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1. GĠRĠġ ve AMAÇ  

 

Psikoloji davranışı inceleyen bir bilimdir ve insan davranışını 

açıklama konusunda 150 yıldır sistemli olarak bilgi üretmektedir. Konu 

suç olunca failin de bir insan olması nedeniyle, suçu açıklamaya 

çalışan disiplinlerden biri, belki de en önemlisi psikoloji olmaktadır. Bu 

noktadan hareketle; suç davranışı psikoloji biliminin de üzerinde 

durduğu empati kavramıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.  

Empati; iletişimi kolaylaştıran, güçlendiren ve iletişimin etkin 

olmasını sağlayan bir öğe olarak, kişilerarası ilişkilerde önemli bir 

kavram durumundadır. İletişim her yerde vardır ve süreklidir. 

Geçmişten geleceğe doğru süregider ve nerede başlayıp nerede biteceği 

tam olarak bilinemez (Coşkuner, 1994).  

Rogers‟a göre empati; hem kişiliğin dinamiğini anlamada hem de 

davranışları ve kişiliği değiştirmede etkili bir unsur konumundadır. 

Empatiyle ilgili araştırmaların yapılmasının en önemli nedenlerinden 

biri sosyal uyumun büyük ölçüde empatik anlayışa dayanmasıdır (Ünal, 

1972). Sosyal uyumda bir sorun yaşandığında kişi toplumla çatışmaya 

girer ve bu noktada suç davranışı ortaya çıkabilir. Ülkemizde günümüze 

kadar empatiyle ilgili pek çok araştırma yapılmış olmasına rağmen suç 

davranışı ve empatik beceri düzeyi arasındaki ilişki pek 

incelenmemiştir.  

Bu çalışmada; hem suça karışmamış kişilerle suça karışmış 

kişiler arasında; hem de suça karışmış kişilerin işledikleri farklı suç 

tiplerine göre birbirleri arasında empatik beceri düzeyleri 

karşılaştırılmıştır. 

Araştırmada empatik beceri düzeyi bakımından incelenecek suç 

tipleri; kasten adam öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, 

yağma ve hırsızlık olarak belirlenmiştir. Bu seçimin yapılmasının en 
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önemli nedenlerinden birisi; bu suç tiplerinin toplumda en sık görülen 

ve dolasıyla en rahat araştırılabilecek suçlar arasında yer alıyor olması, 

diğeri ise genel olarak daha ağır kanuni yaptırımlarla 

cezalandırılmalarından da anlaşılabileceği gibi sosyal uyuma en aykırı 

davranışlar olarak görülmeleridir. 

Suça karışmamış kişilerin empatik beceri düzeyinin suç işlemiş 

kişilere göre daha yüksek olacağı araştırmanın temel varsayımıdır. 

Araştırma için seçilen suçları işleyenlerin empatik beceri düzeyleri 

arasında belirgin bir farklılaşma beklenmemekle birlikte kasten adam 

öldürme suçunu işleyenlerin en düşük empatik beceri düzeyine sahip 

olması ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, yağma, hırsızlık suçunu 

işleyenlerin ise sırasıyla bunu takip etmesi beklenmektedir. 

Bu beklentinin nedeni; kasten adam öldürme suçunda maktulün 

yaşam hakkının elinden alınıyor olması, cinsel dokunulmazlığa karşı 

işlenen suçların yaşam hakkına karşı saldırı içermemekle birlikte 

mağdurda uzun süreli bir hasar oluşturması muhtemel travmatik bir 

yaşantıya yol açıyor olması, yağma suçunun temelde malvarlığına 

yönelik bir saldırı olmasına rağmen aynı zamanda vücut 

dokunulmazlığına karşı bir saldırıyı da içeriyor olması, hırsızlık 

suçunun ise tamamen mala yönelik bir saldırı olmasıdır. Varsayım, 

temelde failin empatik beceri düzeyinin azalmasıyla birlikte failin 

mağdura verdiği zararın artacağı yönündedir.  

1.1. Suç Kavramı 

“Suç” birçok farklı disiplinde tanımlanmaya ve ölçülmeye 

çalışılmıştır, bu sebeple her alan kendi ölçütlerine göre suçu 

yorumlamıştır. Oysa dışarıdaki sıradan bir kişinin zihninde “suç” 

kelimesinin anlamı gayet açıktır, kanunla belirlenen çerçevenin dışında 

kalan her şey “suç” olarak kabul edilmektedir. Kanun uygulayıcıları için 

de, suçun tanımı konusunda bir karışıklık bulunmamaktadır (Wilber, 

1949).  
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Suç, tarihin ilk çağlarından itibaren yüzyıllar boyunca 

toplumların korku ile karışık ilgilerini yönelttikleri, nedenleri üzerinde 

durdukları ve karşı önlemler aldıkları toplumsal bir sorun olmuştur. 

Suç, farklı dönemlerde farklı bölgeler tarafından farklı şekillerde 

tanımlandığından evrensel bir tanımını yapmak zorlaşmıştır (Ayhan ve 

Çubukçu, 2007). 

Bilim adamlarına göre suçun tanımını yapmak için birçok temel 

sorunun yanıtlanması gerekmektedir. Suç bilimi olan kriminoloji 

konusunda çalışan kriminologlar için ise, “suç” kavramına yönelik 

literatür incelendiğinde ortak bir zeminin olmadığı görülmektedir, 

kriminologlar arasında bu karmaşıklığın ve anlaşmazlığın giderilmesi 

için „Kişiyi suça yönelten sebepler nedir?‟, „Suçlu kimdir?‟ ve „Suçu ne 

oluşturur?‟ gibi soruların cevaplanması gerekmektedir (Tappan, 1947; 

Znaniecki, 1928).  

İnsanların suç davranışındaki motivasyonları birbirinden oldukça 

farklıdır. Temel kavramlarımızdan birisi suç kavramıdır ve 

tanımlanması gerekir. Ancak suçun tanımı bireyi suça yönlendiren 

sebeplere göre belirlenir ve disiplinlere göre farklılık gösterir.  

Sosyologlar suçu tanımlarken suçun sosyal bir davranış 

olduğunu, psikologlar suçun bireysel bir özellik olduğunu vurgular. Öte 

yandan biyologlar ise, suçu tanımlarken, kalıtımsal karakteristiğin 

açığa vurulmasıdır demektedirler. Bir ekonomiste göre suç, mantık 

çerçevesinde gelişen bir davranıştır (Gottfredson, 1990). Suçun tanımı 

farklı disiplinlere göre gelişmekte ve genişlemektedir. Tappan‟a (1960) 

göre suçun kanunlarla belirlenen hukuki tanımı en belirli tanımdır.  

Platon „Kanunlar‟ yapıtında, suç kavramını bir tür hastalık olarak 

düşünmüş; bunun ihtiraslar, zevk arama ve cahillik olmak üzere üç 

nedeni olduğunu öne sürmüştür. Aristo ise suçluların toplum düşmanı 

olarak sert cezalandırmalarını istemiştir. Hipokrat, beden şekilleri ile 

karakter arasında gözlem yapması nedeniyle suç antropolojisini ilk 
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hissedenler arasında sayılabilir (Demirbaş, 2009).  Suçun bilimsel 

açıklaması daha sonra dinler tarafından yapılmış, Tanrı‟nın 

kanunlarının ihlali üzerinde durulmuş ve suç ile günahın aynı anlama 

geldiği kabul edilmiştir. Orta Çağ Avrupası‟nda suçun, şeytani bir 

davranış veya kötü ruhların teşvikiyle ortaya çıkan bir eylem olduğu 

düşünülmüştür (Sokullu, 2009). 

Aydınlanma Çağı ile birlikte ortaya atılan akılcılık ve rasyonalite 

fikirleri temelinde yükselen ve suçu da rasyonel bir tercih olarak gören 

Klasik Okul düşünürleri, bireylerin suç işlemeye karar vermeden önce 

kâr-zarar hesabı yaparak suç işlemenin „kârlı‟ bir eylem olarak ağır 

basması durumunda suç işleyeceklerini öngörmüşler, dolayısıyla da, 

suçları önlemenin yolunu, bireylerin işledikleri suçlar neticesinde 

maruz kalacakları cezaları suçtan elde edecekleri faydalardan daha 

yüksek seviyelere getirerek „suçu kârlı bir eylem olmaktan çıkarmakta‟ 

görmüşlerdir (Dolu, 2009). 

Durkheim‟e göre suç; kollektif bilincin kuvvetli ve belirmiş 

tutumlarını ihlâl eden fiillerdir. Jhering‟e göre suç; toplum halinde 

yaşama şartlarına yönelmiş her türlü saldırıdır (Dönmezer, 1994). 

Dönmezer (1994), suçu, sorunlu bir kimse tarafından, müsbet veya 

menfi bir hareketle meydana getirilen, ceza tehdidi taşıyan, bir kanunda 

yazılmış tarife uygun ve hukuka aykırı bir fiil olarak tanımlar. 

Modern ceza hukukunun temel kavramlarından olan suç 

kavramı, suçun tanımındaki zorluk nedeniyle pek çok ülke tarafından 

yasalarda tanımlanmamaktadır. Ceza hukuku için asıl önemli olan suç 

sayılan fiillerin „kanunsuz suç olmaz‟ ilkesinin bir gereği olarak, 

kanunda açık bir şekilde tanımının yapılmış olmasıdır (Demirbaş, 

2009). 

Tüm hukuk kurallarının amacı toplumsal düzeni sağlamaktır. 

Diğer hukuk disiplinleri gibi ceza hukuku da, kendi araçlarıyla bu genel 

amaca hizmet eder. Hukuk düzeninin ayrılmaz bir parçası olan Ceza 



5 

 

Hukuku, suç teşkil eden fiilin unsurlarını belirler ve bunlara 

uygulanacak ceza ve güvenlik tedbirlerinin neler olduğunu gösterir 

(Koca ve Üzülmez, 2008). 

Suçun unsurlarını oluşturan; hareket, tipiklik, hukuka aykırılık 

ve kusurluluğun, bir suçun varlığından söz edebilmemiz için her suçta 

bulunması gerekir ve herhangi birinin bulunmaması halinde fiili suç 

olmaktan çıkarır. Suç; tipe uygun, hukuka aykırı, kusurlu bir hareket 

olarak kabul edilir (Koca ve Üzülmez, 2008). 

1.1.1. AraĢtırma Ġçin Seçilen Suç Tipleri ve Özellikleri 

Araştırmamızda empatik beceri düzeyi bakımından incelenecek 

suç tipleri şu şekilde belirlenmiştir. 

1- Kasten öldürme 

2- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar 

3- Yağma 

4- Hırsızlık 

Bu seçimin yapılmasının en önemli nedenlerinden birisi; bu suç 

tiplerinin toplumda en sık görülen ve dolasıyla en rahat araştırılabilecek 

suçlar arasında yer alıyor olması, diğeri ise genel olarak daha ağır 

kanuni yaptırımlarla cezalandırılmalarından da anlaşılabileceği gibi 

sosyal uyuma en aykırı davranışlar olarak görülmeleridir.    

1.1.1.1. Kasten Öldürme Suçu 

Uygulamadaki farklılıklara rağmen günümüzde kasten adam 

öldürme suçu hemen hemen her toplumda birbirine benzer şiddette 

ceza tepkisiyle karşılanmaktadır (İçli, 2007). Ülkemizde kasten öldürme 

suçuyla ilgili hükümler kişilere karşı işlenen suçlar başlığı altında yer 

alan hayata karşı işlenen suçlar bölümünde düzenlenmiştir.  TCK 81. 

maddede kasten öldürme suçunun basit halleri, TCK 82. maddede 
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nitelikli halleri, TCK 83. maddede ise kasten öldürmenin ihmali 

davranışla işlenmesi hali bulunmaktadır.  

TCK 81. maddeye göre, “Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet 

hapis cezasıyla cezalandırılır” (Yılmaz, 2008).  

TCK 82. maddeye göre ise, kasten öldürme suçunun; 

a) Tasarlayarak,  

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,  

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da 

nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,  

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,  

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,  

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,  

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,  

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini 

kolaylaştırmak amacıyla,  

ı) Kan gütme saikiyle,  

j) Töre saikiyle, işlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet 

cezasıyla cezalandırılır (Yılmaz, 2008). 

TCK 83. maddeye göre ise, kasten öldürme ihmali davranışla 

işlenmesi şu şekilde düzenlenmiştir. 

1- Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı 

gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden 
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sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren 

yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir. 

2- İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, 

kişinin; 

a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanuni 

düzenlemelerden veya sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülüğünün 

bulunması,  

b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili 

olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir. 

3- Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi 

hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine 

yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine on beş 

yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise, on yıldan on beş yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir 

(Yılmaz, 2008). 

Kasten adam öldürme suçu düzenlemeleriyle, yaşam hakkının 

korunması amaçlanmaktadır. Bir başkasını yok etmeye elverişli icrai 

veya ihmali herhangi bir hareket bu suçun maddi unsurunu 

oluşturmaktadır. Yapılan hareket sonucunda mağdurun ölmesi, bu 

suçta neticeyi oluşturur. Bu yönüyle de kasten adam öldürme bir netice 

suçudur. Hareket ile netice arasında nedensellik bağı bulunmalıdır 

(Aydın, 2009). 

1.1.1.2. Cinsel Dokunulmazlığa KarĢı Suçlar 

TCK, cinsel dokunulmazlığı karşı suçları, kişilere karşı işlenen 

suçlar içerisinde ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar başlığı altında 

düzenlemiştir. Böylece korunan hukuksal yararın cinsel özgürlük 

olduğu anlayışı kabul edilmiştir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; 

cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanlarla cinsel ilişki 
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ve cinsel taciz suçunu içermektedir. Bu suçlar sırasıyla 102., 103., 104. 

ve 105. maddelerde düzenlenmiştir. 

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda mağdurun yaşı önem 

taşımaktadır. Mağdurun yaşı 18 yaşından büyükse cinsel saldırı suçu 

(mad. 102), 18 yaşından küçükse çocukların cinsel istismarı suçu (mad. 

103) oluşur. Cebir, tehdit ve hile olmaksızın on beş yaşını bitirmiş 

çocukla cinsel ilişkide bulunan kişinin, şikayet üzerine 

cezalandırılması, reşit olmayanla cinsel ilişki suçu kapsamında TCK 

mad. 104‟te düzenlenmiştir. Bu suçun belirgin özelliği çocuğun cinsel 

ilişkiye rıza göstermiş olmasıdır. TCK mad. 105‟te yer alan cinsel taciz 

suçu ise sadece sözden veya işaretten ibaret olan fiillerle 

işlenebilmektedir. Bu suçun çocuklara karşı işlenmesi durumunda yine 

TCK mad. 103 uygulanmaktadır (Aydın, 2009). 

Madde 102 – 1- Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 

dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan 

yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

2- Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 

işlenmesi durumunda, yedi yıldan on iki yıla kadar hapis cezasına 

hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma ve 

kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır. 

3- Suçun; 

a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda bulunan kişiye karşı,  

b) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye 

kullanılmak suretiyle,  

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde 

bulunan bir kişiye karşı,  
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d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi 

hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilen cezalar yarı oranında artırılır. 

4- Suçun işlenmesi sırasında mağdurun direncinin kırılmasını 

sağlayacak ölçünün ötesinde cebir kullanılması durumunda kişi ayrıca 

kasten yaralama suçundan dolayı cezalandırılır. 

5- Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının 

bozulması hâlinde, on yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 

hükmolunur. 

6- Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü 

hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Madde 103 – 1- Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç 

yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismar 

deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte 

fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan 

çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,  

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi 

etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel 

davranışlar, anlaşılır. 

2- Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması 

suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, sekiz yıldan on beş yıla kadar 

hapis cezasına hükmolunur. 

3- Cinsel istismarın üstsoy, ikinci veya üçüncü derecede kan hısmı, 

üvey baba, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, sağlık hizmeti veren 

veya koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya 

da hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle 

gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. 
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4- Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı 

cebir veya tehdit kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, 

yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. 

5- Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten 

yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten 

yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

6- Suçun sonucunda mağdurun beden veya ruh sağlığının 

bozulması hâlinde, on beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına 

hükmolunur. 

7- Suçun mağdurun bitkisel hayata girmesine veya ölümüne neden 

olması durumunda, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. 

Madde 104 – 1- Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, on beş yaşını 

bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı 

aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

2- Fail mağdurdan beş yaştan daha büyük ise, şikâyet koşulu 

aranmaksızın, cezası iki kat artırılır. 

Madde 105 – 1- Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi 

hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 

cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur. 

2- Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz 

kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı 

kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre 

verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk 

etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz 

(Yılmaz, 2008). 

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, gerek suçun temel biçimi 

ve gerekse nitelikli hali bakımından suçun faili bir erkek olabileceği gibi 

bir kadın da olabilir (Aydın, 2009). Ancak bunun büyük çoğunlukla bir 
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erkek suçu olduğu görülmektedir (Demirbaş, 2009). Mağdur ise kadın 

veya erkek olabilmektedir (Aydın, 2009). 

1.1.1.3. Hırsızlık Suçu: 

TCK‟da hırsızlık suçu, kişilere karşı işlenen suçlar içerisinde 

malvarlığına karşı suçlar başlığı altında yer almaktadır. TCK madde 

141; genel anlamda hırsızlık suçunu, madde 142; nitelikli hırsızlığı, 

madde 143; suçun gece vakti işlenmesini, madde 144; daha az cezayı 

gerektiren halleri, madde 145; malın değerinin az olmasını, madde 146; 

kullanma hırsızlığını ve madde 147; zorunluluk hallerini 

düzenlemektedir. 

TCK‟ ya göre bu maddeler şu şekilde hükmolunmuştur: 

Madde 141 – 1- Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir 

malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla 

bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası 

verilir. 

2- Ekonomik bir değer taşıyan her türlü enerji de, taşınır mal 

sayılır. 

Madde 142 – 1- Hırsızlık suçunun; 

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya 

ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine 

tahsis edilen eşya hakkında,  

b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek 

suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan 

eşya hakkında,  

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya 

bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,  
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d) Bir afet veya genel bir felâketin meydana getirebileceği zararları 

önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,  

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya 

hakkında,  

f) Elektrik enerjisi hakkında, işlenmesi hâlinde, iki yıldan beş yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. 

2- Suçun; 

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya 

ölmesinden yararlanarak,  

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel 

beceriyle,  

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku 

veya kargaşadan yararlanarak,  

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer 

bir aletle kilit açmak suretiyle,  

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,  

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı hâlde resmî 

sıfat takınarak,  

g) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük 

veya küçükbaş hayvan hakkında, işlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla 

kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde 

belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri 

oranına kadar artırılır. 

3- Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların 

nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi 
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hâlinde, ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün 

faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, on beş yıla kadar hapis ve on 

bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

Madde 143 – 1- Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi hâlinde, 

verilecek ceza üçte birine kadar artırılır. 

Madde 144 – 1- Hırsızlık suçunun; 

a)   Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,  

b) Bir hukukî ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi 

hâlinde, şikâyet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis 

veya adlî para cezasına hükmolunur. 

Madde 145 – 1- Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın 

değerinin azlığı nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, 

ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

Madde 146 – 1- Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp 

zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi hâlinde, şikâyet üzerine, verilecek 

ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış 

olması hâlinde bu hüküm uygulanmaz. 

Madde 147 – 1- Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı 

karşılamak için işlenmesi hâlinde, olayın özelliğine göre, verilecek cezada 

indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir. 

           Hırsızlık suçunun koruduğu hukuksal yarar mülkiyettir. Bu 

suç, mülkiyeti belirli saldırılara, yani malın bulunduğu yerden 

alınmasına karşı korumaktadır. Malın bulunduğu yerden alınması ise 

mal üzerinde başkasına ait fiili egemenlik anlamında zilyetliğin ihlal 

edilmesi anlamına gelir. Bu nedenle, mülkiyetin hırsızlık suçunda tek 

başına korunan yarar olmadığı, bunun yanında ikinci derecede 

zilyetliğin de korunduğu ileri sürülmektedir (Aydın, 2009). 
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Gerek Türkiye‟de, gerekse diğer ülkelerde özellikle şehir suçu 

olma niteliği taşıyan hırsızlık, ülkemizde sıklık açısından adam öldürme 

ile birlikte ilk sıralarda yer almaktadır (İçli, 2007). 

1.1.1.4. Yağma Suçu 

TCK‟da yağma suçu, kişilere karşı işlenen suçlar içerisinde 

malvarlığına karşı suçlar başlığı altında yer almaktadır. TCK 148. 

madde; genel anlamda yağma suçunu, TCK 149. madde; nitelikli yağma 

suçunu, TCK 150. madde ise daha az cezayı gerektiren halleri 

düzenlemektedir. 

Türk Ceza Kanunu‟na göre bu maddeler şu şekilde 

hükmolunmuştur: 

Madde 148 - (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının 

hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı 

gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara 

uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı 

teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı 

yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya 

başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin 

hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin 

alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet hâline getirilebilecek 

bir kâğıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya 

imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi hâlinde de aynı ceza verilir. 

(3) Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve 

savunamayacak hâle getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır. 
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Nitelikli yağma   

Madde 149 - (1) Yağma suçunun;  

a) Silâhla,  

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hâle koyması suretiyle,  

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,  

d) Yol kesmek suretiyle ya da konut veya işyerinde,  

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak 

durumda bulunan kişiye karşı,  

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları 

korkutucu güçten yararlanılarak,  

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,  

h) Gece vaktinde,  

İşlenmesi hâlinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis 

cezasına hükmolunur. 

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun 

neticesi sebebiyle ağırlaşmış hâllerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca 

kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

Daha az cezayı gerektiren hâl  

Madde 150 - (1) Kişinin bir hukukî ilişkiye dayanan alacağını 

tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması hâlinde, ancak tehdit veya 

kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.  

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı 

nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilir. 
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Yağma, cebir kullanma (TCK mad. 108) ve hırsızlık (TCK mad. 

141) suçlarının bir araya gelmesinden oluşan bir suçtur. Çok hukuksal 

konulu bir suç olan yağma suçuyla hem hırsızlık suçunda olduğu gibi 

zilyetlik ve mülkiyet, hem de kişi özgürlüğü korunmaktadır. Hırsızlık 

suçunun oluşması için aranan bütün koşullar burada da aranır. 

Aradaki fark, malın alınması amacıyla kişiye karşı cebir kullanılmış 

olması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. Kısaca, cebir yoluyla 

işlenen hırsızlığa yağma denilmektedir (Aydın, 2009). 

1.2. Empati Kavramı 

Literatür incelendiğinde empatinin farklı yazarlar ve kuramcılar 

tarafından farklı şekillerde tanımlandığı görülmektedir. Bu noktadan 

hareketle, empati kavramına yıllar içerisinde yüklenen anlamlar, 

tarihsel süreç içerisinde konuyla ilgili uzlaşma sağlanan noktalar ve 

hâla tartışma konusu olan görüşler bu bölümün konusunu 

oluşturmuştur. 

1.2.1. Empati Kavramının Etimolojisi  

Theodor Lipps, 1897 yılında, bir insanın, kendisini karşısındaki 

bir nesneye yansıtması, kendini onun içinde hissetmesi ve bu yolla o 

nesneyi kendi içine alarak anlaması sürecini „einfühlung‟ olarak 

tanımlamıştır. Lipps 1903‟te „einfühlung‟ terimini, insanları anlamada 

esas kabul edilen hareketsel bir taklitçilik olarak kullanmıştır (Ünal, 

1972; Dökmen, 2004).  

Titcher ise 1909 yılında, bu terimi (einfühlung), eski 

Yunanca‟daki “empatheia” teriminden yararlanarak İngilizceye 

“empathy” olarak tercüme eder (Yunanca‟da “em” içine, “patheia” ise 

algılama anlamı taşımaktadır) (Ünal, 1972; Dökmen, 2004) ve empati 

kelimesi literatürdeki yerini böylece almış olur. 
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1.2.2. Empati Kavramının Tanımı 

Farklı yazar ve kuramcılar empatiye yönelik farklı bakış açıları 

geliştirmiş ve konuyla ilgili yapılan tanımlamalar çoğalmıştır.  

Freud başlangıçta empatiyle ilgilenmemiş olmasına rağmen 

1920‟de empatiyi „egomuza yabancı olan bir başka insanı anlamamızda 

en önemli kısmı oluşturan süreç‟ olarak tanımlamış, empatiyi „özne ve 

nesne arasındaki bazı benzerliklerden temel alan bir özdeşim şekli‟ 

olarak değerlendirmiştir (Özbay ve Canpolat, 2003). 

Önceleri Freud‟la birlikte hareket eden ve daha sonra Freudcu 

yönteme alternatif olarak kendi yöntemini geliştiren Ferenczi, bu analiz 

biçimi içerisinde, empatinin bir yöntem olarak kullanılabileceğini ve bu 

yöntemin klinik uygulamalarda çok önemli bir yeri olduğunu 

savunmuştur (Özbay ve Canpolat, 2003).  

Karen Horney, Bütüncül Yaklaşımı‟nda empati kavramını direkt 

olarak kullanmamakla birlikte kuramında empatiye, bireyin 

karşısındaki kişinin kendine özgü dünyasını imgeleme yoluyla 

hissedebilmesi olduğunu söyleyerek yer vermiştir (Geçtan, 1981). 

Empatiyle ilgili konularda öne çıkan belki de en önemli isimlerden 

biri olan Heinz Kohut, kuramı Kendilik Psikolojisi‟nde empatiye geniş 

bir yer ayırmış ve empatiyi „aracılı içgözlem‟  olarak tanımlayarak, bu 

kavramı kuramına dahil etmiş ve terapi süresince eğer hastanın yerinde 

olsaydı terapistin neler hissedebileceğini kendi içgözlemi yoluyla 

anlamaya çalışması gerektiğine vurgu yapmıştır (Kohut, 1959). 

Kohlberg (1969) empatiyi bilişsel bir yapı olarak görerek bir 

insanın rolünü alma ya da diğer insanın perspektifinden bakma süreci 

olarak tanımlamıştır. 

Rogers‟ın 1970‟lerde ulaştığı empati tanımı ise daha sonra 

çoğunluğun kabul ettiği bir tanımlamaya dönüşmüştür (Dökmen,1987). 
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Rogers‟a (1975) göre empati, bir kimsenin özel algısal dünyasına girmek 

ve onunla tümüyle beraber olmak anlamına gelmektedir. Bu, o 

kimsenin kaynağında hissettiği anlamlar değiştikçe ve onun o anda 

yaşadığı duygu korku, kızgınlık, sevgi veya her ne ise, her an buna 

duyarlı olmak demektir. Bu geçici olarak onun hayatını yaşamak, 

yargılamadan ona nazikçe yaklaşmak, onun çok azlıkla ayırdında 

olduğu anlamları hissetmektir. Bununla birlikte empati, kişinin 

korktuğu unsurlara korkmadan ve yeni bir bakışla bakıldığının ona 

iletilmesini de içermelidir. Kısacası; empati, bir kişinin kendisini 

karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla 

bakması, o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak 

anlaması/hissetmesi ve bu durumu ona aktarması sürecidir (Rogers, 

1975)  

Dikkat edilirse bu tanım üç öğeye dayanmaktadır. İlki; empati 

kuracak kişi, kendisini karşısındakinin yerine koymalı, olaylara onun 

bakış açısıyla bakmalıdır. İkincisi; karşımızdaki kişinin duygu ve 

düşünceleri doğru anlaşılmalıdır. Üçüncüsü ise empati kuran kişi, 

zihninde oluşan empatik anlayışı, karşıdaki kişiye iletilmelidir. 

Karşımızdaki kişinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlasak 

bile, eğer ona ifade etmezsek empati kurma sürecini tamamlamış 

sayılmayız. Bu ifade sözel olarak ya da başka davranışlarla iletilebilir 

(Dökmen, 1987; Dökmen, 2004).  

Benzer bir yaklaşımla güncel açıklamalardan bir diğeri de Cohen 

ve Strayer‟e (1996) aittir. Onlar empatiyi bir başkasının duygusal 

durumunu ve duygusal metnini anlama ve paylaşma 

yeteneği/kapasitesi olarak tanımlamaktadır. Bu tanımın öne çıkmasının 

nedeni empatinin hem bilişsel bir süreç (bir başka kişinin duygusal 

durumunu anlama yetisi olması sebebiyle) hem de duygusal bir 

kapasite/yeteneği (bir başkasının duygusal durumunun paylaşılması 

sebebiyle) olarak kabul edilmesidir (Jolliffe ve Farrington, 2004).  
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Her ne kadar tanımlamalar çok fazla çeşitlilik gösteriyor olsa da 

bu tanımlamaların daha çok empatinin bilişsel ve duygusal boyutuna 

vurgu yapmakta farklılaştığını söyleyebiliriz. 

Batson ve arkadaşlarının, empatinin tarihsel gelişimiyle ilgili 

yaptıkları özetleme bu durumu açıklar niteliktedir. Onlar empatiye 

ilişkin tanımların üç aşamadan geçtiğini vurgulamaktadırlar. Buna 

göre; 

a) Başlangıçtan 1950‟lerin sonuna kadar, empati, bilişsel nitelikli 

bir kavram olarak ele alınmış, “empati ölçümü” adı altında daha çok 

kişilerin birbirlerinin kişilik özelliklerini nasıl algıladıkları ölçülmüştür.  

b) 1960‟lı yıllarda ise empatinin bilişsel boyutunun yanı sıra 

duygusal boyutu da vurgulanmış ve bu yıllarda, bir kişinin karşısındaki 

kişi gibi hissetmesi empati olarak kabul edilmiştir.  

c) 1970‟lere gelindiğinde ise üçüncü aşamaya geçilmiştir. Bu 

dönemde empati, 1960‟lara oranla daha dar anlamda kullanılmaya 

başlanmış, bir kişinin belirli bir duygusunu anlamaya ve bu durumu 

ona iletmesine “empati” adı verilmiştir (Dökmen, 1988, 2004). 

Bilişsel empatiyle kastedilen, karşımızdaki kişinin hissettiklerini 

anlamaktır (Kalliopuska, 1983). Burada karşımızdaki kişinin 

duygularını yaşamaktan öte bu duyguları anlamak esastır. Guttman 

(2000), bilişsel empatinin bir başkasının hislerini deneyimlemeksizin bu 

hisleri tanıyabilme yetisi olduğunu belirtmektedir (Guttman, 2000). 

