This page was exported from - Özel Güvenlik Dünyas?
Export date: Sun Dec 16 15:01:01 2018 / +0000 GMT

SUÇ ve SUÇLU PS?KOLOJ?S? / ANAL?Z ve DE?ERLEND?RME
SUÇ ve SUÇLU PS?KOLOJ?S? / ANAL?Z ve DE?ERLEND?RME
Toplumsal ya?am?n içerisinde; birbiri ile etkile?im halinde bulunan, entegre olmu? davran??lar? yönlendiren, biçimlendiren ve
kamu düzenini olu?turan kurallar vard?r. Kurallar?n uygulanmas?, asl?nda sosyal düzenin korunmas? ve sürdürülebilirli?in
sa?lanmas?d?r.
Kurallar?n uygulanmas? ayn? zamanda toplum ve bireyin sorumluluklar?na da ba?lanm??t?r. Kanunla olu?turulmu? bu
sorumluluklar?n denetimi de kurumsalla?an ve kültürün getirdi?i, mekanizmalar taraf?ndan yap?lmaktad?r. Ola?an sürecin
bozulmas?, olumsuz anlamda kullan?lmas?, denetim mekanizmas?n?n yanl?? yönlendirilmesi, birey ve toplumu suça götürür. Suç;
denetim mekani?inin statik hale dönü?mesidir.
Tan?mlama Süreçleri / Kavram Yenilenmesi
Suç; statik bir durum arz ederken, suçluluk; dinamik, sürdürülebilir ve toplumsal ba??ml? bir yap? göstermektedir. Toplumsal ve
sosyokültürel süreç ile etkile?im halindedir.
Ki?isel hal tepkimesi suç u olu?turmaktad?r. Ki?ilik seviyeleri ve olu?um süreci, bulundu?u alan ve sosyal katmanlar suç ile mutlak
ilgilidir.
Bu süreçten gelen ve bu süreci olu?turan olmak üzere meydana gelen ayr??ma Suçluluk tan?mlamas?d?r.
Suç; ula??lan hedef ve sonuç, Suçluluk ise hedef ve sonuca ula?t?ran kazan?lm??, edinilmi? ki?isel, toplumsal olumsuzluklard?r.
Toplumsal davran?? biçimlerini olu?turan kurgulanm?? standartlar; bireysel entegre ile sistemati?in d???na ç?karsa suç olu?ur.
Suç un ortaya ç?kmas? bazen formal kurallar?n uygulanmamas? ve kar??l???n? bulmamas?ndan kaynaklan?r.
Suç; sürdürülebilir ya?am?n dura?an safhalar?d?r. Bu dura?anl?k bireyde ve toplumda kültürel ve iklimsel odakl? Suçlulu?u
gerçekle?tirir.
Ancak günümüz sosyo ekonomik yap?s? bilimsel standartlar?n de?i?ebilirli?ini ortaya ç?karm??t?r. Elektronik network, teknolojik
geli?meler ve globalle?me hiçbir ?ekilde mutlak etkile?imi sa?lamaz, ülkelerin kendi kültürleri suç ve suçluluk tan?mlar?n? ve
mücadele yöntemlerini sürekli de?i?tirmekte, benzerlikleri ve ezberleri bozmaktad?r.
Suç un olu?mas?, i?leme yöntemleri, hukuki ve toplumsal kar??l???n? bulmas? hatta adli t?p teknik ve standartlar?n?n de?i?kenli?i
söz konusudur.
Bundan ç?kar?m ?udur;
Tasarlamadan, uygulamaya kadar Suçlar ve Suçluluk mutlak tan?msal de?ildir. Ancak benzerlikler geçici sonuçlar getirebilir.
*De?i?kenlik Örnekleri -Olay Ç?kar?mlar? / Güncel Sonuçlar
genellikle soru?turman?n yönünde öyle tüyler ürpertici de?i?iklikler olur ki; en sonunda gerçek suçluyu bulma konusunda neredeyse
hiç umut kalmaz?...( Benecke, 2012- 9 )
görgü tan?klar?n?n ifadelerinde öyle haf?za bo?luklar?, yanl?? alg?lamalar ve ön yarg?lar oluyor ki bunlardan yararlan?l?yor, ya da
tam aksine ifadeleri genellikle ciddiye al?nmayan, tuhaf görünümlü insanlar?n tek do?ru ip ucunu vermeleri de söz konusu
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olabiliyor..( Benecke, 2010- 18 )

ANAL?Z:
Asl?nda cinayet soru?turmas? genel bir yöntem olarak dü?ünülürse; di?er suç soru?turmalar?nda da böyle açmazlar? görmek
mümkün oluyor, bununla birlikte bilimin d???nda olu?an geli?meler de sonuç için kullan?lmakta, bunun ad?na tecrübe, kazan?lm??
yetenek veya öngörü vb. nitelikleri diyebiliriz. Bunlar sorunu çözebilen, bilimin yöntemlerine destek veren önermeleri olu?turan
tekniklerdir. Çünkü suçlu nun haf?zas? ve kararlar? ile uyumludur, belli standartlara ba?l? de?il aksine esnektirler.
