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GİRİŞ

Kriminoloji; önce bir toplumdaki suçluluğu ölçer, ardından 
suçluluğun nedenlerini açıklamaya çalışır ve son olarak suçun 
kontrolü ve önlenmesine ilişkin çözüm önerilerinde bulunur. Bir 
toplumdaki suç ve suçluluğu tamamen önlemek mümkün değil-
se de kontrol altına almak için “İnsan neden suç işler?” sorusu-
nun sorulması gerekir. Klasik Okul ile başlayıp Pozitivist Okul’un 
biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yaklaşımlarıyla devam eden, 
damgalama ve çatışma teorileriyle zenginleşen kriminoloji te-
orileri hâlâ başlangıç düzeyindedir ve suçluluğu açıklamadaki 
geçerlilikleri ampirik olarak test edilmektedir. Kriminoloji bilimi-
nin son 250 yılda ortaya koyduğu teorik ve ampirik çalışmalar 
Türkiye’de de test edilerek suç ve suçlulukla mücadelede önemli 
bir kaynak teşkil edebilir. Bilişim suçları ve terör gibi sınır aşan 
suçlulukla mücadelede etkin ve verimli suç önleme politikaları-
nın geliştirilmesi de kriminolojik araştırmalara bağlıdır.

Kriminoloji bilim dalı ülkemizde sosyoloji, psikoloji, hukuk 
ve adli bilimler arasında sıkışıp kalmış durumdadır. İlk Kriminoloji Enstitüsü’nün 1943 yılında İstan-
bul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde kurulmasından bu zamana kadar yaklaşık 60 yıl geçmesine 
rağmen kriminoloji hâlâ bağımsız bir disiplin olarak tanınmamıştır. Üniversitelerde genellikle seç-
meli ders olarak okutulan kriminoloji yeterince bilinmediği gibi genellikle kriminalistik (olay yeri 
inceleme) ile karıştırılmaktadır. Tüm bu nedenlerle kriminoloji alanında Türkçe kaynakların nere-
deyse yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. Mevcut kaynaklar birkaç ders kitabı, sayıları 
beş yüzü geçmeyen makale ve sistematik olmayan birkaç ders videosundan ibarettir. 21. yüzyılda 
öğrenmenin değişen dinamikleri ve uzaktan eğitimin yükselişi, dijital materyal ihtiyacını da berabe-
rinde getirmiştir.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Adalet Programı olarak 2020-2021 akademik yılı güz 
döneminde Türkiye’de yeterince bilinmeyen kriminoloji bilim dalının daha fazla kişi tarafından bi-
linmesi, çalışılması ve sınıflarda tartışılması amacıyla çevrimiçi bir atölye çalışması düzenledik. Bu 
kapsamda, kriminoloji teorilerinin kronolojik ve sistematik olarak anlatıldığı 10 video hazırladık, 2 
akademik söyleşi gerçekleştirdik ve 4 hafta süren öğrenci sunumlarıyla toplam 4166 kişilik bir izle-
yici kitlesine ulaşmayı başardık. Bu raporda, Kriminoloji Atölyesi kapsamında yürütülen çalışmalar, 
etkinlikler ve dijital materyallerle birlikte atölye takvimi ve atölyenin bahar dönemi çalışma planı 
sunulmaktadır.

Buket ABANOZ ÖZTÜRK
Adalet Programı Başkanı



Winter Report

3

INTRODUCTION

Criminology is a science that first measures the delinquency in a society, then tries to explain 
the reasons for the criminality and finally offers solutions for the control and prevention of crime. 
Even if it is not possible to completely prevent crime and delinquency in a society, in order to contain 
it, the question that should be asked: “Why does a person commit a crime?” The criminology theories 
that started with the Classical School, continued with the biological, psychological and sociological 
approaches of the Positivist School and enriched with stigma and conflict theories, are still at the 
beginning level and their validity in explaining the criminality, is tested empirically. The last 250 
years of theoretical and empirical studies have revealed that the science of criminology, if tested in 
our country, can constitute an important resource in the fight against crime and criminality in Tur-
key. Developing effective and efficient crime prevention policies in the fight against transboundary 
crimes, such as cyber crimes and terrorism depends on criminological research.