Duygusal empati ise diğer kişinin hissettiklerine karşı yakınlık duymak 

demektir (Goldstein ve Michaels, 1985). 

Empatinin duygusal bir yapı mı, bilişsel bir yapı mı yoksa her 

ikisini de içine alan bir yapı olarak mı kavramsallaştırması gerektiği 

halen empatiyle ilgili olarak sorulan sorular arasında yer almakla 

birlikte günümüzdeki araştırmalar daha çok hem duygusal hem de 
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bilişsel yapıyı empati tanımını içine koymaktadır (Ickes, 1997; Jolliffe ve 

Farrington, 2004).   

1.2.3. Empati ile KarıĢtırılan Bazı Kavramlar 

Empati, sık sık diğer başka kavramlarla karıştırılmakta ve 

birbirleri yerine kullanılmaktadır. Bu bölümde, empati ile diğer 

kavramlar karşılaştırılacak ve böylece diğer kavramlarla arasındaki 

farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır. Çalışmamızda, empatiyle 

karşılaştırılacak kavramlar özdeşim, sempati, içtenlik ve sezgisel tanı 

olarak belirlenmiştir. 

1.2.3.1. Empati ve ÖzdeĢim 

Özdeşim, bir kişinin birçok yönü ile karşısındaki kişiye benzemesi 

yoluyla gerçekleşen, otomatik, bilinçdışı işleyen bir süreçtir (Basch, 

1983). Özdeşleşmede birinci kişinin benliği silinerek yerine diğer 

kimsenin benliği yerleştirilmektedir. Böylece iki kişi aynı benliği 

paylaşmaktadır. Empatide ise ayrı benlik birlikte var olmaktadır 

(Akkoyun, 1982). 

1.2.3.2. Empati ve Sempati 

Eski Yunanca‟daki „sympatheia‟ teriminden İngilizce‟ye „sympathy‟ 

olarak aktarılan terimin kelime anlamı „birisiyle birlikte acı çekmek‟tir. 

Yani, empatide karşımızdakinin duygu ve düşüncelerini anlamak esas 

iken, sempatide karşımızdakinin sahip olduğu duygu ve düşüncelerin 

aynısına sahip olmak esastır (Dökmen, 2004). 

Wyschogrod, sempatiyi „ortak duygu‟ (fellow feeling) olarak 

tanımlamıştır. Böylece kişi sadece karşısındaki kişinin duygusal 

yaşantısına katılmaz, aynı zamanda bu duygusal süreç içersinde aktif 

olarak onunla üzüntü, acı ve merhameti paylaşır (Davis, 1990).  
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1.2.3.3. Empati ve Ġçtenlik 

Empati ile içtenlik birbirleriyle ilişkili kavramlardır. Empati, 

bireyin kendi içinde yaşaması, içtenlik ise bunu yaparken kendi 

yaşantısını algılamak için çaba harcamasıdır (Akt. Akkoyun, 1982). 

1.2.3.4. Empati ve Sezgisel Tanı 

Empati ve sezgisel tanı birbirinin karşıtı iki kavramdır. Sezgisel 

tanı, bir başkasının ihtiyaç ve yönelimlerini ortaya çıkarma, çözümleme 

ve formüle etme yeteneği ile ilgilidir. Burada, diğer kişinin yaşantısına 

girilmemekte, yaşantısı gözlenerek, yorumlanarak bir değerlendirme 

yapılması amaçlanmaktadır. Empati de ise her türlü değerlendirmeden 

kaçınılmaktadır (Akkoyun, 1982). 

1.2.4. Empati’yi Açıklayan Kuram ve YaklaĢımlar 

Empati tanımları sonrasında empati kurmada etkili olan 

dinamikleri incelemekte fayda görülmüştür. Buna göre empati kurmada 

etkili olan dinamikler şunlardır:  

1.2.4.1. Çıkarsama Kuramı    

İçsel dünya duyu organlarımız aracılığıyla gözlemlenemez. 

Düşüncelerimiz, arzularımız, duygularımız ve fantezilerimiz görülebilir, 

dokunulabilir, koklanabilir, duyulabilir ya da dokunulabilir değildirler. 

Fiziksel uzayda bir varlıkları yoktur ama yine de gerçektirler (Kohut, 

1959). Peki nasıl oluyor da biz bu içsel dünyalara girebilmekteyiz.  

Çıkarsama kuramına göre karşımızdaki insanın psikolojik 

yaşantısı bize kapalı olduğu için, bu yorumlamaların kaynağı kendi 

yaşantılarımızdır. Her birimiz kendi iç yaşantılarımızı, duygu, düşünce 

ve heyecanlarımızı doğrudan gözlemleriz. Bunun sonucunda 

davranışlarımızın psikolojik ve fiziki yönleri zihnimizde birbirine 

bağlanır. Buna dayanarak, bir başka insanda aynı ifadeleri gördüğümüz 
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zaman, onlara bağlı aynı psikolojik durumların varlığını da çıkarsarız 

(Ünal, 1972). 

Buna benzer bir yaklaşımla Konrad ve Hendi (2001), empatik 

beceri geliştirmenin en temel ilkesini kişinin kendi duygularını doğru 

algılama olduğunu belirtmişlerdir. Eğer kişi ne hissettiğini tam olarak 

algılayabilirse ve kendi duygularıyla başa çıkmayı öğrenebilirse 

başkalarının da duygularını algılayabilecektir.  

1.2.4.2. Rol Oynama Kuramı  

Rol Oynama Kuramı, rol oynamanın empatiyi nasıl mümkün 

kıldığını açıklamaktadır. Bu görüş, fiziki davranışların gözlenebileceğini 

kabul etmekte ve bunların nasıl anlam kazanıp yorumlandığını 

araştırmaktadır. Buna göre, çocuk çevresindeki insanların 

davranışlarını taklit etmektedir. Böylece, başkalarının rolünü 

oynayarak, kendisini başkalarının yerine koyarak, hem kendisi hem de 

başkaları hakkında kavramlar geliştirecek anlayışı kazanmaktadır 

(Ünal, 1972).  

Psikodrama ile ilgili deneyimler bunu destekler gibi 

görünmektedir. Psikodramaya göre empati, tasarımlara dayalı bir rol 

alma, tasarımlanan ve tam olmayan bir rol değiştirme olarak görülebilir. 

Buna göre, tam rol değiştirmeyle büyük ölçüde kısmen tanıma, öğrenme 

ve buna bağlı yarar sağlanır. Bu, hem bir başka insanın gerçeğini ve 

onun içinde olduğu durumu bu bütünlük içinde kavrama olanağı hem 

de bunun sonucu olarak empatiyi yapan kişinin bilinç alanı 

kapsamının genişlemesini sağlar. Daha açık bir anlatımla empatiyi 

yapan kişi, karşısındakinin rolünü yaşarken, o yaşam deneyimini 

kendisi de yaşamış ve bilinçlenmiş olur. Bu empati sayesinde insan her 

yerde varolan durumu çok çabuk sezip kavrama ve ona göre uyum 

yapma imkanı bulur (Özbek ve Leutz, 2003).  
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1.2.4.3. Heyecan Yayılması Olarak Empati       

 Sullivan tarafından atılan bu görüşe göre; doğumdan itibaren 

bebeğin belirli bir yetişkinle arasında heyecansal bir bağ vardır. Bu 

duygusal bağ empatidir. Bu anlamda empati, çocuk ile ona bakan 

arasında bir iletişim sağlamaktadır. Buna bağlı olarak da empatinin en 

çok önem taşıdığı dönem, ilk altı ay ile yirmi yedi ay arasındaki 

dönemdir (Akt: Ünal, 1972). 

1.2.5. Empatik Eğilim 

Bugün empatiyle ilişkili olarak hâla tartışma konusu olan bir 

diğer konu; empatik eğilimin doğuştan getirilip getirilmediği ve eğer 

biyolojik bir temeli varsa bunun kaynağının ne olduğudur.  

Bazı kuramcılar, gelişimsel psikoloji açısından, anne-bebek 

bağlanmasında yaşamın ilk yıllarında, empatinin önemini 

vurgulamışlardır. Son yıllarda bazı beyin görüntüleme çalışmalarından 

ve hayvan deneylerinden elde edilen bilgiler bu önermeleri destekler 

niteliktedir. Her ne kadar pek çok beyin görüntüleme çalışmasında 

beynin farklı bölümlerinde aktive artışları görülse de, anne-bebek 

ilişkisini anlamada singulat korteksin rolü neredeyse tüm çalışmalarda 

vurgulanmıştır (Altınbaş ve ark., 2001).  

Bir grup İtalyan bilim adamı, makak maymunlarıyla yaptıkları 

çalışmalarında, el-ağız hareketlerinin beyinde karşılık geldiği bölgelerin 

haritalamasını yaparken, deneklerin bir cismi kavramadıkları halde 

kavrayan birisini izlerken, bir cismi kavradıkları zamana benzer 

düzeyde, beynin aynı bölgesinde, bir elektriksel aktivite artışı olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Hâlbuki cisim olmadığı halde kavrama hareketi taklit 

edildiğinde aynı aktivitenin ortaya çıkmadığını görülmüştür. Makak 

maymunlarında F5 bölgesi olarak bilinen bu bölgenin insanlarda motor 

konuşma alanı olan Broca ile temsil edildiği bilinmektedir. „Ayna 
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nöronlarının‟ keşfinin ardından bu nöronlar, daha sonra „empati 

nöronları‟ olarak önerilmiştir (Altınbaş ve ark., 2010).  

Alman fenomenolog Edith Stein‟e göre, empati kurma 

kolaylaştırılabilir, engellenebilir veya kısıtlanabilir; ancak olması için 

zorlanamaz. Stein‟e göre empatiyi eşsiz yapan şey; tesadüfen olması, 

dolaylı olması ve önceden hesaplanamamasıdır. Empati oluşurken, 

doğrudan empatiyi ortaya çıkarmaktan çok, kendimizi onu yaşarken 

buluruz. Bu özelliği, empati davranışını öğrenilemez yapmaktadır 

(Davis, 1990). 

Bolognini (1997) ise bir terapistin, kendini zorlayarak empatik bir 

iletişim kurmaya çalışabileceğinden bahsetmiştir.  Pişkin (1989) 

kişiliğin bir parçası olarak empatik eğilimin doğuştan kalıtsal bir yolla 

getirildiğini ve uygun çevresel koşulların oluşturulmasıyla bir miktar 

geliştirilebileceğini belirtmiştir.  

Rogers (1975), terapide çok önemli olan bu zor anlaşılır ve gözden 

kaçıcı yapının doğuştan kazanılmadığını, ancak öğrenildiğini ve en hızlı 

da empatik ortamda öğrenildiğini bilmenin önemli olduğu üzerinde 

durmuştur. 

Davis (1990), empatinin oluşmasına yardım edilebileceğini ancak 

davranışın kendisinin bir yetenek olarak doğrudan öğretilemeyeceğini 

belirtmektedir. 

Basch‟a (1983) göre empati, doğuştan var olan ve geliştirilen bir 

potansiyeldir.  

Tüm bu görüşler çerçevesinde öyle görülüyor ki, empatik eğilim 

daha çok doğuştan getirilen bir kişilik özelliği olup yaşantılar ve 

öğrenmeler sonucunda bir miktar geliştirilebilmektedir.  
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1.2.6. Empatinin Ölçülmesi 

Empatiyi ölçmeye yönelik pek çok ölçek kullanılmaktadır. Ancak 

belli bir deney grubu üzerinde uygulanan farklı empati ölçeklerinin 

ölçümleri arasında ya hiç ilişki olmadığı ya da çoğunlukla düşük 

düzeyde ilişki kurulduğu görülmektedir. Bu durum; ilk bakışta 

ölçeklerin geçerliliği konusunda kuşku uyandıracak bir tereddüt 

doğursa da farklı ölçeklerin, empatik davranışın farklı bileşenlerini 

ölçüyor olmasından kaynaklı empatinin bilişsel ve duygusal bileşenleri 

arasında, oldukça düşük fakat anlamlı bir ilişki bulunduğu ileri 

sürülebilir (Dökmen, 1988). 

Nitekim; literatürdeki ölçeklere bakıldığında empati yeteneğinin 

farklı yönlerine vurgu yapılarak geliştirildikleri görülmektedir. Örneğin; 

HES,  bilişsel empatiyi ölçmeye yönelik olup Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI) ve California Psychological Inventory 

(CPI)‟nin maddeleri kullanılarak oluşturulurken; The Ouestionnaire 

Measure of Emotional Empathy(QMEE) duygusal empatiyi ölçmeyi 

hedeflemektedir ya da The Interpersonal Reactivity Index (IRI) hem 

bilişsel empatiyi hem de duygusal empatiyi ölçmeyi amaçlamakta ve 

perspektif alma (Perspective-Taking- PT), fantezi ölçeği (The Fantasy 

Scale-FS),  empatik ilgi (The Empathic Concern-EC), kişisel rahatsızlık 

(The Personal Distress-PD) olmak üzere dört alt ölçekten oluşmaktadır 

(Jolliffe ve Farrington,2004) 

Ülkemizde; Akkoyun (1987), QMEE‟yi,  „Duygusal Empati Ölçeği‟ 

olarak, Engeler ve Yargıç (2007), IRI‟yı „Kişiler Arası Tepkisellik İndeksi‟ 

olarak literatüre kazandırmıştır (Akkoyun, 1987; Engeler ve Yargıç, 

2007)  

Dökmen(1988) ise geliştirmiş olduğu Aşamalı Empati 

Sınıflaması‟ndan yararlanarak önce EBÖ-A Formu‟nu, daha sonra ise 

puanlama şeklini revize ederek EBÖ-B Formu‟nu geliştirmiştir. Aşamalı 

Empati Sınıflaması, „duygu‟ ve „düşünce‟ temel alt basamakları 
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kullanılarak temellendirildiği için EBÖ-B Formu‟u empatinin hem 

bilişsel hem de duygusal bileşenini fakat daha çok bilişsel bileşenini 

ölçtüğü kabul edilmektedir (Dökmen, 1988; Dökmen, 1990). 

Empatik Eğilim Ölçeği de yine Dökmen (1988) tarafından, 

bireylerin günlük yaşamdaki empati kurma potansiyellerinin 

saptanması amacıyla, kendisinin geliştirmiş olduğu „Çatışma Eğilimi 

Ölçeği‟ alt bölümlerindeki maddelerinin kullanılmasıyla oluşturulan ve 

empatinin duygusal bileşenini ölçen bir ölçektir (Dökmen, 1988). 

1.2.7. Empati Eğitimi 

Literatürde, empati eğitiminin hemen herkese yardımcı olabileceği 

fakat belirli alanlarda çalışanların bu tür bir eğitime özellikle ihtiyaçları 

bulunduğu belirtilmektedir (Dökmen, 1988). 

Literatürde empatik becerinin eğitimle geliştirilebileceğini 

gösteren pek çok araştırma bulunmaktadır. Bu amaçla kullanılan 

empati eğitimi teknikleri didaktik, yaşantısal, rol oynama ve modelden 

öğrenme olarak dört grupta ele alınabilir (Dalton, Sundblad ve Hybert, 

1973; Fine, Therrien, 1977, Gladstein, Feldstein, 1983; Greenberg ve 

Goldman, 1988; Akt: Tanrıdağ, 1992).  

1.2.6.1. Didaktik YaklaĢım:  

Bir uzman tarafından bireylere terapötik iletişim ve empati 

konusunda teorik bilgiler verilmektedir.   