??te bilimsel kabul edilmemekle birlikte; laboratuvara ta??nd???nda soru?turmay? etkileyebilecek bu teknikler örne?in, olay yerine
ilk var??ta arac?n ön kaportas?na dokunup arac?n yeni geldi?ini anlamak; vb gibi al???lm?? öngörüler, ayn? zamanda suçlu
psikolojisini olay?n çözümüne ta??yan izlerdir. Ülkelerin Güvenlik Kültürü ne göre de?i?ebilir.
Olay Yeri; kritik zamanlaman?n e?i?indedir. Sonradan aç?l?m?, saniye olarak sonuç aç?s?ndan önem gösterecektir. Suç ile ilk
temas her ?eyden önce görgü tan?klar?d?r. Gerçek veya yalan oldu?u dü?ünülmeden haf?zaya kaydedilmelidir. Çözüm ve Yakalama
an?nda suçlunun psikolojisini bilme ad?na metod olu?turacakt?r.
ki?isel onur insan?n en de?erli varl???yd? ve onun korunmas? da ki?inin kendi göreviydi; bütün kanunlara ra?men yeryüzündeki
hiçbir güç ku?kusuz parlamentonun iç tüzü?ü de dahil olmak üzere ki?isel onur meselesinin önüne geçemezdi?( Benecke, 2010- 22 )
pi?man olmadan cinayet i?leyenlerin hepsi ?.. ?? insanlard?. Her seferinde onurunun çi?nenmesi söz konusu oldu?u için failler??. ??.
??.. kendilerini kanunlara tabi hissetmiyorlard?. S?k?nt?lar?n? do?ru ve adil bir biçimde ortadan kald?rd?klar?na kesin olarak
inan?yorlard??( Benecke, 2010- 23 )
bir insan? sayg?de?er yapan, onu onurland?ran ya da küçük dü?üren ?ey her defas?nda çevreye ba?l?d?r. ?( Benecke, 2010- 24 )
ANAL?Z:
Suçun i?lenmesini tetikleyen, bireyi etkileyen toplumsal bir iç güdünün varl??? tart???lmazd?r. Bireyin üzerinde; içinde bulundu?u
sosyal gruplar ile ya?ad??? toplumsal yap?lar?n etkisi çok fazlad?r. Ki?isel nitelikler, hesap verebilirlik, sorumluluk, ahlaki
de?erlere sahip olman?n seviyesi toplumsal ya?ama göre ?ekillenir. Bu etkile?imin iyi analiz edilmesi, suçlunun psikolojik yap?s?n?
suç a entegre eder.
Bununla birlikte; suçun önlenmesi, suç olduktan sonra soru?turma ve kovu?turma sonucunda hüküm a?amalar?nda bu psikolojinin
mutlak dikkate al?nmas? gerekmektedir.
??lenen suçun nedeni suçlunun psikolojisinde bir çok ba?l?kla önceden haz?rd?r. Bunlardan onur ve ?eref kavramlar?n?n itici gücü
ve de?i?kenli?i ile as?l anlam?ndan uzakla?mas? ; suç öncesi karar, sonras? hüküm olabilmektedir.
Özellikle mafyoz yap?lar?n olu?turdu?u toplumlarda, örgütsel, toplumsal hiyerar?i buna göre ?ekillenir. Suç örgütlerinin organik
psikolojisi, suç i?lemenin örgüt içerisinde di?erlerini ve lideri etkiledi?ini çok iyi bilir, güven kazanman?n, örgüte ba?l?l???n ve
hiyerar?ik ilerlemenin yolu mutlak buradan geçer.
Geciken adalet, olmayan denetim, uyulmayan kurallar ve al?nmayan önlemler; toplumun kendi statükosunu olu?turur,
suçun önlemini kendisi al?r, cezas?n? kendisi verir, kendi kurallar?n? koyar ve hukukunu olu?turur, bunu onur ve ?erefle
ba?da?t?r?r, bütün bunlar intikam duygusunu yarat?r, suç i?lemeyi onur meselesi, hatta me?ru müdafa haline dönü?türür, sonuçta
toplumun kuvvetler ayr?l??? meydana gelir, insanlar bu dinami?i, resmi statikoya tercih eder.
