekliğin kabul edilebilir bir özelliği haline gelir. 

İlk kez Yugoslavya için Uluslararası Suç Mahkemesi tecavüzü kendi içinde bir savaş suçu ve insan-
lığa karşı işlenen suç olarak ele almış ve Ruanda için kurulan Uluslararası Mahkeme ise tecavüzü bir 
soykırım aracı olarak tanımıştır.

Hudson ve diğerleri küresel bir veri seti kullanarak küresel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ile bir 
ülkenin barışçıl olmasının ilişkisini analiz ettiler. Hudson’un analizine göre bir ülkenin komşularıyla iyi 
ilişkiler kurabilmesinin en önemli açıklayıcı değişkenlerinden biri, o ülkenin toplumsal cinsiyet eşitliğin-
de hangi noktada olduğuydu.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal şiddeti bi-
reysel şiddetten ayıran bir nokta değildir?

A) Kollektif kimliğe sahiptir
B) Siyasal hedefe ulaşmak için kullanılır
C) Ekonomik hedefe ulaşmak için kullanılır
D) Kurum, grup ya da örgüt tarafından ger-

çekleştirilir
E) Bireyler arasında gerçekleşir

AÇIKLAMA
Siyasal şiddet bireyler arasında vuku bulan ve suç 
olarak tanımladığımız şiddetten farklıdır.

YANIT: E

2. Siyaset ve şiddetin birbirini dışladığını iddia 
eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marks B) Machiavelli
C) Clausewitz D) Arendt
E) Foucault

AÇIKLAMA
Arendt, siyaset ile şiddetin birbirini dışladığını  
iddia eder. Ona göre güç ve siyaset şiddeti dışlar. 
Ancak gücünü kaybeden siyaset başka türlü rıza 
üretemediği için baskı ve şiddete başvurur.

YANIT: D

3. “Savaş siyasetin başka araçlarla sürdürül-
mesidir” diyen düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Marks B) Machiavelli
C) Clausewitz D) Arendt
E) Foucault

AÇIKLAMA
Carl Von Clausewitz, “Savaş Üzerine” adlı eserin-
de “Savaş siyasetin başka araçlarla sürdürülmesi-
dir” demiştir.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi nükleer silahla-
rın yarattığı tehlike ve yaratabileceği yı-
kımın büyüklüğü nedeniyle, hiçbir gücün 
nükleer silahları kullanmaya cesaret ede-
memesini vurgular?

A) Nükleer tehdit B) Dehşet dengesi
C) Topyekün savaş D) Kitlesel imha
E) Kitlesel üretim

AÇIKLAMA
Dehşet dengesi kavramı nükleer silahların yarattı-
ğı tehlike ve yaratabileceği yıkımın büyüklüğü ne-
deniyle hiçbir büyük gücün nükleer silahları kullan-
maya cesaret edememesini vurgular.

YANIT: B

5. Topyekün savaşta en fazla nüfusu cephe 
önünde ve arkasında harekete geçirebil-
me unsuru aşağıdaki isimlerden hangisi-
ni alır?

A) Kitlesel imha
B) Kitlesel mobilizasyon
C) Kitlesel üretim
D) Dehşet dengesi
E) Nükleer tehdit

AÇIKLAMA
Kitlesel mobilizasyon en fazla nüfusu cephe önün-
de ve arkasında harekete geçirebilme anlamında 
kullanılır.

YANIT: B

6. Karşıt iki aktörün birbirine doğrudan sal-
dırmak yerine üçüncü bir tarafın vasıta-
sıyla mücadele ettiği savaş türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Nükleer savaş B) Dehşet savaş
C) Sınır ötesi savaş D) Vekalet savaşı
E) Soğuk savaş

AÇIKLAMA
Vekalet savaşlarında iki büyük güç birbirleriyle ça-
tışmazlar. Ancak Yunan iç savaşı ya da Vietnam 
savaşı örneğinde olduğu gibi birbirleriyle sava-
şan karşıt güçleri doğrudan ya da dolaylı yollardan 
destekleyerek uluslararası siyasetteki etkinliklerini 
artırmaya çalışırlar.

YANIT: D
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7. Savaş sırasında kasti öldürme, işkence 
ve insanlık dışı muamele, savaş esirleri-
ni düşman güce hizmet etmeye zorlama, 
rehin alma, hukuk dışı sürgün, askeri ge-
reklilik dışı haksız mülkiyet gaspı gibi fi-
iller hangi sözleşmede savaş suçu sayıl-
mıştır?

A) Cenevre Sözleşmesi
B) Nürnberg Şartı
C) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Ceza-

landırılması
D) Roma Statüsü
E) Berlin Sözleşmesi

AÇIKLAMA
Savaş suçlarını düzenlemeye yönelik en geniş ve 
detaylı girişim Cenevre Sözleşmesidir.

YANIT: A

8. Ulusal, etnik, ırksal ya da dinsel bir grubu 
kısmen ya da tamamen ortadan kaldırmak 
amacıyla işlenen suçlara karşılık gelen te-
rim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dehşet
B) Terör
C) Soykırım
D) Şiddet
E) Topyekün savaş

AÇIKLAMA
Uluslararası hukuka göre insanlığa karşı işlenen 
nihai suç soykırımdır. Soykırım ulusal etnik ya da 
dinsel bir grubu kısmen ya da tamamen ortadan 
kaldırmak demektir.

YANIT: C

9. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Ceza-
landırılması Sözleşmesi hangi tarihte im-
zalanmıştır?

A) 1935 B) 1958
C) 1948 D) 1959
E) 1969

AÇIKLAMA
9 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler Soykırım 
Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleş-
mesini imzalamıştır.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi tarihte ilk kez es-
ki Roma’ da imparatoru korumakla görev-
li olan seçkin askerlerden oluşan bir gücü 
anlatan kavramdır?

A) Gladyatör B) Güvenlik
C) Cengaver D) Asker
E) Pretoryenizm

AÇIKLAMA
Pretoryenizm tarihte ilk kez eski Roma’da impara-
toru korumakla görevli seçkin askerlerden kurulu 
güçtür. En yetenekli askerlerden oluşur.

YANIT: E

11. Polis güçlerinin yasal yapının dışında iş-
lediği ve ne kamuoyu ne de hukuk önün-
de hesap verdikleri duruma gönderme ya-
pan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polis devleti
B) Hukuk devleti
C) Terörizm
D) Bürokratik otorite
E) Geleneksel otorite

AÇIKLAMA
Polis devleti kavramı polis güçlerinin yasal yapının 
dışında işlediği ve ne kamuoyu ne de hukuk önün-
de hesap verdikleri duruma göndermede bulunur. 
Polis devletinde polis gücü iktidarı askeri darbe-
lerde orduların ele aldığı gibi kendi ellerine almaz.

YANIT: A

12. “Ya cumhuriyetin içeride ve dışarıdaki düş-
manlarını boğacağız ya da cumhuriyetle bir-
likte yok olup gideceğiz.” sözleri aşağıdaki 
isimlerden hangisine aittir?

A) Napolyon B) Marks
C) Robespierre D) Weber
E) Machiavelli

AÇIKLAMA
Fransız Devrimi’nin önderlerinden Robespierre, 
“Ya cumhuriyetin içeride ve dışarıdaki düşmanla-
rını boğacağız ya da cumhuriyetle birlikte yok olup 
gideceğiz, bu durumda politikamızın ilk kaidesi 
halkı akıl düşmanları da terör yoluyla yönetmek ol-
malıdır.” demiştir.

YANIT: C
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13. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde zorunlu 
askerlik kaldırılmamıştır?

A) İspanya
B) Fransa
C) Çek Cumhuriyeti
D) Bulgaristan
E) İsrail

AÇIKLAMA
İspanya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, 
İtalya, Slovakya, Bulgaristan ve İsveç’de zorunlu 
askerlik kaldırılmıştır. 

YANIT: E

14. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsiyet 
ve siyasal şiddet ilişkisi için doğru değildir?

A) Zorunlu askerlik hizmeti toplumsal cinsi-
yet rollerini veri alır.

B) Toplumsal cinsiyet ilişkileri siyasal şidde-
tin işleyiş mekanizmalarının oluşumunda 
ve olağanlaşmasında kurucu önemdedir.

C) Kadınların savaşlara katılımı kadar sa-
vaşların etkileri de her zaman cinsiyet-
lendirilmiştir.

D) Zorunlu askerliğin yaygın bir model ol-
maktan çıkmaya başlamasıyla kadınların 
orduya katılımı azalmaktadır.

E) Savaşlarda cinsel şiddet ve tecavüz mi-
litaristleşmiş erkekliğin kabul edilebilir bir 
özelliği haline gelir.

AÇIKLAMA
Zorunlu askerliğin yaygın bir model olmaktan çık-
maya başlamasıyla kadınların orduya katılımı art-
maktadır.

YANIT: D

15. Tecavüz ilk kez aşağıdakilerden hangisi 
için bir savaş suçu ve insanlığa karşı iş-
lenen suç olarak ele alınmıştır?

A) İspanya
B) Yugoslavya
C) Çek Cumhuriyeti
D) Bulgaristan
E) İsrail

AÇIKLAMA
İlk kez Eski Yugoslavya için Uluslararası Suç Mah-
kemesi tecavüzü kendi içinde bir savaş suçu ve in-
sanlığa karşı işlenen suç olarak ele almış ve Ru-
anda için kurulan Uluslararası Mahkeme ise teca-
vüzü bir soykırım aracı olarak tanımlamıştır.

YANIT: B

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi siyasal şiddet 
için söylenemez?

A) Modern devletin ortaya çıkmasıyla tekel-
leşmiştir

B) Devlet siyasal şiddetin tüm meşru aygıt-
larını elinde toplamıştır.

C) Siyasetin temel hedefi siyasal sürecin 
şiddetten arındırılmasıdır

D) Modern öncesi devletlerde siyasal mer-
kez meşru şiddet tekeline sahip değildir.

E) Siyasal şiddetin hedefi bireylerdir.

2. Aşağıdakilerden hangisi şiddetin modern 
siyasetin kurucu unsurlarından biri oldu-
ğunu söyleyenlerden biri değildir?

A) Arendt B) Marks
C) Weber D) Machıavelli
E) Foucault

3. “Devlet, belli bir toprakta meşru fiziki güç kul-
lanma tekelini elinde tuttuğunu iddia eden in-
san topluluğudur” tanımı aşağıdaki düşü-
nürlerden hangisine aittir?

A) Arendt B) Marks
C) Weber D) Machiavelli
E) Foucault

4. Savaş hangi yüzyılda uluslararası bir bo-
yut kazanmıştır?

A) 16. yy B) 17. yy.
C) 18. yy. D) 19. yy.
E) 20. yy.

5. Topyekün savaşta düşmana en fazla za-
rarı verme aşağıdaki isimlerden hangisi 
ile anılır?

A) Terör
B) Soykırım
C) Kitlesel imha
D) Kitlesel mobilizasyon
E) Kitlesel üretim    
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6. Eric Hobsbawm devletlerin ana aktör ola-
rak yer aldığı kitlesel kıyımlar nedeniyle 
20. yy.’ı aşağıdaki isimlerden hangisiyle 
adlandırır?

A) Aşırılıklar çağı
B) Terör çağı
C) Soykırım çağı
D) Soğuk savaş çağı
E) Topyekün savaş çağı

7. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar 
kesin bir biçimde aşağıdakilerden hangi-
si ile ayrılmıştır?

A) Cenevre Sözleşmesi
B) Nürnberg Şartı
C)  Berlin sözleşmesi
D) Soykırım Suçlarının Önlenmesi Sözleş-

mesi
E) NATO Sözleşmesi

8. Nazi Almanya’sı döneminde Almanya’nın 
işgal edilen sınırlar içindeki Yahudileri 
sistemli bir şekilde öldürdüğü soykırım 
aşağıdaki isimlerden hangisiyle anılır?

A) Topyekün savaş
B) Kitlesel imha
C) Terörizm
D) Holokost
E) Soğuk savaş

9. Aşağıdakilerden hangisi soykırım oluştu-
ran fiillerden biri değildir?

A) Belli bir gruba mensup olanların öldürül-
mesi

B) Bir gruba mensup olanlara ciddi beden-
sel ya da zihinsel zarar verilmesi

C) Bir gruba mensup çocukları başka zorla 
başka bir gruba nakletmek

D) Bir grubun yaşam şartlarını kasten değiş-
tirmek

E) Bir grubun doğumlarını zorla artırmak

10. Askeri darbeler sonrasında askerler tara-
fından kurulan ve temel siyasal gücü or-
duya devreden hükümet biçimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Demokratik hükümet
B) Askeri diktatörlük
C) Darbe yönetimi
D) Askeri birlik
E) Koalisyon yönetimi

11. Terör kavramı ilk kez nerede ve ne zaman 
gündeme gelmiştir?

A) 1789-Fransız Devrimi
B) 1917-Rus Devrimi
C) 1959-Küba Devrimi
D) 1911-Çin Devrimi
E) 1979- İran Devrimi

12. Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kuru-
luş tarihidir?

A) 1935
B) 1945
C) 1949
D) 1950
E) 1960

13. Tecavüz aşağıdakilerden hangisi için ku-
rulan mahkemede bir soykırım aracı ola-
rak tanınmıştır?

A) Bulgaristan
B) Ruanda
C) Vietnam
D) Yunanistan
E) Irak    
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14. Küresel bir veri seti kullanarak küresel 
düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliği ile bir 
ülkenin barışçıl olmasının ilişkisini ana-
liz eden düşünür aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Humphrey
B) Weber
C) Machiavelli
D) Hudson
E) Arendt

15. 1949 yılında NATO kurulurken üyelerden 
hangisinde zorunlu askerlik uygulaması 
yoktu?

A) Kanada
B) Fransa
C) Danimarka
D) Norveç
E) İzlanda

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Siyasal şiddet bireyler arasında vuku bu-
lan ve suç olarak tanımlanan şiddetten 
farklıdır.

2. A Modern siyaset teorisinin gelişimi boyun-
ca Machiavelli, Clausewitz, Marks, We-
ber, Foucault gibi düşünürler şiddet ve si-
yasetin birbirinden farklı alanlar olduğu-
na dair yaygın kabul gören bu yaklaşım-
ları eleştirmiş ve şiddetin modern siyase-
tin kurucu unsurlarından olduğunu iddia 
etmişlerdir. Arendt ise siyaset ile şiddetin 
birbirini dışladığını söyler.

3. C Max Weber, en yaygın olarak kullanılan 
devlet tanımını yapmıştır. Weber’e göre 
devlet belirli bir toprakta meşru fiziki güç 
kullanma tekelini elinde tuttuğunu iddia 
eden insan topluluğudur.bu tanıma göre 
devleti devlet yapan ana unsur şiddet te-
kelidir ve devlet şiddeti meşru olma iddi-
asına sahiptir.

4. E Savaş 20. yy.’da modern ulus devletin 
yaygınlaşması ile uluslararası bir boyut 
kazanmıştır. 

5. C Topyekün savaş üç temel unsura daya-
nır. kitlesel imha, kitlesel mobilizasyon, 
kitlesel üretim. 

6. A Devletlerin ana aktör olarak yer aldığı kit-
lesel kıyımlar tarihçi Eric Hobsbawm’ın 
aşırılıklar çağı olarak nitelendirdiği 20. yy 
ın en önemli özelliklerinden biridir.

7. B İkinci Dünya Savaşı sonrasında 1945 
Nürnberg Şartı ile savaş suçları ve insan-
lığa karşı suçları kesin bir biçimde ayrıl-
mıştır.

8. D Holokost Yahudi soykırımı demektir.

9. E Bir grubun içinde doğumları engellemek 
amacıyla önlemler almak soykırım sebe-
bidir.

10. B Askeri darbeler sonrasında askerler tara-
fından kurulan ve temel siyasal gücü or-
duya devreden hükümet biçimine askeri 
diktatörlük denir.

11. A Terör kavramı ilk kez 1789- Fransız Dev-
rimi sırasında gündeme gelmiştir.

12. C NATO 1949 yılında 12 kurucu üyeyle ku-
rulmuştur.

13. B İlk kez Eski Yugoslavya için Uluslarara-
sı Suç Mahkemesi tecavüzü kendi içinde 
bir savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen 
suç olarak ele almış ve Ruanda için kuru-
lan Uluslararası Mahkeme ise tecavüzü 
bir soykırım aracı olarak tanımıştır.

14. D Hudson ve arkadaşları küresel bir veri 
seti kullanarak küresel düzeyde toplum-
sal cinsiyet eşitliği ile bir ülkenin barışçıl 
olmasının ilişkisini analiz ettiler.

15. A 20. yy. boyunca zorunlu askerlik ve kit-
lesel ordu, ulusal askeri doktrinlerin te-
mel taşlarıydı. 1949’da NATO’yu kuran 
12 kurucu üyeden sadece Kanada’da zo-
runlu askerlik uygulaması yoktu.    
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ARA DENEME SINAVI - 1

1. Aşağıdakilerden hangisi kuram için doğ-
ru bilgi değildir?

A) Belli başlı kavramların bir araya gelerek 
oluşturduğu çerçevedir.

B) Kendi içinde tutarlılığa sahiptir.
C) Mutlak olarak tartışılmayan doğrular an-

lamına gelir.
D) Sağlam veya zayıf kuramlar vardır.
E) Her bir kuramın kendi içinde farklılaşan 

yaklaşımlar vardır.

2. Aşağıdaki kavramlardan hangisi kendi 
üzerine düşünme ve eleştiriye açık ve dö-
nüşlü bir karaktere sahip olma anlamına 
gelir?

A) Refleksif 
B) Dogmatik
C) Teori 
D) Rasyonel
E) Realist

3. Irkçı, cinsiyetçi, dinsel vb. ön yargılardan 
hareketle genellikle azınlık gruplarına kar-
şı işlenen suçlar aşağıdaki suç sınıflan-
dırmalarından hangisinin kapsamına gi-
rer?

A) Beyaz yakalı suçlar
B) Nefret suçları
C) Kişiye karşı işlenen suçlar
D) Ulus aşırı suçlar
E) Organize suçlar

4. Kundakçılık, hırsızlık, cinsel saldırı suçla-
rı ve zayıf vicdan sahibi olma suçları ola-
rak iki tip suçtan söz eden düşünür aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Simmel B) Gertz
C) Gerbner D) Freud
E) Becaria

5. Akılcı, seküler, insancıl, nesnel ve bilim-
sel bir suç ve ceza sisteminin oluşturul-
masını vurgulayan yaklaşım aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Marksist yaklaşım
B) Feminist yaklaşım
C) Klasik kuram
D) Bilişsel kuram
E) Savunmasızlık yaklaşımı

6. Durkheim’e göre toplumsal bütünleşme ve 
düzenin güçlü ortak toplumsal normlar te-
melinde tesis edildiği toplumlarda norm ihla-
li toplumun kendisine yönelik bir tehdit ola-
rak telakki edilmektedir. Mekanik işbölümü-
nün egemen olduğu bu toplumlarda uygula-
nan hukuk tipi olup normu ihlal edenin şid-
detle cezalandırılmasını öngörmektedir.

 Yukarıda anlatılan hukuk tipi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Onarıcı hukuk
B) Cezalandırıcı hukuk
C) Medeni hukuk
D) Sözleşmeli hukuk
E) Caydırıcı hukuk
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7. Suç sorunuyla mücadelede sorumluluk 
dengesini devlet müdahalesinden dev-
let vatandaş ortaklığına taşıma arayışın-
da olan yaklaşım aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Yeni Sol Gerçekçilik
B) Savunmasızlık yaklaşımı
C) Düzensizlik yaklaşımı
D) Yeni Sağ Gerçekçilik
E) Feminist yaklaşım

8. Aşağıdakilerden hangisi suçun ve adalet 
sisteminin tesisinde kullanılan dilin, sem-
bollerin ve söylemsel performansın öne-
mine işaret eder?

A) Suç bilimi
B) Postmodern kriminoloji
C) Modern kriminoloji
D) Barışçı kriminoloji
E) Feminist kriminoloji

9. Aşağıdakilerden hangisi özel orduların 
ortaya çıkışı ile ilişkilendirilemez?

A) Özel güvenlik
B) Ordunun küçülmesi
C) İç savaş artışı
D) Devlet egemenliğinin dönüşümü
E) Ekonomik ihtiyaç

10. Aşağıdakilerden hangisi bir siyasal şiddet 
örneği değildir?

A) Suriye’de silahlı grupların intihar eylem-
leri

B) Rusya’nın Ukrayna’yı işgali
C) ABD’ de iki genç grubun çatışması
D) Brezilya’da uyuşturucu trafiğinin devlet 

dışı kişilerce yönetilmesi
E) Hindistan’da iki etnik grup arasında ya-

şanan iç savaş

11. Aşağıdakilerden hangisinin devletin ege-
menliğiyle doğrudan ilgisi yoktur?

A) Profesyonel ordu
B) Özel ordular
C) Uluslararası müdahale
D) Savaşın haklı sebeplere dayanması
E) Dış ilişkilerde güç kullanımının meşrulaş-

ması

12. Aşağıdakilerden hangisi suç korkusu ile 
ilgili doğru bir ifade değildir? 

A) Suç korkusu bireyin suça veya suçla iliş-
kilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği 
endişe ya da korkudur.

B) Suç korkusu bilişsel düzeye gönderme 
yapar

C) Savunmasızlık yaklaşımı suç korkusu-
nun sebebinin suça direnç göstereme-
mek olduğunu söyler.

D) Suç korkusu birey davranışını korunma 
ve kaçınma temelinde değiştirmeye zor-
layabilir

E) Birçok yaklaşıma göre suç korkusu med-
yanın yansıttığı bir üründür.

13. Aşağıdakilerden hangisi sosyal savunma-
sızlık düzeyinde öne çıkan baskın karak-
teristiklerden biridir?

A) Yaşlı olmak
B) Kadın olmak
C) Irk
D) Çocuk olmak
E) Güçlü olmak

14. Aşağıdakilerden hangisi kadınların suç 
korkusunun erkeklere oranla daha fazla 
olmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Cinsel suçlara kadınların daha fazla ma-
ruz kalmaları

B) Fiziksel yapılarının zayıf olması
C) Kadınların daha kırılgan yetiştirilmesi
D) Kadınların bağımlı yetiştirilmesi
E) Kadınların kahramanca olaylara daha 

çok girmesi
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15. Suç korkusu ile medya arasındaki ilişki-
ye şüpheyle yaklaşan tez aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Gerçek dünya tezi
B) Yeni sol gerçekçilik
C) Yeni sağ gerçekçilik
D) Fiziksel savunmasızlık
E) Sosyal savunmasızlık tezi

16. Ulrich Beck’e göre risk toplumunda kor-
ku ve güvensizlik duygusu ile başa çık-
ma sorumluluğu aşağıdakilerden hangi-
sindedir?

A) Aile
B) Sınıf bilinci
C) Evlilik
D) Birey
E) Arkadaş

17. Aşağıdakilerden hangisi suç korkusunun 
bireylerde yarattığı fiziksel tepkilerden 
değildir?

A) Ağız kuruluğu
B) Kalp atışı hızlılığı
C) Terleme
D) Deri yapısında gevşeme
E) Kan dolaşımını hızlanması

18. “Ulus Devlet ve Şiddet” isimli eser aşağıda-
ki düşünürlerden hangisine aittir?

A) Durkheim B) Giddens
C) Gerbner D) Marks
E) Reiss

19. Aşağıdakilerden hangisi savaş suçların-
dan değildir?

A) İşkence
B) Savaş esirlerini düşman güce hizmet et-

meye zorlama
C) Hukuk dışı sürgün
D) Askeri gereklilik dışı haksız mülkiyet gaspı
E) Cinayet

20. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi modern 
devletin sahip olduğu teknik kapasite ile 
soykırım arasında açık bir ilişki olduğu-
nu; bir devletin organizasyon, gözetle-
me, bürokrasi gibi aşırı uzmanlaşmış tek-
nik ve modern bir altyapıya sahip olma-
dan bu suçu işlemesi mümkün gözükme-
mektedir?

A) Gerbner B) Marks
C) Reiss D) Bauman
E) Arendt

1. C
2. A
3. B
4. D
5. C

6. B
7. D
8. B
9. E

10. C

11. A
12. B
13. C
14. E
15. A

16. D
17. D
18. B
19. E
20. D

YANITLAR
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ARA DENEME SINAVI - 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Yapısal işlevsel-
ci kuramın önde gelen temsilcilerinden bi-
ridir?

A) Durkheim
B) Gertz
C) Gerbner
D) Marks
E) Reiss

2. Durkheim toplumsal yapının birbirine 
bağlı olan organları arasındaki uyumun, 
işbölümünün, dayanışmanın olmadığı du-
rumu aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
adlandırır?

A) Çözülme
B) Norm
C) Yozlaşma
D) Anomi
E) Asabiyet

3. Aşağıdakilerden hangisi Merton’ un beş 
tür tepkisinden hedeflerin başlı başına bir 
anlam taşımadığı ancak yine de mevcut 
araçlara uyma durumudur?

A) Uyumluluk
B) Yenilikçilik
C) İsyan
D) Geri çekilme
E) Şekilcilik

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal grup-
ların veya kurumların normları veya kural-
ları etkili kılma yeteneğidir?

A) Toplumsal norm
B) Toplumsal kontrol
C) Toplumsal değer
D) Toplumsal hukuk
E) Toplumsal anomi

5. Norm ihlalini ıslah edilmesi gereken bir 
durum kabul eden ve cezalandırmaktan 
çok onarmaya öncelik veren hukuk siste-
mi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeni hukuk
B) Sözleşmeli hukuk
C) Caydırıcı hukuk
D) Onarıcı hukuk
E) Cezalandırıcı hukuk

6. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi insan 
doğasının kötücül olduğu fikrine yas-
landığından, suçun arkasındaki toplum-
sal nedenlerin araştırılmasına gerek duy-
maz?

A) Yeni Sol Gerçekçilik
B) Yeni Sağ Gerçekçilik 
C) Savunmasızlık yaklaşımı
D) Düzensizlik yaklaşımı
E) Marksist yaklaşım
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7. Devletin bir toplumda şiddet kullanma ko-
nusunda tek meşru aktör olması aşağıda-
ki ifadelerden hangisini dile getirir?

A) Devletin meşru şiddet tekeli
B) Devletin hegemonyası
C) Devlet hukuku
D) Devlet iktidarı
E) Devlet politikası

8. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletini 
polis devletinden ayıran özelliktir?

A) Polisin tehlike anında şiddete başvurma-
sı

B) İktidarların polisin yetkilerini hukuksal 
olarak genişletmesi

C) Polisin yetkilerinin sınırlı olması ve sınır-
ları hukukun belirlemesi

D) İktidarın polisle işbirliği
E) Polis suçlulara karşı önleyici şiddet uygu-

laması

9. Aşağıdakilerden hangisi devletin meşru 
şiddet tekeline sahip olmasından kaynak-
lı değildir?

A) Uluslararası savaş yapacak güç haline 
gelir

B) Devlet dışında uygulanan şiddet suç de-
mektir

C) Devlet dışında suç işleyenler gayrimeş-
rudur

D) Devlet hukuk dışı şiddet uygulayabilir
E) Devlet kendi baskı aygıtları ile şiddeti 

kullanır

10. Aşağıdakilerden hangisi insan eliyle oluş-
turulan risklerin ontolojik güven olgusu-
nu sarstığını iddia eden düşünürdür?

A) Giddens
B) Gertz
C) Bauman
D) Furedi
E) Weber

11. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel savun-
masızlık düzeyinde öne çıkan baskın ka-
rakteristiklerden biri değildir?

A) Güçsüz olma
B) Statü
C) Yaşlı olmak
D) Kadın olmak
E) Çocuk olmak

12. Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da suç 
korkusu ile ilgili ampirik araştırmalarda 
vurgu yapılan önemli değişkenlerden bi-
ri değildir?

A) Irk
B) Meslek
C) Eğitim
D) Gelir
E) Fiziksel özellikler

13. Aşağıdakilerden hangisi belli bir çevrede, 
muhitte, yörede, mahallede ya da bölgede 
yaşayan topluluğun kaygılarını ele alan 
yaklaşımdır?

A) Düzensizlik yaklaşımı
B) Savunmasızlık yaklaşımı
C) Sosyal kaygı yaklaşımı
D) Feminist yaklaşım
E) Marksist yaklaşımı

14. Risk toplumunun karakteristik özellikleri-
ne göre aşağıdakilerden hangisi risk top-
lumunda yaşayan bireylerin ortaklaştığı 
konulardan biridir?

A) Çıkar
B) Endişe
C) Irk
D) Eğitim
E) Meslek
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15. Gerbner’e göre televizyonun hayattaki 
gerçeklerle örtüşen algısı aşağıdakiler-
den hangisini yaratır?