The science of criminology is stuck between sociology, psychology, law and forensic sciences in 
our country. Although 60 years have passed since the establishment of the first Criminology Institute 
in Istanbul University Faculty of Law in 1943, criminology is still not recognized as an independent 
discipline. Criminology, which is usually taught as an elective course in universities, is not developed 
enough and is often confused with criminalistics (crime scene investigation). For all these reasons, 
Turkish resources in the field of criminology are almost negligible. Available resources include se-
veral textbooks, no more than five hundred articles and a few unsystematic lecture videos. The 
changing dynamics of learning in the 21st century and the rise of distance education have brought 
the need for digital materials.

We organized an online workshop in order for criminology to be known, studied and discussed 
in a class by more people in Turkey at Fatih Sultan Mehmet Foundation University Justice Programs 
in the winter semester of the 2020-2021 academic year.  In this context, we prepared 10 videos in 
which criminology theories are explained chronologically and systematically, we held 2 academic 
interviews, and we managed to reach a total audience of 4166 people with 4-week student pre-
sentations. In this report, we present the workshop calendar and the spring term work plan of the 
workshop together with the presentations, activities and digital materials made within the scope of 
the Criminology Workshop.
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I. ATÖLYENİN AMACI
I. THE AIM OF WORKSHOP

Bu atölyenin amacı, Türkiye’de yeterince bilinmeyen kriminoloji bilim dalının daha fazla kişi ta-
rafından bilinmesi, çalışılması ve sınıflarda tartışılmasını sağlamaktır. Suç ve suçluluk üzerine daha 
fazla kişinin düşünmesi ve tartışması ile birlikte bu alanda yapılan bilimsel araştırmaların artması 
sağlanarak toplumda ve ceza adalet politikalarını geliştirenler arasında bir farkındalık oluşturulma-
sı amaçlanmaktadır.

The purpose of this workshop is to focus on the science of criminology because some topics are 
still unknow in Turkey and yet to be known, studied and discussed by more people. We aim to raise 
awareness in society and among those who develop criminal justice policies by increasing scientific 
research in this field with more people thinking and discussing crime and delinquency.
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II. ATÖLYE ÇALIŞMALARI

1. DİJİTAL MATERYAL HAZIRLANMASI

Kriminoloji suçluluğun nedenlerini açıklamaya çalışan deneysel ve disiplinler arası bir bilim 
dalıdır. Bunu yaparken çeşitli teorik modeller ortaya koyar ve bu modellerin suçluluğu açıklayıp 
açıklayamadığını ampirik olarak test eder. Suçluluğa ilişkin ortaya koyulan kriminoloji teorileri ve 
bu teorilerin test edilmesi suç önleme stratejilerinin geliştirilmesinde önem arz eder. Kriminolojinin 
amacı burada sona ermez. Suç önleme stratejilerinin pratikteki etkisini araştırarak sonraki çalışma-
lara da yol gösterir. Fakat ülkemizde kriminoloji bilim dalı, bağımsız bir disiplin olarak tanınmamak-
tadır. Üniversitelerde sosyoloji, psikoloji, hukuk ve adli bilimler arasında sıkışıp kalmış durumdadır. 
Bu nedenle ülkemizde kriminoloji bilim dalı yeterince bilinmemektedir. Türkçe kaynaklar da nere-
deyse yok denecek kadar azdır. Mevcut kaynaklar birkaç ders kitabı, sayıları toplam beş yüzü geç-
meyen makale ve sistematik olmayan birkaç ders videosundan ibarettir. 21. yüzyılda öğrenmenin 
değişen dinamikleri ve uzaktan eğitimin yükselişi ise dijital materyal ihtiyacını beraberinde getir-
miştir. Dolayısıyla bu alanda bilhassa Türkçe dijital materyal ihtiyacı bulunmaktadır. 

Tüm bu nedenlerle atölye kapsamında, “İnsan neden suç işler?” sorusuna Klasik Okul’dan 
Marksist Kriminoloji’ye kadar kriminoloji teorilerinin verdikleri yanıtların ve suçun önlenmesi ko-
nusundaki politikaların anlatıldığı her biri ortalama 20 dakikadan oluşan toplam 12 kısa video ha-
zırlanmıştır. Aşağıda kriminoloji teorileri konusunda hazırlanan videoların kısa özetleri sunulmakta 
ve videolara erişim linkleri bulunmaktadır.