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rencide edilebilen yaln?zca bireylerdir. Firmalar ya da makamlar de?il Telekom, ?ehir içi toplu ula??m ya da devlet hazinesi rencide
olmaz, sadece bu birimlerle çal??anlar e?er ki?isel sald?r?ya u?rad?larsa rencide olabilirler?( Benecke, 2010- 24 )
insan haysiyeti ya da ya?am hakk? gibi daha üst seviyedeki hukuki de?erlerden vazgeçilemez? sa?l?kl? insan hakk?na hiçbir kanun
hükmedemez?.( Benecke, 2010- 26 )
suçlar? ve suçlular? anlamak için faillerin dürtülerini daha yak?ndan incelemenin yarar? olacakt?r?. Günümüzde farkl? ya?am
al??kanl?klar?na uyum sa?lama süreci gittikçe h?zlansa da adli uzmanlar ve kriminologlar t?pk? eski meslekta?lar?m?z?n düello
meselesinde yapt?klar? gibi daha uzun süre vicdan?n onuru korumak ad?na i?letti?i suçlar ile me?gul olacaklard?r?( Benecke, 201027-28 )
ANAL?Z:
Bu tesbit asl?nda tam tersine ?ekillenmekte ve alg?lanmaktad?r. ??lenen suçlar ait olunan toplum veya gruplara da mal edilir.
Aidiyet, ayn? zamanda savunma mekanizmas?n? güçlendirir, suç i?lemeye neden olu?turur. Toplum psikolojisi, suçun i?lenmesini
kolayla?t?r?r, i?lenen suçun unutulmas?n?, tekrarlanmas?n?, kabul görmesini, ba?ka amaçlar için kullan?lmas?n? sa?lar.
Önemli olan bireysel aidiyetin i?ledi?i suça; kurum, parti, örgüt, ?ehir, mahalle, sokak, aile vb. gibi ba?l?l?klar?n bak?? aç?s?d?r.
Kamunun genel de?erlendirmesi ve öngörüsü çok ?iddetli bir ?ekilde suça ve suçluya tepkiseldir. Ancak bu tür ba?l?l?klar suç ve
suçluyu absorve-kamufle edebilir, suçun i?leni? ve kararla?t?r?lmas?nda veya aniden geli?mesinin arkas?nda bireysel bu psikoloji
mutlak bulunmaktad?r.
bir suç konusunda yap?labilecek bütün aç?klamalar kesin olarak tükenmi?se geriye kalan tek bir tanesi do?ru olamak zorundad?r. Ne
kadar gerçek d??? görünürse görünsün,
O nedenle soru?turmac?lar kriminal ekiplerine mümkün oldu?unca fazla say?da teknik eleman almaya çal???rlar, teknik elemanlar,
olas? bir suç vakas?n?n onaylanmas?na ya da görüntülemesine yard?mc? olurlar, bunlar?n her ikisi de do?ru yönde at?lm??
ad?mlard?r. ?( Benecke, 2010- 38 )
bilimsel bir deney bir kapkaç? ayd?nlatamaz ve bir evin aranmas? cesedin bekleme süresinin belirlenmesini sa?lamaz o nedenle
üzerlerinde ister üniforma, ister tak?m elbise, ister deri ceket, ister laboratuvar gömle?i olsun suçun ayd?nlat?lmas? için farkl?
soru?turmac?lar?n s?k? i?birli?i halinde çal??malar? çok önemlidir. ?( Benecke, 2010- 39 )
adli bilimlerin ve kriminal tekni?in büyüleyici kenar oyuncular?n?n do?ru zamanda devreye sokulmas? özellikle faydal? olur.
Böceklerden mantarlardan ya da polenlerden elde edilebilecek bir izi yok etmeyi ya da polisi yan?ltacak ?ekilde yerle?tirmeyi hiçbir
suçlu ba?aramaz çünkü birincisi bir çok biyolog bile küçük canl?lar?n dünyas?na o kadar hakim de?ildir. Ve ikincisi bunlardan bir
ço?u zaten ç?plak gözle görülmez.. ?( Benecke, 2010- 71 )
ANAL?Z:
Suçun ayd?nlat?lmas? ve suçlunun yakalanmas?nda; güvenlik ve adli birimlerin i?birli?i, planl? suçlulu?un da psikolojisini
olu?turmaktad?r. Planlama içerisinde yakalanmamak ve iz b?rakmamak do?al olarak vard?r. Kullan?lan kar??l?kl? yöntemler iki
taraf? da e?itir ve etkiler, adi ve nitelikli suçlarda bunu kesinlikle görmek mümkündür.