1.2.6.2. YaĢantısal Eğitim Tekniği:  

Bireyin bir başkası ile gerçekleştirdiği terapötik iletişim, banttan, 

videodan veya gözlem odasından eğitim veren uzman tarafından 

izlenmekte ve eleştiriler getirilmektedir.  

 

 



27 

 

1.2.6.3. Rol Oynama Tekniği:  

Birey bazen kendisi olarak bazen de karşısındakinin rolüne girerek 

iletişim kurmaktadır. Bu psikodramada kullanılan rol oynama 

tekniğidir. Bir durum karşısında kendisinin ve karşısındakinin bakış 

açısını ve duygularını anlamayı içeren “Boş Sandalye” tekniği de rol 

oynama tekniğine örnek gösterilebilir.  

Dökmen (1988), bazı araştırmacıların empatik davranışı “rol alma” 

ya da „karşısındakinin bakış açısından bakma‟ olarak tanımladıklarını 

belirtmektedir. Empatiyi bu şekilde tanımladığımızda rol oynama 

tekniği, empati eğitiminde çok etkili bir yaklaşım olarak gözükmektedir.  

Dökmen (1988) ; empatiyi yeni bir modele dayanarak ölçmek ve 

psikodrama ile geliştirmek amacıyla yaptığı deneysel çalışmada deney 

grubu ile ondört psikodrama oturumu düzenlemiş ve psikodrama 

uygulamasının empati kurma becerisi üzerinde etkili olduğunu 

bulmuştur. Bu çalışma empati eğitim tekniklerinden rol oynama tekniği 

için örnek çalışma niteliğindedir.  

1.2.6.4. Modelden Öğrenme Tekniği:  

Birey, uzmanların danışanlarla gerçekleştirdiği danışma 

oturumlarını gözlem odasından, banttan ya da videodan izleyerek 

uzmanı model alarak öğrenir.  

Bir empati eğitimi programında, yukarıda belirtilen dört 

yaklaşımdan sadece bir tanesi kullanılabileceği gibi, birkaçı birarada da 

kullanılabilir (Dökmen, 1988). Empati eğitim teknikleri gözden 

geçirildiğinde didaktik ve yaşantısal programların birlikte ele alınması 

teori ve uygulamayı birlikte içerdiği için empatik iletişim becerisi 

üzerinde daha fonksiyoneldir. Ayrıca bu birleştirilmiş eğitim 

yaklaşımında rol oynama, boş sandalye tekniklerinin kullanımı ile rol 

oynama yaklaşımı da katılarak empati eğitimi daha etkili hale 

getirilebilir. Teorik bilgiler verildikten sonra uzmanların, birkaç danışma 
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oturumunun izletilmesi, eğitim alan bireyin yapacağı uygulamada doğru 

işlem yapmasını mümkün kılacaktır. Bu nedenle birleştirilmiş empati 

eğitim teknikleri, tekniklerin tek tek uygulanmalarına oranla empatik 

iletişim becerisi üzerinde daha etkili olabilirler (Tanrıdağ, 1992).  

Yukarıda belirtilen dört tür empati eğitiminden hangisinin daha 

etkili olduğu konusunda yapılan bir araştırmada yaşantısal yaklaşımın 

tek başına etkili olmadığı, didaktik ve modelden öğrenme 

yaklaşımlarının birlikte kullanılması halinde ise etkili oldukları 

görülmüştür (Payne ve diğ., 1972; Akt: Dökmen, 1988).  

Kişilere empati eğitimi vermenin bir başka yolu ise, onlara, 

başkalarına ait duygusal yüz ifadelerini teşhis etme konusunda eğitim 

vermektir. Bazı araştırmacılar, duygusal yüz ifadelerini teşhis becerisini 

genel empatik becerinin bir parçası olarak kabul etmektedirler. Bu 

durumda, deneklere duygusal yüz ifadeleri konusunda eğitim 

verildiğinde, bu eğitim, bir anlamda da “empati eğitimi” niteliği 

taşıyacaktır (Dökmen, 1988).  

Dökmen‟in (1987), A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde 

Psikolojik Hizmetler Bölümü üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle, 

yüz ifadeleri konusunda verilen eğitimin duygusal yüz ifadelerini teşhis 

becerisi ve iletişim çatışmalarına girme eğilimine girme etkisi 

konusunda yaptığı araştırmasında, yüz ifadeleri eğitimi olan grubun 

olmayan gruba oranla duygusal yüz ifadelerini teşhis becerisinde daha 

başarılı oldukları görülmüştür. Aynı zamanda verilen eğitimin iletişim 

çatışmalarına girme eğilimini azalttığı saptanmıştır.  

1.3. Suç ve Empati 

Antisosyal davranışın farklı formları ve empati arasındaki güçlü 

ilişki göz önüne alındığında, “empati eksikliğinin” agresif ve/veya 

antisosyal olan bireylerin davranışlarını açıklamakta kullanılması 

şaşırtıcı değildir. Gottfredson ve Hirschi (Gottfredson ve Hirschi, 1990)  
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suç davranışının sebeplerini açıkladıkları teorilerinde, empati 

eksikliğini, düşük seviyede kendini kontrol (self control) durumunun bir 

özelliği olarak ifade etmişlerdir. Bu teoriye göre, “sosyal ortam ve bilgi 

seviyeleri değişse de, bireyin suç işlemeye yatkınlığı ve eğilimi sabit 

kalmaktadır” (Armstrong, 2005).  

Bazı araştırmacılar empati ve suçun arasındaki belirgin ilişkiye 

dikkat çekmişlerdir ki, bu da suçlulardaki empatik tepki verme 

durumunun suç nedeni olduğunu göstermiştir. Buna rağmen diğer 

araştırmacılar suçlularla genel toplumun arasındaki farklılıklara dikkat 

çekmekle birlikte empati kurma yeteneğinin olmamasının sadece suç 

işleme riskini arttırabileceğine işaret etmektedir (Day, 2010). 

Bir diğer kişinin hissettiklerini anlama veya deneyimleme yetisi 

olarak ifade edilen (Cohen ve Strayer, 1996) empati, uzun yıllardan beri 

teorik olarak agresif yapı ve suç davranışı ile ilişkilendirilmiştir. Bu 

teoriye göre, diğer kişilerin hissettiklerini anlamada veya 

deneyimlemedeki yetinin düşük seviyede olması aynı zamanda kişinin 

kendi davranışları üzerindeki içsel kontrolünün de düşük olduğunu 

göstermektedir (King ve Wincup, 2007)  

Empati ve suç işleme arasındaki teorik ilişkinin temellerini 

destekleyecek ampirik çalışmalar eksiktir. Suçlularla, suç işlememiş 

grup arasındaki yapılan araştırmalar tek bir sonuca varmamış ve 

düzenli olarak suç işleyenlerin düşük empati seviyesine sahip olduğunu 

göstermemiştir. Bazı çalışmalar suç işleyenlerin düşük empati 

seviyesine sahip olduğunu gösterirken (örneğin, Burke 2001), bazıları 

suç işleyen grupla işlemeyen grup arasında fark bulmamıştır (örneğin, 

Hayashino ve ark., 1995), bazı araştırmacılar ise suç işleyenlerin daha 

yüksek empati seviyesine sahip olduğunu tespit etmiştir (örneğin, 

Fisher ve ark., 1999). Teorik ve ampirik çalışma arasındaki bu belirgin 

çatışma, araştırmacıların ortak bir uzlaşma zemini bulamamasına ve bu 

konudaki araştırmaların sürdürülmesine yol açmıştır.   
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Empati ve suç ilişkisi üzerine ilk çalışanlardan biri olan Hogan 

(1969), 92 hükümlü ve kontrol grubu olarak da 100 askeri görevli 

arasında çalışma yapmıştır; deneklerinin zeka seviyelerini test kriteri 

olarak almamıştır ve hükümlülerin empati seviyelerinin HES‟e göre 

düşük olduğunu tespit etmiştir.  

Ellis‟in (1982) araştırmasına göre 331 hükümlü suçlu ve 64 suç 

işlememiş denek arasında, suç işlemiş olanların empati seviyeleri 

HES‟te (Hogan Empathy Scale-Hogan Empati Skalası) düşük olarak 

belirlenmiştir. 

Rice ve arkadaşlarının (1994) yaptığı araştırmada ise 14 cinsel 

saldırı suçu işleyen hükümlüye karşılık kontrol grubu toplum içinden 

suç işlememiş 11 kişi ve deney grubuyla aynı psikiyatrik tesiste 

bulunan cinsel suç harici suç işlemiş olan 3 kişiyle oluşturulmuştur. 

HES skalasında cinsel suç işlemiş olan deney grubu kontrol grubuna 

göre belirgin olarak düşük empati düzeyi göstermiştir. 

Burke‟nin (2001) dışarıda tedavi gören 23 cinsel suçlu ve suça 

karışmamış 23 erkek denekle 2001 yılında yaptığı çalışmasının 

sonucunda, Davis tarafından 1980‟de bilişsel ve affektif empatiyi 

ölçmek için geliştirilen IRI skalasında (Interpersonal Reactivity Index- 

Kişilerarası Reaksiyon İndeksi) suçlular suçsuz gruba oranla belirgin 

derecede daha düşük bir skor elde etmişlerdir (Davis, 1980).  

Hanson ve Scott(1995), cinsel saldırı, cinsel saldırı harici suç 

işleyenler ve suç işlememiş kişilerle yürüttükleri çalışmalarında, cinsel 

saldırganların, diğer gruplara kıyasla başkasının bakış açısını anlama 

bakımından daha kötü olduklarını saptamışlardır. 

Jolliffe ve Farrington, empati ve suç ilişkisi üzerine yaptıkları 

araştırmalarında bu alanda daha fazla araştırma yapılması gerektiğine 

dikkat çekmiştir. Söz konusu çalışmaya göre, 376‟sı erkek, 344‟ü kadın 

olan 720 erişkin katılımcıdan suç işlemeyenlerin işleyenlere göre empati 
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seviyesi daha düşük olarak tespit edilmiştir. Şiddet suçu işlemiş olan 

kadın ve erkek deneklerin suç işlememiş olanlara göre empati seviyesi 

düşük olarak bulunmuştur (Jolliffe ve Farrington, 2007). 

Cinsel saldırı suçu işleyenlerde bilişsel empati eksikliği olmadığı 

(başkasının bakış açısını anlama) ama mağdurun sıkıntısına yanıt 

vermelerinde sorunlar yaşandığı da savunulmaktadır. 

Fernandez ve Marshall (2003), cinsel saldırı suçu işleyenlerin 

kendi kurbanlarına karşı belirgin derecede düşük empati gösterdiklerini 

ancak cinsel suç harici suç işleyenlerle karşılaştırıldıklarında bir kadına 

karşı daha fazla empati geliştirmelerinin yanında bir başka erkeğin 

kurbanı olan bir kadına karşı da aynı derecede empatik yaklaştıklarını 

tespit etmişlerdir. Buna göre cinsel saldırı suçu işleyenler, genel bir 

empati eksikliğinden muzdarip olmalarından çok kendi kurbanlarına 

karşı empati duygularını bastırmaktadırlar. Bu eksikliğin de kurbana 

yönelik bir tür bilişsel saptırma olarak kabul edilebileceği 

düşünülmektedir (Fernandez ve Marshall, 2003). 

Jolliffe ve Farrington (2004), 21‟i bilişsel empati ve 14‟ü affektif 

empati çalışması olmak üzere toplam 35 araştırmayı ele aldıkları meta-

analiz çalışmalarında empati ve suç arasında ters bağlantılı bir ilişki 

olmasına karşın; zeka, sosyoekonomik düzey, yaş, saldırının türü gibi 

değişkenlerin bu ilişkiyi etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Sosyo-

ekonomik düzey için istatistiksel düzeltme yapılınca suç işleyen ve 

işlemeyenler arasındaki, zeka düzeyi için düzeltme yapılınca cinsel 

saldırı suçu işleyen ve suç işlemeyenler arasındaki empatik beceri 

düzeyi farkının ortadan kalktığını belirtilmişlerdir (Jolliffe ve Farrington, 

2004). 

Suç ve empati ilişkisi üzerine yapılan tüm araştırmalar gözden 

geçirildiğinde, düşük empatinin suçla daha yakın bir etkileşimde 

bulunduğu tespit edilmesine rağmen, bu ilişkiyi tespit etmek için 

yapılan çalışmanın metodolojik niteliklerinin de bu ilişkinin gücünü 

etkilediği görülmektedir (Jolliffe ve Farrington, 2004). 
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2. GEREÇ ve YÖNTEM 

 

2.1. Örneklem 

Araştırmada; gözlem kararı verilerek Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 

Gözlem İhtisas Dairesi‟ne Ocak/2010–Ocak/2011 tarihleri arasında 

yatışı yapılan 105 kişi ile suça karışmamış 30 kişiden oluşan toplam 

135 kişilik bir örneklem grubuyla çalışılmıştır. Cinsiyet etkisini ortadan 

kaldırabilmek amacıyla da sadece erkek katılımcılar çalışmaya dahil 

edilmiştir. 

Katılımcılar, önce, deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. 

Kontrol grubu suça karışmamış 30 kişiden oluşmaktadır. Deney grubu 

ise suç tiplerine göre 4‟e ayrılmıştır. Deney grubu; hırsızlık suçundan 

gelen 15 kişi ve kasten adam öldürme, cinsel saldırı, yağma suçundan 

gelen 30‟ar kişiden olmak üzere toplam 105 kişiden oluşmaktadır. 

Deney grubunu oluşturan 105 kişi, Gözlem İhtisas Dairesi‟nce „ceza 

ehliyetleri tam’ yönünde karar verilen kişilerden oluşturulmuştur. 

Kontrol grubunu oluşturan 30 kişinin sosyo-demografik özelliklerinin, 

deney grubundakilerin sosyo-demografik özelliklerine benzer olması 

sağlanmıştır.   

2.2. Veri Toplama Araçları 

Katılımcılara; „Kişisel Bilgi Formu‟ ile Dökmen tarafından 1988‟de 

geliştirilen ve 1990‟da puanlama şekli revize edilerek puanlaması 

standart hale getirilen „Empatik Beceri Ölçeği-B formu‟ uygulanmıştır. 

2.2.1. KiĢisel Bilgi Formu 

Anket, doğum yeri ve yaşlarını, kardeş sayılarını, eğitim 

durumlarını, medeni hallerini, askerlik ve iş durumlarını belirlemek 

amacıyla, araştırmacı tarafından hazırlanmış ve bir örneği ekte 

sunulmuştur. 
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2.2.2. Empatik Beceri Ölçeği – B Formu  

Empatik Beceri Ölçeği – B Formu, Dökmen (1988)  tarafından 

geliştirilmiştir. Bir örneği Ek-2‟de verilmektedir. Ölçek altı probleme 

dayanmaktadır. Bu altı problemin her birinin altında, bu tür problemin 

sahibine söylenebilecek, birer cümlelik on bir empatik tepki 

bulunmaktadır. On ikinci olarak sunulan ama empatik bir tepki 

olmayan diğer cümleciği seçenler ise değerlendirmeye alınmamaktadır 

(Dökmen, 1988).  