KLASİK OKUL

Atölyenin teorik temelini oluşturan video-
ların ilkinde, “İnsan neden suç işler?” sorusuna 
klasik okulun verdiği cevaplar ortaya koyul-
muştur. Klasik Okul’un ortaya çıktığı dönemi 
anlayabilmek için suçu, doğa üstü güçler pers-
pektifi ile açıklayan, suç ve cezaların belirsiz ve 
keyfi olduğu, insan bedeni üzerinde şiddetli ve 
acımasız cezalandırma yöntemlerinin uygulan-
dığı Karanlık Çağ ve bu çağın sonunda ortaya 
çıkan Aydınlanma Dönemi, Rönesans ve Re-
form hareketleri üzerinde durulmuştur.

Klasik okulun en önemli iki temsilcisinden 
biri olan Cesare Beccaria’nın cezalandırma hakkı, cezalandırmanın kaynağı, cezanın amacı, ceza-
ların özellikleri konusundaki düşünceleri ve Jeremy Bentham’ın insan doğasına ilişkin açıklamaları 
ortaya konulmuştur. Bu kapsamda sanılanın aksine cezalandırın caydırıcı olabilmesi için şiddetli ol-
masından ziyade cezanın kesin ve çabuk olması gerektiğine işaret edilmiştir. Böylece Klasik Okul’un 
suç önleme modeli olarak caydırıcılıktan, cezaların caydırıcı olabilmesi için gereken unsurlardan 
ve hapis cezası ile ölüm cezasının caydırıcı etkisinden de bahsedilerek Klasik Okul’un kriminolojiye 
olan katkıları ortaya konulmuştur.

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECGy5A1Rurc&t=11s
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POZİTİVİST OKUL I: BİYOLOJİK TEORİLER

Pozitivist okulun ilk video kaydında biyo-
lojik teorilerin, ikinci bölümünde ise psikolojik 
teorilerin suç davranışını nasıl açıkladığı üze-
rinde durulmuştur.

Klasik okulun özgür irade sahibi insan 
yaklaşımının aksine, Pozitivist Okul’a göre in-
san özgür iradesiyle suç işlemez. Suç bireyin 
kontrolü dışında cereyan eden bir davranış 
olarak ele alınır ve insan davranışının biyo-
lojik, psikolojik ve sosyolojik birtakım faktör-
lerden etkilendiği ileri sürülür. Bu kapsamda, 
suçluları evrimleşme sürecini tamamlayama-
mış “insanımsı hayvanlar” veya doğuştan suçlu, akıl hastası olarak gören erken biyolojik suç teorileri 
ve suç davranışı ile fiziksel özellikler arasında kuvvetli bir ilişki kuran, suç davranışının genetik 
faktörlerle aktarıldığını iddia eden modern biyolojik suç teorileri incelenmiştir. Bu kapsamda biyo-
lojik okulun en önemli temsilcileri olan Cesare Lombroso, Ernst Kretschmer ve William Sheldon’un 
çalşmalarından bahsedilrek Pozitivist Okul’un kriminolojiye olan katkıları ortaya konulmuştur.

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=gNmMWlwfW9M&t=491s

POZİTİVİST OKUL II: PSİKOLOJİK TEORİLER

Pozitivist Okul’un ikinci videosu olan bu 
kayıtta ise psikolojik suç teorilerinin suç dav-
ranışını nasıl izah ettiği üzerinde durulmuş-
tur. Suçu bireyin psikolojisinde meydana ge-
len patolojik durumlarla açıklayan psikolojik 
suç teorileri, suçu bazen sosyalleşme sorunla-
rına, bazen zekâ seviyesindeki düşüklüğe, ba-
zen sorunlu kişilik yapısına, bazen de düşük 
ahlaki gelişime bağladmışlardır. Bu kapsam-
da suç ve zeka konusundaki çalışmalarıyla 
öne çıkan Henry Goddard ve Alfred Binet’tan 
ve psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un 
çalışmalarından bahsederek psikolojik teorilerin kriminolojite olan katkılarını ortaya koymaya ça-
lışacağız.

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=yJPP-t-sNE8&t=114s
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SOSYOLOJİK TEORİLER: SUÇ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ

Bu videoda, suç ve sosyal çevre arasın-
daki ilişki incelenerek “İnsan neden suç iş-
ler?” sorusuna erken dönem ve modern dö-
nem sosyolojik teorilerin verdikleri cevaplar 
incelenmiştir. Klasik Okul ve Pozitivist Okul’un 
aksine; suçu çevresel nedenlerle açıklayan 
yaklaşımlara göre suç sadece bireysel özellik-
lerden kaynaklanan bir problem değildir. 19. 
yüzyılda oldukça yaygın olan suç işleyen kişi-
lerin fiziksel ve bireysel özellikleri tespit edi-
lerek suç ve sapkın davranışların açıklanması 
yaklaşımı bilhassa yoğun göç hareketlerinin 
yaşandığı dönemde ve sonrasında tartışmalı 
hale gelmiştir.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başların-
da araştırmacılar suçun tek başına bireysel ö-
zelliklerle açıklanamayacağını, en az bireysel 
özellikleri kadar ve hatta onlarda da fazla bi-
reylerin içerisinde yaşadıkları sosyal yapının 
suç ve suçluluk olgularıyla ilişkili olduğunu 
ileri sürmüşlerdir. Özellikle sosyoekonomik 
statü, etnik ve kültürel çeşitlilik, göç ve nüfus 
hareketleri, boşanma veya parçalanmış ailele-
rin yüksek oranda olması gibi sosyal sorunla-
rın yoğun olarak görüldüğü bölgelerde sosyal 
düzensizliğin yaşanacağı ve sosyal kontrolün 
zayıflaması nedeniyle suç oranlarının artaca-
ğı ileri sürülmüştür. Bu kapsamda, sosyolojik 
teorilerin en önemli temsilcilerinden biri olan 

Durkheim’in Modernleşme Teorisi, Burgress’in Yoğunlaşma Modeli ve Shaw ve McKay’in Şikago şeh-
rini bir laboratuvar olarak kullandıkları çalışmalarından bahsederek sosyolojik pozitivizmin krimi-
nolojiye olan katkıları ortaya konulmuştur.

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=gdeb6SDorLQ&t=1109s
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ÖĞRENME TEORİLERİ

Atölyenin bu videosunda kriminoloji 
literatüründe “suçu öğrenilen bir davra-
nış” olarak gören sosyal öğrenme teorisi 
ele alınmıştır. İnsanı doğuştan tabula rasa 
yani “boş bir sayfa” olarak kabul eden bu 
yaklaşımlar, insanı özünde iyi olmakla bir-
likte hem iyiye hem de kötüye yönlenme 
açısından eşit potansiyele sahip bir varlık 
olarak kabul eder. Kişinin hangi tercihte 
bulunacağını belirleyen en önemli faktör 
ise öğrenmedir. Suç, insanların birbirleriy-
le etkileşimleri sürecinde öğrenilebileceği 
gibi kişinin başka insanları gözlemlemesi 
ile de öğrenilebilir. Suçun öğrenilmesi ile iki şeyin öğrenilmesi kastedilmektedirr: Birincisi; suç iş-
leme tekniklerinin öğrenilmesi, ikincisi ise suç işlemeyi haklı çıkaran gerekçelerin ve mazeretlerin 
öğrenilmesidir.

Aslında sosyal öğrenme teorisinin birçok farklı versiyonu bulunmaktadır. Fakat kriminolojide 
sosyal öğrenme teorisi denildiğinde akla, Ronald Akers’in sosyal öğrenme teorisi gelmektedir. Bu 
teori, genel bir kriminoloji teorisi ve tüm sapma ve suç davranışlarını açıklamayı hedefler. Krimino-
loglar arasında bugüne kadar ampirik olarak en fazla test edilen teori de Akers’in sosyal öğrenme 
teorisi ve bu teori aslında Edwin Sutherland’ın “Ayırıcı Birliktelikler Teorisi’nin” davranışsal açıdan 
yeniden formüle edilmiş şeklidir. Bu nedenle, bu videoda öncelikle literatüre geçen ilk öğrenme 
teorisi olan Tarde’nin Taklit Teorisi ele alınmış, ardından Sutherland’ın Ayırıcı Birliktelikler Teorisi 
ve Akers’in Sosyal Öğrenme Teorisi incelenerek öğrenme teorilerinin kriminolojiye olan katkıları 
ortaya konulmuştur.

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=FmGLETalj7M&t=1452s

KONTROL TEORİLERİ

Bu videoda, “İnsan neden suç işler?” sorusuna cevap arayan geleneksel kriminolojik yakla-
şımları eleştiren ve aslında tersinden hareketle “insan neden suç işlemez?” sorusunun araştırılması 
gerektiğini ileri süren kontrol teorilerini ele alınmıştır.