Suçun i?leni? a?amas?nda plan varsa kar?? yöntemler mutlaka de?erlendirilir, i?lendikten sonra da ister örgütsel ister bireysel olsun
planlar kendili?inden geli?ir. Aniden geli?en bir suçun i?leni?i sonras? yakalama gerçekle?mi?, yeni bir a?amaya geçilmi?tir.
Bilimsel deliller suçu ispatlam?? olsa bile kanun aç?klar?, verilecek cezalar? dü?ürecek, toplumdaki infial ile hükmün seyrini
de?i?tirecektir.
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Olay yeri; tek ba??na suçun ayd?nlat?lmas?nda hem teorik hem de pratik aç?dan çözüm sürecinin ortak noktas?d?r. Bütün süreç bu
noktan?n etraf?nda geli?ir onun için olay yeri bilimsel alana iyi ta??nmal?d?r.
Suçun i?lendi?i alan ve oraya giden bütün yollar ve ya?ananlar asl?nda suçlu psikolojisini etkileyen unsurlard?r. Çözüme yönelik
izleri ta??rlar, suçlunun psikolojisinde ve eyleminde ?ifrelenmi?tir.
?antajda ya da fidye için adam kaç?rmada bu gerçek daha da net bir biçimde ortaya ç?kar her iki suç türü de suçluyu karakter
özelliklerini aç??a vurmaya iter çünkü taleplerini ortaya koymak ve paran?n teslimi için bir plan kurulmal?d?r. ?( Benecke, 2010- 74
)
adam kaç?rmalarda mesele sadece suçlunun izini bulmak de?il ayn? zamanda kurban?n bir an evvel serbest kalmas?n? sa?lamakt?r.
O nedenle soru?turmac?lar?n üzerinde çok daha büyük bir bask? vard?r?
?antajc?lar?n gözden kaç?rd?klar? her zaman ufak tefek ayr?nt?lar olmuyor, adam kaç?ranlar?n daha zeki bir insan türü olduklar? da
do?ru de?ildir çünkü para ve güç h?rs? ak?ll? insanlar için oldu?u kadar aptal insanlar için de söz konusu.. ?( Benecke, 2010- 81 )
suçlular; aç?kgöz cinstense ve kimseyi hapis tutmad?larsa televizyon seyircilerinin sempatisini bile kazanabilirler fakat bir ?antajc?
ne kadar çok numaraya ba?vurursa karakteri hakk?nda o kadar fazlas?n? ele verir bu da soru?turmalara etkili bir çal??ma stratejisi
geli?tirme ve böylece vakay? daha çabuk çözme konusunda yard?mc? olabilir.. ?( Benecke, 2010- 81 )
o nedenle gerçekten mükemmel ?antaj diye bir ?ey neredeyse yoktur çünkü suçlu ne kadar zekiyse oyununun ortaya ç?kma ihtimali
de o kadar güçlü olur..
yeterince aptal suçlu da vard?r bunlar suçu i?lerken neredeyse her ?eyi yanl?? yapar ama i?in kötü yan? geride kriminolojik olarak
kullan?labilecek ipucu b?rakmazlar sebep ?u; karma kar???k hareket eden ve dü?ünen bir suçlunun pe?ine dü?mek hatta ataca?? bir
sonraki ad?m? tahmin etmek pratikte imkans?zd?r.. ?( Benecke, 2010- 82 )
ANAL?Z:
Örgütlü Suçlar; hastal?k gibidir, bula??r, nüks eder, mutasyona u?rar, ba?ka bedenlerde kuluçkaya yatar, de?i?ik hastal?k
olarak gündeme gelir, öldürür, erken te?hisle tedavi olur, ba??ms?zl?ktan beslenir ama mutlaka iz b?rak?r.( Özben, 2011çal??ma notlar? )
Suçun nitelikli yani organize ve planl? olu?u asl?nda çözüm için bir avantaj kabul edilebilir, çünkü bir ?eyi planlamak, belli bir i?
bölümü ile yapmak, standart ve çok bilinen kurallar?n uygulanmas? demektir. Örgütlü suç tekrar ettikçe; çözüm a?amas?ndaki
bilimsel yöntemler ve operasyonlar için ça?r???m, tecrübe ve mücadele standartlar? olu?turur. Ayn? zamanda kar??l?kl? etkile?im
de ortaya ç?kar, yöntemler geni?ler ve de?i?ir.