A) Çift doz etkisi
B) Gerçek dünya tezi
C) Acımasız dünya tezi
D) Sosyal kaygı sendromu
E) Sosyal problem etkisi

16. Aşağıdakilerden hangisi suç korkusunun 
yarattığı olumlu sonuçlardan biri değil-
dir?

A) Kaçınma korunma duygusu oluşturur ve 
suçla karşılaşma olasılığı azalır.

B) Titiz ve dikkatli davranan kişinin suça 
maruz kalma olasılığı azalır.

C) Toplumun suç, güvenlik kavramlarına 
bakış açısını belirler.

D) Küçük ve dar alanlarda sosyal dayanış-
mayı güçlendirir.

E) Toplumun değer yargılarını oluşturur. 

17. Aşağıdakilerden hangisi “savaş siyasetin 
başka araçlarla sürdürülmesidir” demiştir?

A) Gerbner
B) Marks
C) Clausewitz
D) Gertz
E) Comte

18. Modern orduların bugünkü biçimi hangi 
yüzyılda oluşmuştur?

A) 16. yy.
B) 17. yy.
C) 18. yy.
D) 19. yy.
E) 20. yy.

19. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde ordu ül-
kemizde siyasete müdahale etmemiştir?

A) 1960
B) 1971
C) 1980
D) 1998
E) 2010

20. Aşağıdakilerden hangisi kurumsallaşmış 
suç aktörlerinden biridir?

A) Hukuk
B) Polis
C) Mafya
D) Beyaz yakalılar
E) Banka hortumcuları

1. A
2. D
3. E
4. B
5. D

6. B
7. A
8. C
9. D

10. A

11. B
12. E
13. C
14. B
15. A

16. E
17. C
18. D
19. E
20. C

YANITLAR
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; şiddetin siyasal, ekonomik, kültürel 
vb. toplumsal ilişkilerimizde ve toplumsal kurumlar içinde sosyolojik 
süreçlerin bir ürünü olduğunu, medyanın ve yeni iletişim araçlarının 
ise toplumda var olan şiddetin/suçun gündelik hayatımızda sıradan-
laşmasına, yaygınlaşmasına ve yeniden üretilmesine belli bir oranda 
katkısı olduğu görüşü ele alınmaktadır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2 - 3

Medya ve şiddet ilişkisinde medyanın, şiddetin tek sorumlusu “günah keçisi” olarak ilan edilmesi, 
şiddetin temel kaynaklarının sorgulanmamasına ve şiddeti üreten fail ve kurumların kamufle edilerek 
meşrulaştırılmasına dolaylı yoldan katkıda bulunur. Hangi faktörün/ dinamiğin şiddetin ortaya çıkmasın-
da ya da yeniden üretilmesinde hangi düzeyde, ne kadar rol aldığına dair bitmez tükenmez tartışmalar 
ve görüş farklılıkları söz konusu olsa da, aileden başlayarak arkadaşlar, içinde yaşanılan toplumsal çev-
re, okul/eğitim, kültür, din, medya gibi toplumsal kurumların şiddetin öğrenilmesi ve yeniden üretilmesi 
sürecinde rol aldığı açıktır. Şiddetin medyada yer alışı ve temsili sadece sayısal olarak sıklığı açısında 
değil; niteliği, yoğunluğu ve yaygınlığı açısından da önemlidir. Şiddet temsili, gerçeklikte var olan şidde-
tin medyada kurmaca metinler dolanımıyla kurgulanması ve yeniden üretilmesidir. Medyada şiddet tem-
silleri şiddetin görsel olarak kodlanmasıdır.

Zira günümüzde şiddetin en önemli yanı, teknoloji ve medya ile yoğun bir işbirliği içinde olması ve 
olağanüstü çoğalan şiddet araçları ile gerçekleşiyor olmasıdır. Tüketim toplumunun aynı anda hem bir 
bilgi toplumu ve bir baskı toplumu hem de barışçıl bir toplum ve bir şiddet toplumu olduğunu belirten Ba-
udrillard, “barışçıllaştırılmış” gündelik hayatın sürekli olarak tüketilen şiddetle, imalı şiddetle beslendiğini 
öne sürer. Kuramcıya göre gündelik yaşama küçük dozlar halinde aşılanan şiddet ve kitle iletişimin özü-
nü oluşturan şiddet, gündelik haberler, cinayetler vb. tarafından beslenmektedir. 

Medyada şiddetler ilgilenen insanlar için sorun, şiddet temsilleriyle gerçek şey arasındaki ilişkinin ne 
olduğudur. Diğer faktörler bir tarafa, cinsiyet, yaş ve kültürel geçmiş anlamında farklılık gösteren kimlik 
etmenleri, medyaya verilen karşılıkta önemli rol oynar. Kaldı ki, medyadaki şiddet herkes için değildir; en 
büyük izleyicisi ergen erkek çocuklardır. Şiddet içerikli medyayı izlemeyi cinsiyet tanımlamanın önemli 
bir parçası olarak görerek sosyalleşen genç erkeklerin şiddet imgelerine dayanabilme yeteneği, yaşıtla-
rı tarafından gücünün ya da olgunluğunun ölçütü olarak görülür.

Şiddet ve medyaya ilişkin bir diğer yaklaşım Eysenck ve Nias’ın çalışmasında yer almaktadır. Bu 
yaklaşıma göre, medyada şiddetin sürekli sunulması, izleyicileri şiddet içeren davranış ve eylemlere kar-
şı hissizleştirmektedir. Bütün dünyadaki gençlerin şiddet kullanımındaki yaygınlaşma ve ABD, İngiltere, 
Fransa, Almanya ve diğer yerlerde gençlerin işlediği cinayetlerin medyada sansasyonel bir şekilde ve-
rilmesine yönelik örnekler odak noktasını medya ve şiddete, rap müziğe, video ve bilgisayar oyunlarına, 
televizyon ve filme, ayrıca şiddeti destekleyen diğer gençlik kültürü öğelerine çevirmiştir.

MEDYA, ŞİDDET VE KORKU KÜLTÜRÜ
Medyada şiddet, onu izleyen ya da ona yoğun olarak maruz kalan insanların şiddet davranışı sergi-

lemesine ya da suç işlemesine doğrudan neden olmaz. Ancak medya, şiddetin hayatın bir gerçeği ola-
rak kabul edilmesine ve dünyanın şiddet dolu bir yer olduğu konusundaki düşüncelerden gelen genel 
bir korkuya neden olmaktadır.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyıl, yoğun bir korkunun ve toplumsal anlamda risk algısının yaşandı-
ğı bir çağdır. İnsanlar birçok konuda daha önce olmadığı kadar korku yaşamaktadır. Furedi’ye göre kor-
ku kültürünün temelinde gündelik yaşamı tehdit eden, yok edici güçlerle kuşatılmış olduğu inancı yer al-
maktadır. Bununla beraber her ne kadar günümüzde yaşadığımız korkular dışsal faktörlerden kaynak-
lanıyor olsa da, kişisel deneyimlerimiz de hayal gücümüzü ve korkularımızı biçimlendirir. Furedi “Korku 
Kültürü” adlı çalışmasında, tedbirli olma kültüründeki artışa, güvenlik saplantısına, sokakta tanımadığı-
mız bireylerin ya da yabancıların riskli olarak algılanmasındaki artışa ve şüpheciliğin toplumsal parano-
yaya varmış boyutlarına dikkat çeker.

MEDYA, SUÇ VE ŞİDDET 5

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Korkuyu ve Endişeyi Besleyen Medya: Yetiştirme Analizi, Acımasız Dünya Sendromu ve 
Mutlu Şiddet
Televizyonun toplumsal etkileri üzerine yoğunlaşan kimi eleştirel yaklaşımların çoğunlukla televiz-

yondaki aşırı şiddeti suçladığı ve medyadaki şiddetin doğrudan sosyal problemlere yol açacağı ileri sü-
rülmüştür. Ancak, George Gerbner ve arkadaşları medyada şiddet mevzuna dair daha sofistike bir yak-
laşım geliştirmiştir. Gerbner, televizyon şiddetinin kültürel ortamını araştırarak şiddet temsillerindeki ar-
tışları takip eder ve şiddeti uygulayanı, kurbanın kim olduğunu ve hangi mesajların medya şiddetiyle 
bağlantılı olduğunu betimleyen mesaj sistemlerini açıklar. Gerbner’a göre televizyon, merkezi bir hikaye 
anlatma sistemidir. Bu sistem, çocukluktan itibaren eskiden başka sosyalleşme sürecinde birincil kay-
naklardan edinilen eğilim ve tercihleri inşa eder. Bunun ışığında yetiştirme (kültivasyon) analizi, “televiz-
yon izlemenin izleyicinin sosyal gerçeklik anlayışına yaptığı katkılar”ı tanımlar. 

“Eisenhower Komisyonu” olarak bilinen Şiddetin Nedenleri ve Engellenmesi Hakkında Ulusal Ko-
misyon ile Televizyon ve Sosyal Davranış Üzerine Amerikan Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Komite-
si üyesi olan Gerbner’ın başında olduğu “Kültürel Göstergeler Projesi”nin yoğunlaştığı ilk ve birçok açı-
dan en temel mesele, televizyonda şiddet sorunuydu. Televizyonun Amerikan toplumunun en merke-
zi konumundaki kültürel kolu olduğu tespiti ile işe başlayan Gerbner ve arkadaşları, televizyonda şiddet 
sorununu birçok yaklaşımdan farklı değerlendiren bir yaklaşım geliştirmiştir. Gerbner’ın incelediği me-
saj verilerine göre televizyon, şiddet uygulayanlardan çok şiddete maruz kalanları yani kurbanları gös-
teriyordu. Bunun üzerine Gerbner birçok izleyicinin şiddet sahnelerini taklit etmekten çok kendilerini kur-
banlarla özdeşleştirmelerinin daha muhtemel olduğunu ileri sürdü. Televizyon, insanlarda korku, endişe 
ve güvensizliği kültive ederek (yetiştirerek, besleyerek), pekâlâ, insan haklarının ihlaline ya da ortadan 
kaldırılmasına yönelik her tür endişe kalıntısından daha ağır basan bir güvenlik ihtiyacını ortaya çıkaran 
bir iklimi yaratıyor olabilirdi. İşte “Kültivasyon Analizi” şiddetin etkilerini araştırmış ve medyadaki şiddet 
görüntülerini yoğun olarak izleyenlerin bir “acımasız dünya sendromu” gösterdikleri sonucuna varmıştır.

Yoğun izleyiciler, hafif izleyicilere nazaran şiddete karışma ihtimallerini abartmaya daha eğilimlidir-
ler. Benzer bir şekilde, mahallerinin güvensiz olduğuna inanır, suç korkusunun çok ciddi bir kişisel sorun 
olduğunu beyan eder ve veriler hangi doğrultuda olursa olsun, suçun ve kanunsuzluğun artmakta oldu-
ğunu farz ederler. Ferraro’ya göre suç korkusu; bireyin suç veya suç ile ilişkilendiği sembollere karşı ge-
liştirdiği duygusal tepki ya da anksiyete duygusudur. 

Medyada yer alan şiddet ve suç haberleri ile suç korkusu arasındaki ilişkiye dair pek çok çalışma ya-
pıldığı ve bu çalışmalarda farklı bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin Chiricos, Escholz ve Gertz, 
yerel televizyonda ve radyoda verilen suç haberlerinin suç korkusunu arttırdığını vurgular. Aynı çalışma-
da gazete haberlerinin suç korkusu üzerinde etkisi olmadığı belirtilirken Liska ve Baccaglini ise gazete-
lerin birinci sayfasında verilen yerel cinayet haberlerinin halkın korkusunu yükselttiğini saptarlar. Medya 
ve suç korkusu arasındaki ilişkinin belirginleşmesinde izleyicilerin özellikleri önemlidir. Chiricos ve arka-
daşları, izleyicilerin medyada yer alan suç haberlerini anlamlandırma ve yorumlama sürecinde, içinde 
bulundukları sosyal durumun etkili olduğunu öne sürer.

Gerbner, televizyonun fiziksel saldırganlık olaylarını tasvir edişini tanımlamak için “mutlu şiddet” kav-
ramını kullanır. Gelgelelim şiddetin bu tarz trajik duygusu, televizyonun dramatik üretim bandında imal 
edilmiş mutlu şiddetin bataklığında boğulup kalmıştır. Bu mutlu şiddet, sakin, hızlı, acısız ve sıklıkla da 
muhteşemdir ve hatta heyecan vericidir fakat genellikle sterilize edilmiştir. Her zaman mutlu sona yöne-
liktir. Her şeyden öte, can sıkmak için değil, eğlendirmek amaçlı tasarlanmıştır; seyirci kitlesini bir son-
raki reklama, onu iyi algılayacak bir ruh hali ile hazırlamayı hedefler.

MEDYA VE SUÇ
Şiddet konusunda önde gelen teorisyenlerden biri olan René Girard, toplumların sosyal bütünlük için 

kötü adamlara güvendiğini öne sürer. Ona göre insanlar hep beraber korktukları veya nefret edebildik-
leri ortak bir günah keçisi aracılığıyla birleşirler. Girard’ın “Şiddet ve Kutsal” kitabında tartıştığı şiddet ve 
kurban ilişkisinde herkes olarak tanımlanan topluluk bir “öteki” yaratmış ve şiddetini bu yaratmış oldu-
ğu öteki’ye yönlendirmiştir. Böylece öteki’nden duyulan korku, öteki’ne yöneltilen şiddet ile sağaltılmış 
olur. Somay’a göre öteki ile kurmuş olduğumuz şiddet ilişkisini psikanalitik olarak açıklamak mümkün-
dür: “Her birimiz uygar varlıklara dönüşürken kendimizdeki şiddet ve cinsel arzu gibi ‘uygarlığa iyi gel-
meyen şeyleri’ bastırırız bir tarafa, tıkarız tıkarız tıkarız. Ama bunlarla bir arada yaşayamadığımız için de 
dışarıya bir yere yansıtmamız gerekir bunları ve kendimize bir öteki buluruz. Bu, cinsel bir öteki de ola-
bilir, sınıfsal veya ırksal bir öteki de olabilir. 
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Yanıkkaya da şöyle açıklar: “Görsel şiddetle tahakküm altına alınmaya çalışılan, dolaylı olarak ey-
lemlerimiz ancak doğrudan düşüncelerimizdir, bakışımızdır, kavrayışımızdır, biz’i ve öteki’leri görme bi-
çimlerimizdir. Öteki, korkulandır, var olan sistemi tehdit edendir. Bu nedenle öteki, baskın iktidar sınıfla-
rı ve baskın ideolojik söylemler tarafından kötülenir, lanetlenir ve marjinalleştirilir. Öteki, şiddetin her da-
im nesnesidir ancak medya eliyle öteki’liği görsel olarak şiddetli biçimde sabitlenir. Öteki, “biz” olmayan 
her şey olduğundan, biz’de var olan tüm gizil korkuların öznesidir aynı zamanda. Öteki, medyanın eko-
nomi-politiği içinde gözden çıkarılandır. Ancak varlığı sürekli olarak baskın yaşam tarzını tehdit eden bir 
unsur olarak hatırlatandır. Öteki, görselliğin şiddetine maruz kalandır.

MEDYA’DA SUÇ TEMSİLLERİ
Suç söylemi, haber medyasında egemen söylemlerle eklemlenerek sunulur ve yeniden üretilir. Ege-

men sınıf veya hegemonya bloğu kendi ideolojisini bir dünya görüşü ve evrensel bir toplum ve gerçek-
lik tasarımı olarak sunar. Bu durum ekonomik, ideolojik ve politik hakimiyetin sürmesi için, farklı ideoloji 
ve görüşleri baskılamak ihtiyacını da beraberinde getirir. Bu noktada Hall ve arkadaşlarının Britanya’da 
1970’lerdeki suçlu temsilleri ve ideoloji ilişkisini incelediği “Krizlerin Denetimi” adlı çalışmaları kayda de-
ğerdir. Onlara göre İngiliz medyasında 1970’li yıllardaki gasp, kapkaç gibi suç eylemlerinin medyadaki 
temsil biçimi ve oranı toplumda bir güvensizlik ve tehlike ortamı olduğu kanısını güçlendirerek, sonrasın-
da Margaret Thatcher’ın liderliğinde otoriter yeni sağ bir iktidara zemin hazırlamıştır.

Suç söylemi, belirli bir tarihsel ve toplumsal bağlam içinde ortaya çıkan bir süreçtir. Haberlere yansı-
yan ve orada kısmen yeniden kurulan bir pratik olarak suç söylemi diğer söylemler gibi, belirli bir zaman-
da ve yerdeki toplumsal pratiğin ve oluşumun bir ürünü ve parçasıdır. Söylemin bir ayağını haber med-
yası oluştururken diğer ayağını güvenlik ve yargı güçleri oluşturmaktadır. Medya suç haberlerini çoğu 
kez nesnel veriler/referanslar olmadan, suçla ilgili haberlere kaynak oluşturan olayları neredeyse tama-
mını birebir deneyimlemeden, ikinci el kaynaklardan dolaylı olarak edindiği ya da ona aktarıldığı şekilde 
sunar. Hall ve arkadaşları yukarıda anılan Kriz Denetimi adlı çalışmalarında medya içeriklerinin oluşma-
sı sürecinde birincil ve ikincil tanımlayıcılar arasında bir ayrım yapmaktadır. Buna göre birincil tanım-
layıcılar, resmi kişi ve kurumlar olarak belli olaylarda medyaya bilgi veren yapısal olarak egemen grup-
lardır. İkincil tanımlayıcılar ise birincil tanımlayıcıların durum tanımlarını daha anlaşılır kılarak halkın 
sesine dönüştürür ki işte medya, birincil tanımlayıcılardan edindiği durum tanımlarını yani enformasyo-
nu ikincil tanımlayıcılığı işlevini görür. 

Geleneksel Suçların Haber Medyasında Temsili
Haber medyası temsillerinde en fazla yeri geleneksel suçlar olarak addedilen cinayet, tecavüz, sal-

dırı, gasp, taciz, dolandırıcılık, hırsızlık gibi eylemler kaplar. Bu tarz haberlerin sunumunda olay yeri gö-
rüntüleri, mağdurların ve yakınlarının acıklı konuşmaları, tanıkların gözlemleri, faillerin ayrıntılı hayat hi-
kayeleri ön plandadır. 

Geleneksel suçların temsilinde dikkat çeken bir diğer husus suç mağdurlarının/kurbanlarının nitelik-
leridir. Tüm suç mağdurlarına, haber medyasında eşit dikkat gösterilmez. Medya kurbanları çoğunluk-
la “ideal” olan ve olmayan ayrımı üzerinden sunar. Yaşlı kadınlar, küçük çocuklar gibi savunmasız, ma-
sum kişilerle merhamet ve acıma duygusu uyandıranlar ideal grubu oluşturur.

İdeal kurbanların yaşadıkları suç olayları medyada çoğunlukla temsil edilirken genç erkekler, alt 
ekonomik gelir grubundaki kişiler, toplumun marjında yaşayan uyuşturucu bağımlıları, evsizler LGBT bi-
reyler gibi meşru kurban statüsü kazanmaları zor olanların yaşadıkları suç deneyimleri haber medya-
sında genellikle temsil edilmez. Bu durum Greer’ın ifadesiyle, medya ve resmi söylemlerde hem yankı 
bulan hem de güçlenen bir “kurbanlaştırma hiyerarşisi” nin varlığına işaret eder. Kısaca suç kurbanla-
rı arasında bir hiyerarşi mevcuttur ve bu hiyerarşi bağlamında “ideal kurban” statüsü kazananlar sürek-
li olarak medyada temsil edilirler.

Haber medyasındaki suç temsillerinde dikkat çeken bir diğer nokta ise temsil şansı bulan ideal kur-
banların sınıf, etnisite ve cinsiyet özellikleridir. Sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet, yaş gibi demografik özellikler 
haber medyasının ilgisini belirler. Rapping’in, “Televizyonda Görüldüğü Haliyle Hukuk ve Adalet” başlıklı 
çalışmasına göre televizyon temsilleri çoğu kez kadınları, beyaz tenli olmayanları, çeşitli azınlık üyeleri-
ni ve onların toplumsal sorunlarını mağdur ve nesne olarak inşa eder. Ana akım televizyon kanalları ka-
dın hareketlerini veya toplu mücadele formlarını nadiren olumlu olarak temsil etmekte; dahası tecavüz 
ve ev içi şiddet gibi belirli toplumsal sorunların bireysel örnekleri olarak kadınlar üzerinde durulmaktadır.
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Gans, Parisi, Golding ve Middleton, çalışmalarında yoksulların klişeleşmiş olarak kimi davranış ka-
lıplarıyla tarif edildiklerini göstermişlerdir. Gans medyanın yoksulluğu ve yoksulları ele aldığı durumlarda 
kullandığı etiketlemeye/ damgalamaya ve olumsuz sonuçlarına işaret ederken, bu etiketlerin çoğu za-
man gerçek durumları yansıtmaktan uzak yakıştırmaların kullanılmasından ibaret olduğunu belirtir. Ona 
göre, medya aracılığıyla dolaylı olarak elde edilen bu etiketler çoğu zaman toplumun yoksul olmayan ke-
simleri tarafından yoksulları nitelemek için de kullanılabilmektedir.

Yoksulların suçun ve korkunun kaynağı olarak gösterildiği, doğrudan ya da dolaylı olarak suçu üre-
ten kimseler olarak tarif edildikleri haber öyküleri, korku ve nefret uyandıran fobik temsiller olarak ince-
leyen Gökalp ve arkadaşları, bu temsillerde yoksulluğun dolaylı bir şekilde suçlulukla ve yoksullarında 
suçlularla özdeşleştirildiğini belirtirler.

Paraya/Ticarete İlişkin Suçların Haber Medyasında Temsili
Paraya/sermayeye ilişkin suçlar, vergi kaçakçılığı, hayali ihracat, kara para aklama, naylon fatura 

düzenleme vb. suçları kapsamaktadır ve sermaye birikimi ve yoğunlaşması işlemleri ile birleşen sosyal 
ilişkilerin özel biçiminden kaynaklanır. Bazı durumlarda karşılaşılan fırsatların kişisel çıkarlar için kulla-
nılmasına karşılık gelir. Paraya/ticarete ilişkin suçlar, kapitalizmin işleyişiyle ve aktörleriyle ilgili olduğun-
dan medya temsilleri de geleneksel suçların temsillerine göre oldukça farklıdır. Servet ve güç eşitsizliği-
ne ve onun kitle medyasının çıkarları ve seçimleri üzerindeki çok boyutlu etkisine odaklanan Chomsky 
ve Herman “paranın ve gücün basılmaya uygun haberleri süzgeçten geçirebildiğini, muhalefeti marjinal-
leştirdiğini, böylelikle hükümetin ve hakim özel çıkar gruplarının mesajlarını halka iletebildiğini” vurgular.

MEDYA, KADINLAR VE ŞİDDET/SUÇ
Uluslararası literatürde aile içi şiddete ilişkin araştırmanın çok fazla olmadığı ve yapılan çalışmala-

rın çoğunun yabancılar tarafından işlenen cinsel şiddetin medyadaki temsillerine dair olduğu söylene-
bilir. Sacco, suç haberlerini gazetecilere aktaran ana kurumun polis olduğunu belirtir ve suç haberleri-
nin aslında polis haberleri olduğunu söyler. Gazetecilere servis edilen bu haberlerin polisin olaylara ba-
kış açısını taşıdığını ve gazetecilerin bu haberleri çoğu kez hiç sorgulama gereği duymadan aktardıkla-
rını belirtir. Haberlerde şiddete uğrayan kadını suçlama ve saldırganı haklılaştırmak yaygın bir eğilimdir. 
Özellikle şiddete uğrayan kadınların maruz kaldırkları şiddeti haklılaştırmak için kültür ve sınıf farklılıkla-
rının altının çizildiği gözlenmektedir. Medyada kadına dair hakim temsil biçimleri çoğunlukla yok sayma, 
önemsizleştirme, olumsuzlaştırma, kurbanlaştırma ya da suçlama şeklinde görülmektedir.

Türkiye’de kadınların yoğun biçimde en başta aile içinde olmak üzere şiddete maruz kalmaları med-
ya içeriğinde de uzantısını bulur. Haberlerde şiddete aruz kalanların haber öyküleri yazılırken bu kadın-
ların kimliklerine, işlerine vs. gönderme yapmak yerine onların güzelliği, gençliği, eş ve anne olmaları 
vurgulanır. Şiddet olayları ev içinde yaşanabilecek küçük tatsızlıklar şeklinde, ailenin iç işleri olarak yan-
sıtılarak ve şiddete maruz kalma nedenleri zaman zaman ön plana çıkarılarak şiddet haklılaştırılır. Şid-
det aile içinde gerçekleşmemişse, bu sefer medya kadını kurbanlaştırmaya, şiddet uygulayanı ise cana-
varlaştırmaya, sapkınlaştırmaya çalışır. Bu da, okuyucuyu/ izleyiciyi kadına yönelik şiddetin kökenlerini 
yaygınlığını sorgulamaktan alıkoyar. 

Kadına Yönelik Şiddetin/Suçun medyada Temsili: Karabulut Cinayeti Örneği
Kadına yönelik şiddetin Türkiye’de nasıl haber yapıldığını inceleyen çalışmalar, medyanın genellikle 

mağduru suçlayan bir tutum takındığından bahseder. İlk olarak, haber başlığında göze çarpan bu tutum, 
haber metninde mağdurun yaşadığı hayat tarzı, toplumsal kurallara uygun davranıp davranmadığı, suça 
teşvik edici herhangi bir harekette bulunup bulunmadığının sorgulanması ile devam eder.

Kadınlar yaşadıkları şiddet hakkında yapılan haberlerde genel olarak ya kurbanlaştırılır ya da bu şid-
detin suçlusu olarak aktarılırlar. Bu anlamda, medyanın kadına yönelik şiddeti haberleştirirken yarattığı 
ikili karşıtlıklara odaklanarak kadına yönelik şiddet olaylarının “canavar-katil” ve/veya “melek-kurban” gi-
bi mutlak kategoriler aracılığıyla bağlamından kopartılarak münferitleştirildiği söylenebilir.

Münevver Karabulut cinayetinin haber medyasındaki temsilinin analizi, ortaya iki önemli sonuç çıka-
rıyor. Birincisi, medya Karabulut cinayetini haberleştirirken olayı ve olayın taraflarını basitleştirip katego-
rileştiren ikili karşıtlıklardan yararlanıyor. Katili canavarlaştırmak, onu okuyucuya anormal, hasta ruhlu, 
sapkın biri olarak sunmak, önemli bir sorunu beraberinde getiriyor: Cinayeti bağlamsızlaştırarak münfe-
rit bir şiddet olayı olarak sunmak ve kadına yönelik şiddetin toplumsal boyutunu yok saymak. Böylelikle 
söz konusu şiddet münferitleştirilerek toplumsal bağlamından koparılıyor. Dahası olayın taraflarının me-
tinlerde hangi ikili kategorilere yerleştirileceği, namus rejiminin düzenlediği değerler ve kurallar aracılı-
ğıyla belirleniyor. Bu nedenle medya, erkek şiddeti mağduru tüm kadınları, Karabulut örneğinde olduğu 
gibi “masum” kategorisine yerleştirmiyor. Toplumsal cinsiyet kurallarını ihlal etmediği düşünülen “ahlak-
lı kadınlar” iyi kadın kategorisine yerleştirilirken, namus rejimini hiçe saydığına inanılanlar “kötü kadın” 
olarak kodlanıyor. İyi kadınlar azizeleştirilip başlarına gelen olayda masumiyetleri teslim edilirken, kötü 
kadınlar vamplaştırılıp yaşadıkları olayın suçlusu ilan ediliyorlar. 
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi medya suç şid-
det ilişkisi için doğru değildir?

A) Medya bazı açılardan şiddeti normalleştirir.
B) Medyanın şiddetin öğrenilmesinde ve ye-

niden üretilmesinde rolü vardır.
C) Şiddetin medyada yer alışı ve temsili sa-

dece sayısal sıklığı olarak önemlidir.
D) Medyada şiddet temsilleri şiddetin görsel 

olarak kodlanmasıdır.
E) Medyada şiddetle ilgilenenler için sorun 

şiddet temsilleriyle gerçek şey arasındaki 
ilişkinin ne olduğudur.

AÇIKLAMA
Şiddetin medyada yer alışı ve temsili sadece sayı-
sal olarak sıklığı açısından değil, niteliği, yoğunlu-
ğu, yaygınlığı açısından da önemlidir.