EBÖ – B Formunun ilk puanlama şeklinde katılımcılar, 66 

maddeyi likert türü bir ölçek üzerinde puanlayarak kendilerine uygun 

maddeyi seçiyorlardı. Bu işlemin ardından, katılımcıların her bir soruna 

ait 11 cümleden en beğendikleri 4 tanesini seçmeleri isteniyordu. Daha 

sonra, Rest‟in (Rest, 1979; Rest ve ark. 1974) puanlama işlemi 

uygulanarak katılımcıların empatik beceri düzeylerinin belirlenmesi 

yoluna gidildi. (Dökmen, 1988). 

Dökmen (1990) daha sonra EBÖ – B Formunun ikinci puanlama 

şeklini geliştirerek puanlamayı standart hale getirmiştir. Puanlama 

anahtarında 66 maddeden her birine puanlar verilmiştir. 

Katılımcılardan da, her bir probleme ilişkin 11 empatik tepkiden 4 

tanesini seçmeleri istenmiş, seçtikleri toplam 24 cümle puanlama 

anahtarına göre puanlanmıştır.  Bu araştırmada da bu puanlama şekli 

kullanılmıştır. 

EBÖ – B Formu‟nun güvenirliğini sınamak için ise 60 deneğe iki 

hafta arayla ölçek uygulanmış, bu iki ölçüm arasındaki ilişkiye Pearson 

Momentler çarpımı korelasyon katsayısı ile bakıldığında ilişkinin r =.83 

(p<0.01) düzeyinde olduğu bulunmuştur (Dökmen, 1990). 

Ölçeğin geçerlilik çalışması, ölçeğin, üniversite öğrencilerinden 

oluşan bir grup ile psikologlardan oluşan bir gruba uygulanmasıyla 

yapılmıştır (Dökmen, 1990).  İki grubun ortalaması arasında 
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psikologların lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (t=8.15, s.d=46, 

p<0.01). EBÖ – B Formu ile Dökmen‟in 1988‟de geliştirmiş olduğu 

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) arasındaki ilişki r=.28 (p<.05) düzeyinde 

belirlenmiştir.  

2.3. İşlem  

Kişisel Bilgi Formu ile EBÖ – B Formu, mahkemeler ve 

hâkimlerce gözleme tâbi tutulması yönünde karar verilerek TC. Adalet 

Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Gözlem İhtisas Dairesi‟ne yatışı 

yapılan 105 kişi ile hiç suça karışmamış 30 kişiye bireysel olarak 

uygulanmıştır. Ölçeğe ilişkin yönergeler uygulamanın başında genel bir 

sözel yönerge olarak sunulmuş, ayrıca yazılı olarak ölçeğin başında da 

verilmiştir. Ölçeklerin uygulanması sırasında zaman kısıtlaması 

yapılmamıştır.   

2.4. Analiz 

Suç gruplarıyla, suça karışmamış grup arasında empatik beceri 

düzeyi bakımından istatistiksel bir fark bulunup bulunmadığını 

saptamak amacıyla tek yönlü ANOVA uygulanmasının ardından hangi 

gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu tespit etmek için Post-Hoc 

analizi yapılmış, Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. 
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3.BULGULAR 

 

Çalışmamız kapsamında elde edilen verilerin istatistiksel 

analizleri ve katılımcıların kişisel bilgilerine ilişkin bulgular bu bölümün 

konusunu oluşturmaktadır. 

3.1. Kişisel Bilgi Formu’na İlişkin Bulgular 

 Araştırmaya katılan kişi sayısının gruplara göre dağılımı Tablo-

1‟de verilmiştir.  

Tablo-1: Katılımcıların Gruplara Göre Dağılımı 

 

Araştırmaya katılan kişilerin gruplara göre dağılımı 

incelendiğinde; deney grubunun 105, kontrol grubu ise 30 kişiden 

oluştuğu görülmektedir. Buna göre çalışmanın örneklemi toplam 135 

kişidir. Denekler; 30 adam öldürme, 30 cinsel suçlar, 30 yağma, 15 

hırsızlık suçu işleyenlerden oluşmakta; kontrol grubu ise daha önce 

suça karışmamış 30 kişiden meydana gelmektedir.  

  

 

 

 DENEY GRUBU 
KONTROL 

GRUBU 

 
Adam 

öldürme 

Cinsel 

Suçlar 
Yağma Hırsızlık Suç yok 

Kişi Sayısı 30 30 30 15 30 

Toplam 105 30 

Genel 

Toplam 
135 
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Tablo-2‟de ise çalışmaya katılan kişilerin doğum yerlerinin 

bölgelere göre dağılımı sunulmuştur. 

Tablo-2: Doğum Yerlerinin Bölgelere Göre Dağılımı 

 

Doğum yerlerinin bölgelere göre dağılımına bakıldığında; adam 

öldürme suçu grubunun %23,3‟ü Güney Doğu Anadolu Bölgesi; cinsel 

suçlar grubunun %23,3‟ü, yağma suçu grubunun %50‟si, hırsızlık suçu 

grubunun %33, 3‟ü ve kontrol grubunun %26, 6‟sı Marmara Bölgesi 

doğumludur. 

 

 

 

 

 

Bölgeler 

 

Adam 

öldürme 

% 

 

Cinsel 

Suçlar 

% 

 

Yağma 

 

% 

 

Hırsızlık 

 

% 

Suç yok 

(Kontrol 

Grubu)  

% 

Marmara 16.6 23.3 50 33.3 26.6 

Karadeniz 10 13.3 10 26.6 16.6 

Ege 6.6 20 3.3 - 6.6 

İç Anadolu 16.6 13.3 6.6 13.3 20 

Doğu Anadolu - 6.6 20 13.3 10 

Akdeniz 20 16.6 3.3 6.6 6.6 

Güneydoğu A. 23.3 6.6 3.3 6.6 10 

TC. Vatandaşı 

değil 
6.6 - 3.3 - 3.3 

Toplam 100 100 100 100 100 



37 

 

Tablo-3, katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımından 

oluşmaktadır. 

Tablo-3: Yaş Grubuna Göre Dağılım 

 

Yaş grubuna göre dağılım incelendiğinde; adam öldürme suçu 

sebebiyle araştırmaya katılan kişilerin %50'si 31-40 yaş aralığında, 

hırsızlık ve cinsel suçlar grubunun %66, 6‟sı, yağma suçu grubunun 

%56, 6‟sı, kontrol grubunun %40‟ı 18-30 yaş aralığındadır. Tüm suçlu 

grupların en az yüzde seksenin kırk yaşın altında olduğu görülmüştür. 

Tablo-4: Yaş Gruplarının Karşılaştırılması 

Yaş Suçlu (%) Suçsuz df χ2 P 

18-30 56(%53.3) 12(%40.0) 

3 13.239 0.004** 
31-40 37(%35.2) 6(%20.0) 

41-50 8(%7.6) 8(%26.7) 

51+ 4(%13.3) 4(%3.8) 

Ki-Kare**p<0.01 

Suç işlemiş ve işlememiş gruplar arasında yaş değişkeni 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.01).  

 

 

Yaş  

Grubu 

Adam 

öld. 

% 

Cinsel 

Suçlar 

% 

Yağma 

 

% 

Hırsızlık 

 

% 

Suç yok 

(Kontrol Grubu) 

% 

18- 30 yaş 30 66, 6 56, 6 66, 6 40 

31- 40 yaş 50 20 40 26, 6 20 

41- 50 yaş 13, 3 10 3, 3 - 26, 6 

50 yaş ve 

üstü 
6, 6 3, 3 - 6, 6 13, 3 

Toplam 100 100 100 100 100 
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Tablo-5‟te, katılımcıların medeni durumlarına ilişkin dağılım 

verilmiştir.  

Tablo-5: Medeni Duruma Göre Dağılım 

 

Tablo-5‟teki dağılıma bakıldığında; adam öldürme grubunun 

%40‟ı, cinsel suçlar grubunun %53, 3‟ü, yağma suçu grubunun %50‟si, 

hırsızlık suçu grubunun %46, 6‟sı ve kontrol grubunun %23, 3‟ü bekâr 

iken; adam öldürme grubunun %36, 6‟sı, cinsel suçlar grubunun %40‟ı, 

yağma suçu grubunun 33, 3‟ü, hırsızlık suçu grubunun % 53, 3‟ü ve 

kontrol grubunun % 60‟ı evlidir.  

Medeni 

Durum 

Adam 

öld. 

% 

Cinsel 

Suçlar 

% 

Yağma 

 

% 

Hırsızlık 

 

% 

Suç yok 

Kontrol G. 

% 

Bekâr 40 53, 3 50 46, 6 23, 3 

Evli 36, 6 40 33, 3 53, 3 60 

Dul 10 - - - 6, 6 

Boşanmış 13, 3 6, 6 16, 6 - 3, 3 

Toplam 100 100 100 100 100 
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Tablo-6, katılımcıların eğitim durumlarına ilişkin dağılımı 

içermektedir.  

Tablo-6: Eğitim Durumuna Göre Dağılım 

 

Tablo-6 incelendiğinde, adam öldürme grubunun %33, 3‟ü ve 

cinsel suçlardan oluşan grubun %26,6‟sı ilkokul mezunu iken; yağma 

suçunu işleyenlerin %23,3‟ünün ve hırsızlık suçu grubunun %26, 

6‟sının ortaokul terk, kontrol grubunun %30‟unun ise lise mezunu 

olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

Eğitim  

Durumu 

Adam 

Ö. 

% 

Cinsel S. 

 

% 

Yağma 

 

% 

Hırsızlık 

 

% 

Suç yok 

Kontrol  

% 

Eğitim yok + 

okuryazar 
- - - - 3, 3 

İlkokul terk 3, 3 - 6, 6 6, 6 3, 3 

İlkokul mezunu 33, 3 26, 6 13, 3 20 10 

Ortaokul terk 3, 3 6, 6 23, 3 26, 6 6, 6 

Ortaokul mezunu 6, 6 23, 3 16, 6 13, 3 16, 6 

Lise terk 16, 6 23, 3 6, 6 6, 6 16, 6 

Lise mezunu 20 13, 3 20 20 30 

Üniversite terk 3, 3 3, 3 10 - - 

Üniversite mezunu 13, 3 3, 3 3, 3 6, 6 13, 3 

Toplam 100 100 100 100 100 
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Tablo-7, katılımcıların eğitim durumlarının gruplara göre 

karşılaştırılmasını kapsamaktadır.  

Tablo-7: Eğitim Durumuna Göre Grupların Karşılaştırılması 

 Suçlu (%) Suçsuz p 

Okuryazar 0(%0.0) 1(%3.3) 

0.210 

İlkokul Terk 4(%3.8) 1(%3.3) 

İlkokul Mezunu 25(23.8) 3(%10) 

Ortaokul Terk 14(%13.3) 2(%6.7) 

Ortaokul Mezunu 16(%15.2) 5(%16.7) 

Lise Terk 15(%14.5) 5(16.7) 

Lise Mezunu 19(%18.1) 9(%30.0) 

Üniversite Terk 5(%4.8) 0(%0.0) 

Üniversite Mezunu 7(%6.7) 4(%13.3) 

Fisher’s Exact Ki-Kare 

Suç işlemiş olan ve suç işlememiş olan grupların eğitim 

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur (p<0.05)  

Tablo-8‟de, katılımcıların kardeş sayılarına göre dağılımları 

verilmiştir.  

Tablo-8: Kardeş Sayısı Dağılımı 

 

Tablo-8‟e bakıldığında; adam öldürme grubunun %40‟ının, yağma 

grubunun %46, 6‟sının 4-6 arası kardeşi, cinsel suçlar grubunun %46, 

6‟sının 1-3 kardeşi, kontrol grubunun %40‟ının 1-3, %40‟ının 4-6 

Kardeş 

Sayısı 

Adam Ö. 

% 

Cinsel Suçlar 

% 

Yağma 

% 

Hırsızlık 

% 

Suç yok 

% 

Tek çocuk 3, 3 3, 3 10 - 10 

1-3 23, 3 46, 6 23, 3 33, 3 40 

4-6 40 30 46, 6 33, 3 40 

7 ve üstü 33, 3 20 20 33, 3 10 

Toplam 100 100 100 100 100 
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kardeşi, hırsızlık grubunun ise %33, 3‟ünün 1-3, %33, 3‟ünün 4-6, 

%33, 3‟ünün 7 ve üstü sayıda kardeşi vardır. 

Tablo-9, katılımcıların iş durumlarına göre dağılımlarını 

içermektedir. 

Tablo-9: İş Durumuna Göre Dağılım 

 

Tablo-9, çalışma durumu değişkeni açısından 

değerlendirildiğinde; adam öldürme suçu grubunun %53, 3‟ünün, 

cinsel suçlar grubunun %60‟ının ve kontrol grubunun %63, 3‟ünün 

devamlı bir işinin olduğu, yağma suçu grubunun %56, 6‟sını, hırsızlık 

grubunun %53, 3‟ünün aralıklı olarak çalıştığı görülmektedir. 

3.2. Empatik Beceri Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Farklı suç tiplerinden meydana gelen dört grubun empatik beceri 

düzeyleri ortalamaları hem kendi aralarında hem de suç işlememiş 

kişilerden oluşan kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. Yapılan 

puanlamadan elde edilen empatik beceri düzeyi ortalamaları Tablo-

10‟da sunulmuştur. 

 

 

 

İş 

Durumu 

Adam Ö. 

% 

Cinsel Suçlar 

% 

Yağma 

% 

Hırsızlık 

% 

Suç yok 

% 

Yok 6, 6 10 6, 6 13, 3 20 

Var-Devamlı 53, 3 60 36, 6 26, 6 63, 3 

Var-Aralıklı 36, 6 26, 6 56, 6 53, 3 13, 3 

Malulen Emekli - - - - - 

Emekli 3, 3 3, 3 - 6, 6 3, 3 

Toplam 100 100 100 100 100 
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Tablo-10: Ortalama Empati Puanları ve ANOVA Bulguları 

N
:1

3
5
 

Suç yok 

Kontrol G. 

 (n:30)  

Adam 

Öldürme 

 (n:30)  

Cinsel 

Suçlar 

 (n:30)  

Yağma 

 (n:30)  

Hırsızlık 

 (n:15)  
F P 

Emp 

P. 

138.37± 

14.68 

126.07± 

18.499 

116.77± 

25.13 

 

128.03± 

18.94 

 

124.13± 

16.13 

4
.8

2
0
 

0
.0

0
1

**
* 

***p<0.001                                                 

Suç işlememiş olanlar ve suç işleyen gruplar, empati puanları 

açısından karşılaştırılmışlardır. Yapılan tek yönlü ANOVA‟ya göre 

gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (p<0.01).   

Tablo-10 incelendiğinde; kontrol grubunun empati puan 

ortalamalarının diğer tüm gruplardan yüksek olduğu dikkat çekmekle 

birlikte hangi gruplar arasında anlamlı bir fark olduğunu tespit 

edebilmek için post hoc analizi yapılmıştır. Sonuçlar Tablo-11‟de 

sunulmuştur.  

 Post hoc test: 

Tablo-11: Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi 

 

N:135 

Suçsuz 

– 

Adam öldürme 

Suçsuz 

– 

Cinsel S. 