Suç ve suçluluktaki nitelik; suç i?leme yeterlili?i ve psikolojisini de ortaya ç?kar?r, nitelikli olmayan, aniden geli?en bireysel
suçlar?n çözüm anahtar?, empati kurmak, suç ve suçluyu ar?ivdeki suç kal?plar?ndan biri ile entegre etmeye çal??makt?r. Bilimsel
yöntemler ve laboratuvar çal??malar? ile kesin sonuç almak mümkün olabilir.
Nitelikli suçlar?n asl?nda bireysel akl? yoktur, organize olmu?, planlara uyma güdüsü içerisinde olan, önceden haz?rlanm?? akl?n
ta??y?c?lar? i? bölümü yapm??t?r. Suç u azmettiren, planlayan, i?leyen, yard?m ve yatakl?k edenler, tek ba??na bir alan olu?turur,
alanlar suçlulu?un parçalar?d?r, birbirini etkiler. Suçu de?ifrasyonu için bu alanlar?n tek tek analiz ve sentezi ?artt?r.
Organize Suçlar, Terör Suçlar? ve Toplumsal Olaylar kendi nitelikleri içerisinde bir psikoloji ta??rlar, bu psikoloji suçun temel
mekani?ini olu?turur, zincirleme etkile?im halinde olan mekani?in bozulmas?, halkalardan birinin kopmas? ile sa?lan?r. O yüzden
aidiyet duygusu çok yo?un olmak zorundad?r. Suç i?lemek bu yo?unlu?u art?r?r.
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son on y?llar boyunca mahkeme önüne gittikçe daha fazla türden somut delil gelmeye ba?lad?. Bu alandaki en önemli yenilikler,
daha önce de söz etti?imiz gibi yakla??k 1900 y?l?ndan itibaren parmak izi incelemelerinin ba?lamas? ve 1985 den itibaren genetik
parmak izlerinin ke?fiydi. Bu iki kriminal teknik yaln?zca suçluyla olay yeri aras?nda de?il, bir olay yeri ile ba?ka bir olay yeri
aras?nda da ba?lant? kurar, yeni bir suçlu bir y?l sonra bile yakalansa böyle bir seri suç i?ledi?i kan?tlanabilir..
somut delillerin görgü tan?klar?n?n ifadelerine ba?l?ca üstünlü?ü zaman? aç?s?ndan ve ki?isel görü?lerden ba??ms?z olmas?d?r. Bu
deliller bizim objektif yeni hiçbir yönden etki alt?nda kalmam?? ifade idealimize uyar..
e?er elde somut deliller yoksa varsay?mlara alan aç?l?r, ortada somut deliller varsa bunlar?n do?ru anla??lmas? ve ortaya
konulmas? ?artt?r.. ?( Benecke, 2010- 132 )
kararlar? sa?lam somut delillere dayanarak vermek sadece ölüm kal?m meselelerinde ak?ll?ca de?ildir. S?rf bir iddia ya da sorguya
ça??r?lmak bile ki?iyi çok zor duruma dü?ürebilir.. ?( Benecke, 2010- 140 )
ANAL?Z:
Ya?am ?artlar?n?n olu?turdu?u olumsuzluklara çözüm bulamayan birey ç?k?? yollar? aramakta, kar??s?na ç?kan her ?eyi kabul
edebilmektedir. Bunun en dip noktas? suç i?lemektir. Engelleri ortadan kald?rmak, menfaat elde etmek, intikam?n? almak veya
anl?k hakimiyetini kaybetmek gibi nedenler suça götürebilir.
Toplumun azmettirdi?i veya bilinçsizce yönlendirdi?i suçun gerçekle?me alan? yani olay yerine getirilen ve suç i?lendikten sonra
götürülen ve mutlak delil olacak bir çok unsur, iz b?rak?l?r. Çözüm a?amas?nda bütün bu deliller kanun önünde geçerli oldu?u gibi,
bilimsel yönü de olmal?d?r. Klasik süreç budur ancak suçu ortaya ç?karan formal delillerin d???nda kanunun kabul etmeyece?i
birçok delil aç?kta kalm??t?r.
Tan?klar?n gördükleri ve ya?ad?klar?, olay yerini ve suçluyu en iyi anlatan bilgilerdir. Ancak bu bilgilerin zaman?nda al?nmas?
çözüm için çok önemlidir. Çünkü toplum psikolojisinin yönlendirmesi ve çevre yap?s?, görülenler ve bilinenler için oldukça
yan?lt?c?d?r.