Suç davranışını açıklamaya çalışan birçok kriminoloji teorisinde toplumsal ve hukuki normlara 
uyma davranışı normal ve doğal olarak görülürken, bu kurallardan sapma ve suç davranışı anor-
mal olarak kabul edilerek insanların biyolojik, psikolojik ve çevresel birtakım anormallikler sonucu 
suç işledikleri düşünülür. Oysa kontrol teorileri bu varsayıma karşı çıkar. Kontrol teorilerine göre 
suç ve sapma davranışı normaldir. Asıl açıklanması gereken kişilerin normlara uyma davranışıdır. 
Teoriye göre, insan doğuştan suç işlemeye hazır ve eğilimlidir. Fakat insanı suç işlemekten alıkoyan 
bazı iç ve dış kontrol mekanizmaları bulunur. Bu kontrol mekanizmalarının zayıflaması veya kısmen 
ortadan kalkması durumunda bireyin suç işleme olasılığı artar, en uygun fırsatı yakaladığında da 
suç işler. Kontrol teorileri suçun önlenmesi için bireye güçlü bir öz-kontrol kazandırmak ve etkin dış 
kontrol mekanizmaları kurmak gerektiğini savunur. 

Bu kapsamda, önce Reckless’in “Sınırlama Teorisi” ile ileri sürdüğü bireyi suç işlemeye teşvik 
eden çekiciler ve iticilere, ardından Hirschi’in “Sosyal Bağ Teorisi’ne” ve Gottfredson ve Hirschi’in 
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birlikte geliştirdiği “Öz Kontrol Teorisi’ni” ele alarak kontrol teorilerinin suç davranışını nasıl açıkla-
dıkları ve suçla mücadele önerileri ortaya koyulmuştur.

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/channel/UCMYeMbIB33CC0KxZqUrz_9Q

DAMGALAMA TEORİSİ

Bu videoda, geleneksel suç teorilerinin aksine, doğrudan 
suçun nedenleri yerine toplumun suç ve suçluya verdiği tepki-
ler üzerine yoğunlaşılarak sosyal etkileşimin suç davranışı üze-
rindeki etkisini en güçlü şekilde yansıtan damgalama teorisi ele 
alınmıştır.

Damgalama Teorisi’ne göre, bir kimse bir kez suç işledikten 
sonra yeniden suç işleyip işlemeyeceği tamamen bu kişiye toplu-
mun nasıl bir tavır takınacağı ile ilgilidir. Toplum ve ceza adalet 
sistemi suçluyu yeniden topluma kazandıracak kucaklayıcı bir 
yaklaşım sergilemek yerine, kişiyi geri dönülemez bir şekilde 
suçlu olarak damgalar, hatalarını ve kusurlarını yüzüne vurursa; marjinalleşmesine, toplumdan kop-
masına ve suçlu bir alt kültürün parçası olarak suç işlemeyi kariyer olarak benimsemesine yol açar. 

Bu kapsamda öncelikle damgalama 
teorisinin temeli olan ve Cooley ve Mead 
tarafından ortaya koyulan sembolik etkile-
şim yaklaşımından bahsedilerek, ardından 
bu yaklaşım çerçevesinde şekillenen Tan-
nenbaum’ın Kötülüğün Dramatize Edilmesi 
kavramı ve Lemert’in birincil sapma ve ikin-
cil sapma kavramları ile suç işleyen kişinin 
benlik ve kimlik algısında meydana gelen 
değişimi incelenmiştir. Böylece Howard Be-
cker tarafından geliştirilen “Ötekiler” pers-
pektifi ile suç haline getirme işlemini tartı-

şılmıştır. Son olarak klasik damgalama teorilerinin, damgalamayı hep olumsuz gören bakış açısına 
karşı çıkan Braitwaite’in Birleştirici Utandırma teorisini ele alarak toplumsal tepki perspektifi olarak 
da bilinen damgalama teorisinin suç davranışını nasıl açıkladığını ve suçla mücadele önerileri orta-
ya konulmuştur. 

Programın video kaydına aşağıdaki linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=My6eBkWPDu0&t=162s
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2. AKADEMİK SÖYLEŞİLER
KRİMİNOLOG KİMDİR? TÜRKİYE’DE KRİMİNOLOJİ

11.12.2020 tarihinde uzun yıllar Em-
niyet Genel Müdürlüğü’nde baş komiser 
ve olay yeri inceleme uzmanı olarak ça-
lışan ve şu anda Hitit Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi 
olan Dr. Veysel DİNLER konuk edildi. Prog-
ram kapsamında Türkiye’de yeterince bi-
linmeyen ve genellikle kriminalistik ile ka-
rıştırılan kriminolojinin amaçları, sosyoloji, 
psikoloji, adli tıp, ceza hukuku ve istatistik 
ile ilişkisi ile birlikte Türkiye’de kriminolo-
ji öğreniminden bahsedilerek Türkiye’de 
kriminolojinin geçmişten günümüze nasıl 
bir seyir izlediği ortaya konulmuştur. 