Suçsuz 

– 

Yağma 

Suçsuz 

– 

Hırsızlık 

P 

Empati 

Puanları 
0.150 0.001*** 0.403  0.214 0.001*** 

**p<0.001                

Buna göre sadece suç işlememiş grup ve cinsel suç işlemiş grup 

arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede bir fark bulunmuştur 

(p<0.01). Diğer karşılaştırmalarda gruplar arasında alınan puanlar 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0.05)  
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4. TARTIġMA 

 

Araştırmada; suça karışmamış kişilerle suç işlemiş kişiler 

arasındaki empatik beceri düzeyleri karşılaştırılmış ayrıca suça 

karışmış kişilerin işledikleri farklı suç tiplerine göre birbirleri arasındaki 

empatik beceri düzeyleri incelenmiştir. Empatik beceri düzeyleri, 

Dökmen (1988)  tarafından geliştirilen Empatik Beceri Ölçeği – B formu 

ile belirlenerek oluşturulan kişisel bilgi formu aracılığıyla da katılımcılar 

hakkında bilgi edinilmiştir. 

Cinsiyetin empatik beceri düzeyi üzerindeki etkisini ortadan 

kaldırmak amacıyla sadece erkek katılımcılarla çalışılmıştır. Bu yönde 

bir seçim yapılmasının nedeni; cinsiyetin empatik beceri düzeyi 

üzerinde etkili olduğunun bilinmesi ve kadınların erkeklerden daha 

yüksek empatik beceri düzeyine sahip olduğu yönünde pek çok 

çalışmanın bulunmasıdır (Hoffman ve Levine,1976; Lennon ve 

Eisenberg, 1990; Aydın, 1996). Kontrol grubunun deneklerle uyumlu 

olması için ise deney grubu katılımcıları, sosyokültürel düzeyleri göz 

önünde bulundurularak çalışmaya dâhil edilmiştir.  

Suça karışmamış kişilerle suça karışmış kişilerin empatik beceri 

düzeyleri arasında bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla 

yapılan ve suça karışmamış kişilerin empatik beceri düzeyinin daha 

yüksek olacağı yönünde varsayımda bulunulan araştırmanın 

sonuçlarına göre, sadece cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenlerin 

empatik beceri düzeyinin, istatistiksel olarak suç işlememiş gruba göre 

daha düşük olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu sonuç, Rice ve 

ark.’ınlarının (Rice ve ark., 1994); cinsel saldırı suçu işleyen, cinsel 

saldırı harici suç işleyen ve suç işlememiş kişilerden oluşan gruplarla 

yaptığı çalışmasıyla, Burke‟nin (Burke, 2001) dışarıda tedavi gören 

cinsel suçlu ve suça karışmamış erkek deneklerle yaptığı 

araştırmasıyla, Hanson ve Scott‟ın (1995) cinsel saldırı, cinsel saldırı 
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harici suç işleyenler ve suç işlememiş kişilerle yürüttükleri çalışmasıyla 

ve Marshall ve ark.larının 1993 yılında yaptıkları bir diğer araştırmanın 

sonuçlarıyla uyum gösterirken Hayashino ve ark.(1995) ile Fisher ve 

ark.(1999)‟larının yaptığı gibi bazı çalışmaların sonuçlarıyla ise tutarlı 

değildir. 

Bununla birlikte araştırma bulguları neticesinde; cinsel 

dokunulmazlığa karşı suç işleyen kişilerin empatik beceri düzeylerinin 

düşük olduğu söylenebilir. Böyle bir ilişkinin tespit edilmiş olmasının 

önemi; cezaların infazı sırasında yürütülecek empati düzeyi geliştirme 

eğitimleri ile bu kişilerin, infazları sonrasındaki sosyal yaşamlarında 

suça tekrar karışma ihtimalinin düşürülebilecek olmasıdır. Tüm 

dünyada cinsel suçluların tedavisinde empati yeteneğinin geliştirilmesi, 

temel tedavilerden biri olarak sayılmaktadır ki Amerika‟da erkek cinsel 

suçluların tedavisi için uygulanan programların %94‟ü empati 

becerisini arttırmaya yöneliktir (Varker, 2008).  

Her ne kadar araştırma bulgularına göre; istatistiksel olarak diğer 

suç tipleriyle suç işlememiş grup arasında empatik beceri düzeyi 

bakımından anlamlı bir fark oluşmamışsa da adam öldürme suçu 

grubunun (126.07±18.499), yağma suçu grubunun (124.13±16.13) ve 

hırsızlık suçu grubunun (128.03±18.94) empatik beceri düzeyi 

puanlarının suç işlemeyen gruba (138.37±14.68) göre daha düşük 

ortalamaya sahip olduğu dikkat çekmiştir. Bu da anlamlılık düzeyinde 

olmasa da suç işleyen kişilerin empatik beceri düzeyinin suç işlemeyen 

kişilerden daha düşük olduğu yönünde bir fikir vermesi bakımından 

önemli sayılabilir.  

Çalışmaya başlanmadan önce hırsızlık suçu grubunun diğer suç 

tiplerinden daha yüksek empatik beceri düzeyi ortalamasına sahip 

olacağı yönünde bir varsayımda bulunulmasının nedeni; failin 

karşısındaki kişiye verdiği zarar azaldıkça empatik beceri düzeyinin 

artacağı yönünde ters orantılı bir ilişki kurulmasından 

kaynaklanmaktadır. Buna göre; seçilen suçları işleyenlerin empatik 
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beceri düzeyleri arasında belirgin bir farklılaşmanın meydana 

gelmemesi ancak adam öldürme suçunu işleyenlerin en düşük empatik 

beceri düzeyine sahip olması ve cinsel saldırı, yağma, hırsızlık suçunu 

işleyenlerin sırasıyla bunu takip etmesi beklenmektedir. 

Bu beklentinin nedeni; adam öldürme suçunda maktulün yaşam 

hakkının elinden alınıyor olması, cinsel saldırı suçunun yaşam hakkına 

karşı saldırı içermemekle birlikte mağdurda uzun süreli bir hasar 

oluşturması muhtemel travmatik bir yaşantıya yol açıyor olması, yağma 

suçunun temelde malvarlığına yönelik bir saldırı olmasına rağmen aynı 

zamanda vücut dokunulmazlığına karşı da bir saldırıyı içeriyor olması, 

hırsızlık suçunun ise tamamen mala yönelik bir saldırı olmasıdır. 

Oluşturulan bu sıralamanın, araştırma sonuçlarıyla, adam 

öldürme ve cinsel saldırı suçlarının yer değiştirmesi haricinde örtüştüğü 

görülmüştür. Yani failin mağdura verdiği zarar arttıkça empatik beceri 

düzeyi düşmektedir. Gerçekten de failin mağduruna verdiği en büyük 

zarar araştırmaya başlanmadan önce de belirlendiği gibi adam öldürme 

suçunda mı oluşmaktadır? İnsanın yaşam hakkının elinden alınması 

kişi için en büyük ihlâl midir? Adam öldürme suçunun, mağdura 

verilen en ağır zarar olduğu yönündeki bu düşüncenin tekrar ele 

alınması yararlı olacaktır.  

Bu bağlamda bir değerlendirme yapıldığında; adam öldürme 

suçunda failin, pek çok yöntemle ve nedenle eylemini 

gerçekleştirebilecek olduğu akla gelmektedir. Buna göre fail kimi zaman 

mağduruna temas etmeden, karşısındakinden bir direnç görmeden 

ve/veya bir anda, karşısındakinin ölümüne sebep olabilmektedir. Ancak 

cinsel saldırının gerçekleştiği anda çoğu zaman mağdur buna 

direnmeye çalışır, tepki gösterir ve kurtulmak ister. Oysa fail bu 

rahatsızlık ve dirençle yüz yüze geldiği halde eylemde bulunur. Bu 

perspektiften bakıldığında; eylemin sonucu kadar gerçekleşme 

biçiminin de önem taşıdığı ve empatik beceri düzeyi üzerinde etki 

yaratabileceği de düşünülebilir. 
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Başka bir çalışma ile daha ileri bir araştırma ve analiz 

yapıldığında adam öldürme suçlarının işleniş biçimine göre aralarında 

farklılık elde edileceği görülebilir. Muhtemelen planlı işlenmiş bir adam 

öldürme faillerinin empati düzeyleri ile bir tartışma neticesinde, 

spontan gelişen bir yaralamalı kavganın neticesinde oluşan adam 

öldürme eylemlerinin faillerinin empati düzeyleri arasında fark 

beklenebilir.  

Araştırmadaki adam öldürme suçu grubunun empati puanlarının 

beklenenden yüksek çıkması bu çerçevede yorumlanabilir. Örneğin, 

adam öldürme ve cinsel saldırı suçlarını, suçun işleniş süresi 

bakımından karşılaştırdığımızda, adam öldürme suçunun genellikle 

daha kısa olduğu düşünülebilir. Kontrol edilemeyen bir agresyonun 

akta dönüşmesi ile kişinin karşısındakine belki de saniyeler içerisinde 

verdiği zararla cinsel saldırı eylemi karşılaştırıldığında, cinsel saldırının 

daha planlı, daha uzun süren bir eylem olduğu düşünülebilir. İlk 

durumda kişinin empati düzeyi kısmen yüksek de olsa daha ağır basan 

kontrolsüz agresyonuna yenik düştüğü, halbuki ikinci durumda ise 

eylemin bir süreç olduğu ve kontrol edilebilirliğinin daha kolay olduğu 

varsayılabilir. Düşük empati düzeyi nedeniyle kişilerin cinsel saldırı 

eylemlerinde karşısındakine verdiği zararın düzeyi kişiyi eyleminden 

vazgeçirmemektedir. 

Suç grupları oluşturulurken, suçun alt biçimleri yeterince ele 

alınmadığından, buna bağlı olarak da homojen bir dağılım 

sağlanamamış olabileceğinden, sonuçlar beklendiği yönde çıkmamış 

olabilir. Hâlbuki adam öldürme suçunun kan gütme ya da töre saikiyle 

işlenmesiyle canavarca hisle ya da tasarlayarak işlenmesi arasında bir 

nitelik farkı vardır ve bu fark kişilerin empatik beceri düzeyiyle ilişkili 

olabilir.  

Toplumsal bazlı düşünüldüğünde de; kimi zaman bazı çevrelerce, 

adam öldürme suçu faillerinin, eylemleri neticesinde itibar 

kazandıklarını görülmektedir. Hâlbuki hiçbir cinsel saldırı olgusu için 
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bu durum geçerli değildir ve bu kişiler, toplumda çoğunlukla kötü 

duygular uyandırırlar ve cezaevlerinde diğer mahkûmlar tarafından 

cezalandırıldıkları bilinen bir gerçektir.  

Netice itibariyle; TCK‟da adam öldürme suçu her ne kadar diğer 

suç tiplerinden daha ağır yaptırımlarla cezalandırılıyor olsa da gerek 

toplumsal algının gerekse suçun niteliğinin de önem taşıdığı 

söylenebilir. Bu noktaların empatik beceri düzeylerine söz konusu 

olabilecek etkisinin de dikkate alınarak yapılacağı yeni çalışmalarla 

daha sağlıklı sonuçlar elde edilebileceği kanaatindeyiz. 

Bütün bunlarla birlikte adam öldürme ve cinsel suçlarının şahsa 

yönelik suçlar, hırsızlık ve yağma suçlarının mala yönelik suçlar olduğu 

dikkat çekmektedir. Sadece suç tiplerine göre değil bu doğrultuda 

yapılacak bir gruplama da bizlere farklı bir bakış açısı kazandırabilir.  

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin, empatik beceri 

düzeyi puanları üzerinde etki yaratma ihtimali dolayısıyla bazı kritik 

bulguları tekrar ele almak faydalı olacaktır. Buna göre özet bir durum 

ortaya koymak gerekirse; adam öldürme suçu grubunun daha çok 31-

40 yaş aralığında, ilkokul mezunu, devamlı işleri olan bekârlardan; 

cinsel suçlar grubunun 18-30 yaş aralığında, ilkokul mezunu, devamlı 

işleri olan bekârlardan; yağma suçu grubunun 18-30 yaş aralığında, 

ortaokul terk, düzenli işleri olmayan bekârlardan; hırsızlık suçu 

grubunun 18-30 yaş aralığında, ortaokul terk, aralıklı işlerde çalışan 

evlilerden oluştuğu tespit edilmiştir.  

Yapılan bazı araştırmalar genç suçluluğun giderek artış 

gösterdiğini, ülkelerden ülkelere farklılık olsa da hırsızlık, adam 

öldürme, yaralama gibi suç türlerinin gençler tarafından işlenen 

suçların başında geldiğini göstermektedir (Yörükoğlu, 2002).  

Dönmezer (1994), Türkiye‟de 1959-1962 yılları arasında mahkûm 

olanların yaş dağılımını incelediği araştırmasında; suçluluğun 22-29 
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yaş grubunda yoğunlaştığını tespit etmiştir. Ayrıca adam öldürme suçu 

ile ilgili çalışmalarda da suçun en sık 21-30 yaş grubunda işlendiğini 

fakat bu yaş grubu ile 30-40 yaş grubu oranlarında önemli bir farklılık 

olmadığı bulunmuştur. Bu bağlamda; sonuçlarla literatür arasında 

paralellik olduğu görülmektedir. 

Medeni durum değişkeni açısından, gruplar arasında evli ve bekâr 

olma hali bakımından büyük bir fark gözlemlenmemekle birlikte adam 

öldürme, yağma ve cinsel suçlar grubundaki bekârların oranının, evli 

olanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Evlilik, düzenli hayatı ve 

sorumluluk hissini beraberinde getirdiğinden suç işleme oranı düşük 

düzeyde gerçekleşmiş olabilir. Hırsızlık suçunun evlilerde nispeten 

yüksek çıkması ise ekonomik gerekçelerle açıklanabilir.  

Türkiye İstatistik Kurumu‟nun (TÜİK), Ceza İnfaz Kurumu‟na 

giren hükümlülerle ilgili 2008 yılı istatistiklerine göre, cinsel suçlar ve 

adam öldürme suçu gruplarının çoğunluğunun evli, hırsızlık ve yağma 

suçu gruplarının ise bekâr olduğu belirlenmiştir. Buna sonuçlar,  

araştırmanın yağma suçu grubuyla uyumludur.  İçli, 1987 yılında 

„Adam Öldürme Olayında Sosyo-ekonomik ve Kültürel Faktörlerin 

Önemi‟ adlı çalışmasında yine örnekleminin yarıdan fazlasının evli 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. İçli (1992), „Türkiye‟de Suçlular‟ 

çalışmasında ise cinsel ve hırsızlık suçu işleyenlerin büyük 

çoğunluğunun bekârlardan oluştuğunu tespit etmiştir. Buna göre 

hırsızlık suçu sonuçları araştırmayla paralellik göstermektedir.  

Dönmezer‟in (1994), evliliğin kuvvetlendirici, istikrar sağlayıcı ya 

da demorize edici yönünün suç üzerine etki yapıp yapmamasının, her 

özel hale ve eşlerin kişiliğine tabi tutulması gerektiğiyle ilgili görüşü 

aslında bu durumu açıklar niteliktedir. Zira bir eş için evlilik, düzeni ve 

istikrarı temsil ederken bir başka eş için bunun tam tersi olabilir. 

 Eğitimle işlenen suçlar arasında da doğru orantılı ilişki tespit 

edilmiştir. Beklendiği gibi, eğitim düzeyi arttıkça işlenen suçlarda 
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azalma olmuştur. TÜİK‟in, 2006-2007 ve 2008 yılı istatistiklerinde 

adam öldürme, hırsızlık, cinsel suçlar ve yağma suçu hükümlülerinin 

büyük çoğunluğunun ilkokul düzeyinde eğitime sahip olduğunu ortaya 

koyması ve Bahtiyar (2007), İçli (1987), İçli (1992), Öğün (1990), Kulak 

(1996)‟ın çalışmaları sonuçları, araştırmadaki sonuçlarla uyumludur. 

Çalışma durumu değişkeni açısından araştırma sonuçlarına göre; 

adam öldürme ve cinsel suç failleri düzenli iş hayatına sahipken yağma 

ve hırsızlık suçu faillerinin düzenli bir iş hayatı yoktur. Aslında düşük 

öğrenim düzeyi ve mesleki ilişki, birbirinin belirleyicileri olarak kabul 

edilebilir. 2008 TÜİK sonuçları, adam öldürme, cinsel suçlar, hırsızlık 

ve yağma suçu hükümlülerinden işi olmayanların sayısının, diğer 

meslek gruplarındaki kişilerden daha fazla olduğunu göstermektedir.  

Buna göre;  yağma ve hırsızlık suçu grubu sonuçlarıyla paralellik 

vardır. 

Ayrıca farklı suç tiplerinin Marmara Bölgesi‟nde ağırlık kazandığı 

dikkat çekmektedir. Ancak Marmara Bölgesi, Türkiye‟nin en çok göç 

alan kısmını meydana getirmektedir. Bu bölgeye ekonomik ve güvenlik 

sebebiyle göçler gerçekleşmektedir. Marmara Bölgesi‟nin yüksek 

ortalamaya sahip olmasının nedeni, bu bölgedeki nüfus yoğunluğunun 

diğer bölgelere göre daha fazla olması olabileceği gibi şehir suçu olma 

niteliği taşıyan hırsızlık ve yağma gibi suçların metropol olma özelliği 

taşıyan İstanbul‟u da içine alan Marmara Bölgesi‟nde daha çok işlenmiş 

olabileceği ihtimalinden de kaynaklanıyor olabilir. Dolayısı ile Marmara 

Bölgesi ile ilgili değerlendirmeleri ayrı kategoride ele almak gerekir. 

Örneğin; Yılmaz (2006), „Türkiye‟de Suç ve Suçluluk Olgusunun 

Kentleşme Bağlamında İrdelenmesi‟  konulu çalışmasında, mala karşı 

işlenen suçların, özellikle göçe dayalı hızlı nüfus artışına maruz kalan 

kentlerimizde ve metropollerimizde daha fazla yaşandığını sonucunu 

elde etmiştir. 
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Netice itibariyle; empatik beceri düzeyi üzerinde etki yapma 

ihtimali bulunan demografik özelliklerin gruplar açısından genel 

hatlarıyla benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. 

Suç işlemiş ve işlememiş gruplar arasında yaş değişkeni 

açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.01). 

Suçsuz olan grupta 41-50 yaş aralığında olanların oranı suçlu olanlara 

göre yüksek iken, diğer yaş gruplarında suçlu olanların oranı daha 

yüksektir. Sosyo-demografik veriler daha anlaşılır olması için veriler yaş 

dilimleri şeklinde toplanmıştır. Ancak örneklem sayısı az olduğundan 

nominal değerler üzerinden yapılan istatistik analiz gerçekçi bir 

değerlendirme yapılmasına imkan vermemiştir. Bu halde bile kontrol 

grubu ile adam öldürenler arasında yaş bakımından fark bulunamamış, 

cinsel saldırı ile kontrol gurubu arasında bulunan fark anlamlılık için 

alınan taban değeri (.05) geçebilmiştir. Sağlıklı gruba iki tane 29 yaş altı 

denek eklendiğinde bile gruplar arası fark çıkmadığı görülmüş (çünkü 

yaşı 1 olarak ele alınacaktır), bu nedenle yaş durumuna göre grupların 

karşılaştırmasının doğru bir sonuca götürmeyeceği anlaşılmıştır. Ancak 

benzer bir çalışmada gerçek yaşların değerlendirmeye alınması ve 

örneklem sayısının arttırılması daha güvenilir bir karşılaştırma olanağı 

sağlayacaktır. Ancak yine de bazı araştırmacılar (örn: Ay, 1999; Alper, 

1997; Yıldırım, 1993) yaş değişkeniyle empati beceri düzeyi arasında bir 

ilişki olmadığını saptamışlardır. Bu nedenle yaş guruplarının eşit 

olmayışı araştırmamızda zayıflık oluştursa da benzer çalışmalardaki yaş 

etkisinin olmadığının gösterilmesi nedeniyle araştırmanın sıhhatini 

bozmamaktadır. 

Adam öldürme suç grubunun diğer suç gruplarından farklı olarak 

daha çok 31-40 yaş aralığında yoğunlaşmış olması empatik beceri 

düzeyi puanları üzerinde etki yaratmış olabilir. Literatürde, yaş arttıkça 

empati beceri düzeyinin de arttığını belirten bazı araştırmalar (örn: 

Eisenberg ve ark., 1998; Akgöz ve ark., 2005; Seymen, 2007) 

bulunurken, tersi olarak yaş arttıkça empati beceri düzeyinin azaldığı 
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yönünde çalışmalara (örn: Özcan, 2007; Alçay, 2009) da 

rastlanmaktadır. Bununla birlikte bazı araştırmacılar (örn: Ay, 1999; 

Alper, 1997; Yıldırım, 1993) yaş değişkeniyle empati beceri düzeyi 

arasında bir ilişki olmadığını saptamışlardır. 

Jolliffe ve Farrington (2004), suç ve empati ilişkisi üzerine yapılan 

tüm araştırmalar gözden geçirildiğinde, düşük empatinin suçla daha 

yakın bir etkileşimde bulunduğunun tespit edilebildiğini ancak bu 

ilişkiyi tespit etmek için yapılan çalışmaların metodolojik niteliklerinin 

bu ilişkinin gücünü etkilediğini belirtmektedir. 

Bu metodolojik hatalardan kaçınabilmek için araştırma 

planlanırken cinsiyet etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla sadece 

erkek katılımcılar  tercih edilmiş, karşılaştırma yapabilmek amacıyla bir 

kontrol grubu kullanılmış ve bu kontrol grubu meydana getirilirken 

eğitim düzeylerinin benzer olmasına  dikkat edilmiştir ki yapılan analiz 

neticesinde de gruplar arasında eğitim düzeyi bakımından istatistiksel 

bir fark oluşmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte; çoğunluğun 

üzerinde uzlaştığı hem bilişsel empatiyi hem de duygusal empatiyi 

kapsayan bir ölçek kullanılmıştır. Ancak yaş aralığı değişkeni açısından 

gruplar arasında istatistiksel bir fark oluştuğu ve kontrol grubunda 41-

50 yaş aralığında olanların oranının suç gruplarına göre yüksek olduğu, 

diğer yaş gruplarında ise suç grubundakilerin oranının daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Analiz uygulaması sırasında suç grubu ve kontrol 

grubu olmak üzere iki grup kullanılmış olması, gruplar arasında kişi 

sayısı farkı doğmasına yol açtığından sonuçlar üzerinde etki yaratmış 

olabilir.  

Tüm bu hususlara ek olarak; örneklem sayılarının arttırılması, 

suçun niteliğinin göz önünde bulundurulması ve demografik 

değişkenlerine daha fazla yer verilmesiyle gerçekleştirilecek yeni 

araştırmalarla daha sağlıklı sonuçlara ulaşılabilecektir. 
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Ülkemizde empatiyle ilgili bugüne kadar pek çok araştırma 

yapılmış olmasına karşın suçla ilişkisi üzerinde pek durulmamıştır. Bu 

bağlamda; yapılan bu araştırmanın gelecek araştırmalara katkı 

sağlayacağı ve işaret edilen noktalara dikkat edilerek planlanması 

halinde de daha net sonuçlara varılabileceği kanaatindeyiz.  

Her birey kompleks bir yapıdan oluşur ve kişiyi suç işlemeye iten 

pek çok değişken, pek çok neden olabilir. Bu yüzden; empatik beceri 

düzeyi düşük olan kişiler suça karışır ve de özellikle cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçları işlerler gibi bir genelleme yapmak  doğru 

değildir. Ancak araştırma bulgularına göre bu kişilerin, diğer gruplara 

göre, kendilerini karşılarındaki kişilerin yerine daha az koyabildiği ama 

bununla birlikte bu durumlarını etkileyecek başka değişkenlerin de 

olabileceği söylenebilir. 
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5. SONUÇ  

Psikoloji davranışı inceleyen bir bilimdir ve insan davranışını 

açıklama konusunda 150 yıldır sistemli olarak bilgi üretmektedir. Konu 

suç olunca failin de bir insan olması nedeniyle, suçu açıklamaya 

çalışan disiplinlerden biri, belki de en önemlisi psikoloji olmaktadır. Bu 

noktadan hareketle; suç davranışının psikoloji biliminin de üzerinde 

durduğu empati kavramıyla ilişkilendirilmeye çalışıldığı araştırmada, 

suç işleyen kişilerle suç işlemeyen kişilerin empatik beceri düzeyleri 

arasında bir fark olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Çalışmada kullanılan suç tipleri; adam öldürme, cinsel 

dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, yağma ve hırsızlık olarak 

belirlenmiştir. Kontrol grubu ise daha önce suça karışmamış kişilerden 

oluşmaktadır. 

Kontrol grubunun empatik beceri düzeyinin, suç gruplarına göre 

daha yüksek olacağının beklenmesinin yanında suç gruplarının 

birbirleri arasındaki empatik beceri düzeyi karşılaştırmalarında da 

kasten adam öldürme suçu grubunun en düşük empatik beceri 

düzeyine sahip olması ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, yağma, 

hırsızlık suçu gruplarının sırasıyla bunu takip etmesi bir diğer 

varsayımı meydana getirmektedir. 

Bu amaçla katılımcılara Kişisel Bilgi Formu ve Empatik Beceri 

Ölçeği- B formu uygulanmıştır. Tek yönlü ANOVA ve Post-Hoc analizi 

sonuçlarına göre; cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyen kişilerin 

empatik beceri düzeyi puanları suç geçmişi olmayan kişilere göre daha 

düşük bulunmuştur. 

Her ne kadar diğer suç tipleriyle kontrol grubu arasında anlamlı 

bir fark ortaya çıkmamış olsa da adam öldürme, yağma ve hırsızlık 

suçu grubunun empatik beceri düzeyi ortalamalarının da kontrol 

grubununkilerden daha düşük olduğu dikkat çekmektedir. 
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Araştırma sonuçları özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen 

suçlar bağlamında literatürle paralellik göstermektedir. Konuyla ilgili 

yapılan meta-analizlerde de empati ve suç arasında bir ilişki olduğu 

ortaya konulmakta ancak araştırmacıların halen ortak bir mutabakata 

varamamış olmalarının temelinde de uygulamadaki metodolojik 

farklılıkların yattığı görülmektedir. 

Her birey kompleks bir yapıdan oluşur ve kişiyi suç işlemeye iten 

pek çok değişken, pek çok neden olabilir. Bu yüzden; empatik beceri 

düzeyi düşük olan kişiler suça karışır ve de özellikle cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçları işlerler gibi indirgemeci bir yaklaşımda 

bulunulmamalıdır. Ancak araştırma bulgularımıza göre bu kişilerin, 

diğer gruplara göre, kendilerini karşılarındaki kişilerin yerine daha az 

koyabildiği ama bununla birlikte bu durumlarını etkileyecek başka 

değişkenlerin de olabileceği düşünülebilir. 

Araştırmanın neticelerine dayanarak, hâlihazırda cezaevlerinde 

cinsel saldırı suçu nedeniyle cezası infaz edilen kişilerin, suçun tekrarı 

riskini en aza indirmek için empatik becerilerinin arttırılması gereken 

grup olduğu sonucuna varılabilir. Böyle bir program uygulandığında 

hem toplumsal mağduriyetin en aza indirilmesi, hem de faillerin tekrar 

suça bulaşmayarak kendileri ve içinde yaşadıkları topluma zarar 

vermeleri engellenmiş olacaktır. 
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6. ÖZET 

TÜRKÇE ÖZET 

DÖRT FARKLI SUÇ TĠPĠNDE EMPATĠK BECERĠ DÜZEYLERĠNĠN 

KARġILAġTIRILMASI 

GiriĢ ve Amaç: Araştırmada; suç işlemiş kişilerle, suç işlememiş 

kişilerin empatik beceri düzeyleri arasında bir fark bulunup 

bulunmadığı saptanmaya çalışılmış ve sonuçların adli psikoloji 

açısından ele alınarak cezaların infazları sırasındaki uygulamalara katkı 

sağlaması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma; adam öldürme, cinsel suçlar, yağma ve 

hırsızlık suçu faili 105 kişi ile suç işlememiş 30 kişiye uygulanan 

Empati Beceri Ölçeği- B Formu ve Kişisel Bilgi Formu sonuçlarının 

değerlendirilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmiş, sonuçlara tek yönlü 

ANOVA uygulanmış ve Post-Hoc analizi yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırma neticesinde; cinsel suçlar grubu ile suç işlemeyen 

grup arasında empatik beceri düzeyi bakımından anlamlı bir fark 

olduğu ve cinsel suçlar grubunun daha düşük empatik beceri düzeyine 

sahip olduğu saptanmış, diğer suç grupları ile suç işlemeyen grup 

arasında ise empatik beceri düzeyleri açısından anlamlı bir fark tespit 

edilememiştir. 

TartıĢma ve Sonuç: Araştırma bulgularına göre cinsel dokunulmazlığa 

karşı suç işleyen kişiler, suç işlemeyen kişilere göre kendilerini 

karşılarındakilerin yerine daha az koyabilmektedir.  

Diğer suç tipleriyle suç işlememiş grup arasında empatik beceri 

düzeyleri bakımından anlamlı bir fark bulunamamış olmasına karşın 

bu grupların empati puanlarının suç işlememiş grubunkilerden daha 

düşük olduğu görülmektedir.  
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Tüm bu bulgular neticesinde; empati ve suç arasında bir ilişki olduğu 

kabul edilebilir ki metadolojik niteliklere dikkat edilerek yapılacak yeni 

çalışmalar bu ilişkinin daha da net belirlenebilmesine katkı 

sağlayabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Adli psikoloji, empati, suç, adam öldürme, cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar, yağma, hırsızlık. 
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ABSTRACT 

A COMPARISON OF EMPATHIC SKILLS IN FOUR CRIME TYPES 

Introduction and Objective: In this study, there is an attempt to 

establish if there is a difference between the levels of empathic skills of 

the people who committed crimes and who don‟t; and try to make 

contribution to the practices during the execution of punishment by 

considering the results of this study in terms of judicial psychology.  

Materials and Methods: The study made by the method of evaluation 

the results of Empathy Skill Scale-Form B and the Personal Information 

Form method, which is applied to 105 people who committed 

manslaughter, sexual offenses, extortion and theft crime and to 30 

people who don‟t committed crime. One-way ANOVA is used to results 

and post-hoc analysis made.  

Findings: As a result of this study significant differences were founded 

in terms of the level of empathic skills between sexual crimes group and 

the group which don‟t committed crime; that sexual crimes group has a 

lower level of empathic skills, but a significant difference is not found in 

terms of the level of empathic skills between the other crime groups and 

the group which don‟t committed crime. 

Discussion and Conclusion: According to the research People who 

committed crimes against sexual privacy can put themselves to other 

ones place less than the people who don‟t committed crime. 