Görülen olumsuzluklar?n ilgililere iletilmesi; toplumsal ya?am içerisinde iyi kar??lanmamaktad?r, baz? kültürlerde bu tür davran??
biçimleri kabul görmez..tan?klar?n çekinceleri çözüme bir katk? sa?lamad??? gibi seyrini de de?i?tirebilir.
Olay yerindeki görgü ve bilgileri tesbit ve tasnif etmek soru?turma a?amas?ndaki uzmanlar?n görevidir. Bununla birlikte; elektronik
güvenli?in en önemli unsuru kamera görüntüleri de çözüme yönelik kesin aç?l?mlard?r. Entegrasyon içerisinde görüntüler daha
kesin bilgiler verebilir, asl?nda bir denetleme arac?d?r. Kamera görüntülerinin bulunamamas? da ayr? bir risktir.
Suç ve Suçluluk dinami?i içerisinde vazgeçilmez tek unsur ?nsan d?r.
H?zl? yap?lan de?erlendirmeler deki as?l sorun ?udur ki; her insan?n iki yüzü olabilir, ruhsal uçurumlar genelde o kadar iyi gizlenir
ki ço?unlukla anne, baba ya da e? bile çocuklar?n?n ya da e?lerin içinde neler olup bitti?ini sonradan aç?klayabilmek ?öyle dursun
fark etmezler bile.. ?( Benecke, 2010- 140 )
daha da zor olan sosyal aç?dan korunmas?z insanlar hakk?nda bir de?erlendirme yapmakt?r. Tecrübeli soru?turmac?lar bile
genellikle onlara kar?? büyük bir güvensizlik içindedir..
Önyarg?lar insanlara bak?? aç?m?z? öylesine etkiler ki kahramanlar?n ve alçaklar?n d?? görünü?lerinin bize beyaz perdede
dayat?ld??? gibi olmas?n? isteriz oysa genelleme maliyetindeki varsay?mlar ço?unlukla yanl??t?r. Bu dünyaya ve insanlara yönelik
önceden ?ekillendirilmi? bak?? aç?m?z için de geçerlidir.. ?( Benecke, 2010- 142 )
ANAL?Z:

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 5/8 |

This page was exported from - Özel Güvenlik Dünyas?
Export date: Sun Dec 16 15:01:01 2018 / +0000 GMT

?kili ya?am psikolojik dünyada gerçekle?ir, ikisinin çat??mas?ndan bireysel zararlar olu?abilece?i gibi, suç da i?lenebilir.
Toplumsal psikolojinin getirdi?i sahte ki?ilik ile ya?ayan birçok insan, yaln?z kald???nda as?l ki?ili?ini ya?ar, dijital ya?am?n
olu?mas? ile grup ve toplum psikolojisi sanal ortama da ta??nm??t?r. ?nsanlar ait olduklar? bu olu?umlar içerisinde daha iyi
hissettiklerini tarz ve hareketlerinde gösterirler, ya?am biçimlerine göre hissettikleri bu hallerini suça dönü?türebilirler, bu
aidiyetlerini güçlendirmek için bir örgüt ad?na cinayet i?leyebilir, kendilerini dahi öldürebilirler, aidiyet mutlak suç i?lemeyi
gerektirmez ancak dini, siyasi, sosyal ve ekonomik amaçlara göre kaç?n?lmaz olabilir.
Hiçbir ?ey göründü?ü gibi de?ildir, yak?nla?an ve s?n?rlar? kaybolan ya?amlar asl?n? kamufle eder, ç?k??lara zorlar. Önemli olan
da bu noktad?r, suçun olu?mas?na kap? açan kritik an?
Bazen bireysel al??kanl?klar ve sonradan edinimler as?l karakterin yerine geçer, bu da suç i?lemenin sunulacak nedenlerinden birisi
olur. Kullan?lan araba, yemek yenilen restoran, al??veri? yerleri, toplu ula??m bizim hep farkl? davrand???m?z yerlerdir.
Buralardaki uyumsuzluklar?m?z, dikkatsizliklerimiz, kat?ld???m?z etkinlikler vb. suçun olu?mas?n? tetikleyebilir, bu tür riskler
toplumsal kültüre göre azal?r veya ço?al?r.
hayat?n? laboratuvardaki kontrollü ko?ullarda, münferit vakalar? yaln?zca gerçe?in ?????nda inceleyerek geçiren biri önyarg?larla
dolu bir dünya ya uyum sa?layamaz.. ?( Benecke, 2010- 142 )
Buna kar??l?k savunma avukatlar?, sosyal görevliler ve yarg?çlar çal??malar?n? salt gerçeklerle sürdüremezler onlar daima ki?inin
suçunun a??rl???n? da ara?t?rmak zorundad?rlar. Bu noktada art?k do?a bilimlerinin hiçbir yard?m? olmaz, spekülasyon ve ölçüp
biçme ba?lar..
bir ?üphelinin ya?am tarz?n?n makul olup olmad??? ya da ?üphelinin o güne kadar iyi ?eyler mi kötü ?eyler mi yapt??? bir uzman?
alakadar etmez, uzman yaln?zca vakadaki izler ile ilgilenir onlar?n vaka için ta??d?klar? anlamla de?il yapt??? ara?t?rman?n ne gibi
sosyal ya da hukuki sonuçlar? oldu?una ba?kalar? karar verir. ?( Benecke, 2010- 143 )
ANAL?Z:
Suçun ortaya ç?kar?lmas?, suçlunun yakalanmas?; asl?nda birçok alanda geli?en ama ayn? sonuca ula?an çözüm faaliyetleridir.
Bilimin ve kanunlar?n d???nda da çözümü olu?turan ancak delil niteli?i ta??mayan birçok ta??y?c? süreç vard?r. Bilim ve kanunlar
bu süreci kendi alanlar?nda kullanabilirler, kullanmal?d?rlar. Soru?turma a?amas?nda sürecin varl??? daha belirgindir.
Bilimsel olmayan birçok unsur ve toplumun bilinmeyen sosyal yap?s?, gelenek, görenek, örf ve adetleri, ta??d?klar? kültürün
dikkate al?nmayan standartlar? asl?nda suçun önlenmesinde mahkeme ve laboratuvarda kesinlikle kullan?lmal?, de?erlendirmeye
al?nmal?d?r.
Suç öncesi-Suç-Suç Sonras?; birbirinden ayr? alanlar gibi görülse de birbirini destekleyen ve takip eden bir hiyerar?i içerisindedir.
Bu teorik olarak da, pratik olarak da böyledir. Bilim, kanunun hüküm vermesini, suçun tam kar??l???n? sa?layacakt?r. Ama tek
ba??na hiçbir zaman toplum vicdan?n? tatmin etmeyecektir. Kanun tek ba??na yetmeyecek, bilimsel yeterlilik ta??mayacak,
toplumsal beklentiyi kar??lamayacakt?r. Bütün alanlar birbirinin önermesini dikkate almal?d?r.
Her toplumun bir Güvenlik Kültürü vard?r. Genel ve bilimsel standartlar?n d???nda suç ve suçluluk psikoloji ve yap?s?
toplumlara, ülkelere göre sürekli etkile?im ve de?i?kenlik gösterir,
Sonuç:
SUÇ ve SUÇUN TEKRARI KES?N MÜDAHALEY? GEREKT?R?R; KAR?ILI?I OLMAYAN TEKRAR
SUÇLULUK
MEKAN?ZMASINI OLU?TURUR, SUÇ; TOPLUMSAL SÜREC?N ?ÇER?S?NE YERLE??R ve TET?KLEMELER?
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BEKLER? ( Özben, 2014 çal??ma notlar? )
Suç olu?uncaya kadar, buna i?lenmesi de dahildir, bir çok a?amalardan geçer, mevcut sosyal, siyasal ve ekonomik süreçte suçun
olu?mas? engellenebilir. Rakamsal veriler ve yap?lan istatistikler mutlak çözüme ve önlemeye yönelik olmal?d?r. Mimariden,
g?daya, ula??mdan, e?itime kadar bir çok safhada suç önlenebilir, bu süreç sistematik hale dönü?türülmelidir.
Önlemler bitmemi?tir, geri dönü?üm ba?lam??t?r. Dönü?türme amaçsa, kazanma ve islah etme gibi? suç sonras? da çok önemlidir;
kar??l?ks?z eylemler, kendisini yeniler, her seferinde geli?ir, tekrar eder, daha bilinçli olur, kan?ksan?r ve etkisizle?ir.
Suç ve Suçlu; öncelikle ma?dur, ma?durlar, toplum vicdan ve akl?nda kar??l???n? bulmal?d?r. Kanunlar bu temelde uygulanmal?,
hüküm buna göre verilmelidir. Cezalar bu temelde verilmelidir. Bu sistemati?i olu?turdu?unuzda; suçlu cezaland?r?l?rken ayn?
zamanda suç da önlenecektir.
Her suçun tam kar??l??? vard?r, mutlak cezas? verilir; bu hem suçla mücadele eylem biçimidir, hem de suç önleme
psikolojisidir.