Programın video kaydına linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=ECGy5A1Rurc&t=11s

Kriminolog Kimdir?

Suça ve suçlulara yönelik soruları cevaplamaya çalışan sosyal bilimcileri kriminolog olarak 
tanımlayan Dr. Dinler, kriminolog veya kriminolojist ünvanının sık kullanılmadığını bilhassa Türki-
ye’de hukukçuların ve sosyologların bu konuda araştırma yürüttüklerine işaret etti. Fakat bir antro-
poloğun da veya ceza adalet politikaları üzerinde çalışan siyaset bilimcinin kriminolog olabileceğini 
belirtti. Olay yeri inceleme uzmanı veya profil uzmanı ile kriminoloğun farkına da işaret eden Dr. 
Dinler; kriminalistin tikel olaylarla ilgilenerek deliller üzerinden faile ulaşmaya çalıştığını fakat krimi-
noloğun ise olaylarla değil olguyla ilgilenerek olgulara bütünsel bir gözle baktığına değindi.

Kriminoloji Eğitimi

Dünyada kriminoloji eğitiminin ilk olarak yüksek lisans programlarıyla ortaya çıktığına deği-
nen Dr. Dinler, Amerika ve İngiltere’deki önemli merkezlere işaret etti. Bu kapsamda Cambridge 
Üniversitesi Kriminoloji Enstitüsü ve Londra Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yer alan kriminoloji 
yüksek lisans ve doktora programlarını tavsiye etti. 

Türkiye’de ise kriminoloji adını kullanan başlıca iki kurumun varlığına işaret eden Dr. Dinler, 
bunlardan ilkinin Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nün Suç Araştırmaları altında “Krimi-
noloji ve Suç Önleme” programı; diğerinin ise Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilim-
leri Enstitüsü’nde “Suç Araştırmaları (Kriminoloji)” yüksek lisans programı olduğunu belirtti. Mode-
ratör Buket Abanoz Öztürk ise bu iki programa ek olarak; 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi bünyesinde açılan “Kriminoloji ve Ceza Adaleti” yüksek lisans programına işaret etti.



11

Dönem Raporu

HUKUKUN ÖYKÜSÜNÜ ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?

18.11.2020 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek özel hu-
kuk müzesi olan Türkiye Barolar Birliği Hukuk Müzesi 
müdürü Havva ALKIŞ ve gönüllü müze eğitim koordi-
natörü Av. Birgül FEYZİOĞLU konuk edildi. “Hukukun 
Öyküsü” teması ile mitolojiden eski çağlara, Osmanlı Hu-
kuku’ndan Türk Hukuk Sistemi’ne kadar hukukun geçir-
diği tarihsel dönüşümü görsel olarak yansıtan objeler ve 
belgeler görüldü.

Karanlık Çağ’daki ispat ve cezalandırma yöntem-
lerinden biri olan şüpheli veya sanığın nehre atılması 
Asur’lulardan kalma Su Ordinali gösterilerek anlatıldı. 
M.Ö 2000 yıllarına ait olduğu tahmin edilen tablette, 
farklı bir krallığa hizmet eden ve kendi ülkesi aleyhine 
çalışmakla itham edilen bir Asurlu tüccarın suçlu olup 
olmadığının belirlenmesi için nehir tanrısının hakemliği-
ne başvurulması isteniyor. Nehir tanrısının hakemliğine başvurulmasına su ordali deniliyor. Şüpheli 
tüccar nehre atılıyor eğer kurtulursa suyun bile onu kabul etmediği ve suçlu olduğu kabul ediliyor. 
Eğer kurtulamazsa; suyun onu kabul ettiği ve masum olduğu anlaşılıyor.

Programın video kaydına linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=5e6BI1oBokk&feature=youtu.be



Kriminolojisi Atölyesi

12

3. ÖĞRENCİ SUNUMLARI
Atölye kapsamında, 4 hafta süren öğrenci sunumlarıyla Lombroso’dan Sutherland’a, Bent-

ham’dan Akers’e kadar tüm zamanların en ünlü kriminologları tanıtılmıştır. Aşağıda sunum takvimi 
ve kriminologlarla ilgili özet bilgiler sunulmaktadır.