YANIT: C

2. Gerçeklikte var olan şiddetin medyada 
kurmaca metinler dolayımıyla kurgulan-
ması ve yeniden üretilmesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Şiddet temsili
B) Görsellik
C) Kültivasyon
D) Acımasız dünya sendromu
E) Medya sendromu

AÇIKLAMA
Medyada şiddet temsilleri şiddetin görsel olarak 
kodlanmasıdır. Gerçeklikte var olan şiddetin med-
yada kurmaca metinler dolayımıyla kurgulanması 
ve yeniden üretilmesi şiddet temsilidir.

YANIT: A

3. Medyadaki şiddetin en büyük izleyicisi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadınlar
B) Ergen erkekler
C) Ergen kızlar
D) Yaşlılar
E) Çocuklar

AÇIKLAMA
Cinsiyet, yaş, kültürel geçmiş anlamında farklılık 
gösteren kimlik etmenleri medyaya verilen karşı-
lıkta önemli rol oynar. Medyada şiddet herkes için 
geçerli değildir. En büyük izleyicisi ergen erkekler-
dir.

YANIT: B

4. “Medyada şiddetin sürekli sunulması izleyici-
leri şiddet içeren davranış ve eylemlere kar-
şı hissizleştirmektedir” yaklaşımı aşağıdaki 
yazarlardan hangisine aittir?

A) Gerbner
B) Furedi
C) Eysenck
D) Gertz
E) Baccaglini

AÇIKLAMA
Eysenck ve Nias’ın çalışmasında medyada şidde-
tin sürekli sunulması izleyicileri şiddet içeren dav-
ranış ve eylemlere karşı hissizleştirmektedir.

YANIT: C

5. “Korku Kültürü” isimli eser aşağıdaki araş-
tırmacılardan hangisine aittir?

A) Gerbner
B) Furedi
C) Eysenck
D) Gertz
E) Baccaglini

AÇIKLAMA
Furedi “Korku Kültürü” adlı çalışmasında tedbirli 
olma kültüründeki artışa güvenlik saplantısına so-
kakta tanımadığımız bireylerin ya da yabancıların 
riskli olarak algılanmasındaki artışa ve şüphecili-
ğin toplumsal paranoyaya varmış boyutlarına dik-
kat çeker.

YANIT: B
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6. Acımasız Dünya Sendromu teorisi aşağı-
daki araştırmacılardan hangisine aittir?

A) Eysenck
B) Gertz
C) Baccaglini
D) Gerbner
E) Furedi

AÇIKLAMA
George Gerbner’in “Acımasız Dünya Sendro- 
mu”na göre; medyanın pompaladığı korku kültü-
rü, dünyamızın basit ve kötü bir şekilde iyi ve kö-
tü güçleri sürekli çatışma halinde olduğu filmlerde-
ki kahramanların ve kötü adamların gerçekten var 
olduğu ve süregelen refahımızın devamını sağla-
mak için şiddetin gerekli olduğu tehlikeli bir yer ol-
duğuna inanç yaratır.

YANIT: D

7. Aşağıdakilerden hangisi sosyalleşme sü-
recinde birincil kaynaklardan değildir?

A) Aile
B) Arkadaş 
C) Akraba
D) Komşu
E) Dernek üyeleri

AÇIKLAMA
Dernek üyeleri sosyal hayatımızda ikincil ilişkiler-
dendir.

YANIT: E

8. Bir şeyi inşa etme, besleme, oluşmasına 
katkı sağlama, yetiştirme, etkileme gibi 
anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sembol
B) Kültivasyon
C) Motivasyon
D) Sendrom
E) İletişim

AÇIKLAMA
Kültivasyon Bir şeyi inşa etme, besleme, oluşma-
sına katkı sağlama, yetiştirme, etkileme gibi an-
lamlara gelir. Gerbner, kültivasyon terimini med-
yanın toplumsal görüşleri nasıl biçimlendirdiğini 
anlatmak için kullanır.

YANIT: B

9. Suç korkusunun bireyin suç ve suç ile 
ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştir-
diği duygusal tepki ya da anksiyete duy-
gusudur diyen düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Eysenck
B) Gertz
C) Ferraro
D) Gerbner 
E) Furedi

AÇIKLAMA
Ferraro’ya göre suç korkusu bireyin suç ve suç ile 
ilişkilendirdiği sembollere karşı geliştirdiği duygu-
sal tepki ya da anksiyete duygusudur.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi medya ve suç kor-
kusunu araştıran isimlerden biri değildir?

A) Lisca
B) Baccaglini
C) Gerbner
D) Chiricos
E) Comte

AÇIKLAMA
Comte 19.yy düşünürlerindendir.

YANIT: E

11. “......suç medyada gerçek hayatta olmadığı 
şekillerde temsil edilir. İnsanlar okuduklarına 
inanmaya başlar ve düşünceleri de hayatla-
rını nasıl yaşadıklarını etkilediği için inandık-
larının doğru olup olmaması çok da önemli 
değildir. Yine de insanlar medyadan abartıl-
mış ve çarpıtılmış bir suç korkusu edinebilir-
ler... Bu yüzden medyadan yansıyan dünya-
nın sorgulanması gerekir.

 Sözleri aşağıdaki araştırmacılardan han-
gisine aittir? 

A) Gerbner B) Chiricos
C) McCormick D) Lisca
E) Baccaglini

AÇIKLAMA
Yukarıdaki ifade McCormick’ e aittir.

YANIT: C
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12. Aşağıdakilerden hangisi Hall ve arkadaş-
larının “Krizlerin Denetimi” isimli eserinde 
tanımladıkları ikincil tanımlayıcıdır?

A) Medya
B) Siyaset
C) Hukuk
D) Eğitim
E) Aile

AÇIKLAMA
Medya içeriklerinin oluşmasında birincil ve ikincil 
tanımlayıcılar arasında bir ayrım yaparlar. Birincil 
tanımlayıcılar, resmi kişi ve kurumlar olarak belli 
olaylarda medyaya bilgi veren yapısal olarak ege-
men gruplardır. İkincil tanımlayıcılar ise birincil ta-
nımlayıcıların durum tanımlarını daha anlaşılır kı-
larak halkın sesine dönüştürür ki; işte medya bi-
rincil tanımlayıcılardan edindiği durum tanımları-
nı yani enformasyonu ikincil tanımlayıcılığı işlevi-
ni görür.

YANIT: A

13. Aşağıdakilerden hangisi medya için ideal 
olan gruba girmez?

A) Yaşlı kadınlar
B) Küçük çocuklar
C) Savunmasızlar
D) Acıma duygusu uyandıranlar
E) Güçlüler

AÇIKLAMA
Geleneksel suçluların temsilinde dikkat çeken bir 
husus kurbanların niteliğidir. Tüm suç mağdurla-
rına haber medyasında eşit dikkat gösterilmez. 
Medya kurbanları çoğunlukla ideal olan ve olma-
yan ayrımı üzerinden sunar. Yaşlı kadınlar, küçük 
çocuklar, savunmasız masum kişilerle merhamet 
ve acıma duygusu uyandıranlar ideal grubu oluş-
turur.

YANIT: E

14. “Televizyonda Görüldüğü Haliyle Hukuk ve 
Adalet” isimli eser aşağıdakilerden hangi-
sine aittir?

A) Gerbner
B) Chiricos
C) McCormick
D) Rapping
E) Baccaglini

AÇIKLAMA
Rapping’in Televizyonda Görüldüğü Haliyle Hu-
kuk ve Adalet isimli çalışması Menendez kardeş-
ler davasından O.J.Simpson cinayet davalarına 
ve Timot McVeigh’ın Oklahoma City bombalama 
davasına kadar gerçek suç ve adalet sorunlarının 
televizyon filmlerinde nasıl temsil edildiğini analiz 
eder.

YANIT: D

15. Medyanın belli bir grubu haberleştirirken 
izleyicide o grup hakkında nefret ve korku 
uyandıran bir dil ve semboller kullanması 
aşağıdaki hangi kavramla adlandırır?

A) Şiddet temsili
B) Fobik temsil
C) Suç temsili
D) Kriz denetimi
E) Kültivasyon

AÇIKLAMA
Fobik temsil, medyanın belli bir grubu haberleşti-
rirken izleyicide o grup hakkında nefret ve korku 
uyandıran bir dil ve semboller kullanmasıdır.

YANIT: B
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdaki dinamiklerden hangisinin şid-
detin ortaya çıkmasında en az etkili oldu-
ğu söylenebilir?

A) Aile B) Din
C) Eğitim D) Kültür
E) Fiziksel özellikler

2. Tüketim toplumunun aynı anda hem bir 
bilgi toplumu ve bir baskı toplumu hem 
de barışçıl bir toplum ve bir toplumu ol-
duğunu belirten düşünür aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Baugman B) Baudrillard
C) Marks D) Gertz
E) Beck

3. Aşağıdakilerden hangisi cinsiyet yaş ve 
şiddet ilişkisi için doğru bilgi değildir?

A) Medyanın en büyük izleyicisi ergen er-
kektir.

B) Ergen erkeklerin şiddet imgelerine da-
yanabilme yeteneği yaşıtları tarafından 
olgunluğunun ölçütü olarak görülür.

C) Kimlik etmenleri medyaya verilen karşı-
lıkta önemli değildir.

D) Çocukların doğal olarak şiddete hevesli 
olduklarına dair bir gösterge yoktur.

E) Çocukların yaklaşık yarısı kendilerini kur-
banların yerine koyarak, kendilerini şid-
deti uygularken hayal etmezler.

4. “Korku kültürünün temelinde gündelik yaşa-
mı tehdit eden, yok edici güçlerle kuşatılmış 
olduğu inancı yer almaktadır. Kişisel dene-
yimlerimiz hayal gücümüzü ve korkularımızı 
biçimlendirir.” diyen düşünür aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Furedi B) Baudrillard
C) Marks D) Gertz
E) Beck

5. Aşağıdakilerden hangisi şiddet konusun-
da çalışan düşünürlerden değildir?

A) Gerbner B) Furedi
C) Nias D) Eysenck
E) Weber

6. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi televiz-
yonu merkezi bir hikaye anlatma sistemi 
olarak tanımlar?

A) Gerbner B) Furedi
C) Nias D) Eysenck
E) Weber 

7. Aşağıdakilerden hangisi “Şiddetin Neden-
leri ve Engellenmesi Hakkında Ulusal Komis-
yon ile Televizyon ve Sosyal Davranış Üze-
rine Amerikan Sağlık Bakanlığı Bilimsel Da-
nışma Komitesi” nin anıldığı isimdir?

A) Eisenhower Komisyonu
B) Berlin Komisyonu
C) Cenevre Sözleşmesi
D) Şiddet Protokolü
E) Nürnberg Şartı

8. Aşağıdakilerden hangisi televizyonun kur-
ban olarak seçtiği gruplardan biri değildir?

A) Azınlıklar
B) Gençler
C) Kadınlar
D) Yaşlılar
E) Etnik gruplar
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9. Aşağıdakilerden hangisi Gerbner’e göre 
mutlu şiddetin özelliklerinden değildir?

A) Televizyonun dramatik üretim bandında 
imal edilir.

B) Televizyonun fiziksel saldırganlık olayla-
rının tasvir edilişidir.

C) Heyecan vericidir.
D) Sakin ve hızlıdır.
E) Can sıkmak için tasarlanmıştır.

10. Aşağıdakilerden hangisi Rene Girard’ın 
öteki kavramının özelliği değildir?

A) Korkulandır.
B) Var olan sistemi tehdit edendir.
C) Öteki “biz” olan her şeydir.
D) Baskın iktidar sınıf tarafından kötülenir.
E) Şiddetin her daim nesnesidir.

11. “Krizlerin Denetimi” isimli eser aşağıdaki 
düşünürlerden hangisine aittir?

A) Gerbner B) Furedi
C) Nias D) Hall
E) Weber

12. Suç haberleri ---- çünkü medya vasıtasıyla 
dünya ile ilgili sistematik olarak çarpıtılmış 
bilgiler alırız; gençlik çetelerinin öfkeli ve az-
gın olması gibi. Fakat haberler sadece abar-
tılmış veya gerçek dışı değildir. haberlerin 
gerçek hayata dair sonuçları vardır. bu yüz-
den sorulması gereken yerinde soru haber-
lerin suçu ne kadar iyi temsil ettiği değil suçu 
nasıl temsil ettiğidir. haberler toplumumuzda-
ki ---- işleyişin bir parçasıdır.

 Hall ve arkadaşlarının Krizlerin Denetimi 
isimli eserinden alınan paragraftaki boş-
luklara aşağıdaki kavramlardan hangisi 
getirilmelidir?

A) İdeolojik B) Sanatsal
C) Bilimsel D) Gerçekçi
E) Felsefi

13. Aşağıdakilerden hangisi paraya ve ticare-
te ilişkin suçlardan biri değildir?

A) Vergi kaçakçılığı
B) Hayali ihracat
C) Kara para aklama
D) Naylon fatura
E) Kıskançlık cinayeti

14. Aşağıdakilerden hangisi Sacco’nun suç 
haberleriyle ilgili tespitlerinden biri değil-
dir?

A) Suç haberlerini medyaya aktaran ana ku-
rum polistir.

B) Suç haberlerini polisin bakış açısını taşır.
C) Şiddete uğrayan kadınların maruz kal-

dıkları şiddeti haklılaştırmak için kültür ve 
sınıf farklılıklarının altının çizildiği gözle-
nir.

D) Uluslararası literatürde aile içi şiddete 
ilişkin araştırma çok yer kaplar.

E) Medya kadına dair hakim temsil sistem-
leri kurbanlaştırma şeklinde gösterir.

15. Aşağıdakilerden hangisi medyanın ka-
dına hakim bakış açısını gösteren haber 
sunma biçimlerinden biri değildir?

A) Yok sayma
B) Kurbanlaştırma
C) Dayanışma
D) Önemsizleştirme
E) Olumsuzlaştırma
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Aile, arkadaşlar, içinde yaşanılan top-
lumsal çevre, okul, eğitim, kültür, din, 
medya gibi kurumların şiddetin öğrenil-
mesi ve yeniden üretilmesi sürecinde rol 
oynadığı açıktır.

2. B Tüketim toplumunun aynı anda hem bir 
bilgi toplumu ve bir baskı toplumu hem 
de barışçıl bir toplum ve bir şiddet top-
lumu olduğunu belirten Baudrillard barış-
çıllaştırılmış gündelik hayatın sürekli ola-
rak tüketilen şiddetle imalı şiddetle bes-
lendiğini öne sürer.

3. C Cinsiyet yaş ve kültürel geçmiş anla-
mında farklılık gösteren kimlik etmenleri 
medyaya verilen karşılıkta önemli rol oy-
nar.

4. A Furedi’ye göre korku kültürünün temelin-
de gündelik yaşamı tehdit eden yok edici 
güçlerle kuşatılmış olduğu inancı yer al-
maktadır. 

5. E Weber 19. yy sosyolog ve siyaset bilimci-
lerdendir.

6. A Gerbner’a göre televizyon merkezi bir hi-
kaye anlatma sistemidir. Draması, rek-
lamları, haberleri ve diğer programları ile 
her eve görece tutarlı bir imgeler ve me-
sajlar sistemi getirir.

7. A Eisenhower Komisyonu olarak da bili-
nen “Şiddetin Nedenleri ve Engellenme-
si Hakkında Ulusal Komisyon ile Televiz-
yon ve Sosyal Davranış Üzerine Ameri-
kan Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma 
Komitesinin” yoğunlaştığı en temel me-
sele televizyonda şiddet sorunudur.

8. B Televizyonun Gerbner’e göre resmi ol-
mayan bir eşitsizliği var. Belli grupları di-
ğerlerine göre daha çok kurban olarak 
gösteriyor.

9. E Mutlu şiddet genellikle sterilize edilmiş-
tir. Her zaman mutlu sona yöneliktir. Her 
şeyden öte can sıkmak için değil eğlen-
dirmek amaçlı tasarlanmıştır.

10. C Öteki biz olmayan her şey olduğundan 
bizde var olmayan tüm gizil korkuların 
öznesidir.

11. D Hall ve arkadaşları’nın Britanya’da 1970’ 
lerdeki suçlu temsilleri ve ideoloji incele-
diği “Krizlerin Denetimi” adlı çalışmaları 
kayda değerdir.

12. A Suç haberleri ideolojiktir.

13. E Vergi kaçakçılığı, hayali ihracat, kara pa-
ra aklama, naylon fatura para ve ticaretle 
ilgili suçlara örnektir.

14. D Uluslararası literatürde aile içi şiddete 
ilişkin araştırmaların çok fazla olmadığı 
ve yapılan çalışmaların çoğunun yaban-
cılar tarafından işlenen cinsel şiddetin 
medyadaki temsillerine dair olduğu söy-
lenebilir.

15. C Medyada kadına dair hakim temsil biçim-
leri çoğunlukla yok sayma, önemsizleş-
tirme, olumsuzlaştırma, kurbanlaştırma, 
suçlama şeklindedir.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede, internet teknolojilerinin gelişimi ile bir-
likte oldukça güçlü bir eğilim olarak ortaya çıkan siber suç olgusunun 
küreselleşme dinamikleriyle birlikte aldığı farklı görünümler üzerinde 
durulacaktır. Öncelikle, siber suçlara zemin oluşturan tarihsel ve tek-
nolojik arka plan hakkında bilgi verilecektir. Siber suç olgusu bu suçla-
ra katılan birey veya grupların kim olduklarından, sahip oldukları özel-
liklerden ve oluşturdukları alt kültürlerden bağımız olarak ele alınamaz. Bu bakımdan, hacker, hac-
kerlik, hactivizm, kırıcılar, korsanlar ve korsanlık gibi kavram ve olguların ne olduğu üzerinde duru-
lacaktır. Siyasal olmayan fakat insanların gündelik yaşamlarına olumsuz etkide bulunma potansiyeli 
çok yüksek olan korsanlık, telif hakkı ihlalleri, siber dolandırıcılık, sahte veya çalıntı mal satışı, çevri-
miçi kumar veya bahis oyunları, nefret söylemi, çocuk istismarı ve pornografisi gibi internet ortamın-
da sıklıkla karşılaşılan konular üzerinde durulacaktır.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2 - 3

İNTERNET, SİBER SUÇ VE SUÇLAR
1990’ların ortalarından bu yana internet, dünya çapında yaygınlık kazanan ve insanların yaşamla-

rını etkileyen bir gelişme göstermiştir. İnternetin olağanüstü biçimde yaygınlaşmasının iş yaşamı, tüke-
tim, boş zaman ve siyaset gibi alanları dönüşüme uğrattığı sıklıkla ifade edilmektedir. İnternetin sağla-
mış olduğu hayatı kolaylaştırıcı imkanlarının yanı sıra aynı zamanda toplumun esenliği ve güvenliği için 
bir yandan da yeni tehditler ve tehlikeleri de beraberinde getirdiği ifade edilmektedir.

Bilgisayarlaştırılmış bir etkileşim ve değiş-tokuş alanı olan siber dünya suç ve sapkın faaliyetler için 
yeni ve geniş bir fırsatlar yelpazesi de sunmaktadır. Popüler bilinç ve alanda ilk ortaya çıkışı ve yaygın-
lık kazanmasından bu yana geçen zaman aralığında internet, aynı zamanda onun karanlık ve suça yö-
nelik boyutlarına dair korkuları da beslemektedir. Örneğin, işletmeler ekonomik performansa ve istikra-
ra, vandalizmden e-dolandırıcılığa ve korsanlığa yönelik tehditlerle karşı karşıya kalabilmektedir. Anne 
babalar, çocuklarını sohbet odalarında ve farklı sanal ortamlarda kendilerine kurban arayışındaki sap-
kınlardan uzak tutacak güvenli bir internete ihtiyaç duymaktadır. Öte yandan, günümüzde sıradan bir 
bilgisayar kullanıcısı olup da virüslerin veya kötü amaçlı yazılımların saldırısına hedef olmamış ve bu-
nun hakkında konuşmamış çok az insan vardır. Demokratik hak ve özgürlük savunucuları ise devletle-
rin internet aracılığıyla yurttaşları gözetlemek, izlemek ve denetim altına alabilmek için bir araç olarak 
kullanıldığını savunmaktalar.

İnternetin kendisi göreli olarak yeni bir gelişmedir elbette fakat tarih göstermektedir ki insanların sıra-
dan ve olağan yaşamlarını tehdit eden, hızlı toplumsal, ekonomik ve teknolojik değişimlere sıklıkla sos-
yal ve kültürel endişeler de eşlik etmektedir. Thomas ve Loader, internet teknolojilerinin yol açtığı top-
lumsal dönüşümlerin geleceği güvensiz ve öngörülemeyen bir hale getirdiğini ve bunun kamusal ve si-
yasal olarak aşırı reaksiyonlara yol açtığını ifade etmektedirler. Medya tarafından beslenen bu tür ah-
laki panik halleri, topluma, bireylere ve belli gruplara yönelik acil bir tehdit olduğuna dair aşırı ve hak-
sız inançlara da yol açmaktadır. Bu yeni mecraya, özellikle 1990’ların ortalarından bu yana pornogra-
finin etkileri ve pedofillerden çocukların güvenliğine yönelen tehditler, internete yönelik olumsuz tepki, 
inanç ve kanaatlerin oluşmasına zemin sunmaktadır. İnternete yönelik bu tür kaygı ve tepkilerin çoğal-
ması belki de en iyi kendimizi içinde bulduğumuz bu hızlı değişimlerin ve yeniden inşa edilen bir dünya-
nın sonucu olarak da görülebilir. Fakat bütün bu yönlerine rağmen medyanın kriminal faaliyetleri ve etki-
lerini dengeli bir biçimde anlayabilmenin önünde bir engel hatta zaman zaman çarpıtıcı bir işleve de sa-
hip olabileceği de söylenmelidir. 

KÜRESELLEŞME, İNTERNET VE YENİ SUÇLAR: 
SİBER DÜNYA VE SİBER SUÇLAR 6

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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Siber Suçlar
Suç bilimciler için, yeni sayılabilecek bir olgu olarak internet aracılığıyla işlenen siber suçlar, bütün 

toplumlar için önemli bir meydan okumadır ve siber suçları ortaya çıkaran sosyolojik dinamikleri denge-
li ve ölçülü bir biçimde anlayabilmek çok önemli ve acil görünmektedir. Halihazırda kriminoloji, sosyolo-
ji, hukuk, siyaset bilimi, ekonomi, kültürel çalışmalar, bilim ve teknoloji çalışmaları, iş ve yönetim ve bil-
gi-işlem de dahil olmak üzere geniş bir disipliner yelpazede bu tür sorunları ele alan hatırı sayılır bir bi-
limsel birikim ve literatür bulunmaktadır. Çok fazla çeşitlilik gösteren siber-yasa dışı faaliyetlerin tek bir 
elektronik çevrede (siber dünya) yer alması, durumu daha da içinden çıkılmaz kılmaktadır. Sonuç ola-
rak farklı akademik yaklaşımlar siber suç sorununun kimi yönlerini ihmal etme pahasına konunun seçi-
len kimi özgül yönlerine odaklanma eğilimindedirler. 

Siber suçun ne olduğunun araştırılması ve anlaşılması internet ile bağlantılı olarak ele alınmalıdır; 
eğer internet olmasaydı siber suçun var olması da mümkün olmayacağı için bu böyle olmak durumun-
dadır. İnternet siber suçun mümkün olabilmesine zemin sağlayan en temel ve biricik elektronik ortam-
dır. Siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliğini ve/veya buna bağlı verileri ve/veya kullanıcısını hedef 
alan ve bilişim sistemi kullanılarak işlenen suçlardır. Siber suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bilişim 
sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç türü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da adlandırıla-
bilir. Tüm suçların bilişim sistemleri kullanılarak işlenebileceği de bir gerçektir. Ancak böyle olması o ey-
lemi siber suç yapmayacaktır. Siber suç, bir bilişim sistemine izinsiz olarak ve hukuka aykırı olacak şe-
kilde girilmesi ve sonrasında yapılan eylemdir. Bu suçta hedef bir kişi olabileceği gibi kişinin mal varlığı 
veya bir sistemin kendisi de olabilir. Örneğin, bir sisteme girerek zarar verme, verileri silme, şifreleme, 
ele geçirme, veri ekleme, sistemin kullanımını engelleme, özel hayatın gizliliğine müdahale etme, iletişi-
mi engelleme, iletişimi izinsiz izleme ve kayıt etme gibi eylemler siber suç kategorisinde değerlendirilir.

İnternetin Kısa Tarihi
İnternet, bilgisayarlar arası ağların özünü oluşturur veya başka bir ifadeyle “ağların ağı” dır. Bir ağ 

(network), bilgisayarları birbirine bağlayan şeydir; böylelikle bilgisayarlar birbirleriyle iletişim ve bilgi alış-
verişini mümkün kılabilmektedir. Finans piyasalarında, askerlikte, devlet kurumlarında şirketlerde, üni-
versitelerde vb. birçok alanda, bilişim ve iletişim teknoloji ağları on yıldır mevcuttur ve kullanılmaktadır. 
İşte internet, kişisel bilgisayarlar da dahil, zaten mevcut olan birçok tekil ağı tek bir düğüm noktası et-
rafında bağlayan ve birbirleriyle iletişimini mümkün kılan bir sistem veya yapıdır. İnternetin kökenleri ve 
gelişimi 1960’larda ABD ordusu tarafından desteklenen bir ağa, ARPANET’e değin izlenebilmektedir.

Amaç, güvenli, esnek bir iletişim ve askeri faaliyetlerin koordinasyonunu mümkün kılabilecek bir 
araç sağlamaktı. ARPANET’in teknolojisi, iletipaketleri (belge, bilgi, rapor vb.) hasara\kesintiye uğrasa 
bile iletinin farklı yollardan gideceği yerlere ulaşarak yeniden orijinal biçimine kavuşabilmesine olanak 
sağlayabiliyordu. Amaç, iletilerin ağ içinde ara bazı noktalar kesintiye uğrasalar bile onların alternatif bir 
rota izleyerek hedeflenen alıcısına ulaşmasını güvenceye almaktı. 1970’lerin başlarında bu tür iletişim 
olanaklarını genişletmek için elektronik posta uygulamaları gibi başka yenilikler ortaya çıktı.

ARPANET’ e paralel olarak örneğin İngiltere’de JANET ve ABD’de NSFNET gibi başka ağlar da ku-
ruldu. Ortak iletişim protokolleri kullanarak, bu ağlar birbiriyle bağlantı kurabiliyorlardı; aslında interne-
ti, ağların ağı haline getirerek biçimlendiriyorlardı. İnternetin ortaya çıkması için büyük itici güç, 1990’da 
ABD yetkililerinin ARPANET’İ ABD Ulusal Bilim Vakfı himayesinde sivillere bırakması olmuştur. Aynı yıl 
İsviçre’de CERN fizik laboratuvarında araştırmacılar tarafından bir web tarayıcısı (temelde bir bilgi pay-
laşımı uygulaması) gelişimi söz konusu oldu. Bir süre sonra programcılar tarafından, “World wide web” 
(dünya ölçekli ağ servisi-www) yani dünya üzerinde bulunan bütün bilgisayarların birbiriyle iletişim ku-
rup bilgi alışverişinde bulunduğu ağ-yazılım geliştirilmiştir. Bu yazılımla, görüntülerin yanı sıra daha kar-
maşık bilgi formlarının alışveriş ve paylaşımına olanak sağlanmıştır. 

İlk ticari tarayıcı Netscape, 1994 yılında devreye girerken, ertesi yıl Microsoft, kendi internet tara-
yıcısı olan EXPLORER’ı piyasaya sürdü. Bu tarayıcılar kişisel bilgisayarlardan internete erişim olana-
ğı sunmaya başladılar. 1990’ların ortalarında, sayısız ticari internet Hizmet Sağlayıcısı (Internet Servi-
ce Providers) piyasaya girerek bilgisayarı olan herkese geleneksel telefon hatları üzerinde internete eri-
şim olanağı sunmaya başladılar. 1990’ların ortalarında, sayısız ticari İnternet Hizmet Sağlayıcısı (Inter-
net Service Providers) piyasaya girerek bilgisayarı olan herkese geleneksel telefon hatları üzerinden in-
ternete erişim olanağı sunmaya başladılar. 1994 ile 1999 arasında birçok ülke internete bağlandı. Aralık 
1995’de dünyada tahminen 16 milyon internet kullanıcısı bulunurken bu rakam Mayıs 2002’de 580 mil-
yona ulaşmıştır. Global Web Index verileri ile hazırlanan rapora göreyse 2016 yılı itibarıyla bu sayı 3 mil-
yar 419 milyondur. Ancak bu sayılardaki olağanüstü artışa karşın, internete erişim imkanının ülkeler ve 
bölgeler arasında hala büyük ölçüde eşitsiz bir dağılım olduğunu akılda tutmak gerekir. İnternete eşitsiz 
erişim ve internet kullanım biçimleri, tıpkı bu ülkeler arasında var olan gelir, eğitim, etnik köken ve engel-
lilik gibi diğer toplumsal dışlayıcılık faktörlerini olduğu gibi yansıtmaktadır.
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Sosyal yaşam içindeki etkinlikler gibi, çevrimiçi pratikler (ticari, eğitim, sosyalleşme vb.) de, çoğu za-
man meşru ve yasal sınırlar içinde gerçekleştirilmektedir. Fakat bilindiği üzere bu her zaman böyle ol-
mamaktadır. Başka bir ifadeyle, meşru ve yasal etkinlik alanları, meşru olmayan ve zarar verici “fırsat-
lar” ve pratikler içinde kullanılabilmektedir. İnternet üzerinden deneyimlenen çevrimiçi pratikler de zarar 
verici ve yasal olmayan eylemlerin bir alanı haline kolayca gelebilmektedir. Nitekim, internet kullanımı-
nın en önemli alanlarından biri olan elektronik iş ya da “e-ticaret” uygulamaları da bu kapsamda ele alı-
nabilir. İşletmeler artan ölçüde, üretim, dağıtım, pazarlama, satış araştırma ve geliştirme gibi faaliyetleri-
nin rutin bir parçası olarak interneti kullanmaktadırlar. Bu durum kriminal bir dizi “fırsat” a kapı aralamak-
tadır; ticari sırların ve hassas stratejik bilgilerin çalınması, çevrimiçi satış sistemlerinin istismar edilmesi 
ve kredi kartlarının kötüye kullanılması bu tip siber suçların başında gelmektedir. 

Öte yandan, internet giderek siyasi amaçlarla bir dizi aktörün harekete geçirilmesi için de kullanıl-
maktadır. Örneğin hükümetler vatandaşlarına hizmet sağlamak ve bilgilendirmek, siyasi partiler, sen-
dikalar ve sivil toplum kuruluşları kampanyalar düzenlemek ve fon desteği bulmak gibi amaçlarla inter-
net kullanmaktadırlar.

İnternetin etkin bir diğer kullanımının ise boş zaman, eğlence ve kültür tüketimi alanları olduğu söy-
lenmelidir. Artan sayıda insanın müzik ve filmlere erişmekten, ünlüler hakkında dedikodulara, çevrimiçi 
oyun ve servislerine erişmek için internete yöneldikleri görülüyor. “Korsan” ses ve video kayıtlarına, bil-
gisayar yazılımlarına ve müstehcen görüntülere yönelik talep, suça eğilimli insanlar tarafından istismar 
edilmek için fırsatlar yaratmaktadır

SİBER SUÇUN TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI
Siber suçu anlamlandırabilmek için, başlangıç olarak “bilgisayar aracılı yasadışı faaliyetler” gibi bir 

başlık altında hareket etmek, siber suçları daha ayrıntılı yönelimleri ile anlamak için yararlı olabilir. Yay-
gın kabul edilen bir yaklaşım siber suçları “bilgisayar destekli suçlar” ile “bilgisayar odaklı suçlar” biçi-
minde ele almaktadır. Buna göre bilgisayar destekli suçlar ki internet öncesi var olan fakat siber dünya-
da yeni bir yaşam alanı bulan dolandırıcılık, hırsızlık, kara para aklama, cinsel taciz, nefret söylemi, por-
nografi gibi suçlardır. Bilgisayar odaklı suçlar ise internetin kuruluşu veya mevcudiyeti ile birlikte ortaya 
çıkan ve ondan bağımsız olamayacak hackleme, virüs saldırıları ve web sitesi tahrifatı gibi suçlardır. Bu 
sınıflandırmada siber suç için teknolojinin oynadığı rol belirleyicidir. Yani bilgisayar destekli suçlarda, in-
ternet sadece koşullu bir gereklilikten ibarettir; başka bir deyişle internet olmaksızın diğer araçlar da kul-
lanılarak yukarıda sayılan suçları gerçekleştirmek mümkün olabilir. Bilgisayar odaklı suçlarda ise mutlak 
bir koşul olarak internetin gerekliliği söz konusudur; yani internet olmaksızın suç da olamaz. Bu sınıflan-
dırma, İngiltere’de Ulusal İleri teknoloji Suç Birimi tarafından en özlü biçimiyle şu şekilde ifade edilmek-
tedir: “Eski suçlar, yeni araçlar; yeni suçlar yeni araçlar”.

Siber suçları daha somut göstergeler etrafında bir başka sınıflandırmaya tabi tutmak da yararlı ola-
bilir. Bunlar; siber ihlal-tecavüz (sınırları ihlal ederek mülkiyete tecavüz), siber aldatma ve hırsızlık, si-
ber-pornografi, siber-şiddet’tir. Ayrıca bunlara ulusal güvenliği tehdit eden terörizm, casusluk, resmi sır-
ların ifşası, devlete karşı suçlar gibi faaliyetler de eklenebilir.

SİBER SUÇ OLGUSU VE KRİMİNOLOJİ İÇİN ZORLUKLARI
Kriminoloji disiplini, tarihi boyunca hukuku ihlal eden davranışların arkasında yatan nedenleri orta-

ya çıkarmak için bir dizi girişimde bulunmuştur. Bu girişimler sonucu ortaya konulan suç teorileri, inan-
ları toplumun kuralları ve yasaklarını çiğneyerek onları suça iten veya suça eğilimli kılan faktörleri açık-
lamaya çalışmıştır.

Kriminolojideki mevcut teorilerin siber dünyada işlenen suçlarla ne denli uyumlu olduğu konusu açık 
değildir ancak kriminolojinin siber dünyada işlenen suçlar karşısında iki tür zorlukla yüz yüze olduğu ko-
nusunda bir uzlaşmadan söz edilebilir. İlki suçun yeri-mekanı ile diğeri ise suçu işleyenin kim olduğu ile 
ilgilidir. 

1. Suçun yeri-mekanı sorunu: Birçok kriminolojik perspektif suç konusunda, örtük veya açık olarak 
çevresel varsayımlara dayanır. Başka bir ifadeyle suçu, önem taşıyan sosyal, kültürel ve maddi özellik-
lerle ilintili ve özgül mekanlar/yerler/çevreler içinde gelişen bir olgu veya durum olarak görürler. Örneğin 
rutin etkinlik yaklaşımı, potansiyel suçluların potansiyel hedeflerle kurdukları ilişkide zaman ve meka-
nı nasıl kullandıklarına odaklanmaktadır. Suçu tanımlarken çevresel ve yerel faktörlerin etkileri üzerine 
odaklanmış bu tarz teorik yaklaşımlar, suçu önleme ve giderek ortadan kaldırmaya yönelik suç harita-
landırması, ölçümü ve önleyici programların geliştirilmesi konularına da ilham kaynağı olmuştur. 



SUÇ SOSYOLOJİSİ

60

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

2. Suçu işleyenin kim olduğu sorunu: Kriminolojik teoriler bazı kişilerin neden yasaları ihlal eden 
davranışlarda bulunurken, bazılarının da neden bulunmadığını anlamaya çalışmışlardır. Resmi istatis-
tikler söz konusu yönelimin sadece mekânsal değil, aynı zamanda toplumsal nedenlerden de kaynak-
landığını göstermektedir, suçluların profiline bakıldığında belli ortak sosyal özelliklere sahip olanlarda 
kayda değer bir kümelenmenin olduğu görülmektedir. Suçlu olarak tanımlananların toplumsal, ekono-
mik, kültürel ve eğitimsel bakımdan göreli olarak daha marjinal bir arka plana sahip bireylerden oluştuk-
ları anlaşılmaktadır. Bu durumda ister göreli ister mutlak olsun, bir şeyden mahrum olma gerçeği ile suç-
lu davranışı arasında nedensel bir bağlantı söz konusudur. Ancak bu tür çıkarımların yaygın bir biçimde 
kabul gördüğü söylenemez. Örneğin Marksist ve kimi eleştirel kriminologlar suç ile sosyoekonomik mar-
jinallik arasındaki ilişkiselliğin suçluların belirgin bir toplumsal grupla bağlantısından çok sınıf temelli ön-
yargılardan hareket eden hukuk sisteminin bir ürünü olduğunu iddia etmektedirler.

Sosyal dışlanmanın suç konusundaki etkisini ekonomik yapılar ve süreçlerin sonucu olarak gören ve 
açıklayan Sol Gerçekçi yaklaşım ile sosyal dışlanmayı, bireylerin beceriksizlik ve sorumsuzluklarına at-
feden Yeni Sağ arasındaki öfkeli tartışma devam etmektedir.

HACKERLAR, KIRICILAR (CRAKERS) VE VİRÜS KODLAYICILAR 
Bilgisayar hackerlığının tanımı hakkındaki güncel tartışma nispeten açık bir tarif yapmaya imkan ver-

mektedir. Buna göre hackerlik: “bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim ve diğer insanların bilgisayarlarını 
onlardan gizlice ve onların yerine kullanmak” biçiminde tanımlanmaktadır. Hackerlık popüler medyada, si-
yasette ve ceza hukuku uzmanlarınca “bir bilgisayarı ele geçirme” olarak tanımlanması ve bunların fail-
lerinin de “ele geçirme sanatçıları, davetsiz misafirleri ve/veya gaspçılar” olarak adlandırılması yaygındır. 

Hacker terimi, başlangıçta, programlama konusunda yaşanan problemlerin çözümünde yaratıcı, 
çarpıcı ve etkili çözümler üreten son derece becerikli kişileri betimlemek için olumlu bir sıfat olarak kul-
lanılmaktaydı. Bu anlamda hackerlık, başlangıçta teknolojinin yenilikçi bir biçimde kullanımı özellikle de 
bilgisayar kodu veya program üretimi konularında yararlı ve olumlu sonuçlara ulaşılmasına yol açmıştır. 
Bu tür hackerlar sık sık başkalarının bilgisayar sistemlerinin keşfi ile meşgul olurken merak duygusu, öğ-
renme arzusu ve buldukları şeyleri başkalarıyla özgürce paylaşma gibi güdülerle hareket ettiklerini ifade 
ediyorlardı. “Keşif yaparken” başka bilgisayar sistemlerine, kasten veya değil, zarar vermeyi hem bece-
riksizce hem de etik dışı görüyorlardı.

Erken aşamadaki bu hackerlık anlayışı ve sahip olduğu ahlaki çevre ise büyük ölçüde ihlal, gasp, 
hırsızlık ve sabotaj gibi faaliyetleri içeren onun hayli olumsuz karşı kutbunu temsil eden anlayış tara-
fından geçersiz kılınmıştır. “Eski tüfek” hackerlar öfkeli bir biçimde kendilerinin sahip olduğu tutum ve 
olumlu algıyı çürüten bu anlayışı tümüyle reddetmekteler ve onlardan kendilerini ayırt etmek için ken-
dilerine hacker yerine “kırıcı” (cracker) teriminin kullanılmasının daha uygun olacağını ifade etmekteler.

Bir Hackerın Eylemleri
“Hackerlık” açıkçası bilgisayarların ele geçirilmesi, manipüle edilmesi ve zarar verilmesi gibi ayırt 

edici bir dizi etkinliği kapsayan genel bir kavrama ve terime işaret etmektedir.
Bilgisayar Sistemlerine Yetkisiz Erişim
Hackerlık etkinliğinin en temel biçiminin bilgisayar sistemlerine erişim ve onları kontrol altına alma ol-

duğu söylenebilir. Bilgisayar sistemlerine erişim ve onları kontrol altına alma olduğu söylenebilir. Bilgisayar 
sistemlerine bir kez erişim sağlandığında ve kontrol edilmeye başlanıldığında, artık bir dizi yasaklanmış 
etkinlik de mümkün hale gelebilmektedir. Bu tür bir erişim bilgisayar ağı yoluyla gerçekleştirilmektedir; bir 
sisteme dışarıdan erişim ancak bilgisayarları birbirine bağlayan bir ağ sayesinde mümkün olabilmektedir.

BİLGİSAYAR İHLALİ İÇEREN YASADIŞILIK BİÇİMLERİ
Bir bilgisayar sistemine erişim sağlandıktan sonra, hackerlar suç sayılan bir dizi eylemi gerçekleşti-

rebilmeleri mümkün hale gelmektedir. 
Bunlardan öne çıkanlar şöyle ifade edilebilir:

 ➣ Veri Kaynakları Hırsızlığı: Hackerlar hacklediği sistemlerden elde ettikleri kaynakları kendi özel 
amaçları için kullanabilirler.

 ➣ Özel veya Gizli Bilgi Hırsızlığı: Hackerlar bilgisayarlara yetkisiz erişim aracılığıyla, erişim anında 
veya sonrasında dolandırıcılık yapabilmek için sızabilirler.

 ➣ Sistem Sabotajı, Sistem Değiştirme ve Sistem Yıkımı: Hackerlar sağladıkları erişim aracılığıyla 
sistemin işletim biçimine bir dizi ciddi zararlar verebilmektedirler. Sistem içeriğinin tümüyle ters 
yüz edilerek tahrip edilmesi nadiren görülse de duyulmadık şey değildir. Daha sık görülen bir 
başka durum ise sistemde yer alan verilerin seçmeci bir tutumla değişikliğe uğratılmasıdır.
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 ➣ Web Sitesi Tahrifatı ve Sızma : Site tahrifatına yönelen hackerlar doğrudan web sitelerinin ken-
disini hedef almakta bunu birçok biçimde gerçekleştirmektedirler. Tahrif vakalarında web sitesi 
hacklenir ve sahip olduğu içerik değiştirilir. Web sitesi merkezli ikinci tür hackerlık faaliyet biçimi 
ise sızma’dır. Sızma kuruluşların gerçek sitelerine yönelik bir saldırı değildir. Burada hacker alda-
tıcı veya sahte bir web sitesi kurarak şüphe uyandırmadan internet kullanıcısı buraya yönlendirir. 
Sızma hackerlık biçimi dolandırıcılık için de kullanılmaktadır.

 ➣ Hizmet Reddi: Hizmet Reddi, temelde bir bilgisayar kullanıcısının veya sahibinin kendi sistemi 
içinde yer alan hizmetlere erişimini ve onların kullanımını engelleyen bir siber saldırı biçimidir. Bu 
tür bir saldırı hedef sisteme doğrudan olmaksızın da gerçekleştirilebilmektedir. 

 ➣ Kötü Amaçlı/Zarar Verici Yazılım Dağıtımı: Kötü amaçlı yazılım genellikle internet veya e-posta 
yoluyla dolaşıma giren veya bulaşan ya da bilgisayarlara ve bilgisayar programlarına ve verilere 
zarar vererek onları kullanım dışı bırakan veya değişen derecelerde bunların bozulmasına neden 
olan bilgisayar kodları ve programlarını ifade eder. Kötü amaçlı yazılımlar, virüsler, solucanlar ve 
Truva Atları olarak adlandırılan çeşitli biçimlere sahiptir.

HACKERLARIN KİŞİSEL HİKAYESİ: MOTİVASYON, PSİKOLOJİ, TOPLUMSAL CİNSİYET VE 
GENÇLİK
Suça yönelik davranışın ardındaki nedenler ve motivasyonlar üzerine eğilen çalışmalarda en sık so-

rulan soru “neden bunu yaptıkları” dır. Bu bağlamda aynı soru siber suçlar için de geçerlidir. Çoğu yo-
rumcu motivasyonlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bunlar hackerları yasa dışı faaliyetlere bilinçli olarak ve 
çeşitli türden ödül veya tatmin elde etmek beklentisiyle yönelen rasyonel aktörler olarak görmektedirler. 
Hackerlıkla mücadele etmeyle ilgilenen yorumcular arasında kötülük yapma, vandalizm ve ahlaksızca 
yok etme arzusu gibi unsurları vurgulama eğilimi söz konusudur; kolluk güçlerinin ve bilgisayar güvenliği 
ile ilgili kurumların bu tür unsurlara vurgu yapması çok da şaşırtıcı sayılmamalıdır. Çünkü sosyal olarak 
meşruiyeti olmayan bir olguyu kesin bir biçimde mahkum etmeyi kolaylaştıran unsurlardır bunlar. Halk 
arasında ise bilgisayar hackerları kendini öne çıkarmaya çalışmaktan, merak ve heyecan arayışına, aç-
gözlülükten holiganlığa kadar varan çeşitli motivasyon unsurlarıyla bağlantılı olarak algılanmaktadırlar.

Hackerların sahip oldukları kültürel-ahlaki değerler ve amaçlarını ele aldıkları, kendileri tarafından ya-
zılmış metin ve dökümanlar da bulunmaktadır. İçeriden bilgiler veren bu tür metin ve dökümanlarda mo-
tivasyon unsurları dışarıdakilerin zikrettiklerinden oldukça farklı görünmektedir. Hackerların kendi ifade-
lerine bakıldığında motivasyonlarının şunlar olduğu görülmektedir: Entelektüel merak, bilginin sınırlarını 
genişletme arzusu, özgürce bilgi alışverişi ve akışına yönelik bağlılık, siyasal otoriterliğe ve şirketlerin ta-
hakkümüne direniş ve hassas sosyal verileri korumakla görevli olanların ihmalkarlık ve beceriksizlikleri-
ni teşhir ederek bilgisayar güvenliğinin iyileştirilmesi. Fakat bu unsurların hackerları temsil eden ilk ağız-
dan dile getirilmiş olmaları, dışarıda onlara atfedilen daha nesnel olduklarını kabul etmeyi gerektirmez.

Neden ve gerekçeleri farklılaşsa da hem psikolojik hem de toplumsal olarak hackerlığı açıklamaya 
çalışan yaklaşımların erkeklik ve gençlik gibi iki kilit kavrama özellikle vurgu yaptıkları görülüyor. Çünkü 
hackerlara bakıldığında cinsiyet ve yaş bakımından ayırt edici niteliklere sahip oldukları anlaşılıyor. Cin-
siyet yönünden bakıldığında hackerlığın çok büyük ölçüde bir erkek faaliyeti ve yaş yönünden bakıldı-
ğında ise hackerların ağırlıklı olarak genç ve ergen oldukları görülüyor.

Erkeklik ve Hackerlık
Hackerlar arasında erkeklerin aşırı ağırlık taşıması hakkında bazı yorumcular, hackerlığın erkeklere 

daha cazip gelmesini cinsiyetler arasında doğuştan gelen psikolojik farklılıklara bağlıyorlar. Ancak bu-
rada doğal olan ile toplumsal olan iç içe geçirilerek bireylerin doğuştan gelen biyolojik niteliklerinin öne 
çıkarılmasına itiraz edilmelidir. Çünkü bireylerin doğuştan geldiği varsayılan bir dizi biyolojik nitelik, top-
lumsal olarak öğrenilmiş eğilim ve yatkınlıklar da olabilir. Sonuç olarak bu itirazı dile getirenlere göre 
cinsiyetler arası farklılıkları biyolojik temeli öne alarak değil de kültürel etkilerin bir sonucu olarak gör-
mek daha anlamlıdır.

Hackerlık: Yeni Bir “Gençlik Suçluluğu” 
Hackerların büyük bir çoğunluğunu ergenlerin teşkil ettiği görülmektedir. Bu durum ise kaçınılmaz 

olarak yaş ile bilgisayarla ilintili suçlar arasındaki bağıntı hakkında bir dizi soruyu gündeme getirmekte-
dir. Dolayısıyla cinsiyet, gençlik ve hackerlıkla ilgili açıklayıcı girişimler de farklılaşmaktadır. 

Hackerlık faaliyetlerine gençlerin katılımını açıklayan toplumsal temelli iki farklı yaklaşımdan birini 
“alt kültürler “yaklaşımı diğerini ise” kademeli işbirliği perspektifi oluşturmaktadır. Alt kültür suç yaklaşımı 
suçluları ve suçluluğun bireyselci terimlerle tanımlanmasını reddeder. Bu tür yaklaşımların tersine, ana-
listler suç ve suçluluğu sosyal grup üyeliği bağlamında ele alırlar; gruplara aidiyet duyan suçlular ayırt 
edici nitelikte bir takım ortaklaşa inançlar, tutumlar ve değerlere sahiptirler.
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Çalışmalar çok açık bir biçimde göstermektedir ki bu türden davranışlar ayırt edici sosyokültürel ve 
topluluksal yapılar içinde kendilerine yer bulmaktadır. Örneğin hacker alt kültüründe akran çevresi hem 
gerçek hem de sanal dünyada etkili olmaktadır. Gerçek dünyada hackerlar örgütledikleri, örneğin Def-
Con gibi yıllık düzenlenen konferanslarda bir araya gelerek bilgi, görgü ve deneyimlerini birbirleriyle pay-
laşabilmektedirler.

HACTİVİZM VE KÜRESEL DÜNYADA DİRENİŞ SİYASETİ
Hükümetler interneti siyasal iletişim için bir araç olarak kullanmaktadır. Daha pragmatik yönden ise 

siyasal partiler ve başka siyasal direniş hareketlerinin seferber edilmesinde kullanıldığı söylenebilir. 
1990’ların ortalarından itibaren hem batıda hem de diğer yerlerde çevrimiçi aktivizmin kayda değer bir 
yükseliş gösterdiği görülmektedir. Bu yükselen aktivizmin bazı temel özellikleri tespit edilebilir. Çevrimi-
çi siyasal aktivizmin aldığı biçimler eski toplumsal hareketlere kıyasla şiddet içermeyen protesto biçim-
lerine sahiptir. Bu çerçevedeki siyasal amaçlı çevrimiçi eylem ve aktiviteler genel olarak hactivizm baş-
lığı altında ele alınmaktadır.

Sanal Oturma Eylemi ve Ablukaya Alma
Sanal oturma eylemi, muhaliflerin dünyanın hemen her yerinde yaptıkları geleneksel bir protesto bi-

çiminin siber dünyadaki eş değeri olarak görülebilir. Bu tür eylemlerin sanal eşdeğerini temsil eden sa-
nal oturma eylemi, bir web sitesine koordineli ve aynı anda baş edilemeyecek sayıda erişim talebinde 
bulunularak gerçekleştirilmektedir. Binlerce eylemcinin hedef siteye sel gibi yönelen erişim talebi, ilgili 
sitenin sunucularını aşırı yükleyerek erişilemez ve kullanılamaz hale getirmektedir.

 Bu teknik kullanılarak gerçekleştirilen en ünlü eylemlerden birisi 1998 yılında Elektronik Kargaşa Ti-
yatrosu (Electronic Disturbance Theatre) adlı bir hacker grubu tarafından Meksika hükümetinin siteleri-
ne karşı gerçekleştirilmiştir. Polis ve asker aracılığıyla zor ve şiddet uygulanan Zapatista gerillalarına ve 
toprak hakkı savunucularına destekte bulunmak için bu tür bir eylem yapılmış ve bunun sonucunda hü-
kümet baskılara son vermiştir. Benzeri bir başka eylem ise, “Strano Network” adlı nükleer karşıtı bir grup 
tarafından Fransız hükümetinin web sitelerine karşı 1995 yılında gerçekleşmiştir. DDoS saldırısı olarak 
da bilinen bu eylem türü çok sık müracaat edilen ve rastlanan bir siber saldırı türüdür. 

E-posta Bombardımanı
E-posta sistemlerine toplu gönderim yapılarak e-posta sistemlerinin aşırı kullanımını sağlayıp bu 

yolla meşru e-posta trafiğini engelleyen bir saldırı aracıdır. 1998 yılında kendilerini “Kara İnternet Kap-
lanları” olarak adlandıran bir grup, Sri Lanka elçiliklerine haftanın her günü 800’ün üzerinde e-posta gön-
dererek bu kuruluşların e-posta sistemlerini kullanılamaz hale getirmişlerdir. Benzer biçimde 1999’da 
NATO’nun Kosova’ya askeri müdahalesi süresince Batı’nın savaşa müdahil oluşuna itiraz etmek için 
NATO’nun web sitelerini e-posta bombardımanına tutmuşlardır.

Web Sitesi Tahrifatı
Hacktivistler bir protesto biçimi olarak web sitelerini tahrif etme ve/veya içeriğini değiştirme yoluna 

da başvurabilmektedirler. Ancak bu saldırı biçimi sadece siyasal nedenlere bağlı olarak gerçekleştiril-
memektedir. Büyük çoğunluğu eğlence ve şaka amaçlı, rastgele hedefler seçilerek gerçekleştirilir. Bu-
nun kısasa kısas örneklerine İsrail-Filistin, Japonya-Kore, Çin-Amerika ya da Hindistan-Pakistan’daki 
hacktivistler arasında rastlanabiliyor. Bu tür saldırı biçimleri örneğin insan hakları gibi herhangi bir özgül 
neden gerekçe gösterilerek de gerçekleştirilebilmektedir.

Virüsler ve Solucanlar
Virüsler, solucanlar ve diğer biçimdeki zararlı yazılımlar hacktivisler tarafından sınırlı bir biçimde kul-

lanılmaktadır. Çünkü bunlar doğaları gereği web’de kontrolsüz ve gelişigüzel yayılma eğiliminde olan 
yazılımlardır. Bu tür yazılımları kullanılarak yapılan saldırıların erken örneklerinden birisi NASA’ya yö-
nelik nükleer karşıtı hacktivistler tarafından gerçekleştirilmiştir. 1989’da NASA bilgisayarları WANK so-
lucanı tarafından saldırıya uğramıştır. 

Çevrimiçi Fikri Mülkiyet Hırsızlığı ve Sanal “Korsan”lık
İnternet veya elektronik ortam söz konusu olduğunda burada mülkiyet hırsızlığından kastedilenin 

fikri nitelikli bir hırsızlık türüne işaret edildiğini söylemek gerekmektedir. Bu türden internet aracılığıy-
la yapılan fikri hırsızlığın en yaygın örneklerini kitap, yazılım, müzik ve film konusunda yapılan hırsızlık-
lar oluşturmaktadır.
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Fikri Mülkiyet, Telif Hakkı ve “Korsanlık” 
En temel ve en yalın haliyle fikri mülkiyet, maddi olmayan fikirlerden, buluşlardan, sanatsal-yazınsal 

göstergelerden, bilimsel nitelikli bilgilerden ve bilişim biçimlerinden oluşmaktadır. Telif hakkı ise özünde, 
özgün ifade biçimlerinden kaynaklanan maddi ve manevi her türden hak ve tasarruf yetkisini ifade eder. 
Terimden de anlaşılacağı üzere telif hakkı, yasal bakımdan ilgili ürün ya da nesnenin kendisi veya içe-
riğinden kaynaklı olarak yaratıcısı veya üreticisine kopyalama, üretme ve dağıtma haklarına sahip olma 
ve bunu güvence altına alma imkanı vermektedir. Dolayısıyla içeriği kopyalamak, dağıtmak veya bu içe-
riği sahibinden izin almadan başkalarının kullanımına sunup bundan kazanç elde etmek yasal değildir. 
Bu anlamda “korsanlık” telif hakkının herhangi bir biçimde ihlali anlamına gelmektedir.

Siber Dolandırıcılık, Aldatma ve Hilekarlık
Çeşitli sitelerde farklı birçok dolandırıcılık faaliyetlerine sıklıkla rastlanmaktadır. 
Bunlardan en sık rastlanılanlar; 

 ➣ Çalıntı mal satışı 
 ➣ Teslimatı yapılmayan mal veya ürün dolandırıcılığı 
 ➣ Orijinal olmayan ürün satma ve yanlış tanıtım dolandırıcılığı
 ➣ Müşteri kızıştırma

Zarar Verici ve Saldırgan Çevrimiçi İçerik, Nefret Söylemleri ve Çocuk Pornografisi
Çevrimiçi ortam, daha önceki medya araçlarını kullanarak gerçekleştirmenin çok mümkün olmadığı 

yollarla, bireylere ve gruplara düşünceleri, deneyimleri ve bilgileri paylaşma olanağı sağlamaktadır. Bu 
özgür akış ve değişim olanağı, demokratik kültürlerin can damarı olarak görülmektedir. Ancak, interne-
tin iletişimi özgürleştirmiş olması aynı zamanda bu durumun karanlık ve sorunlu birçok boyutu olduğu-
nu görmemizi sağlamıştır. İnternetin hoşnutlukla karşılanan olumlu niteliklerine karşılık, bireylere, top-
luluklara ve toplumsal dokuya zarar verebilecek yasadışı içeriklerin de bu alana girişini kaçınılmaz kıl-
mıştır. İnternetin bu zarar verici yanları dikkate alındığında öne çıkan üç boyutun üzerinde durmakta ya-
rar bulunmaktadır.

İlk boyut, bireyleri veya grupları hedef alarak onların etnik, dinsel, cinsiyet, cinsel eğilim veya baş-
ka niteliklerine dayalı olarak ayrımcılığa maruz bırakan çeşitli türden nefret söylemleri oluşturmaktadır. 
İkinci boyut, görsel veya yazılı olarak cinsel bakımdan saldırgan veya bireyleri saldırgan cinsel tutum-
lara yönlendirebilecek nitelikler taşıyan içeriklerin çevrimiçi ortamda yer alması veya dolaşımı. Üçüncü 
boyut ise, çocukları cinsel yönden nesneleştiren içeriklerin varlığı ve dolaşımı.

ÇEVRİMİÇİ ORTAMDA NEFRET SÖYLEM(LER)İ
Nefret söyleminin yaygınlaşması ve bunu ifade edenler bakımından internet, tıpkı diğer suçlarda ol-

duğu gibi faillerine bir dizi avantaj sağlamaktadır. Diğer siyasi hareketler ve örgütler için olduğu gibi, in-
ternet; potansiyel küresel hedef kitleye ulaşmak için sınırlı mali ve maddi kaynaklara sahip aktörlerin bir-
birleriyle iletişimini sağlayan düşük maliyetli ve verimli bir araçtır. Öte yandan, internet bu söylemin üre-
ticisi ve dile getiricilerine anonim kimliklere bürünerek nefret suçu kapsamındaki yasalardan korunma 
imkanı da vermektedir. Ayrıca, nefret söyleminin rahatsız edici nitelikleri göz önüne alındığında bunla-
rın ana akım medyada yer bulması ve bunlar aracılığıyla kitlelere ulaşması zordur fakat internet bu tür 
araçların atlanarak dolaşıma girmesi konusunda engelleyici hiçbir sınıra tabi değildir. Son olarak inter-
net, aşırı eğilimlere sahip kişi ve grupların özgül olarak etki altına almayı hedefledikleri alıcılara mesaj-
larını çeşitli yollarla iletmelerine imkan sağlayan bir araç konumundadır.

Nefret Söylemine Dair Yasal Mücadele ve Zorlukları
Nefret söyleminin odağı olan grup veya kişiler yasaları devreye sokup hak arama veya güvenlikle-

rinin sağlanması talebinde bulunmak isteyebilirler. 1990’ların ortalarından bu yana, Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler arasında çevrimiçi yasa dışı ve zararlı içeriklerle ilgili hükümlerin uygulanması konusunda, ulus-
lararası iş birliğinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere, çeşitli adımlar atılıyor. Fakat belki de nefret söy-
lemiyle etkin mücadele etmenin önündeki en büyük engel, her ülkenin ulusal ölçekte farklılaşan yasal, 
adli ve cezai düzenlemelerinin farklılaşıyor olmasıdır. Dolayısıyla, internet üzerinden üretilen ve dolaşı-
ma sokulan nefret söylemiyle etkin bir biçimde mücadele edebilmenin temel koşullarından birisinin ulus 
ötesi mutabakat ve düzenlemelerin devreye sokulması olduğu söylenebilir. 
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Pornografi, Çocuk İstismarı ve Bu Suçlarla Mücadele
İnternetin başlangıç yıllarında bile, pornografik görüntülerin dağıtımının yaygın olduğu biliniyor. 

1970’lerin sonu ve 1980’lerin başlarında, bilgisayar programcılarının ağ sistemleri üzerinden müstehcen 
ve pornografik içeriklerin görüntülenebilmesini ve paylaşımını mümkün kılan yazılımlar geliştirdikleri bi-
linmektedir. Ancak 1990’ların ortalarından itibaren kişisel bilgisayarların kullanımının artması ve interne-
tin yaygınlaşmasıyla internet pornografisinde olağanüstü bir genişleme yaşandı.

Çocuk Pornografisi
Başka hiçbir siber suç internette çocukların cinsellik içeren görüntülerinin dolaşımı kadar kaygı veri-

ci değildir. Bu tür görüntülerin toplumun ezici çoğunluğu nezdinde tiksinti yarattığı bilinmektedir. Çocuk 
pornografisi sorunu, son yıllarda yüksek pedofilli bazı popüler kamusal figürlerin işin içine dahil olmasıy-
la daha çok tartışılmaya başlandı.

Her türlü önleme karşın, çevrimiçi çocuk pornografisi ile mücadele etme konusunda özellikle bu yön-
lü içeriklerin üretim, dağıtım ve tüketimi konularında, genellikle ulusal sınırları aşan çeşitli engeller bu-
lunmaktadır. İlk olarak birçok ülke çocuk pornografisiyle mücadele için yoğun bir çaba gösterirken, di-
ğerleri bunu yeteri kadar yapmamaktadır. İkinci olarak çocuk pornografisine yönelik mücadelede yasal 
hükümler bulunsa bile, neyin çocuk pornografisi olarak tanımlanacağı hususunda önemli farklılıklar gö-
rülebilmektedir. Çocuk pornografisi suçunun tanımı, kapsamı ve önlenmesi konusundaki bu farklılıklar 
özellikle etkili bir uluslararası mücadele vermeyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca, yasal hüküm ve düzenlemel-
rin olması tek başına yeterli değildir; bu alanda teknik uzmanlık, mali kaynaklar ve personel yeterliliği 
sağlanamazsa çocuk pornografisi ile mücadelede başarılı olunamaz.

SİBER SUÇLAR VE SİBER ÖZGÜRLÜK: GÖZETLEME, MAHREMİYET VE SUÇU ÖNLEME
Günümüzde çevrimiçi gözetim ve gizlilik ile özgürlükler arasındaki denge üzerine yoğun bir mücade-

leye tanık olduğumuzu söyleyebiliriz. Otoriterler örgütlü suçlarla, teröristlerle, sapıklarla, dolandırıcılar-
la ve benzerleriyle mücadele etmek için izleme ve gözetlemenin sınırlarını genişletmeye çabalarken öz-
gürlük taraftarları ise mahremiyet ve gizliliğin ihlal edilmesinden kaçınmak için bunu sağlayan güçlendi-
rici araçların kullanımının yaygınlaştırılmasını savunuyorlar. Siber suç tehdidine karşı toplumu korumak 
için gösterilen çabalar, çevrimiçi özgürlüğün kendisinin geleceği açısından geniş kapsamlı tartışmaları 
yapmayı zorunlu kılıyor görünmektedir.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Hacker, hackerlık, hactivizm, kırıcılar, 
korsanlar, korsanlık gibi kavramlar aşa-
ğıdaki suç türlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Para suçları B) Siyasi suçlar
C) Siber suçlar D) Ticari suçlar
E) Şiddet suçları

AÇIKLAMA
Siber suç internetin ortaya çıkışı ile başlamıştır.

YANIT: C

2. Devletlerin internet aracılığıyla yurttaşla-
rı gözetlemek, izlemek ve denetim altına al-
masını tanımlamak için kullanılan “Büyük Bi-
rader” deyimi aşağıdaki yazarlardan hangi-
sinin hangi eserinden esinlenilmiştir?

A) George Orwell - Hayvan Çiftliği
B) Albert Camus - Yabancı
C) George Orwell - Bin Dokuz Yüz Seksen 

Dört
D) Kafka - Dava
E) Kafka - Şato
 

AÇIKLAMA
Büyük Birader ya da İngilizce’deki özgün adıyla 
Big Brother, George Orwell tarafından kaleme alı-
nan Bin Dokuz Yüz Seksen Dört adlı romanda yer 
alan kurgusal karakterlerden biridir. Romana gö-
re Büyük Birader totaliter bir rejimle yönetilen ik-
tidar partisinin kendi çıkarları uğruna halkı üzerin-
de büyük baskı kurduğu Okyanusya Ülkesi’nin gi-
zemli diktatörüdür.

YANIT: C

3. Aşağıdakilerden hangisi siber suçları di-
ğer suçlardan ayıran özelliğidir?

A) Bilişim sistemi olmadan işlenemez
B) Cezası diğer suçlardan azdır
C) Oluşmuş bir hukuk sistemi yoktur
D) Çoğu zaman suçu işleyenler haklıdır
E) Daha çok devlet işlenen suçlardır

AÇIKLAMA
Siber suçu diğer suçlardan ayıran özelliği bir bili-
şim sistemi olmadan işlenememesidir. Bu suç tü-
rü bilgisayar ve internete özgü suçlar olarak da ad-
landırılabilir.

YANIT: C

4. Aşağıdakilerden hangisi siber suçlar ka-
tegorisine girmez?

A) Verileri silme
B) Şifreleme
C) İletişimi engelleme
D) İletişimi kayıt etme
E) Chatleşme

AÇIKLAMA
Chat internette sohbet anlamına gelmektedir.

YANIT: E

5. İlk ticari tarayıcı ne zaman devreye gir-
miştir?

A) 1974 B) 1984
C) 1994 D) 2004
E) 2014

AÇIKLAMA
İlk tarayıcı Netscape 1994 yılında devreye girer-
ken ertesi yıl Microsoft kendi internet tarayıcısı 
olan Explorer’ı piyasaya sürdü.

YANIT: C
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6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar odak-
lı suçlardandır?

A) Virüs saldırıları
B) Hırsızlık
C) Kara para aklama
D) Cinsel taciz
E) Nefret söylemi

AÇIKLAMA
Bilgisayar odaklı suçlar internetin kuruluşu ve 
mevcudiyeti ile birlikte ortaya çıkan ve ondan ba-
ğımsız olamayan hackleme, virüs saldırıları, ve 
web sitesi tahrifatı gibi suçlardır.

YANIT: A

7. Bireylerin korunmasına yönelik yasaları 
ihlal ederek insanlara psikolojik zarar ver-
mek üzere hedef haline getirmek aşağıda-
ki suçlardan hangisinin kapsamındadır?

A) Siber ihlal tecavüz
B) Siber aldatma ve hırsızlık
C) Siber pornografi
D) Siber şiddet
E) Siber ticaret

AÇIKLAMA
Bireylerin korunmasına yönelik yasaları ihlal ede-
rek insanlara psikolojik zarar vermek üzere hedef 
haline getirmek siber şiddet suçları kapsamındadır.

YANIT: D

8. Marksistler suç ile sosyo ekonomik marji-
nallik arasındaki ilişkiselliği aşağıdakiler-
den hangisine bağlar?

A) Sınıf temelli önyargılardan hareket eden 
hukuk sistemine

B) Suçluların belli bir grupla bağlantısına
C) Suçluların eğitim düzeyine
D) Suçluların ideolojik yapısına
E) Suçluların yetişme tarzına

AÇIKLAMA
Marksist ve kimi eleştirel kriminologlar suç ile sos-
yo ekonomik marjinallik arasındaki ilişkiselliğin suç-
luların belirgin bir toplumsal grupla bağlantısından 
çok sınıf temelli önyargılardan hareket eden hukuk 
sisteminin bir ürünü olduğunu iddia etmektedirler.

YANIT: A

9. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim ve 
diğer insanların bilgisayarlarını onlardan 
gizlice ve onların yerine kullanmak anla-
mına gelen suç tanımı aşağıdakilerden 
hangisine aittir?

A) Korsanlık B) Hackerlık
C) Anarşizm D) Hırsızlık
E) Kaçakçılık

AÇIKLAMA
Hackerlık bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişim ve 
diğer insanların bilgisayarlarını onlardan gizlice ve 
onların yerine kullanmak anlamına gelir.

YANIT: C

10. Aşağıdakilerden hangisi hackerların suç 
sayılan eylemlerinden biri değildir?

A) Veri kaynakları hırsızlığı
B) Sistem sabotajı
C) Web sitesi tahrifatı
D) Sistem kurma
E) Sistem yıkımı

AÇIKLAMA
Sistem kurma hackerlık suçlarından değildir. Sis-
tem sabotajı, sistem değiştirme ve sistem yıkımı 
birer suçtur.

YANIT: D

11. Aşağıdakilerden hangisi hackerların ken-
dilerinin ifade ettikleri motivasyonların-
dan biri değildir?

A) Entellektüel merak
B) Özgürce bilgi alışverişi
C) Çalmadan duramama
D) Bilginin sınırlarını genişletme arzusu
E) Siyasal otoriterliğe direniş

AÇIKLAMA
Hackerların kendi ifadelerine bakıldığında moti-
vasyonlarının şunlar olduğu görülür: Entellektüel 
merak, özgürce bilgi alışverişi, bilginin sınırlarını 
genişletme arzusu, siyasal otoriterliğe direniş ve 
hassas sosyal verileri korumakla görevli olanların 
ihmalkarlık ve becerisizliklerini teşhir ederek bilgi-
sayar güvenliğinin iyileştirilmesi.

YANIT: C
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12. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi suçlu-
ların ve suçluluğun bireyselci terimlerle 
tanımlanmasını reddeder ve gruplara ai-
diyet duyan suçluların ayırt edici nitelik-
te bir takım ortaklaşa inançlar tutumlar ve 
değerlere sahip olduklarını öne sürer?

A) Alt Kültür suç yaklaşımı
B) Kademeli işbirliği yaklaşımı
C) Savunmasızlık yaklaşımı
D) Düzensizlik yaklaşımı
E) Sosyal kaygı yaklaşımı

AÇIKLAMA
Alt kültür suç yaklaşımı suçluların ve suçluluğun 
bireyselci terimlerle tanımlanmasını reddeder. Bu 
tür yaklaşımların tersine analistler suç ve suçlu-
luğu sosyal grup üyeliği bağlamında ele alırlar. 
Gruplara aidiyet duyan suçlular ayırt edici nitelik-
te bir takım ortaklaşa inançlar tutumlar ve değer-
lere sahiptirler.

YANIT: A

13. Polis ve asker aracılığıyla zor ve şiddet uy-
gulanan Zapatista gerillalarına ve Zapatista 
toprak hakkı savunucularına destekte bulun-
mak için bir eylem yapılmış ve bunun sonu-
cunda hükümet işlemez hale getirilen bilgisa-
yar altyapısı nedeniyle baskılara son vermek 
zorunda kalmıştır. Zapatista hareketi de dün-
ya çapında bilinir hale gelmiştir.

 Yukarıdaki eylem hangi hactivizm biçimi-
ne örnektir?

A) E-Posta bombardımanı
B) Web sitesi tahrifatı
C) Sanal oturma eylemi ve ablukaya alma
D) Virüsler ve solucanlar
E) Çevrimiçi fikri mülkiyet hırsızlığı ve sanal 

korsanlık

AÇIKLAMA
Sözü edilen eylem sanal oturma ve ablukaya alma 
eylemine örnektir.

YANIT: C

14. Aşağıdakilerden hangisi hactivist bir ey-
lem biçimi değildir?

A) Sanal oturma eylemi
B) Virüs bulaştırma
C) Web sitesi tahrifatı
D) Fikri mülkiyet telif hakkı ve korsanlık
E) Mekan işgali

AÇIKLAMA
Mekan işgali bilgisayarda geçekleşen bir suç de-
ğildir.

YANIT: E

15. Aşağıdakilerden hangisi telif hakları ihla-
linin internet ortamı üzerinden yaygınlığı 
sebeplerinden değildir?

A) İnternetin hızlı bir pazarlayıcı olması
B) Maliyetin düşük olması
C) Gümrük sorununu aşabilmesi
D) maliyetinin olmaması 
E) Kopyalamanın hızlı olması

AÇIKLAMA
Dijital materyallerin internet aracılığıyla hızlı pa-
zarlanıyor olması telif hakkı ihlalini yaygınlaştırıcı 
bir neden değildir.

YANIT: A
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi internet ortamın-
da yaşanan suçlardan biri değildir?

A) Telif hakkı ihlalleri
B) Sahte veya çalıntı mal satışı
C) Çevrimiçi kumar veya bahis oyunları
D) Çocuk istismarı ve pornografisi
E) Cinayet

2. Bir bilişim sisteminin güvenliğini ve bu-
na bağlı verileri veya kullanıcısını hedef 
alan ve bilişim sistemini kullanarak işle-
nen suçlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siber suç
B) Siyasi suç
C) Adi suç
D) Terörizm
E) Anarşizm

3. Kişisel bilgisayarlar dahil zaten mevcut 
olan birçok tekil ağı tek bir düğüm nokta-
sı etrafında bağlayan ve birbirleriyle ileti-
şimini mümkün kılan sistem aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Siber
B) İnternet
C) Bilgisayar
D) Elektronik
E) Bilişim

4. İnternetin gelişimi ve kökeni en eski aşa-
ğıdakilerden hangisine kadar izlenebil-
mektedir?

A)  ABD- 1960
B) İngiltere-1960
C) İngiltere -1970
D) ABD-1980
E) Rusya-1970

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar des-
tekli suçlardan biri değildir?

A) Dolandırıcılık
B) Hırsızlık
C) Cinsel taciz
D) Virüs saldırıları
E) Pornografi

6. Hackleme, virüs yollama vb. araçlarla in-
sanların sınırlarını ihlal ederek onların 
mülkiyetlerine tecavüz etmek, zarar ver-
mek aşağıdaki siber suç türlerinden han-
gisine dahil edilebilir?

A) Siber şiddet
B) Siber pornografi
C) Siber ihlal tecavüz
D) Siber aldatma hırsızlık
E) Siber dolandırıcılık

7. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi potan-
siyel suçluların potansiyel hedeflerle kur-
dukları ilişkide zaman ve mekanı nasıl 
kullandıklarına odaklanır?

A) Alt Kültür suç yaklaşımı
B) Rutin etkinlik yaklaşımı
C) Savunmasızlık yaklaşımı
D) Düzensizlik yaklaşımı
E) Sosyal kaygı yaklaşımı

8. Sosyal dışlanmanın suç konusundaki et-
kisini ekonomik yapılar ve süreçlerin so-
nucu olarak gören yaklaşım aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yeni Sağ yaklaşımı
B) Düzensizlik yaklaşımı
C) Yeni Sol yaklaşımı
D) Sosyal kaygı yaklaşımı
E) Rutin etkinlik yaklaşımı
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9. Eski tüfek hackerlar kendilerini aşağıdaki 
terimlerden hangisiyle tanımlarlar?

A) Siber
B) Korsan
C) Uzman
D) Kırıcı
E) Usta

10. Bir bilgisayar kullanıcısının veya sahibi-
nin kendi sistemi içinde yer alan hizmet-
lere erişimini ve onların kullanımını engel-
leyen siber saldırı biçimi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Veri kaynakları hırsızlığı
B) Özel veya gizli bilgi hırsızlığı
C) Sistem sabotajı
D) Hizmet reddi
E) Web sitesi tahrifatı

11. Hackerlığı açıklamaya çalışan yaklaşım-
lara göre yayın görüldüğü kilit kavram-
lar aşağıdaki şıklardan hangisinde veril-
miştir?

A) Erkeklik- gençlik
B) Yaşlılık- erkeklik
C) Kadınlık-gençlik
D) Kadınlık- yaşlılık
E) Erkeklik- zeka

12. 1993 yılından bu yana ABD’ nin Nevada 
Las Vegas kentinde her yıl düzenlenen 
dünyanın en büyük yıllık hacker konferan-
sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ARPANET
B) JANET
C) NSFNET
D) Netscape
E) DefCon

13. 1998 yılında kendilerini “Kara İnternet Kap-
lanları” olarak adlandıran grup Sri Lanka 
elçiliklerine haftanın her günü 800’ün üze-
rinde e-posta göndererek bu kuruluşların 
e-posta sistemlerini kullanamaz hale ge-
tirmişlerdir. Bu eylem aşağıdaki hackerlık 
biçimlerinden hangisine örnektir?

A) Web sitesi tahrifatı
B) E-Posta bombardımanı
C) Sanal oturma
D) Virüsler
E) Telif hakkı korsanlığı

14. Gerçek maddi dünyada insanlar suç veya 
başka bir durum karşısında semt ve ilçeyi 
kent ile kırsalı kasaba ile köyü ayırt eder ve 
bunların sınırlarını tayin eder. Ancak benzer 
bir saptama siber dünyada olamaz. 

 Bu durum siber dünyanın hangi özelliği-
nin göstergesidir?

A) Mekan bağımlılık
B) Mekan ötesilik
C) Mekan dışılık
D) Mekan merkezlik
E) Mekan aynılık

15. Kişisel bilgisayarların kullanımının artma-
sı hangi yıllarda olmuştur?

A) 1960 B) 1970 C) 1980
D) 1990 E) 2000
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. E Korsanlık, telif hakları çevrimiçi kumar 
veya bahis oyunları, nefret söylemi, ço-
cuk istismarı ve pornografisi internet or-
tamında sıklıkla karşılaşılan suçlardır.

2. A Siber suç, bir bilişim sisteminin güvenliği-
ni ve buna bağlı verileri veya kullanıcısını 
hedef alan ve bilişim sistemini kullanarak 
işlenen suçtur.

3. B İnternet, kişisel bilgisayarlar dahil zaten 
mevcut olan birçok tekil ağı tek bir dü-
ğüm noktası etrafında bağlayan ve birbir-
leriyle iletişimini mümkün kılan sistemdir.

4. A İnternetin kökeni ve gelişimi 1960’larda 
ABD ordusu tarafından desteklenen bir 
ağa ARPANET’e değin izlenebilmektedir.

5. D Virüs saldırıları bilgisayar odaklı suçlar-
dandır.

6. C Siber ihlal tecavüz hackleme, virüs yolla-
ma vb. araçlarla insanların sınırlarını ih-
lal ederek onların mülkiyetlerine tecavüz 
etmek, zarar vermek suçudur.

7. B Rutin etkinlik yaklaşımı potansiyel suçlu-
ların potansiyel hedeflerle kurdukları iliş-
kide zaman ve mekanı nasıl kullandık-
larına odaklanır. Suçu tanımlarken çev-
resel ve yerel faktörlerin etkileri üzerine 
odaklanmış bu tarz teorik yaklaşımlar su-
çu önleme ve giderek ortadan kaldırma-
ya yönelik suç haritalandırması ölçümü 
ve önleyici programların geliştirilmesi ko-
nularına da ilham kaynağı olmuştur.

8. C Sosyal dışlanmanın suç konusundaki et-
kisini ekonomik yapılar ve süreçlerin so-
nucu olarak gören ve açıklayan sol ger-
çekçi yaklaşım ile sosyal dışlanmayı bi-
reylerin beceriksizlik ve sorumsuzlukla-
rına atfeden yeni sağ yaklaşım tartışma 
halindedir.

9. D Eski tüfek hackerlar öfkeli bir biçimde 
kendilerinin sahip olduğu tutum ve olum-
lu algıyı çürüten hackerlık anlayışını tü-
müyle reddetmekteler ve onlardan kendi-
lerini ayırt etmek için hacker yerine “kırı-
cı” teriminin kullanılmasını isterler.

10. D Hizmet reddi temelde bir bilgisayar kul-
lanıcısının veya sahibinin kendi sistemi 
içinde yer alan hizmetlere erişimini ve on-
ların kullanımını engelleyen siber saldırı 
biçimidir.

11. A Neden ve gerekçeleri farklılaşsa da hem 
psikolojik hem de toplumsal temelli ola-
rak hackerlığı açıklamaya çalışan yak-
laşımların erkeklik ve gençlik gibi iki ki-
lit kavrama özellikle vurgu yaptıkları gö-
rülür.

12. E Defcon 1993 yılından bu yana ABD’ nin 
Nevada Las Vegas kentinde her yıl dü-
zenlenen dünyanın en büyük yıllık hac-
ker konferansıdır.

13. B Kara İnternet Kaplanları E- posta hacker-
lığı eylemidir.

14. B Siber dünya esasında basit olarak me-
kan ötesi bir çevredir.mekanı oluşturan 
tüm noktalar arasında sıfır mesafe vardır.

15. D 1990’ların ortalarından itibaren kişisel bil-
gisayarların kullanımının artması ve in-
ternetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet 
suçlarında artış yaşandı.
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Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Kadına Yönelik Şiddet ve Suçların 
Sosyolojisi ve Türkiye örneği incelenmiştir. Kadına Yönelik Şiddeti Ön-
leme Stratejileri ve Politikaları irdelenmiştir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2 - 3

Kadına yönelik şiddet esasen geçmişten günümüze devam eden fakat günümüzdeki dinamiklerle 
yeni boyutlar ve görünümler kazanan bir şiddet biçimidir. Kadına yönelik şiddeti sosyolojik açıdan ele 
alan yaklaşımlar bu olguyu en temelde toplumdaki cinsiyet rolleri ve cinsiyetler arası eşitsizlik perspekti-
finden ele alırlar. Kadına yönelik şiddet, temelinde ataerkil toplumsal cinsiyet ilişkileri ve pratikleri ile iliş-
kili olarak anlaşılması gereken bir olgudur. Diğer bir deyişle, kadınlar ve erkekler arasında eşit olmayan 
iktidar ilişkileri temelinde kadınların cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalmalarının bir sonucudur. Kadı-
na yönelik şiddet ataerkil toplumsal cinsiyet pratiklerinin egemen olduğu tüm toplumlarda ve durumlar-
da farklı biçimlerde kendisini gösterebilmektedir.

Dünya genelinde kadın hareketlerinin çabaları, uluslararası kurumların çalışmaları, devletlerin CE-
DAW Sözleşmesi gibi uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde hareket etmeleri ve artan kamuoyu far-
kındalığı neticesinde kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli aşamalar kaydedilmiştir. Türkiye’de 
ise kadın haklarına yönelik çalışmalar yürüten örgütlerin çabalarıyla birlikte kadına yönelik şiddet soru-
nu 1980’li yıllarda gündemde yer almaya başlamıştır. Türkiye 1985 yılında CEDAW Sözleşmesi’ni onay-
lamış ve sözleşme 19 Ocak 1986 yılında yürürlüğe girmiştir. Kadına yönelik şiddete ilişkin hukuki altya-
pı ise 1990’lı yıllardan itibaren ilerlemeler kat etmeye başlamıştır. Kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet 
kapsamında değerlendirilmek suretiyle ilk kez 1998 yılında yapılan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Da-
ir Yasa ile hukuksal metinler arasında yer almıştır. Şiddete uğrayan kadınların başvurabildeceği, kadın-
lara maddi, manevi ve hukuksal destek olmaya yönelik çalışmalar yapan Şiddet Önleme ve İzleme Mer-
kezler (ŞÖNİM) ve kadın sığınmaevi/ konukevi gibi kurumsal yapılar kurulmaktadır. 

Bu olumlu gelişmelere karşın; kadına yönelik şiddet olgusunda son dönemde bir artış yaşandığı gö-
rüşü de öne sürülmektedir. Sorunlarla baş edememe düşüncesi, değişen toplumsal cinsiyet ilişkilerine 
uyum sağlanamaması gibi durumların erkek saldırganlığını artırdığı görüşü dile getirilmektedir. 

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
İnsana yönelik, onun bireysel veya toplumsal yaşantısını olumsuz etkileyecek veya etkileme olasılı-

ğı olacak şekilde gerçekleşen her türlü fiziksel saldırıyı veya tahakküm altına alıcı davranışı şiddet ola-
rak değerlendirmek mümkündür.

 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, 20 Aralık 1993 tarihli Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kal-
dırılmasına Dair Bildirge’sinde kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddet; “ister kamusal isterse özel ya-
şamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek 
olan, cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgür-
lükten yoksun bırakma” olarak tanımlanmıştır. Bu bildirge, kadına yönelik şiddeti detaylı ve doğrudan ele 
alan ilk uluslararası belge olması bakımından önemlidir.

Bu yaklaşım çerçevesinde kadına yönelik şiddet türleri şunlardır; 
 ➣ Duygusal şiddet: Duyguların ve duyusal gereksinimlerin, karşı tarafa baskı uygulayabilmek için 
tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır. Küçümse-
me, göz ardı etme, aşağılama, zorlama, soyutlaştırma, denetleme, engelleme, tehdit etme, küçük 
düşürme ve hapsetme gibi davranışlar duygusal şiddete ilişkindir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET VE SUÇLARIN 
SOSYOLOJİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ 7

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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 ➣ Sözel şiddet: Söz ve hareketlerin düzenli bir şekilde korkutma, sindirme, cezalandırma ve kont-
rol aracı olarak kullanılmasıdır. Sözel şiddete ilişkin bazı davranışlar; çok ağır hakaret ve sözler 
söylemek, küçük düşürücü adlar takmak, sık sık olumsuz eleştiride bulunmak ve kadınla alay 
etmek olarak örneklenebilir.

 ➣ Ekonomik şiddet: Ekonomik kaynakların ve paranın kadın üzerinde bir yaptırım, tehdit ve kont-
rol aracı olarak düzenli bir şekilde kullanılmasıdır. Ekonomik şiddete ilişkin bazı davranışlar; ça-
lışmasına engel olmak, fırsatları değerlendirmesine engel olmak, çok kısıtlı harçlık verip bununla 
ondan yapılması mümkün olmayan şeyler istemek ve gerçekleşmediğinde olay çıkarmak, çalış-
mayı reddedip kadının gelirini harcamak şeklindedir.

 ➣ Fiziksel şiddet: Kaba kuvvetin bir korkutma, sindirme ve yaptırım aracı olarak kullanılmasıdır. 
Fiziksel şiddete ilişkin bazı davranışlar şu şekildedir; itmek, tokat atmak, ısırmak, boğmaya ça-
lışmak, tekmelemek, yumruklamak, eşya fırlatmak, bükmek, fiziksel kuvvet kullanarak kadının 
evden çıkmasına veya eve girmesine engel olmak, işkence yapmak, bıçakla veya silahla tehdit 
etmek, yaralamak veya öldürmek, hasta ya da hamileyken gerekli yardımı esirgemek.

 ➣ Cinsel şiddet: Cinselliğin bir tehdit, sindirme ve kontrol etme aracı olarak kullanılmasıdır. Kadına 
cinsel bir nesne gibi davranmak, aşırı kıskançlık ve şüphecilik göstermek, cinselliği bir cezalan-
dırma yöntemi olarak kullanmak, açıkça başka kadınlara ilgi göstermek, kaba kuvvet kullanarak 
cinsel ilişkiye zorlamak, duygusal baskı kullanarak cinsel ilişkiye zorlamak, tecavüz etmek, isten-
meyen cinsel pozisyonlara zorlamak, başka kişilerle cinsel birlikteliğe zorlamak, fuhuşa zorlamak 
gibi davranışlar cinsel şiddet örneğidir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN NEDENLERİ
Kadına yönelik şiddet farklı sosyo-kültürel bağlamlarda farklı şekillerde ortaya çıkan bir olgudur. Bu 

bağlamda, şiddete zemin hazırlayan ve sorunun kök nedenini oluşturan en temeldeki unsurun erkekler 
ve kadınlar arasındaki eşitsiz güç ve iktidar ilişkileri olduğu söylenebilir. Bu eşitsiz ilişki biçimi erkeklerin 
doğal olarak sahip oldukları kabul edilen bazı özelliklerinden dolayı kadınlardan farklı ve daha üstün ol-
dukları şeklindeki zihinsel kabule dayanmaktadır. Bu bağlamda erkeklerin doğaları gereği “güçlü, man-
tıklı, iradeli ve cesur” olma niteliklerine sahip oldukları kabul edilir. Kadınların cinsiyetlerine özgü oldu-
ğu düşünülen yatkınlık, davranış ve nitelikler arasında ise “zayıf, aptal, meraklı, pek güvenilir olmayan, 
geveze, kıskanç, aklı havada, mantıksız, histerik” olma veya olumsuz olmayan nitelemelerden “kırılgan, 
yumuşak, fedakar, saf ve utangaç” olma yer almaktadır. Erkeklerin ve kadınların doğalarının farklı özel-
likleri olduğu düşüncesi nihayetinde cinsiyetler arası hiyerarşik ilişkilerin kurulmasına ve erkek cinsiyeti-
nin kadın cinsiyetinden daha “değerli” olduğu anlayışına temel oluşturmaktadır.

Günümüzde kadına yönelik şiddete zemin oluşturan ve şiddetin sürmesine neden olan top-
lumsal faktörler şu şekildedir:
1. Kültürel Faktörler

 ➣ Toplumsal cinsiyet temelli sosyalleşme 
 ➣ Erkeklerin fıtri olarak daha üstün olduklarına dair inanış
 ➣ Erkeklere kadınlar ve kız çocukları üzerinde mülkiyet hakkı tanıyan değerler sistemi
 ➣ Ailenin erkeğin kontrolündeki özel bir alan olduğu konusundaki anlayış
 ➣ Evlenme ile ilgili adet ve gelenekler (başlık parası, çeyiz)

2. Ekonomik Faktörler
 ➣ Kadınların ekonomik bakımdan erkeklere bağımlılığı
 ➣ Nakit para ve kredi kullanma olanaklarına sınırlı erişim
 ➣ Boşanma ve dul kalma sonrası gibi özel durumlarda veya genel olarak miras, mülkiyet hakkı, 
ortak alanlarının kullanımına ilişkin ayrımcılık yapan yasalar

 ➣ Kayıtlı veya kayıt dışı sektörlerdeki istihdama sınırlı erişim
 ➣ Kadınların eğitim ve yetişme olanaklarına sınırlı erişimi

3. Hukuki Faktörler
 ➣ Yazılı hukuki metinlerde ve teamüllerde kadınların daha düşük statüleri
 ➣ Boşanma, velayet ve miras ile ilgili yasal ve hukuki düzenlemeler
 ➣ Tecavüz ve ev içi istismarın yasal tanımı
 ➣ Polis ve hakimlerin kadınlara yönelik duyarsız muameleleri 
 ➣ Kadınların düşük düzey hukuki okur-yazarlığı
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4. Politik Faktörler
 ➣ Kadınların iktidar, politika, medya organlarında, resmi ve tıbbi mesleklerde yetersiz düzeyde tem-
sil edilmeleri

 ➣ Kadına yönelik ev içi şiddetin ciddiye alınmaması 
 ➣ Ailenin özel ve devletin kontrolünün ötesinde bir alan olduğuna dair kanı
 ➣ Baskın durum ve anlayışlara, dini kurallara meydan okumanın riskleri
 ➣ Kadınların politik bir güç olarak yetersiz örgütlenmemeleri 
 ➣ Kadınların örgütlü politik sisteme sınırlı katılımları

Kadına yönelik şiddetin bazı biçimleri kimi zaman gelenek veya töre olarak kabul edilen bazı uygu-
lamalar nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bazı Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde uygulanmakla birlikte kadın 
sağlığına olumsuz etkilerinden dolayı birçok ülkede yasaklanan “kadın sünneti” buna bir örnek olarak 
verilebilir. Mısır’da bu uygulamayı devam ettiren toplumsal kesimler arasında gerçekleştirilen bir sos-
yal araştırma, sünnet ettirilen kızların annelerinin uygulamayı gerçekleştirmeleri için sağlık çalışanlarına 
başvurduklarını göstermiştir. Bu süreçte bazı sağlık çalışanlarının yasal riskleri üstlenme pahasına ai-
lelerde iş birliği yapıyor olmaları da dikkat çekici bir bulgudur. Bu durum kadına yönelik şiddetin toplum-
larda gelenek veya töre olarak kabul edilen biçimlerine karşı mücadeledeki güçlüklere işaret etmektedir.

 Ataerkil değerler sistemi çerçevesinde şekillenen toplumsal normlar, kadınları bağımsız bireyler 
olarak görmekten ziyade bir ailenin ferdi, bir erkeğin eşi ve çocukların annesi olarak tanımlar. Bu gele-
neksel tanımlamalara uygun rol ve davranışlar sergileyen kadınların şiddete uğraması toplumca kabul 
edilmez. Keza kadınlar da bu sistem içinde statü kazanmak ve kendilerine yönelen baskıyı üzerlerinden 
atmak için rıza gösteren ve uzlaşan bir yaklaşım sergileyebilirler. Deniz Kandiyoti, ataerkil sistemlerde 
yaşayan kadınların bu tutumlarını “ataerkil pazarlık” olarak tanımlamaktadır.

 Türkiye’deki kadına yönelik şiddet konusunda gerçekleştirilen sosyolojik çalışmaların bir bölümü, 
şiddetin olağanlaştırılması üzerinde durmuştur. Şiddete maruz kalan kadınlar, yaşadıkları durumun dı-
şına çıkabilmek için genellikle ev dışından akraba ve yakınların desteğine ihtiyaç duyarlar. Aynı zaman-
da kurumsal ve yasal mekanizmaların kadına destek olacak şekilde işletilmesi gerekir. Oysa bu tür du-
rumlara yönelik olarak sorunla yüzleşmeme yaklaşımı baskın hale gelebilmektedir.

Türkiye genelinde 2014 yılında gerçekleştirilen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” araştır-
masında eşi veya birlikte olduğu kişinin fiziksel şiddetine maruz kalmış kadınlara uğradıkları şiddetin 
nedeni sorulduğunda kadınlar “erkeğin ailesiyle sorun yaşama” yı en yaygın gerekçe olarak beyan et-
mişlerdir. Bu araştırmada aynı zamanda 25-35 yaş arasında kadına yönelik şiddet uygulamaktan dola-
yı mahkum olmuş genç erkeklerle kadına yönelik şiddetin nedenleri üzerine görüşüldüğü odak grup gö-
rüşmesi de yapılmıştır. 

Görüşülen erkeklere göre kadına yönelik şiddetin nedenleri arasında; 
 ➣ Ailelerin çocuklarını yetiştirme biçimleri, 
 ➣ Günümüzde geleneksel kadın-erkek rollerinin değişmesi, 
 ➣ Kadınların haklarının bilincinde olmaları, 
 ➣ Erkeklerin ise daha az değişmesi, 
 ➣ Evi geçindirme sorumluluğunun erkeklerde olması, 
 ➣ Ekonomik sorunlar, 
 ➣ Erkeğin alkol kullanımı, 
 ➣ Erkeklerin namus algısı ile birlikte aldatılma algısı gibi konular dile getirilmiştir.

Türkiye’deki kadına yönelik şiddetin yaygınlığı hakkında yapılan izleme ve araştırma gerçekleştiren 
çalışmaların sayısı son yıllarda artış içindedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yol alınabilmesi için 
öncelikle bu sorunun toplumdaki yaygınlığının bilinmesi ve mücadelede öncelik verilmesi gereken alan-
ların tespit edilmesi gerekir. Bu ise kapsamlı, geçerli ve güvenilir verilere ihtiyaç olduğu anlamına gelir. 
Kadınlar; uyandıkları, şiddetin daha da büyümesinden korktukları, kendilerine güvenmedikleri, hakları-
nı bilmemeleri veya bilseler bile haklarını kullanmaktan endişe etmeleri, hukuksal sisteme ilişkin güçlük-
lerle karşılaşmaları nedeniyle yaşadıkları bu tür olaylar karşısında resmi başvuru yapmaktan çekinebi-
lirler. Bu durum bu olguya ilişkin idari kayıtlardan elde edilen verilerin kapsam yetersizliği ve düzensiz-
likler göstermesine neden olur.
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Türkiye genelinde gerçekleştirilen aile içinde ve toplumsal alanda şiddet araştırması, ailede karar al-
ma süreçlerine katılımla eşler arası şiddet davranışı arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Araştırmanın 
bulgularına göre ailedeki karar alma süreçlerine aile üyelerinin katlımı arttıkça eşler arası duygu ve dü-
şünceleri paylaşım düzeyleri açısından tatmin edici ve uyumlu ilişki olasılığı artmakta; aynı şekilde eş-
ler arasındaki şiddet görünümü de gerilemeye uğramaktadır. Çalışma, toplumsal cinsiyete bağlı farklı-
lıkların azaldığı; eşler arasında duygu ve düşünce paylaşımının arttığı kadın-erkek ilişkilerinde, şidde-
tin ortaya çıkma olasılığının önemli derecede azaldığını göstermektedir. Aşağıda belirtilen özelliklere 
sahip olan birey veya ailelerde nispeten daha yüksek düzeyde şiddete başvurma eğilimi saptanmıştır. 

 ➣ Düşük düzeyde bireysel gelir
 ➣ Düşük düzeyde eğitim
 ➣ Kalabalık ailelerde yaşam kirada ve/veya gecekonduda oturma
 ➣ Çocuklukta şiddete maruz kalma
 ➣ Yetiştirme yurdunda, yatılı okul ortamında veya tek ebeveyn ile büyüme 
 ➣ Sık alkollü içki kullanma

Türkiye’de 2008 ve 2014 yıllarında kadına yönelik aile içi şiddetin ülkedeki mevcut durumunu çe-
şitli boyutlarıyla yansıtmak üzere “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” gerçekleştiril-
mektedir. Bu araştırmalarda kadına yönelen fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet türlerinin Tür-
kiye genelindeki yaygınlığı, standart ölçütler kullanılarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu ölçütler hazır-
lanırken Dünya Sağlık Örgütü’nün “Çok Ülkeli Kadın Sağlığı ve Aile İçi Şiddet Araştırması’ndaki tanım-
lar ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” dikkate alın-
mıştır. Araştırma kapsamında özellikle eş(ler) veya birlikte olunan erkek(ler) tarafından yönelen şiddetin 
yaygınlığını tespit etmede kullanılan şiddet türlerine ilişkin ölçütlerin bilinmesi kadına yönelik şiddetin ne 
denli farklı biçimlerde ortaya çıkabileceğinin anlaşılması açısından önemlidir.

Kadına Yönelik Aile Şiddet Araştırması şiddete maruz kalma ihtimali özellikle yüksek olan bazı kadın 
gruplarına da işaret etmektedir. Bunlardan ilki, 18 yaşından önce evlenmiş kadınlardır. Ülkemizde 18 
yaşından önce evlenmiş kadınların yaklaşık yarısı fiziksel ve/veya cinsel şiddete, yaklaşık 1/5’i ise cin-
sel şiddete maruz kaldığını beyan etmiştir. Boşanmış/ayrı yaşayan kadınlar da şiddete daha fazla ma-
ruz kalan diğer bir gruptur. Bu kadınların yaklaşık 3/4’ü yaşamlarının bir dönemlerinde fiziksel ve/veya 
cinsel şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE İLGİLİ ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELER
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW)
1981 yılında 20 ülke tarafından onaylanarak uluslararası bir sözleşme haline gelmiştir. Kadınlara 

yönelik cinsiyet ayrımcılığını ve kadına karşı şiddeti engellemeye yönelik olarak kadının insan hakları-
nı gözeten bağlayıcı hükümleri içeren hukuksal bir sözleşmedir. Sözleşme kadına yönelik şiddetin ön-
lenmesine yönelik doğrudan hükümler içermemektedir. Bunula birlikte sözleşme kadına yönelik ayrım-
cılığı yasal, kültürel, toplumsal ve siyasal alandaki farklı biçimlerini ortaya koyarak tanımlar. Sözleşme-
ye göre devletler ulusal mevzuatlarında toplumsal cinsiyet eşitliğine yer vermeli ve ülkelerinde bu yön-
deki uygulamaları takip etmelidirler.

Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Sözleşmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
İlişkin Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi
11 Mayıs 2011 tarihinde Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Sözleşme, ka-

dınların ve kız çocuklarının çoğunlukla aile içi şiddet, cinsel taciz, tecavüz, zorla evlendirilme, “namus” 
adı altında işlenen cinayetler ve kadın sünneti gibi insan haklarını ihlal eden eylemlere dikkat çeker. 

Bu sözleşmeyi imzalayan devletlerin kadına yönelik şiddeti önleme ve şiddet mağdurlarını koruma 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Sözleşme taraf devletlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin konuları eği-
tim müfredatına eklemelerini zorunlu kılmaktadır.

 2030 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
Üye ülke ve hükümet temsilcileri tarafından kabul edilen bu bildirgede ülkeler 2030 yılına değil be-

lirlenen 17 alandaki 169 hedefe ulaşmak için her türlü çabayı sarf etmeyi taahhüt etmektedir. Bu hedef-
ler arasında 5. sırada “cinsiyet eşitliğine ulaşmak, tüm kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek” hede-
fi de yer almaktadır.
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YASAL DÜZENLEMELER

 ➣ Medeni Kanun’daki Düzenlemeler: 1 Ocak 2002 yılında yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Mede-
ni Kanunu, özellikle aile içinde kadının statüsünü güçlendirerek eşler arasında eşitliği sağlamaya 
yönelik hükümler içermesi bağlamında kadına karşı şiddete yönelik de karşı hükümler barındır-
maktadır.

 ➣ Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler: 1 Haziran 2005 tarihinde uygulamaya konulan yeni 
Türk Ceza Kanunu’nda da toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde önemli değişiklikler ya-
pılmıştır. Bu bağlamda yeni yasa özellikle “kadının cinsel ve bedensel bütünlüğünü koruyan de-
ğişiklikler” içermektedir. 

Yeni Ceza Kanunu’nda kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli görülebilecek diğer hu-
suslar Karkıner tarafından şu şekilde sıralanmaktadır:

 ➣ Töre cinayetleri cezalandırılmaktadır.
 ➣ Birden fazla evlilik, resmi nikah öncesinde gerçekleştirilen dini nikah ve sadece dini nikahla ev-
lenme yasaklanmaktadır. 

 ➣ İş yerinde, eğitim kurumunda veya aile içinde cinsel taciz ve tecavüz cezalandırılmaktadır. 
 ➣ Aynı konutta yaşayan birlikteliklerde kötü muamele ve şiddet suç sayılmıştır.
 ➣ Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişi 
cezalandırılmaktadır. Erkeğe yükümlülük verilirken evli olma şartına bakılmamıştır

 ➣ Hakim ve savcı kararı olmadan yapılacak her türlü bekaret kontrolü ve genital muayene yasak-
lanmaktadır

 ➣ Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlenmesi halinde şikayet şartı aranmadan verilecek cezanın 
yarı oranında artırılacaktır.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİ ÖNLEMEYE YÖNELİK STRATEJİLER VE POLİTİKALAR
Dünya Sağlık Örgütü, farklı şiddet türlerini azaltma potansiyeli olan ve böylelikle bireylerin şiddet 

mağduru veya faili olma riskini azaltmaya yarayacak çeşitli stratejiler önermiştir. Bu stratejiler: 1. Çocuk-
lar, ebeveynleri veya bakıcıları arasında güvenli, istikrarlı ve koruyucu nitelikte ilişkiler geliştirmek 2. Ço-
cuklar ve ergenlerin yaşam becerilerine sahip olmalarını sağlamak 3. Alkole erişimi ve zarar verici şekil-
de kullanımını azaltmak 4. Silahlara ve bıçaklara erişimi sınırlandırmak 5. Kadınlara yönelik şiddeti ön-
lemek amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek 6. Şiddete temel oluşturan kültürel ve sosyal 
normların değişimini sağlamak 7. Mağdur tanıma, bakım ve destek mekanizmalarını hayata geçirmek.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Kişinin erkek ya da kadın olarak gösteril-
diği genetik, fizyolojik ve biyolojik özellik-
lere atıfta bulunan kavram hangisidir?

A) Fizik 
B) Biyoloji
C) Cinsiyet
D) Farklılık
E) Ataerkillik

AÇIKLAMA
Cinsiyet, kişinin erkek ya da kadın olarak gösteril-
diği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklere atıfta 
bulunan kavramdır.

YANIT: C

2. En genel anlamda devletin yasalardan 
kaynaklanan otoritesinin bulunduğu her-
hangi bir konuda yetkili olan bir kamu ku-
rumu ya da kamu görevlisi tarafından ya-
pılan her türlü işlem ve eylem olarak ta-
nımlanan kavram aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Kamu politikası
B) Kamu eylemi
C) Kamusallık
D) Kamu vicdanı
E) Kamu kararı

AÇIKLAMA
Kamu politikası en genel anlamda devletin yasa-
lardan kaynaklanan otoritesinin bulunduğu her-
hangi bir konuda yetkili olan bir kamu kurumu ya 
da kamu görevlisi tarafından yapılan her türlü iş-
lem ve eylem olarak tanımlanan kavramdır.

YANIT: A

3. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik 
şiddeti detaylı ve doğrudan ele alan ilk 
uluslararası belgedir?

A) Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırıl-
masına Dair Bildirge

B) İstanbul Sözleşmesi
C) Berlin Sözleşmesi
D) Nürnberg Şartı
E) Kadın Hakları Komisyonu Kararı

AÇIKLAMA
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 20 Aralık 1993 
tarihli Kadına Karşı Şiddetin Ortadan Kaldırılması-
na Dair Bildirgesi’nde kadınlara yönelik şiddeti de-
taylı ve doğrudan ele alan ilk uluslararası belge ol-
ması bakımından önemlidir.

YANIT: A

4. Aşağıdakilerden hangisi duygusal şiddet 
davranışına örnek değildir?

A) Şefkat ihtiyacının göz ardı edilmesi
B) Dini inancın aşağılanması
C) Aile bireylerinin aşağılanması
D) Evden ayrılmaya mecbur bırakılması
E) Sık sık ağır sözlerle eleştirmek

AÇIKLAMA
Ağır sözlerle eleştirmek sözel şiddete girer.

YANIT: E

5. Aşağıdakilerden hangisi cinsel şiddete 
örnek değildir?

A) Duygusal baskı ile cinsel şiddete zorlan-
mak

B) Başka kişilerle cinsel ilişkiye zorlamak
C) Fuhuşa zorlanmak
D) Küfür etmek
E) Başka kadınlara ilgi göstermek

AÇIKLAMA
Küfür etmek sözlü şiddet örneğidir.

YANIT: D
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6. Aşağıdakilerden hangisi kadınların doğa-
sına atfedilen özelliklerden biri değildir?

A) Zayıflık
B) Güvenilirlik
C) Histeriklik
D) Kıskançlık
E) Mantıksızlık

AÇIKLAMA
Kadınların cinsiyetlerine özgü olduğu düşünülen 
yatkınlıklar; zayıf, aptal, meraklı, güvenilir olma-
yan, geveze, mantıksız, histerik olmadır.

YANIT: B

7. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik 
şiddete ilişkin kültürel faktörlerdendir?

A) Kadınların ekonomik olarak erkeğe ba-
ğımlılığı

B) Tecavüz ve ev içi istismarın yasal tanımı 
C) Kadınların örgütlü politik sisteme sınırlı 

katılımları
D) Kadınların düşük düzey hukuki okur ya-

zarlığı
E) Evlenme ile ilgili adet ve gelenekler

AÇIKLAMA
Evlenme ile ilgili gelenek görenek kültürel faktördür.

YANIT: E

8. Canlı doğumlar esas alındığında her yüz 
kız bebek doğumuna karşılık gelen orta-
lama erkek bebek doğum sayısı aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle anılır?

A) Nüfus 
B) İstenilen doğum oranı
C) Doğumda cinsiyet oranı
D) Toplumsal cinsiyet
E) Cinsiyet rolleri

AÇIKLAMA
Doğumda cinsiyet oranı; canlı doğumlar esas alın-
dığında her yüz kız bebek doğumuna karşılık ge-
len ortalama erkek bebek doğum sayısıdır.

YANIT: C

9. Aşağıdakilerden hangisi kadınların şid-
dete uğramalarına rağmen resmi başvu-
ru yapmama nedenlerinden biri değildir?

A) Utanmaları
B) Şiddetin artmasından korkma, 
C) Kendilerine güven azlığı
D) Haklarını bilmemeleri
E) Ekonomik masraflar

AÇIKLAMA
Masraf açmamak şiddete dur diyememe sebeple-
rinin başlıcalarından değildir.

YANIT: E

10. Aşağıdakilerden hangisi 1981 yılında 20 ül-
ke tarafından onaylanan kadına karşı şidde-
ti engellemeye yönelik sözleşmedir?

A) CEDAW
B) İstanbul Sözleşmesi
C) Berlin sözleşmesi
D) Nürnberg Şartı
E) Mor Çatı

AÇIKLAMA
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi (CEDAW) 1981 yılında 20 ülke tara-
fından onaylanarak uluslararası bir sözleşme ha-
line gelmiştir.

YANIT: A

11. Aşağıdakilerden hangisi yeni ceza kanu-
nunda kadına yönelik şiddete ilişkin alı-
nan önlemlerden değildir?

A) Töre cinayetleri cezalandırılmaz
B) Hakim kararı olmadan gerçekleştirilecek 

bekaret kontrolü yasaklanmaktadır
C) Aynı konutta yaşayanlarda kötü muame-

le ve şiddet suç sayılmıştır.
D) Kasten yaralama suçunun eşe karşı işlen-

mesi halinde şikayet şartı aranmadan veri-
lecek cezanın yarı oranında artırılacaktır.

E) İşte evde okulda cinsel taciz ve tecavüz 
cezalandırılacaktır.

AÇIKLAMA
Töre cinayetleri cezalandırılmaktadır.

YANIT: A
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12. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık 
Örgütü’nün şiddeti azaltmaya yönelik 
stratejilerinden biri değildir?

A) Çocuklar ebeveynleri bakıcıları arasında 
güvenli, istikrarlı, koruyucu nitelikte ilişki-
ler geliştirmek

B) Çocuklar ve ergenlerin yaşam becerileri-
ne sahip olmalarını sağlamak

C) Alkole erişimi ve zarar verici kullanımını 
azaltmak

D) Kadınların kendilerini korumaları sebe-
biyle silah taşımalarının teşviki

E) Kadınlara yönelik şiddeti önlemek ama-
cıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini destek-
lemek

AÇIKLAMA
Silahlara ve bıçaklara erişimi sınırlandırmak.

YANIT: D

13. Kadınların kendilerine özerk bir alan sağla-
yacağı düşüncesiyle kendilerini baskı altı-
na alan ve sınırlayan sistemle çeşitli şekil-
lerde uzlaşı arayışına girmeleri aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Ataerkil müzakere
B) Ataerkil pazarlık
C) Ataerkil uyum
D) Anaerkil uyum
E) Anaerkil düzen

AÇIKLAMA
Ataerkil pazarlık, kadınların kendilerine özerk bir 
alan sağlayacağı düşüncesiyle kendilerini baskı 
altına alan ve sınırlayan sistemle çeşitli şekillerde 
uzlaşı arayışına girmelerini ifade eden kavramdır.

YANIT: B

14. Türkiye’de 2014 yılında gerçekleştirilen 
araştırmaya göre kadınlar hayatlarında-
ki erkelerden en yüksek oranda aşağıda-
ki şiddet türlerinden hangisini görmekte-
dirler?

A) Ekonomik
B) Fiziksel
C) Duygusal
D) Cinsel
E) Kültürel

AÇIKLAMA
Duygusal şiddet Türkiye de kadınların hayatların-
daki erkekler tarafından en fazla maruz bırakıldık-
ları şiddet türüdür.

YANIT: C

15. Çalışan kadının iş hayatında karşısına çı-
kan kariyer yükseliş olasılığının hayatında-
ki erkek tarafından engellenmesi aşağıdaki 
şiddet türlerinden hangisine örnektir?

A) Ekonomik
B) Fiziksel
C) Duygusal
D) Cinsel
E) Kültürel

AÇIKLAMA
Çalışma hayatı kadının ekonomik boyutudur. en-
gellenmesi ise ekonomik şiddettir.



79

    
   M

UR
AT

    
 YA

YIN
LA

RI
    

   M
UR

AT
    

 YA
YIN

LA
RI

ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. Toplumun erkek ve kadın bireylere verdi-
ği rol, eylem, görev ve sorumlulukları ifa-
de eden kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Cinsiyet B) Rol
C) Toplumsal cinsiyet D) Fizik
E) Biyoloji 

2. Kadına yönelik şiddet sorunu Türkiye’ de 
hangi tarihte gündemde olmaya başla-
mıştır?

A) 1960’lı B) 1970’li
C) 1980’li D) 1990’lı
E) 2000’li

3. Türkiye’ de CEDAW Sözleşmesi hangi ta-
rihte onaylanmıştır?

A) 1965 B) 1975
 C) 1985 D) 1995
E) 2005

4. Aşağıdakilerden hangisi şiddet türlerin-
den biri değildir?

A) Duygusal şiddet B) Ekonomik şiddet
C) Fiziksel şiddet D) Cinsel şiddet
E) Kültürel şiddet

5. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik şid-
detin nedenleri için doğru bir bilgi değildir?

A) Kadına yönelik şiddet sosyo kültürel or-
tamlar farklılaşsa da değişmez.

B) Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsiz 
güç ilişkileri şiddetin nedenidir.

C) Erkek ve kadın arasındaki iktidar ilişkileri 
şiddetin nedenlerindendir.

D) Erkekler doğalarına ait bazı farklı özellik-
lerinden dolayı kadınlardan üstün oldu-
ğunu kabul eder.

E) Erkeklerin farklılığı zihinsel bir kabule da-
yanır.

6. Aşağıdakilerden hangisi erkeğin doğası-
na atfedilen özelliklerden biri değildir?

A) Güçlü B) Mantıklı
C) İradeli D) Cesur
E) Güvensiz

7. Aşağıdakilerden hangisi kadına yönelik 
şiddete ilişkin politik faktörlerden biridir?
A) Toplumsal cinsiyet temelli sosyalleşme
B) Nakit para ve kredi kartı kullanma ola-

naklarına erişim
C) Tecavüz ve ev içi istismarın tanımı
D) Kadınların politik bir güç olarak yetersiz 

örgütlenmeleri
E) Kadınların eğitime ve yetişme olanakları-

na sınırlı erişimi

8. Aşağıdakilerden hangisi aile içi şiddet-
le ilgili erkeklerle görüşüldüğünde alınan 
yanıtlardan değildir?
A) Evi geçindirme sorumluluğunun erkekler-

de olması
B) Erkeğin alkol kullanımı
C) Namus algısı
D) Ailelerin çocuk yetiştirme biçimleri
E) Kadınların yüksek eğitim düzeyi

9. Aşağıdakilerden hangisi daha çok şidde-
te başvurulduğu görülen ailelerin özellik-
lerinden değildir?
A) Düşük düzeyde bireysel gelir
B) Kira ve gecekonduda oturma
C) Çocuklukta şiddete maruz kalma
D) Kalabalık ailelerde yaşama
E) Yüksek eğitim

10. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Mil-
letler organizasyonunun toplumsal cinsi-
yet eşitsizlikleri ve kadına yönelik şiddete 
ilişkin küresel anlamda politika oluşturma 
çabasının en güncel örneğidir?
A) Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
B) CEDAW
C) Nürnberg Şartı
D) Berlin Sözleşmesi
E) İstanbul Sözleşmesi

11. Aşağıdakilerden hangisi şiddet mağduru 
kadınlarla ilgili olarak mülki idare amirle-
rinin aldığı koruyucu tedbir kararlarından 
biri değildir?
A) Hayati tehlike durumunda koruma
B) Koruma altındaki kadının çocukları için 

kreş imkanı
C) Kadına ve çocuklarına barınma olanağı
D) Şiddet mağduru kadına psikolojik destek
E) Şiddet uygulayan erkeği cezalandırma
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12. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İleti-
şim Merkezi numarası aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) ALO 183 B) ALO 186
C) ALO 188 D) ALO 189
E) ALO 118

13. Kadınların sorunlarını ve ihtiyaçlarını dik-
kate alacak şekilde tasarlanmış kent aşa-
ğıdaki isimlerden hangisini alır?

A) Barınma evi B) Sığınma evi
C) Kadın dostu kent D) Mor çatı
E) Uçan süpürge

14. Birleşmiş Milletler tarafından “Kadına Yö-
nelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü” 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) 8 Mart B) 25 Kasım
C) 14 Şubat D) 14 Eylül
E) 28 Şubat

15. Okul müfredatlarında kadın haklarının ders-
lerin konuları içine alınması kadına yönelik 
şiddetle mücadele stratejilerinden hangisi-
ne yönelik bir uygulama olarak düşünüle-
bilir?

A) Caydırma
B) Zihniyet dönüşümü
C) Araştırma
D) Farkındalık yaratma
E) Dayanışma

 

ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. C Toplumsal cinsiyet toplumun erkek ve 
kadın bireylere verdiği rol, eylem, görev 
ve sorumlulukları ifade eden kavramdır.

2. C Türkiye’ de kadına yönelik şiddet sorunu 
1980’ li yıllarda gündemde olmaya başla-
mıştır.

3. C 1985 yılında CEDAW sözleşmesi onay-
lanmış ve sözleşme 19 ocak 1986 yılın-
da yürürlüğe girmiştir.

4. E Tanımlanan kadına yönelik şiddet türle-
ri şunlardır: duygusal şiddet, ekonomik 
şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet, sözel 
şiddet.

5. A Kadına yönelik şiddet farklı sosyo kültü-
rel bağlamlarda farklı şekillerde ortaya çı-
kan bir olgudur.

6. E Erkeklerin doğaları gereği güçlü, mantık-
lı, iradeli, cesur olma niteliklerine sahip 
olduğu kabul edilir.

7. D Kadınların politik bir güç olarak yetersiz 
örgütlenmeleri politik bir faktördür.

8. E Kadınların eğitimli olması değil kadının 
haklarının bilincinde olması erkeklerin 
yanıtları arasındadır.

9. E Şiddetin yoğun görüldüğü ailelerde eği-
tim yüksek değil düşüktür.

10. A Birleşmiş Milletler organizasyonunun 
toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve kadına 
yönelik şiddete ilişkin küresel anlamda 
politika oluşturma çabasının en güncel 
örneğini 25-27 Eylül 2015 tarihinde ya-
yımlanan yeni Küresel Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri arasında görmek müm-
kündür.

11. E Cezalandırma mülki amirlerin (vali- kay-
makam) görevleri arasında değildir.

12. A ALO 183 Sosyal Destek Hattı.

13. C Kadın dostu kent kavramı temelde kadın-
ların erkeklerle birlikte kentsel yaşamın 
tüm alanlarına eşit bir biçimde erişimle-
rini ifade eder.

14. B 25 Kasım Birleşmiş Milletler Kadına Yö-
nelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gü-
nüdür.

15. B Müfredata kadın ve çocuk haklarının yer-
leştirilmesi bireylerde zihniyet dönüşümü 
sağlayacaktır.
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ÜNİTE

Öğretmen Diyor ki! Bu ünitede; Türkiye’de yasalar ve nefret suçla-
rı, nefret suçu faillerinin genel özellikleri, nefret suçu mağduru özellik-
leri, nefret suçu türleri, ırkçılık ve medyanın nefret suçları ile ilgisi ir-
delenmiştir.

Önceki Sınavlarda Çıkan Soru Adedi

Ara Sınav Dönem Sonu

– 2 - 3

TÜRKİYE’DE YASALAR VE NEFRET SUÇLARI
Nefret suçları, ırk, etnik köken, doğum yeri, dil, din, mezhep, siyasi düşünce, siyasi tercih, felsefi dü-

şünce, bedensel engel, cinsiyet ve cinsel tercih gibi konulardaki önyargılara bağlı olarak işlenen suçlar-
dır. Bu kadar geniş bir alanda görülebilen bir suç türü olarak nefret suçlarını diğer suç türlerinden ayırt 
etmede, yasalar belirli maddi unsurları esas almaktadır.

Ülkemizde nefret suçları, Anayasa’da tanımlı temel hak ve hürriyetlerle ve ceza kanunumuzda suç 
olarak tanımlanmış bir dizi eylemle birlikte ele alınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “kanun 
önünde eşitlik” başlıklı 10. Maddesi, “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 
mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.” hükmünü vazeder. Her ne 
kadar bu eşitlik ilkesi doğası gereği “kanun önünde eşitlik” olarak tanımlansa da anayasanın bu madde-
sinin toplumsal hayatta dil, ırk, renk, cinsiyet gibi nedenlerle ayrımcılık yapmanın önüne geçmeyi hedef-
lediği açıktır. Ayrıca anayasamızın din ve vicdan hürriyeti başlıklı 24. Maddesi ve “düşünce ve kanaat 
hürriyeti” başlıklı 25. Maddesi, dini inanç, vicdan, düşünce ve kanaat özgürlüğünü toplumsal hayatın te-
mel ve vazgeçilmez ilkeleri olarak ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de nefret suçlarının kanunlarla tanımlanması yakın zamanda gerçekleşmiştir. 3 Mart 2014 
tarihinde kabul edilerek 13 Mart 2014 tarihli ve 28940 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe giren “Temel Hak ve Özgürlüklerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun” , nefret suçları ile ilgili olarak ilk defa açık hükümlerin ortaya konmasında bir milat ola-
rak kabul edilebilir. 6529 sayılı Kanun, ilgili bazı diğer kanunlarda bir dizi değişiklik yaparak nefret suç-
larının çerçevesini belirlemiştir. Özellikle Türk Ceza Kanunu’nda yapılan bazı değişiklikler nefret suçla-
rının açıkça tanımlanmasına imkan vermiştir. 

NEFRET SUÇU FAİLLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ
Nefret suçlarını işlemeye eğilimli olan bireyler toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılık gös-

terebilirler. Amerika’da, Nefret Suçlarıyla Mücadelede Eğitimin Geliştirilmesi Ulusal Merkezi tarafından 
yapılan araştırmalarda nefret suçlarını en çok işleyen faillerin ortak özellikleri tespit edilmiş ve failler üç 
gruba ayrılmıştır: Maceracı failler, reaktif failler ve misyoncu failler. Bu üç fail türü arasında en yaygın 
olanı maceracı faillerdir. Maceracı failler, genellikle genç yaştaki insanlardır. Organize olmayan bir şe-
kilde, grup içi dinamiklerle bireysel olarak hareket ederek bu tür suçlara yönelen gençler, işledikleri nef-
ret suçu sayesinde bir tür övünme ve böbürlenme hikayeleri yaratırlar. Reaktif failler ise adından anla-
şılacağı gibi, bir duruma reaksiyon göstererek nefret suçu işleyen faillerdir. Reaktif failler, toplumsal sta-
tülerinden veya sosyolojik konumlarından ötürü kendi kendilerine birtakım hak ve ayrıcalıklar atfederler. 
Misyoncu failler nefret suçlarında en tehlikeli eylemler sergileyen ve en fazla şiddete eğilimi olan failler-
dir. Kurbanlarının varlıklarını meşru kabul etmezler. Bu nedenle “dünyayı ve ulusu bir an önce bu aşağı 
derecedeki varlıklardan kurtarmak” gibi bir misyona inanarak nefret suçları işlerler.

NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇLARI 8

Kitap güncellemelerini ve değişikliklerini” www.muratyayinlari.com” internet sitemizin DUYURULAR bölümünden takip edebilirsiniz.
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NEFRET SUÇU MAĞDURLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ
Genellikle nefret suçları, yerleşik bir grupla o grubun normlarına uymayan ve gruba sonradan katı-

lan topluluklar arasındaki çatışmalardan kaynaklanır. Başka bir deyişle nefret suçları kendini ev sahibi, 
kurucu aktör, asli unsur, otantik varlık, meşru ve yerleşik kişiler olarak gören topluluğun üyeleri tarafın-
dan, bu topluluğa aykırı olarak görülen veya topluluğa sonradan dahil olan kişilere veya gruplara kar-
şı işlenebilir.

Nefret suçlarına maruz kalan insanların genellikle etnik köken, dini inanç, vücut özellikleri ve cinsel 
yönelimler bakımından çoğunluktan farklı olduklarını, ABD’de, Kanada’da ve Avrupa ülkelerinin çoğun-
da siyahilerin, Yahudilerin, Müslümanların, eşcinsellerin ve kadınların nefret suçlarına en fazla maruz 
kalan kesimler olduklarını söylemek mümkündür.

NEFRET SUÇLARININ SIK GÖRÜLEN BAZI TÜRLERİ
Nefret suçları, çoğunlukla başka suçlarla birlikte ortaya çıkar. Bu nedenle nefret suçları farklı şekil-

lerde karşımıza çıkmaktadır: Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobi, Yahudi düşmanlığı, cinsiyetçilik, 
homofobi ve kıdemcilik (ageism, nefret suçlarının en çok bilinen çeşitleridir. Bir burada, ırkçılığı ve ya-
bancı düşmanlığını (zenofobiyi) ele alacağız. 

Irkçılık
Ortaya çıkış şekline göre ırkçılığın çeşitli biçimlerinden söz edebiliriz: Bilimsel ırkçılık, kültürel ırkçı-

lık ve kurumsal ırkçılık. Bilimsel ırkçılık, ırklar arasındaki farkın bilimsel yöntemlerle ortaya konmasıyla 
işe başlar. Ardından ırklar arasında bir hiyerarşi olduğunu iddia eder. Örneğin sömürgecilik döneminde 
Avrupa ülkeleri kolonilerde beyaz adamın (Avrupalının) diğer ırklara üstünlüğünü bir norm haline geti-
rir. Fiili olarak yaratılan üstünlük durumu zaman içerisinde normlara da yansımıştır. Irklar arasındaki hi-
yerarşinin bilimsel bir kisve kazanması, bu tarihsel gelişmenin bir sonucudur. 1735 yılında İsveçli bir bo-
tanist olan Carolus Linnaeus, insan ırkını dört ana kategoriye ayırıyordu: Eurapaeus, Americanus, Asi-
aticus, Africanus. Aynı dönemde Alman tıp bilimcisi Johann Blumenbach’ın sınıfladırması ise şöyleydi: 
Kakkas, Moğol, Etyopyan, Amerikan ve Malay. 20. yüzyılın başlarında bedensel farkları çeşitli ölçü bi-
rimleri ile ölçerek insan türlerini ayırt etmeyi hedeflerken bir anda yıkıcı ırkçılık biçimlerine yol açan yak-
laşımın arkasında bu tür “bilimsel” sınıflandırmalar vardır.

Kültürel ırkçılık, milletler arasındaki sosyo-ekonomik farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Av-
rupalılar tarafından uygulanan sömürgeciliğin doğal bir sonucu olarak yerli nüfuslar ile bu nüfusun bu-
lunduğu bölgeye sonradan giden nüfuslar arasında güç ilişkisine bağlı bir üstünlük ilişkisi kurulmuştur. 

Kurumsal ırkçılık, bir ırksal grubun diğer ırksal gruplar üzerinde kurumlar aracılığıyla baskınlık kur-
masıdır. Birden fazla ırkın bulunduğu toplumlarda ırklar arasında hiyerarşik güç ilişkisi kurulmuşsa, bu 
hiyerarşide üst dilimde yer alan ırkın diğer ırklar üzerindeki üstünlüğünün sürdürülmesi, kurumlar vası-
tasıyla sağlanır. Böylece kamu hizmetlerinden ve kamusal kaynaklardan yararlanmada, belirli bir ırka 
öncelik tanınmış olur.

Yabancı Düşmanlığı (Zenofobi)
Nefret suçlarının sık karşılaşılan ve giderek daha fazla görülmeye başlanan türlerinden biri de ya-

bancı düşmanlığıdır. Yabancı düşmanlığı ırkçılıktan farklı bir nefret suçudur. Genel olarak ırkçılık be-
densel farklılıkların kültürel alandaki yansıması olarak görülmektedir. Oysa yabancı düşmanlığında sos-
yo-kültürel faktörler bedensel özelliklerden dah önemli rol oynar. Kültürel farklılıklar aidiyet ve mensubi-
yet yoluyla ortadan kalktığında yabancı düşmanlığında azalma gözlenir. 

MEDYA VE YENİ MEDYADA YAYGINLAŞAN NEFRET 
SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇLARI

Medya birçok durumda azınlıkların, göçmenlerin ve dezavantajlı grupların izleyici kitlesine sunu-
munda gücünü suiistimal ederek bu gruplar hakkındaki nefret söylemlerinin doğallaşmasına katkıda bu-
lunmaktadır. Çünkü medyaya sahip olanlar, söylemi çevreleyen bağlam üzerinde egemenlik kurmak-
la kalmayıp, söylemin ana konularını da belirliyorlar. Kimin konuşabileceğine, yazabileceğine, hatta ne 
hakkında konuşabileceğine ya da yazabileceğine karar vererek zihinsel bir harita ortaya çıkarıyorlar. 

Medyada haberler, var olan egemen söylemin bir ürünü olarak, egemen ideolojinin bizlik tanımı üze-
rinden, olumsuz, alaycı ifadeler, küfür, hakaret, aşağılama kullanarak ötekileştirdiği grupları kamu gü-
venliğini tehdit edici “potansiyel risk ve tehdit saçan öcüler” gibi sunarak toplumdaki ötekine karşı ön-
yargıları ve nefret suçlarını kışkırtır. Medya, nefret söylemlerini yeniden üreten medya, özellikle toplum-
sal kriz dönemlerinde ötekilere yönelik bir linç ve cinnet atmosferi yaratılmasında önemli bir aktördür. 
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Gazete ve televizyon gibi geleneksel medya araçlarında bilgiler ve içerikler tek yönlü bir şekilde ya-
yıncıdan tüm izleyici kitlesine ulaşmaktadır. İnternet ve onunla birlikte gelişen yeni medya araçları ise 
bilgi toplamak, her türlü mesele hakkında bilgi ve görüşleri yaymak, izlemek, kamuoyu oluşturmak ve ki-
şi ya da gruplarla doğrudan ilişki kurmak, sosyalleşmek vb. yeni iletişim biçimleri açısından benzersiz fır-
satlar sunmaktadır. Yeni medyada yayıncı ve izleyici kitle arasındaki roller değişkendir, çok yönlüdür ve 
çok katmanlıdır. Yeni medyanın geleneksel medyadan farklılıklarını ayrıntılı olarak değerlendiren Lister 
ve arkadaşları yeni medyanın etkileşimli, dijital, ağlar halinde yayılan, sanal, çok katmanlı, akışkan, me-
kan ve zaman sınırlılığı olmayan, çok boyutlu ve kullanıcı odaklı bir özellik taşıdığını belirtmektedir. Ki-
şiler arası, gruplar arası veya kurumlar arası iletişim artık eskisiyle kıyaslanmayacak kadar hızlı bir şe-
kilde yayılma olanağına kavuşmuştur. 

Bazı düşünürler, günümüzde çeşitli yeni medya ortamlarıyla örülü yeni bir toplumsal ekosistem için-
de yaşadığımızı, gerek kamusal gerekse özel alana özgü ilişkilenmelerimizi bu ekosistem içinde tecrü-
be ettiğimizi ifade etmektedirler. Sosyal medya araştırmacısı Danah Boyd’un deyişiyle, yeni medya or-
tamları tarafından oluşturulan “ağ haline gelmiş kamu” içinde yaşamaktayız.

İnternet ve yeni medya araçları, tüm duyguların dolaşıma girdiği ve etkili olduğu bir dijital nefret, di-
jital fanatizm ve dijital radikalleşmenin uzamı haline de gelebilmektedir. Nefret söyleminin ve nefret suç-
larının aktörleri için de verimli ve çok işlevli olan uygulamalar, bu içeriklerin yayılması, görünür ve erişi-
lebilir olması için elverişli bir sanal ortam yaratmıştır. Ayrıca, Günseli Bayraktutan-Sütçü’nün de aktar-
dığı gibi, dijital oyunlar da özellikle cinsiyetçilik, cinsiyetçi roller, erkek egemen değerlerin baskın olarak 
sunulduğu bir fantezi olarak yeniden üretiliyor. Özellikle bazı dijital oyunlar şiddeti ve nefreti eğlence so-
suyla normalleştiren ve başarılı olmayı daha fazla nefret ve şiddete endeksli olarak görmemizi normal-
leştiren bir etki yaratmaktadır.

Bloglar, sosyal ağ siteleri, mirobloglar, vikiler ve içerik paylaşım sitelerinin yükselişi hakkında ciddi 
kamusal tartışmalar bulunmaktadır. Bir kısım düşünür, bu yeni medya araçlarına tümüyle demokratik-
leştirici ve her türlü özgürlüğü geliştiren bir araç olduğu yönünde iyimser bir açıdan bakarken, bazı dü-
şünürler de bu platformda yayılan bilgilerin ve görsellerin tehlikeli içeriklerini odağa alarak oldukça şüp-
heci görüşler dile getirmektedir.

SOSYAL MEDYA: ALTERNATİF DEMOKRATİK KAMUSAL ALAN
VE KAPALI SUÇ GETTOLARI

İnternetin yeni kamusal alanın bir mekanı olduğunu savunan Rheingold, yüz yüze topluluk içinde 
gerçekleşen konuşma ve sanal topluluklarda gerçekleşen konuşma ile kafeler ve bilgisayar konferans-
ları arasında yakın bir ilişki olduğunu; geniş toplumsal grupların her iki ortamda da bir otoritenin yöneti-
minden bağımsız olarak kendilerini yönettiklerini ifade etmektedir. 

İnternette ifade özgürlüğü ya da mesajların özgür akışı farklı iki yaklaşımla ele alınmaktadır. İnter-
net mesajlarının özel mülkiyet konusu olduğu ve kesinlikle denetlenemeyeceğini savunan liberal yakla-
şıma karşılık, mesajların kamusal olduğu ve belli durumlarda denetlenmesi gerektiğini söyleyen kont-
rolcü bir yaklaşım. 

Yeni medyanın alternatif bir kamusal alan ve sivil toplum alanı olduğu görüşü yaygın olarak savu-
nulmaktadır. Vatandaşlar akıllı cep telefonları, sosyal ağlar vasıtası ile bilginin dolaşımını sağlamakta-
dır. Demokratikleşmede hayati önem taşıyan sivil toplumun örgütlenmesi ve sesini duyurması açısın-
dan yeni medya teknolojileri ve sosyal ağlar sivil toplumun gözeneklerine girerek farklı yurttaş topluluk-
ları arasında anlam ağları inşa etmektedir. Yeni medya platformları, bireylere kültürel ve siyasal sosya-
lizasyon süreci sunmakta ve hatta Maria Bakardjieva’nın deyişi ile “hareketsiz bir toplumsallaşma” de-
neyiminin bir uzamı haline gelmiştir.

Yeni medya ortamı, sanal cemaatler, farklı fikirler veya farklı insanlarla bir araya gelen heterojen 
topluluklara zemin olmakla birlikte, aynı zamanda birbirine benzeyen insanların kapalı ve içe dönük kü-
çük cemaatler oluşturdukları ve farklı fikirleri ve insanları bu cemaatten dışladıkları gettolar şeklinde ha-
yat bulmaktadır. Farklı ve öteki olandan kaçış, bu gettoların en temel belirleyeni haline geldiğinden, sa-
nal cemaatler belli ölçüde nefret söyleminin ve nefret suçlarının da egemen olduğu suç gettoları olarak 
da karşımıza çıkmaktadır.
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NEFRET SÖYLEMİ VE NEFRET SUÇLARININ SOSYOLOJİK SONUÇLARI
Nefret söyleminin en belirgin sonuçlarından biri, nefret söylemine veya nefret suçlarına maruz kalan 

mağdurların sessizleşmesidir. İkincisi, nefret söyleminin ve suçlarının yaygın olarak izin verildiği, gör-
mezden gelindiği, göz yumulduğu veya teşvik edildiği toplumlarda sıradan insanlar,  “öteki” lerden kor-
kar, nefret eder ve en ileri biçiminde nefret ettiği kişileri kendi varlığına tehdit olarak görür ve ortadan 
kaldırmayı düşünür veya kaldırılmasını onaylar. Üçüncüsü, nefret söylemi ve nefret suçları, demokrasi-
nin çoğullaşmasının, derinleşmesinin hatta Balibar’ın deyimiyle söyleyecek olursak “demokrasinin de-
mokratikleşmesini” engelleyen temel bir eğilimdir. Bu açıdan, hem yerel hem de küresel düzeyde nef-
ret söylemi ve nefret suçları; sosyal ilişkiler, kültürel alışverişler, siyaset yapma alışkanlıkları ve kültü-
rü açısından da açık bir tehdittir. Dördüncüsü, nefret söylemi ve nefret suçlarının Habermas’ın müzake-
reci demokrasi olarak nitelediği ve tüm farklı kimliklere sahip grupların özgürce konuşabildiği bir kamu-
sal alanın sınırlarını daraltmasıdır. Beşincisi, toplumda farklı gruplara karşı nefret söyleminin ve suçları-
nın yaygınlığı, toplumsal barışı tehdit etmekle kalmaz, kitlesel linç, pogrom vb. şiddet eylemlerinin orta-
ya çıkmasına elverişli bir zemin hazırlar. 

NEFRET SUÇLARIYLA MÜCADELE ETME STRATEJİLERİ
Nefret söyleminin ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve yabancı düşmanı içerikleri sosyalizasyon sürecinde 

ve her toplumda bulunan ideolojik aygıtlar (medya, hukuk, siyaset, din vb. kurumlar) üzerinden bireye 
aktarılmakta ve bireyler bu sürecin toplamı olarak basmakalıp ve önyargılı fikirleri nefret söyleminin bir 
repertuarı olarak biriktirmektedir. Eğitim başta olmak üzere, hukuk, medya vb toplumsal kurumların üret-
tiği nefret söylemleriyle mücadele ancak bu kurumlardaki zihniyet dönüşümü ile mümkün olabilir. Dola-
yısıyla öncelikle, bu kurumların çok kültürlü, çok taraflı, eşitlikçi, çoğulcu, müzakereci ve demokratik bir 
anlayışla yeniden düzenlenmesi acil ve öncelikli eylem planı olmalıdır. 

Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, meslek odaları ve bürokratik kurumların iş birlikleri artırılarak, 
halka açık bir şekilde nefret söylemine ve nefret suçlarına karşı farkındalık konferansları, çalıştaylar, pa-
neller ve seminerler düzenlenebilir. Ayrıca, internette oluşturulacak sosyal sorumluluk ağlarının bilgilen-
dirici kampanyalar düzenlemesi de yurttaşların nefret söylemlerine karşı bilinçlenmesi ve etkin bir şekil-
de mücadele edilebilmesi için uygulanabilecek adımlardan birisi olabilir. 

Psikolog Murat Paker’in ayrımcılıkla mücadelede önerdiği yol haritasını da hesaba katarak, 
nefret söylemi, ayrımcılık ve nefret suçlarıyla mücadelenin belli başlı adımları olarak aşağı-
daki önlemleri sıralayabiliriz:

 ➣ Eleştirel düşüncenin kazandırılması, mutlakçı düşüncenin reddi
 ➣ Eğitim sisteminin çeşitli değerler ile yeniden düzenlenmesi ve çocuklara eşitlikçi, çoğulcu, ayrım-
cılık karşıtı gibi değerlerin kazandırılması

 ➣ Sosyal değerlerin ön plana çıkarılması ve desteklenmesi
 ➣ Özdüşünümsel düşünmeyi özendirme
 ➣ Diyaloğu, birlikteliği ve melezleşmeyi özendirme
 ➣ Önyargılara karşı toplumu eğitmek ve bu tarz düşüncelerle hesaplaşmak
 ➣ Ayrımcılık karşıtı yasalar çıkarmak
 ➣ Nefret söylemi içeren yayınları takip etmek ve raporlaştırmak üzere izleme kurumları inşa etmek

İnternetin içeriğine müdahale edilmemesi gerektiğine ilişkin yaygın bir kanaat olmamasına rağmen, 
bu içeriklerin nefret söylemi ve nefret suçları içeren ırkçı, cinsiyetçi, ayrımcı özellikler taşıması halinde 
erişimlerinin sınırlandırılması gerektiği konusunda uluslararası kamuoyunda genel bir kabul söz konusu-
dur. Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan “Görsel İşitsel ve Enformasyon Hizmetlerinde Azınlıkları 
ve İnsan Onurunu Korumak: Yeşil Belge” , gerek geleneksel gerekse yeni iletişim ve enformasyon tek-
nolojilerinde ifade özgürlüğünün temel insan hakları bağlamında sınırlandırılamazlığının altını çizerken, 
yine insan hakları bağlamında kimi içeriklerin düzenlenmesine ilişkin öneriler sunmaktadır.
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AÇIKLAMALI SORULAR

1. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçları ile 
ilgili doğru değildir?
A) Nefret suçları yasalarda yeni yeni tanım-

lanmaktadır.
B) Nefret suçları giderek azalmaktadır.
C) Nefret suçları toplumun zayıf kesimlerine 

karşı işlenir.
D) Nefret suçları soyutlama ve genellemeye 

dayanır.
E) Nefret suçları toplumun huzurunu boza-

cak boyutlara varır.

AÇIKLAMA
Nefret suçları yasalarda yeni yeni tanımlanıyor ol-
sa da giderek yaygınlaşmaktadır.

YANIT: B

2. 11 Eylül 2001 de İkiz Kuleleri hedef alan sal-
dırıdan sonra ülke çapında Müslümanlara 
yönelik şiddet eylemlerinde artış gözlen-
mesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) Soyutlama B) Panik
C) Genelleme D) Terörizm
E) Yabancı düşmanlığı

AÇIKLAMA
Nefret suçlarının yaygınlaşmasında hem soyutla-
ma hem genelleme oldukça tehlikeli sonuçlar ya-
ratmıştır.

YANIT: C

3. Türkiye’de nefret suçlarının kanunlarla ta-
nımlanması aşağıdaki tarihlerden hangi-
sinde gerçekleşmiştir?
A) 8 Mart 2013 B) 3 Mart 1998
C) 8 Mart 1996 D) 3 Mart 2014
E) 8 Mart 2015

AÇIKLAMA
Türkiye’de nefret suçlarının kanunlarla tanımlan-
ması yakın zamanda gerçekleşmiştir. 3 Mart 2014 
tarihinde kabul edilerek 13 Mart 2014 tarihli 28940 
sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren Temel Hak ve Özgürlüklerin Geliştirilmesi 
Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması-
na Dair Kanun nefret suçları ile ilgili olarak ilk defa 
açık hükümlerin ortaya konmasında bir milat ola-
rak kabul edilebilir.

YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçlula-
rından reaktif faillerin özelliklerinden de-
ğildir?

A) Bir duruma reaksiyon göstererek suç iş-
leyen faillerdir.

B) Tehdit olarak gördükleri kişilerle genellik-
le yakın mekansal ilişkidedirler.

C) Toplumsal konumlarından ötürü kendile-
rine birtakım ayrıcalıklar atfederler.

D) Başkaları tarafından tehdit edildikleri 
vehmine kapılırlar.

E) Kurbanlarını aşağı düzeyde varlıklar ola-
rak kabul ederler.

AÇIKLAMA
Kurbanlarını aşağı düzeyde varlık olarak görmek 
misyoncu faillerin özelliklerindendir.

YANIT: E

5. Aşağıdakilerden hangisi dünya genelinde 
nefret suçuna en çok maruz kalanlardan 
biri değildir?

A) Siyahiler B) Yahudiler
C) Müslümanlar D) Eşcinseller
E) Ergen erkekler

AÇIKLAMA
Dünya genelinde siyahiler, Yahudiler, Müslüman-
lar, eşcinseller ve kadınlar nefret suçlarına en faz-
la maruz kalan kesimlerdir.

YANIT: E

6. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’lının di-
ğer ırklara üstünlüğünü norm haline geti-
ren uygulamalardan değildir?

A) Köleleştirme B) Asimilasyon
C) Kümelendirme D) Ayrımcılık
E) Var etme

AÇIKLAMA
Avrupa ülkeleri Amerika kıtasında Karaipler’de 
Afrika’da kısmen Asya’da ve Güney Pasifik’te keş-
fettikleri topraklarda yaşayan insanlarla ilgili yok 
etme, köleleştirme, asimilasyon, kümelendirme, 
ayrımcılık gibi bir dizi uygulama yapmaktaydı.

YANIT: E
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7. Aşağıdakilerden hangisi milletler arasın-
daki sosyo ekonomik farklılıkların sonucu 
olarak ortaya çıkan ırkçılık türüdür?

A) Kültürel ırkçılık
B) Kurumsal ırkçılık
C) Ekonomik ırkçılık
D) Bilimsel ırkçılık
E) Fiziksel ırkçılık

AÇIKLAMA
Kültürel ırkçılık milletler arasındaki sosyo ekono-
mik farklılıkların sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

YANIT: A

8. ABD’nin Alabama eyaletinin Montgomery 
kentinde toplu taşıma otobüs hizmetleri ile 
ilgili olarak 1900 lerde bir yasa çıkarılmış-
tır. Beyazlar ile siyahiler aynı otobüste fark-
lı alanlarda oturacaktır.

 Yukarıdaki yasa aşağıdaki ırkçılık türle-
rinden hangisine örnektir?

A) Kültürel ırkçılık
B) Kurumsal ırkçılık
C) Ekonomik ırkçılık
D) Bilimsel ırkçılık
E) Fiziksel ırkçılık

AÇIKLAMA
Bir ırksal grubun kurum aracılığıyla diğer ırksal 
gruplar üzerinde baskınlık kurması kurumsal ırk-
çılıktır.

YANIT: B

9. Nefret söylemi ve suçları ile medya ara-
sındaki ilişkisi için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Nefret söylemini tek başına medya üretir.
B) Geleneksel medya araçları nefret söyle-

minin yaygınlaşmasına katkıda bulunur.
C) Medya güçlünün güçsüz üzerindeki ege-

menliğinin toplumda yerleşmesine katkı-
da bulunur.

D) Medya birçok durumda azınlıkların göç-
menlerin dezavantajlı grupların gücünü 
suistimal eder.

E) Medya ötekileştirdiği grupları kamu gü-
venliğini tehdit edici potansiyel risk ve 
tehdit saçan öcüler gibi sunarak önyargı 
ve nefreti kışkırtır.

AÇIKLAMA
Elbette nefret söylemini tek başına medya üretmi-
yor ancak güçlünün güçsüz üzerindeki egemen-
liğini ırkçılığı çoğu kez yeniden üreterek bunların 
toplumda yerleşmesine üstelik bazı durumlarda 
belli bir tutuma hatta davranışa yani nefret suçu-
na dönüşmesine neden oluyor.

YANIT: A

10. “Ağ haline gelmiş kamu” deyimi aşağıdaki 
isimlerden hangisine aittir?

A) Linneaus B) Gertz
C) Gerbner D) Boyd
E) Simmel

AÇIKLAMA
Sosyal medya araştırmacısı Danah Boyd’un de-
yişiyle yeni medya ortamları tarafından oluşturu-
lan “ağ haline gelmiş kamu” içinde yaşamaktayız.

YANIT: D

11. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya araç-
larından biri değildir?

A) Bloglar
B) Wikiler
C) Mirobloglar
D) Sosyal ağ siteleri
E) Telefon

AÇIKLAMA
Telefon yeni medya ürünlerinden değildir.

YANIT: E
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12. İnternetin yeni kamusal alanın mekanı ol-
duğunu söyleyen araştırmacı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Linneaus
B) Gertz
C) Rheingold
D) Boyd
E) Simmel

AÇIKLAMA
İnternetin yeni kamusal alanın bir mekanı oldu-
ğunu savunan Rheingold yüzyüze topluluk içinde 
gerçekleşen konuşma ve sanal topluluklarda ger-
çekleşen konuşma ile kafeler ve bilgisayar konfe-
ransları arasında yakın bir ilişki olduğunu geniş bir 
toplumsal grupların her iki ortamda da bir otorite-
nin yönetiminden bağımsız olarak kendilerini yö-
nettiklerini ifade etmektedir. 

YANIT: C

13. İnternet ortamındaki mesajların kamusal 
olduğu ve belli durumlarda denetlenmesi 
gerektiğini söyleyen yaklaşım aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Liberal yaklaşım
B) Savunmasızlık yaklaşımı
C) Düzensizlik yaklaşımı
D) Kontrolcü yaklaşım
E) Sosyal kaygı yaklaşımı

AÇIKLAMA
Demokratik sansür olarak tanımlanan bir denetle-
me sistemini geliştirmek isteyen kontrolcü yakla-
şım gözetleme ve fişleme tehdidini de içinde ba-
rındırmaktadır.

YANIT: D

14. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçlarıy-
la mücadele etme stratejilerinde ideolojik 
aygıtlardan biri değildir?

A) Eğitim
B) Polis
C) Medya
D) Siyaset
E) Din

AÇIKLAMA
Nefret söyleminin ırkçı, cinsiyetçi, homofobik ve 
yabancı düşmanı içerikleri sosyalizasyon sürecin-
de ve her toplumda bulunan ideolojik aygıtlar; eği-
tim, medya, hukuk, siyaset, din vb. kurumlardır.

YANIT: B

15. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçlarıy-
la mücadelede belli başlı adımlardan biri 
değildir?

A) Özdeğeri yüksek çocuklar yetiştirmek
B) Mutlakçı düşüncenin reddi
C) Sosyal değerler yelpazesinde eşitlik, eş-

değerlilik, dayanışma, adalet, barış gibi 
değerlerin benimsenmesi

D) Birliktelikleri ve melezleşmeleri özendir-
mek

E) Özdüşünümsel düşünmeden uzaklaştır-
mak

AÇIKLAMA
Kendini tanıma, kendi üzerine düşünebilme ken-
diyle yüzleşebilme gibi becerileri sağlayan özdü-
şünümsel düşünmeyi özendirmek.

YANIT: E
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ÇÖZÜMLÜ 
DENEME SORULARI

1. 2015 yılında Çin’ in Doğu Türkistan’daki Müs-
lümanlarla ilgili bazı politikaları ve eylemle-
ri nedeniyle Türkiye’de bir grup aşırı sağcı, 
uzak doğulu oldukları bedensel özelliklerin-
den anlaşılan bir grup insana saldırmıştı.Kı-
sa süre içinde şiddete maruz kalanların as-
lında Çinli değil Koreli oldukları anlaşılmıştı. 

 Yukarıdaki durum aşağıdaki şiddetle ilgili 
kavramlardan hangisine örnek oluşturur?

A) Soyutlama
B) Genelleme
C) Özelleştirme
D) Millileştirme
E) Dışlama

2. Anayasamızın hangi maddesi “inanç ve 
düşünce özgürlüğünü” getirmektedir?

A) 10. madde
B) 25. madde 
C) 16. madde
D) 24. madde
E) 15. madde

3. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçu işle-
yenlerden maceracı faillerin özelliklerin-
den değildir?

A) Genellikle genç yaştaki insanlardır.
B) Grup içi dinamiklerle bireysel olarak ha-

reket ederler.
C) İşledikleri suçlarla ilgili övünme hikayeleri 

anlatırlar.
D) Genellikle mülkiyete karşı değil kişilere 

karşı işlenen suçlardan meydana gelir.
E) Bu tür failler için en temel suç motifi grup 

içinde kabul görme ve kendini ispat et-
medir.

4. Hitler’in doğum gününü eylem tarihi ola-
rak belirlemek aşağıdakilerden hangisine 
örnek oluşturur?

A) Misyoncu faillere
B) Maceracı faillere
C) Reaktif faillere
D) Kültürel ırkçılığa
E) Bilimsel ırkçılığa

5. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçları 
kapsamına girmez?

A) Irkçılık
B) Yabancı düşmanlığı
C) İslamofobi
D) Cinayet
E) Homofobi

6. 20. yy.’ın başlarında bedensel farkları çe-
şitli ölçü birimleri ile ölçerek insan türleri-
ni ayırt etmeyi hedeflerken bir anda yıkı-
cı davranışlara dönüşen çalışmalar aşağı-
daki ırkçılık biçimlerinden hangisini oluş-
turur?

A) Kültürel ırkçılık
B) Bilimsel ırkçılık
C) Kurumsal ırkçılık
D) Sosyal ırkçılık
E) Siyasal ırkçılık

7. Bir ırksal grubun diğer ırksal gruplar üze-
rinde kurumlar aracılığıyla baskınlık kur-
ması aşağıdaki ırkçılık türlerinden hangi-
sine örnektir?

A) Kurumsal ırkçılık
B) Kültürel ırkçılık
C) Bilimsel ırkçılık
D) Sosyal ırkçılık
E) Siyasal ırkçılık
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8. Aşağıdakilerden hangisi yabancı düş-
manlığı anlamına gelen kavramdır?

A) Homofobi
B) İslamofobi
C) Zenofobi
D) Agorafobi
E) Androfobi

9. Aşağıdakilerden hangisi yeni medyanın 
eski medyadan farklarından biri değildir?

A) Tüm izleyici kitlesine ulaşır.
B) Yayıncı ve izleyici arasındaki roller değiş-

kendir.
C) Zaman sınırlılığı yoktur.
D) Yavaş bir şekilde yayılır.
E) Çok yönlü ve çok katmanlıdır.

10. Aşağıdakilerden hangisi yeni medya ve 
nefret suçları ile ilgili doğru bir bilgi de-
ğildir?

A) İnternet ve yeni medya nefret söyleminin 
ve suçlarının yayılmasını sağlar.

 B) İnternet nefret suçlarının görünür olması-
nı sağlar.

C) İnternet nefret suçlarının erişilebilir olma-
sı için elverişli bir ortam sunar.

D) Dijital oyunlar özellikle cinsiyetçi roller 
sunar.

E) İnternet eğlence sosuyla başarılı olmayı 
daha az nefret ve şiddete endeksli gör-
memizi normalleştirir.

11. Ayrımcı, ırkçı, dışlayıcı nefret söylemleri-
nin yaygınlaştığı ve pekiştiği uzam aşağı-
daki isimlerden hangisini alır?

A) Getto
B) Varoş
C) Gecekondu
D) Kamp
E) Platform

12. İnternet mesajlarının özel mülkiyet konu-
su olduğunu ve kesinlikle denetleneme-
yeceğini savunan yaklaşım aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kontrolcü yaklaşım
B) Liberal yaklaşım
C) Savunmacılık yaklaşımı
D) Düzensizlik yaklaşımı
E) Sosyal kaygı yaklaşımı

13. Aşağıdakilerden hangisi nefret söylemi-
nin en belirgin sonuçlarından biri değil-
dir?

A) Mağdurların sessizleşmesi
B) Nefret söylem ve suçlarına izin verildiği 

ölçüde nefret ve korku artar
C) Hem yerel hem küresel olarak demokrasi 

kültürü açısından tehdittir
D) Tüm farklı kimliklerin özgürce konuştuğu 

kamusal alanın sınırları genişler
E) Toplumda kitlesel linç tehlikesi doğurur

14. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçlarıy-
la mücadelede belli başlı adımlardan biri 
değildir?

A) Ayrımcılık ve nefret söylemi içeren yayın-
ları takip etmek üzere izleme kurum ve 
organizasyonları inşa etmek

B) Ayrımcılık karşıtı yasalar çıkarmak
C) Önyargı ve ayrıma karşı toplumu eğitmek
D) Ayrımcılık ve nefretle mücadele edecek 

bürokratik kurumlar ve sivil toplum kuru-
luşları kurmak

E) Çok kültürlülüğü kaldırıp çatışmaları 
azaltmak

15. Gerek geleneksel iletişim araçlarında ge-
rekse yeni iletişim araçlarında Avrupa Ko-
misyonu tarafından hazırlanarak ifade öz-
gürlüğünün altını çizen belge aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kırmızı belge B) Yeşil belge
C) Mavi belge D) Siyah belge
E) Beyaz belge
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ÇÖZÜMLÜ DENEME 
SORULARI YANITLARI

1. A Bu olaydaki soyutlama hem şiddete ma-
ruz kalan kişilerin şahsi özelliklerinden 
soyutlanarak nefret objesi durumuna ge-
tirilmelerindeki tehlikeyi hem de bu so-
yutlamanın ne ölçüde akıl dışı olduğunu 
göstermesi bakımından önemlidir.

2. B Anayasamızın 10. maddesi “kanun önün-
de eşitlik” ilkesini, 24.madde “düşünce ve 
kanaat özgürlüğünü”, 25.madde “inanç 
ve düşünce özgürlüğünü” getirmektedir.

3. D Genellikle kişilere karşı değil mülkiyete 
karşı işlenen suçlardır.

4. A Misyoncu failler genellikle suç eylemi için 
belli tarihleri seçerler. Eylemlerini gerçek-
leştirdikten sonra kendi yaşamlarına da 
son verebilirler. 

5. D Cinayet her zaman nefret suçu kapsamı-
na girmez.

6. B 20. YY ın başlarında bedensel farkları 
çeşitli ölçü birimleri ile ölçerek insan tür-
lerini ayırt etmeyi hedeflerken bir anda 
yıkıcı ırkçılık biçimlerine yol açan yakla-
şımın arkasında bu tür bilimsel sınıflan-
dırmalar yer almaktadır.

7. A Kurumsal ırkçılık bir ırksal grubun diğer 
ırksal gruplar üzerinde kurumlar aracılı-
ğıyla baskınlık kurmasıdır.

8. C Zenofobi yabancı ve korku kelimelerinin 
birleşmesinden meydana gelen kelime-
dir.

9. D Kişiler arası gruplar arası veya kurumlar 
arası iletişim artık eskisiyle kıyaslanama-
yacak kadar hızlı bir şekilde yayılma ola-
nağına kavuşmuştur.

10. E Özellikle bazı dijital oyunlar şiddeti ve 
nefreti eğlence sosuyla normalleştiren 
sıradanlaştıran ve başarılı olmayı daha 
fazla nefret ve şiddete endeksli olarak 
görmemizi normalleştiren bir etki yarat-
maktadır.

11. A Getto, bir kentin herhangi bir azınlık kü-
mesince kendiliğinden yerleşilen kısmı

12. B İnternet mesajlarının özel mülkiyet konu-
su olduğunu ve kesinlikle denetleneme-
yeceğini savunan yaklaşım liberal yakla-
şımdır.

13. D Nefret söylemi ve nefret suçları Habermas’ın 
müzakereci demokrasi olarak niteledi-
ği ve tüm farklı kimliklere sahip grupların 
özgürce konuşabildiği bir kamusal alanın 
sınırlarını daraltır. 

14. E Eğitim sisteminde müfredatın ve ders ki-
taplarının insan hakları çoğulculuk, çok 
kültürlülük, tolerans, çatışma çözümleri, 
eşitlikçi ve ayrımcılık karşıtı vb. değerler 
ile yeniden düzenlenmesi ve öğrencilere 
bu değerlerin kazandırılması.

15. B “Görsel İşitsel ve Enformasyon Hizmetle-
rinde Azınlıkları ve İnsan Onurunu Koru-
mak: Yeşil Belge” .
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 1

1. “Şiddet ve Kutsal” isimli eser aşağıdaki dü-
şünürlerden hangisine aittir?

A) Gertz
B) Girard
C) Rheingold
 D) Boyd
E) Simmel

2. Aşağıdakilerden hangisi “Para ve güç ba-
sılmaya uygun haberleri süzgeçten geçi-
rir, muhalefeti marjinalleştirir, böylece hakim 
grupların mesajlarını halka iletir” sözlerinin 
sahibidir?

A) Gertz
B) Girard
C) Rheingold
D) Chomsky
E) Simmel

3. Aşağıdakilerden hangisi şiddet ve suç ha-
berlerinde haber medyasının ilgisini belir-
leyen değişkenlerden değildir?

A) Yaş
B) Cinsiyet
C) Irk
D) Bilgi düzeyi
E) Ekonomik sınıf

4. Yasal web sitesi birebir taklit edilir, inter-
net kullanıcıları sahte olduğunu fark et-
mez. Kullanıcı özel bilgilerini girerek iş-
lem yapar.Buradaki siber suç aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sızma
B) Hizmet reddi
C) Zarar verici amaçlı yazılım dağıtımı
D) Sistem yıkımı
E) Veri kaynakları hırsızlığı

5. Aşağıdakilerden hangisi nefret söylem ve 
suçunun internet üzerinden kolay bir şe-
kilde dağılımını sağlayan sebepler arasın-
da gösterilemez?

A) Nefret söylemi için eski medya unsurla-
rında yer bulamaması

B) Tüm kitlelere çok hızlı ulaşması
C) Yasal yaptırımlara kolay takılmaması
D) Nefret söyleminde bulunanın kimliğini 

anonimleştirebilmesi
E) İnternetin herkese karşı demokratik bir 

ortam olması

6. Mahremiyetin ve genel ahlakla ilgili yasa-
ların ihlali aşağıdaki hangi siber suç türü-
dür?

A) Siber terörizm
B) Siber pornografi
C) Siber aldatma
D) Siber şiddet
E) Sızma
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7. Aşağıdakilerden hangisi kadın şiddetine 
ilişkin haberlerde medyanın dikkat etme-
si gereken ilkelerden değildir?

A) Farkındalık oluşturmak
B) Erotizm katmamak
C) Mağdurun kişisel özelliklerini servis et-

memek
D) Haberin diline dikkat etmek
E) Mağdura kampanya düzenleyip mağduri-

yetini bir derece azaltmak

8. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine gö-
re daha fazla şiddete maruz kalmaktadır?

A) Çalışan kadınlar
B) Eğitim düzeyi yüksek kadınlar
C) 18 yaşın üzerinde evlenmiş kadınlar
D) Boşanmış kadınlar
E) Kayınvalidesi ile oturan kadınlar

9. Bir veya birkaç olay veya duruma ilişkin 
unsurların bütüncül bir yaklaşımla etüt 
edilmesi, özellikle söz konusu durumu or-
taya çıkaran etkenler ve bu durumun so-
nuçlarının derinlemesine anlaşılmaya ça-
lışılması aşağıdaki yöntemlerden hangisi-
ne ilişkindir?

A)  Örnek olay incelemesi
B) Anket
C) Mülakat
D) Sosyometri
E) Plan

10. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçu fa-
illerinden misyoncu faillerin özelliklerin-
den değildir?

A) En tehlikeli eylemleri gerçekleştirirler.
B) Bu tür failler en çok görülenlerdir.
C) Misyoncu failler kurbanlarını meşru kabul 

etmezler.
D) Onlara göre kurbanlar aşağı düzeyde 

varlıklardır.
E) Övünme ve böbürlenme hikayesi olarak 

anlatırlar yaptıkları şiddeti.

11. İnternet üzerinden gelişen sanal cemaat-
lerin kamusal alanı yeniden canlandıra-
cağını demokrasinin sağlıklı gelişmesine 
katkıda bulunacağını ve elektronik agora 
yaratacağını söyleyen düşünür aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Gertz
B) Girard
C) Rheingold
D) Chomsky
E) Simmel

12. Aşağıdaki anayasa ilkelerinden hangisi 
nefret suçları ile ilgili değildir?

A) Düşünce özgürlüğü
B) İnanç özgürlüğü
C) Kanaat özgürlüğü
D) Eşitlik
E) Yasama yürütme yargı ayrılığı

13. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi inter-
netin demokratik bir ortam oluşturacak 
elektronik agora olduğuna itiraz eder? 

A) Gertz
B) Dreyfus
C) Rheingold
D) Chomsky
E) Simmel

14. Kullanıcılar tarafından bilgisayarlarına 
yüklenen veya indirilen, iyi huylu ya da 
yararlı bir işlevi yerine getiriyormuş gibi 
görünen fakat aslında gizli ve yıkıcı nite-
liklere sahip yazılım aşağıdaki isimlerden 
hangisi ile anılır?

A) Truva atı
B) Solucanlar
C) Sinekler
D) Yarış atı
E) Örümcekler
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15. Türk Ceza Kanununun hangi maddeleri 
nefret suçlarını içermektedir?

A) 110-120
B) 115-122
C) 120-125
D) 120-130
E) 115-125

16. “Zor, Sermaye, ve Avrupa Devletlerinin Olu-
şumu” aşağıdaki düşünürlerden hangisi-
nin eseridir?

A) Tilly
B) Gebner
C) Gertz
D) Weber
E) Marks

17. Savaş sırasında savaş hukukunun ihlali 
aşağıdaki kavramlardan hangisi ile anılır?

A) Cephe
B) Terör
C) Savaş suçları
D) Şiddet
E) Savaş hukuku

18. Aşağıdakilerden hangisi Hirschi’ye gö-
re bireyi topluma bağlayan bağlardan bi-
ri değildir?

A) İnanç
B) Adanmışlık
C) Katılım
D) Bağlılık
E) Eşitlik

19. Yaşam standartlarını yükseltmek ve güç-
lenmek isteyen bireyin meşru ticaret ye-
rine uyuşturucu kaçakçılığı yapması 
Merton’a göre aşağıdakilerden hangisinin 
kapsamına girer?

A) Geri çekilme
B) Şekilcilik
C) Yenilikçilik
D) İsyan
E) Uyumluluk

20. Yeni Sol Gerçekçi yaklaşım aşağıdaki teo-
rilerin hangisinden etkilenmiştir?

A) Yapısalcı yaklaşım
B) Marksist yaklaşım
C) İşlevselci yaklaşım
D) Yapısal gerilim kuramı
E) Psikanalitik yaklaşım

1. B
2. D
3. D
4. A
5. E

6. B
7. E
8. D
9. A

10. E

11. C
12. E
13. B
14. A
15. B

16. A
17. C
18. E
19. C
20. D

YANITLAR
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DÖNEM SONU
DENEME SINAVI - 2

1. Kurbanlaştırma hiyerarşisi kavramını kul-
lanan düşünür aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Gertz
B) Dreyfus
C) Creer
D) Chomsky
E) Simmel

2. Medyanın hiçbir zaman nötr olmadığını 
aksine her zaman ideolojik olduğunu sa-
vunan düşünür aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Gerbner 
B) Dreyfus
C) McCormick
D) Hall 
E) Creer

3. Kendisini kopyalama ve iletme kapasite-
sine sahip bağımsız yazılım parçaları aşa-
ğıdaki isimlerden hangisini alır?

A) Virüsler
B) Solucanlar
C) Truva atları
D) Sinekler
E) Örümcekler

4. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel şiddet 
türlerinden biri değildir?

A) Tecavüz etmek
B) Tokat atmak
C) Hamileyken yardımı esirgemek
D) Boğmaya çalışmak
E) Eşya fırlatmak

5. Aşağıdakilerden hangisi Merton’ a göre 
insanların gösterdiği beş tepki türünden 
biri değildir?

A) Uyumluluk
B) Yenilikçilik
C) Şekilcilik
D) Geri çekilme
E) Kabul etme

6. Birincil statü ve geriye dönük yorumlama 
kavramları aşağıdaki kuramlardan hangi-
sine aittir?

A) Marksist kuram
B) Etiketleme kuramı
C) Savunmasızlık kuramı
D) Düzensizlik kuramı
E) Feminist kuram

7. Aşağıdakilerden hangisi beyaz yakalı 
suçlarla ilgili söylenemez?

A) Bu suça karışanların hiçbiri cezadan ka-
çamaz

B) Yöneticilerin çoğu bu suçlarda cezalar-
dan korunur

C) Statüsü yüksek kişilerin statülerini kulla-
narak işledikleri suçtur

D) Bu suçlar genellikle medeni hukuk dava-
larının konusu olur

E) Bu suçlar istatistiklere genellikle yansı-
maz

8. “Bir kişi çok televizyon izlenen bir evde yaşı-
yorsa o kişi aynı dünyada yaşayan ama daha 
az televizyon izleyen yan komşusundan da-
ha kötü bir dünyada yaşıyor demektir.” Söz-
leri hangi düşünüre aittir?

A) Furedi
B) Gerbner
C) Gertz
D) Simmel
E) Bauman
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9. Medyanın suç ile ilgili konuları ele alış bi-
çimine odaklanan yaklaşım aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Sosyal problem yaklaşımı
B) Düzensizlik yaklaşımı
C) Savunmasızlık yaklaşımı
D) Feminist yaklaşım
E) Marksist yaklaşım

10. Aşağıdakilerden hangisi alt kültür yakla-
şımının savunucularından değildir?

A) Wolfgang
B) Cohen
C) Ohlin
D) Cloward
E) Gertz

11. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi düzen-
sizlik yaklaşımının kaynağını oluşturan 
yaklaşımdır? 

A) Sosyal kaygı
B) Ekolojik okul
C) Analitikçiler
D) Feminist yaklaşım
E) Marksist yaklaşım

12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal cinsi-
yet eşitliği ile doğrudan ilgili değildir?

A) Militarizm
B) Darbe
C) Askerlik
D) Göç
E) İş

13. Dolaylı kurumsal etkiyle ordu tarafından 
yönetilen siyasal sistemler aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Darbe iktidarı
B) Totaliter rejim
C) Pretoryanizm
D) Diktatörlük
E) Koalisyon

14. Aşağıdakilerden hangisi terörizmin he-
deflerinden değildir?

A) Siyasi etkileme
B) Korkutma
C) Yıldırma
D) Kamuoyu yaratma
E) Para kazanma

15. Aşağıdakilerden hangisi çağımızın savaş 
tiplerinden değildir?

A) Topyekün savaşı
B) Asimetrik savaş
C) Bağımsızlık savaşı
D) Vekalet savaşı
E) Karşı karşıya çarpışarak savaşma

16. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi 
Britanya’da son derece yaygın olan “yok-
sullara suçlu gözüyle bakılması” konusunu 
sorgulayanlardan biridir?

A) Middleton 
B) Gertz
C) Gerbner 
D) Bauman
E) Simmel
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17. Aşağıdakilerden hangisi siber ortamda 
mal veya mülkiyete karşı işlenen suçlar-
dan değildir?

A) Siber ihlal
B) Tecavüz
C) Siber aldatma
D) Hırsızlık
E) Siber şiddet

18. Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsiz he-
gemonya ilişkilerini kadına yönelik şidde-
tin kök nedeni olarak kabul eden ; Birleş-
miş Milletler Genel Konseyi’nin “Kadına 
Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması” bil-
dirgesi aşağıdaki tarihlerden hangisinde 
yayınlanmıştır?

A) 1973 
B) 1983
C) 1993 
D) 2003
E) 2013

19. Aşağıdakilerden hangisi nefret suçu fail-
leri sınıflandırmasında var olan faillerden 
biridir?

A) Uzman failler
B) Eğitimli failler
C) Ayrıntıcı failler
D) Reaktif failler
E) Şiddetsiz failler
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20. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza 
Kanunu’na göre nefret suçu kapsamına 
girmektedir?

A) Suriyeli eşini döven erkek
B) Suriyeli kiracılarını oğlu oturacağı için ev-

den çıkaran ev sahibi
C) Suriyeli işçisini sürekli geç kaldığı için iş-

ten çıkaran lokanta sahibi
D) Suriyeli kızın yaşı küçük olduğu için oğ-

luyla evlenmesini engelleyen baba
E) Suriyeli oldukları için bir aileye evini kira-

ya vermeyen ev sahibi

1. C
2. D
3. B
4. A
5. E

6. B
7. A
8. B
9. A

10. E

11. B
12. B
13. C
14. E
15. E

16. A
17. E
18. C
19. D
20. E
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