Bir suçlu tek ba??na suç i?lemez; onun suç i?lemesini kolayla?t?ran, sebep olan, azmettiren, mutlak çok say?da sorumlu ve fiziki
imkan vard?r. Bu sorumluluk suçlu dan geriye do?ru azalarak, devam eder. Suç ve suçluluk kavram olarak, pratik olarak da tekil
de?il, ço?uldur.
Suçlunun; cesaret, te?ebbüs, psikolojisi ve al??kanl???n?n arka plan?nda bu yatar. Bireylerin sosyal ya?am içerisindeki bir çok
ihmali ve olumsuzluklar, sorumsuzluklar, di?er bireylerin suç i?lemesine olanak sa?lar.
Cezai kar??l???n tam etkisi suçun olu?umunu engeller tekrar? azal?r, bu kanunun esas olu?udur, k?sa sürede sonuç yani yakalama
da tekrar? engeller. Ancak önleme olmazsa suç olduktan sonraki sürecin hiçbir anlam? olmaz, önleme faaliyetleri, sistemin güvenlik
ad?na kurdu?u otoritedir.
Bilgi / Öngörü / Planlama / Sorumluluk-Bilinçli Olma / Kurallara Uyma-Uygulama önleme faaliyetlerinin esaslar?d?r.
Suça kar?? bireysel ve toplumsal tepkimelerin süreklili?i, suç ve suçlu psikolojisinin de?ifrasyonudur.
Her eylemin makul kar??l??? esast?r. Kar??l?k yoksa kaos vard?r. Bununla birlikte; kaos kendi mekani?ini olu?turur, insanlar
kabullenir, ola?an hisler ve tepkiler görülür. Bireysel Suçlar / Örgütlü Suçlar suçlulukta temel iki noktad?r. Farkl? özellikler
gösterirler, planlama-kas?t kesin ayr?l?klard?r.
Örgütlü suçlarda planlama ve kas?t mutlak vard?r. Bireysel suçlarda planlama ve kas?t her zaman olmayabilir, ani geli?meler de
görülür.
Ya?am?n getirdi?i zorunluluklar, bireysel veya toplumsal alanlar?m?z? olu?turur. Bu alanlar bizim zaman zaman güçlü / zay?f
oldu?umuz alanlard?r. Kabul edilebilir s?n?rlar?n içerisinde kal?rsak olumlu, d???nda kal?rsak, olumsuz faaliyetlerin orta?? veya
sorumlusu oluruz. Bireyi olumlu / olumsuz yönde motive eden en önemli unsur; hareketlerini ve kararlar?n? etkileyen kazan?lm??
psikolojisidir.

Öneri:
Suç ve Suçlulu?un Önlenmesi 3 boyutlu çözümün kar??l???d?r.
-Sosyal,Siyasal ve Ekonomik ya?am?n olu?turdu?u kültür
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-Bilimsel Çal??malar
-Kanunlar?n Uygulanmas?

Daha basit bir bak?? aç?s?; dinamik olan Güvenlik ile statik olan Emniyet kavramlar?n?n pratikte ve toplumun alg?s?nda
sürdürülebilirli?inin sa?lanmas?, suçun önlenmesidir.

Suç türevleri ve Suçluluk ile mücadele edebilmek için Sivil Sorumluluk ve Bilincin geli?tirilmesi gerekmektedir. Bu aç?dan
bak?ld???nda ba?ta asayi? suçlar? olmak üzere örgütlü suçlarla ilgili e?itimlerin ba?lat?lmas?, toplumu olu?turan unsurlar?n
bulunduklar? sosyal, siyasi ve ekonomik konumlar?na göre alg? olu?turma, kimlik kazand?rma kurslar? haz?rlanmal? ve
üniversitelerin sürekli e?itim merkezlerinde aktif hale getirilmelidir. Ba?ta kurumsal kimlik olmak üzere dolayl? ba?lant?s? olan ve
kamu hizmeti veren bütün unsurlar dikkate al?nmal?d?r. Güvenlik Alg?s? Geli?tirme E?itim Faaliyetleri
*C?NAYET YÖNTEMLER? / Mark Benecke 2012
Alman Adli Biyolog ? Adli Etimolog
Kitap içerisinden al?nan bölümler üzerinde k?sa de?erlendirmeler yap?larak, suç ve suçluluk ile ilgili soru?turma içerisinde
operasyonel yönetici olarak, çözüm haz?rlam?? bak?? aç?s?na yer verilmi?tir.30.04.2016 ?stanbul

Özer Özben
- Emniyet Müdürü
Güvenlik Uzman? / Analist
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