1. Hafta

Suç ve sapma davranışı ile insanın fiziksel özellikle-
ri arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu iddia eden biyolo-
jik teorilerin kurucusu olarak bilinen Cesare Lombroso, 
suçun önlenmesi için birçok dernek ve sivil toplum kuru-
luşlarında yaptığı çalışmalarla tanınan sosyolog, reform-
cu ve aktivist Jane Addams ve son olarak Lombroso’nun 
öğrencisi olan ve suçluları motive eden fizyolojik özellik-
lerin yanında sosyal ve ekonomik yönleri de araştıran 
İtalyan kriminolog Enrico Ferri hakkında sunumlar ger-
çekleştirilmiştir.

Programın video kaydına linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/watch?v=2vHWMM5_
ZgI&feature=youtu.be

2. Hafta 

”Suçlar ve Cezalar Hakkında” adlı eseri ile tanınan 
Klasik Okul’un en önemli temsilcilerinden Cesare Bec-
caria; suç davranışı ile  insan vücudu arasındaki ilişkiyi 
inceleyerek suçlu beden tiplerini ortaya koyan biyolojik 
teorilerin meşhur temsilcilerinden Ernst Krestchmer; 
suç psikoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınan psi-
kopati kontrol listesini (PCL-revize) geliştiren Kanadalı 
kriminolog Robert D. Hare tanıtılmıştır.

Programın video kaydına linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/
watch?v=yv2IxUNcDCo&t=11s
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3. Hafta

Suçu tıpkı yemek yemek, yürümek veya bisikle-
te binmek gibi öğrenilen bir davranış olarak açıklayan 
Edwin Sutherland; öğrenme sürecini dört temel süreç 
ile izah eden sosyal öğrenme teorisinin kurucusu Ro-
nald Akers ve “Kriminolojisiz ceza hukuku kördür, ama 
ceza hukuku olmadan da kriminoloji sınırsızdır.” sözü ile 
akıllarda kalan Hans Heinrich Jescheck hakkında su-
numlar gerçekleştirildi.

Programın video kaydına linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/channel/
UCMYeMbIB33CC0KxZqUrz_9Q

4. Hafta

İnsan doğasına yönelik açıklamaları ve faydacı mo-
deli ile tanınan Klasik Okul’un en önemli temsilcilerinden 
Jeremy Bentham ve suç davranışında bireyin biyolojik 
yatkınlığı ile birlikte sosyal çevrenin etkisini inceleyen 
Lacassagne Okulu’nun kurucusu Fransız doktor ve kri-
minolog Alexandre Lacassagne tanıtılmıştır.

Programın video kaydına linkten erişilebilir: 

https://www.youtube.com/channel/UCMYeM-
bIB33CC0KxZqUrz_9Q
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III. ATÖLYE TAKVİMİ