In Spite of no significant difference was found in their level of empathic 

skills between the other types of crimes group and the group which 

don‟t committed crime; it is seen that these groups have lower empathy 

scores than the group which don‟t committed crime. 
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As a result of all these findings, it can be considered that there is a 

relationship between empathy and crime and new studies which pay 

attention to the methodological qualities can contribute to determine 

this relationship more clearly.  

Keywords: (Forensic–Judicial) psychology, empathy, crime, (homicide-

Murder), sexual assault, extortion, theft. 
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EKLER 

KİŞİSEL BİLGİ FORMU-A 

 

1. Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi‟ne hangi suç sebebiyle 

gönderildiniz? 

a) Adam Öldürme   c) Yağma 

b) Cinsel Suçlar   d) Hırsızlık 

 

2. Doğum Yeriniz:……………. 

 

3. Kaç yaşındasınız?  

a) 18-30 yaş arası   c) 41- 50 yaş 

b) 31-40 yaş arası   d) 51 yaş ve üstü 

 

4. Kaç kardeşsiniz? 

a) Tek çocuk   c) 4-6 kardeş 

b) 1-3 kardeş   d) 6 kardeş ve üstü 

 

5. Medeni durumunuz nedir? 

a) Bekâr    c) Dul 

b) Evli    d) Boşanmış 
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6. Eğitim durumunuz nedir? 

a)Eğitim yok ve okuryazar değil b)Eğitim yok ama okuryazar 

c) İlkokuldan terk   d) İlkokul mezunu 

e) Ortaokuldan terk   f) Ortaokul mezunu 

g) Liseden terk   h) Lise mezunu 

ı) Üniversiteden terk   i) Üniversite mezunu 

 

7.  İş durumunuz nedir? 

a) Çalışmıyorum 

b) Aralıklı olarak çalışıyorum 

c) Devamlı bir işim var 

d) Malulen emekliyim 

e) Emekliyim 
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KİŞİSEL BİLGİ FORMU-B 

 

1. Doğum Yeriniz:………………………………………….. 

2. Kaç yaşındasınız?  

a) 18-30 yaş arası   c) 41- 50 yaş 

b) 31-40 yaş arası   d) 51 yaş ve üstü 

 

3. Kaç kardeşsiniz? 

a) Tek çocuk    c) 4-6 kardeş 

b) 1-3 kardeş    d) 6 kardeş ve üstü 

 

4. Medeni durumunuz nedir? 

a) Bekâr     c) Dul 

b) Evli     d) Boşanmış 

 

6. Eğitim durumunuz nedir? 

      a) Eğitim yok ve okuryazar değil   b)Eğitim yok ama okuryazar 

c) İlkokuldan terk   d) İlkokul mezunu 

e) Ortaokuldan terk   f) Ortaokul mezunu 

g) Liseden terk   h) Lise mezunu 

ı) Üniversiteden terk   i) Üniversite mezunu 

 

7.  İş durumunuz nedir? 

a) Çalışmıyorum 

b) Aralıklı olarak çalışıyorum 

c) Devamlı bir işim var 

d) Malulen emekliyim 

e) Emekliyim 
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EMPATİK BECERİ ÖLÇEĞİ – B FORMU 

(Sadece sorular kısmı) 

 

Aşağıda altı durum ve her duruma ilişkin on iki tepki verilmiştir. Bu 

durumları ve bunlara ait tepkilerin her birini okuduktan sonra, her 

durum için verilen on iki tepkiden sorun sahibine söylemeyi tercih 

edeceğiniz dört tepkiyi seçiniz ve işaretleyiniz. Katkılarınız için teşekkür 

ederiz. 

 

I. Kişi (ev hanimi)  

Yemek, çamaşır, temizlik, dikiş, alış-veriş, çocuklar... Bütün gün tek 

basıma koşturuyorum, yine de yetişemiyorum. Kendime ayıracak beş 

dakikam yok. Kendimi mutfakla banyo arasında hapsolmuş 

hissediyorum.   

 

1. Ev işler ine yardım edecek bir yardımcı kadın tutmayı hiç düşündün 

mü?  

2. Bütün bu işler günde kaç saatini alıyor?  

3. Esin hiç yardım ediyor mu?  

4. Anladığım kadarıyla ev işler i sana çok ağır geliyor.  

5. Ev işler ini yapan, dünyada bir tek sen değilsin, bu durumu böyle 

mesele yapmak doğru değil.  

6. Haklısın, bu kadar is insani gerçekten bunalır.  

7. Bence senin problemin, işleri becerememen değil, işlerin çok olması.  

8. Senin yerinde olsam, ben de bunalırdım.  

9. Sanırım bunca iş karşısında kendini çaresiz ve yalnız hissediyorsun. 

10. Sana katılıyorum, ev işler i gerçekten kolaydır.  

11.Annem de (veya bir başka yakınınız), senin gibi sürekli ev isi 

yapmaktan bunalıyor.  

12. Sanırım, bu kadar çok isi tek başına yapmak zorunda kalman seni 

öfkelendiriyor.  
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II. Kişi (bir arkadaşınız)  

Bir miras meselesi yüzünden babamla amcam kavga ettiler. Aslında ben 

ikisini de severim. Aralarını bulmaya çalıştım daha da kötü oldu. Babam 

dün "bir daha o adamla konuşmayacaksın" dedi. Gerçi, miras konusunda 

babam haklı gibi, ama amcamdan da vazgeçemem ki. Bunca yıl bize 

ikinci baba oldu. Üç kuruş için, bu çektiğimize değer mi?  

 

1. Her ailede böyle problemler olabilir, kardeş kardeşin ne öldüğünü 

istermiş ne güldüğünü.  

2. Bence üzülmen gereksiz, sonunda nasıl olsa barışırsınız.  

3. Anladığım kadarıyla bu kavga seni çok üzmüş.  

4. Senin yerinde olsaydım ben de çok üzülürdüm.  

5. Kendini iki sevdiğin kişinin arasında kalmış hissediyorsun, bu da 

seni çaresizliğe itiyor.  

6. İki kardeşin problemini anlaşarak çözümlemelerine sevindim.  

7.Bence güvenilir bir hukukçu bulup onun hakemliğine 

başvurmalısınız.  

8.İki sevdiğin kişi arasında seçim yapmak zorunda kalman seni 

öfkelendiriyor.  

9. Parayla mutluluk olmaz, dostluk her şeyden önemlidir.  

10. Eğer babanın tarafını tutarsan amcana karşı haksızlık ettiğini 

düşüneceksin.  

11. Baban "amcanla konuşma" sözünü geçici bir öfke anında söylemiş 

olabilir.  

12. Bu kavganın sebebi, aslında para değil, babanla amcanın ailede 

üstünlük kurma istekleri olabilir. 

 

III. Kişi (bir dostunuz)  

Son günlerde canim sıkılıyor, belli bir sebebi yok ama içinin daraldığın 

hissediyorum, canim hiçbir şey yapmak istemiyor, amaçsız dolanıyorum. 

Üstelik bu sıkıntımı kimse ile paylaşamıyorum.  
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1. Sıkıntının nedenini araştırdın mı?  

2. Senin böyle sıkılıyor olmana üzüldüm.  

3. Bence kendini meşgul edecek bir hobi bulmalısın.  

4. İçinde tanımlayamadığın bir heyecan hissediyorsun ve kötü bir şeyler 

olacakmış gibi geliyor.  

5. Bazen ben de senin gibi sıkıntı hissederim.  

6. Sanırım su sıralarda kendini yalnız hissediyorsun.  

7. Herhalde bilinçaltındaki bir takım duygular böyle hissetmene yol 

açıyordur.  

8. Sebebini bilmediğin yoğun bir sıkıntı içindesin.  

9. Geceleri sıkıntılı rüyalar gördüğün de oluyor mu?  

10. Kendini böylesine bırakman doğru değil.  

11. Dünyada öyle büyük dertleri olan insanlar var ki, onlar senin bu 

sebepsiz sıkıntını dertten saymazlar.  

12. Son günlerde istediğini elde etmen beni sevindirdi.  

 

IV. Kişi (bir genç)  

Başımın yan tarafında bir tutam saç var, ne yapsam yatıramıyorum. 

Islatıyorum olmuyor, bağlıyorum olmuyor. Ne zaman aynaya baksam 

neşem kaçıyor. 

  

I. Bu önemli bir problem değil, kafanı takma.  

2. Kafanın dışı değil, içi önemlidir; sen kişiliğini geliştirmeye çalış.  

3. Saçının yatmaması seni üzüyor.  

4. Saçının dökülmesi beni üzdü.  

5. Berber halledemiyor mu?  

6. Başkalarının yanında her zaman derli-toplu gözükmek istiyorsun.  

7.Her zaman kusursuz bir insan olmak istiyorsun.  

8. Saçınla bu kadar uğraşmak zorunda kalman seni sinirlendiriyor.  

9. Bence bu önemli bir sorun değil ama bu isin seni rahatsız etmesine 

üzüldüm.  
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10. Bunu sakin arkadaşlarına söyleme seninle dalga geçebilirler, sen de 

üzülürsün.  

11.Küçük bir şey için bile olsa, başkaları tarafından eleştirilmek seni 

üzüyor.  

12. Bence seni asil kızdıran, saçının yatmaması değil, bu işe çok zaman 

harcıyor olman. 

 

V. Kişi (bir genç kız) 

Annem geçen hafta doğum günümde, bana nefis bir atkı hediye etti. 

Verirken de "sana özel bir şey bulabilmek için şehrin altını üstüne 

getirdim" dedi. Dün ne öğrensem beğenirsin? Başka şehirde oturan bir 

ablam var. Annem, bana aldığının aynısını üç ay önce ona da almış. 

Bunu öğrenince perişan oldum. Şu anda son derece kötü hissediyorum 

kendimi.  

 

1. Annene niçin böyle davrandığını sordun mu?  

2. Annen, hem sana hem de ablana "özel" bir hediye alabilir, çünkü 

ikinizi de seviyordur. Bence olaya bu açıdan bakmalısın.  

3. Bence bu konuda bencillik ediyorsun.  

4. Bu olay seni üzmüş.  

5. Bu olay karşısında, sanırım kendini aldatılmış hissetmişsin.  

6. Galiba ablanı biraz kıskanıyorsun.  

7. İki atkının tamamen benzer olduğundan emin misin? 

8. Annenin sana, senin sandığın kadar değer verip vermediğini merak 

ediyorsun.  

9. Senin yerimde olsaydım ben de üzülürdüm.  

10.Annenin gözünde özel bir yerin olmasına sevinmişsin, simdi bu 

sevincinin yerini üzüntü aldı.  

11. Annen ablanı her zaman böyle eleştirir mi?  

12.Annene oldukça öfkelisin 
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VI. Kişi (bir öğrenci)  

Son zamanlarda hiç ders çalışamıyorum. Sürekli kahvedeyim. Kâğıt 

oynamak zevk veriyor ama kahveden çıkarken her seferinde derin bir 

pişmanlık duyuyorum, böyle giderse okulu bitiremeyeceğim. 

Bitiremezsem halim ne olur? Ne is yaparım? Sonra anama-babama, 

konuya-komşuya ne derim?  

 

1. Bu durumu ailen öğrenirse, her halde çok üzülürler.  

2. Sınıfınızda senin durumunda olan başka arkadaşların da var mı?  

3. Hayatta başarılı olmanın tek yolu okul bitirmek değildir. Okul 

bitirmemiş nice başarılı insan var.  

4. İçinde bulunduğun durum seni çok sıkıyor, kaygılanmana yol açıyor.  

5. Çalışmak istediğin halde çalışamıyorsun, kendi kendine söz 

geçiremiyor olman seni huzursuz ediyor.  

6. Bence rahatlamak için bir psikoloğa başvurmalısın.  

7. Konu komsunun ne düşüneceklerini kafana takma, kendini derslere 

ver.  

8. Bu problemin beni üzdü.  

9. Hem gelecekte iyi bir yaşantı elde edememekten hem de ana babanı 

incitmekten korkuyorsun.  

1O. Hiçbir derse mi çalışamıyorsun yoksa bazı derslere mi?  

11. Bence kendine fazla yükleniyorsun, telaşın ve sıkıntın bu yüzden.  

12. Çok çalıştığın halde dersleri başaramaman üzücü. 
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GÖNÜLLÜ BİLGİLENDİRME FORMU 

 

Sayın gönüllü katılımcı,  

Katılacağınız çalışmada yapacağımız işlemlerin sağlığınız üzerinde 

olumlu veya olumsuz hiç bir etkisi bulunmamaktadır. Bu araştırmaya 

katılmakla hazırlamakta olduğum yüksek lisans tezi çalışmasına 

katkıda bulunmuş olacaksınız. 

Çalışma sırasında vücudunuza herhangi bir müdahalede 

bulunulmayacak, görüşme, kendiniz hakkında bilgi vereceğiniz sözlü ve 

yazılı diyalog şeklinde olacaktır. 

Katılacağınız çalışmada; ilk olarak size ait bilgileri içeren kişisel 

bilgi formu, daha sonra ise verilecek olan ölçeği doldurmanız 

istenmektedir. Ölçekte altı durum ve her duruma ilişkin on ikişer tepki 

yer almaktadır. Bu durumları ve bunlara ait tepkilerin her birini 

okuduktan sonra, her durum için, verilen on iki tepkiden sorun 

sahibine söylemeyi tercih edeceğiniz dört tepkiyi seçip işaretlemeniz 

gerekmektedir. Uygulama için zaman sınırlaması bulunmamaktadır. 

 Bu çalışma için gönüllü olduğunuzdan katılımı reddetme veya 

istediğiniz aşamada çalışmadan ayrılma hakkına sahipsiniz. 

Katılımcıların isimleri ve ilgili tüm bilgiler saklı tutulacaktır. Sadece etik 

kurullar ve resmi makamlar gerektiğinde size ait bilgilere ulaşabilirler. 

Çalışmaya katılmanız halinde sizden elde edilecek veriler, araştırma 

kriterleri veya araştırmacıların tercihi doğrultusunda çalışmaya dâhil 

edilmeyebilir.  

Bu çalışıma için sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecek ve size 

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 Bu çalışma ile ilgili soru veya sorununuz olursa Prof. Dr. İbrahim 

Balcıoğlu‟na (Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi, 0 212 454 15 00)  

başvurabilirsiniz. 

Katkılarınız için teşekkür ederiz. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

“Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri 

gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü 

açıklamalar yapıldı. İstersem çalışmaya katılmaktan vazgeçebileceğimi, 

çalışmanın herhangi bir mali getirisi veya yükü olmayacağını, çalışmada 

benden alınan her türlü bilginin benim lehime olacak şekilde gizli 

tutulacağını, çalışmanın benim beden ve ruh sağlığıma hiçbir zararı 

olmadığını, sorun olduğunda ismi geçen kişiye başvurabileceğimi 

biliyorum. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla 

hiçbir baskı-zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.” 

 

KATILIMCININ: 

Adı Soyadı:........................................................  Tarih:.......................... 

İmzası:.................................  

AÇIKLAMALARI YAPAN ARAġTIRMACININ:  

Adı Soyadı: Ayşegül Sevik Karaman   Tarih:......................... 

İmzası:...................................  

GÖZLEMCĠ OLAN LAB. ÇALIġANI: 

Adı Soyadı:....................................................... Tarih:........................ 
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