Tarih Etkinlik Konu Sunum Yapanlar

21.10.2020 Sunum Kriminolojiye Giriş Buket ABANOZ ÖZTÜRK

28.10.2020 Sunum Türkiye’de Kriminoloji: Nasıl Başladı? Neden 
Bilinmiyor? Buket ABANOZ ÖZTÜRK

16.11.2020 Sunum Klasik Okul Buket ABANOZ ÖZTÜRK

18.11.2020 Söyleşi Hukukun Öyküsünü Öğrenmek İster Misiniz? Havva ALKIŞ, 
Av. Birgül FEYZİOĞLU

23.11.2020 Sunum Pozitivist Okul I: Biyolojik Teoriler Buket ABANOZ ÖZTÜRK

29.11.2020 Sunum Pozitivist Okul II: Psikolojik Teoriler Buket ABANOZ ÖZTÜRK

6.12.2020 Sunum Sosyolojik Teoriler: Suç ve Çevre İlişkisi Buket ABANOZ ÖZTÜRK

11.12.2020 Söyleşi Kriminolog Kimdir? Türkiye’de Kriminoloji Dr. Öğr. Üyesi Veysel DİNLER

17.12.2020 Sunum Öğrenme Teorileri Buket ABANOZ ÖZTÜRK

18.12.2020 Sunum

Öğrenci Sunumları 1

Cesare Lombroso
Elif ALTAŞ

Gülsüm YAKUPOĞLU

Jane Addams

İrem Nur ÇOBAN
Helin KAMAL

Büşra Nur DENİZ

Enrico Ferri

Serhat Asmuk
Derya Şen

Gözde Şaşmaz
Samet Keskin

25.12.2020 Sunum

Öğrenci Sunumları 2

Cesare Beccaria

Elif Sude AYDOĞDU
Reyhan KILIÇ

Tuba DAĞ

Ernst Kretschmer

Züleyha SİLAHSIZOĞLU
Yasin Paşa ŞAHİN

Robert D. Hare

Haluk BULUK
Özkan DURMAZ
Şevval DUMAN

27.12.2020 Sunum Damgalama Teorisi Buket ABANOZ ÖZTÜRK

02.01.2021 Sunum

Öğrenci Sunumları 3

Edwin Sutherland

Zehra KELEPÇE
Fatma Melda 

Suzan AKDEMİR
Pınar SÜMER

Ronald Akers

Fatih BODUR
Ramazan Doruk

Muhammet Ali Say

Hans Heinrich Jescheck

İrem SEVÜK
Zehra YAŞAR
Zeynep DAL

08.01.2021 Sunum

Öğrenci Sunumları 4

Jeremy Bentham

Buse SELVİ
Şeyma HALAÇ

Sümeyya ÖLÇER

Alexandre Lacassagne Beyza TÜRKMEN

15.01.2021 Sunum Kontrol Teorileri Buket ABANOZ ÖZTÜRK
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IV. OKUMA ÖNERİLERİ 

1. Bronislaw Malinowski, Yabanil Toplumda Suç ve Gelenek, Çevirmen: Şemsa Yeğin, İthaki Ya-
yınları, 2016.

2. Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, İmge Kitabevi, 2004.

3. Ercan Geçgin, Kenardakiler, Teoriden Uygulamaya Suç ve Sapma Üzerine Sosyolojik Araş-
tırmalar, Heretik Yayıncılık, 2019.

4. Faruk Erem, Bir Ceza Avukatının Anıları, Lykeion Yayınları, Ekim 2020.

5. H. L. A. Hart, Hukuk, Özgürlük ve Adalet, Çevirmen: Erol Öz, Dost Kitabevi, 2015.

6. Mehmet Cemil Ozansü, Erken Modernlikte Ceza Sorumluluğunun Kamusallaşması ve Ras-
yonelleşmesi, On İki Levha Yayınları, 2014.

7. Michel Foucault, Pierre Riviere, Bir Aile Cinayeti, Ayrıntı Yayınları, 2007.

8. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, 2001.

9. Michel Foucault, Deliliğin Tarihi, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, 1992.

10. Mitchel P. Roth, Göze Göz, Suç ve Cezanın Küresel Tarihi, Çeviren: Barışhan Erdoğan, Can 
Yayınları, 2017.

11. Mustafa Tören Yücel, Türk Ceza Siyaseti ve Kriminoloji, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, An-
kara, 2007.

12. Nurgün Oktik, Güncel Önkal, Özgür Sarı, Suçun Sosyolojisi, Cezanın Felsefesi, Uygulamalar 
ve Örnekler, Nobel Akademik Yayıncılık, 2016.

13. Özkan Agtaş, Ceza ve Adalet, Metis Yayıncılık, 2013.
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V. SIRADA NE VAR?

Kriminoloji Atölyesi kapsamında 2020/2021 akademik yılı bahar döneminde;

• 3 akademik söyleşi gerçekleştirerek suç siyaseti ve kriminoloji ilişkisini, kriminoloji teorilerinin 
Türkiye’de geçerliliğini ve kriminoloji ile viktimoloji (mağdur bilimi) ilişkisini incelemeyi plan-
lıyoruz.

• Kriminoloji teorileri konusunda 3 video daha hazırlayarak Feminist Kriminoloji Radikal Krimi-
noloji ve Marksist Kriminoloji konularına değinmeyi arzu ediyoruz.

• Türkiye’de ilk kriminoloji enstitüsünün kurulduğu 1943 yılından bu zamana kadar yayınlanan 
kitap, makale ve dijital materyallerin derlendiği bir bibliyografya çalışmasının hazırlıklarını 
tamamlamayı ve dönem sonunda yayınlamayı planlıyoruz.

Sizler de atölyemize destek olmak isterseniz;
KRİMİNOLOJİ ATÖLYEMİZE KATILABİLİRSİNİZ 

www.youtube.com/channel/UCMYeMbIB33CC0KxZqUrz_9Q 

Abone Ol

MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI
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MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI


