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ÖNSÖZ 

 

Sosyal ve kültürel yaşamının pek çoğunda insanlar belirli bir örgütün(lerin) bir 

parçası ya da üyesi olarak olarak doğarlar ve hayatlarını büyük ölçüde bir örgüt(ler) 

içinde devam ettirirler. Örgütlenmeler içinde insanın iç dünyasını, psiko-antropolojik 

yönünü ortaya çıkaran yapılanmalar doğal örgütlenmeler (informal gruplar) olarak 

karşılık bulurken, amaçları açıkça belirlenmiş ve hiyerarşik bir yapılanma formal 

örgütlenme olarak kabul görür. İnformal organizasyonlar içinde, kendine özgü sosyal 

ve kültürel özellikleri, normları, ekonomisi ve demoğrafik yapısıyla en dikkat çekici 

kültürel birlik ise köylerdir. Bundan dolayıdır ki köy toplulukları, her daim 

antropologlar tarafından saha çalışmalarının yapıldığı mekânsal kümeler olmuştur.  

 

Anadolu toplumunda yer alan köysel mekânları incelediğimizde Batı Anadolu ile 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki köy toplulukları arasında üretim, 

tüketim, teknoloji, örgütlenme biçimi, değerler, davranış örüntüleri… gibi birçok 

farklı alanda birbirinden ayrıldıkları görülür. Batıda yer alan köylerin daha sofistik, 

dışa dönük ve kentsel yerleşkelerle daha iç içe geçen bir yapısı vardır.  Buna karşın,  

Doğu ve Güneydoğu köylerinde çoğunlukla içe dönük ve sosyal ve kültürel 

özellikleri kendi içinde yaşayan özerk bir yaşam modeli daha belirgindir. Bu yapının 

temelini ise soydanlık ilişkisine bağlı olarak akraba evliliklerinin sık olarak 

uygulandığı kültürel örgütlenme biçimi, diğer bir yönüyle de ifade bulduğu akraba 

örgütlenmesi oluşturur. Yapılan bu çalışma, geleneksel yapının bir sonucu olarak 

görebileceğimiz akraba ya da aşiret örgütlenmesinin tüm yönleriyle analizini olanaklı 

kılacak biçimde, sınır köylerinde yürütülmüş olan kapsamlı bir alan çalışmasına 

dayanmaktadır. 

 

Bu araştırma meşakatli; ancak bir o kadar da zevkli bir çalışmanın ürünüdür. 

Çalışmanın kapsamlı ve kendi alanında orjinal nitelikte olması ileri de yapılacak 

diğer sınır antropolojisi çalışmaları ve sosyal bilim araştırmaları için yararlı bir 

kaynak olabilecektir.  

 

                                                                      

                                                                                    Mehmet Şükrü NAR, Mart 2012 
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I. BÖLÜM 

 

GİRİŞ 

 

Yaşamın her alanında insanlar, diğer bir kişi ya da kişilerle karşılıklı etkileşim 

içindedir. Sosyal ilişki ağı olarak da adlandırabileğimiz bu yönelimler, bireylerin 

amaçlarını gerçekleştirmek adına-sosyal ve biyolojik ihtiyaçlarını karşılamak için-  

örgütlenme olarak ifade edilen birliktelikleri oluşturmasıyla ortaya çıkar. Yani 

insanlar, tarihsel süreç boyunca şu ya da bu şekilde ona yön veren birçok sosyal 

organizasyonun ya da örgütsel sistemlerin içinde yer alır. Bu, insan tabiatının doğal 

bir sonucudur. Hatta bu durumu yaşamsal güdünün bir gereği olarak canlılar 

aleminin tümünde de görmek mümkündür. Dolayısıyla insanlar, birey olma kimliğini 

belirli bir sosyal(kültürel) çevrede ya da belirli bir örgüt içinde kazanır ve 

yaşamlarını büyük bir olasılıkla bu çevre içinde sürdürür.  

 

Sosyo-kültürel çevrenin temel yapıtaşı örgütlerdir. Örgütlenme olgusunun olmadığı 

veya düşünülmediği hiçbir sosyal veya kültürel sistem yoktur. İnsan yaşamının 

vazgeçilmezliği ve devamlılığı da bunu zorunlu kılar. Örgütlenme anlayışının ortaya 

çıkabilmesi ise o grup ya da topluluğa ait değerler, alışkanlıklar ve tutumlar, 

normlar… gibi unsurların ortak amaç etrafında kesin bir işbirliğini gerektirmesidir. 

Yani üyeler arasında benzer davranış örüntüleri ve ideallerin kesişmediği bir 

yapılanmada örgütün varlığından bahsedemeyiz. Örgütü bir arada tutan temel oluşum 

ise ortak idealler ve değerler topluluğunun organizasyonun bütününe hakim 

kılınmasıdır. Bunu sağlayacak en önemli öğe ise kültür olgusudur. Kültür, bireyin 

sosyal ve biyolojik yaşamını kapsayan tüm çevresidir. Aynı zamanda,  faaliyetleriyle 

örgüte yön veren ona özgü bir kimlik oluşturan anlamlar bütünüdür; dolayısıyla 

organizasyon yapılarını/grupları birbirinden ayıran temel özelliğe sahiptir. 

 

Örgütsel yapılar genel anlamda formal ve informal olarak adlandırılan gruplarla ifade 

edilir. Bu yapılar içinde yer alan formal birliktelikler, resmi örgütlenmeler olarak 

karşılık bulurken; informal yapılar bireyin yaşamı boyunca paylaştığı tüm 

sosyal(kültürel) çevre içinde yer alan aile, arkadaşlık, kulüp, akrabalık ilişkileri, 

dernekler… gibi gayriresmi yapılanmaları-kültürel örgütlenme olgusunu- içine alır. 

Kültürel örgütlenme kavramı ise, ortak amaç etrafında bir araya gelen kişilerin, bağlı 



 3 

olduğu sisteme göre değişkenlik gösteren ve resmi olmayan faaliyetleri içine alan bir 

anlayış içinde açıklanabilir. Bunlar içinde en dikkat çekici ve önemli olan 

organizasyonlar ise akrabalık grupları içinde değerlendirebileceğimiz aile birliği, 

evlilik biçimleri ve diğer akrabalık bağlarını içine alabilen birlikteliklerdir.  Bunun 

tipik örneği olarak da küçük gruplar halinde temsil edilen yakın akraba ilişkileri ve 

daha büyük ölçekli, soya dayalı aşiret örgütlenmeleri verilebilir.  

 

İlkel toplumlardan günümüz toplumlarına gelinceye kadar insanlık tarihi hem sosyal 

hem de biyolojik manada pek çok aşama geçirmiştir. İlkel topluluklarda ortaya çıkan 

komünal yaşamdan ulus devletlerin ortaya çıktığı ve günümüz modernitenin hâkim 

olduğu bir siyasal örgütlenmeye geçiş olmuştur. Günümüz halkların pek çoğu başta 

küreselleşme olgusu olmak üzere diğer faktörlerinde(ekonomik, eğitim, kültürel… 

etkenlerin gelişimiyle) etkisiyle fikirlerin yayıldığı, değişik ırk ve çeşitliliğe sahip 

insan gruplarının, toplumların bir arada yaşadığı küresel bir dünyada yaşamaktadır. 

Ancak, buna rağmen bazı toplumlarda ya da toplumların kendi içinde bir alt örgütsel 

sistem olarak niteleyebileceğimiz akraba, aşiret ya da kabile örgütlenmesi olarak 

adlandırabileceğimiz sosyal birimler bulunur. Bu anlamda, akraba örgütlenmesi ya 

da aşiret örgütlenmesi ise en önemli kültürel örgütlenme biçimidir ve bireyler arası 

bağlılığın ve dayanışmanın bir göstergesi olarak ortaya çıkan geleneksel bir 

sistemdir; ya da siyasi örgütlenmeler içinde kendine özgü bir altkültür örneğidir. 

Aşiret yapılanması, temeli soy bağına dayananan, güven ve dayanışma unsurunun ön 

planda olduğu bir yapılanma olmakla birlikte, aynı zamanda içeriğinde sosyo-

ekonomik ve kültürel ilişkileri barındıran, ortak anlayış ve davranış biçimlerinin 

geliştiği bir istenç, güdüleme veya cebir ile bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bir 

bütündür. Aşiretin temel yapısını oluşturan temel yaklaşım soydanlık ilişkisi içinde, 

akraba evliliği yoluyla aşiretin kurumsal kimliğinin sürdürülmek istenmesidir. Bu tür 

yapılar özellikle Ortadoğu, Afrika ve Ortaasya gibi siyasi ve yönetişim unsurlarının 

gelişmediği ya da yetersiz kaldığı bölgelerde dayanışma unsuru temel olmak üzere 

güvenlik, coğrafi ve ekonomik gibi faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

  

Her insanın belirli bir sosyal ve kültürel yapı içinde ilişki kurduğu sosyal bağları 

vardır. Başta yakın akraba ilişkileri olmak üzere hemen hemen herkes az ya da çok 

akrabalarıyla ilişki içindedir. Bu bağların bazısı zayıf iken bazısı da anlam ve 
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derecesine göre kuvvetli olabilmektedir. Özellikle eş, çocuk ve kardeş ve bunların 

arasındaki çok yönlü ilişki ağı hem sosyal hem de biyolojik bakımdan önemlidir ve 

buna ailenin diğer ferlerini de ekleyerek büyükbaba, büyükanne, amca, teyze, hala ve 

onların çocukları gibi daha geniş bir aile yapısını öngörebiliriz. Süreç içinde 

sanayileşme ve kentleşme olgusunun hakim olduğu toplumlarda geleneksel aile 

yapısı yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Buna karşılık, bazı toplumlarda akraba 

örgütlenmesi siyasal bir sistemin yerini alabilen geniş bir organizasyon olabilir. Yani 

akraba örgütlenmesi, bir yönüyle basit bir oluşum olarak algılanırken diğer bir 

yönüyle de karmaşık bir yapılanma öngörür. 

 

Akraba örgütlenmelerinin temelini oluşturan anlayışlardan biri de yakın akraba 

evliliklerinin teşvik edilmesidir. Akraba evlilikleri, aşiret örgütlenmesin 

temellenmesinde ve şekillenmesinde önemli bir role sahiptir. Bu nedenle geçmişten 

süregelen yaygın bir olgu olarak güncelliğini korumaktadır.  Kan bağına dayanan bu 

tür ilişkilerde başta birinci derece akrabalar olmak üzere çoğunlukla grup içi 

evlilikler yapılır. Ülkemizde de başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere, 

Anadolu Coğrafyası’nın bazı kesimlerinde yaygın olarak karşılaşılan evlilik türüdür. 

Ülkemiz açısından bu durum analiz edildiğinde akraba evliliğinin sosyal, ekonomik 

ve tıbbi olmak üzere üç odak(araştırma) noktası bulunur. Özellikle, sosyal ve tıbbi 

sorun bu olgunun etyolojisini oluşturur. Akraba evlilikleri ve bu tür ilişkilerin 

sonucunda ortaya çıkan informal yapılar, toprak mülkiyetine dayalı ilişkilerin yoğun 

olduğu kırsal kesimlerde daha belirgin bir şekilde uygulanmaktadır. Sosyal ve 

ekonomik bakımdan akraba evliliklerinin oluşturduğu dayanışma hissi ve buna 

paralel güven duygusu akraba organizasyonlarının hukuksal ve geleneksel normlara 

yönelik topluluk içi farklı bir anlayışın benimsenmesini sağlamıştır. Özellikle güven 

duygusunun meydana getirdiği dayanışma olgusu ve geleneksel yapıya olan bağlılık 

bu tür yapılar içinde, organize suçlar ve geleneksel suçlar olarak kabul edilen töre 

suçlarına yönelik eğilimi arttırabilmektedir. Güven unsuru ve mülkiyete dayalı 

sosyo- ekonomik ilişkilerin yanında sağlık boyutu bu tür evliliklerin önemini daha da 

arttırmaktadır.  Birçok toplumda ve ülkemizde dahil akraba evliliğinden kaynaklanan 

genetik hastalıklar ve bunun yol açtığı patolojik oluşumlar önemli bir sağlık 

sorunudur. Akraba evlilikleri, kalıtsal hastalıkların tetikleyicisi-özellikle resesif 
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genlerin çakışması- ve topluluk içi yaygınlık göstermesinde etken bir neden olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Bu çalışmada, akraba örgütlenmesi ve bu yapının ortaya çıkardığı kültürel 

örgütlenme olgusunun kapsamlı şekilde ortaya konulması amacıyla üç farklı 

noktadan hareket edilmiştir. Bunlar: örgütlenme biçimi (soydanlık ve buna bağlı 

akrabalık ilişkileri,  akraba evlilikleri, geleneksel yapı…), ekonomik suçlar ve sağlık 

patolojisi bağlamında bu ilişkinin çok yönlü olarak analiz edilmesidir. Araştırmada 

öncelikli olarak örgütlenme kavramına antropolojik yaklaşım getirilmekte, kültürel 

yapının örgütsel sistemle olan ilişkisi ve örgütlenmenin antropoloji içindeki yeri ve 

önemi (ya da kültürün örgütlenme içindeki anlamı) üzerinde durulmaktadır. Sonraki 

aşamada, örgütlenme yapısının bir sonucu olarak ortaya koyabileceğimiz suça 

yönelim ve olayın sağlık boyutu çalışmanın diğer kavramlarını oluşturmaktadır. Bu 

üç değişkenin çözümlenmesi ise kapsamlı bir saha çalışmasıyla desteklenmiştir. 

 

1. Araştırma Konusu 

 

Yönetim antropolojisinin temel konularından birisi de örgütsel yapılardır. Bu manada 

yönetim antropolojisi, örgütsüz gruplardan(veya komünal yaşamın getirdiği avcı-

toplayıcı anlayıştan), örgütlü topluluklara ya da devlet olma niteliğini kısmen veya 

tamamen elde etmiş toplumlara kadar geniş bir alanda inceleme konusu edinmiştir. 

Özelikle geçmiş dönemdeki topluluklar incelendiğinde mülkiyet ilişkilerinin tek 

taraflı olduğu, krallık, derebeylik veya sultanlık gibi daha çok yönetişim unsurlarının 

tek elde toplandığı, halkın teba olarak kabul edildiği katı monarşi veya teokrasiye 

dayalı yönetim anlayışı var olmuştur. Günümüze gelindiğinde ise birçok toplumda 

kısmen de olsa halkın yönetime katılabildiği-en azından oyuyla- siyasi 

örgütlenmesini tamamlamış veya tamamlamaya çalışan demokrasi/ nispi demokrasi 

anlayışı hakim olmuştur. Diğer yandan, geçmişte var olan birçok toplumun siyasi-

politik örgütlenmesinde görülen toprağa ve onun mülkiyetine dayalı yönetim 

anlayışının birçoğunu, günümüzde başta Ortadoğu ve Afrika halkları olmak üzere 

bazı toplumların yönetim anlayışında görebilmekteyiz. Bunun yanında bazı ülkelerin 

altkültür gruplarında bu yaklaşım daha yalın, küçük ölçekli bir form olarak 



 6 

uygulanabilmektedir. Akraba örgütlenmesi ya da aşiret örgütlenmesi ise bu formun 

en güzel örneğidir. 

 

Kültürel örgütlenmenin kökenini oluşturan en önemli kavram informal yapılardır. 

Akraba örgütlenmesi ise topluluklarda karşılaşılan en belirgin informal sistemlerdir. 

Özellikle bazı içe dönük, geleneksel gruplarda akraba örgütlenmesi en önemli sosyal 

bir birim olarak öne çıkmaktadır. Akrabalık ilişkileri, bu tarz yapılarda soydanlık 

kavramıyla doğrudan ilintili bir olgudur. Soy temelinde oluşturulan bu gruplar, doğal 

örgütlenmenin, o topluluğa özgü sosyal-kültürel yaşamın sürdürülmesinin en önemli 

aracı olmuştur. Akrabalık ilişkilerinin üst düzey olduğu bu gibi topluluklarda insanlar 

bireysellikten ziyade grup davranışı gösterirler. Yani bu türden birliktelikler de 

benlik duygusundan ziyade bizlik hissiyatı bağlı olunan gruba genellikle hakim olur. 

Bu anlayışın kökeni ise geleneksel yaşam tarzının kültürel bir olgu olarak grubun 

neredeyse tamamınca benimsenmesinden kaynaklanır. Kültürel örgütlenme 

kapsamında analiz edilebilecek bu tür yaklaşımlar; aynı zamanda toplum içi birden 

fazla sosyal, kültürel ve tıbbi olayı da içeriğinde barındırır. Dolayısıyla kültürel 

örgütlenme içinde, yeri geldiğinde basit yeri geldiğinde karmaşık sosyal ilişkileri 

barındıran akrabalık sistemleri (informal örgüt yapıları) ve bu yapının yol açtığı 

sosyal (suça yönelim, içe dönük yaşam tarzı ya da izole grup olma hali) ve sağlık 

sorunları çalışmanın ana konusunu oluşturur. 

 

2. Araştırma Problemi(Sorun) 

 

Örgütlenme, genel anlamda ortak bir amaç etrafında bir araya gelen insan kümesidir. 

Yani organizasyonun oluşması için ilk şart birden fazla insanın bir araya gelmesi, 

ikincisi ise belirlenen idealler etrafında eşgüdüm sağlamaktır. Bu iki temel koşulun 

gerçekleşme hali örgüt sistemini büyük ölçüde oluşturacaktır. Buna karşılık, amaçsız 

bir şekilde toplanan veya oluşan bir küme ise örgütten ziyade bir yığın ya da kuru 

kalabalık olarak nitelendirilebilir. Dolasıyla beklentilerin karşılandığı her 

organizasyon yapısı, üyesinin niteliği ve yeterliliği (bilgi, nicelik) doğrultusunda 

başarılı ve sürekli olur. Ancak, bu aşamada her örgütlenme biçimi kişinin 

beklentilerini karşılayabilir mi? Ya da bireye fayda derecesi nedir? Kişiyi örgüte 

bağlayan psikolojik tatmin mi, ekonomik tatmin mi, güvenlik kaygısı mı yoksa bütün 
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bunların hepsi mi ya da diğer nedenler mi?  Bu nokta da akraba evliliğinin ve buna 

yönelik informal grupların, araştırma yapılan alanlarda yaygın olarak gözlenmesi bu 

tür evliliklerin neden olduğu sosyal ve tıbbi birçok problemi de beraberinde 

getirmiştir. Örneğin,  akraba örgütlenmesinin yoğun olduğu iki farklı bölgeye ait bazı 

suç türlerinde neden belirgin bir artış ya da azalış olabilmektedir. Ya da yapılan bu 

tür evliliklerin kalıtsal hastalığa sebep olduğu bilinmesine rağmen (her ne kadar 

oluşan sağlık sorunlarını akraba evliliğine bağlamayan bir kesim olsa da) akraba 

evliliğinde niçin ısrar edilmektedir. Bu ve buna benzer yaklaşımlara/sorulara cevap 

bulma isteği araştırma konumuzun temel sorunu olarak gözükmektedir. 

 

3. Araştırmanın Amacı 

Köylerde icra edilen saha çalışmalarında öncelikli amaç o mekânın sosyal, kültürel 

ve ekonomik yapısının araştırılmasıdır. Özellikle toprak mülkiyetine dayalı ilişkilerin 

yoğun olduğu bu alanlarda birey-grup ilişkisi daha da önem kazanmaktadır. 

Geleneksel kontrol normlarının ağırlık kazandığı bu gibi yerleşkelerde sosyal 

değişime direnç gösteren-sürdürülen kültürel yapının korunmak istenmesi- 

faaliyetlerin analizine yönelik tespitler çalışmanın amaçları arasındadır. Anadolu 

toplumunun kırsal alanlarında birçok köy yerleşkeleri bulunmakta ve bunların 

birçoğu farklı sosyo-ekonomik ve kültürel yapıya bağlı olarak değişkenlik 

göstermektedir. Bu köysel alanların bazıları toplumsal değişime paralel hızlı bir 

değişim içine girerken, bir kısım köy mekânları ise değişime direnen, geleneksel 

değerlerin katı olarak uygulanabildiği alanlar olabilmektedir. Bu amaçla, kültürel 

yapının kural ve işleyişiyle kendisini her alanda hissettirdiği sınır köylerimizde 

akrabalık(aşiret) örgütlenmesi ve onu oluşturan temel değerler(akrabalık ilişkileri, 

evlilik türleri, tutumları, aile içi ilşkiler, davranış örüntüleri…) tüm yönleriyle 

inceleme konusu edinilmiştir. 

Bu çalışma, bir bireyin belki de yaşamının tüm evresini geçirdiği ya da öyle kabul 

edilen sosyal-kültürel ve ekonomik yapı içinde bir yönüyle basit, bir yönüyle 

karmaşık ilişkileri barındıran, akraba örgütlenmesi ve bu birliğin içeriğini oluşturan 

soydanlık ilişkileri, cinsiyete dayalı rollerin informal örgüt yapısı üzerindeki etkisi, 

evlilik biçimleri, örgütlenme biçimi, akrabalık sistemleri, davranış örüntüleri… 
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hakkında elden geldiğince kapsamlı veri sunmak ve bunu yaparkende birbiriyle 

bağlantılı ve birden çok değişkenin bir arada bulunduğu birden çok başlığı 

açıklamaktır. 

Kültürel örgütlenme ve bu yapının içinde yer alan informal yapılar, bağlı olunan 

sosyal ve kültürel çevrenin bir doğması olarak ortaya çıkan ve yaşamımız boyunca 

içinde olacağımız bir realitedir. Bu manada, ataerkil yapının sürekliliğini sağlayan 

akraba evlilikleri ve bu yolla kurulan ittifaklar ve kadının sosyal örgütlenmedeki yeri 

bu realitinin anlam ve önemini ortaya koymak bakımından önemli bir veri 

kaynağıdır. Özellikle bu durum, sosyo-kültürel ve ekonomik yapıya bağlı olarak 

değişebilen geleneksel yaşam biçiminin benimsendiği köy alanlarında daha da 

önemli olmaktadır. Bu kapsamda araştırmamızın temel amacı, akraba ilişkilerinden 

kaynaklanan örgütlenme yapısı ve bu yapıdan kaynaklanan sorunların ortaya 

çıkarılmasıdır. 

4. Araştırmanın Varsayımları 

 

(i) Kültür olgusu tüm örgütlenme yapılarıyla (formal, yarıformal ve informal)  

anlamlı bir ilişkili içindedir; ancak kültürün kendini en çok hissettirdiği alan informal 

ve yarı formal örgüt yapısıdır. Yani,   bir örgüt yapısı içinde kültürel destek ne kadar 

yüksekse biçimsel olmayan(doğal-informal) örgütlenme yapısı o derece kuvvetlidir  

(ii) Akraba evliliklerinin temelini sosyal, kültürel, ekonomik ve güvenlik temelli 

kaygılar ve geleneksel yapıya olan bağlılık oluşturur. Geleneksel yapıya olan bağlılık 

ve güvenlik temelli kaygılar arttıkça akraba evliliği oranı artar (iii) Akraba 

örgütlenmesinde çogunlukla ilişkiler ataerkil yapıya dayanan akraba evlilikleriyle 

sürdürülür. Bu tür evlilikler,  bireysel tercihlerden çok diğer etkenler (aile meclisi ya 

da aşiret reisinin istemi doğrultusunda) tarafından belirlenir.  Akraba evlilikleriyle 

ataerkil yapı arasında arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır (iv) Akraba evliliği 

kalıtsal hastalıkları artıcı en önemli faktördür (v) Biçimsel olmayan örgütlenmeler 

de ilişkiler daha yoğun yaşanır; duygusal destek fazladır. Alınan kararlar 

bireysellikten ziyade topluluğun tümünü bağlar; eşgüdüm halinde hareket edilir ve 

çoğunlukla buna uyulması zorunludur.  Alınan bu kararlar, örgütün lider olarak kabul 

ettiği karar vericileri (aşiret lideri ya da grupta sözü geçen kimse) tarafından ya da 
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topluluğun geleneksel anlayışın sürdürülen değerleri, örfleri, adetleri, alışkanlıkları, 

tutumları…bu kararların verilmesinde belirleyicidir. Örneğin, töre cinayetleri adı 

altında işlenen suçlar (kan davası veya namus cinayetleri) ile sürdürülen geleneksel 

yapı arasında anlamlı ilişki vardır (v) Akraba örgütlenmelerinde işlenen suçlar, 

mala karşı işlenen suçlardan ziyade şahsa karşı suçlar ve organize, planlanmış suç 

türleridir. Bu tür suçlarla, örgütsel destek arasında(akraba örgütlenmeleriyle) 

anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir (vi) Doğu sınırından batı sınırına doğru 

gelindikçe suç türlerinde farklılaşma olur. Özellikle doğuya doğru töre cinayetiyle 

ilişkili ya da arazi anlaşmazlığı nedeniyle saldırı suçunda (cinayet, yaralama) artış 

kaydedilirken; batıya doğru ekonomik ağırlıklı suçlar ön plana çıkmaktadır  (vii) 

Şiddet suçları işleyelerin yaş ortalaması, ekonomik suçları işleyenlere göre daha 

düşük olduğu söylenebilir (viii) Şiddet içerikli suçlarda örneğin, kan davalarında 

genellikle öldürülen erkek birey olurken, namus cinayetlerinde hem erkek hem de 

kadın öldürülmektedir.  

5. Araştırmanın Önemi 

    

Sosyal-kültürel yapının en önemli öğelerinden biri akraba ilişkilerine dayalı resmi 

olmayan gruplardır. Bu grupların analizi, kültür-örgütlenme arasındaki çok yönlü 

bağı ortaya koyabilmek adına bizlere önemli veri akışı sağlar. Yapılan saha 

çalışması, akraba evliliklerinin yoğun olarak yapıldığı, sınıra çok yakın ya da sıfır 

noktası olarak nitelenebilecek Akçakale ve Reyhanlı ilçesi sınır köyleri arasından 

rastgele örneklem olarak seçilmiştir. Bu tür çalışmalar, geleneksel yaşam tarzının 

benimsendiği toplulukların analiz edilmesinin yanı sıra, yaşadığımız coğrafyadaki 

bilinmeyen ya da eksik olarak bilinen akraba örgütlenmesinin detaylandırılması ve 

anlaşılması olanağını bizlere sağlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamız, akraba 

evliliklerinin yoğun olarak uygulandığı bölgelerde (sınır köylerinde) yaşayan 

bireylerin bu tür evliliklere yönelimini ve buradan ortaya çıkan aşiret 

örgütlenmesindeki yapısal ilişkileri neden-sonuç ilişkisi bağlamında analizini 

mümkün kılmasıdır. Yapılan bu araştırma, örgütsel ilişkileri yönetim(örgüt) 

antropolojisi temelli ve kendi alanında orijinal nitelikte olması çalışmanın önemini 

daha da arttırmaktadır. Özellikle, kültürün örgütlenme kapsamındaki kurumsal 

ilişkileri, aile örgütlenmesi ve akrabalık ilişkileriyle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
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araştırma, başta kültür ve örgüt olmak üzere hastalık, evlilik türleri, akraba ilişkileri 

ve suç kavramları arasındaki bağlantıyı-birçok değişkenin birbirine bağlı olarak 

analiz edilerek- ortaya koyması açısından önemli bir çalışma niteliğindedir.  

 

6. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Tahmin ettiğimiz gibi, yapılan bu saha çalışması bazı sorunları da beraberinde 

getirmiştir. Herşeyden önce çalışma yapılan alanların sınırda yer alması hem 

güvenlik hem de ulaşım sorununu beraberinde getirmiştir. Çalışmanın merak 

uyandırması, katılımcıların birbirleri arasında ve araştırmacıyla konu hakkında uzun 

süreli konuşmalar yapması görüşmelerin beklenenden uzun sürmesine ve her köy 

için ayrılan zamanın aşılmasına neden olmuştur.  Ayrıca, bazı köylerde Türkçe’nin 

bilinmemesi nedeniyle katılımcılarla iletişim güçlüğü yaşanmıştır. Öte yandan, 

araştırmamızda mümkün olduğu kadar çok katılımcıyla görüşülmek istenmesine 

rağmen, sınır köylerinde katılımcı bulmakta zorluk çekilmiştir. İnsanların gerek 

çalışma saatlerinde tarlalarda bulunması gerekse temel ve diğer ihtiyaçlarını en yakın 

ilçeden karşılamak adına erken saatlerde ilçeye gitmesi örneklem grubunun odağında 

farklı sınır köyüyle(leriyle) araştırmaya devam edilmesine yol açmıştır. Örneğin, 

örneklem olarak önceden seçilen 41 haneli bir yerleşkede sadece bir birey 

bulunabilmiştir. Öte yandan, özelikle araştırmanın sınırlılığını gerek dini gerekse 

geleneksel, kalıplaşmış ataerkil yapının kadın bireylerle görüşmeye imkan 

vermemesi oluşturmaktadır. Dolayısıyla Akçakale sınır köylerinde belirlenen 

örneklem grubunun neredeyse tamamına yakını erkek bireylerle sınırlandırılmıştır. 

Ayrıca tarafımızdan oluşturulan akraba evliliklerine yönelik tutum ölçeği eğitim 

seviyesinin düşüklüğü-ölçeğin anlaşılmasındaki güçlük- nedeniyle her iki örneklem 

alanında da uygulanamamıştır. 

 

7. Araştırmanın Yöntemi 

 

Birey ve grup davranışları ve tutumlarını ölçmeye yönelik her türlü bilgi edinme 

çoğunlukla alan araştırma teknik ve yöntemleriyle-nicel ve nitel çalışmalarla- 

yapılmaya çalışılır. Araştırma metodolojisinde yer alan nicel araştırma, araştırmacıya 

örneklem ile birebir görüşme fırsatı vererek olayı tüm boyutlarıyla gözlemleme veya 

yaşama imkanı verir. Bunun yanında nitel çalışmalar bazı durumlarda araştırmacının 
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öznel bakış açısını yansıtığı için tam anlamıyla yeterli veri alınmayabilir. Dolayısıyla 

nitel araştırma yapacak olan birey, bu konuda daha dikkatli ve özverili davranarak 

yoruma açık, önyargılı analizlerden kaçınmalıdır. Niceliksel analiz ise gözlemden 

ziyade birey ya da bireylere yönelik davranışların sayısal veriler kullanarak 

ölçülmesiyle yapılan analiz şeklidir. Bu tür değerlendirmelerde araştırmacının 

görüşleri kısıtlı olup daha çok istatistiksel bilgilerin objektif olarak yorumlanması 

esasına dayanır. Söz konusu tez çalışmasın da bu esaslar dahilinde hem nicel hem de 

nitel araştırma yöntem ve tekniklerinin bir arada uygulandığı sosyal antropolojik bir 

saha çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında konunun temeline ilişkin 

kavramsal ve kuramsal incelemeler yapılmış ve buradan elde edilen verilerle 

çalışmanın içeriği oluşturulmuştur. Sonraki aşamalarda elde edilen bilgilerle, 

çalışmanın amacı doğrultusunda uygulanmak üzere anket soruları oluşturulmuştur. 

Anket sorularını araştırma alanında uygulamadan önce kontrol grubu oluşturarak 

lisans ve yüksek lisans düzeyindeki 16 kişilik öğrenci grubuna uygulanmış ve 

anketin aksayan yönleri tespit edilmiştir. Görüşme esnasında her bireyle elden 

geldiğince konu hakkında bilgi alış-verişi yapılmış ve kapsamlı (hem niteliksel hem 

de niceliksel yönlü) bir anket uygulaması çalışması yapılmıştır. Nitel ve nicel 

araştırma sonunda elde edilen veriler ilk önce kendi öznel koşullarında sonraki 

aşamada ise birbirleri arasında karşılaştırma yapılarak çözümleme yoluna gidilmiştir.  

 

7.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Çalışmanın evrenini, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi ve Hatay ili Reyhanlı ilçesine bağlı 

akraba evliliğinin yoğun olarak yapıldığı sınır köyleri araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda dört adet Urfa köyünden dört adet de Hatay köyünden 

olmak üzere toplamda sekiz adet köy inceleme alanına dahil edilmiştir. Her iki ilçe 

içinde, örneklem olarak seçilen köylerin yerleşim bakımdan büyüklüğü ortalama 42 

ile 90 hane arasında değişmektedir.  Tüik 2010 adrese dayalı kayıt sistemi verilerine 

göre,  araştırma alanı içindeki Akçakale köylerindeki toplam nufüs 4059 kişi olup 

bunun 2008 kişisi erkek, 2051 kişi ise kadındır.  Reyhanlı köylerindeki toplam nufüs 

3110 kişiden 1536 kişi erkek, 1574 kişi ise kadındır.   
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Tablo 1: Örrneklem Gruplarına Ait Genel Nufüs Dağılımı 

            Akçakale Köyleri      Reyhanlı Köyleri 

 A1 A2  A3  A4  R1  R2 R3 R4 

694  502 1.178 1.685 551 691 646 1.222 

            TÜİK, 2010 yılı adrese dayalı kayıt sistemi verileri esas alınmıştır. 

 

Örneklemimizi oluşturan araştırma sahalarına 2011 yılı içinde Mayıs, Temmuz, 

Ekim ve Kasım aylarında her bir ilçe köyüne ikişer veya üçer defa gidilmiştir. Alan 

çalışmasındaki kalış süreleri 9 gün ile 14 gün arasında değişebilmektedir. Her iki 

ilçeden katılımcı grubun örneklem sayısının eşit olmasına dikkat edilmiştir.  Ancak 

ilçeler arası sosyo-ekonomik düzey ve kültürel farklılık eşit örneklem seçimini 

zorlaştırmıştır. Araştırma alanı için akraba evliliğinin yoğun olduğu, Şanlıurfa ili 

Akçakale ilçesi ve Hatay ili Reyhanlı ilçesi sınır köylerinden rastgele olarak 

belirlenen dörder köy seçilmiştir. Buna göre Şanlıurfa ili Akçakale ilçesi A1 

köyünden 20,  A2 köyünden 20, A3 köyünden 10, A4 köyünden 18 olmak üzere 

toplamda 68 bireyle (aile ile),  Hatay ili Reyhanlı ilçesinden ise R1 köyünden 21,  R2 

köyünden 20, R3 köyünden 24 ve R4 köyünden 20 birey ile toplamda ise 85 aile ile 

görüşme yapılmıştır.  

                                               t
2 

p(1-p)                     no 

Örneklem büyüklüğü:  no =   
_________             

n = 
______________  

                                                 d
2                              

1+ no
 _ 

1 

                                                                              
________ 

                                                                                 N 

n:  Örnekleme alınacak birey sayısı,       N: nufüs büyüklüğü, 7169 

 

d
2
: Güvenirlik oranı, araştırma sahası  için kabul edilir hata Payı oranı  % 5: 0.050  

 

t
2
:  Belirli bir güven düzeyinde en büyük yanılma payı için bulunan sabit değer,  % 5  

     anlam düzeyi için t değeri 1.96.  

 

p:  Popülasyonun homejenlik derecesini belirten değer, p değeri 0.50 

 

Yapılan çalışmada,  hassas bir örneklem büyüklüğü elde etmek için kabul edilebilir 

 

örnekleme hatası % 5 olarak belirlenmiş ve araştırma alanından alınması gereken en  

 

az örnek sayısı yaklaşık 150 olarak bulunmuştur. 
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7.2. Veri Toplama Yöntemleri 

 

Köysel alanlarla ilgili resmi kurumlardan ve o yöre hakkında bilgi sahibi olan yerli 

sahıslardan ön bilgi, sonraki aşamada ise önceden temas kurulan köy muhtarlardan 

gittiğimiz yöreye ilişkin kapsamlı bilgi alınmıştır. Tez çalışmasının amaca 

ulaşmasındaki en önemli veri kaynağı anket formundan elde edilen veriler ve bu 

verilerin tam anlamıyla yorumlanabilmesidir. Bunun yanında iyi bir gözlem ve 

iletişim becerisi çalışmanın amacına ulaşmasındaki diğer önemli faktörlerdir. Anket 

formunun oluşturulmasına yönelik yerli ve yabancı bütün literatür elden geldiğince 

taranarak çalışmaya özgü görüşme soruları oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan 

bu anket formu toplam dört kısımdan oluşmakta olup birinci kısımda örneklem 

grubunun kişisel bilgilerini, ikinci kısımda sosyal ve kültürel durumunu ortaya koyan 

bilgileri, üçüncü kısımda sağlık bilgilerini ve son bölümde ise suçla ilgili ilişkileri 

ifade eden toplumsal kuralları içeren bilgileri içermektedir. Çalışmanın anlam ve 

önemine binaen hazırlanmış olan bu sorular; aynı zamanda görüşmeciyi sıkmayacak 

yeterli veri akışını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Soruların bazıları ise kişinin 

eğilimini tam olarak tespit etmek amacıyla yönlendirici sorulardan oluşturulmuştur. 

Anket soruları katılımcıyı rahatsız etmeyecek şekilde sohbet havası içinde sorulmaya 

dikkat edilmiş yanıtsız kalan soru(lar) ileri aşamada diğer soruların içinde 

değiştirilerek tekrar sorulmuştur. Ayrıca, ziyaret edilen köylerde katılımcılarla, anket 

soruları harici konunun önemine ilişkin birebir ya da üç ile beş kişilik gruplar halinde 

görüşme yapılmıştır. Görüşmeler çoğunlukla köylülerin evlerinde veya mekânlarının 

dışında gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler konunun ilgisine göre yarım saat ile bir saat 

arası bir zaman almıştır. Bunun yanında özellikle Akçakale köylerindeki 

katılımcıların Türkçe konuşmakta zorlanması hatta Türkçeyi hiç bilmemesi 

nedeniyle bazı alanlarda çevirmen kullanılmıştır. 

 

7.3. Verilerin İstatistiksel Analizi 

 

Kültürel örgütlenmenin sosyo-patolojik analizine yönelik uygulanan anket 

formundan elde edilen veriler SPSS 15 istatistik proğramıyla incelenmiştir. İlk 

aşamada örneklem gruplarına ait bilgiler istatistik analiz proğramına aktarılarak 

tablolar haline dönüştürülmüş ve analiz hakkında ayrıntılı veri tabanı 
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oluşturulmuştur. Sonraki aşamada ise verilerin tanımlayıcı istatistikî bilgileri, 

ortalama değerleri bulunarak her bir değişken kendi içinde ve diğer değişkenlerle 

karşılaştırılmıştır. Bunu takiben karşılaştırma yapılan veriler arasındaki ilişki 

düzeyinin % 95 güven düzeyinde anlamlı olup olmadığına yönelik Ki-Kare testi ile 

analizi yapılmıştır. 
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II. BÖLÜM 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

1. Kültürel Örgütlenme: Kavram,  Kapsam ve Tanımlamalar 

 

Kültürel örgütlenme kavramını açıklamak için başlangıç olarak kültür ve örgüt 

kavramlarının tüm yönleriyle incelenmesi gerekmektedir.  Kültür sözcüğünün birden 

fazla anlamı bulunmaktadır. Keza birçok anlamlı olan örgüt sözcüğüyle bir arada 

kullanıldığında hem konu hem anlam açısından farklı bir yaklaşım ortaya 

çıkabilmektedir. Kültürel örgütlenme kavramı ise, bu iki kavramın bileşkesi olarak 

düşünüldüğünde söz konusu kavramın tanımını ve kapsamını ifade etmek daha da 

zorlaşacaktır. Tanımı zorlaştıran ilk neden bu kavramın çok az hatta neredeyse hiç 

çalışılmayan, yeni bir çalışma alanı olmasından ileri gelmektedir. Bu,  kültür ve örgüt 

kavramlarının daha iyi analiz edilebilmesi için farklı bir bakış açısı sunmaktadır. 

İfadeyi zorlaştıran diğer bir neden de örgüt-kültür ilişkisinin tam olarak ne anlama 

geldiğinin ortaya konamamasıdır. Çünkü her iki kavramda da soyut ve somut 

ifadeler, tanımlamalar bir arada bulunabilmektedir. Yapılması gereken öncelikli iş, 

örgütün kültürel yanının-kültürün, örgütlenme içindeki yeri ve öneminin-

gözlenebilen ve gözlenemeyen davranışsal unsurları da içine alacak şekilde 

bütünüyle ortaya konulabilmesidir. Bu kapsamda, bazı sorulara cevap bulma isteği 

bu anlayışın temelini oluşturmaktadır. Kültürel örgütlenme denince zihnimizde, 

düşüncemizde ne gibi çağrışımlar uyanır? Kültürel örgütlenme kavramından ne 

anlamalıyız? Bizim için ne ifade ediyor? İşte bu ve buna benzer sorulara açıklık 

getirmek için öncelikli olarak incelenmesi gereken kavram, kültürün anlamı ve onu 

açıklamaya yönelik özellikleri olacaktır. Sonraki aşamada örgütlenmenin tanımı, 

unsurları ve çeşitleri kavramsal bir bütünlük içinde incelenecektir.  

 

1.1. Kültür Nedir? 

 

Kültür kavramının neyi anlatmak istediğine ilişkin yoğun bilimsel çalışmalar 

yapılmıştır. Bir topluluğun tamamı, tek bir grubun ya da tek bir kişinin gelişimi 

dikkate alındığında kültür sözcüğünün birbirinden farklı çağrışımlar uyandırdığı 

gözlenmektedir. Haliyle kapsamı bu kadar geniş olan bir sözcüğü tek kelime ile 
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tanımlamak yeterli olmayacaktır. Çünkü insan nesli var olduğu müddetçe kültürün 

anlam ve kapsamı da onunla birlikte gelişecek ve genişleyecektir. Genel anlamda 

kültür olgusu, insana yönelik tüm olayları içeriğinde barındırmakta, böylece insanın 

ortaya koyduğu her türlü maddi ve manevi öğeler kültürün yapısı üzerinde belirleyici 

etken olabilmektedir. Bu özelliğiyle kültür, insanın her türlü davranışlarını, 

tutumlarını, ilgilerini, normlarnı… kapsamakta ve tarihsel süreçte devingen yapısıyla 

gelişim ve değişim gösterebilmektedir. Bu anlamda Bates(2009), sosyal ve kültürel 

yaşamda kullandığımız özelliklerin pek çoğunu kültürümüze borçluyuzdur. Bu 

özellikleri ise bizler, tecrübelerle(bilgi ve beceri sonucu bilinçli veya bilinçsiz elde 

edilen kazanımlar), diğer kişilerle karşılıklı etkileşimle, zihinsel faaliyetlerle ve doğal 

çevre koşullarının bireylerin davranışı üzerindeki etkisiyle elde ederiz. Bu özelliğiyle 

kültür, birey ve bireyin oluşturduğu toplulukla dinamik bir etkileşim içerisindedir. 

Yani bir taraftan insan kültürü oluştururken, diğer taraftan da insan yarattığı bu 

kültürden etkilenmekte ve değişim ve gelişim göstermektedir.  

 

Kültür kavramını açıklamaya yönelik antropolojinin ilgi alanlarınca (yapısalcılık, 

işlevselcilik, davranışsal, simgesel…) birbirine benzer veya farklı birçok yaklaşım 

getirilmiştir. Her bir kuram farklı yönlerden kültür ve onun unsurlarını incelemiş ve 

tanımlamaya çalışmıştır. Öte yandan kültür, antropologların kullandığı temel bir 

kavram olmak birlikte, birçok bilim dalı tarafından kullanılmakta ve buna bağlı 

olarak da kullanıldığı yaklaşıma göre farklı şekillerde tanımlanabilen, anlam 

değiştiren bir özellik gösterebilmektedir. Aslında kültür kavramındaki bu çeşitlilik 

kavramsal bir düzensizlikten ziyade, anlam genişlemesine bağlı olarak sözcüğün 

işlevindeki çok anlamlılıktan ileri gelmektedir. Medujev(1998), Eliot(1987) 

kavramdaki bu terminolojik çeşitlilik, bilimsel bir kökene bağlı olmasının yanında, 

yoğun sosyal, ekonomik ve tarihsel nedenlere bağlı olarak da değişkenlik 

gösterebilmesidir. Günümüzde ise, antropologlarca kültürün anlam önemini 

açıklamak için birçok tanımlama yapılmıştır. Bunlardan birkaç tanesine aşağıda 

değinilmiştir. 

 

Kültür, bilerek ya da farkında olmadan diğer insanlardan öğrendiklerimizdir ( 

Wells,1994:44). Kültür, aletlerden ve tüketim mallarından, çeşitli toplumsal 

gruplaşmalar için yapılan anayasal belgelerden, insana özgü düşün ve becerilerden, 
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sanat, inanç, adet ve törelerden oluşan bir bütündür   (Malinowski, 1990: 39). Kültür 

temel olarak göstergebilimsel bir kavramdır. Bu bağlamda kültürü, anlamın ve 

sembollerin sıralı düzeni olarak düşünmek gerekir. Kültür bir anlamda inançlar, 

anlamlı simgeler, değerler çerçevesiyle insanın kendi dünyasını tanımlamasını sağlar, 

duygularını açığa vurur. Bu yönüyle kültür, insanların edindikleri deneyimlerini 

yorumlamak ve eylemlerini yönlendirmek amacıyla kullanılan anlamsal yapıdır. Ya 

da kültür, insanların kültürel öğrenmeyle elde ettiği deneyimler sonucunda ortaya 

koyduğu belli bir hareketin, simgelere dayalı anlamlar sistemi/somutlaştırılmış 

halidir (Geertz,1973:5,89,144-145). Kültür, salt nesnelerden, insanlardan, 

davranışlardan ve duygulardan meydana gelmez; daha ziyade insanların 

düşüncelerinde (zihinlerinde) oluşan yorumların, ilişkilerin örgütlenmiş halidir. Bu 

anlamda kültür, birer bilgi sistemi (bilişsel sistem) ve zihinsel faaliyetlerin bir 

sonucudur. Bilgi ise, mit, algı, inanç, sözcük, davranış kalıpları, hikâye gibi toplumca 

paylaşılan ve aktarılan kavramlarla temsil edilmektedir (Goodenough,1964:36).  

Frans Boas’a göre kültür, “bir topluluğun toplumsal davranışlarının bütün ifadelerini, 

bireylerin içinde yaşadıkları grubun alışkanlıklarından etkilenen tepkilerini ve bu 

alışkanlıkların belirlediği insan etkinliklerinin ürününüdür”.  Tylor’ın kültür tanımı 

ise şöyledir,“ bir toplumun üyesi olarak insanoğlunun öğrendiği bilgi, inanış, sanat, 

ahlak kuralları, hukuk, gelenek-görenek ve diğer her türlü benzeri yetenek, beceri ve 

alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür”. Linton’a göre kültür,“ öğrenilmiş 

davranışlar ile belirli bir topluluğun üyelerince birbirine aktarılan davranışlarının 

sonucudur”. 

  

Her toplulukta maddi ve manevi gereksinimleri gidermek maksadıyla oluşturulmuş 

insan ilişkilerini düzenleyen, kurallar, gelenek ve görenekler, kişisel düşünceler, tavır 

ve davranışlar vardır. Bu ilişki ağının bir araya gelmesi “kültür” adı verilen sosyal 

olguyu meydana getirir. Bu yönüyle kültür, genel anlamda bir toplumun, diğer 

toplumlardan farklı olan yaşam şekli, alışkanlıkları ve öğrenilmiş davranışlarıdır. 

Kültür bir topluluğu diğerinden ayıran, tüm üyelerce paylaşılan, sürdürülebilen değer 

ve davranışları tanımlayan, topluluğun dili, dini, davranışları, değerleri, gelenekleri, 

simgeleri ve kurallarıdır; kısaca yaşama dair her şeydir. Ya da insan iradesi dışında 

gerçekleşen ve varolan (insanın doğumuyla hazır bulduğu doğal çevre, kendi 

isteklerinden bağımsız olarak ortaya çıkan sosyal ve kültürel çevre),  insan tarafından 
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biçimlendirilen ve kendi arzu ve ihtiyaçlarına göre oluşturulan her şeyi (kendi isteği 

doğrultusunda oluşan maddi kültür, sosyal ve kültürel çevre) kültür olarak 

değerlendirebiliriz(Crapo,2002;Kottak,2004;Molinowski,1990;Wells,1994;Mejuyev,

1998).  

                     

Kültür sözcüğünün, birey, grup ve toplumla ilişkisi bakımından taşıdığı anlamlar 

arasındaki farkı  (Eliot,1987)  ortaya koyabilmesi kültürü anlamlaştırma noktasında 

önemli bir aşamadır. Bu durum, kültür olgusunun her bir kişi, sınıf ya da toplum 

açısından ne ölçüde anlam taşıdığının analizini gerekli kılar. Ancak, birçok sosyal 

bilimcilerin öngördüğü manada kültür, salt soyut kavramları anlayabilme ve 

kullanabilme olarak tanımlarsak bu kavrama sığ bir anlayışla yaklaşmış oluruz.   

(Majuyev,1998), kültür varlığının belirlenmesinde ve gelişiminde insan etkinliği 

yadsınamaz bir gerçektir.  Kültür; sadece kendi başına var olan soyut bir olgu değil, 

insanların etkinliği sayesinde somut olarak da ortaya konan bir olgudur. Doğa ve 

insanın karşılıklı etkileşimiyle oluşan maddi ve manevi tüm unsurlardır. Bu yönüyle 

kültür, insanın manevi doğasının yanında maddi doğasıyla da incelenmelidir. Kültür, 

insanın doğal ve sosyal çevresi ile karşılıklı ilişki içinde yarattığı anlamlar ve 

değerler bütünüdür. Öyleyse, insanın yaşamı boyunca ortaya koyduğu soyut (manevi 

kültür) ve somut (maddi kültür) tüm kazanımlar, tüm faaliyetler dizini kültürün birer 

parçasıdır. Kültür, bazen bir tutum ve davranışlar bütünü, bazen düşünsel bir öğe, 

bazen de tüm bu unsurların etkileşim halinde ortaya koyduğu somut ve soyut tüm 

olgulardır. Bu yönüyle kültür, insanın doğumuyla başlayan ölünceye kadar devam 

eden bir süreçtir. Dolayısıyla kültürü şu şekilde tarif etmekte mümkündür. İnsanın 

doğumuyla başlayan ve ölünceye kadar devam eden süreçte soyut olarak algılanıp 

somut olarak da gözlenebilen ve sürdürülebilen davranışlar bütünüdür. Ya da kültür,  

insanın çevreye uyum çabası sonucunda ortaya koyduğu her şeydir. O halde insan, 

kültürü yaratmakla birlikte, kültürde insanı biçimlendirmekte(geliştirme, değiştirme); 

faaliyetlerinin konusu ve sonucu olmaktadır. Bu manada, etkinliği gerçekleştiren bir 

varlık olarak insan, içsel ve dışsal çevresini değiştirmekle birlikte kendisi de bu 

süreçten etkilenmekte ve kendi değişimini de gerçekleştirmektedir. Bu etkinlik içinde 

kültür eylemi, bireyin oluşumu, gelişimi ve var oluşunun da bir ölçütü olarak kabul 

edilmektedir. 
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1.2. Örgütlenme Nedir? 

 

İnsanlar, doğası gereği hiçbir zaman yalnız yaşama isteği içinde bulunmamıştır; bir 

şekilde farklı ortamlarda oldukları zamanlarda bile topluluklar veya gruplar halinde 

yaşamışlardır. Dolayısıyla bugün için insanın, biyolojik ve kültürel bir varlık olarak 

hayatını devam ettirmesi, tamamen bir klanın ya da grubun üyesi olmasından ileri 

gelmektedir (Levi-straus,1995). İnsanlar yaşamları boyunca çeşitli sebeplerle bir 

araya gelerek örgütlenme(gruplar, klan, aile, dini, ekonomik, kamu, dernekler, 

kulüpler, siyasi partiler v.b) adı verilen sosyal ve kültürel yapıları oluştururlar  

(Schein,1972). Bu oluşum toplumsal yaşamın getirmiş olduğu davranışsal faktörlerin 

bir gerekliliğidir. İşte bu noktada insanların sosyal zorunluluk sebebiyle bir araya 

gelmesi örgütlenme adı verilen süreci başlatır  (Simon et al,1975; Davis,1987). Yani 

örgütler, bu davranışlar üzerine şekillenir ve oluşur.   

 

Örgüt, bireyin ihtiyaçlarını tek başına karşılayamaması fikrinden ortaya çıkmıştır. 

Örgütlenmenin gerçekleşebilmesi ise, çabaların eşgüdümü ve ortak amaç etrafında 

insanların bir araya gelmesi ile mümkündür (Schein,1972:8,50). Örgütlenme insanın 

olduğu her yerde vardır. Toplumsal ve kişisel gereksinmeleri karşılama ihtiyacı, 

insanı diğer kişi veya kişilerle iş birliği yapmaya zorlamaktadır. Kişiler sosyal 

yaşamda, tek başlarına ortaya çıkan problemleri çözecek önlemleri alamayabilir. Bu 

sorunları çözmek için birtakım somut öneriler ortaya atabilirler. Ya da istenen bir 

amacın gerçekleştirilmesi için bir birlikteliğin gerekli olduğunu düşünülebilir. Böyle 

bir ortamda, bu öneriler uygulama alanı bulup kesinlik kazanınca bireyler, bir sistem 

ya da grup içinde yer alma ihtiyacı hissederler. Böylelikle örgütsel yapının 

oluşumuna yönelik olarak önemli bir adım atılmış olur. Ortaya çıkan yapının eyleme 

dönüştürülmesi sonucunda ise organizasyon ortaya çıkmış olur.  Bunun yanında bir 

örgütün kurulması kadar, kurulan örgütün varlığının devamlılığı da esastır. Örgütsel 

devamlılık,  örgütün kurulmasına yol açan nedenin çözüme elverişliliğine ve örgütün 

yer aldığı doğal ve toplumsal çevreye göre de değişebilecektir (Simon et al. 1975:23-

32).  Yani örgütün sürekliliği, büyük ölçüde, örgüte hizmet eden kimselere yararlı 

olmaya devam etmesine bağlıdır. Bunun yanında personel temininin en etkin şekilde 

temini, kaynakların uygun şekilde kullanımı, örgüt üyelerinin güdülenmesi ve her 

şeyden önemlisi örgüt içi bütünleşmenin sağlanması gerekir (Schein,1972:18). Bu 
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yaklaşımlardan yola çıkılarak örgütlenme olgusunu değişik şekillerde tanımlamak 

mümkündür. 

 

Örgütlenme (organizasyon),insanların bir takım ortak idealler ve değerler uğruna 

ortaya koydukları bir anlaşmayı ve birlikteliği içerir (Malinowski,1990: 41). Örgüt, 

belli bir amaca ulaşmak için insan grubunun çabalarını düzenleştirmeye yarayan, 

bilinçli olarak oluşturulmuş toplumsal sistemlerdir (Genç,2007:54–55). Örgüt, 

hiyeraraşik bir yapılanma içinde, iş bölümü ve fonksiyonel özelliklerin belirlenmesi 

yoluyla, ortak bir amacın gerçekleştirilmesi için bir grup insanın faaliyetlerinin 

koordine edilmesi için kurulan yapılanmadır (Schein,1972:9). Örgütlenme, insanların 

bireysel olarak tek başına yapamadıkları amaçları diğer bireylerle bir araya gelerek 

bir grup halinde gayret, bilgi ve yeteneklerini birleştirerek yaptıkları bir iş bölümü ve 

koordinasyon sistemidir (Koçel,2005:172). Örgütler diğer adıyla organizasyon, 

insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan bir birlikteliktir. Örgütlenme, 

insanların amaçlarına ulaşmak için karşılıklı davranışlarda bulundukları yapısal bir 

süreçtir (Luthans,1981;Morgan,1986).  

 

Örgütsel çalışmaları yürütmek ve bunun sonucunda istenilen amaç/amaçlara ulaşmak 

için gerekli olan araç ve gereçlerin toplanması ve bireyleri bir araya getirerek 

aralarında ilişki ağının belirlenmesi örgütlenme süreci olarak adlandırılır. Bu süreç 

sonunda ortaya çıkan yapının eyleme dönüşmesi ise örgüt adı verilen yapısal sistemi 

ortaya çıkarır. Bu bağlamda örgütlenme, ortak bir idealin gerçekleştirilmesi için 

gerekli mekanizmanın oluşturulmasına yönelik faaliyetler bütünüdür. Ya da 

örgütlenme, belli bir amaca ulaşmak için bir araya gelen insan kümeleridir. Bu 

tanımlamalardan ve yaklaşımlardan da anlaşılacağı üzere örgüte gerçek niteliği 

kazandıran, onun oluşumunu sağlayan temel faktörler, insan ve ortak amaç birliğidir. 

Uygulamada örgütün amaçları kâğıt üzerinde yazılabileceği gibi, örgüt 

mensuplarının aralarında anlaşıp kabul ettikleri sözlü olarak ifade edilebilen doğal 

amaçlarda olabilir. 

 

1.3. Örgütlenme Türleri 

 

İnsanların örgütlenme biçimleri çoğu durumda verdikleri kararların bir sonucudur. 

Bu durum kendini sanayileşmiş toplumlarda daha fazla hissettirir. Buna karşın, 
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geleneksel topluluklarda grup halinde hareket etme ve eylemde bulunma hali daha 

fazladır ve bu nedenle davranış biçimlerinin(eylemde bulunma tarzı) öngörülebilmesi 

daha olasıdır. Yani bu tür birliklerde insanlar, aynı olaya karşılık benzer karar alma 

eğilimindedirler. Bu durum, örgütlenme yapılarında benzerlikleri ve farklılıkları da 

beraberinde getirir. Örgütlenmede değişik tür gruplara rastlanabilmektedir. 

Birbirinden farklı ya da benzer özellikler gösteren örgütlenme çeşitlerini; formal, 

informal, birincil, ikincil ve üçüncül olarak ya da formal, informal ve yarı formal 

şeklinde ana başlıklar halinde sınıflayabileceğimiz gibi; ayrıca bunlara, üyelik ve 

referans gruplarını da eklememiz mümkündür.  

 

1.3.1. Biçimsel (Doğal Olmayan-Formal) Örgütlenme 

 

Örgütleri anlamlaştırma noktasında genel olarak formal ve informal olarak ikiye 

ayırabiliriz. İnformal örgütler, açıkça belirlenmiş ortak amaçlar olmadan kişilerin 

karşılıklı etkileşiminden ve kendiliğinden ortaya çıkan planlanmamış faaliyetler 

bütünüdür. Bir arkadaş grubunun bir araya gelmesi beraberinde iyi bir şekilde zaman 

geçirmesi durumu, o grupta yer alan bireyler için ortak bir amaç olabilir; ancak 

formal örgüt lenme için yeterli değildir.  Bu niteliği kavuşabilmesi için hiyerarşik bir 

yapılanma ve bu yapı içinde hedefin açıkça belirlenmesi ve belirli bir koordinasyon 

kalıbı içinde hareket edilmesi gerekir  (Schein,1972:10). 

 

Biçimsel örgütlenmeler, belli kurallara bağlı olan resmi olarak organize edilmiş 

gruplardır. Bu örgütlenmeler, resmi olarak kuralları belirlenmiş, amaçları açıkça 

saptanmış ve bu amaçları gerçekleştirmek için planlı ve koordineli bir şekilde bir 

araya gelen topluluklardır  (Mullins,1989; Robbins ve Judge, 2009). Örgüt içerisinde 

açık bir hiyerarşik yapı söz konusudur ve tüm ilişkiler bu yapıya göre 

şekillenmektedir. Bu grubun üyeleri, yönetsel otoriteye göre davranışlarını 

ayarlamak ve yön vermek zorundadırlar. Biçimsel organizasyonlarda grup üyelerinin 

gerçekleştireceği davranışlar ve kurallar, kâğıt üzerinde önceden belirlenerek 

biçimlendirilmiştir. Yani bu tür örgüt yapısında görev, yetki ve sorumluluklar tam ve 

açık olarak tanımlanmıştır. Görevler, bir kurala (yasa, yönetmelik, sözleşme v.b 

uygulamalar) bağlanarak sürdürülmektedir (Rollinsen ve Broadfield, 2002:320-
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321;Mullins,1989:60).   Holdingler, büyük işletmeler, devlet ve buna bağlı kurumlar 

biçimsel örgütlenmeye örnek olarak gösterilebilir.  

 

1.3.2. Biçimsel Olmayan (Doğal-Informal) Örgütlenme 

 

Organizasyonda biçimsel örgütlenmenin yanında, günümüzde artık hiyerarşik ve 

bürokratik yapılardan farklı olan biçimsel olmayan sosyal gruplarda mevcuttur. 

Kişiler, maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla kendi aralarında sosyal, 

kültürel ilişkiler ağı geliştirerek doğal organizasyonlar oluşturur. Bu oluşum, 

hiyerarşik temele dayanmayan, tamamen kendiliğinden oluşan, kişiler arası 

dayanışmanın sonucu olarak ortaya çıkan gruplardır(örgüt üyeleri arasında kişisel 

yakınlık, akrabalık ilişkileri v.b etkileşimler).  Özellikle sosyal ve kültürel değerlere ( 

gelenek, görenek, inanç v.b) verilen önem ve beraberinde oluşan sosyal tatmin, bu 

tür örgütlenmelerin temelini oluşturur (Newstrom ve Davis,1997:342–347; 

Luthans,1981:459).  

 

Doğal örgütlenmelerde/organizasyonlarda kurallar, grup üyelerinin davranışlarıyla 

oluşmuştur. Kurallara uymayan, bekleneni veremeyen üyeler topluluktaki diğer 

kişiler tarafından izole edilirler. Gruplarda lider seçimi tamamen doğal yolla, 

topluluğa kendini kabul ettirmiş, kişilik ve sosyal statüsü yüksek, topluluk 

değerlerini ve hislerini iyi bilen kişiler arasından seçilir (Newstrom ve 

Davis,1997;Gibson et al,2003). Bazen bu lider, bir klanın şamanı, bir derneğin 

yöneticisi ya da ailenin en yaşlı üyesi olabilir. Bu tür organizasyonda, yönetici 

konumunda olan birey ve diğer üyeler arasında sıkı bir iletişim bağı vardır. 

Örgütlenmenin yapısı grup üyelerinin istedikleri zaman grubun diğer üyeleriyle ve 

liderle görüşmesine imkân verecek şekildedir (Hicks,1979). Arkadaş grupları, 

kültürel dernekler, akrabalık ve aile ilişkileri en çok karşılaşılan informal 

birlikteliklerdir. 

 

1.3.3. Birincil ve İkincil örgütlenme 

 

Birincil gruplar, birebir ilişkilerin fazla olduğu, bireyler arasında dayanışma 

duygusunun ve sevgi bağlarının çok yoğun olduğu, ortak sosyal ve kültürel değerlere 

yakından bağlı olan gruplardır (Luthans,1981). Üyeler, örgütlenme içindeki kişisel 
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özelliklerini ve gruptaki rollerini çok iyi bilirler. Bu grupta, duygusal destek çok 

yüksek olmakla birlikte kişisel çatışmalarında şiddeti de o denli fazla olabilmektedir. 

Uygulanacak cezalar resmi olmaktan çok davranış beklentileri şeklindedir. Gruptan 

dışlama ya da grupla ilişkiyi tamamen kesme bu tür grupların cezalandırma biçimidir 

(Eren,2007:122;Güngör,2001:644). Aile, oyun, arkadaşlık ve akraba toplulukları bu 

örgütlenmelere has özellikler taşımaktadır. 

  

İkincil örgütlenmelerde ilişkiler resmi ve kurumsaldır. İlişkiler çok yakın ve kişisel 

değildir. Bu grubun üyeleri, birbirleriyle belirli çıkar ve karşılıklı yükümlülük 

açısından ilişki kurar ve bir araya gelirler. Amaçları ve rolleri değişebilen, iletişimleri 

güçlü olmayan, ilişkileri geçici olan örgütsel topluluklardır. Üyeler, ortak 

geliştirilmiş veya benimsenmiş kurallara bağlı olarak bir aradadırlar. Bu kurallar; 

yazılı yasa, yönetmelik, yönerge ve iş sözleşmelerinden v.b unsurlardan oluşabilir 

(Güngör,2001:645-646;Genç,2007:265). Üyeler bizlik duygusuyla değil bireysel 

olarak hareket eder. Üyelerin birbirini tanımadıkları hatta görmedikleri 

organizasyonlardır. Bir üniversitede eğitim gören öğrenciler, kütüphanede araştırma 

yapan kişiler, resmi kurumlar v.b. birliktelikler bu tür örgütlenme yapısına örnek 

olarak verebileceğimiz ilişki türüdür. 

 

1.3.4. Üçüncül Örgütlenme 

 

Meslek örgütlenmesi, uluslararası örgütlenmeler, politik örgütlenmeler, kültürel 

örgütlenmeler ve gönüllü örgütlenmeler üçüncül gruplar olarak niteleyebileceğimiz 

birlikteliklerdir. Şartların zorlanmasıyla, baskıyla, amaç ya da çıkar grupları olarak 

kurulan örgütlenmelerdir. Meslek örgütlenmesi, belli bir sanatı veya işi icra etmek 

amacıyla aynı mesleki alanda faaliyet gösteren insanların bir araya gelmesiyle oluşan 

kümelerdir. Bu grupların içerisinde çeşitli alanlarda faaliyette bulunan meslek 

grupları ve odaları bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği, Mimarlar Odası, Ankara 

Ticaret Odası, Türkiye Sanayi ve İşadamları Derneği v.b organizasyonlar bu tür 

yapılanmalar içerisinde yer alır. Bunun yanında küreselleşmenin ya da 

kutupsallaşmanın getirmiş olduğu anlayış üzerine kurulan, ülkeler bazında 

uluslararası örgütlenmeler bulunmaktadır. Bunlar: Kuzey Atlantik Paktı, Dünya 

Ticaret örgütü, Avrupa Birliği v.b örgütlenmelerdir.  Ayrıca, ekonomik dayanışmayı 
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amaçlayan, birbirine benzer düşünen, çeşitli konuları amaç edinen topluluklar vardır. 

Bunlar arasında, kooperatifler, holdingler, kültürel amaçlı kurulan vakıf ve dernekler, 

sivil toplum kuruluşları ve sendikal oluşumlar bu tür organizasyonlara örnek olarak 

gösterilebilir  (Robbins ve judge, 2009; Hicks,1979; Simon,1975;Öztekin,2005). 

 

Özellikleri açısından birebir örtüşmese de birincil organizasyonları informal, ikincil 

organizasyonları da formal örgütlenme yapısı olarak değerlendirebiliriz. Ayrıca, 

yukarıdaki sınıflamanın dışında örgütlenme türlerini temelde formal, informal ve 

yarıformal kendi içinde ise, üyelik ve referans grupları olarak da ayırabiliriz. 

Yarıformal yapıdaki örgütlenmeler holdingler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 

siyasi partiler bu grupta yer alabilir. Üyelik grubunda ise birey, birden fazla grupsal 

organizasyonun içerisindedir. Bir kişi hem bir ailenin üyesi, hem bir arkadaşlık 

grubunun üyesi hem de bir derneğin üyesi olabilir. Referans grubunda ise, kişinin 

gerçek üyesi olmadığı; ancak üye olmak için üye olmuş bireylerin yardımları ve 

kendi kişisel çabalarıyla üye olmak istediği örgütsel oluşumlardır (Davis,1987; 

Robbins,2003; Luthans,1981).  Sosyal statüde değişkenlik ve rol (bulunduğu ortamda 

imtiyazlı konuma gelme isteği) ve ekonomik nedenler(ekonomik ayrıcalık beklentisi) 

bu tür gruplara katılım gerekçesinin temelini oluşturmaktadır  

 

1.4. Kültürel Örgütlenme Nedir? 

 

Toplumlar, farklı kültürler nedeniyle birbirinden farklılaşırlar. Aynı şekilde 

örgütlerde sahip oldukları farklı kültürlerle birbirinden ayrılırlar. Her insanın, her 

toplumun kendine özgü bir takım özellikleri olduğu gibi her örgütünde kendine ait 

yaşam biçimi ve ortak kültürel değerleri(inançları, simgeleri, normları, davranışsal 

özellikleri) bulunur (Wells,1994;Rollisen ve Broadfield, 2002). Diğer bir mana ile 

her örgüt kendi kültürünü yaratırken, her kültürde kendi örgütünü yaratır. Kültürel 

örgütlenme ise, hem kültür hem örgütün soyut ve somut birbirini tamamlayıcı çok 

sayıda özelliğinden meydana gelir. O halde kültürel örgütlenmeyi oluşturan temel 

yaklaşımlar, ortak bir amaç içinde yer alan insanların, maddi ve manevi değerlerini 

(bireylerin davranışlarını yönlendiren inançlar, gelenek ve görenekler, normlar, 

alışkanlıklar, tutumlar, inançlar, duygular, varsayımlar, beklentiler v.b. özelliklerin 

karşılıklı etkileşiminden) bir arada tutan, onu bütünleştiren fikirlerden oluşur. 
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İnsan toplumsal yaşamın bir parçasıdır. İnsanın maddi ve manevi yaptığı tüm 

değerler ve geçmişten gelen bilgi birikimi kültürel varlığını oluşturur. İnsan olmadan 

ne bir kültürün varlığından ne de örgütlenmeden bahsedebiliriz. Diğer yandan her 

insan, dünyaya gelirken çoğu durumda belli bir grubun, topluluğun üyesi olarak 

doğar ve yaşamını devam ettirir. Dolayısıyla, hem kültür hemde örgütlenme 

olgusunun ortak teması insan varlığıdır. Bu manada kültürel örgütlenme kavramı, 

toplumsal örgütlenmeden, sosyal-kültürel örgütlenmenin en küçük birimi olan klan 

ya da aileye ait davranış modelleri ve yaşam biçimidir. Genel anlamda ise, farklı 

şekillerde organize yapıya sahip insan topluluğudur.   

 

1.5. Kültürel Örgütlenmeyi Oluşturan Öğeler 

 

Her örgütün kendine ait bir amacı mevcuttur. Örgütler, amaçlarını gerçekleştirmek 

için kendine özgü bir kültürel yapıya ve bu yapının oluşturduğu ve biçimlendirdiği 

davranışlara ve tutumlara ihtiyacı vardır. Kültür, örgüt üyelerince paylaşılan temel 

değerler ve inançlardan, bunları oluşturan lider ve kahramanlardan, sosyal yapıyı 

güçlendiren simge ve ritüellerden, örgütte dolaşan öykü ve efsanelerden 

oluşmaktadır (Cherrington, 1994: 474). Dolayısıyla kültürel, örgütsel yapıların 

temelinde toplulukların davranışlarını şekillendiren ona grup kimliğini kazandıran, 

temel değerleri(örfleri, adetleri, sembolleri, inançları v.b) ve kuralları ortak payda 

kabul eden yaklaşımlar bulunmaktadır. Kültürel örgütlenme unsurları bizlere, 

kültürel örgütlenme içindeki oluşumların anlam ve kavramlarını daha iyi bir şekilde 

anlamamıza yardımcı olur. Bu unsurları şöyle sıralamak mümkündür: 

 

Örgütsel değer ve davranışlar:  Hepimiz kendimize göre bir dizi önem verdiğimiz 

değerlere(özgürlük, zevk, dürüslük, saygı, eşitlik…) sahibizdir. Değerler, bir 

davranış biçiminin kişisel ya da toplumsal olarak tercih edilip edilmediği hakkındaki 

inançları belirtir (Robbins,2003:15). Ortak bir kültür içerisinde yaşayan kişiler, 

belirli durumlara karşı nasıl düşüneceklerini, nasıl bir davranışta bulunacakları 

konusunda örgüt içerisinde kabul gören bir işleyişe bir mekanizmaya sahiptir. 

Örgütsel değer ve davranışlar, Örgütü oluşturan birey ve gruplarca paylaşılan; tutum, 

düşünme, hatta hissetme güdüsünün ortak amaçlar doğrultusunda yeniden 

şekillendirilmesidir. Kısaca bir organizasyonda baskın olan ilişkilerdir. 
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Organizasyonu bir arada tutarak örgütün hedef, politaka ve stratejilerini belirleyen, 

örgüt içerisindeki davranışları biçimlendiren, grup ve birey davranışlarını 

yönlendiren temel yaklaşımlardır. Aynı zamanda, örgüt içerisinde bir tür denetim 

mekanizmasıdır  (Rollinsen ve Broadfield,2002; Luthans,1981; Wiener, 1988; 

Gibson et al,2003).  Diğer bir yaklaşımla örgütsel değerler örgüt içinde paylaşılan 

ideallerdir. Davranışları biçimlendiren davranışları açıklayan önemli bir ayraçtır. 

Herhangi bir olay hakkında neyin iyi neyin kötü, ya da neyin uygun olup olmadığını 

belirleyen görüşlerdir. 

 

İnançlar:  Bir birey ya da grubun, bağlı olduğu örgütsel yapıya uyum gösterebilmek 

adına eski üyelerce,  geçerliliği daha önceden kabul edilmiş olan ve bu nedenle 

topluluğun yeni üyelerine doğru olarak aktarıldığı varsayılan bir takım öğretileri 

(inançları) vardır. Bu öğretiler, örgüt içinde doğruluğuna inanılan düşüncelerdir 

(Schein, 1990; Naylor et al, 1980; Robbins ve Judge,2009).  İnançlar, kişilerin belirli 

bir konu veya durum hakkında tartışmasız, doğru olarak kabul ettikleri görüşlerdir 

(Şişman,2002). İnançlar, kişinin dış dünyayı/çevresini nasıl algıladını gösterir. 

Hemen her toplulukta, her tür örgütlenme yapısında değişik inanç biçimlerine 

rastlamak mümkündür. İnanç biçimleri insanların, ortak bir kimlik duygusunun 

gelişmesinde önemli bir işleve sahiptir. İnançlar arasındaki benzerliğin çok olması, 

süreç içinde o topluluk ya da grup içinde dayanışma hissini arttırarak örgüt üyelerini 

birleştiren bir değer haline gelir.  

 

Alt kültür: Bir toplulukta, o topluğa özgü kurumsal ya da geleneksel fonksiyon 

özellikleri farklılaştıkça, o topluluk içinde değişik kültür gruplarının çıkması olasıdır. 

Diğer bir ifade ile topluluklar arası farklılaşma arttıkça bir toplumun genel kültürü 

çok sayıda alt kültür unsurundan oluşabilir. Örgütler büyüdükçe ve farklılaştıkça her 

biri kendine ait özel çevrelerini, yani alt kültürlerini oluştururlar. Alt kültürler, 

mensubu oldukları temel kültürel değerleri paylaşmasına rağmen; kendine ait bir 

amacı ve buna bağlı olarak geliştirdiği değerleri, tutum ve davranışları, normları ve 

diğer ayırıcı özellikleri bulunabilmektedir (Morgan,1986;Schein,1990;Eliot,1987). 

Alt kültürü, belli bir topluluk veya grup tarafından benimsenen hakim değerler 

anlayışı olarak ifade edebiliriz. Sosyal, kültürel ve ekonomik sistemin çok yönlü 

olduğu, çeşitli ırk ve toplulukları bünyesinde barındıran toplumlarda bu tür alt kültür 
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örneklerine rastlamak mümkündür. Her toplumun kendine has sosyal ve kültürel 

özellikleri olduğu gibi, o toplum içinde farklılık gösteren etnik, dini ya da ekonomik 

nedenlerle ayrı bir yaşam tarzını benimsemiş gruplarda olabilmektedir. Bunun 

yanında belli bir süreçten sonra her alt kültür, üst kültür olarak algılandığında kendi 

içinde değişik alt kültürleri meydana getirebilir. Günümüzde derneksel yapılar, 

meslek odaları v.b pek çok alt kültür örneklerine rastlayabildiğimiz gibi, aynı sokakta 

yaşayan insanlar hatta aile kurumunun kendisini bile alt kültür örneği olarak 

nitelendirebiliriz.  

 

Diğer yandan, altkültür örneğinin yoğun olduğu topluluklarda bu yapılanmanın 

olumsuz sonuçları da görülebilecektir. Bu durum, üstkültür grubu olarak 

anlamlaştıracağımız topluluk kültürünün çözülmesi anlamına da gelebilir. Eliot 

(1987)  kültürel çözülme, toplulukta yer alan iki ya da daha fazla grubun, genel 

kültürden ayrılarak kendine has farklı kültürler oluşturmasıdır. Majuyev (1998), 

Nanda ve Warm  (2004), ya da ortak kültür değerlerinden sapılmasıdır. Birbirinden 

farklı kültürlere sahip toplulukları, ortak payda da buluşturan hakim anlayış, 

paylaşılan ortak değerleridir. Paylaşılan bu değerlerin fazlalığı grupları birbirine 

yaklaştırırken, buna karşın azlığı ise grupları birbirinden uzaklaştırır ve toplulukta 

bölünme yaratır. Özellikle merkeziyetçi yönetimin sağlam olmadığı ve birden fazla 

alt kültür örneklendirme grubunun bulunduğu böylesi yapılarda, kültürel çözülme 

hızlanarak örgütün işleyişi yavaşlayacak hatta dağılabilecektir. 

Doğal ve kültürel çevre: İnsanın kültürel koşullara uyum göstermesindeki en 

önemli öğe çevredir. Çevre, insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca 

ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı etkileşim içinde bulundukları ortamı ifade eder. 

Her canlı gibi insanda ihtiyaçlarına cevap verebilen yaşamını devam ettirebileceği 

yeterli bir çevreye ihtiyaç duyar. İnsan yaşama, doğal bir çevrenin parçası olarak 

gelir; zamanla toplumsal, ekonomik ve siyasi gereksinmelerin bir gereği olarak 

bulunduğu ortamı kültürel çevreye dönüştürür. Wells (1994),  Nanda ve Warm 

(2004)  bir topluluk; ancak doğal ve kültürel çevre koşullarıyla uyum içinde olan 

davranışsal özellikler gösterebilir. Bu anlamda örgütün varlığını sürdürmesi, çevre ile 

olan ilişkileri ve çevreden karşıladığı kaynaklara bağlıdır. Diğer bir yaklaşımla çevre 

koşulları, insanların nasıl bir kültür oluşturacaklarını önemli ölçüde belirleyecektir.  
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Buna karşın çevre, oluşan kültürün etkisi ile değişime uğrayarak o topluluğun 

kendine özgü kültürel çevresini önemli ölçüde oluşturabilecektir. Örgüt de içinde yer 

aldığı ve faaliyetlerini sürdürdüğü çevre üzerinde yapıcı bir etkide bulunarak 

çevresini değiştirebilecektir.  Dolayısıyla, bireylerin aynı doğal ve kültürel çevreyi 

paylaşması, örgütsel birlikteliklerin oluşturulmasında, insanların gruplar halinde 

yaşamasında belirleyici etken olacaktır (Naylor et al,1980). 

Kültürleme (Kültür Aktarımı): İnsanın, doğumundan ölünceye kadar geçen sürede 

toplumun istek ve beklentilerine uyacak şekilde etkilenmesi ve değiştirilmesidir. 

Ayrıca kültürleme, bireyin tüm yaşamı boyunca bilinçli, bilinçsiz ya da tesadüfî bir 

şekilde öğrenilen şartlanmaları da kapsar (Güvenç,1994:131-133). Dünyaya gelen 

her canlı istemli ya da istemsiz bağlı olduğu kültürel yapıdan etkilenmekte ve 

zamanla kültürleşmektedir. İnsanoğlu kültür sayesinde yaşadığı çevreye uyum 

sağlamaktadır. Genel anlamda kültürleme sürdürülebilen eğitim sürecidir; diğer bir 

yönüyle öğrenme yoluyla kazanılan alışılmış davranış biçimleridir. Ya da kültürleme, 

bireyin, bir toplumun ya da toplumsal grubun yaşam biçimini öğrenme sürecidir. Bu 

süreç, bütün bir yaşam boyunca devam eden, sürekli gelişen, kişinin toplumsal 

yaşamda etkin bir kişilik kazanmasında rol oynayan en önemli hareket tarzıdır. 

Kültür süreklidir ve örgüte katılan yeni bireyleri kültürleme yoluyla değiştirerek 

örgüte adepte eder. Örgüte yeni katılacak üyeler, kültür aktarımıyla, kültür 

aşılanmasıyla örgütün beklentilerine cevap verebilen, aynı inanç ve değerlere sahip 

üyeler olarak yetiştirilir. Kültürlemeyle kişi, kendi kültüründen öğrendiği tüm 

değerleri karşılıklı etkileşim ve ilişki içinde bulunduğu aynı ortam içindeki diğer 

nesillere aktarabilir. Başlangıçta örgütte bir kültürel birlik yoksa örgütün sürekliliği 

kültürleşme ile sağlanacaktır. Diğer yandan Schein (1990), örgüte yeni katılan 

üyeler, kültürleşme sonunda ait olduğu topluluğa özgü kültürel değerleri ve 

davranışsal özellikleri benimseyebileceği gibi kendine has farklılıkları, örgütün diğer 

bireylerine aktararak örgütsel yapıda heterojen bir oluşum da meydana 

getirebilecektir. Bu durum, üyelerin, o yapının kalıplaşmış değerlerine olan 

bağlılığına göre de değişebilecektir.  

 

Normlar: Geçmişten günümüze tüm toplumlarda kültüre yön veren onu kalıcı kılan 

bir dizi kurallar, değerler sistemi-kabul edilen davranış standarları- bulunmaktadır. 
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Kültürün sürekliği ise büyük ölçüde bu kurallara dayanır. Her kültürde toplumsal 

düzeni sağlayan neyin doğru neyin yanlış olduğunu gösteren normlar bulunur. 

Normlar, toplumca ya da örgütçe benimsenen davranış ölçütleridir. İnsanların belirli 

olaylar karşısında nasıl davranması gerektiğini belirleyen, sosyal ve kültürel sistemi 

şekillendiren, onu sağlamlaştıran yazılı (kanun, yönetmelik, yönerge v.b.) ve sözlü 

(örf, adet, din ve ahlak kuralları v.b.) olarak ifade edilebilen kurallar düzenidir 

(Başaran,1982:113-114;Robbins,1998:255-257). Normlar, kültürel yaşamın ve 

örgütsel yapının anlaşılmasında, oluşmasında diğer unsurlardan daha belirleyici bir 

araçtır. Normların uygulanması ise, toplumda ya da örgütte ödül ve yaptırım ile 

sağlanır. Yani, kuralara uygun bir davranış kişinin istek ve beklentileri doğrultusunda 

ödüllendirilirken, uygun olmayan davranış cezayı müyedeye tabi olur. Cezalar 

formal ya da informal olabilmektedir. Örneğin bir kişinin hukuk kanunlarına göre 

cezalandırılması resmi bir nitelik taşırken; buna karşılık aynı kişinin grup veya örgüt 

tarafından dışlanması, o kişiyle görüşülmemesi gibi benzer uygulamalar gayri resmi 

bir cezalandırma biçimidir. 

 

Dil: İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği dili kullanabilme yeteneğinin 

olmasıdır  (Wells,1994). İnsanlar arasındaki iletişimi sağlayan en temel unsurlardan 

biri olan dil; aynı zamanda bir kültürün varlık nedenidir. Nasıl bir insan yaşadığı 

coğrafyada belli bir toplumun, grubun üyesi olma ihtiyacını hissediyorsa; aynı 

şekilde her insan, yaşadığı doğal ve kültürel çevre ortamında kendine ait bir dilin 

parçası olarak doğar ve yaşamını devam ettirir. Dil, insanlar arasında duygu ve 

düşünce sistemini geliştirerek onların birbirleriyle ilişki kurmasını sağlayan yegâne 

araçtır. Dil sayesinde elde edilen (öğrenilen) tüm değerler yeni nesillere aktarılır. Bu 

yönüyle dil, kuşaklar arası iletişimi sağlayan, ona süreklilik kazandıran bir tür köprü 

görevi görür. 

 

Dil, hem belli bir topluluğa özgü hem de tüm insanlar için ortak bir simgedir. Böyle 

olması sıfatıyla da kültürün en önemli parçasıdır. Kültürü hayata geçiren onu 

tanımlayan ve tamamlayan bir öğedir. Aynı zamanda, örgütlenmenin oluşumu ve 

sürekliği, topluluğun grup kimliğini kazanması bakımından örgütlenme olgusunun 

temeli; yani olmazsa olmazıdır. Örgütlenme ve onun alt birimleri arasında kullanılan 

dil, örgüt içi kültürün veya örgütün alt birimleri arasındaki grup kültürünün 
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oluşumuna yardımcı olur (Gibson et al,2003:61-62;Robbins,2003:241). Dil, 

geleneksel topluluklarda, o topluluğun kültürel değerlerinin taşıyıcısıdır. Özellikle 

klan veya aşiret kümelenmesinin olduğu böylesi ortamlarda o topluluğa has dilin 

kullanılması ve sürdürülmesi sistemin işleyişi bakımından mutlak bir unsur olarak 

görülebilir. 

 

Ekonomik olgu: Her insan, hayatını idame ettirmek amacıyla belli bir ekonomik 

sistemin, maddi olarak işlevsel bir yapının içerisindedir. İnsanlık tarihi kadar eski 

olan ekonomi olgusu, sosyal ve kültürel değerlerin belli de en önemlisi olmuştur. 

Tamamen toplumların ihtiyaçları ve beraberinde üretim-kaynak-tüketim ilişkisinin 

sonucu olarak ortaya çıkan ekonomi, her tür örgütlenme yapısında bireylerin 

ihtiyaçlarıyla doğrudan orantılı olan temel bir unsurdur. Bu manada, ilkel 

toplumlardan günümüz toplumlarına gelinceye kadar ekonomi bilimi pek çok aşama 

kaydetmiştir. İlkel toplumlardaki değiş-tokuş ekonomisinden geleneksel 

toplumlardaki tarım ekonomisine oradan da modern toplumlardaki sanayi 

ekonomisine/kalkınma ekonomisine geçiş olmuştur. Bu süreçteki (ya da gelişimdeki) 

temel etken ise, insanların belli bir örgütün parçası olarak bir arada yaşama 

arzusudur. Bu bağlamda ekonomik olarak bireyin ihtiyaçlarının karşılanması, kişinin 

örgütlenme içindeki varlığının devam edip etmemesine yönelik belirleyici bir 

faktördür.  

 

Örgütsel Adaptasyon:  Örgütlenmeyi oluşturmak için bir araya gelen bireylerin, o 

grubun kendine has kural, örf, adet, inanç biçimleri ve benzeri unsurlarını öğrenme 

sürecidir. Bir başka tanıma göre ise, örgüte yeni katılan üyelerin örgütçe 

kendilerinden beklenilen tutum, değer ve davranışlara uyumu içeren sistematik bir 

süreci ifade eder. Bu şekilde topluluğun deneyimli ya da yaşlı üyeleri tarafından 

ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilerin örgüt üyesi diğer kişilere aktarılması amaçlanır     

(Hellerigel et al,1998:562;  Newstrom ve Davis,1997:106; Robbins,2003:236-237).  

Diğer bir yönüyle de insan davranışlarını doğrudan etkileyen, kültürel yapının 

devamlılığını sağlayan sosyal ilişkiler bütünüdür. Organizasyon içinde neyin doğru 

neyin yanlış ya da nasıl yapılması gerektiğini gösteren kurallar düzenidir. Bir tür 

kültürel örgütlenme içinde oryantasyon işlevi görür. 
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Adaptasyon ile zaman içinde grup üyeleri arasında dayanışma ve bağlılığın artması, 

grup içi ortak bir sosyal kimliğin oluşmasına ve üyelerin de kendine özgü niteliklerde 

daha az tutarlı olmasına yol açmaktadır (Dykstra,2009:779). Örgütsel adaptasyon ile 

grup içinde yer alan kişilerin ortak bir amaç etrafında bir araya gelerek benzer 

şekilde davranıp-ortak davranış kalıpları içinde-düşünmeleri sağlanır. Örgütlenmenin 

devamlılığı ise, büyük ölçüde üyelerin bu kalıplara adapte olmasıyla mümkün olur. 

Bu şekilde örgütün kendine ait ortak bir örgütsel kültürü yaratması hedeflenir. Bu 

işlevi ile örgütsel adaptasyon, bireyi örgüte bağlayan onun örgüt içindeki yerini, 

önemini hatta başarısını belirleyen en önemli faktördür. 

 

Örgütsel semboller: Objeler, etkinlikler, sloganlar gibi organizasyon kimliğini 

vurgulayarak üyelere bizlik duygusu veren önemli bir öğedir. Örgütsel semboller, 

belirli bir kültür içinde kişiler tarafından özel anlamlar yüklenen her türlü (şekil, sayı, 

logo, davranış biçimi,renk…) objedir. Tutum ve davranışlarımızı belli bir noktada 

(örgütçe belirlenen amaçta) odaklandırarak grup veya topluluk tarafından kabul 

edilen simgelerle anlamlaştırırız. Bu manada semboller, topluluğu ortak payda da 

buluşturan, kişi ile topluluk arasındaki ilişkileri güçlendiren anlamlar bütünüdür.  

Örgütsel semboller, olayların ve düşüncelerin somutlaştırılmasında ve üyelerin 

harekete geçmesinde güçlü bir etkiye sahiptir. Örgüte ait ortak kültürü 

meşrulaştırmakta ve örgüt üyeleri üzerinde, yönetimsel bir kontrol sağlanmasına 

yardımcı olmaktadır.  

 

Liderler: Örgütlerin veya grupların ilk oluşum aşamasında, grubu biçimlendiren, 

ona yön veren baskın figürleri ya da liderleri vardır. Lider, kültürel örgütlenmeyi 

oluşturan tüm unsurları bir araya getirerek onları sembolleştiren, vizyon oluşturan, 

kısaca o yapının tüm gücünü temsil eden önemli bir karakterdir (Fairholm,1994). 

Liderlik, topluluğun veya grubun davranışlarını ve tutumlarını grubun idealleri 

doğrultusunda etkileme gücü olarak tanımlanabilir. Bunu uygulayan kişiye de lider 

denir. Liderler, örgütsel sistemin hedeflere ulaşma noktasında, örgüt üyelerinin 

faaliyetlerini güdülemek ve eşgüdüm sağlamak zorundadır. Liderler örgütsel yapının 

doğal süreci içerisinde ortaya çıkan ve kişiye nasbedilen bir özelliktir. 

(Fairholm,1994;Schein,1990; Robbins ve Judge,2009). Geleneksel topluluklarda 

lider anlayışı ise daha kesin çizgilerle bellidir. Bu gruplarda liderlik soydanlık ilişkisi 
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içinde-akrabalık sistemiyle- topluluk üyeleri tarafından güdülen, sürdürülen 

geleneksel yaklaşımın bir parçası olarak kabul edilmiş bir pozisyondur. Bir kimsenin 

klanın veya aşiretin lideri olması, çoğu kez liderin üyelerine sağladığı güven,  

değerlerin korunması, dayanışma gibi unsurların avantajından ziyade, kan bağına ve 

ekonomik güce dayanan bir lider anlayışının informal yapıya egemen olmasından 

kaynaklıdır. Bu tür sistemlerde liderlik anlayışı doğuştan kazanılmış bir hak olarak 

görülür. Bazen de yukarıda çizilen lider profili dışında otorite ilişkisinin daha katı 

olarak uygulandığı topluluklardaki liderler vardır. Bu tip liderler, aristokratik ve 

diktatörlük özellik gösteren halkın çoğu durumda onaylamadığı; ancak topluluk içi 

azınlık bir grup tarafından desteklenen ve topluluk dışı lider olarak kabul edilen 

yapay liderlerdir. Fairholm (1994), Schein (2004) bu tip liderler, bir kararın 

uygulanma safhasında birçok kez kararın tartışılmadan uygulanmasını beklerler. 

Çoğu durumda ikincil kişiler pasif konumdadır. 

 

Törenler ve toplantılar: Kültürel örgütlenme modellerinin hemen hemen 

tamamında karşılaşılan eylemlerdir. Törenler, üyelerce ortak bir duyguyu ya da özel 

bir iletiyi paylaşmak adına yapılan özel kutlamalardır. Toplantı ise bir amacın(ların) 

gerçekleştirilmesi veya konunun(ların) görüşülmesi nedeniyle birden fazla kişinin bir 

araya gelmesidir. Örgüt içindeki bu tür yapılanmaların temel hedefi, bireyleri ortak 

bir amaç ve ilgi etrafında toplayarak bütünleşmeyi sağlamak olduğu söylenebilir.  

Robbins  (2003:258)  merasimler (törenler) ya da ritüeller, örgütün temel değerlerini, 

hangi amaçların önemli ve hangi amaçlardan vazgeçilebilir olduğunu vurgulayan 

tekrarlanabilen alışılmış etkinliklerdir. Ayrıca, kültürel örüntülerin veya alışılmış 

davranış biçimlerinin topluluk içi aktarılmasında, törensel faaliyetlerin nasıl ve ne 

şekilde yapılması gerektiği yönünde seremoni adı verilen uygulamalar bulunur. 

Seremoniler, daha çok geleneksel yaşam biçiminin benimsendiği örgütlenmelerde ya 

da gruplarda üyelerin birbirleri arasında, özel bir mesajla iletmek istediği 

düşüncelerin simgeleştirilmiş halidir.  

 

Örgütsel Kimlik: Genel olarak kimlik kavramı, bir birey ya da topluluğun, bir başka 

kişi ya da gruba göre kendisini farklı algılayışı veya tanımlaması olarak ifade 

edilebilir. Bu durum,  belirli bir sosyo-kültürel yapı içinde yaşayan insanların benzer 

veya aynı istenç, düşünce, değerleri… paylaşmasıdır; Schein (1972), Schein (2004) 
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örgütle özdeşleşmesidir. Birey kendisini örgütün bir üyesi olarak değil, örgütün 

kendisi olarak görmesidir.  Hatch ve Schultz  (1997:357-358)  kısaca örgütsel kimlik, 

üyelerin örgütleri hakkındaki ortak algıları, hisleri ve düşünceleri etrafında 

bütünleşmeleridir. Örgütlerin bu anlayış çerçevesinde kendine özgü kültürel etki 

kalıpları; ayrıca bir kolektif bakışı ve yaygın olarak paylaşılan değerleri ve özellikleri 

vardır. Kimliğin oluşması, çogu durumda üyelerin birbirleri arasındaki etkileşimi ve 

örgüt yönetiminin tutum ve davranışları belirlemektedir. 

 

Beklentiler: Örgütlenmeler, bireylerin, psiko-sosyal, ekonomik ve kültürel 

ihtiyaçlarının karşılanması üzerine kurulur ve gelişir. İhtiyaçlar ise genelde 

beklentilere dayanır. Şu halde insanlar kişisel ihtiyaçlarını belirler ve bunu bir amaç 

haline getirerek beklenti içine girerler. Gereksinimelerini karşılamak amacıyla da 

örgüt adı verilen genel anlamda resmi ya da resmi olmayan gruplara dâhil olurlar. 

Beklentiler, örgütün bireye fayda maksimizasyonu bakımından ne gibi yararlar 

sağlayacağı, buna karşılık bireyin örgüte sağlayacağı fayda ölçüsünde nelerden 

yoksun kalabileceğine ya da taviz vereceğine ilişkin düşüncelerdir.  

 

Hikâyeler ve Efsaneler: Örgütsel hikâye ve efsaneler, örgütün geçmişte yaşadığı 

anlam ve önemi fazla olan olaylara, yaşanmışlıklara ilişkin söylenegelen anlatılardır. 

Bunlar doğrudan o döneme ilişkin hikâye tarzında ifadeler olabileceği gibi, mecaz ve 

deyim gibi söz öbekleri şekinde de olabilir. Bu söylenceler, üyelerin, örgütün yapısı 

ve işleyişi hakkında daha daha fazla bilgi sahibi olmasını ve üyeler arasında örgütsel 

bağlılığı pekiştirerek motivasyonu arttırması bakımından önemlidir. Weick 

(1987:125) kültür, sembolik araçlarla hikâyeleri kullanır. Hikâyeler de, üyelere 

örgütün önem atfettiği değerleri hatırlatır. Üyeler aynı hikâyeleri örgüt içinde diğer 

bireylerle paylaştığında, bu hikâyeler üyelere karşılaştıkları sorunları belirlemede ve 

çözümlemede yol gösterir. Hikâyeler, Cohen ve Laurence  (2001:156-160) bir dizi 

bilgi ve tecrübe sonucu edinilen olayları seçip bunları birbiriyle ilişkilendirir. Örgüte 

yeni katılan üyelere anlatılan tüm hikâyeler, hemen hemen aynı içeriğe sahiptir.  

Hepsinde de bir sorunla karşı karşıya kalan temel karekterin (çoğu durumda bu kişi 

örgütün kurucusu, yöneticiliğini yapmış bir kişi ya da lider konumunda olan bir 

kimse olmakta) nasıl meydan okuduğunu ve mücadele ettiğini anlatılır. Bazende 

örgüte ilişkin söylenceler,   geçmiş olaylar abartılarak verilmekte ve bu anlatılanlar 
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birer efsane haline gelmektedir ve bu efsanenin içindeki olay kişilerde kahraman 

olarak tanıtılmaktadır. Örgüte ait bir lider veya kahraman bir kişiliğe sahip bir 

kimsenin yaşamının bir kesitini ya da ayrıntılarının anlatılması üyeler arasında bir 

yakınlık sağlar. Hikâyeler ve efsaneler, örgütte meydana gelen olumsuz durumlara 

karşı kişiyi örgütte bağlıyan-bireysel kimlik ile örgütsel kimliği bağdaştıran- ve onun 

aidiyet duygusunun ve grup içi dayanışmanın geliştirilmesinde ve pekiştirilmesinde 

önemli rol oynayan araçlardır. 
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I I I. BÖLÜM 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

1. Örgütsel Antropoloji: Kültürel Örgütlenme Kavramına Antropolojik  

    Yaklaşım 

 

İnsanın var oluş olgusu kültürü ve devamında örgüt biçimini ortaya çıkarmıştır. Her 

insan, bir örgütün ya da örgütler içerisinde yer alan bir grubun; aynı zamanda belli 

bir kültürün parçasıdır  (Katz  et al,1977; Morgan,1986).  Örgüt ve kültür arasında 

çok yönlü birbirini kapsayıcı bir ilişki ağı vardır; birey ise bu ilişkinin temelinde yer 

alan ana öğedir. O halde insan, kültür ve örgüt ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı bir 

bütünün parçalarıdır. Diğer bir ifade ile insan olmadan kültür, kültür olmadan da 

örgütün varlığından bahsedemeyiz. Tüm bu ilişkilerin ortaya konmasına, 

incelenmesine temel oluşturan bilim dalı ise antropolojidir. İnsan bilimi, doğası 

gereği sosyal bir olgu olan insan-kültür-örgüt arasındaki bu çok yönlü bağın tam 

merkezinde yer alır. Bu özelliğiyle birçok yönden örgütlerin oluşumuna katkı sağlar. 

Özellikle örgütün, kültürel boyutu olan örgütsel kültür kavramının çözümlenmesine 

yönelik birden fazla antropolojik kuram geliştirmiştir. O da kültürün, örgütlenmedeki 

işlev ve önemini açıklaması bakımından ortaya koyduğu kuramsal betimlemelerdir. 

Diğer bir yönüyle de antropolojik temalardır. Özellikle antropolojinin, kültür-örgüt 

ilişkisine getirmiş olduğu açıklayıcı yaklaşımlar (sembolik, linguistik, karşılaştırmalı 

kültür, işlevselcilik, yapısalcılık…) bu kavramsal anlayışın ortaya konmasına yönelik 

önemli bir işleve sahiptir (Çelik,1993; Morgan,1986; Şişman,2002;Schein,1990).  

   

Kültürel örgütlenmenin antropolojik boyutunu açıklamak için öncelikli olarak kültür-

birey-örgüt sarmalı arasındaki kuramsal ilişkinin analizinin yapılabilmesi 

gerekmektedir. Özellikle antropolojik temalar, kültür ve örgüt ekseni arasındaki 

karşılıklı etkileşimin ve beraberinde bütünleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan farklı 

paradigmaların çözümlenmesine yönelik ifadelerdir. Bunun içinde bu bölümde, 

yönetim antropolojisi temelli, kültür ve örgüt kavramları ile ilintili kuramsal 

yaklaşımlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulacaktır.  
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1.1. Kültür Kuramları 

 

Uzunca bir geçmişe sahip olan kültür olgusu, insanlığın var olmasıyla ortaya çıkan 

ve günümüze kadar süregelen ve gelecekte de yaşanılacak olan tüm sosyal süreci 

kapsamaktadır. Karmaşık bir yapılanmanın sonucu olarak tarihten bugüne kadarki 

devinimini sürdüren bu kavram, günümüze gelinceye kadar pek çok değişim ve 

gelişim göstermiş ve beraberinde birçok araştırmacıya da inceleme konusu olmuştur.  

Aslında uygarlık tarihine baktığımız zaman kültürün geçmişten günümüze kadarki 

gelişimini ve değişimini görebilmemiz mümkündür. Buna karşılık kültürün ortaya 

çıkışı ve gelişimine ilişkin birbirinden farklı yaklaşımlar ortaya çıkabilmektedir.  

 

İnsanı toplumsal yaşamda diğer üyelerinden farklı kılan en önemli öğesi kültürdür. 

İnsanın yaptıkları ve geçmişten gelen bilgi birikimi kültürel varlığını oluşturur. 

Kültür sayesinde kişiler ya da toplumlar arasında farklılıklar ve benzerlikler bulunur. 

Antropologlar toplulukların, sosyal yaşam içindeki davranışsal özelliklerini ya da 

insan grupları arasındaki benzerlik ve farklılıkları yorumlayarak insanın kültürel 

yapısını açıklamaya çalışmışlar ve antropoloji disiplini altında pekçok kuram 

geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımlarından her biri kendi içinde öznel koşulları 

barındırmakta, bir yanıyla geleneksel bir yanıyla da çağdaş anlayışları içermektedir. 

Bu bağlamda kültür olgusunun, antropolojinin en temel konusu olmasına bahisle 

antropolojik kuramlar içinde incelemek bu kavramın tarihsel gelişimini, onun anlam 

ve önemini açıklamak açısından en rasyonel bakış açısı olacaktır. Dolayısıyla 

kültürün kökeni ve gelişimi ile ilgili kuramları, antropoloji biliminin tarihsel 

gelişiminden hareket ederek başlıca yedi başlık altında inceleyebiliriz  

 

1.1.1. Kültürel Evrim  

 

İlk insan toplumlarından günümüz toplumlarına gelinceye kadar insanlık tarihi çok 

çeşitli aşamalardan geçmiştir. Her bir süreç, toplulukların birbirleri arasındaki 

ilişkiye göre biçimlenerek kendilerine has toplumsal tabakaları oluşturmuştur. 

İnsanın yeryüzünde yaşamını etkileyen, ona yön veren belki de en önemli iki olay, 

insanın avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçmesi ve böylelikle tarımın başlaması, 
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ikincisi ise tarımdan sağlanan artı ürünün uzmanlaşmanın ve iş bölümünün olduğu 

örgütlenmiş toplumları ve beraberinde devletleri meydana getirmiş olmasıdır.  

 

15.yüzyıl başlarından itibaren Avrupa’da gelişen sömürgecilik anlayışıyla birlikte 

yeni insan topluluklarının (ya da kültürlerinin), yeni bitki ve hayvan türlerinin 

tanınması ve beraberinde farklı kıtalarda yaşayan insan toplumlarının gelişmişlik 

düzeyleri(teknoloji, ekonomi, örgütlenme...) arasında büyük farklılıkların olduğunun 

anlaşılması, keşfedilen yerlerde sömürge imparatorluklarının kurulmasına neden 

olmuştur   (Diamond,2001). 19.yüzyıla gelindiğinde ise Kıta Avrupa’sında özellikle 

Britanya Antropolojisi’nin sömürgeci bir bakışla konuya yaklaşması bu anlayışın 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır.  Avrupa’da özellikle endüstrileşmiş toplumların 

ucuz işgücü ve hammadde bulma arayışı üçüncü dünya ülkeleri olarak nitelendirilen 

yerli halklara karşı kolonizasyon hareketini başlatmıştır. Bu hareket, çok daha yüksek 

sevide yabancı kültürün daha çok zor kullanılmasıyla az gelişmiş bir topluluğa kendi 

kültürünü kabul ettirmesidir. Bu hareketin meşruluğunu sağlamak için geliştirilen 

temel anlayışta bir bakıma kültürel evrim teorisidir. Bu teorinin öncülerinden olan 

Spencer, Morgan, Maine, Tylor, Bachofen gibi kuramcılar kültürel evrimi, çeşitli 

parametrelerle(toplulukların örgütlenme yapıları ve davranış örüntüleri, aile kavramı, 

toplumsal sınıflar ve siyasal yapılanmalar, inanç biçimleri, dil, ırksal özellikler v.b 

özellikler açısından) açıklamaya çalışsa da hemen hepsindeki ortak yaklaşım, 

insanlığın ilkellikten buyana sürdürdüğü bir kültürel dönüşüm, gelişim süreci 

yaşadığıdır  (Rosman et al,2009:16; Eriksen ve Nielsen,2001:17). Bu teorisyenler 

kültürel evrim kuramını, kendi toplumlarını olduğu kadar diğer toplumları( ilkel 

toplulukları) da açıklamanın bir aracı olarak kullanmışlar; insanlar arasındaki ya da 

topluluklar arasındaki ayrışmanın, farklılığın sebebini kültürel değerlerle ifade 

etmeye çalışmışlardır (McGee ve Warms,2008;Barnard ve Spencer,2010). 

 

      Sömürgeci anlayış, güçlü teknolojik ve kurumsal araçların-yöntem ve tekniklerin kullanılarak- 

hakim olduğu ya da olmaya çalıştığı topluluğa, kendine özgü kültür üretimini destekleyerek 

yayılımını sağlamaktır. Bunun sonucunda kültür, bireyin maddi ve manevi gelişiminin, yaratıcı 

yoğunluk ve zenginliğin kişisel bilinç sürecindeki anlatımı olmaktan çıkıp, ortama adapte 

olmak amacıyla yardımcı ve yüzeysel bir araç haline dönmüştür (Mejuyem,1988;Barnard ve 

Spencer,2010). 
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Bu düşüncenin merkezinde yer alan düşünür Herbert Spencer’a göre insanın kültürel 

dönüşümü bir süreçtir ve bu süreç toplulukları basitten karmaşık bir yapılanmaya 

doğru ilerletir.  Bu söyleme göre sanayileşen toplumlar, ilkellikten uygarlığa doğru 

Savaşçıl(militan) bir anlayışla geçer. Çünkü bazı insanlar, ırklar doğal üstünlük 

neticesi(sosyal seleksiyon ile) diğer toplumlardan daha iyi donanıma sahiptirler. 

Yazar, kültürel evrim dinamiğinin, asıl belirleyici öğesinin doğa kanunları olduğunu 

gelişmenin topluluklar arasındaki rekabetle ya da bir çatışma ortamıyla sağlanacağını 

ve bu çatışma sonunda en uygun topluluğun hayatta kalacağını böylece toplumsal 

gelişmenin hızlanacağını belirtmiştir (Birx,2006:921,1398,1669,1861;McGee ve 

Warms,2008:13).  Bu kuramın önemli diğer düşünürlerinden olan Morgan ve Tylor 

ise, çeşitli toplumları ya da insanları, bulundukları sosyal ve kültürel ortamlarına 

göre ayırarak sınıflandırmış ve insanlar arasındaki toplumsal farklılığı, toplumların 

ırksal özelliklerine, zekâ düzeylerine bağlayarak ulusları uygar, vahşi ve barbar gibi 

kavramlarla sınıflandırmışlardır. Teorisyenler, bu sınıflandırmayı yaparken toplumlar 

üzerinde yeterince araştırma yapmadan, misyonerlerin ya da seyyahların eksik veya 

yanlış tarihsel bilgilerini veri kabul ederek çeşitli varsayımlar oluşturmuştur  

(Eriksen ve Nielsen, 2001:19;Haris,1988:587-588). Bu yaklaşım, kültürün 

gelişimini/inşasını, olasılıklara göre tarihselcilik ve buradan elde edilen yüzeysel 

verilere göre, toplulukları karşılaştırma yöntemiyle açıklama çabası içine girmiştir  

(Miller,2005,Haris,1988). Ancak, bu anlayış egemen toplum (üstün toplum) ve 

savaşçı toplum gibi kavramların öne çıkmasını sağlayarak sömürgeci ve ırkçı 

anlayışlara dayanak noktası olmuştur. Günümüzde bu durumun en önemli sonucu 

başta ABD olmak üzere Avrupa devletlerinin diğer kıtalar ve uluslar üzerindeki hem 

ekonomik, hem siyasi hem de askeri güç hegemonyasını sürdürmek istemesidir. 

 

1.1.2. Difizyonizm (Yayılmacılık) 

 

Kültürel evrim yaklaşımı, kültürel oluşumları alan araştırması yapmadan ve olaylar 

arasında neden-sonuç ilişkisi kurmadan kurgusal olarak açıklamaya çalışmıştır. Söz 

konusu akıma tepki olarak ortaya çıkan kültürel difizyonizm ise geçmişi, tüm 

kültürel gelişmelerin belli bir toplumda (ya da toplumlarda) bir defa yer aldıktan 

sonra buradan çevre koşulları ve coğrafi şartlarla diğer kültürlere göç vasıtasıyla 

yayıldığını ileri sürmüştür  (Eriksen ve Nielsen, 2001: 27). Difizyonistler geçmişi, 
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insanlığın kültürel inşasında kullanarak kültürel evrim anlayışının aksine tarihsel 

olaylara daha somut yaklaşmışlardır. Coğrafi eğilim ve göç, bu akımın en önemli 

temasını oluşturmakta özellikle İngiltere ve Almanya’ daki difizyonizim, göç 

unsurlarına ve etnolojik araştırmaya dayanmaktadır  (McGee ve Warms,2008:121; 

Eriksen ve Nielsen, 2001:28). İnsanlar arasındaki kültürel farklılıkların ya da 

benzerliklerin başlıca kaynağı insan aklının yaratılıcılığından ziyade, toplumların 

birbirlerinden dolaylı ya da dolaysız olarak etkilenmesi/temas etmesidir. Bu kuram, 

kültürel gelişmelerin (keşif, icat, savaş gibi değişimler), toplumlar arasındaki 

yayılımını rastlantısal olaylara ve olasılıklara göre açıklamaktadır  (Haris,1988:589).  

 

1.1.3. Fonksiyonalistler (İşlevciler) 

 

Günümüzde bilimsel anlamda neredeyse tüm konuşmalarda fonksiyon ya da 

fonksiyonel olarak ifade edilen kavramdan söz etmekteyiz. Yaşamımızda 

karşılaştığımız bir mekanizma, bir yapılanma veyahut sistem olarak 

niteleyebileceğimiz her şey ( örgütler, bir makine ya da parçası, canlı ya da cansız bir 

organizma) ahenkli bir şekilde amacı/amacımız doğrultusunda hizmet ediyorsa orada 

o yapının fonksiyonel olduğundan bahsederiz.  Şu halde fonksiyonu, herhangi bir 

sistem ya da mekanizmanın, birbirine bağımlı unsurlarının belli bir düzen içinde 

işleyişine ya da devamlılığına yönelik faaliyetler düzeni/bütünü olarak 

tanımlayabiliriz. Bu anlayıştan hareket eden kuramcılar da, kültürel değerleri ve bu 

değerlerin birbirleri arasındaki ilişkiyi fonksiyon kavramıyla açıklamaya 

çalışmışlardır.  Haris  (1988:589)  işlevcilere göre kültürel antropolojinin ana görevi, 

toplumların birbirleri arasındaki benzerliklerin ya da farklılıkların kökenlerini 

açıklamaktan ziyade, o uluslar içindeki süregelen toplumsal yapılanmaların (örf, 

adet, ahlak, davranış biçimleri gibi) işlevlerini açıklamak ve tanımlamak olmalıdır. 

Çünkü kültürel unsurların kökenlerini açıklamak için yeterli yazılı kaynak 

bulunmamaktadır.  

 

Fonksiyonalistler, gerek evrimci gerekse yayılımcı yaklaşımı Sosyal Tarihçi olarak 

niteleyerek her iki yaklaşıma da karşı çıkmışlardır. Fonksiyon kavramını kültürel 

sisteme uyarlamışlar; kültürel sistemin parçalarının karşılıklı bağımlılığı üzerinde 

durarak bu parçalar arasındaki işlevsel yapılanmanın önemine değinmişlerdir 
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(Miller,2005;Barnard,2004). İşlevcilere göre, sosyal bir kurum varlığını sürdürüyorsa 

onun mutlaka sahip olduğu bir işlevi vardır. Bu önermeden yola çıkan Malinowski, 

fonksiyonsuz bir sosyal örgütün varlığını devam ettiremeyeceğini söyleyerek bu 

anlayışın en önemli savunucularından biri olmuştur. Bu anlayışı göre, her kültür 

öğesi bir gereksinimi karşılar; yararlıdır ve zorunludur. Kültürel değerlerin(aile, klan, 

siyasi, ekonomik, hukuki, inanç, davranış örüntüleri v.b. özellikler) kurumsal olarak 

çözümlenmesi işleviyle ilgilidir. Antropolojik çözümleme her işlevi diğerinden ayırt 

etmeye yarar  (Malinowski,1990:133-136).  Bu yönüyle işlevcilik, holizim kavramına 

bağlı olarak kültürün tüm yönleriyle incelenmesini olanaklı kılar (Miller,2005:8).  

 
        Holizim, kültürün birbirine bağlı sistemlerden (parçalardan) oluşan bir bütün olduğunu ve bu 

parçaların birbirleriyle karşılıklı ilişki içinde olduğunu gösterir. 

 

 

Bir toplumun kültürel fenomenlerini oluşturan bütün uygulamaların öncelikli olarak 

temel görevi, insanın içsel dürtülerini, yani biyolojik bir varlık olarak kişinin 

gereksinmelerini karşılamaktır. Malinowski ye göre, grup ya da topluluk 

sosyal(kültürel) sistemin önemli bir parçasıdır. Bu sistemin içinde yer alan her birey,  

yaşamını idame ettirebilmek için biyolojik gereksinmelerini yerine getirme temelinde 

barınma, yiyecek, giyecek ve üreme gibi bir takım temel ihtiyaçları vardır. İnsan, 

doğal bir varlık olduğundan doğası gereği öncelikli gayesi biyolojik ihtiyaçlarını 

karşılamak olmalıdır (Malinowski 1990:140). Bu yönüyle kültürel sistem bu 

ihtiyaçları karşılama noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Malinowski’ ye 

göre kültür, amaçlarımızı gerçekleştirmeli ve yaşama standartımızı yükselterek 

maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarımızı (biyolojik, hukuki, eğitim, din, sanat gibi) 

karşılamalıdır.  Yazar, kültüre, ihtiyaçları giderme yönünde farklı bir anlam 

yükleyerek işlevsellik ile görev tanımlamasını bir tutmaktadır. Yani kültür, belli bir 

göreve/işleve sahip olduğu için devamlılığını sürdürmektedir.  Bu durumda herhangi 

bir kültür anlayışı, ihtiyaçları karşılama yollarını (maddi, manevi ve toplumsal 

gereksinimler) analiz edebiliyorsa bizlerde, kültürel olguyu ve özelliklerini 

anlayabiliriz. Ayrıca sosyal yapının devamlılığı için bu anlayış, bireyin, ortak tutum 

ve davranış örüntüleri gibi( sevgi, güven, inanç, örf, adet v.b. özellikler) psiko-

antropolojik yönünün de incelenmesi gerektiğini belirtmektedir. 
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İnsanlar, birtakım maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderme doğrultusunda örgüt adı 

verilen sosyal sistemleri oluştururlar. Her insan, bir ailenin, bir klanın veya toplumsal 

ya da siyasi dönüşümünü tamamladığı bir sistemin içinde doğar ve yaşamını devam 

ettirir. Bu yönüyle örgüt, insan varlığının temel gayesidir. O halde kişinin 

ihtiyaçlarının karşılanması ve böylelikle varlığının devamı; ancak örgütlenmesi 

yoluyla sağlanabilir. Bireyin örgütsel yapılanmadan en fazla yarar sağlaması içinde 

organizasyonu bir bütün olarak değerlendirmek (özellikle davranış örüntüleri 

bakımından) ve ona göre işlevini belirlemek gerekir. Örneğin,  her örgütsel yapıda 

bireyin, uymakla yükümlü olduğu bir takım yazılı ve sözlü normlar bulunur. Bu 

kuralların her biri örgüt üyelerinin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilir ve 

böylece toplumsal çoğunluğun ihtiyaçları karşılanır. Bu yönüyle yasalar, örgüt içinde 

önemli bir işleve sahip olur (Malinowski,1990:45-49). Burada örgütlenme ile işlevsel 

özellikleri arasında kurumsal ilişkinin önemine değinilmiştir. Ancak bu noktada 

kültür, somut olarak algılanmakta kültürün soyutsal tarafı göz ardı edilmektedir.  

Bununla birlikte bir örgütsel sistemi ortaya koyacak bir yapı ve bu yapının da bir 

işlevi olmalıdır. Yapıyı ortaya koymadan işlevden bahsetmek o örgüt için eksik bir 

analiz olacaktır. Örneğin bir masa, masanın tanımını yapmadan onun işlevini konu 

edinmek o yapıyı görmezden gelmektir. Ya da bizim için işlevi olduğuna 

inandığımız bir durum diğer bir başkası için işlevi olamayabilir. Yani işlevsellik aynı 

zamanda kişiden kişiye göre değişebilen görece bir kavramdır. 

 

1.1.4. Yapısalcılık 

  

Değişik bilim dallarında kullanılan, haliyle de tanımsal özerkliği yoğun olan bu 

kavram geniş anlamda, canlı ya da cansız bir organizmanın kendisidir. Birçok alt 

sistemin bir araya gelmesiyle oluşan parçalar bütünüdür. Dar anlamda ise, toplum ya 

da örgüt içindeki birimlerin (alt sistemlerin ya da parçaların) birbirleri arasındaki 

karmaşık ilişkilerin tümünü ifade eder. Ya da yapı grup, klan, aile veya diğer 

kurumların belli bir düzen içinde bir araya gelerek oluşturdukları mevcut ilişkilerdir.  

Bu manada yapısal bir ilişkiden bahsedebilmek veya bir yapıyı incelemek için o 

sosyal birimin, belli başlı öğeleri/alt birimleri, alt sistemlerin bir araya gelerek bir 

bütün oluşturması,  bireyler ve onları birbirine bağlayan mevcut ilişkileri (bir araya 

gelen bu parçaların uyum içinde hareket etmesi) ve bu ilişkileri düzenleyen kültürel 
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değerleri bulunmalıdır. Yapısalcılık ise, yapı kavramından türetilmiş bir sistem ve 

onun parçaları (alt birimleri) arasındaki ilişkileri inceleyen yaklaşımlardır. Bu alt 

birimler, sosyal yapı içinde birbirinden bağımsız hareket etmemektedir. Birinde 

meydana gelen bir değişme diğer alt birimi/birimleri etkileyebilmekte ve 

değiştirebilmektedir. Yani bu anlayış araştırmacıya, kültürel sistemi bir bütün olarak 

inceleme olanağı vermektedir. Kökenini dil bilim kuralarından alan bu yaklaşım 

kültürel yapıyı temelinde, dil ve onun işlevi üzerine kurgulanmış bir model ile 

açıklamaya çalışır. Bunu yaparken de dilde var olan benzerlik (çağrışım) ve karşıtlık 

(zıtlık) ilişkisinden yararlanır  (Sturrock,2003; Harkin,2009;Rosman and Rubel,2009; 

Hawkes,2003). 

  

Yapısalcılar, işlevcilerin aksine kültürel sistem ile unsurları arasındaki işlevsel 

ilişkiyi, sosyal yapı kavramıyla inceleyerek bireyi yapıya göre daha geri planda 

tutmuştur. Bu kuramın en önemli teorisyeni ve kurucusu olan Levi-Strauss diğer 

düşünürlerin aksine, yapısalcılık yaklaşımına farklı bir anlayış getirerek bu kuramı 

antropolojiye uyarlamış ve bu konuda dil biliminin ve psikanalizin uygulamalarından 

faydalanmıştır.  Zamanla dil ve psikanaliz arasındaki çok yönlü işlerlik ve bu iki 

unsuru kullanabilme ölçütü yapısalcı anlayışın odak noktasını oluşturmuştur  

(Souza,2009;Hawkes,2003).  Dil, bir insanın sosyal/kültürel yaşamının devamı için 

gerekli olan en temel enstrümandır. İnsan davranışlarını biçimlendiren ve onda 

kurucu etkiye sahip olan bir özelliktir. Kelimelerin ifade ettiği anlamlar bütünüdür.  

Psikanaliz ise bu yönüyle ifadeler bütünün jest, mimik ve tahayyül (düşünce) olarak 

dışa vurumudur. Bireylerin, algılanan ilişkilerin arkasında kalan zihinsel 

karşılaştırmalar ya da karşılıklardır. Bu şekliyle, dil ile oluşturulan anlamlar, zihinsel 

yapılanmalar tarafından üretilir ve dışa vurulur. Yani soyut bir kavramın arkasında 

kalan bir ifade,  somut bir kavram ile açıklanmaya çalışılır. Dolayısıyla yapısalcılığın 

temelinde, sözcüklerin anlam bütünlüğü ve bilinç dışının dışa yorumlanması vardır. 

 

Levi-Strauss, kültürel yapıyı çözümlemek için insan zihninin derinliklerine inmenin 

gerekliliğine vurgu yapmış; özellikle bu çözümlemeyi zihnin bilinç dışı 

faaliyetlerine, dilin yapısındaki zıtlıklara ve buradan ortaya çıkan sözcüklerin 

dizgesine dayandırmıştır. Bu analize göre, aklın bilinç dışı yapısı bir temaya, bir 

içeriğe karşı gelmekte ve bu durum topluluğun tümüne uygulanabilmektedir. Bunun 
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için her grubun kendine ait bilinç dışı kavramlarını bulmak ve bunları açıklamak 

gerekir. Bu varsayım, bir klan ya da topluluğa özgü kültürel özellikleri (hikayeleri, 

davranış örüntüleri, mitleri …),bir simge bir mana ile özdeşleştirmekte ya da bu 

özellikleri anlamların (nesnelerin) karşılıkları ilkesinden ortaya çıkan ilişkilerle 

tanımlamaya çalışmaktadır. Yani bu yaklaşıma göre,kültürel değerler, farklı(zıtlıklar) 

ya da benzer anlamlara sahip kelimelerle ilişkilendirilmektedir. Bu etkileşim, büyük-

küçük, uzun-kısa, yüksek-alçak ya da bir sözcüğün temel anlamının yanında çağrışım 

yaptığı diğer kelimelerle olabilmektedir. Örneğin örgüt sözcüğünün organizasyon, 

topluluk, kurum, grup v.b sözcüklere karşılık bulması gibi. 

 

Levi-Strauss, özellikle akrabalık (aşiret) ilişkileri üzerinde durarak bu insanların 

mitleri, düşünceleri, simgeleri ve ritüelleri gibi değer yargılarına yapısalcı 

çözümlemeler getirmiştir.  Bir kültürü ve onun kökenini incelemenin en iyi yolunun 

o kültüre ait efsaneleri ve hikâyeleri öğrenmek olduğunu belirtmiş; ayrıca, kadın ve 

erkek arasında farklı mitler olduğunu kültürel yapının bu bakımdan da incelenmesi 

gerektiğini savunmuştur (Miller,2005:9). Bunu yaparken de zihnin yapısı ve dil 

arasındaki ilişkiden olabildiğince yararlanmıştır. Bu yönüyle teorisyen, farklı anlama 

gelen kültürel söylenceleri tek bir mitin parçası olarak değerlendirmekte ve bunların 

anlamlı bir dizim haline gelerek kültürel olgunun açıklanabileceğini ileri sürmektedir  

(Leach,1985:64-66). Buna karşın, yapısalcılık kavramını tek başına kültürel olguların 

ya da toplumsal yaşamın açıklanmasına yönelik bir kuramsal yaklaşım ya da yöntem 

olarak göremeyiz. Örneğin levi-strauss’un incelediği mitleri karmaşık bir yapı olarak 

görmesi; buna karşılık bu kompleks yapıyı insan zihninin bilinç dışı yapısıyla 

ilişkilendirmesi son derece manidardır. Hiç kuşkusuz bilinç ve bilinç dışı arasında bir 

devinim ve etkileşim vardır. İnsan davranışları tümden mantıksal düşüncenin ve 

istencin ürünü değildir.  Ancak, kültürel çözümlemeyi tümden zihinsel süreçlerin 

bilinç dışı unsurları arasındaki ilişkiye bağlamak eksik bir bakış açısı olacaktır.  

Kültür gibi karmaşık bir çözümleme, zihnin bilinç dışı yapısından ziyade bilinçli 

yapısıyla ortaya çıkabilmektedir. Çünkü insan düşünen bir varlıktır. Çoğu kez 

düşündüğü bir olguyu dil vasıtasıyla anlamlı sözcükler haline getirerek dışa 

vurmakta ve uygulamaya geçirmektedir. İnsanlık tarihi de buna en güzel örnektir 

(İnsanların örgütsüz toplumdan örgütlü topluma oradan da modern topluma geçmesi 

gibi). 
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1.1.5. Yapısalcılık-İşlevselcilik 

 

Yapısal-işlevselcilik,  Molinowski’nin kurumsal yapıların  (ya da kültür öğelerinin), 

bireylerin yaşamsal temel ihtiyaçlarını (yemek, içmek, giyecek, barınma v.b) 

karşılamasına yönelik ortaya koyduğu birey merkezli söylemine karşı çıkmış; 

kültürel öğelerin temel işlevini, bireylerin yaşamsal ihtiyaçlarından ziyade o sosyal 

yapının sürekliliğine bağlamıştır. Bu söyleme göre kültürel fenomenlerin 

çözümlenmesi, sosyal/kültürel sistemin yapısı ve onun işlevi ile mümkün olur.   

Bunun içinde sosyal yapı ve onun parçalarını ( ya da alt sistemlerini), parçaların bir 

arada nasıl çalıştığını ve bu alt sistemlerin işlevsel yükümlülüğünü bir bütün olarak 

incelemelidir. Diğer bir deyişle, kültürel yapı ve onu meydana getiren davranışsal 

ilişkileri holistik düşünce sistemi içinde değerlendirmelidir. 

 

Bu yaklaşım çerçevesinde yapısal-işlevcilerin antropologlar için biçmiş olduğu temel 

görev, bireylerin kültürel yapı içerisindeki davranışsal özelliklerinin 

araştırılmasından ziyade kişiler üzerinde egemen olan kültürel yapının ve onun 

işlevlerinin incelenmesidir. Bunun içinde farklı topluluk ya da kültür öğelerini 

karşılaştırmalı ve buradan da o sosyal yapıya ait yasaları ve kuralları bulmalıdır.   Bu 

anlayışa göre bir toplumun varlığının sürekliliği iki şekilde olabilir. Birincisi, o 

örgütün (ya da toplumun) kültürel sistemlerini ve bu sistemler arasındaki karşılıklı 

bağımlılığı çözümleyebilmesi ikincisi ise, topluluğun kendine özgü kültürel 

özelliklerini koruması ve bu özellikleri diğer kuşaklara aktarabilmesidir. Bu yönüyle 

kültürel değerler/gelişmeler, o yapılanmanın devamlılığını sürdürmesine yönelik 

önemli bir işleve sahip olacaktır  (Haviland  et al,2008; Moore,2009; Barnard,2004). 

 

Bu kuramın en önemli temsilcisi olan Radcliff  Brown toplumsal ve kültürel gelişimi, 

fonksiyondan yapıya doğru giden sistematik bir düzen olarak ifade etmiştir. Sosyal 

yaşamı, belli bir sosyal sistem için değil evrensel olarak incelemenin gerekliliğine 

vurgu yapmıştır. İnsanın, davranışsal ilişkilerini düzenleyen karmaşık bir ağ ile 

birbirine bağlı olan sosyal ilişkilerin bulunduğunu belirtmiş; var olan bu ağı da 

sosyal yapı olarak nitelendirmiştir. Sosyal yapının işlerliğini ise, kültürel kurumların 

işlevsel birliğine(uyumuna) bağlamıştır. Bu yaklaşıma göre sosyal yapı, örgütlenmiş 

grupların karşılıklı davranışsal ilişkilerinin ya da bu gruplar içindeki akrabalık 
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sistemlerinin çözümlenmesiyle anlaşılır hale gelir. Ona göre antropologlar,  

kurumların işlevleri yerine farklı gruplar ya da topluluklar arasındaki kültürel 

farklılıkların veya benzerliklerinin kökenlerini açıklamak ve karşılaştırmak olmalıdır  

(Haris,1988:590; Moore,2009:151-154). 

 

1.1.6. Kültürel Maddecilik  

 

Modernleşen evrimcilik, 20.yüzyılın ortalarında kendisini kültürel maddecilik olarak 

göstermiştir. Bu yeni evrimci anlayışa göre, teknolojik ve ekolojik koşullar evrim 

teorisinin açıklanabilmesi açısından anahtar konumdadır. Bu anlayışın 

teorisyenlerinden Leslie White, enerjinin/teknolojinin sosyal-kültürel gelişme 

üzerindeki etkisine değinmiştir. White’a göre, insanların çeşitli enerji kaynaklarını 

kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilmesi ve bunları yönlendirebilmesi kültür ve 

onun değişkenlerini olumlu yönde etkilemiştir. Yani teknolojik gelişmeler, tarih 

boyunca insanın çevre üzerindeki etkinliğini giderek arttırmasına yol açmış ve bu 

şekilde bireyin düşünce, duygusal, davranışsal ve toplumsal ilişkiler yönünü 

değiştirmiş ve geliştirmiştir. White, toplumların sıkı bir ekolojik çevre içinde kendine 

özgü kültürel dinamikleri (işlevsel yapıları) olduğunu bu dinamiklerin de toplumsal 

özerkliği beraberinde getirdiğini belirtmiştir. Bu özerk yapının sağlanma koşulu 

olarak da teknolojiyi göstermiştir  (Eriksen ve Nielsen, 2001:78-82).  

 

White, sosyal-kültürel sistemin devamlılığını büyük ölçüde belirleyen ana öğenin 

teknoloji olduğunu söyleyerek, teknolojinin işlevsel yönüne vurgu yapmıştır. 

İşlevselciliği, Molinowski’ye benzemekle birlikte kültürün, fonksiyonel yönünün 

bireylerin bireysel ihtiyaçları karşılama temelli değil, grubun sürekliliğini sağlamaya 

yönelik yaşamsal ihtiyaçları karşılamak olduğunu belirtmiştir. Yani bütün örgütsel 

yapılanmalar, temel enerji gereksinimlerinin karşılanması için korunmalıdır; çünkü 

kültürel gelişimin devamlılığı bunu zorunlu kılmaktadır. white göre, farklı bölgelerde 

yaşayan insanlar enerji elde etmek için giderek daha etkili yöntemler geliştirdiler. Bu 

gelişimsel rekabet, teknolojik buluşları getirdi. Aynı zamanda diğer geri kalmış 

topluluklar, yeterli enerjiye sahip olabilmek için gelişen topluluklara ya da gruplara 

adapte olmaya çalıştılar. Bu durum, beraberinde kültürel gelişmeye de ivme 

kazandırdı  (Moore,2009:183-186;Rosman et al,2009:17). 
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Bu yaklaşımın diğer bir teorisyeni de Julian Steward’tır. Steward, modern kültürel 

ekolojiyi kurarak, çevresel faktörlerin (toprak, sıcaklık, yağış, nem gibi)  kültürel 

farklılıkların ya da benzerliklerin nedeni olduğunu vurgulamıştır. Steward’a göre, bir 

bireyin ya da grubun kültürel devamlılığını sağlayan temel unsur kişinin ekosistem 

içindeki adaptasyonudur.  Bunun içindeki teknoloji ve nufus yoğunluğu, bu uyumun 

belirleyici faktörleridir. Steward arkeolojik, tarihi ve etnografik kalıntıları kullanarak 

çoklu doğrusal bir kültürel evrim teorisi geliştirdi. Bu teori, evrimsel değişimin, 

toplumsal dönüşüme uyumunu kültürel ekoloji ile açıklamaya çalışmıştır. İnsan, 

toplum ve çevre üzerindeki ilişki ağının, sosyal yaşam üzerindeki etkisini incelemiş; 

bu ilişki ağını çözümleyebilmek için de kültürel ekoloji kavramından yararlanmıştır. 

Özellikle benzer doğal koşullarda yaşayan insanların (kurak, yarı kurak bölgelerde 

yaşayan farklı toplulukların) teknolojiyi kullanabilme ölçütünü araştırarak 

saptamalarda bulunmuştur. Kültürel gelişmenin evrensel aşamaları olduğunu (tüm 

toplulukların gelişim aşamasında tekrarlanabilir benzerlikleri) belirterek bu durumu, 

paralel kültürel evrim çizgisine bağlamıştır   (Haris,1988:590-591; Moore,2009:196-

202). 

 

1.1.7. Psikolojik Antropoloji: Kültür ve Kişilik 

 

Psikolojik Antropoloji, kültürün temel öğeleri olan ritüellere, sembollere, tavır ve 

davranışlara, endişe gibi birey ya da topluma has duygu ve düşüncelere, Psikanalatik 

kavramıyla açıklık getirilmesidir.  Diğer bir ifade ile kültürel faktörlerin, bireyin ya 

da grubun duygu, düşünce ve eylem gibi davranışlara ve kişiliğe olan etkisinin 

araştırılmasıdır. Kişilik ve kültür okulunun kurucuları olarak bilinen Ruth Benedict, 

Margaret Mead, Edward Sapir, Abram Kardiner ve Cora Dubois, kültür-kişilik 

ilişkisine değişik yönleriyle yaklaşmışlar ve insan davranışındaki kişilik gelişimi gibi 

temel konuları Freudyen yaklaşımla incelemişlerdir. Çocuk yetiştirme, sosyalleşme 

ve toplumsal örgütlenme kavramlarını kültür ve kişilik bağlamında araştırma konusu 

edilmiştir. Çocukluk ve beraberinde yaşanan deneyimsel olguların bireyin erişkin 

olduğu dönemi direkt olarak etkileyeceği, dolayısıyla bir toplumun temel 

kurumlarını(başta aile olmak üzere yakın çevre), kişilik oluşumunda birincil etken 

olarak görmüşlerdir. Kültür-kişilik teorisyenleri, özellikle 1940 ve soğuk savaş 

sırasında ise, ilkel topluluklar yerine ulus devletlerle ilgilenmeye başladı. Başta 
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Almanya olmak üzere Japonya ve Rusya gibi devletlerde ulusal karakterleri 

betimlemeye yöneldiler  (McGee ve Warms,2008:204-208;Lindholm,2001:119). 

 

Grup kişiliği: Bu yaklaşımın ilk temsilcilerinden olan Ruth Benedict bireylerin, 

kültürel yapı içindeki grup kişiliği üzerinde durmuştur. Her kültürün kendine özgü 

yapısal ya da davranışsal özelliklerinin bulunduğunu, bu özellikleri kişilerin, 

çocukluk döneminden başlayarak kazandığını ve kazanılan bu unsurların yaşam boyu 

sürdürüldüğünü belirtmiştir. Benedict, II. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ise 

toplumların kendilerine has davranış kalıplarını inceleyerek karşılaştırmalarda 

bulunmuş ve etnografik veriler kullanılarak o kültür hakkında stratejik veriler elde 

etmiştir. Önem atfettiği konular arasında saldırganlık davranışının farklı toplumlarda 

incelenmesi vardır. Bu davranışın birincil nedeni olarak da doğuştan gelen genetiksel 

özelliklerin varlığını veya o topluluğun kendine has kültürel bir modu olduğunu dile 

getirmiştir  (Change ve Edgerton,2005:4,458;McGee ve Warms,2008:83-85; Rosman 

et al,2009:323). 

 

Kişinin esnekliği: Margaret Mead, topluluklar arasındaki kültürel olgunun 

farklılıkları (kültürler arasında davranış farklılığı) üzerinde durarak özellikle bu 

değişkenliği, kişinin yaşamış olduğu kültürel koşullara bağlamıştır. Mead, farklı 

kültürleri karşılaştırarak çocukluk ve ergenlik dönemlerine ait gözlemler yapmış ve 

bireyin kişilik özelliklerinin, yetişme tarzı ile ilişkili olduğunu ve topluluktan 

topluluğa bu davranış kalıplarının farklılık göstereceğini belirtmiştir.  Bunun yanında 

Mead, kültürel görecelik kavramından hareketle topluluklar arasındaki yaş ve 

cinsiyet farklılıklarına dikkat çekerek özellikle ataerkil ve anaerkil topluluklardaki 

cinsiyet farklılıklarının işbölümüne etkisini (sosyal yaşam içindeki tanımlanmış 

rolleri) araştırmıştır (McGee ve Warms,2008; Eriksen ve Nielsen, 2001; 

Lindholm,2001). 

 

Temel kişilik yapısı: Temel kişilik yapısı belirli bir toplumun üyeleri tarafından 

paylaşılan ortak kişilik özellikleridir. Diğer bir yanıyla da davranışlar tarafından 

kontrol edilen bilinç dışı ikilemler ve endişelerdir. Bu yaklaşıma göre, temel kişiliği 

belirleyen özellikler birincil ve ikincil unsur olarak iki temel gruba ayrılır. Buna göre 

kültürün daha eski ve sabit öğeleri olan; aile yapısı, sosyal çevre, ekonomi, 
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teknolojik gelişim, çocuğa ailede verilen eğitim (beslenme tarzı, terbiye, 

alışkanlıklar…) ve dışsal çevrede verilen eğitim (ilköğretim, lise, üniversite) birincil 

unsurları oluştururken; din, ritüel, folklor, mitoloji, tabu ve sanat gibi öğeler ikincil 

unsurları içerir.  İkincil grup psikolojik ihtiyaçları karşılama temelli, sembolik olarak 

karşılanmamış ihtiyaçları gidermekte ve bu durum her topluluğa özgü temel kişilik 

yapısını ortaya çıkarmaktadır. Bu akımın kurucularından olan Abram Kardiner ve 

Ralph Linton, çocukluk deneyimleri ile kültürün oluşumu arasında anlamlı bir uyum 

görerek bireyin kişiliğinin gelişmesinde/biçimlenmesinde çocukluk döneminde 

kazanılan alışkanlık ve güdülerin önemli etkisinin olduğunu söylemişlerdir. Diğer bir 

mana ile dürtü ve alışkanlıklar insan kişiliğini şekillendirmektedir. Buna göre, 

değişik toplumlardaki farklı kültürlere ait çocukların yetişme tarzları incelenmiş ve 

aynı topluluğun kendi içindeki üyeler, aynı ya da benzer davranışsal özellikler 

gösterdiği sonucuna erişilmiştir  (Ingold,1994:226; Wedenoja,2006:1358-1359). 

 

Milli karakter:  Bazı antropologlar temel kişilik yapısı kavramını ilkel toplumlardan 

modern toplumların çözümlenmesine uyarlamıştır. Bu manada, toplumlar arasındaki 

farklı kişilik sistemlerinden yararlanarak ulus- devletlerin geliştirdiği kişilik tipleri 

üzerine (ortak tutum, ortak değer ve davranış tarzı, ortak düşünce….) araştırmalarda 

bulunmuşlardır. Ancak savaş ortamının yol açtığı olumsuzluk yeterli saha 

çalışmalarının yapılmasına engelleyerek istenen verilerin yeterince toplanamamasına 

neden olmuştur. Kültür ve kişilik kuramının milli karekter üzerine araştırma 

yapmaları, II. Dünya Savaşı döneminde başlar. Özellikle ABD’de de Benedict ve 

Mead tarafından geliştirilen bu program, Almanya başta olmak üzere diğer ABD 

karşıtı toplumlar hakkında yerel bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla yürütülen ve 

geliştirilen çalışmalardan oluşur  (Lindholm,2001:127;Eriksen ve Nielsen, 2001:63). 

 

Modal kişilik: Belirli bir grubun üyeleri arasındaki etnografik ve psikolojik veriler 

kullanılarak o birey ya da topluluğa ait kişilik özellikler ortaya konabilir. Kişilik 

özelliklerinin incelenmesinde temel araçlar ise psikolojik testlerdir. Bu testler 

arasında en yaygın olarak kullanılan Rorschach ve Thematic testleridir. Modal 

kişilik, nicel araştırmalar sonucunda elde edilen verilerin istatistik yöntemlere 

dayandırılarak çözümlenmesidir.  Kişilere ait ayrıntılı otobiyografik bilgiler elde 

edilerek istatiksel modal kişilik formu elde edilir. Bu veriler kullanılarak hangi 
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özelliklerin bireye özgü olduğu, hangi özelliklerin toplumsal olduğu anlamaya 

çalışılır  (Lindholm,2001:122; Change ve Edgerton,2005:4-5). 

 

Tüm kültürel kuramları incelediğimizde her teorinin kendi içinde, kültür ve onun 

gelişimi hakkında birbirinden farklı yaklaşımları olabilmektedir. Aslında geçmişten 

günümüze süregelen tüm kültürel gelişmeleri; sadece bir kurama indirgeyerek 

açıklama yapmaya çalışmak ve diğer yaklaşımları dikkate almamak eksik bir anlayış 

olacaktır. Bunun içindir ki tüm kültürel yaklaşımları ortak payda da buluşturacak bir 

kültür kuramına ya da kültür kuramlarına ihtiyaç olduğu söylenebilir. 

 

1.2. Örgüt Kuramları 

 

Geçmişten günümüze gelinceye kadar örgüt ve onun yapısını anlamak için birçok 

araştırma yapılmış ve buna yönelik olarak kuramlar geliştirilmiştir.  Çoğu kez bu 

kuramlar, örgütler içinde bir araya gelen bireylerin nasıl davrandıklarını, örgütlerin 

nasıl çalıştıklarını, bireylerin en etkili biçimde nasıl örgütlenmeleri gerektiği ve belki 

de en önemlisi bir örgütün sürekliğinin, etkinliğinin ve verimliliğinin nasıl 

sağlanabileceği konusundaki yaklaşımlardır. Dolayısıyla, örgüt için en iyisi bulma 

ihtiyacı kuramların birbirinden farklı temaları işlemesine neden olmuştur. Bu 

temalardan bazısı yönetimsel söylemleri ön plana çıkarırken bazısı da insan odaklı 

bir yargı geliştirerek özellikle insanı ve onun davranışsal özellikleri açısından 

örgütsel yapıyı incelemiştir. Bununla birlikte diğer bir inceleme alanı olarak da hem 

insana ait davranışsal özelliklerin hem de yönetimsel niteliklerin birlikte dikkate 

alındığı kuramlar geliştirilmiştir. Bu bakış açılarından hareketle geçmişten günümüze 

geliştirilen örgüt kuramlarını başlıca üç başlık altında inceyebiliriz.  

 

1.2.1. Klasik(Geleneksel) Örgüt Kuramları 

 

Klasik örgüt kuramı temelde iki anlayıştan meydana gelmektedir. Bunlardan 

birincisi, Amerikalı bir makine mühendisi olan Friedrick Taylor’ın (1856-1915)  

bilimsel yönetim anlayışı ve diğer bir yaklaşım ise Fransız bir maden mühendisi olan 

Henri Fayol’un (1841-1925) yönetim süreci anlayışıdır. Geleneksel kuram, açıkça 

belirlenmiş bir örgütsel yapı, yönetsel özellikler (otorite ilişkileri) ile etkinlik ve 

verimliliğin bir organizasyonda nasıl arttırılabileceği fikri üzerine temellenmiştir.  Bu 
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yaklaşımlar, en iyi örgüt yapısı ve en iyi yönetim tarzı nasıl olmalıdır. Bunun için 

uyulması gereken normların neler olduğuna dair söylemler geliştirmişlerdir. 

Öngörülen bu kuralların, örgüt içi etkinliği ve verimliliği arttıracağını ve bu ilkelerin 

tüm örgütlerde geçerli olabilen, evrensel bir dizi uygulama olduğunu savunmuşlardır 

(Öztekin,2005:67-71). Düşüncenin kökeni örgütün, bir planlama, komuta, 

koordinasyon ve denetim sürecinden oluştuğu savına dayanır  (Morgan,1986:25). Bu 

kuramda formal örgüt yapısı benimsenerek bir örgütte verimliliğin yükseltilmesi için 

kıt kaynakların en ekonomik şekilde kullanılması gerektiği görüşü hakimdir. Bu 

anlayışta ilişkiler, en alt kademeden yönetimin en üst kademesine kadar olan 

hiyerarşik yapısı önceden belirlenmeli ve uzmanlaşmanın gerektirdiği alt yapı 

sağlanarak örgütte, otorite ve karar verme yetkisi en yüksek kademedeki yönetimde 

toplanmalıdır.  Bu şekilde işleyen bir mekanizma da örgüt üyelerinin daha üretken 

bir şekilde çalışacakları ve buna bağlı olarak da örgütsel verimlilikte artış 

sağlanacağını belirtmektedir  (Şimşek,1999:42-45;Eren,2007:13-14). 

 

Klasik örgüt kuramı, belirli bir plana göre hareket eden, uzmanlaşmayı gerekli klan, 

hiyerarşik ve sistemli olan ve tüm bu unsurları kesin kurallarla birbirine bağlayan bir 

örgütlenme yapısı öngörmektedir. Örgütlerde bireyi ikinci plana atarak insan unsuru 

dışındaki etmenler dikkate alınmıştır. Bu anlayışa göre, maddi faktörler 

düzenlendikten sonra bireyin belirlenen doğrultuda davranacağı varsayılmıştır 

(Fişek,1975:143-147). Teorisyenler, örgütsel yapının insani boyutu olan, 

yardımseverlik, liderlik anlayışı, eşitlikçi olma, birlik ruhu… gibi insan 

motivasyonunu ve davranışlarını etkileyebilecek ihtiyaçlara pek ilgi duymamışlar, 

çalışan insanları, sistem nedense onu yapan örgüt içi mekanik bir parça olarak 

görmüşlerdir.  Örneğin, bu akımın teorisyenlerinden Taylor, işçiler için, el ve insan 

gücünden ibarettir; makineyi ileri götürmek için gereken enerji ve güçten başka bir 

şey değildir, diyerek çalışanlardan, robotlar gibi iteatkar ve verimli olmasını 

beklemektedir  (Morgan,1986:29,32-33).  Dolayısıyla klasik anlayış, İnsanın psiko-

antropolojik yönüne değinmeyerek çevresel ve buna bağlı olarak değişebilen şartlara 

nasıl adapte olacağına yönelik araştırma yapmamıştır.  Diğer bir yönüyle insan 

davranışı ve tutumunu belirleyen örgütün kültürel yapısı ihmal edilmiştir.  

 



 51 

1.2.2. Neoklasik (Davranışsal) Örgüt Kuramı 

 

Geleneksel kuramın bekleneni verememesinin nedenlerini ortaya çıkarmak ve 

örgütsel yapıya yeniden işlerlik kazandırmak için örgüt bilimciler, insan odaklı 

yaklaşımlar ortaya koymuşlardır.  İnsan ilişkileri olarak da anılan bu yaklaşım, klasik 

örgüt kuramının aksine örgüt üyelerinin psiko-antropolojik yönüne dikkat çekerek iyi 

bir örgüt yapısı için insan faktörünün önemli olduğunu ifade etmişler; özellikle 

bireyin, davranışsal ve beşeri ilişkiler açısından incelenmesi ve bu yönde 

araştırmaların yapılması gerektiğine vurgu yapmışlardır. Örgütleri, canlı bir 

organizma gibi kabul ederek bu anlayış içinde molekül, hücre, ekoloji… ile bireyler, 

grup, örgüt gibi kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. 

Bu yaklaşım, örgüt-çevre ilşkileri, örgütsel etkinlik, örgütsel ihtiyaç gibi kavramların 

örgütsel yapı içinde incelenmesine olanak sağlamıştır. Bu şekilde çalışan bireylerin 

insanca ve sağlıklı bir yaşam sürmesi ve buna parelel örgüt içi etkinliğin artış 

göstereceği belirtilmiştir. Bu meyanda, işçilerin çalışma koşulları, tutum ve kaygıları 

ile iç ve dış çevre ve motivasyon algısı faktörleri inceleme konusu edilmiştir. Bunun 

sonucunda klasik yönetim kuramının yarattığı dar kalıplı, yetkenin ağır bastığı insani 

olmayan çalışma şartları terk edilerek işçilerin ve örgütlerin ihtiyaçlarını ortak payda 

da bütünleştiren görüşler ağırlık kazanmıştır  (Morgan,1986:39-42). 

 

Davranışçı örgüt kuramı, insanı bir robot, bir eşya olarak gören ve organizasyonun 

mekanik araç ve gereçlerinden biri sayan geleneksel yaklaşıma bir tepki olarak 

ortaya çıkmıştır. Örgütsel mekanizmanın devamlılığının biçimsel ilişkilerden çok 

insan ve onun doğal ilişkilerinden meydana geldiğini düşünmüşler; dolayısıyla 

insanı,  örgütlenmedeki en önemli unsur ve insan davranışını da örgütlenmenin temel 

sorunu saymışlardır. Özellikle bireyin psikolojik ve sosyal yönüne vurgu yaparak 

örgütlerde yönetim anlayışına farklı bir bakış açısı getirmişlerdir. Araştırmalarda bu 

yönde gelişmiş ve en iyi örgüt yapısı için kişinin davranışsal özellikleri dikkate 

alınarak fizyolojik, psikolojik ve antropolojik etmenler (çalışma saati, dinlenme 

süresi, kültürel değerler…) inceleme konusu edilmiştir. Bu anlamda birey; sadece 

ekonomik ihtiyaçların karşılandığı mekanik bir parça olarak değil, onun davranış ve 

tutumlarını şekillendiren duyguları, özlemleri, kendine ait istekleri gibi birçok 
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manevi ihtiyaçları olabilen bir varlık olarak görülmüştür (Çevik, 2007:152; Fişek, 

1975, 163-172). 

 

1930-1950 yıllar arasında gelişen bu akım, esas itibariyle doğal örgütlenme ve grup 

davranışının, insanın davranışsal özelliklerine olan etkisini incelemiştir. Özellikle 1929 

ekonomik bunalımın etkisiyle ortaya çıkan üretim ve verim düşüklülüğünün etkisini ortadan 

kaldırmak için yapılan araştırma ve deney sonuçlarından oluşur. Hawthorne ve Harwood 

araştırmaları olarak bilinen ve bu çalışmalarda kullanılan psikolojik testlerle insana ve insan 

ilişkilerine verilen önemin ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Örgüt bireylerinin her şeyden 

önce insan olduğundan hareket edilerek özendirme ve ödüllendirme kavramlarının; sadece 

maddi terimlerle ifade edilmesine karşı çıkmışlar; üyeleri için sosyal dayanışma, paylaşma, 

arkadaşlık ve yardımlaşma gibi insana psikolojik olarak doyum sağlayan kavramsal değerleri 

ön plana çıkarmışlardır. Böylece örgütün sosyal yönünün geliştirilmesine bir yönüyle de doğal 

örgütlenmenin tanınmasına gayret edilmiştir (http://www2.aku.edu.tr). 

  

1.2.3. Modern(Çağdaş) Örgüt Kuramı 

 

Klasik örgüt kuramında bireyler; sadece üretimi ve verimliliği düşünen robotlar 

olarak düşünülürken, neoklasik modelde insan merkezli çalışmalar yapılmış ve örgüt 

içi bu yönde uygulamalar başlatılmıştır. Ancak, geleneksel yaklaşımların katı bir 

örgüt modeli öngörmesi ve davranışsal yaklaşımda da toplumsal ve sosyal ilişkilerin, 

özellikle samimiyetin örgüt içi ortama gereğinden fazla hakim olması sonucunda 

üyelerde meydana gelen performans düşüşü, organizasyonda aşırı gevşek yapının 

egemen olmasına yol açmıştır.  Bu durum örgüt bilimcilerini yeni arayışlara itmiş ve 

tüm bu arayışların sonunda her iki kuramı da analiz edip aksayan yönlerini çıkartan, 

her iki anlayışında iyi yönlerini işleyen bir bakıma iki modelin karışımı olan bir 

yaklaşım ortaya koymuşlardır. İşte bu anlayıştan ortaya çıkan kurama örgüt 

bilimciler, modern örgüt (yönetim) kuramı adını vermektedirler. Sucu (2000), 

Öztekin (2005) modern örgüt kuramı, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra meydana gelen 

gelişmeler paralelinde ortaya çıkan (özellikle 1960 ve 1970’li yıllardan itibaren 

Amerika birleşik devletleri başta olmak üzere, Avrupa’ya ve oradan da tüm dünyaya 

yayılmıştır.) ve günümüze kadar gelişerek devam eden uygulamaları içermektedir. 

Modern örgüt kuramı temelde açıklayan iki tür anlayış bulunmaktadır. Bunlar sistem 

ve durumsallık (koşul bağlılık) yaklaşımıdır. 
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1.2.3.1.Sistem Yaklaşımı 

 

Modern yaklaşımda örgüt, oluşumunu sağlamak ve devamlılığını sürdürebilmek için 

çevresindeki değişikliklere uymak zorunda olan bir sistem olarak tanımlanır. Sistem, 

çevresel sınırlar içinde iki ya da daha fazla parçanın, bileşenin bir araya gelmesiyle 

oluşan yapılardır (Kast ve Rosenzweig,1979:18). Ya da sistem, belirli bir çevrede 

birbirleriyle kesintisiz olarak ilişki halinde olan, bir veya birden fazla idealin 

gerçekleştirilmesi için eşgüdüm halinde hareket eden kısımlar bütünüdür.  

   

Bireyler, örgütler varlıklarının devamı için bağlı bulundukları çevreye ihtiyaç 

duyarlar. Klasik anlayışın aksine açık sistem kuramı, örgütsel yapıyı biyolojik 

sistemlerle açıklamaya çalışır. Buna göre, tüm canlı organizmalar yaşamlarını 

sürdürebilmek adına çevreyle bir etkileşim içindedir. Bu anlayışa göre, çevre ile 

sistem bir etkileşim ve karşılıklı bağımlılık ilişkisi içindedir. Çevresindeki 

farklılıklara göre iç mekanizmasını ayarlayan bir makine, açık sistem olarak kabul 

görebilir. Bu bağlamda canlı bir organizma, örgüt ya da grup açık sistem olarak 

düşünülebilir. Bu kuramın temellendiği diğer bir husus örgütlerin, organizmalar gibi 

birbirine bağlantılı alt sistemlerden oluştuğudur. Örgütün tümünü sistem olarak kabul 

edersek her birim kendi içinde alt sistemleri oluşturtur. Bireyler, gruplara ya da onlar 

da daha büyük sistemlere bağlanır. Kuramcılar bu anlayıtan hareketle, örgüt içi 

birimler ve ilişkileri inceleme noktasında altsistem yaklaşımını uyarladılar. Böylece 

bu yaklaşım, altsistemler ve çevre arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek adına önem 

kazanmıştır  (Morgan,1986:44-48). Yani Sistem kuramı, örgütü, iki ya da daha fazla 

parçadan, birbiriyle ilişkili ve birbirine bağlı alt sistemlerden oluşan bir bütün olarak 

algılar. Bu parçalar, temelde insan odaklı bir unsur ve organizasyonun diğer 

bileşenleri olan araç ve gereçler, ekonomik olanaklar, birimler arası ilişkiyi 

düzenleyen normlar, kültürel değerler, iletişim ağı, bireyler arası organik gruplar v.b. 

yapılanmalardan oluşabilir  (Gordon,1993;Kast and Rosenzweig,1979). 

 

Sistemleri iç içe geçen kare düzlemi olarak düşündüğümüzde (Şekil:1); merkezde yer 

alan orta nokta üst sistemi yani örgütün yönetsel merkezini ve onunla bağlantılı diğer 

noktalar ise alt sistemleri temsil eder. Bunun yanında tüm sistemi çevreleyen bir dış 

çevresi (yasal çevre, ekonomik çevre, sosyal çevre, teknolojik çevre) ve her alt 
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sisteminde kendi içinde bir iç çevresi (amaçlar ve bu amaçlara uygun politikalar, 

yönetim anlayışı, örgütsel kültür, çalışma ortamı) bulunur. Örgütü gruplardan ya da 

grupları da insanlardan oluşan bir topluluk olarak kabul ettiğimiz zaman tüm bu 

unsurların birbiriyle ilişkisi ve birbirine bağımlılığı çevrenin içinde meydana 

gelecektir. O halde örgütsel başarıyı ortaya koyacak davranışlar ve tutumlar örgütün 

sahip olduğu çevreden direkt olarak etkilenecektir.  Bu noktada sistem kuramı, ihmal 

edilen çevresel unsurları sisteme dahil ederek örgütleri, başka olay ve çevresel 

şartlarla inceleyecektir (Eren,2007:45; Kast and Rosenzweig,1979:17-18; 

Sucu,2000:70-72). Böyle bir yaklaşım, örgütün bir bütün olarak ele alınmasını 

sağlayarak organizasyonu iç ve dış olumsuz etkilere karşı daha dayanıklı ve daha 

dinamik hale getirecektir.  

 

            
                       

Şekil 1: Sistem Kuramının Şematik Gösterimi 

 

1.2.3.2. Durumsallık (Koşul Bağımlılık) Yaklaşımı 

 

Küreselleşmeyle birlikte ülke ekonomilerindeki değişim, teknolojik gelişmeleri de 

hızlandırmış ve böylece ülkeler yoğun bir rekabet ortamına girmiştir. Dolayısıyla 

böyle bir ortamda uluslararası işletmeler, organizasyonlar hızla değişen çevresel 

koşullara ve teknolojik gelişmelere uyum gösterme zorunluluğunu hissetmişlerdir. 

Böyle bir anlayıştan ortaya çıkan durumsallık yaklaşımı, temelde sistem yaklaşımını 

benimsemekle birlikte, sistem kuramının uygulamalardaki yetersizliği (yaklaşımların 

soyut kavramlara dayanması, genel söylemlerde bulunması) nedeniyle gelişme alanı 

bulan bir kuramdır. Bu yaklaşım örgütlenme yapısını, çevre şartları ve teknolojik 
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gelişmelere göre biçimlendirerek özellikle, teknolojinin organizasyon üzerindeki 

etkisine değinmiştir (Can,2002; Sucu,2000; Morgan,1986). Durumsallık teorisi, 

değişen çevre koşullarının (pazar ve teknoloji) oluşturduğu sorunların üstesinden 

gelmek için açık, esnek örgüt ve yönetim yapısının gerektiği yolundaki savdır. 

Otorite, koordinasyon, iletişim gibi örgüt birimlerinin değişimine karşı, örgütün 

değişen çevre şartlarına bağlı olarak uyarlanmasıdır  (Morgan,1986:50).  

 

Durumsallık yaklaşımında örgüt bilimciler, en iyi organizasyon yapısı için her şeyin 

koşullara bağlı olduğunu, örgütün işleyişinin daha çok bu iç ve dış etkenler 

arasındaki ilişkiler tarafından belirlendiğini ve böylece her koşulda geçerli bir örgüt 

yapısının olmadığını savunmuşlardır. Örgütün içinde bulunduğu teknolojik ve 

çevresel şartlar en uygun yapının belirlenmesinde önemli faktörler olarak kabul 

edilmiş; bunun sonucu olarak da örgütlenme yapısı-teknoloji-çevre koşulları-örgütün 

büyüklüğü arasındaki çok yönlü ilişkiler araştırma konusu olmuştur. Bu manada 

çevresel ve teknolojik koşulların değişebilirliği karşısında örgüt, varlığını devam 

ettirebilmek için farklı koşullarda farklı yöntem ve teknikler uygulamalıdır. Özetle, 

durumsallıkta tek bir plan ve model yoktur. Amaca uygun değişkenler belirlenir ve 

bunlar içinden organizasyon için en uygun önermeler seçilerek uygulanır ( 

Koçel,2005:274-277; Sucu,2002:82-84).  

  

Tüm örgüt kuramlarının ortak noktası bir organizasyonun varlığını sürdürebilmesi 

için neler yapılmalıdır. Daha iyi bir örgüt yapısına nasıl ulaşabiliriz. Tüm kuramlarda 

amaçlar aynı olmasına rağmen uygulamada yöntem ve anlayışlar 

farklılaşabilmektedir. Günümüzde ise, sanayileşmenin çok yoğun olduğu bilginin 

çabuk tüketildiği bir dönemde haliyle farklı örgüt ve yönetim yaklaşımları 

geliştirilebilmektedir. Özellikle küreselleşme olgusunun tüm hızıyla yaşandığı bu 

dönemdeki gelişmeler beraberinde yeni yöntem ve teknikleri de beraberinde 

getirmiştir. Bunu organizasyonun en küçük birimi olan klan ya da aile 

örgütlenmelerinde de görmekte ve karşılaştırma yapabilmekteyiz. 

 

1.3. Kültür-Örgüt İlişkisine Yönelik Kuramsal Yaklaşımlar 

 

Tüm insanlar sosyal, kültürel ve ekonomik bir işleyişin içerisindedir. İnsan, belirli bir 

örgütün örgütte belirli bir kültürün parçası olarak varlığını devam ettirir. Çoğu 
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durumda insanlar, herhangi bir sebeple karşılaşmış olduğu sorunlarını çözmek ve 

ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla örgüt adı verilen kümelere ihtiyaç duyar. Bunu 

yaparkende en önemli araç olarak kültür olgusunu kullanır. Topluluk içindeki aynı 

ortak kültürel değerlerin paylaşılması, bireylerin birbirleriyle etkileşim içinde 

ilişkilerini sürdürmelerine katkı sağlar. Grup içinde oluşturulan böyle bir oluşum, 

güvene dayalı dayanışmanın da önemli bir göstergesi olarak kabul görür.  

 

Sosyal bilimlerin en fazla üzerinde durdukları uğraş alanlarından biri örgüt ve onun 

yapısıdır. Bu yüzden, örgütü anlamaya ve açıklamaya yönelik birbirinden farklı 

birçok yaklaşım ortaya konmuştur. Örgütlenmeler, belirli insan topluluklarınca 

oluşturulan ortak amaç etrafında bir araya gelen farklı ya da aynı kültürel özelliklere 

sahip olan insan kümelerinden oluşmaktadır  (Hicks,1979; Luthans,1981).  Kültür ise 

örgütlenmeyi oluşturan, onu biçimlendiren, karar, plan ve politik yaklaşımların 

belirlenmesine yönelik tavır ve davranışlardır. Örgüt içindeki ilişkileri güçlendiren 

ve yönetsel hiyerarşideki rolleri tanımlayan, örgütlenmenin etkinliğine ve 

verimliliğine etki eden yapısal bir süreçtir.  Bu yönüyle örgüt-kültür ilişkisi, birbirini 

tamamlayıcı birçok unsuru bünyesinde barındıran, birbirini etkileyen sistematik 

olarak bir işleyişe sahip olan sosyal ilişkiler bütünüdür.  

 

Kültür-örgütsel yapı arasındaki ilişkiler, kültürün, örgütsel sistem içindeki yeri ve 

önemine yönelik yaklaşımları da beraberinde getirmiştir. Kültürel dinamiklerin 

niteliği, o yapı üzerinde bir şekilde belirleyici etken olacaktır. Bu yönüyle kültürün 

yönetim unsurları üzerindeki etkisi kaçınılmazdır. Ancak buradaki temel sorun 

bunun ne ölçüde olduğudur. Bu durum araştırma konusu olmuş ve kimi 

araştırmacılara göre kültür, örgütsel yetke üzerinde sadece belirli oranda ya da 

kısmen etkili olabilen ve bunun sonucunda yetkenin şekillendirdiği, örgüt yapısına 

göre biçimlenen ara bir unsurdur; kimilerine göre ise kültür, örgüte yön veren 

değerler yumağı bir güçtür  (antropoloji okulu).  Birinci grup araştırmacılar kültürü, 

örgütün sahip olduğu bir iç dinamik bir değişken olarak ifade eder.  Bu yaklaşıma 

göre kültür, yönetimce ya da örgütçe yönlendirilebilen ve yaratılan sosyal bir 

olgudur.  Kültür, bazı ihtiyaçları karşılayan bir araç ya da örgütsel sosyalizasyonu 

sağlayan bir mekanizmadır. Bu kuramcılar kültürü, örgütün ideallerinin 

gerçekleştirilmesi için kullanılan temel bir argüman olarak görürler. Bu durumda, 
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örgütün tamamında paylaşılan baskın bir yapı ve buna yönelik uyulması gereken 

politikalar vardır. Buradan hareketle kültür bir değişken olarak düşünüldüğünde, 

örgütsel başarı için amaç değil hedefe ulaşmak için araç rolündedir  (Meek,1988; 

Smircich,1983; Fedor ve Werther,1995;Morgan,1986).   

 

Antropologlar kültür olgusunu, toplulukları, farklı kültürlerdeki insan davranışlarını 

sonraki aşamada ise kültür ve örgütsel yapı arasındaki ilişkiyi çözümlemek için 

kullanırlar. Bunu yaparken de geleneksel olarak kullanılan nicel araştırma 

yaklaşımını benimsediler ve bu teknikleri sayısal, ölçülebilir hale getirerek 

örgütlerdeki, kültürel etki alanını (belirli bir sosyal grubun davranışsal 

özelliklerinden, örüntülerinden yararlanarak) tanımladılar  (Lillis ve Guang,2010:99-

100). Şöyle ki, kültürel farklılıklar, toplulukları birbirinden ayırdığı gibi  (Lillis ve 

Guang, 2010),  örgütlerde kendine has kültürel özellikleriyle birbirlerinden ayrılırlar. 

Örneğin, kabile yaşamında her üyenin kabile üyelerine ve yabancılara karşı nasıl bir 

davranış sergileyeceğini gösteren totem ve tabu gibi önem atfettikleri değerler 

olduğu gibi (davranışlarımızı içinde bulunduğumuz kültürün bir yansıması olarak 

kabul edebilmek), örgütlerin de üyelerin nasıl davranması gerektiğini gösteren 

kendine özgü örgütsel kültürü vardır (Robbins,2003:3,230). Buradan hareket eden 

daha çok antropoloji ekolü benimseyen diğer grup araştırmacılar kültürü, örgütün 

kendisi olarak ele alarak bir noktada örgüt ile kültürü özdeşleştirmekte hatta kültürü, 

örgütü kapsayıcı yönlendiren ana bir unsur olarak görmektedir.  Onlara göre, örgütün 

kültürel boyutu olan antropolojik temalar (örgütçe paylaşılan ortak değerler, davranış 

örüntüleri, alışkanlıklar…) bir şekilde dikkate alınmalıdır. Bu şekliyle kültür, örgüt 

hayatının tüm alanlarını kapsar; örgüt üyelerine ortak bir kimlik aşılayarak bireyin 

örgüte bağlanmasına yardımcı olan iç dinamikleri sunar. Kültür aktarımı yoluyla 

üyelerce paylaşılan davranışlar, inançlar, değerler, tutumlar... gibi unsurlardan 

yararlanarak örgütte ortak yaklaşımların benimsendiği örgütsel bir kültür yaratır. 

Yani bu anlayışta kültür, örgüt içi davranışları sınırlayıcı, şekillendirici bir özelliğe 

sahiptir. Robbins  (2003:233)  bu noktada kültürü, davranışları yönlendirme ve 

şekillendirme konusunda önemli bir araç yapan, kültürün paylaşın anlamlar bütünü 

olmasıdır. Bu şekilde örgüt içi güçlü bir kültür, davranışsal tutarlılığı arttırır; örgüte 

adapte olmayı hızlandırır. Bu kuramcılar, diğer yaklaşımın aksine, kültür- örgüt 

ilişkisine farklı bir bakış açısı getirerek kültürün kompleks yapısının gereği 
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yönlendirilemeyeceği görüşünü savunur. Bu söyleme göre, kültürün kaynağının 

sosyal bütünleşme olduğu, bireylerin zaman içinde sosyal bütünleşme adı altında 

kendi istekleri doğrultusunda örgütü değiştirerek örgüte yön verdikleri şeklindedir. 

Bu anlayışa göre kültür, üyelerce paylaşılan ortak idealler, değerler, semboller, 

ritüeller ve törenler, hikayeler, davranışlar…aracılığıyla örgüt içinde oluşturulan ayrı 

bir paradigma  ve bu şekliyle  yönetsel değerler tarafından yönlendirilemeyen bir güç 

olmaktadır. O halde kültür, süreç içerisinde örgüt üyelerine ortak bir kimlik ve kişilik 

kazandıran, bireylerin ben olarak değil, bizlik duygusuyla hareket etmelerini 

sağlayan ve bu yönüyle kişinin tüm davranış biçimlerini şekillendiren temel araçtır  

(Smircich,1983; Doğan,1994; Robbins,1998; Lillis ve Tian,2010; Hampden,1992; 

Meek,1988; Şişman, 2002; Allaire ve Firsirotu,1984).  Bu şekilde,  örgütün kültürel 

boyutu olan, örgütsel hikâyeler, törenler ve ayinler,  sembolik işaretler, davranışsal 

unsurlar ve diğer kültürel öğeler örgüt içinde dikkate alınmakta ve antropolojide 

geliştirilmiş olan bu kavram ve yaklaşımlar ile daha önce sosyal bilimlerce gereği 

kadar incelenemeyen ve açıklanamayan örgütsel olayların daha ayrıntılı bir şekilde 

incelenmesine olanak sağlanmaktadır  (Schein,1990:110). Bu konuda, karşılaştırmalı 

yönetim, kurum kültürü, ortak kültür, örgütsel biliş, örgütsel sembolizm ve bilinç dışı 

süreçler gibi temel başlıklar antropoloji kaynaklı kültür ve örgüt arasındaki karşılıklı 

etkileşimin bir sonucu olarak görülmektedir (Smircich,1983:341). 
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Şekil  2: Kültür ve Örgüt Kuramlarının Ortak Araştırma Alanları 

 
Antropojide Kültür Yaklaşımı            Örgüt ve Yönetim                   Örgüt Teorilerinde 

                                                          Araştırma Konuları                Örgüt Kavramları  

  

 
 

 
 

 
 

Smirch, L. (1983).  s.345. 

 

 

Kültür ve örgütsel yapı arasındaki benzer diğer bir antropolojik yaklaşım olarak da 

örgütün, tüm antropoloji okullarını içine alacak şekilde incelemesini ve analizini 

olanaklı kılmasıdır. Kültür bu yönüyle, sosyo-kültürel bir sistem(örgüt) içerisinde 

değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, fonksiyonistler, yapısal-işlevciler, ekolojik 

adaptasyon okulu, tarihsel-difisyonist okulu, bilişsel okul, yapısalcılık ve sembolizm 

olarak antropolojinin ortaya koyduğu çeşitli kuramlar içesisinde örgüt-kültür 

Yapısalcılık: Kültür, zihnin 

bilinçdışı faaliyetlerinin bir 

ürünüdür. 

 

Bilinçdışı süreçler 

ve örgütler 

Dönüşümsel örgüt teorisi: 

Organizasyon şekilleri ve 

uygulamaları bilinçdışı süreçlerin 

oluşumudur. 

Bilişselcilik(etnobilim): 

Kültür, paylaşılan biliş 

sistemidir. İnsan aklı sınırlı 

sayıda kuralları ile kültür 

oluşturur. 

 

 

Örgütsel biliş 

 

 

 

Sembolizm: Kültür paylaşılan 

anlamlar ve semboller sistemidir. 

Sembolik eylemin anlaşılabilmesi 

için, okumak veya çözümlemek 

gerekir. 

 

Örgütsel 

sembolizm 

Sembolik örgüt teorisi: örgütler 

sembolik düşüncenin modelleridir. 

Organizasyon, paylaşılan anlamlar 

ve paylaşılan gerçekleri 

kolaylaştıran dil gibi sembolik 

modlar arasında korunur. 

Bilişsel örgüt teorisi: örgütler, bilgi 

sistemleridir. Örgütler, örgüt 

üyelerinin sorumlulukları dahilinde 

ve belirli bir kural içerisinde 

çalışarak öznel anlamlar ağı 

oluşturdukları bir yapıdır. 

Fonksiyonalizm:  

Kültür, insanın biyolojik ve 

psikolojik ihtiyaçlarını 

karşılayan bir araçtır. 

Kültürlerarası ya da 

Karşılaştırmalı 

yönetim 

Yapışalcılık – İşlevselcilik: 

Kültür fonksiyonları, uyumlaştırıcı 

ve düzenleyici bir mekanizmadır. 

Bireyleri sosyal yapılar içerisinde 

bir araya getirir. 

 

 
Kurumsal kültür 

Durumsallık teorisi: Örgütler 

çevrelerindeki değişimlere 

uyum gösteren organizmalardır. 

Klasik yönetim teorisi: 

Örgütler, ideallerin 

gerçekleştirilmesi için gerekli 

olan sosyal araçlardır. 
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arasındaki ortak sayıtlılar ortaya konmuştur. Bu kapsamda,  işlevselciere göre kültür, 

insanların belirli sorunlarını gidermeli ve ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.  Mitler, 

kurumlar (örgütler, yapılar…), politik süreçler ve diğer kültür ürünleri bireylerin 

sürekli olarak gereksinimlerine hizmet etmelidir. Bates (2009:27-28), bu kuramın 

teorisyenlerinden Molinowski, insanın yaşam alanında üç temel ihtiyacının 

bulunduğunu varsaymaktadır.  Bunlar: (i) biyolojik ihtiyaçlar (besin, cinsellik…)  (ii) 

araçsal ihtiyaçlar (eğitim, normlar…) (iii) bütünleştirici ihtiyaçlar (ortak amaçlar, 

beklentiler…).  Topluluklar bu ihtiyaçları karşılamak içinde din, sanat, akrabalık, 

hukuk, aile gibi örgütsel yapılar geliştirmektedir. Yapısal-işlevcilere göre ise kültür, 

belirli bir insan grubunun toplumsal yaşama uyumunu sağlayan en önemli 

bileşenidir. Organizasyonlar ise, hedefleri, amaçları ve ihtiyaçları ve onların çevreleri 

ile etkileşim içinde olan sistemlerdir. Topluluklar ve onu oluşturan bileşenler, adet, 

inanç, gelenek, davranış örüntülei… kendi içinde belirli bir işlevi (ya da fonksiyonu) 

olan düzenlenmiş birbirine bağlı bir sistemin parçalarıdır. Ekolojik-adaptasyon okulu 

kültürü, insan topluluklarının ekolojik adaptasyonunu sağlayan önemli bir etken, 

sosyal olarak iletilen davranış kalıplarını da bir sistem olarak kabul eder. Tarihsel-

yayılmacı okula göre, belirli bir sistem içerisinde yer alan kültürel özellikler, göçler, 

kültürleşme ve asimilasyon süreçlerinin bir sonucu olarak yer değiştirirler veya 

yayılırlar.  Difizyonistler, kültürel dönüşümü tarihsel faktörle açıklama çabası içine 

girerler ve bu noktada örgütler, özellikle form, yapı ve süreçleri ile kendine özgü 

tarihsel koşulları yarattığı düşünülen kültürel değişime katkı sağlarlar. Böylece, 

organizasyon yapısının farklı kültürlerde yayılmasına da olanak tanırlar. Bilişsel okul 

kültürü, birçok kavramı bir araya toplayan düşünsel sistemin bir ürünü olarak ifade 

eder.  Bu anlayışa göre kültür, insan zihninin çevresini(örgütlenmeyi) algılaması ve 

anlamlaştırması bakımından belirleyici bir faktördür. Yapısalcı yaklaşım kültürü, 

zihnin bilinçdışı faaliyetlerinin bir ürünü olarak nitelemekte ve örgütleri bu anlamda 

çözümlemektedir. Örneğin Levi-strauss akraba örgütlenmelerini, zihnin bilinçsiz 

düşünce düzeyi tarafından geliştirildiğini ve farklı toplumlardaki benzer akrabalık 

formlarının (evlilik biçimleri, üyeler arasındaki rol paylaşımı, soydanlık ilişkileri…), 

grup içi gizli genel yasaların etkileşimiyle ortaya çıkan olayların sonucu olduğunu 

belirtmektedir. Diğer bir yaklaşım, kültürün sembolik olarak (göstergebilimsel okul), 

örgüt üyelerince paylaşılan bir dizi anlamlar ve semboller sistemi olarak 
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tanımlanmasıdır. Bu manada kültür, aklın bir ürünü olarak kavramsallaşmakta ve 

insanların algılarını genişleterek çevreyi ya da örgütü anlamada gerek duydukları 

ürünleri (araç veya modelleri)  sağlamaktadır  (Allaire ve Firsirotu,1984:197-207). 

 

Örgütlerinde insanlar gibi kendine özgü kültürel özellikleri vardır. Bu aidiyet 

duygusu, bireyin kişiliğinin oluşmasında ve bulunduğu yapıya entegre olmasında en 

önemli ayraçtır. Dolayısıyla, kültür ve onun fonksiyonları organizasyon üzerinde 

belirleyici etkiye sahiptir. Örgütün sürekliliği ise büyük ölçüde o yapının kültürel 

öğelere (değerler,tutumlar,inançlar,düşünceler,tutumlar….) verdiği değer ile ölçülür. 

Kültür, örgütlenmede davranışları, ilişkileri, inançları v.b. unsurları bir düzene 

koyarak ortak bir değer oluşturur. Diğer bir yaklaşımla kültür, örgüt içi ortak bir 

deneyim oluşturarak bireylerin davranış ölçütlerinin benzer olmasını sağlayacaktır; 

böylece örgütün yapısına özgü belirli davranış kalıpları oluşturarak bu davranışlara 

standartlar getirecektir. Örneğin, örgüt içi stres ve gerginliğin arttığı durumlarda 

kültürel öğelerin değişim yoluyla bu alanlarda yoğunlaşması ve buradan ortak 

varsayımlar ortaya koyabilmesi örgütlenmenin sürekliliği bakımından önemli bir 

vurgudur. Bu şekliyle kültür, örgüt içinde davranışları biçimlendiren, kuralları 

belirleyen, üyelerin ortak inanç ve beklentileri doğrultusunda örgütü şekillendiren 

hem sosyal bir süreç hem de bir güç olacaktır. 

 

Kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak bir beklenti içinde olması örgütsel yapılanmanın 

varlık nedenidir. O halde kültür, örgütün sürekliliği için itici bir güçtür. Yani kültür, 

bireylerin aynı değerler etrafında bir araya gelmesini sağlayarak onları ortak bir 

amaca ulaşma noktasında güdüleyerek motivasyonu ve beraberinde beklenti gücü 

yüksek bireyler haline getirecektir. Şu halde kültürel dinamikler, örgüt üyelerini; 

sadece isteklendirme, özendirme faaliyetlerinde değil, aynı zamanda örgütsel amaca 

ulaşmada üyelere anahtar rol oynayan temel yaklaşımları sunacaktır. Dolayısıyla 

kültür, örgütü hem anlamlandıran hem de işlevsel yönüyle örgütü bir arada tutan 

temel değerler bütünü olacaktır. 

 

Öte yandan, örgütsel sistem kültürel yönüyle, kurulum ve gelişim aşaması olarak da 

ayrı ayrı incelenmelidir. Şöyleki, Robbins (2003:241-242), bir örgütün ilk oluşum 

aşamasında yetkenin örgütlenme üzerinde belirgin bir etkisi bulunur. Bu durumda 
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örgütsel kültür, organizasyon içinde sığ denilebilecek zayıf bir anlayışla temsil edilir. 

Süreç içerisinde örgütsel yapının kemikleşmesi ve kalıcı hale gelmesi, kültürün örgüt 

içinde baskın hale gelmesi sonucunu ortaya çıkarır ki bu hal, üyelerin örgüt içinde 

oluşturulmak istenen yeni kültüre, değişime direnç göstermesine sebep olabilir. 

Çünkü kültürün oluşturulması ve kalıcı hale gelmesi zaman almıştır ve bir kere 

oluşturulduktan sonra üyelerce korunmak ister. O halde yeni örgütsel kültürün, 

örgütün tamamına hakim olması da uzun zaman alabilmektedir. 

 

Dolayısıyla, yukarıda bahse konu birden çok yaklaşım analiz edildiğinde değişik 

önermelere erişilmektedir. Her iki kavramın da temel noktası geniş anlamda insan 

yaşamını, sosyal sistemi dar anlamda ise kültürel örgütlenme olgusunun işlerliğini 

ifade etmektedir. Söz konusu söylemlerden hareketle her iki yaklaşımı ortak bir 

noktada buluşturan bir senteze ulaşılabilir. Diğer bir deyişle hiçbir kavramın yönetsel 

hiyerarşik yapıda üstün olmadığı, her iki kavramı da bir bütünün parçaları olarak 

düşünüldüğü zaman o örgüt ya da sosyal birimin verimliliği ve devamlılığı açısından 

daha yararlı olabilecektir. Ancak, geleneksel örgüt yapılanmalarında kültürün 

oynadığı rol resmi gruplara göre daha fazladır. Soya dayalı ataerkil yapıların olduğu 

informal sistemlerde kültürel unsurlar toplululuğun tamamında yerleşik değerler ve 

uyulması zorunlu olan kurallar bütünü olarak kabul görmektedir. Bu gibi 

yapılanmalarda kültür olgusu örgütler üzerinde baskın bir anlayışın hakim olmasına 

ve yegane bir güç olarak kabul edilmesine yol açabilir. Dolayısıyla bu tür 

örgütlenmelerde, kültür ve örgüt arasındaki ilişkiler ağı, tüm bu unsurlar dikkate 

alındıktan sonra değerlendirilmeli ve bu açıdan da ayrıma gidilerek analiz 

edilmelidir. 
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2. Kültürel Yapı ve Akraba Örgütlenmesi 

 

Kültürel yapı, topluluğu oluşturan maddi ve manevi tüm kültürel öğelerin kendine 

has biçimlenmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bireylerin, topluluk içindeki ya da aile 

bireylerinin  birbirleri arasındaki ilişkiler yumağı davranışları ortaya çıkarırken; buna 

karşılık bu ilişkilerin oluşturduğu statüler, normlar, roller, değerler, varsayımlar..gibi 

öğelerin her biri veya her bir unsurun karşılıklı etkileşimi  kültürel yapılanmaları 

meydana getirir. Kültürel yapı, bireyin doğumuyla hazır bulduğu, var olan ve 

kültürlenmeyle öğrenilecek olan soyut ve somut tüm ürünleri kapsar. Yani kültürel 

yapıyı iki olgunun bileşkesi olarak düşündüğümüzde bir tarafta insanların var olan 

doğal çevresiyle bütünleşik geleneksel davranış ölçütleri ve ortaya konulan maddi ve 

manevi ürün, diğer tarafta ise kişilerin kültür aşılanmasıyla, sosyalleşme yoluyla elde 

ettikleri ve aktardıkları kültürel öğeler bulunur. Her bir öğeyi bir yapı ya da onun 

bileşenleri olarak kabul edersek kültürel yapı, tüm bu unsurları içine alan toplumsal 

değişmeyi yönlendiren önemli bir etken, aynı zamanda geniş bir organizasyondur.  

Hatta toplumsal yapının ortaya çıkışını ve burada meydane gelen değişimi, kültürel 

değişimde meydana gelen(yapay ve doğal çevre) çevreye bağlarsak (ya da kültürel 

çevrede meydana gelen değişimin neden olduğu düşünülürse) toplumsal değişim ya 

da toplumsal çevre yerine kültürel çevre (yapı) kavramını pekâlâ kullanabiliriz. 

 

Kültürel yapı üzerinde birçok faktör etkili olabilir; ama bunlar içerisinde en 

belirleyici öğe kültürel değişimdir. Yapay ve doğal çevrede meydana gelen 

farklılıklar (teknoloji, inançlar, değerler, normlar, ekonomi, fikir ve düşünceler, 

demografik yapı, icatlar…); kısaca kültürün maddi ve manevi unsurlarındaki tüm 

değişimler ve bunlar arasındaki etkileşimler kültürel değişimi ifade eder. Ancak 

kültürel değişimin diğer bir çözümleme gerektiren yönü vardır ki o da değişimin, 

kültürel yapıya yani bireylerde veya toplumlarda ne derece pozitif katkı sağladığıdır. 

Kültür,  istisnalar hariç durağan bir kavram değildir- dünyanın bazı bölgelerinde ilkel 

yaşam biçimi varlığını hala sürdürmektedir- zamanla çevresel faktörlere bağlı olarak 

değişim ve gelişim göstermektedir. Genel olarak bu değişimin temel uygulama alanı 

da kültürel yapı ve onun unsurlarıdır.  Dolayısıyla, kültürde meydana gelebilecek bir 

değişim unsuru doğrudan yapıyı etkilemekte ve yapıda meydana gelen böylesi bir 

değişim de birey ve topluluk bazında etkisini gösterebilmektedir. Diğer yandan, 
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değişimin gözlemlenebildiği topluluk içinde yaşayan tüm insanların, karşılıklı 

ilişkisini ya da toplum içindeki konumunu belirleyen toplumsal birimler bulunur. Bu 

birimlerden her biri, bireyin sosyal yaşam biçimini ve yaşamsal çevresiyle doğrudan 

alakalı olan örgütleri açıklar. En bilindikleri ise akrabalık ve soydanlık ilişkilerinden 

ortaya çıkan örgütlenmeler ve evlilik sistemleridir. Her iki kültürel yapının ortak 

noktası ise temel oluşumlarının aile örgütlenmesine dayanmasıdır.  

 

Tüm toplumlar özünde bazı temel sosyal grupları içerir. Genellikle en yakın ilişkileri 

açıklamak için kullanılan olağan yaklaşım ise birincil ilişkileri; yani akrabalık, aile 

ve evlilik kurumlarını incelemektir (Eriksen,2004:101). Aile ve akrabalık kavramları, 

kapsam olarak iç içe geçen anlam olarak birbirini bütünleyen yapılardır. Aile ve 

akrabalık sistemlerini çözümleme yaparken antropologlar,  aileden ya da akrabalık 

teriminden hareket ederek bu yapıları incelemişlerdir. Yapılan çalışmada ise her iki 

sistemin kendi içindeki öznel koşullarından hareket ederek her bir terimi ayrı ayrı 

incelemek çözümleme için daha açıklayıcı bir yaklaşım olacaktır.   

 

2.1. Aile ve Evlilik  

 

İnsanlar, bireylerden meydana gelen doğal ve yapay çevrenin bir arada olduğu 

sosyal/kültürel sistemin içinde yaşarlar. Haliyle her canlı gibi insanda yaşamını 

sürdürebilmek ve toplum içinde bir yer edinebilmek için, kültürel yapı içinde 

akrabalık, evlilik, din, aile, dernekler ve resmi örgütlenmeler gibi toplumsal 

kurumlara ihtiyaç duyarlar.  Sosyal-kültürel yapılanmalar (evlilik türü, eğitim biçimi, 

normların oluşma şekli, aile yapısı, inanç durumu, davranış örüntüleri…),  o topluluk 

içinde yaşayan tüm üyelerin birbirleri arasındaki ilişkileri belirler ve eylemlerini 

şekillendirir.  Bunlar hem toplumun hem de birey yaşamının sürekliliği bakımından 

gerekli olan örgütlenme yapılarıdır. Bu yapılanmalar arasında en önemli kültürel 

birlik ise ailedir.  

 

Hepimiz evlilik ve aile kavramı hakkında bulunduğumuz ortam, çevremiz ya da kitle 

iletişim araçları sayesinde kısmen de olsa bir şeyler biliriz. Esasen, aile ve evlilik 

hayatı hakkındaki pek çoğumuzun görüşünü kültürel değerler ve ekonomik unsurlar 

biçimlendirmektedir. Kültürel doktrin ve normlar, evlilik ve aile davranışını 
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kurumsallaştırmakta ve bu tür yapılanmalarda ayırıcı; aynı zamanda birleştirici bir 

görev üstlenmektedir. Örneğin, evlenecek çiftlerin yaşının hem kültürel öğeler hem 

de kanunlar bakımından kabul görmesi ya da akrabalık ilişkilerine dayanan bir aile 

birlikteliğinin, kültürel değerlere uygunluğun denetlenebilmesi tarafların eş seçimini 

doğrudan etkilemekte ve düzenlemektedir. Yani, gelenekler, görenekler, din, 

kanunlar, davranış biçimleri v.b özellikler evlilik ve aile yaşamının normatif 

yönlerini, yapılması ya da yapılmaması gereken şeyleri bizlere bildirmektedir. Bazen 

de bu durum tamamen kendi tecrübemiz, kişisel görüşlerimiz doğrultusunda 

şekillenebilmekte ve neyin doğru, neyin yanlış veya neyin kötü, neyin iyi olduğuna 

bireysel olarak karar verilebilmekteyiz  (Miller,1996).  

  

2.1.1. En Küçük Sosyal (Kültürel) Örgüt: Aile Örgütlenmesi 

 

Toplumun en temel unsurlarından biri olan aile ve onun fonsiyonel özellikleri, 

antropologların en çok uğraş verdiği alanlardan biri olmuştur. Aile birliği ve onun 

yapısal özellikleri, içeriğinde birçok değişkeni barındıran bir ilişki ağının olması 

sebebiyle toplumlarda anlamsal ve işlevsel yönü en fazla konu edilen ve önem 

verilen örgütlenme biçimidir. İnsanın tarihsel geçmişinden bu yana devam eden 

sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler aile yapısını da belirgin şekilde etkilemiştir. 

Özellikle sanayileşme sürecinde yaşamın hemen hemen her alanında görülen değişim 

ve gelişim süreci-kültür etkileşimleri ve teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler aile 

yaşantısının da yeniden şekillenmesine neden olmuştur- beraberinde aile kavram ve 

yapısını da değiştirmişir. Hal böyle olunca farklı kültürler arasında aile olgusu da 

farklı anlamları ve farklı yapıları açıklamada kullanılmış ve bunun sonucunda birden 

çok aile tipolojisiyle karşılaşılmıştır. Diğer yandan, zaman ve mekana göre değişim 

gösteren aile sistemi, statükonun hakim olduğu küçük ölçekli, geleneksel topluluklar 

da bir alt sistem olarak özelliğini korumaya çalışmıştır. 

 

Aile, biyokültürel bir yapı olup hem biyolojik hem de kültürel örgütlenme özelliği 

gösteren bir birlikteliktir. Yapılar içinde belki de en karmaşık anlama sahip olan bu 

kavram, geniş anlamda tüm akrabalık bağlarını ve ilişkilerini içine alan geniş bir 

organizasyondur. Dar anlamda ise, evlilik ya da kan bağı ile bağlı anne, baba ve 

çocukların bir araya gelmesiyle oluşan küçük örgütlenme biçimidir. Aile, kültürel 
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yaşamdaki en temel kurumların başında gelir. Böyle olması sıfatıyla da varlığı ve 

önemi tartışmasız en önemli sosyal (kültürel) örgütlenmelerden biri olmuştur. 

 

Aile sözcüğünün anlamının tam olarak ortaya konamamasının en önemli 

sebeplerinden biri, akrabalık teriminde ve belli bir popülasyon içinde bu kavramın 

çok geniş bir şekilde yer almasıdır. İşlevsel ve yapısal yönünün topluluklar arasında 

hatta topluluk içi zaman ve mekâna bağlı olarak birden çok değişkenlik 

gösterebilmesi ifadeyi daha da karmaşık hale getirebilmektedir. Bu çok anlamlılığa 

bağlı olarak da aile kavramı, farklı terimlere karşılık gelerek anlam genişlemesine 

uğramaktadır. Aile ilişkileri temelde kan bağına dayalı olsa da evlilik, evlat edinme 

veya sosyal ilişkiler neticesi de ortaya çıkabilmektedir. Bir yönüyle aile, aynı yaşam 

alanını paylaşan insanlardan oluşan gruplara denirken (aynı çalışma ortamı içinde 

bulunma durumu: aynı çiftlikte, aynı dükkan da veya aynı işyerinde çalışma hali 

v.b.); diğer bir yönüyle de bir yerli gruba, ev halkına ya da akrabalık şeceresine bağlı 

olarak o grupta yer alan tüm kişilere karşılık gelmektedir. Bunu takiben özellikle 

1980 entelektüel iklimle başlayan ve 1990’larda hız kazanan ve sosyal 

adlandırmalarda sözcüklerin yeniden adlandırılmasına yönelik uygulamalar, aile 

sisteminin de yeniden analiz edilip adlandırılmasına yol açmış ve beraberinde pek 

çok kültürel sınıflandırmalar aile kavramıyla açıklanır olmuştur.  Şöyle ki, önceleri 

aile, analitik kavramı olan tekil ya da çoğul olarak ifade edilirken, sonraları anlam 

genişlemesine uğrayarak sosyal(kültürel) örgütlenmenin doğal formu olarak, tarihsel 

ve kültürel sistem içinde belirli bir sembol olarak ya da belli bir ideolojik sistemi 

temsil etmesi için kullanılmıştır  (Pine,2010:277; Segalen,1986:13; Silverstein and 

Ruiz,2009:606).  

 

Yerine getirdiği işlevler ve topluluk içindeki yaygınlığından dolayı aile, 

sosyal(kültürel) örgütlenmeler içinde birinci sırada yer almaktadır. Yeni nesillere 

topluluk değer ve yargılarının aktarılarak onlara topluluk bilinci sağlayan en temel 

birimdir (Gökçe,1996). Çünkü ailenin temel görevlerinden biri insan neslinin 

devamlılığını sağlamak, ikinci temel görevi ise çocuğun kültürleme sürecine katkıda 

bulunmaktır. Bir ailenin oluşumunda ve sürekliliğinde ortak beklentiler(duygusal ve 

ekonomik dayanışma, ritüeller, gelenekler, görenekler…) önemli yer tutar.  Aile, bir 

topluluğun sürekliliğini sağlayarak, topluluğa özgü kültürel kimliğin, genç nesillere 
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kültürleme sonucu(kültür aktarımı) sağlıklı bir şekilde aktarılmasını sağlar. Bu 

özelliğiyle aile, bir topluluğun hem gelişim noktası hem de devamlılığını sağlayan 

önemli bir öğesidir. Çünkü bir kişinin doğumuyla birlikte psiko-sosyal gelişimi 

başlamakta ve bu gelişimin tamamına yakını aile tarafından verilmektedir. Özelikle 

bu durumu (kişiliğin neredeyse tamamının ailede şekillenmesi), sosyo-ekonomik 

düzeyi gelişmemiş ya da ilkel olarak niteleyebileceğimiz dışa kapalı topluluklarda 

daha çok görebilmekteyiz.  

 

Aile toplumun en önemli parçasıdır; doğal olarak yaşadığı toplumun yaşam biçimine 

bağlı sosyal bir birimidir. Dolayısıyla, zaman içinde bulunduğu çevrede meydana 

gelen değişme ya da kuşaklar arasında oluşan bireysel tavır anlayışı ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan kültürel farklılıklar aileyi de etkilemiş ve değiştirmiştir. 

Özellikle, modernleşme uygulamalarının ya da sanayileşme çabalarının getirmiş 

olduğu sosyo-ekonomik düzey beraberinde aileleri daha bağımsız ve sayıca daha az 

bireylerden oluşan bir yapıya dönüştürmüştür. Georges (2006),  kırsal yaşam tarzı ile 

özdeşleşen geniş aile tipi süreç içinde-köyden kente olan göçün artarak devam 

etmesi- yerini çekirdek aile yapısına bırakmıştır. Bu süreci tetikleyen en önemli 

değişim ise siyaset ve yönetişim unsurlarının kentsel yaşam alanlarının neredeyse 

tümüne hakim olmasıdır. Diğer bir ifade ile ilkel toplumlardan günümüz 

toplumlarına gelinceye kadar aile yapısı, hem ekonomik hem de sosyal ve politik 

yönden türlü değişiklerle karşı karşıya kalmıştır. Önceleri aile; anne, baba, yeğen, 

çocuklar, büyükanne, büyükbaba… daha geniş topluluklarda ise; boy, aşiret ve 

klanları açıklamak için kullanılırken; günümüzde giderek hacimce ve işlevsellik 

bakımından daraltılmış bir aile yapısıyla karşılaşılmaktadır.  

 

Bir kurum olarak aile, tarihsel persfektif içinde bu kadar yıkıcı, güç şartlara maruz 

kalmasına karşın esneklik ve dirençlik özelliğini hep korumuştur. Yani aile aynı 

zamanda sosyal bir güç olarak kendisine dayatılmak istenen değişime karşılık ait 

olduğu toplumun kültürel mirasıyla muhafaza olmuştur (Segalen,1986:293). Buna 

karşılık geleneksel koşullara direnç göstermeyen sosyal gruplar ise uyum sağladığı 

yeni koşulları kabullenmek zorunda kalmıştır. Örneğin, 19.yüzyılda Avrupa’ da 

sanayi devriminin başlamasıyla birlikte insanlar köy yaşamını, toprağını terk ederek 

kasaba merkezlerine göç etmiştir. Bu durum, parçalanmış aile sayısında önemli bir 
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artışa (özellikle İngiltere’de) neden olmuş, devamında çocuk suçluluğunda, terk 

edilmiş çocuk sayısında ve gayri meşru çocuk sayısında önemli bir artış 

kaydedilmiştir. Bu o dönem için -kaldı ki şimdide öyledir- Avrupa toplumlarında 

öyle bir istikrarsızlığa yol açmıştır ki, yönetim unsurlarına sahip olanlar, aile yapısını 

tekrar yaygınlaştırarak bozulan istikrarı yeniden temin etmek adına bir takım yapılar 

ve büyük teşvikler getirmek zorunda kalmıştır; yine de bu durumun önüne kısmen 

geçilebilmiştir  (Segalen,1986:2-3). 

 

Aile yapısına basit bir kavramsal anlayış olarak bakılsada, kültür olgusu içinde 

fonksiyonel yönünün geniş olması bu yapının kavramsal zenginliğini beraberinde 

getirir. Bunun ana nedeni aile sisteminin kültürden kültüre gösterdiği farklılıktır. 

Aile, evrensel bir kurum olmakla birlikte kendi içinde belirli kültürler ve dönemlerle 

ilgili sosyal hayatın ayırt edici bir özelliğini gösterir (Harris,1985:289-291). Yani 

aile, birçok kültürde aynı anlama gelen ifadelerle özdeşleştirilse de kompleks 

yapısından dolayı ortaya çıkışı ve işleviyle alakalı birbirinden farklı temalara karşılık 

gelebilmektedir. Özünde bu yaklaşımların hepsi aile sistemine değişik bakış 

açılarından yaklaşsa da hepsindeki ortak yaklaşım aile kurumunun özelliği ve 

işleviyle sosyal yaşam için alternatifsiz olduğudur.  

 

Aile yapısı birçok şekilde değişkenlik gösterebilir. Bu farklılıklar ekonomik 

olabileceği gibi (geleneksel aile biçimleri, sanayileşmenin sonucu olarak ortaya 

çıktığı kabul edilen kentsel aileler), psiko-sosyal ve kültürel faktörlerle de- sosyal 

sınıf, etnisite,  inanç biçimleri v.b- açıklanabilir. Ülkemizde ise bu durum daha 

ziyade geniş aile ve çekirdek aile yapısıyla karekterize edilmektedir. Özellikle 

cumhuriyet dönemiyle başlayan sanayileşme hareketleri ülkemizi toprağa dayalı 

tarım ekonomisinden sanayileşmenin kabul gördüğü kent ekonomisine doğru bir 

sürece yönlendirmiştir. Bunun en önemli sonuçlarından biri süreç içinde Anadolu 

Coğrafyası’nın bölgeler arası demoğrafik yapısının artan nufusa bağlı olarak iç 

göçlerle değişmesi ve kentsel mekânlarda meydana gelen dikkati çeken artıştır.  

Başta işsizlik olmak üzere töre baskısı, sosyal olanakların yetersizliği, toprağın miras 

nedeniyle parçalanması v.b. etmenler, köysel mekânların terk edilerek kentsel yaşam 

alanlarının cazibe merkezi haline dönüşmesine sebep olmuştur. Diğer bir sonuç 

olarak da göç olgusuna paralel aile kavramının nicelik ve nitelik yapısındaki 
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meydana gelen değişimdir. Çoğu durumda tek başına, kentsel mekânlara göç eden 

bireyler süreç içinde ailesi ve diğer akraba grubunu da kentte taşımaktadır. Bu 

aileler, özellikle varoşlar olarak tabir edilen gecekondu mekânlarında ikamet 

etmekte, burada kendilerine ait bir alt kültür ailesi yani gecekondu ailesini 

oluşturmaktadır. Tüm bu bir arada yaşayış biçimi, aynı zamanda köysel alanlarda 

oluşturulan geleneksel anlayışın (dayanışma, güven, geleneksel konrtrol normları, 

akraba evlilikleri, davranış örüntüleri…) ya da soydanlık ilişkisinin kentsel 

mekânlarda da sürdürüleceğinin ipuçlarını vermektedir. Dolayısıyla kentsel yaşama 

uyum kimliği zaman içinde bu tür ailelerde kendi içinde değişkenlik ve 

tekrarlanabilirlik gösteren birden fazla aile yapısını barındırabilmektedir. Örneğin, 

köy hayatında çekirdek aileye sahip bir aile topluluğu kentsel yaşamın verdiği 

açmazdan kurtulmak için akraba ilişkilerine daha ehemmiyet verebilir, diğer 

akrabalarıyla bir arada yaşayarak geniş aile özelliği-en azından gönül birliği- 

gösterebilir. Ya da bu durumun tersi olabilir veya iki aile yapısı arasında geçiş 

özelliği gösterebilir.  

 

Geçmiş topluluklardan günümüz toplumlarına gelinceye kadar ailenin nasıl 

oluştuğuna ilişkin, aile yapısının özelliklerini ve işleyişini incelemek üzere 

geliştirilmiş temel anlayışlar bulunur. Sosyal evrimcilere göre aile, tarih içinde 

basitten karmaşık bir yapıya doğru (ilkellikten modernleşmeye doğru),tek yönlü 

gelişim çizgisiyle açıklanmaya çalışılmıştır. Bu yaklaşıma göre toplumun evrimi de 

ailenin evrimsel dönüşümüne bağlanmıştır; ancak bu anlayış literatürde pek de kabul 

görmemiştir.  Yapısalcı yaklaşıma göre evlilik birlikteliği, bir alt sistem ya da ailenin 

bir parçası olarak kabul edilir. Buna göre nesiller arası ilişkiler, biyolojik(kan bağı) 

ve hukuki akrabalık(evlilik yoluyla ya da evlat edinme ile) yoluyla sağlanır. Bu 

yaklaşım, daha çok çekirdek aile ve geniş aile arasındaki ayrıma değinir. Çekirdek 

aile, daha küçük ölçekli ve aile içi ilişkiler daha çok anne ve baba rolü üzerine 

üzerinde belirginleşirken, geniş ailede ise ilişkiler çekirdek ailedeki gibi yakın 

değildir (VanLear,2009:600). Yapısalcı-işlevci yaklaşımda ise aile, nesiller arası 

soya dayalı(kan bağı) ilişkilerin oluşturduğu bir birliktir. Aile, çoğu durumda 

çocuğun(ların) temel ihtiyaçlarını karşılayarak bakımını sağlamalı ve 

sosyalleşmesine yardımcı olmalıdır.  Bu anlayışa göre aile, tipik bir alt sistem ya da 

bu parçalardan biri olup topluluk içinde bazı fonksiyonları yerine getirebilmelidir. Bu 
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fonksiyonlar; temel ihtiyaçların (barınma, gıda, giyecek gibi) karşılanması, cinsel 

ilişkinin meşrulaştırılması, üreme yoluyla topluluğun işleyişini ve sürekliliğini 

sağlaması, çocuklara kültür aşılanması ve bakımının yapılması, aile üyelerine sosyal 

statü sağlama, bireyler arasında dayanışma hissinin arttırılması v.b. olarak sayılabilir 

(Malinowski,1990;Segalen,1986;VanLear,2009). Diğer bir yaklaşıma göre ise aile, 

sanayileşmenin ve beraberinde toplumlardaki sosyo-ekonomik düzeye bağlı olarak 

değişim ve gelişim gösterdiğidir. Toplumun diğer yapılarında olduğu gibi aile de 

zaman içinde sistemin tüm yapısından etkilenmektedir. Özellikle ekonomik, 

teknolojik ve siyasal süreçte meydana gelen gelişmelerin aile yapısı üzerinde önemli 

etkisinin olduğu ve ailenin de bu gelişmeler paralelin de kurumsallaşarak oluştuğunu 

varsaymışlardır. Yani bu yaklaşım, aile de meydana gelen değişim ve gelişim 

sürecini toplumsal dönüşümün sonuçlarına bağlamıştır.  

 

Bunun yanında popüler bilindik aile yapısı vardır. Bu durum direkt olarak kişinin 

kendisini o grubun parçası olarak görmesiyle başlar ve zamanla gelişerek o kişi de 

aidiyet duygusu oluşur. Burada kan bağı ya da akrabalık bağı olsun veya olmasın 

bireylerin amaç birliği doğrultusunda aynı organizasyonu paylaşma durumu vardır. 

Sosyo-psikolojik bakımdan bir kişi, sürekliliğini koruyarak nesiller boyu devam 

eden, karşılıklı bağımlılık ve bağlılık kapsamında, bir etkileşim içine girebiliyorsa 

orada ailevi bir grup kimliği oluşacaktır. Bu durum süreç içinde sosyal bir gerçeklik 

olan daha çok bireyci kültürlerde görülen, mafya ve çete gibi kendi programına 

dayalı protatif illegal aile olarak adlandırılan yapılara dönüşecektir  

(VanLear,2009:600-601). Bu yönüyle aile ve güvenlik kavramları genellikle 

birbirine özdeştirler. Özellikle dayanışmanın geçerli olduğu her türlü felaket, 

hastalık, çatışma ortamı ve ekonomik buhran gibi durumlarda karşılıklı yardım ve 

destek ihtiyacı ön plana çıkar. Aile toplulukları oluşurken yabancı bireylerde bu 

gruba dahil olabilir; ancak asıl olan kan bağının olmasıdır. Bu çok daha güvenilirdir 

(Segalen,1986:14). 

 

2.1.1.1. Aile Türleri 

  

18.yüzyılda Avrupa’da sanayi devrimiyle başlayan; kentleşme, iletişim, teknoloji 

gibi unsurlarda yaşanan hızlı değişim en çok aile kurumunu etkilemiştir. Kültürel 
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yapıda meydana gelen bu hızlı değişim, yeni ihtiyaçlara ve davranış kalıplarına yol 

açmış ve beraberinde aile birliğini de değiştirmiştir. Kültürel yaşantının en yaygın ve 

renkli yapılarından biri olan aile ait olduğu topluluğun ekonomik, kültürel, siyasi ve 

teknoloji gibi unsurlarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla 

Georges (2006), her topluluğun kendi koşullarına göre (tarihi, sosyal ve ekonomik 

durumuna göre) aile türleri de farklı olabilmektedir. Buna rağmen, ilkel toplumlardan 

günümüz topluluklarına gelinceye kadar aile yapısı, belirgin bir şekilde değişime 

uğramış; ancak hiçbir zaman toplumsal yaşamda önemini ve yerini kaybetmemiştir. 

Bu yönüyle aile sistemi, konunun karmaşıklığı içinde birçok aile türlerini ve 

akrabalık yapılarını bir arada bulundurmaktadır. Aileler, genellikle üretim-tüketim 

ilişkisine dayanan; tarım topluluğuyla özdeşleşen geniş aile, sanayi ya da kent 

topluluğuyla özdeşleşen çekirdek aile modeliyle sınıflandırılmıştır.  Bunun yanında 

anne ya da baba egemenliğine dayalı ve kuruluş şekline göre adlandırılan aile türleri 

de bulunmaktadır. Ya da aileyi, işlevine ve sürece ya da yerleşim şekline dayalı bir 

sınıflandırmaya tabi tutmakta mümkündür. Genel hatlarıyla sınıflandırabileceğimiz 

aile türleri ise aşağıdaki gibidir  (Cropo,2002; Dykstra,2009; VanLear,2009). 

 

Geniş aile: Genel anlamda geleneksel yaşam biçiminin hakim olduğu köysel 

yerleşkelerde rastlanan bir örgütlenme biçimidir. Anne, baba ve onların evli 

çocuklarından oluşan sosyal bir birliktir. Arazinin niceliksel olarak büyüklüğü, 

mülkiyetin ortak kullanımı, geleneksel yaşam biçimine olan bağlılık gibi unsurlar 

geniş aile yapısının sürdürülmesinde önemli olmaktadır. Tüm aile bireylerinin bir 

arada yaşadığı; anne, baba, çocuklar ve ailenin diğer ebeveyn üyelerinden oluşan, 

nüfusça oldukça fazla olan bir aile kümesidir. Karşılıklı ekonomik ve psikolojik 

bağımlılık ilişkisinin görüldüğü geleneksel, kırsal yerleşim yerlerinde yoğun olarak 

görülen bu aile yapısı, her toplumda rastlanabilen aile birlikteliğidir. Bu yapının 

içerisinde; farklı akrabalık ve sistemleri, anaerkil ve ataerkil yapılar, çok eşli 

evlilikler görülebilir. Bu tip ailelerin içinde, yakın akraba ilişkileri sonucu birden 

fazla çekirdek ailenin bir araya gelmesiyle oluşan, işlevsel ve yükümlülük 

bakımından geniş aile özelliği gösteren yapılar bulunabileceği gibi, anne, baba, 

çocuklar, büyükanne ve büyükbaba gibi ailenin diğer üyelerinden oluşan daha sade 

birliktelikler de bulunabilir  (Kağıtçıbaşı,2000:14; Rosman et al, 2009:109-110). 
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Çekirdek aile: Çekirdek aile tipinin katı olarak uygulandığı toplumların başında 

Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Bu tür toplumlarda çekirdek aile, ekonomik 

ilişkiler içinde otonom faaliyet gösteren bağımsız bir ev birlikteliğini öngörmektedir 

(Rosman et al,2009). Temelde ise bireylerin sosyo-ekonomik düzeyine bağlı olarak 

kentleşme, göç, sanayi ve teknoloji devriminin dayattığı, yeni yaşama biçimlerinin 

şekillendirdiği bir aile tipidir. Özellikle kırsal yerleşim yerlerinin terk edilerek kent 

yaşamının tercih edildiği bu aile yapısında, daha çok anne, baba ve çocuklardan 

oluşan aile üyeleri yer alır. Ataerkil aile yapısının öneminin azalmasıyla birlikte, 

akrabalık ilişkilerinin nispeten zayıfladığı ve kuşaklar arası kültür aktarımının 

neredeyse hiç olmadığı bir kültürel birliktir. Bu aile tipinde zaman içinde aile içi 

ekonomik refahın artmasıyla birlikte anne ve baba tarafından çocuğa verilen 

ekonomik değer yerini, psikolojik olarak tatminine bırakmıştır. Yani bu tür aile 

birlikteliğinde çocuk, ekonomik bir güç olmaktan çıkmış ve çocuk sayısı azalmıştır. 

 

Günümüzde ise çekirdek aile tipi modernitenin getirmiş olduğu kültürel değişim 

sürecinin bir sonucu olarak bakılmaktadır; oysaki bu tür aile yapısını komünal 

yaşamın getirdiği avcı-toplayıcı gruplarda ve geç Roma döneminden beri süregelen 

toplumlarda da görebilmek mümkündür. Dolayısıyla, çekirdek aile yapısını salt 

sanayileşmenin ya da kentsel yaşam biçiminin bir sonucu olarak görmek eksik bir 

bakış açısı olarak görülebilir. Aynı zamanda bu durum farklı gruplar ya da toplumlar 

arasında farklı bir yaklaşımın göstergesi de olabilir. Çünkü her toplumun kendine 

özgü önem atfettiği kültürel değerleri ve sosyal normları vardır. Akrabalık ilşkilerini 

tanımlamak bu yönüyle değişkenlik gösterebilir. Örneğin, Eski Yunan ve Roma 

döneminde siyasi örgütlenme sistemi içinde soydanlığa bağlı akrabalık ilişkilerine 

büyük önem verilmiştir. Ancak zaman içinde diğer toplumlarla savaş ve diğer 

nedenlerden ötürü girilen kültür münasebeti(ya da alış-verişi) çift yanlı akrabalık 

ilişkilerinin gelişerek benimsenmesine ve soy bağına dayanan ilişkinin önem ve 

anlamının azalmasına neden olmuştur. Buna dinsel inanışların vaftiz anne ve vaftiz 

baba gibi kavramları ritüel ilişkileriyle kurumsallaştırarak bu ilişkilere önem 

atfetmesi bu türden akrabalık bağlarını daha da sınırlandırmıştır  (Goody,2004:5-9).  

 

Ataerkil ve anaerkil aile: Ataerkil aile grubu erkek otoritesine dayanan bir aile 

birlikteliğidir. Soyun devamlılığı ailenin en yaşlı erkek bireyi ya da baba tarafından 
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sağlanır. Ataerkil ve anaerkil aile, kadın ve erkek arasındaki cinsiyet farklılıklarına 

bağlı olarak gelişen rol paylaşımıyla açıklanabilir. Bu durumu kadın ve erkek 

arasındaki biyolojik farklılıktan ziyade, toplumun sosyo-kültürel anlayışının bir 

sonucu olarak da görebiliriz. Aile üyeleri arasındaki anne, baba, kız ve erkek 

çocukları arasındaki statü farkı ve bunların grup içi ve grup dışı algıları ataerkil ve 

anaerkil aile yapısını sınıflamaktadır.  Bu tür aile yapıları,  her nekadar informal bir 

örgütlenme olarak görülse de akraba ilişkilerinin baştan aşağıya doğru hiyerarşik bir 

yapılanma ilişkisi içinde kurulması ve devam ettirilmesi soy içi gizli bir formal 

örgütlenme izlenimi de vermektedir. 

 

Kuper (1995), Bates (2009), ataerkil yapılanmalarda anasoylu akraba evlilikleri, 

hısımlık ilişkileri, köylülük ve komşuluk bağları da çoğu durumda önemli 

olabilmektedir; ancak esas olan babayanlı akrabalığın olmasıdır. Bu tür topluluklar 

arasında mülkiyet ilişkilerinin gelişmesi ve buna bağlı olarak toğrağın mülkiyetinin 

aile içinde bir veya birkaç kişiyle sınırlandırılması ataerkil yapıya dayalı akrabalık 

sistemine güç kazandırırmış ve anaerkil yapıda bir zayıflama gözlenmiştir. Buna 

karşın kadın otoritesinin egemen olduğu aile tipine ise anaerkil aile denir. Bu aile 

biçiminde ailenin genel yaşam biçimini belirleyerek ona yön veren egemen güç 

kadındır. Soyun devamlılığı büyük ölçüde kadının erkek kardeşleriyle sürdürülür. 

Anasoylu topluluklarda yaşayan kadın bireylerin, sosyo-kültürel konumu ataerkil 

sistemlerdeki kadın bireylere göre daha iyi olsa da, topluluk içi siyasi ve ekonomik 

alanda karar verici yine erkek olabilmektedir. Anaerkil bir aile yapısında doğan 

çocuğun maddi ve manevi destek beklentisi babası veya amcası aracılığıyla değil, 

dayısı aracılığıyla sağlanır. Yani böylesi topluluklarda aile içi ilişkilerde otorite dayı 

yönündedir. 

 

Klan ailesi:  Bir grubu, aileyi ya da akrabalık sistemini temsil etmesi bakımından, en 

küçük kültürel örgütlenme birliği olarak klan birliğini gösterebiliriz. Bu kapsamda 

birçok ilkel toplumda klan temelli sosyal örgütlenme modeli bulunur  

(Ellen,1994:205).  Klanlar, kurumsal bir yapı olarak sık sık anthropologlar tarafından 

inceleme konusu olmuştur. Bir şirket gibi varlığı, ortak bir soydan gelmesi ve ona 

bağlı olan üye yapısı ile modern bir şirketin özelliklerinin pek çoğuna sahiptir. 

Kullanımı antropolojik literatüre dayanan klan kavramı, ortak bir atadan geldiklerine 
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inanan, soya dayalı insanların oluşturduğu aile ya da akrabalık biçimidir. Ancak klan 

örgütlenmesinde öncelik soy da değil klan üyeliğindedir.  Klan ve ona bağlı gruplar, 

akrabalık sistemi içinde birbirine bağlı yapıları oluştururlar. Üyeler genelde efsanevi 

veya mitolojik bir atadan geldiklerine inanırlar.  Klan ailesi kendilerini, Totem olarak 

ifade edilen, birtakım bitki veya hayvan figürleriyle özdeşleştirmekte ve bu totemler 

klan üyelerini birbirine bağlamaktadır. Her bir klanın totemi birbirinden farklı 

temalara karşılık gelmekte ve aynı totem etrafında toplananlar klan aile birliğini 

oluşturmaktadır. Klanda soya dayalı kan bağının olması ve aynı totem inancından 

dolayı klan üyeleri zorunlu olarak dış evlilik (exogami) yaparlar. Klanda yönetimsel 

işleyiş, toplulukların değer yargılarına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Bazı 

klan bölgelerinde hiyerarşik yapı gözlenirken, Polenezya’nın bazı bölgelerinde ise 

aile üyeleri içinde en yaşlısının şef olabilmesi, bazısında da Kuzey Amerika 

toplumlarında gözlemlendiği gibi hiyerarşik değildir ve her bir kabilenin ayrı şefi, 

sırasıyla klan aile şefi olabilmektedir. Ya da bazı kabilelerde olduğu gibi kast sistemi 

uygulanır; şefin soyundan gelen bir kişi sürekli olarak klanın başına getirilir. Bu 

durum daha çok Güney ve Orta Afrika halklarında görülür (Ellen,1994:206-

209;Keen,2006:516-518;Beattie,1966:99). 

 

2.1.2. Evlilik Sistemleri 

 

Sosyo-kültürel yapının temelini oluşturan aile ve evlilik kavramları birbirlerini 

bütünleyen temel iki kavrama karşılık gelmektedir. Aile sosyal bir birlik ise evlilik 

(Hammond,1978;Eriksen,1995), ailenin kökensel birlikteliğini ve gelişimini sağlayan 

bir tür sözleşmedir. Bir ailenin topluluk tarafından kabul edilip onaylanabilmesi veya 

sosyal yaşamın düzenli bir işleyişi için,  kimi topluma göre kültürel gereklilik (ritüel) 

bir sembol, kimi topluma göre yasal zorunluluk kimi toplumlara göre ise ihtiyaçların 

meşruluğunu sağlamak adına evlilik olarak adlandırılan yaklaşım biçimi bulunur.  

Evlilik, çocukların meşrutiyetini sağlaması yanında, sosyal yaşamda(aile, akraba 

grubu, sosyal roller…) bireyin durumunu tanımlayan önemli bir mekanizmadır. 

Evlilik kurumu taraflara bazı haklar getirir: annelik, babalık, emek biçimleri, ortaklar 

arasındaki cinsel erişim, akrabalık ilişkileri, mülkiyetin ortak kullanımı gibi. Bu 

haklar, toplumdan topluma ve toplumların kendi içindeki öznel koşullarına bağlı 

olarak değişkenlik gösterebilecektir; çünkü evlilik birlikteliğini belirleyen tek bir 
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doğru bulunmamaktadır. Yani her kültürün kendine özgü farklı kültürel olayları 

olacağı gibi, kültürel bir rasyonelite olan evlilik olgusunun da kültürden kültüre 

değişebilen kuralları, gelenekleri ve görenekleri vardır  (Barnard,1994:798;Rosman 

et al, 2009:101). Haliyle toplumlardaki tüm evlilikler, farklı gelenek ve göreneklerin, 

algıların ve uygulamaların bir parçasıdır. Aynı zamanda evlilik, salt evlenenen 

tarafların vereceği bir karar olmayıp, aile grubunu da ilgilendiren kolektif bir karar 

alma sürecinin sonucu olabilmektedir. Antropologlar yapmış oldukları çalışmalarda 

birden çok evlilik türü ile karşılaşmışlardır. 

   

Endogami(İç Evlilik): Toplumlarda oldukça yaygın olan endogami türü evlilik, bir 

topluluğun ya da akraba grubunun,  kendi grubu veya aile bireyi olarak kabul ettiği 

bireylerle evlenebilmesi durumudur. Daha çok yakın akraba olan; baba soylu 

amcakızı/oğlu, halakızı/oğlu ya da anne soylu teyzekızı/oğlu, dayıkızı/oğlu akraba 

gruplarıyla yapılan evliliklerde görülür. Bunun yanında diğer akraba birimleriyle 

yapılan evlikler, aynı soyun içinden ya da köyün içinden evlenme durumu da iç 

evlilik türüne örnek gösterilebilir. Ekonomik olarak(mirasın aile içinde kalması), eş 

adaylarının birbirlerinin kişilik özelliklerini yakından bilmesi ve böylece aile içi 

uyum sorunun çözümlenebilmesi, güven duygusu v.b. nedenler bu tür evlilikleri 

tetikleyici sebepler olarak görülebilir. 

 

Bazı toplumlar ise kültürel ve sosyal ilişkilerin bir gereği olarak grup içi evlenmeyi 

teşvik etmekte hatta zorunlu kılmaktadır. Kendileri dışından bir toplulukla 

evlenmelerine izin verilmemektedir. Örneğin, Amishler, Mormonlar, Katolikler, 

Yahudiler gibi dini toplumlarda endogami kuralları katı olarak uygulanmaktadır. 

Aynı dine ya da mezhebe sahip ebeveynler çocuklarını da aynı dinden veya 

mezhepten bireylerle evlilik yapmaları doğrultusunda teşvik etmekte hatta 

zorlamaktadır (Rosman  et al,2009:102). Bunun yanında iç evlilik, bazı toplumlarda 

soydanlık ilişkisinin getirdiği bir sonuçtur ve akraba birliğinin oluşmasında önemli 

bir fonksiyon olarak görülür.  Bazı toplumlarda da bu tür evlilikler, eşler arasındaki 

statü farklarıyla ilişkili olan toplumsal ittifaka yönelik uygulamalardır. Yaygın olarak 

Güneydoğu Asya, Aboriginial Avusturalya ve Güney Amerika topluluklarında 

rastlanır. Bazı gruplarda ise çoğrafi şartlar, aynı ortamı paylaşmanın getirdiği 
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zorunluluk neticesi içe dönük kapalı bir toplum oluşturmakta ve bu durum akraba 

evliliğini arttırıcı bir unsur olabilmektedir  (Lewis,2010:188). 

 

Egzogami(Dış Evlilik): Dış evlilik iç evlilik algılanışının tamamen tersi durumudur. 

Yani aile birliğini oluşturacak olan bireylerin, kendi grubu dışındaki kişilerle 

evlenebilmesidir. Günümüzde ise sanayileşmeyle birlikte kentsel nüfus oranında 

meydana gelen artışa paralel kültürel çeşitlilikte de hızlı bir değişim meydana 

gelmiştir. Bunun sonucu olarak alternatif eş adaylarının çoğalması ve akraba 

evliliğinin yol açtığı sağlık sorunlarının artması eş tercihlerinin dış evliliğe doğru 

kaymasına sebep olmuştur. Yine de toplumlardaki eş tercihinin, sosyo-ekonomik ve 

kültürel nedenlere bağlı olarak iç evlilik türüne doğru ağırlıklı yönelim gösterdiği de 

bir gerçektir. 

 

Polygamy (Çoğul evlilik): Polygamy, bir erkek ve onun birden fazla eşi ve 

çocuklardan oluşan evliliktir. Bazen de bu durumun tamamen tersi olabilmekte, bir 

kadın ve onun birkaç kocası olabilmektedir (Hammond,1978). 

 

Polijini, erkeğin birden fazla kadınla evlenebilmesi birçok toplumda hala yaygın 

olarak görülmektedir. Tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu topluluklarda kadın iş 

gücü ve doğurganlık bakımından statü sembolü ve güç olarak görüldüğünden bu tür 

evliliklere yönelim fazladır. Asya,  Afrika toplumlarının çoğunda hatta Amerika ve 

Avrupa kıtasında da görülebilmektedir. Ancak bu tür evliliklerde, eş olan kadınlar 

arasında kıskançlık ciddi bir sorun olabilmektedir.  Bu durumu aşmak içinde birey 

ikinci eş tercihini eşinin kız kardeşi yönünde kullanabilmektedir. Bu şekilde yapılan 

evliliğe sororal polijini adı verilir. Yani,  bu durum birden fazla kız kardeşin aynı 

kişiyle evlenmesidir ve daha çok İsrail toplumunda görülen bir uygulamadır. Bir 

kadının birden fazla erkekle evlenebilme durumuna ise poliandri türü evlilik denir. 

Nayarlar, Tibetliler, Güney Hindistan’da yaşayan topluluklar, Filipinde Palawan 

adası, Eskimolar ve Polenezya Marguesan Adası’nda yaşayan topluluklarda 

görülmektedir. Antropologlar, yaptıkları çalışmalarda sororal polijininin tam tersi 

durumla da (bir kadının, birden fazla erkek kardeşle evlenmesi) karşılaşmışlardır. 

Özellikle, Hindistan’ın güneyinde Nilgari tepelerinde yaşayan Todalar’da görülür. 
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Kardeşlerden en büyüğü genellikle tüm çocukların biyolojik babası olarak kabul 

edilir   (Hammond,1978:186-187;Rosman et al,2009:104-105). 

 

Levirate ve Sororate: Levirate, bir adam ölürse onun dul kalan eşinin, ölen kişinin 

erkek kardeşiyle evlenmesidir. Sororate ise iki evli erkek kardeşten birinin ölmesi 

sonucu diğer erkek kardeşin ölen kardeşinin eşini almasıdır. Aslında bu uygulama bir 

bakıma Sororal polijiniye benzemektedir. Daha çok Hindistan’da ve Ortodoks 

Yahudilerinde görülür  (Rosman et al,2009:105). 

 

Tüm bu evlilik türlerinin yanında grup evliliği olarak tanımlayabileceğimiz, birkaç 

kadınla birkaç erkeğin evlendiği ve grup içinde eşlerin sürekli olarak değiştirildiği 

(Havilland et al,2008) ya da günümüzde yaygın olarak kabul edilen ve uygulanan 

evlilik biçimi olarak görebileceğimiz monogomi(tek eşlilik) türü evlilik türleri 

bulunur.  

 

Diğer yandan,  birçok toplumda evlilik, bir transfer veya mülkiyet(çeyiz) değişimi 

içerir. Karar vericiler(ailede söz hakkına sahip birey ya da bireyler) evlilik kararının 

alınmasından sonra evliliğin uygulanmasına yönelik koşullar öne sürebilmekte ve bu 

şartlar kültürden kültüre farklılık gösterebilmektedir. Çeyiz genellikle yerleşik tarım 

toplumlarında görülen kadının kendisi ya da ailesi tarafından yapılan bir ödemedir. 

Avcı-toplayıcı gruplarda ise çeyiz, gelinin bulunduğu klana yaptığı işgücü/emek ile 

ölçülür. Öte yandan özellikle geleneksel, ataerkil aile yapılarında başlık parası 

(bridewealth) adı verilen yaygın kültür bulunur. Bu uygulama, evlenecek olan 

erkeğin, kız tarafına yaptığı, toplumlara göre farklılık gösteren ödeme biçimidir.  

Başlık parasının bazı toplumlarda ödenmemesi halinde çocuğun velayeti baba 

soyundan alınarak anne soy grubuna dahil olabilmektedir. Bazen de bunun karşılığı 

olarak damadın gelin ailesine belirlenen süreler dahilinde hizmet etmesi 

gerekmektedir. Bu uygulama daha çok Güney Amerika’da Yanomamö bölgesinde 

(amazonlarda) ve Venezuella’da görülmektedir (Barnard,1994:797; Rosman et 

al,2009:102).  
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2.2. Akraba Grupları ve Akrabalık İlişkileri  

 

İnsanların akrabalarını tanımlama ve sınıflandırma modelleri ve sınıflamanın 

davranış ve kültürel (sosyal) örgütlenme ile bağlantılarını içeren akrabalık sistemleri, 

antropoloji disiplinin temel uğraş alanıdır. Akrabalık; sadece geleneksel olarak 

tanımladığımız, ilkel, aşiret veya klan topluluklarını değil, aynı zamanda 

sanayileşmiş toplumlar içinde en önemli kültürel/sosyal bir birliktir. Bu birlik içinde 

yer alan kişiler arasındaki ilişkiler ağı akrabalık yapısının temelini oluşturur 

(Bates,2009:273). Toplumlarda kişiler arası ilişkilerin çoğunluğu, belirli bir grup ya 

da örgüt içinde yer alan insanların birbirleriyle olan bağlantısından veya 

dayanışmasından oluşur. Tüm bu grupların içinde aileler, çeteler, meslek kuruluşları, 

dernekler, devlete bağlı aygıtlar… ve onların tanımlanmış birbiriyle karşılıklı 

etkileşim halinde olan üyeleri olabilir. Bu ilişkilerin çoğu karşılıklı beklentiler 

doğrultusunda değişebilmektedir. Özellikle çıkar sağlama ve beraberinde sosyal 

yapıda avantajlı konuma geçme isteği bu durumu tetiklemektedir. Sosyo-kültürel 

yapının en önemli örgütlenmelerinden biri olan akraba gruplarında ise temel anlayış 

biraz daha farklı olmakla birlikte aynıdır. Sadece, sosyal destek boyutu(duygusal ve 

ekonomik bağ) daha yoğun bir şekilde yaşanmakta ve üyeler arasındaki beklentiler 

fazlalaşmaktadır. Özellikle kuşaklar arası aktarılan maddi kaynaklar (hediye, miras, 

mali destek…) ve diğer kaynaklar (kültürel ve sosyal sermaye, normlar, değerler, 

mesleki fırsatlar, eğitim…) ortak kimliği ve yerleşik yapıyı daha da 

kuvvetlendirmektedir (Forsyth,2009: 777-778; Dykstra, 2009:952-953). 

 

Geleneksel toplumlarda ekonomik fonksiyonlar, tek bir birimde (ya da yapıda) 

toplanmakta ve ekonomi dışı birçok farklı amaca hizmet etmektedir. Örneğin aşiret 

örgütlenmesinin yoğun olarak yaşandığı topluluklarda aile birliği, ekonomik yaşamın 

merkezi olduğu gibi, diğer sosyal ve kültürel yaşamdaki birçok etkinliğin dinsel, 

akrabalık ilişkileri, yönetişim ve bunlara bağlı faaliyetlerin merkezi konumundadır. 

Yani bu tür topluluklarda ekonomik ve siyasal süreçler akrabalık ve soydanlık 

ilişkileri içinde örgütlenir. Bu duruma neden olan sebep ise çoğu durumda toprağa 

dayalı ortak mülkiyetin olmasıdır. Bu tür örgütlenmelerde toprağın sahibi ya akraba 

akraba gruplarıdır(çoğu zaman ailenin en büyüğü ve sözü geçen kimsenin) ya da 

aşiretin öndegelen liderlerine aittir. Burada toprağı kimin ne şekilde kullanacağı ve 
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ürünün nasıl dağıtılacağına çoğu durumda grubun veya aşiretin başında yer alan 

kimse karar vermektedir. Dolayısıyla çoğu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 

görülen, toprağın kullanımı özel mülkiyete tanınan haklar doğrultusunda toprak satın 

alma, mirasla ya da kiralama yoluyla(kullanım hakkı) elde edilirken, geleneksel 

topluluklarda ise toprak mülkiyeti bir veya birkaç aileyle sınırlı olabilmektedir. 

Çoğunlukla tarıma dayalı bir topluluğun temel özelliği, evlilik ya da akrabalık 

yoluyla yakın ilişki içerisinde olan, besin üretim-tüketim ilişkisini birlikte 

gerçekleştiren bir birlik olmasıdır. Ancak tüm beklentilerini toprağa bağlayan böylesi 

bir aile yapısı, ürünün bir şekilde zarar görmesi durumunda geçimini sağlayacak bir 

güvenceye ihtiyaç duyacaktır. Bu güvence ise çoğu durumda belirli bir cemaatin 

veya aşiret grubunun içinde yer almak olacaktır. Bu durumdaki bütünleşmeler temeli 

kan bağına dayanmakla birlikte dinsel, etnik ya da siyasi de olabilmektedir 

(Bates,2009).  Bu durum, tarıma dayalı ekonomilerin yoğun olarak uygulandığı kırsal 

yerleşkelerde akraba örgütlenmelerinin yerleşik bir yapı olmasını sağlamaktadır. 

 

Akrabalık grupları ve bu grupların birbirleri arasındaki ilişkiler geçmişte ve 

günümüzde birçok araştırmacıya inceleme konusu olmuştur. Akrabalık araştırmaları 

ve buna yönelik uygulamalar kültürler arasında karşılaştırma için önemli bir veri 

niteliğindedir. Çeşitli kültürlere yönelik akrabalık çalışmaları, Lafifeau (1724)  

başlamış ve ardından J.J. Bachofen, F. M. Mclennan, L.H. Morgan, W.H.R. Rivers, 

Lowie, Radcliffe Brown, Murdock, Molinowski, Levi-Strauss tarafından yapılan 

farklı çalışmalarda, akrabalık ve buradan ortaya çıkan karmaşık ilişkiler 

çözümlenmeye çalışılmıştır. 20.yy başlarında antropologlar, özellikle geleneksel 

toplumların kültürel yapısını çözümlemeye yönelik akrabalık sistemleri üzerinde 

araştırmalar yaptılar. Antropolojide akrabalık çalışmalarının, sosyal(kültürel) 

akrabalık ve biyolojik akrabalık olmak üzere iki bileşeni bulunur. Bu anlamda 

insanın, kültürel temelli sosyal ilişkiler yönü incelenirken, diğer bir yönüyle de 

biyolojik akrabalık olarak genetiksel bağlar araştırılır. Sosyal/kültürel yönden 

akrabalık incelemeleri ise genelde üç geniş alanda yoğunlaşmıştır. (i) örgüt yapısı 

(sosyal örgüt içinde önemli bir sistem olarak) (ii) ittifak (evlilik yoluyla kurulan 

ilişkiler) (iii) akraba ve terminolojisi. Afrika toplumları üzerinde yoğunlaşan bu 

çalışmalarda anthropologlar, Afrika siyasi sistemlerinin yanında, akraba temelli 

seğmenter soy topluluklarını incelediler. Bu halkların siyasi, örgütlenme, ekonomi, 
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din ve kanun gibi, toplumsal yaşamın hemen hemen tüm unsurlarını açıklama aracı 

olarak akrabalık yapılarını kullandılar. Zamanla akraba temelli örgütlenme yapısı, bu 

tür toplumlarda yönetim biçimi oldu ve toplumlarda istikrarlı bir siyasi yapının ve 

toplumsal sürekliliğin sağlanmasına temel oluşturan, insanların toplumsal ilişkilerini 

şekillendiren, sosyal dayanışma ilişkilerini oluşturarak onu muhafaza eden en önemli 

belirleyici faktör olarak kabul edildi. Bu durum, bazı anthropologlar tarafından, 

insanlığın sosyal gelişim öyküsünün açıklanmasına yönelik bir veri olarak algılandı 

(Eriksen,2004:104;Rapport and Overing, 2000:218-219;Barnard,1994:783; 

Dykstra,2009:953). 

 

Akraba grupları, geleneksel toplumlarda ya da kırsal yaşam şeklinin ağırlıklı olarak 

benimsendiği topluluklarda sosyal/kültürel grupları karakterize eder. Bireylerin 

birbirleri arasındaki ittifak, yerleşim biçimi, ihtiyaçların karşılanması, dostluk, sevgi, 

saygı gibi kültürel ve biyolojik öğeler akraba ilişkileri içinde sosyal ilişki ağına 

dönüşür  (Kohen,1994;Dykstra,2009). Bu ilişkiler,  homojen, küçük ölçekli formal ya 

da siyasal olmayan ve gevşek yapıda, büyük ölçüde kendine yeterli ve tanımlanmış 

akraba örgütlenmelerini oluştururlar (Kohen,1994:267). Bu tür topluluklarda, 

kültürel ve sosyal kalıplar içinde, her bireyin cemaate özgü davranış biçimleri ve bu 

davranışlara uygun grup tarafından kendilerine biçilen rolü bulunur. Geleneksel 

topluluklarda kişinin aldığı rol akrabalık sistemi içindeki konumuna bağlı olarak 

değişkenlik gösterir. Sosyo-kültürel yapı büyük ölçüde akrabalık sistemini 

oluştururken, akrabalık yapısı da kültürel değerlerin bir yansıması olarak kişinin grup 

içinde aldığı rolü ve bir yönüyle de statüsünü belirler. Ataerkil aile yapısında statü 

veya roller bireye, biyolojik olmasının yanında kültürel ve sosyal ilişkilerin bir 

sonucu olarak kazandırılırken; moden toplumlarda ise roller daha çok bireyin 

tercihleri,  eğilimleri veya yetenekleri ölçüsünde kişi tarafından kazanılan bir hak 

olarak görülür. Grup üyesi, grubun örf, adet, inanç, gelenek…gibi kültürel 

değerlerinin şekillendirdiği normlara göre davranışlarını ayarlamak ve bağlı olduğu 

topluluğa uyum göstermek zorundadır. Akrabalık ve bu yapının ortaya çıkardığı 

yakınlık ilişkisi, istisnalar dışında sosyal ilişkilerin oluşumunda yadsınamayacak bir 

duygudur. Çünkü insan, biyolojik bir varlık olmakla birlikte bağlı olduğu kültürel 

çevrede doğar ve yaşamını devam ettirir. Bu aynı zamanda insanın, psikolojik ve 

ekonomik doyumuna bağlı içgüdüsel bir tepkisidir.  
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Akrabalık yapısının ortaya çıkışı, oluşumunun nedenleri konusunda birkaç 

varsayıma ulaşmakla birlikte açık bir çözümleme için belirsizlik hala devam 

etmektedir. Akrabalık, sosyal veya kültürel olduğu gibi; aynı zamanda biyolojik 

gerçekliliğin temeli üzerine inşa edilmiştir. Şöyle ki, topluluk içindeki biyolojik 

nitelikler sosyal amaçları ve ilişkileri sınıflandırır. Bu yönüyle gerçek biyolojik bir 

bilgi; yani ebeveynler arasındaki genetik ilişkilerin bilinmesi grup içindeki 

konumumuzu belirleyerek bizlere analitik bir bakış açısı vermektedir. Bir çocuğun 

ebeveyne benzerliği, sahip olduğu kalıtsal bağdan ileri gelir; ancak ona özel 

kimliğini veren temel argüman, sosyal(kültürel) ilişki bağıdır. Bu ilişki içinde 

(özellikle kültürel çevre) çocuk şekillenir ve yaşamını devam ettirir 

(Ingold,1994:740-743; Barnard,1994:788). Yani, kişinin kendisi ve diğer aile 

üyelerinin çocukluktan ölünceye kadar devam eden süreçte karşısındaki 

birey/bireylere fiziksel bir benzerliğinin olması, yakınlık hissetmesi; bunun yanında 

ortak bir yaşam şeklinin (kader birliğinin) benimsenmesi, belki de en önemlisi 

diyebileceğimiz bireyler arasında çocukluktan başlayarak güven ve güvene dayalı 

ilişkiler ağının ortaya çıkması ve bunun karşılıklı bağımlılık çerçevesinde 

sürdürülebilmesi akrabalık seçiminde, bu birliğin oluşumunda önemli bir etken 

olmaktadır  (Henrich,2007:91-92). Akrabalığın ortaya çıkış mekanizmasıyla ilişkili 

diğer bir varsayım da kalıtsal faktörlerin davranışlar üzerindeki etkisidir. Buna göre 

doğal seleksiyonun genler vasıtasıyla sosyal davranışlarda oynadığı rol akrabalık 

sisteminin ortaya çıkışıyla paralel bir durumdur. Doğal selection mantığı altında, 

artan etkisiyle çoğalan herhangi bir davranışsal öğe, genlerin kurucu unsurları 

sayesinde nesiller arasında tekrarlanabilirlik sağlamakta ve genler de zamanla aynı 

ilişkiyi gösterecek bir yapılanmayı sağlamaktadır (Ingold,1994;Liberman et al, 

2009). Bunun yanında soysal dayanışmanın diğer bir yönü olan akrabalık kavramına, 

insanların içgüdüsel olarak bir araya geliş arzusunun dışa yansıması olarak 

bakabiliriz. İnsanlar, belli bir ideal doğrultusunda davranışlarının bir sonucu olarak 

sosyal bir gruba dahil olma ihtiyacı duyarlar. Akrabalık kümesi temelde, psikolojik 

ve ekonomik etkene bağlı faktörlerden oluşur. Dolayısıyla, akraba temelli kültürel 

örgütlenmenin iki önemli ayağı bulunur. Birincisi ekonomik ikincisi ise psikolojik 

dayanışma hissidir. Tüm bu faktörlerin bileşkesi ise, kültürel yapı temelli akrabalık 

ilişkilerini ortaya çıkarır. 
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Hemen hemen tüm sosyal gruplarda çözümleme yapabilmek için o yapıya ait 

akrabalık ilişkilerinin incelenmesi gerekir. Bu ilişkiler genellikle birincil (anne, baba, 

kardeş, çocuk, büyükanne, büyükbaba) ve ikincil (ailenin diğer üyeleri) bağlar 

arasında değişebilmektedir. Az çok bulunduğumuz çevrede bizlerin ya da başka 

insanların akraba olduklarını biliriz. Akrabalık, genel anlamda kan ya da evlilik bağı 

ile birbirine bağlı olan insanların oluşturduğu sosyal ilişkilerdir (Beattie,1966; 

Velito,2006; Dykstra,2009). Ya da soy veya evlilik yakınlığına dayanan bir tür 

kültürel örgütlenme biçimidir. Bu yönüyle akrabalık ilişkileri ve akraba grupları,  

kavramsal olarak kendi içinde geniş kapsamlı ve bir o kadar da karmaşık ilişkileri 

içerir. Bu ilişkilerin sonucu olarak ortaya çıkan bu kurumsal birlik, sosyal yapı içinde 

hem sözcüklerin anlamı hem de bu sözcüklerin anlam karşılığını bulmak konusunda 

süregelen, yeri geldiğinde açıklanamayan kültürel yapıyı işaret eder. Akrabalık 

sistemini oluşturan bu kavram içinde; aile ve evlilik türleri, soydanlık, akrabalık 

kurumu içinde yer alan kültürel yapı ve tüm bu alt sistemlerin birbirleriyle ve sosyal 

yapı içindeki ilişkilerini düzenleyen kurallar, uygulamalar yer alır. Diğer bir ifade ile 

akrabalık, tüm bu ilişkiler içinde kişilerin hem birbirleriyle hem de sosyal yapı 

içindeki ilişkilerini düzenler ve tanımlar. Günümüzde ise akrabalık ilişkileri çok 

sıkça dile getirilen bir söylem olan kuşaklar arası çatışma -kentleşme olgusunun 

yüksek olduğu yerlerde ve nesiller arası ilişkiler de sıkça kullanılmakta- adı verilen 

bir anlayışa bırakmıştır. Özellikle toplumsal ve kültürel değişim, akraba 

ilişkilerindeki temel dayanışma duygusunu örselemiştir. Süreç içinde duygusal 

paylaşımdan ve geleneksel normlardan ziyade, akraba üyelerinin birbirlerine karşı 

davranışlarını belirleyen temel belirleyici öğe, hukuki kurallar ve buna yönelik 

ekonomik uygulamalar olmuştur. 

 

Her insan grubu aynı biyolojik ve sosyal gerçeğe dayanır. Ataerkil ya da anaerkil 

arasındaki soydanlık ilişkisi kan bağına dayanırken, iki ayrı insan grubunun, erkek ve 

kadın bireyin aile kurumu içinde yer alması evlilik bağına dayanır. Kan ya da evlilik 

bağıyla olan ilişkiler akrabalık sistemi içinde sosyal hayatın veya kültürel örgütlenme 

biçiminin işleyişini yönetir. Akrabalık yapısı içinde, sosyal ve ekonomik işleyişe 

göre birbirinden farklı aile grupları bulunabilir. Kan bağıyla birbirine bağlı olan 

toplulukların, özellikle iki kardeş grup arasındaki, kız ve erkek çocukların değişimi 

sonucu yapılan evlilikler daha çok mal, miras, dayanışma ya da güvene dayalı 
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ekonomik nedenle yapılan evliliklerdir. Sosyal yaşam biçimiyle doğrudan ilişkili 

olan klan aile birliği; bunun yanında hem sosyal hem de ekonomik sistemin getirdiği 

çekirdek aile ve geniş aile ve tüm bu aile türleriyle bağlantılı olabilen soya dayalı 

akrabalık ilişkileri bulunur  (Segalen,1986:43-44).  Dolayısıyla,  akrabalık yapısı ve 

yapıyı ortaya koyan ilişkileri çözümlemek iki temel unsura ihtiyaç duyulmuştur. 

Bunlar: terminolojik yakınlık ve soydanlık ilişkisidir. 

 

2.2.1. Akrabalık Terminolojisi 

 

Bütün topluluklar, daha küçük gruplar ya da daha alt grupların bütünleşmesiyle 

oluşur.  Bu manada hepimiz az ya da çok bağlı olduğumuz, üyelerin düzenli olarak 

birbirini etkilediği ortak bir kimlik duygusuna sahip olunan sosyo-kültürel yapıya 

veya gruba bağlıyızdır.  Bunlar: hane, soy, sendika, siyasi partiler,  kamu kuruluşları, 

arkadaşlık grupları… gibi birimler olabilir. Teknolojik düzeyi ne olursa olsun aile 

birliğinden topluma kadar bütün ayrımlarda(yaş, cinsiyet, din, akrabalık grupları, 

etnisite…) bireyler ya da topluluklar biz ve onlar karşıtlığı içinde ortak bir kimlik 

duygusuyla hareket ederler. Dolayısıyla belirli bir topluluğun örgütlenme yapısını ve 

etkileşim kalıplarını anlamak istiyorsak o topluluktaki insanların birbirlerine ne 

şekilde hitap ettiği ve sınıflandırdığı ve dahası topluluk üyesi o kişinin hangi kimlikle 

kendini ifade ettiğini çözümlememiz gerekir. Böylesi bir çözümleme,  o topluluğun 

bireyleri arasındaki farklılıkları anlamamız bakımından önemlidir. Ancak genel kanı 

kişilerin, birbirlerini algıladıkları ya da öyle varsaydıkları sosyal ve kültürel 

özelliklerle sınıflandırdıklarıdır. Öte yandan insanları sınıflandırma biçimimiz, çoğu 

durumda onlara davranma biçimimizi ve onlardan beklediğimiz davranış şeklini 

belirler. Diğer bir manada, sosyal ve kültürel yaşamdaki katagoriler, bizim diğer 

insanlarla olan ilişkilerimizin sınırlarını belirler ve bu tür ayrımlar akraba 

örgütlenmelerinin temelini oluşturur (Bates,2009:316-318,351). Bu bağlamda 

akrabalık sitemleri ve bu yapının terminolojik olarak sınıflandırılması toplulukları ya 

da grupları birbirinden ayıran en önemli kültürel ilişkiler ağı olarak kabul görür. 

 

İnsanları, grupları diğer bir insan ya da topluluktan ayıran ve onların 

davranışlarındaki kültürel farklılığı ortaya çıkaran bekli de en önemli sistemler, 

akrabalık terimleri(terminolojisi) ve bunun ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal 
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davranış şeklidir. Terminolojik ayrım bizlere, bireylerin veya grupların akrabalığa 

yönelik algılarını, farklılıkları ve benzerliklerini, nasıl sınıflandırıldıklarını ve 

böylece akrabalık içindeki bireylerin birbirlerine olan davranış şeklini ve akraba dışı 

davranış biçiminin nasıl olması gerektiğini belirtir. Buradaki en önemli belirleyi 

unsur ise bireyin akrabalık grubunda aldığı rol ve bu rolün uygulama şeklidir. Yani, 

terminolojik olarak verilen bu rolün ne şekide yorumladığımızdır. Örneğin, aile 

üyelerinden biri olan dayı rolünü üstlenen bir kişinin, bizler için amcadan daha 

önemli olması ya da bu durumun tersi olması gibi yaklaşımlardır. Bu noktada 

akrabalık kavramı, terminolojik olarak mı yoksa zihnimizde kabul ettiğimiz bizim 

için değer ölçütü daha fazla olan bir kişi mi bize göre daha fazla akrabadır. Her iki 

olasılık da kabul görebilir. Bunu belirleyecek olan faktör biyolojik olmakla birlikte, 

temel olan böylesi bir grupta yer alan üyelerin birbirleri arasındaki ilişkiyi nasıl tarif 

ettiğidir. Biyolojik bağ akrabalık ilişkilerinde pek ala önemlidir; ancak grup üyeleri 

arasındaki kültürel ilişkiler- özellikle geleneksel yaşamın benimsendiği 

topluluklarda- akrabalık kavramı ve buna ilişkin terminolojik yaklaşım ve yüklenen 

anlamlar biyolojik olmanın yanında, kişisel duygulardan ve toplumsal olarak bireye 

atfedilen değerler oranında olduğudur. 

 

Sömürgecilikten önce dünya milletleri arasında kültürel değişim daha azdı ve gruplar 

birbirleriyle daha az temas halindeydi.  Bu durum akrabalık kurallarını ve bireylerin 

aile içi aldığı rolleri daha belirgin kılmıştı. Yani büyük ölçekli dışa açık toplumlardan 

ziyade kültürel kuralları daha belirgin olan, küçük ölçekli toplumlarda akrabalık ve 

bireyin akrabalık sisteminde aldığı rol çok daha belirgindir  (Rosman et al,2009:101). 

Çünkü bu tür topluluklarda akrabalık ilişkileri sayesinde, karşılıklı bağımlılık ve 

destek bağları, sosyal ilişkilerin daha fazla güçlenmesine neden olmaktadır. Bir 

yönüyle de bu tür ilişkiler, sosyal ilişkileri sıralamada, biyolojik ilişkilerin 

sınıflandırılması ve tanımlanması için bir araç olarak görülmektedir 

(Beattie,1966:94). Dolayısıyla zaman içinde farklı kültürel toplulukların birbirini 

tanıması ve süreç içinde iç içe geçmesi, akrabalık kavramını ve terminolojik olarak 

sınıflandırılmasını da değiştirmiştir. Buna bağlı olarak, kültürel yapının kültürden 

kültüre hatta kendi içinde farklılık göstererek alt kültürleri içeriğinde barındırması, 

akrabalık sisteminin terminolojik olarak karşılığı bulunmasında güçlükler 

yaşanmasına neden olmuştur.  
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Akrabalık ilişkilerinin belirlenmesi ya da ilişki türünün ortaya konulmasındaki en 

önemli araç akraba kavramlarıdır.  Akrabalık sözcükleri, belirli bir toplulukta yer 

alan bireylerin, kültürel örgütlenmedeki veya sosyal yapıdaki konumunu belirler. 

Yani akrabalık terminolojisi, o topluluğa ait kültürel yapının ve akrabalık ilişkilerinin 

belirlenmesinde ve toplumlar arası farklı yapısal özelliklerin açıklanmasında rol 

oynayan (ilişkideki statü farkları) en önemli kültürel olgulardan biridir. Bir kişinin 

diğer kişi hakkındaki tutum ve davranışların ölçütünü ve ilişkinin türünü belirleyen 

önemli bir ayraçtır. Birçok kültürde insanlar bağlı olduğu topluluğa has akrabalık 

terminolojisini kullanarak diğer kültürlerden ayırt edilebilir. Bunun yanında birçok 

gelişmiş ülke farklı kabile topluluklarıyla ortak akraba terminolojisi kullanabilir. 

Yani Farklı kültürler bakımdan akrabalık terimleri, hem belirli bir gruba özgü hem de 

evrensel kavramlar içerebilir  (Segalen,1986; Miller,2005). 

 

Akrabalık terimleri, o topluluğa ait sosyo-kültürel yapıyla doğrudan ilişkili olup 

özellikle içe dönük toplulukların yaşam biçimlerini açıklamak bakımından önemli bir 

veri kaynağı; aynı zamanda, topluluklar arası farklılıkları ve benzerlikleri ortaya 

koyması bakımından kültürel bir kimliktir. Sosyal yaşamın tüm yönlerini 

kapsayabilen terminolojik yaklaşımlar, özellikle klan kültürü olarak adlandırılan 

örgütsel yapılanmalarda çok daha önemli bir unsurdur. Şöyle ki, kesin çizgilerle 

ayrılan, ensest yasağının olduğu bir kabile yaşamında bir erkeğin sınıflayıcı bir 

özellik olarak biyolojik kızı gibi gördüğü,  ailenin diğer üyelerinden olan teyzekızı, 

halakızı, dayıkızı içinde aynı terimsel kavram olan ortak kızım ifadesini kullanması 

doğal olarak o bireyler arasında evlilik yasağını da beraberinde getirmekteydi. Bu 

durum, klanlar arasında dış evliliğin yaygınlaşmasına, sosyal yapının şekillenmesine 

ve klan içinde heterojen bir yapının oluşumunu sağlamaktaydı.  

 

Dünyadaki her toplum, akraba terminolojisi adı verilen bir dizine sahiptir. Uzunca bir 

geçmişe sahip olan bu konu da en önemli akrabalık çalışmalarından birini L. Henry 

Morgan yapmıştır. Topluluklarda kullanılan akrabalık sözcüklerinin özel terimlerini 

nitelik ve işlevsel bakımdan incelemiştir. Morgan, özellikle Iroquois Kızılderilileri 

üzerine yaptığı çalışmalarda geleneksel toplumların akrabalık temelinde 

örgütlendiğini belirterek,  içe dönük toplulukların miras, mülkiyet, hukuk, siyasi 
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yönetişim unsurlarını hatta dinin temelini, akrabalık ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı 

örgütlenme yapısına dayandırmıştır (Eriksen2004:102).  

 

Sosyal yaşamda akrabalık ilişkileri belirli işlevleri gerçekleştirir. Terminolojik olarak 

yakınlık bu konuda önemlidir. Akrabalık dayanışmasıyla ortaya çıkan yakın ilişkiler, 

terminolojik eşdeğerliği de (bir annenin oğlum ya da kızım terimini, kardeşinin oğlu 

veya kızı için kullanabilmesi) beraberinde getirmiştir.  Hopi Pueblo yerlileri buna iyi 

bir örnektir. Güçlü dayanışmanın bir sonucu olarak Hopiler, kardeşlerinin çocuklarını 

kendi çocukları gibi görerek yaklaşımda ve terminolojide bir ayrım yapmazlar. Bu 

yönüyle akrabalık, aile bireylerinin tutum ve davranışlarını gösteren bir sınıflandırma 

sistemi ortaya koymakta ve tüm aile üyelerinin birbirlerine karşı yaklaşım tarzlarını 

(sevgi, saygı, anlayış…) belirlemektedir  (Knight,1991:310).  

 

İnformal yapılanmalar da öne çıkan sosyal ilişkiler daha ziyade arkadaş grupları, 

çalışma grupları belki de en önemli diyebileceğimiz akrabalık gruplarıyla 

(bağlarıyla) sağlanmakta ve devam ettirilmektedir. Bu anlamda akrabalık 

terminolojisi bir topluluğun,  siyasi-politk örgütlenmesinden, aile yapısına, ekonomik 

sistemine ve daha birçok ayırıcı özelliklerini sınıflandırabilmektedir. Bu konuda 

Morgan, yapmış olduğu çalışmalarda akrabalık terminolojisine yönelik önemli 

tespitlerde bulunmuştur. Amerikan yerli halkları (Iroquois ve Ojibwa toplulukları) 

üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, sınıflayıcı bir nitelik olarak kabul ettiği 

akrabalık terminolojisi kullanıldığını görmüş ve bunu diğer toplumların akrabalık 

adlandırmasında da kullanarak genişletmiştir. Terminolojik olarak akrabalık 

sistemini, sınıflayıcı (tasnifi)  akrabalık ve tanımlayıcı (betimleyici) akrabalık olarak 

ikiye ayırarak incelemiştir.  Birçok akrabalık terminolojisi sınıflayıcı özellik taşır ve 

kişilerin birbirleri arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlendiğini gösterir. Sınıflayıcı 

terminoloji, birinci dereceden akrabalık (kan bağı) ve ikinci dereceden( hısımlık 

bağı) akrabalık ilişkisinin tam olarak ayırt edilemediği geleneksel topluluklarda 

kullanmıştır. Bu anlamda, akrabalık sistemi içinde yer alan terimler anlam 

yoğunluğuna bağlı olarak her biri farklı bir özellik gösteren soy ve sosyal ilişkileri 

gösterir. Uygulamada uzak ya da yakın akrabaları ayırt edebilmek için, basit ve tek 

bir kategori içinde sınıflandırma yapılmaktadır. Şöyle ki, toplulukların genelinde 

amca sözcüğü babanın erkek kardeşi olarak karşılık bulurken, aynı sözcük başka 
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ilişkiler içinde, anlam genişlemesine bağlı olarak hem annenin erkek kardeşi hem de 

ailenin diğer üyeleri için saygı, sevgiyi ve yakınlığı ifade etmek amacıyla 

kullanılması sonucu birden fazla sınıflayıcı özellik göstermiştir. Ya da bir kabilede 

bir bireyin, halasının oğlu için kullandığı akrabalık sözcüğünü babası ve amcası 

içinde kullanması gibi.  Diğer bir örneklem olarak da kuzen sözcüğünü verebiliriz;  

kuzen terimi, amca çocukları, teyze çocukları veya dayı çocukları ve hala çocukları 

olarak karşılık bulması sonucu birkaç akraba türünü kapsayacak şekilde anlam 

genişlemesine uğrayabilir. Ya da kardeş, oğul, baba ya da anne kelimesinin, biyolojik 

olarak akraba olmayan kişiler içinde kullanılabilmesi. Aynı durum ile Avrupa 

akrabalık terminolojisinde de karşılaşmak mümkündür. Genel olarak Fransız ve 

İngiliz toplumlarında akrabalık terimleri, akraba evliği ve yakınlık arasında ayrım 

yapmaktadır; ancak bazı akrabalık ifadeleri zaman zaman karışıklığa neden 

olabilmektedir. Örneğin, ne ingilizcede ne de fransızcada babasının kız kardeşinin 

kocası(evlilik yoluyla akrabası) ve babasının erkek kardeşi(kan bağıyla akraba) 

arasında ayrım yapmamakta her ikisine de amca demektedir. Özetle bu adlandırma, 

birbirinden farklı akrabalık kavramlarını tek bir sistem içinde aynı sözcükle ifade 

etmektedir. Bu şekilde küçük ölçekli gruplarda, bir sözcüğün anlamı birden çok 

akraba ilişkisini ifade etmek için kullanılmıştır. Sınıflandırma büyük ölçüde o 

topluluk için, sosyal yaşamı ve buna yönelik sosyal ilişkileri kolaylaştırarak 

toplumsal ilişkilerin (beklentiler, hakları, yükümlülükleri ve davranış örüntüleri 

bakımından v.s.) düzenli bir sistem içinde ayırt edilmesine temel oluşturan 

yaklaşımları içerir. Bu söylemler biyolojik olarak kategorisi olmayan, sosyal amaçlı 

kullanılan kültürden kültüre farklılık gösterebilen durumlardır  (Beattie,1966:95,103-

104,112-113;Segalen,1986:45-46). Sınıflayıcı terminolojinin yanında, diğer bir 

yaklaşım biçimi tanımlayıcı (betimleyici) adlandırmadır. Tanımlayıcı terminoloji, her 

bir akraba ferdi için farklı bir kavrama karşılık gelmektedir. Bu yaklaşım, akrabalık 

ilişkilerini gelişmiş bir terminolojik yapı içinde inceleme imkânını verir. Bu 

adlandırmada, cinsiyet ve ilgili ilişkinin derecesi önemlidir. Örneğin, teyze teriminin 

dar anlamda; sadece annenin kız kardeşi kavramına karşılık gelmesi gibi. 

 

Anthropologlar, toplumlar arası yapmış oldukları çalışmalarda birbirinden farklı 

birçok kültürü incelemiş ve birden fazla akrabalık adlandırmasıyla karşılaşmışlardır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda Murdock (1949), önceki çalışmalara dayanarak 
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akrabalık sistemlerini sınıflandırmak için altı kategori belirlemiştir.  Bunlar: Eskimo, 

Hawaii, Iroquis, Sudan, Crow ve Omaha akrabalık sistemleridir. Örneğin, batı 

toplumlarında olduğu gibi, Eskimo grubuna ait akrabalık sisteminde de ebeveyn 

kardeşler, amca ve teyze olarak ayrı ayrı sınıflandırılır. Ayrıca, kuzenler arasında 

erkek ve kız kardeşler de ayrı ayrı isimlendirilir. Ya da Sudan akrabalık 

sınıflandırılmasındaki gibi daha karmaşık bir yapı öngörülerek her birey kız erkek 

oluşlarına göre ayrı ayrı adlandırılır. Bu sınıflandırma baba soy hattına göre 

örgütlenmiş; daha ziyade Ortadoğu ve Afrika göçebe toplumlarında görülen bir 

adlandırmadır. Buna karşılık Hawaii sisteminde aynı kuşakta yer alan bütün 

akrabalar; sadece cinsiyetlerine göre ayrılarak aynı terimsel ifadeye karşılık gelen 

basit bir sınıflandırmaya tabi olurlar. Genellikle bu durum aynı soy grubuna sahip 

insanlarla ilişkilidir. Crow (Trobriand adası) ve Omaha (Nebraska yerlileri) 

terminolojisi ise birbirleriyle aynı özellikleri taşır. Baba soy grubuyla ilişkili olup 

aynı kuşaktan birkaç akraba grubu aynı sınıflandırma sistemi içinde değerlendirilir. 

Erkek kardeşler ile paralel kuzenler, kız kardeşlerle paralel kuzenler aynı adla anılır. 

Ancak, ana yanlı ilişkiler söz konusu olduğunda nesil farkı dikkate alınmadan aynı 

adla tanımlanır. Örneğin Crow akrabalık sisteminde, babanın kız kardeşi ve babanın 

kız kardeşinin kızı aynı adla anılır. Buna benzer durum Omaho akrabalık sisteminde 

de vardır. Omaho için belirleyici özellik, annesinin erkek kardeşi ve annesinin erkek 

kardeşinin oğlu için aynı isim ile sınıflandırılmasıdır. Diğer farklı bir örneklem 

olarak da Iroquois terminolojisini incelediğimizde, paralel kuzenler (aynı cinsten 

kardeş çocukları)  aynı sınıflandırma grubuna dahil edilirken, çapraz kuzenlerin (ayrı 

cins kardeş çocukları) ele alınış şekilleri farklıdır (Barnard,1994:804-805; 

Velito,2006:1371-1372; Rosman et al,2009:129).    

 

Diğer yandan, topluluk üyelerinin akrabalık ilişkilerini somutlaştırmak adına 

uluslararası literatürde bir takım sembollere ihtiyaç duyulmuş ve kullanılmıştır. Bu 

simgeler araştırmacılara, bireylerin topluluk içi sosyal ve kültürel ilişkilerini 

çözümleme olanağı sağlamaktadır (şekil 3).  Ego, sınıflandırmak için temel alınan, 

bireye yönelik kullanılan merkez kriterdir.  
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   Şekil 3: Akrabalık diyagramları için kullanılan semboller  (Miller,2005:177). 

 

Her toplumsal yapının farklı bir türü olduğundan haliyle farklı kültürlerdeki birçok 

akrabalık sistemleri de birbirine benzer ya da farklı olabilmektedir. Heterojen bir 

toplum yapısı öngörmesi bakımından Amerikan toplumu, akrabalık terminolojisine 

önemli bir örnektir.  Amerikan akrabalık teriminde, hem babanın hem annenin erkek 

kardeşi amca olarak isimlendirilir. Aynı zamanda, amcam kelimesi annenin kız 

kardeşinin kocası ve babanın kız kardeşinin kocasını ifade etmek için de kullanılır. 

Çoğu zaman amca terimi bu dört yakının hepsini birden karşılar (şekil,4). Buna 

karşılık Brezilya Amazon ormanlarında yaşayan, dışa kapalı, geleneklerine sıkıca 

bağlı, küçük ölçekli ve homojen bir sosyal yapı özelliğini gösteren Yanomamo 

(Iroquis) kabilesinde ise farklı bir akrabalık terminolojisi kullanılmaktadır (şekil 5).  

Iroquis terminolojisi baba ve anneden gelen akrabalık bağlarını birbirinden ayırır; 

ancak soydanlık ilişkisine dayanan yakınları arasındaki fark göz ardı edilir.  Babanın 

ve annenin kardeşi aynı sınıflandırma içine dahil edilir. Bu terminolojiye göre, 

babanın erkek kardeşi ve annenin kız kardeşinin kocası için aynı terim kullanılırken, 

annenin erkek kardeşi ve babanın kız kardeşinin kocası farklı terim ile ifade edilir.  

American toplumunda aile bireyleri, father, mother, aunt ve uncle; buna karşılık 

Yanomamo sisteminde aynı terimler, haua, naya, yaya ve shoaiye karşılık gelir. 

Yanomamo adlandırılmasında, babanın erkek kardeşi ve annenin erkek kardeşinin 

farklı koşulları var; oysa American toplumunda aynı terim her ikisi içinde kullanılır. 
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Yanomamo sınıflandırmasında baba ve babanın erkek kardeşi aynı adla 

isimlendirilirken, American toplumunda bu iki kavram farklı terimlerde karşılık 

bulur. American toplumunda amca ve teyze çocuklarının tümü için tek terim olan 

kuzein olarak isimlendirilir. Bu durum Yanomamo kullanımında da pek farklı 

değildir. Baba ve amca olarak aynı döneme ilişkin tüm yakınların çocukları aynı 

kelime ile ifade olunur; ancak kişinin çapraz kuzenleri, erkek kardeşi ve kız kardeşi, 

suaboya ve heriya olarak farklı terimlerle isimlendirilir. Çoğu durumda bu 

adlandırma-Yanomamo ya da Iroquis akrabalık sisteminin temeli- soydanlık 

ilişkisine dayalı yakın akraba evliliklerini (özellikle kardeş değişimini)  işaret eder  

(Rosman et al,2009:125-128). Tüm bu terminolojik kavramlar ise soysal ve kültürel 

yapı ile doğrudan ilişkili yaklaşımları içerir. Örneğin evlilik adetleri, soydanlık 

ilişkisi, doğal ve yapay çevre v.b. özelliklerin toplulumlar arası değişkenlik 

göstermesi ya da benzer olması durumu akrabalık terminolojisinde de aynı şekilde 

benzerlik ve farklılıkları ortaya koyabilmektedir. Bunun yanında birbirinden 

tamamen farklı olabilen American halkları ile Eskimo veya Iroquois halkları ya da 

diğer toplumların birbirleri arasındaki akrabalık sistemi bakımından pek fazla fark 

olmayabilir. Bu durumda farklı kültürlere ait akrabalık sistemlerinin aynı ya da 

benzer olmasını neye bağlayabiliriz. Burada şöyle bir sonuca varabiliriz. Bir yönüyle 

bu toplumlar geçmişte ortak bir kültürü paylaşmışlar veya birbirlerini etkilemişlerdir 

ve süregelen bu durumu günümüzde de devam ettirmektedirler.   

       

 

                           

Figure 4: American kinship terminology 
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Figure 5: Yanomamo kinship terminology 

 
                                            
Temelde akrabalık ilişkisi, soydanlık ve evlilik bağıyla kurulan birlikteliği ifade 

ederken; diğer bir yönüyle kan bağı veya yakınlığı olmayan ilişkiler içinde kullanılır. 

Dolayısıyla bizler, sosyal ilişkiler içinde de gerçek akrabalık terimlerini 

kullanabiliriz. Örneğin, bir çocuğun kendi annesi dışında bir başka kişinin sütünü 

emmesi ya da aynı ritüel etrafında toplanan insanların birbirlerini kardeş ilan etmesi 

ya da evlat edinme, arkadaşlık kurma v.b. durumlarda o bireye (lere) sosyal olarak 

manevi anne ya da manevi kardeş rolünü yüklemesidir. Ya da saygının veya 

samimiyetin ortaya çıkardığı ortam ile yaşça büyük birisine amca denilmesi veya 

akrabalık ilişkisi dışında yenge teriminin kullanılması gibi. 

   

2.2.2. Akrabalık ve Soydanlık İlişkisi 

 

Sosyal, ekonomik ve siyasal etkinliklerin temeli, soydanlık ve buna dayanan akraba 

ilişkilerden oluşur.  Ortak bir soydan gelmek (kökendaşlık), çoğu durumda aynı 

yerde ikamet etmek ve geleneksel değerlere bağlılık ve bunu sürdürme isteği soy 

örgütlenmesinin temel dayanağıdır. Bu tür örgütlenmelerde soydanlık ilişkisine 

dayalı evlilikler ve kanbağı akrabalık sisteminin özünü oluşturur. Öyleki, Schein 

(1972:50) tarihte egemen gücün, diğerlerinin davranışlarını kontrol altında tuttuğu ve 

otoritenin egemen olduğu örgütlenmeler var olmuştur. Bunun harici, yetkiyi sınırlıda 
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olsa dağıtan otokrasiler ve ataerkil yapılar ortaya çıkmıştır. Eski bir kavmin 

kurulması, klan birliği, aile şirketleri, belirli bir amaç için kurulan dernekler, 

tarikatlar gibi pek çok örgütsel yapının temelinde bu tarz birliktelikler vardır. Soya 

dayalı örgütlenme yapısı genelde geleneksel sistemlerin karakteristik bir özelliği olup 

topluluk üyelerine ortak bir kimlik duygusu aşılar. Soy içi akrabalık rollerini 

genellikle cinsiyet, yaş ve sosyal statü belirler. Biçimsel olmayan bu yapılarda  

geleneksel anlayışın dayattığı geçmişten süregelen norm, gelenek, tutum ve 

davranış…gibi özellikler o topluluk üzerinde sınırlayıcı ve kapsayıcı bir yetke olarak 

ortaya çıkmaktadır. Kültürel ilişkiler nedeniyle biyolojik bir kavram olmaktan çok 

toplumlar arası önemi değişkenlik gösteren sosyal bir kavramdır. Soy birliğini bir 

grup üyeliği olarak düşündüğümüzde birey, yedi veya sekiz nesil sonraki bir akraba 

örgütlenmesinin içinde yer alıyorsa-kaldı ki daha kısa bir süreçte mümkündür-

bulunduğu konumdaki akrabalık statüsünden ziyade, bağlı olduğu soy 

örgütlenmesinin getirdiği dayanışma hissi ile hareket eder. Bu şekilde kişi bireysel ve 

kolektif kimliğini oluşturmayı amaçlar. Geleneksel toplumlardan farklı olarak batılı 

toplumlarda soy üyeliği bazı özel durumlar dışında pek de önemli olmamaktadır. 

Sanayileşmiş toplumlarda üyelik daha çok sosyalleşmenin bir gereği olarak 

algılanmakta ve bu tür yapılanmalar belli birçok noktada birbirinden farklı 

derneklerden, kulüp üyeliklerinden v.b. örgütlenmelerden oluşur   (Beattie,1966:100-

102;Lewis,2010:186; Good,2010:397). Örneğin, kültürel dayanışmayı amaçlayan 

dernekler, spor kulübü üyelikleri ya da üniversite mezunları derneği gibi farklı 

birliktelikler olabilmektedir. Yani bu tarz örgütlenmelerde birey, söz konusu üyeliği 

isteğe bağlı kazanılmış bir hak olarak görürken; buna karşılık soy üyeliğini kişinin 

doğumuyla başlayan, istemli veya istemsiz olarak ölünceye kadar devam edecek olan 

bir süreç olarak düşünebilir.  

 

Soydanlık ve buna bağlı olarak gelişen akrabalık ilişkilerini anlamada, ataerkil ve 

anaerkil aile sistemlerini çözümlemek araştırmacılara önemli veri akışı sağlar.  Çoğu 

durumda araştırmacılar, ilkel toplumları anaerkil bir sonraki sosyal ve kültürel 

gelişme dönemini ise ataerkil yapıyla açıklamaya çalışırlar. Zamanla bu yapılarda 

meydana gelen toplumsal değişim ile birlikte kan bağının yerini, bölgesel bağlar 

aldığı ve devlet tipi şeklinde karmaşık, siyasi ve politik olarak örgütlenmiş 

toplulukları ortaya çıkardığını savunurlar  (Kuper,1995:89,254). Oysaki topluluklar 
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arası değişim ve gelişim farklı hızlarla kendini göstermektedir. Öyleki bir tarafta 

anaerkil ya da ataerkil anlayışın hüküm sürdüğü bir sistem, diğer tarafta normlarıyla, 

değerleriyle, teknolojik imkanlarıyla, algılarıyla…. farklı olabilen gelişmiş bir 

anlayış biçimi hüküm sürebilmektedir. Her iki yapıda kendi içinde öznel koşulları 

içermekle beraber benzer yaklaşımları da sistemlerinde barındırmaktadır. Ancak bu 

demek değildir ki, birçok araştırmacının kabul ettiği manada toplulukların süreç 

içinde belli bir hat üzerinde birbirinlerinden dönüşerek iki sistem arasındaki var 

olduğu kabul edilen, gelişmişlik farkının kapanması sonucu toplulukları, günümüz 

manasında karmaşık siyasi ve toplumsal örgütlenmeleri devlet sistemi adı altında 

oluşturabilsin. Bu anlayışın devinimine ayak uyduramayan, günümüz anlayışın ürünü 

olabilen pek çok geleneksel toplum sistemi varlığını hala devam ettirmektedir. Ancak 

şuda var ki ulusculuk ya da halk birliği olarak tarif edebileceğimiz devlet ve ona 

bağlı olan yönetişim aygıtları (ya da örgütsel sistemleri) geçmişteki ataerkil ve 

anaerkil yaklaşımın izlerini de taşımaktadır. Geçmişte anaerkil yapının sunduğu 

koşulların bir kısmı hatta pek çoğu günümüz devletlerinin gelişmişlik düzeyleriyle 

bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Toplumda kadının rolü ve statüsünün artması ve 

buna bağlı olarak devletin yönetişim aygıtlarında kadının daha fazla rolünün 

bulunması günümüz anlayışında (en azından batı toplumlarında) toplumların ileri ve 

gelişmişlik seviyesinin bir göstergesi olarak kabul edilebilir.  

 

Geleneksel toplumsal yapılanmalarda, akraba örgütlenmesinin diğer bir formu olan 

soydanlık ilişkisinin en yoğun şekilde yaşandığı yerlerden biri aşiretlerdir. Aşiret 

(akraba) örgütlenmelerinde en önemli yaklaşım şekli, örgüte üye olan insanların 

kendilerini aşiret kimliğiyle tanıtmasıdır. Bunu bir şan, şeref ve onur vesilesi olarak 

görerek kendi durumunu kolektif kimlikle açıklamaya çalışmasıdır. Bu manada aşiret 

örgütlenmesi, kişinin topluluk içinde kazandığı aidiyet duygusudur. Bu türden 

yapılanmalar, özellikle tarıma dayalı ekonominin ağırlıklı olarak uygulandığı kırsal 

yerleşkelerin karekteristik özelliğidir. Aşiretler, kendilerine has yaşam biçimiyle ve 

davranış ölçütleriyle(normları, yaptırımları, yönetişim unsurları, simgeleri, 

tutumları…) diğer formal ve informal örgütlenme biçimlerinden ayrılırlar. Aşiret 

örgütlenmesinin varlığını devam ettirebilmesi mülkiyet ilişkileri başta olmak üzere 

dayanışma, akraba evliliği sıklığı, doğal örgütlenmenin yanında hiyerarşik bir özellik 

göstermesi, geleneksel normlara bağlılık gibi faktörlerin bu yapı içinde yerleşik hale 
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gelmesiyle açıklanabilir. Akraba örgütlenmeleri mülkiyet ilişkilerinin veya tarıma 

dayalı ekonomik sistemin bir sonucu olarak ortaya çıksa da varlığını 

sürdürebilmesini salt toprak ilişkilerine bağlayamayız. Bunun yanında, grup içi 

ilişkilerdeki bağlılık duygusunun şartlanmaya, fiziksel çevre koşullarının gerekliliği 

ve kemikleşmiş bir yapı diğer nedenler olarak görülebilir. Yani aşiretcilik kavramı 

geçmişte olduğu gibi bireyin; sadece ekonomik bir yarar sağlama beklentisi değil, 

manevi ya da psikolojik olarak bireyin (kendini güvende hissetmesi, statü kazanma 

arzusu, saygınlık beklentisi…) tatminini içeren geniş bir organizasyondur. 

 

Soydanlık kavramı bazı yaklaşımlarda klan grupları içerisinde incelenmektedir. 

Klan, bir veya birden fazla soydan oluşabilir.  Klan birliğinin, küçük birimler(parça) 

halinde ayrılması soy olarak adlandırılır. Soy, ortak bir atanın soyundan gelen 

fertlerin bir araya gelerek oluşturduğu akraba örgütlenmesidir. Soydanlık, aynı 

zamanda kurumsal kökenli bir yapı olup üyeler arasında yeri geldiğinde bağlayıcı ve 

yaptırım yönü olabilen dinsel, siyasal ya da toplumsal kararlar alabilen 

kültürel(sosyal) bir yapılanmadır. Bu meyanda soydanlık örgütlenmesi, akraba 

temelli bir veya birden fazla grubu içine alan kökenini erkek ya da kadın bir bireye 

dayandıran, sosyal(kültürel) bir birlik olarak açıklanabilir. Soydanlık gruplarında 

örgütlenme, aile yapısına göre babasoylu(ataerkil soy) ve anasoylu(anaerkil soy) 

örgütlenme ya da kişinin isteğine bağlı olarak seçeneğe dayalı (tercihli soy hattı) 

veya her iki soya dayalı ortaya çıkar. Tek yanlı soydanlık ilişkisinde, bir topluluk 

üyesi kişiler,  anne veya babanın soy kimliğine bağlı olarak (anne veya baba soy 

hattını izlemesine göre) anasoylu veya babasoylu olarak nitelenir.  Bazen topluluklar, 

kendilerinin tek bir atadan olduğuna inanırlar. Bu kurucu atası tarihsel ya da 

mitolojik ya da her ikisi birden olabilir. Segmental soy sistemi(babanın soyundan 

gelen) olarak da adlandırılan bu örgütlenmede soy grubuna ait üyeler, birbirlerine 

şecere ile bağlıdır ve bu durum, bir ağaç ve onun dalları gibi tasvir edilebilir. Kan 

bağına dayanan, geleneksel yaşam tarzının benimsendiği bireyler arasında siyasi, 

ekonomik ve kültürel faktörlerden birinin, ikisinin ya da her üçünün bileşkesiyle 

oluşan anlayışından ortaya çıkar. Özellikle toprağa dayalı yerleşik yaşam biçiminin 

benimsenmesi ve buna paralel üyelerin çevresindeki kıt kaynakları koruma isteği, 

mülkiyet paylaşımı, dayanışma duygusunun yoğunluğu, ekonomik kaygılar ve 

güvenlik gibi nedenler tek yanlı soy sistemini (özellikle babasoylu grupları) 
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geliştirmiştir. Bedevi Araplar’da, Kuzeybatı Pakistan’da, Afganistan’da ve Afrika 

toplumlarında gözlemlenmiştir. Ana soylu bir örgütlenmede ise bir çocuk, ana soylu 

akrabaları ile anılır. Otorite, anne ve onun erkek kardeşi tarafından kullanılır.  Soy 

belirlemede kocalar değil, kadının erkek kardeşleri belirleyicidir. Güney Batı Çin’de 

Masuolar’da, Amerika’da bazı yerli gruplarda (özellikle Kızılderili halklarda) ve 

Güney Batı Hindistan’da Nayarlar’da, Melanesia Trobriands adası yerlilerinde 

rastlanmıştır.  Seçeneğe dayalı tercihli soy grubunda ise, bir çocuğun yetişkinliğe 

geçişiyle birlikte anne veya babanın soy grubunu seçme serbestîsi vardır. Ya da belli 

bir aşamada, seçim esnekliğine bağlı olarak (örneğin anne soy grubuna ait olan 

toprağın üzerindeki mirasçı sayısındaki artışa bağlı babayanlı soy grubunun tercih 

edilmesi) kişi soy grubunu değiştirebilmektedir. Kanada yerli topluluğunda 

(Kwakiutl kültürü), Güney Asya’da Samuan Adası yerlilerinde ve Pasifik’teki 

Mercan Adalaları’ndaki (Gilbert Adaları) topluluklarda görülür.  Diğer bir soydanlık 

ilişkisi de Nijerya’daki Yakolar kabilesinde görülen hem ana soyunun hem baba 

soyunun benimsendiği ve böylece iki farklı soy grubuna üye olduğu soy biçimidir. 

Burada bir kişi birden fazla soy grubuna ait olduğu için genellikle soy kısadır. Bu iki 

yanlı soy grubunda, ana soyuna göre sürüler ve ev, baba soyuna göre ise toprak ve 

tarlalar çocuklar arasında paylaştırılır (Barnard,1994:795; Rosman et 

al,2009:112,116-117;Velito,2006:1370; Lewis,2010:188).  Her iki soy grubuna ait 

olma durumu nadir olarak kabul edilse de modern toplumların hemen hemen 

tamamında görülebilecek doğal bir anlayıştır. Günümüzde kanunilik ilkesi gereği 

çocukların tamamı cinsiyet ayrımı gözetmeksizin ebeveynlerin miras ya da sosyal 

yaşamın diğer olanaklarından yararlanabilirler. Diğer yandan bir birey, hangi soy 

grubuna katılacağı hakkında net bir ayrım yapamayabilir; teyzesine, amcasına, 

dayısına ve diğer ebeveynlerine karşı benzer davranışlar sergileyebilir. Bu aynı 

zamanda kişinin, psikolojik ve ekonomik nedenle bağlantılı olarak ortaya çıkan 

durumudur. 

 

Soy kavramı, literatür genelinde klan aile tipi içinde açıklanmaya çalışılsa da; sadece 

bu kavramla ilişkilendirerek açıklamak sığ bir anlayış olacaktır. Özellikle bu durumu 

tek yanlı soy grupları ve bunun oluşturduğu evlilik sistemleri bakımından analiz 

edildiğinde daha net bir bir yaklaşım ortaya konulabilir. Komünal yaşamın 

benimsendiği avcı-toplayıcılarda veya siyasi ve ekonomik örgütlenmesi daha 
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karmaşık olan klan aile birliğinde yapılan evlilikler daha çok ittifak amaçlı,  savunma 

(güvenlik), besin temini… nedenlerden dolayı dış evlilikler tercih edilir. Buna karşın, 

ataerkil yapıya dayalı soydanlık ilişkilerinde endogami türü evlilik tercih nedenidir; 

hatta soyun devamlılığının bir tür garantisi olarak görülür.  Bunun yanında soydanlık 

kavramına aynı zamanda genel bir sosyal grup olarak da bakabiliriz; çünkü 

toplumlarda herkes böyle bir gruba ait olabilir. Bir bireyin annenin, babanın veya her 

ikisinin birden belirli bir soydanlık ilişkisi içinde dayanışma hissi ile hareket ederek 

belli bir kümenin içinde yer alabilir. Ya da kişi/kişiler herhangi bir akrabalık bağı 

olmadan o grupla çok güçlü bağlar kurabilir. Temeli, mal ya da mülke dayanan 

ekonomik içerikli bir yapılanma olarak gözükse de güvene dayalı bir güç sembolü 

olarak da görülebilen kültürel bir yapılanmadır. 

 

Akraba örgütlenmesinin yoğun olduğu tarıma dayalı geleneksel toplumlarda veya 

siyasi örgütlenmenin ve yönetim unsurlarının yetersiz olduğu topluluklarda (avcı-

toplayıcı unsurlar) soya dayalı örgütlenmeler, o grubun varlığı ve sürekliliği için 

önemli işlevlere sahiptir. Grup üyelerinin birbirleri arasındaki ekonomik ve 

psikolojik olarak ihtiyaçları giderme doğrultusunda; ayrıca kültürel değerlerin genç 

kuşaklara aktarılmasında grup dayanışmasının önemli bir örneğidir. Bu tip 

topluluklarda kişi, topluluğa özgü modelleri ailesinin veya çevresinin beklentilerine 

uygun bir kişilik geliştirerek sürdürmektedir. Kentleşmenin yoğun olduğu çekirdek 

aile yapılarında ilişkiler soydanlık bağından ziyade, anne, baba, kardeş ve diğer 

yakın hısımlık ilişkileri ile sürdürülür  (Good,2010; Miller,2005; Bates,2009). Ya da 

bu tür yapılanmanın bir benzerini dostluk ve dayanışma grupları adı altında kurulan 

kültürel faaliyetler üstlenir. 
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3. Suç Olgusuna Genel Bakış 

 

İnsanlık tarihinin ortaya çıkışı ile başlayan ve günümüze gelinceye kadar bütün 

toplumlarda etkili olan bu kavram, toplumsal ve kültürel yaşamın önemli bir 

problemidir. İnsanlar, sosyal ve kültürel yaşamın bir gereği olarak belirli bir grubun 

içinde yaşar-ihtiyaçlarının karşılanacağı beklentisi insanı toplu halde yaşamaya 

teşvik eder- ve bu yaşamanın bir karşılığı olarak da bireyler o topluluğa ait normları 

kabullenirler. Ancak, bu normları benimseyen birey(ler) olduğu gibi psikolojik, 

ekonomik ve diğer nedenlerden ötürü bu kurallara uymayan kişi(ler) de olacaktır. 

Hiçbir birey toplumsal ve kültürel yaşamda kusursuz bir biçimde yaşamını idame 

ettiremez. İnsanlar yaşamlarının tamamında, bir döneminde veya bir kısmında kanuni 

ya da kültürel normları bir şekilde ihlal etmiş olabilir.  Dolayısıyla, insanın olduğu 

her yerde suça yönelim ya da suçun kendisiyle karşılaşabilmekteyiz.  

  

3.1. Suç Kavram ve Kapsamı 

   

İnsanlar, bir örgütün (topluluğun) doğal üyesi olarak doğarlar ve yaşamlarını 

sürdürürler. Bu nedenle her birey bağlı olduğu sosyal(kültürel) çevrenin yazılı ve 

sözlü olarak koymuş olduğu normlara göre davranışlarını ayarlamak ve uyum 

göstermek zorundadır. Normlar, bir topluluk içinde kontrol mekanizmasıdır ve 

toplum,  bireylerin öngörülen bu kuralara uymalarını bekler. Aksi durumda, sistem 

içinde normal olmayan davranışların (sapmaların) çoğalması o toplumu yıkıma kadar 

götürür. Ancak bu demek değildir ki, toplulukça düzenlenen her kural doğru bir 

anlayıştır. Bates (2009:427-428), uygulanan kurallar ve yaptırımlar hatalı 

davranışları düzeltirken,  anlaşmazlıkları çözerken; buna karşın başka eşitsizlikleri ve 

anlaşmazlıklara hatta başka suçlara neden olabilir. Yani yasalar çerçevesinde veya 

geleneksel anlayışla oluşturulmuş bir uygulama biçimi kişinin/kişilerin arzu ve 

ihtiyaçlarını karşılayamayabilir. Dolayısıyla aklımıza şöyle bir soru gelmektedir. 

Topluma göre belirlenen her aykırı davranış suç mudur? Yoksa suçu tanımlayan 

sadece o toplumun kuralları mıdır? Bu noktada suçun, görecelik kavramıyla ifade 

edilmesi noktasında hareket tarzımız ne olmalıdır? Bir toplumda sapma ya da ahlak 

dışı olarak nitelendirilen bir davranış biçimi, diğer bir toplumda akılcı olarak kabul 

edilebilir ve o toplulukça kabul görebilir. Yani suç toplumdan topluma, hatta kişiden 
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kişiye değişebilen o topluluğa özgü geleneksel normlara ve yazılı hukuk kurallarına 

göre yeniden yorumlanabilmektedir. Örneğin, bir cinayet olgusu, yasalarca ve çoğu 

durumda insani nedenlerden ötürü kişice(lerce) suç olarak kabul görür. Ancak sosyal 

ve kültürel algı, işlenen bu şiddet suçunu herhangi bir sebepten ötürü-kan davası, 

namus cinayeti, nefsi müdafa gibi- açıklama noktasında nedensellik ilişkisine 

bağlayarak kabul edilebilir bir eylem olarak düşünebilir. Suç ve onu oluşturan temel 

faktörleri anlamada en önemli sorun, suçun ne olarak ifade ettiğinin tam olarak 

açıklanamamasıdır. Çünkü suçun bazı kesin çizgileri hariç(cinayet, gasp, terör…) suç 

olarak tanımlanması o topluma ait yasalar ve geleneksel yaklaşım ile mümkün 

olabilmektedir. Örneğin bir klanda suç olarak cezayı yaptırıma tabi olan bir davranış 

bizim toplumumuzda çok doğal bir davranış olarak kabul edilebilir. Ya da bu 

durumun tersi de geçerli olabilir. Hatta bu ayrımı herhangi bir toplumun alt kültür 

örneklerinde de görmek mümkündür.  Örneğin,  Almanya, Belçika, İsviçre ve A.B.D.  

gibi ülkeler de kanton veya federatif yönetim yapısı vardır.  Eyalet sistemi adı verilen 

adem-i merkeziyetçi yönetim biçimi ile eyaletler merkeze bağlı olmakla birlikte her 

bir eyaletin, kendi koşullarına göre yasaları bağımsız olarak çıkarma ve uygulama 

hakkı vardır. Bu durum İsviçre kanton bölgelerinde daha katı şekilde uygulanmakta 

ve her ilçenin dahi kendine özgü yasaları bulunmakta ve bağlı olduğu yerel yasaya 

göre suçu açıklayabilmektedir. Ya da geçmişte aynı kültür içinde suç olarak karşılık 

gören bir anlayış bugün suç olarak tanımlanmayabilir. Roma döneminde veya İslam 

öncesi topluluklarda görülen insan ticareti bugün organize suç kapsamındadır ve ağır 

cezai yaptırımı vardır. Yani suç, süreç içinde zaman ve mekâna göre değişebilen 

davranışsal bir sapma olarak da karşımıza çıkabilir. Eriksen (1995:60),bunun yanında 

çoğu durumda normlar, her topluluğun kendine özgü temel değerlerini yansıttığından 

suç türlerine uygulanan cezai yaptırımlar arasında da farklılıklar olabilir. Örneğin, 

bazı toplumlarda cinsel ihanet daha ağır bir suç olarak kabul görürüken, bazı 

toplumlarda ise hırsızlık daha ağır bir cezaya tabi olur. 

 

Her toplumda davranışları yöneten, bir şekilde ulusal ya da evrensel manada yazılı 

hukuk kuralları olabileceği gibi, topluluğun kültürel anlamda kimliğini ifade eden 

geçmişten süregelen resmi olmayan normları da bulunur. Yani, toplum bütününe ait 

normlar olduğu gibi; sadece belirli gruplar tarafından oluşturulan kültürel ve diğer 

sosyal farklılıklara bağlı olarak uygulanan kurallar da vardır.  Bunlar daha çok o 
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topluluğa özgü kültürel değerleri yansıtırlar. Bir yönüyle kültürel öğeler (ya da 

dinamikler) toplumsal işleyişin resmi olmayan kurallarıdır. Kuralları, bireyin içinde 

yer aldığı sosyal ve kültürel yaşama uyumu sağlamak adına kişinin nasıl davranması 

gerektiğininin ortak bir algılanışı bir ölçütü olarak görebiliriz. Ya da kurallar, bireyin 

diğer bir kişi veya toplulukla olan ilişkilerini düzenleyen ve bunların sınırlarını 

belirleyen yaklaşımları içerir. Kurallar, bizlere herhangi bir bir olay ya da durum 

karşısında nelerin yapılmaması gerektiğini ya da nelerin nasıl ve ne şekilde yapılması 

gerektiğini öngörürler. Böylelikle toplumsal mekanizmanın uyum içinde hareket 

etmesini sağlayarak sosyal ve kültürel örgütlenmenin temel yapısını oluştururlar. 

Dolayısıyla kuralları, insan ilişkilerini düzenleyen, topluluk kimliği kazandıran ve bu 

ilişkileri sınıflandıran ilkeler bütünü olarak görebiliriz  (Lull,2000:75-78). 

 

Suçun toplum tarafından tanımlanabilmesi için, suçu oluşturan unsurun, o topluluğun 

geleneksel kurallarına ve yasalarına karşı aykırı bir eylem içinde olması gerekir. 

Ancak, normlar arasındaki temel ayrım-geçmişten günümüze kadar süregelen, 

benimsenen sözlü kurallar ve yasalarca yapılmış olan yazılı kurallar-suçun 

tanımlanabilmesindeki belirsizliği de beraberinde getirmiştir. Aslında bu durum 

toplumlar arası sosyal ve kültürel farklılıktan kaynaklanan bir sonuç olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bir klan ya da aşiret örgütlenmesinin olduğu soya dayalı siyasal 

sistemlerde geleneksel kurallar daha katı bir şekilde uygulanırken; buna karşılık 

modern siyasal sistemlerin hakim olduğu yönetim unsurlarında(örgüt yapılarında) 

geleneksel kurallar dikkate alınmakla birlikte esas olan evrensel nitelikli yazılı hukuk 

normlarının geçerli olduğunu söylemek pekala yanlış olmayacaktır.  Her iki norm 

arasındaki temel ayrım ise, işlenen bir suçun cezai yaptırımlar bakımından 

karşılığının bulunmasındaki farkta yatar. Bir suç türü, yazılı hukuk olarak yasalarca 

belirlenen cezaya tabi olurken, aynı suça karşılık geleneksel kurallarda topluluk 

tarafından dışlanma ya da ayıplama şeklinde karşılık bulabilir. Ya da bir grup içinde 

töre adı altında insan öldürme suçu işlenirken, aynı olaya karşılık yazılı hukuk 

kurallarında meşru müdefa adı altında çok az bir ceza verilebilir ya da hiçbir yaptırım 

öngörülmeyebilir. Aslında her iki kuralda o toplumun koşullarına göre hazırlanmış 

ve ortaya çıkmıştır. Ancak bir suçun cezai müeyyideye tabi olması için o suçun yazılı 

hukuk normlarında karşılığının olması gerekir. O halde suç dar anlamda yazılı hukuk 

kurallarına karşı aykırı eylemde bulunulmasıdır. Genel anlamda ise, birey(lerin) 
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toplumca kabul edilen geleneksel kurallara ve kanuni olarak belirlenen yazılı hukuk 

kurallarına karşı aykırı faaliyetlerdir. 

 

Tarihsel süreç içinde suç birçok araştırmacıya inceleme konusu olmuş ve pek çok 

tanımı yapılmıştır. Anlamsal açıklığını ve anlamsal kökenini, aykırı insan 

faaliyetlerinden ya da sapma kavramından alan bu kavram literatürde anlam ve 

önemi fazla olan sosyal bir olgudur. Suçu, temeli insani ilişkilere dayanan, kural 

tanımazlık ya da normal dışı eylemler (aykırı olma hali) oluşturur. Aykırı olma hali, 

sosyal yaşamın her döneminde karşılaşılan davranışsal bir sapmadır. Sapma ise, 

kişinin belirli bir topluluk içinde belirlenen kurallara karşı aykırı eyleme geçmesidir. 

Sapma gösteren davranışların büyük çoğunluğu sosyal yaşamda ortaya çıkan 

psikolojik ve ekonomik içerikli şartlarla yakından ilişkilidir. Sosyo-kültürel yaşamda 

ya da kişinin iç dünyasında meydana gelen gerilimler, kişi(leri) dış çevreye karşı 

aykırı bir davranışta bulunmaya zorlayabilmektedir. Ancak sapma kavramı zaman, 

farklı kültürlere ve bireysel tercihlere göre değişebilecektir. Belirli bir toplulukta 

normlardan farklı bir faaliyette bulunan kişi de sapma göstermiş olacaktır; fakat bu 

kişi suç işlemiş olacak mıdır?  Bu durum yapılan eylemin türüne, yani sapmanın suç 

kapsamında olup olmadığına göre değişecektir. Örneğin bir yönetici pozisyonunda 

olan bir kişinin bağlı olduğu holdingten istifa ederek diğer bir şirket için çalışması 

kendisi için doğru bir yaklaşım olacakken, ayrıldığı holding tarafından bu karar 

yanlış ya da sapma olarak değerlendirilecektir. Bu noktada sapma kavramı 

kriminolojik veya hukuki olarak açıklanmalı ve suçla bağı kurulabilmelidir.  O halde, 

kriminolojik olarak aykırı davranış ya da eylemin gerçekleşmesi durumu suç olarak 

adlandırabilir.  Ya da suç, davranışsal bir sapma veya anti sosyal eylem biçimi olarak 

ifade edilebilir  (Akers, 2000; Hagan,2011; Schmalleger,2004; Walklate,2005).  

 

Toplumsal ve kültürel yaşamdaki sosyal travmalar (başta ekonomi olmak üzere, 

eğitimsizlik, uyum sorunu, yalnızlaşma duygusu…), bireyi(leri) bağlı olduğu gruptan 

soyutlamakta ve suça yöneltebilmektedir. Bazen de bu durumun tersi olabilmekte o 

topluluk tarafından dışlanma ve yalnızlaşma duygusu kişileri suça teşvik 

edebilmektedir. Özellikle geleneksel ve küçük ölçekli gruplarda bunu gözlemlemek 

daha olasıdır. Bulunduğu ortam koşullarına adapte olma isteği bazı bireylerin 

geleceklerini ve umutlarını illegal yapılar içinde görmelerine neden olmaktadır.  Bu 
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yönüyle insanın kültürel (sosyal) ve doğal çevresi suçun işlenmesinde önemli rol 

oynayabilmektedir. Zira suç olgusunun böylesi yerleştiği bir ortamda büyüyen ve 

yetişkinliğe ulaşan birey(ler) yaşadığı ortam içindeki davranışsal sapmaları bir yaşam 

biçimi olarak benimseyebilir ya da bu durumu olağan bir davranış veya bağlı olduğu 

çevrenin bir parçası olarak sürdürebilir. Örneğin, bir akraba örgütlenmesi içinde suç 

grupları oluşabilmektedir. Bugün birçok ülkede illegal suç örgütlerinin temeli bu tür 

yapılanmalara dayanmaktadır. Kolay yoldan para kazanma hırsı ve sosyal statü 

sahibi olma isteği bu oluşumu tetiklemekte ve uzun vadede bu yapılanmalar toplumu 

psikolojik, ekonomik… bakımdan olumsuz şekilde etkileyebilmektedir. 

 

3.2. Suç Kavramının Tarihsel Gelişimi 

 

Suçun ortaya çıkışı, insanların bir grup halinde yaşamasıyla başladığı söylenebilir. 

Bir insan tek başına yaşadığı zaman içinde de suç işleyebilir; ancak bir suçun o 

kişiye(lere) isnat edilebilmesi için topluluk halinde yaşaması ve diğer grup üyelerinin 

suçun oluşup oluşmadığına yönelik yaklaşımda bulunmaları gerekir. İlkel 

toplumlarda avcı-toplayıcılık anlayışının getirdiği komünal yaşam biçiminde, 

bireysellikten ziyade klan kültürünün oluşturduğu grup davranışı esas alınmakta ve 

bireye klan veya grup kültürü tümüyle egemen olmaktadır. Böyle bir yaklaşımda bir 

kişinin diğer bir kişiye karşı işlediği suç, klan topluluğunun tümüne yapılmış kabul 

edilmekteydi. Süreç içinde tarımın öğrenilmesi ve buna paralel yerleşik yaşama 

geçilmesiyle birlikte tarımdan elde edilen artı ürün, bireysel anlayışın ağır bastığı, 

uzmanlaşmanın, iş bölümünün ve dahası karmaşık yönetim unsurlarının olduğu ulus 

devletlerini ortaya çıkarmıştır. Bu anlayışa bağlı olarak da suç ve buna yönelik 

açıklamalar değişkenlik göstermiştir. 

 

Suç ve suça ilişkin yaklaşımlar, ilk çağlardan bu yana çeşitli düşünürlerin ve bilim 

insanlarının ilgisini çekmiştir. Antik çağda başlayan bu fikir mücadelesi, çağların 

koşullarına göre suçu açıklamaya çalışmıştır. Suç ve suça yönelik davranışların 

neden ve sonuçlarını tanımlamak için yunan düşünürlerden olan Platon, suçlu bir 

insanın akıl hastası kişiliğinde olabileceğine değinmiştir; suçun sebebi olarak da 

ihtiras, zevk ve bilgisizlik olarak belirtmiştir.  Aristo, suçun kaynağı olarak çevresel 

faktörleri, suça eğilimi ve yoksulluğu göstermiştir ve suçluların en ağır bir şekilde 
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cezalandırılmalarını istemiştir.  Hipokrat ise beden yapısı, kişilik ve suç arasındaki 

ilişkiye değinmiştir. Ortaçağ Avrupa’sında ise suç, daha çok skolastik 

düşüncenin(bilimsel ve akılcı düşüncenin reddedilmesi ve toplumsal yaşamda her 

yönüyle kilisenin düşüncesinin hakim kılınması) etkisinde kalarak doğa üstü 

varlıkların işi olarak kabul edilmiştir  (Reid, 1995;Schmalleger,2004). 

 

Süreç içinde toplumların gelişmesine paralel suç ve suçluya olan bakış da 

değişmiştir.  18. Yüzyıl Aydınlanma dönemi ile birlikte Avrupa’da eski, kökleşmiş 

hurafe bilginin yerine moderniteyi esas alan bilimsel düşüncenin temelleri ortaya 

çıkmıştır. Bu durum beşeri bilimlerin ve fenni bilimlerinin gelişmesine ve buna 

paralel suç araştırmaların da daha bilimsel anlamda tartışılmasına imkân vermiştir. 

Cesare Beccarie ve Bentham kriminoloji alanında bu dönemin önemli araştırmacıları 

arasında yer alırlar. Söz konusu araştırmacılar, ceza ve adalet arasındaki ilişkiye 

değinerek verilen cezanın suç ile orantılı (adil olması) ve hızlı, kanunların ise basit 

olması gerektiğini savunmuşlar ve bu şekilde uygulanacak adalet sisteminde suçların 

engellenerek azalacağını belirtmişlerdir. Beccarie’ye göre ceza, adalet yapmak 

amacıyla organize edilmelidir.  Beccarie’ye göre bir insan, kendi çıkarını korumak 

için seçim yapma yeteneğine sahiptir.  Eğer yasalar iyi anlaşılır ise hiçbir mantıklı 

kişi yasalara karşı gelmeyecektir; ama bu duruma gelebilme eğitim ile olacaktır. Bu 

konuda Beccarie, kendinden önceki düşünürlerden David Hume ve Thomas 

Hobbes’den etkilenmiştir. Özellikle, çalışmalarında Hobbes’in toplumun bir arada 

yaşamasını sağlayan sosyal kontrol yaklaşımına sık sık vurgu yapmıştır   

(Rafter,2009: xvii,8-9). Bu dönemin önemli düşünürü olan Hobbes, büyük ölçüde 

etkilendiği Machiavelli’yi takip ederek rasyonel seçim teorisini ortaya atmıştır. 

Niccolo Machiavelli’nin modern güç politikası yaklaşımına göre, insan doğası gereği 

kötü (suça eğilimli) ve bencildir ve insan, kendi güç ve iradesiyle kendi kaderine 

egemen olabilir; iyi ve kötü arasında tercihte bulunabilir. Hobbes, İnsan davranışların 

nedeni olarak haz ve acıyı göstermiş, dürtülerin akıl yoluyla yumuşatılabileceğini 

söylemiştir. Bütün insanların hemen hemen eşit güçlere ve isteklere sahip olduğunu, 

kaynakları kıt bir dünyada insanların çıkarlarını korumak için savaştan sakınmak ve 

doğa şartlarıyla mücadele etmek için bir toplum sözleşmesine(sosyal kontrol) ihtiyaç 

duyacağını belirtmiştir. Buna göre sözleşmeye taraf olanlar,  devlet ile güvenlikleri 

için pazarlık ederler. Birey, güvenliğine yetecek kadar olan özgürlük haklarının bir 
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kısmından vazgeçer. Bu şekilde özgürlük,  kişinin çıkarı ve onu elde etmenin en 

etkin yollarıyla ilgili öz çıkar haline gelir. Şu halde Hobbes bakımından insan 

davranışı, öngörülebilir ve kontrol altında tutulabilir bir eylemdir  

(Hollinger,1994:22). 

 

19. yüzyıla gelindiğinde ise araştırmalar daha çok fenni bilimlere yönelmişti. Bu 

dönemde yapılan suç çalışmaları da daha çok istatistiksel verilere dayalı araştırma 

yöntem ve tekniğine dayanmaktaydı. Bu yönüyle yapılan araştırmalar da suç üç 

temel yönden incelendi. (i) Psiko-patolojik etkisi  (ii)  Evrimsel ve biyolojik etkisi 

(iii) Sosyal etkisi. Bu konuda psikiyatristler yapmış oldukları çalışmalarda ahlaki 

yozlaşma, ahlaki delilik (psikopatlık) ve akıl hastası olma hali ile suçluların 

eylemleri arasında bağ kurmaya çalışmışlardır. Suçu, davranışsal olarak açıklama 

çabası içine girmişler; her suçun ayrı olarak cezai şartlarının belirlenmesi gerektiği 

savunmuşlardır.  Bazı suçların vahşi ve acımasızca olmasının altında yatan nedenler 

araştırılarak suçluların, cinnetten doğan(ruhsal hastalıktan kaynaklı) savunma 

haklarının olup olmadığı yönünde çalışmalar yapmışlardır. 19.yüzyıl kuramcıların 

evrimsel ve biyolojik etkisi ise daha ziyade antropologlar tarafından incelenerek 

suçun davranıştaki kökeni kalıtsallığa ve kültürel faktörlere dayandırılmıştır. Bu 

dönemde bilimsel ırkçılık, suçlu davranışının açıklamasına yönelik veri olarak kabul 

edilmiştir. Diğer yandan, teorisyenler suçun diğer bir yönü olan sosyal etkisi 

üzerinde araştırma yaparak sanayileşmenin ve hızlı nüfus artışının şehirlerde yaşayan 

yoksul bir kesim yaratacağını belirtmişlerdir. Bu konuda ilk çalışmayı gazeteci olan 

Henry Mayhew, Londra’da sosyal sınıf değişkenliği ile kentleşme arasındaki ilişkiyi 

araştırarak yapmıştır. Bu döneme damgasını vuran diğer bir teorisyen ise hukukçu ve 

ceza antropoloji uzmanı olan Gabriel Tarde’dir; Tarde, suç yasalarının tasnifine 

yönelik araştırmalar yapmıştır. Tüm bu çalışmalar ise günümüz suç araştırmalarının 

temelini oluşturmuştur  (Rafter,2009: xvii-xix).  

 

3.3. Suç Kuramları: Suçun Açıklanmasına Yönelik Yaklaşımlar 

 

Tarihsel süreç içinde suçun etyolojisine yönelik tartışmalar günümüze kadar 

süregelen bir dizi yaklaşımı oluşturmuştur. Özellikle 18.yüzyılda ortaya çıkan sanayi 

devrimi ve devamında küreselleşmeyle birlikte teknolojik gelişmelerdeki hızlı 
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gelişim, toplumların ekonomik yapısıyla birlikte sosyal-kültürel yapısını da 

değiştirmiş ve bu değişim, suça bakışı ve suç türlerinde farklılığı beraberinde 

getirmiştir. Sosyal yaşamda ortaya çıkan birçok neden (ekonomik yoksunluk, sosyal 

travmalar…), bu durumu tetikliyebilmekte ve bireyi, suç olarak kavramsallaştırılan 

davranışsal sapmalara veya anormal davranışlara yönlendirebilmektedir. Dolayısıyla, 

suçu yaratan sebeplerin ve suçlu arasındaki çok yönlü ilişki ağının ortaya çıkarılması 

bir zorunluluk olarak gözükmektedir.  

 

Suç ve suçlu davranışı, insanın ortaya çıkışından günümüze gelinceye kadar bir veya 

birden çok nedenle ilişkilendirilmiştir. Her topluluk ya da grupta görülebilen bu tür 

eylemler dizini kimine göre doğaüstü güçlerle-özellikle Ortaçağ Avrupası’sında- ve 

ruhsal kişilik bozukluğuyla kimine göre ise sosyal-kültürel çevre şartlarına ve 

ekonomik olumsuzluklar gibi sebeplerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kriminolojik 

disipline ilişkin literatüre bakıldığında, suçu açıklamaya ve suçun önlenmesine 

yönelik birçok kuramın geliştirildiği görülmektedir. Aslında, tüm suçluluk teorileri 

birbirini tamamlayan veya iç içe geçen temel yaklaşımları içermektedir; ancak 

konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak bakımından suç kuramlarını beli başlı 

başlıklar halinde incelemeye ihtiyaç vardır. Genel haltalarıyla suç kuramlarını dört 

başlık altında inceleyebiliriz  (Reid, 1995; Rafter,2009;Schmalleger,2004). 

 

3.3.1. Fiziksel-Biyolojik Yaklaşımlar 

 

Biyolojik kuramda, hem birey hem de toplumu biyolojik bakımdan analiz etmeyi 

amaçlayan ve bunu suçlu davranışın açıklamasında kullanan iki paradigma bulunur:  

Bunlar: (i) türün kaynağını bulmaya yönelik evrim teorisi (ii) Gregor Mendel’in 

ortaya koyduğu kalıtsal özelliklerin genler aracılığıyla aktarılmasını amaçlayan 

genetik teoridir. Evrimsel teori, türlerin kökenini, basitten karmaşığa doğru bir 

gelişim çizgisiyle açıklamaya çalışmakta ve bun yaparken de doğal selection 

kavramından olabildiğince yararlanmaktadır. Mendel’in (1886) genetik çalışması ise, 

farklı özelliklere sahip bezelye bitkilerinin, kalıtsal özelliklerini nesiller aracılığıyla 

sürdürebilmesidir. Yirminci yüzyılın modern evrimsel sentezcisi olan Ernest Mayr 

(1904-2005), 1963 tarihli Animal Species and Evolution adlı eserinde insan 

davranışında, evrimsel ve genetiksel etkinin önemine vurgu yaparak bireysel 
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özelliklerin çevre ve genlerin etkisiyle oluştuğunu, türlerdeki değişimin ise süreç 

içinde evrimsel fırsatlarla ortaya çıktığını belirtmektedir. Böyle bir yaklaşım, hem 

determinist hem de pozitivist bir anlayış olarak düşünülebilir. Determinist 

yaklaşımda insanlar yönetilemez özellikleri ile doğarlar ve daha ziyade seçimlerini 

(davranışlarını) istem dışı olarak gerçekleştirirler. Davranışların kontrolü ise daha 

büyük felaketlere yol açabilir. Pozitivizm anlayış da ise birey, davranışlarında 

kontrol dışındadır ve diğer etkenlerin yönlendirmesine (hem biyolojik hem de yapısal 

faktörlerin) açıktır  (Bakker and Anderson,2004:4-5).  

 

Fiziksel ve genetiksel faktörlerin suç üzerindeki etkisi ve bunun suçlu davranışlarla 

ilişkilendirme çabaları suçun ilk kuramcıları tarafından savunulan bir söylemdir. 

Özellikle deternizim ve pozitivizm anlayıştan etkilenerek bunu biyolojik ekole 

uyarlayan suç bilimci lambroso, kalıtımsal özelliklerin genler vasıtasıyla insanın 

fizyolojik ve davranışsal özelliğinde önemli bir etken olduğunu savunmuştur. Bu 

görüşe temel dayanak olarak daha çok evrimsel ve genetiksel yaklaşımlar 

kullanılmıştır. Bu görüşten yola çıkan teorisyenler, suçlu insanlar, ırklar ve suçlu 

davranışı arasında genetik bir bağ kurarak bu durumu zekânın gelişimine 

bağlamışlardır. Özellikle 18. yüzyılla temellenmeye başlayan sömürgeleşme çabaları 

bu anlayışın temel ürünü olarak kabul edilebilir (O’Brien and Yar,2008). 

 

3.3.1.1. Antropometrik(Anotomik) Farklılıkların Suç Üzerindeki Etkisi 

 

18.yüzyıl ile temelleri atılan 20.yüzyıl ortalarına kadar sürdürülen fiziki-biyolojik 

araştırmalar, suçlu davranışının açıklanmasında en bilindik yaklaşım olarak kabul 

edilmiştir. Bu yöndeki ilk çalışmalar, bedendeki anatomik ya da fiziksel (özellikle 

yüzün şekli, kafatasının şekli ve girinti ve çıkıntılar…), kalıtsal ve yapısal 

farklılıkların suçlu davranışı üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu 

konudaki ilk kapsamlı araştırma ise Cesare Lombroso(1835-1909) tarafından 

yapılmıştır. İtalyan antropolog ve psikiyatrist olan Lombroso, suçlu davranışının 

bireylerde oluşma sebebi olarak kalıtımı göstermiştir (Reid, 1997; Siegal ve 

McCormick,2010). 
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Bu görüşe göre suçlu bireyler, doğumla birlikte diğer bireylerden fiziksel olarak 

ayrılmakta ve bu farklılıklar suçluların tespiti ve sınıflandırılmasında veri olarak 

kullanılmaktadır. İlk araştırmalar ise fizyonomik ve frenolojik temelli yüzün fiziksel 

özelliklerinden yararlanarak yapılan çalışmalardan oluşmaktadır.  Fizyonomi, kişinin 

dış fiziksel bulgularından (özellikle yüz çizgilerinden) yararlanarak kişilik yapısını 

ve diğer psikolojik özelliklerini bulmayı amaç edinen yaklaşımları içerir. Bu 

yönteme göre, özellikle alın, burun, çene, kaş, göz ve dudaklar suç ve suçlu 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından önemlidir. Kökleri antik zamana kadar 

uzanmasına rağmen gerçek nitelikli ilk çalışma18. yüzyılda Jonhann Kaspar 

Lavater(1741-1801) tarafından gerçekleştirildi. Lavater’in çalışmaları tam olarak 

kriminolojik olarak değerlendirilmese de bu konuda yazmış olduğu denemeler, yüz 

özellikleri analizi ve bu özelliklerin suçlu davranışı arasındaki ilişkiyi gösterebilmesi 

bakımından önemlidir (Rafter,2009:10).  Diğer bir anlayış olan frenoloji ise, kişinin 

kafatası şeklinden ya da hatlarından karakter yapısını, kişiliğini ve suça olan 

eğilimini bulmayı amaçlar. Kafa ölçümlerinden yararlanarak uygulanan bu yöntem 

ilk olarak 18.yüzyılda Franz Josef Gall(1758-1828) tarafından kurulmuş ve J. Gasper 

Spurzheim(1776-1832) tarafından geliştirilerek yaygınlaştırılmıştır. Gall, insanın 

farklı karakter özelliklerinin (suça eğilim ya da dürüstlük) beynin farklı alanlarında 

yoğunlaştığını ve beynin suç bölgesinin fazla gelişmiş olduğu durumlarda 

saldırganlığın artış kaydettiğini öngörmüştür  (O’Brien and Yar,2008:9-10). 

 

Suç ile biyolojinin bağlantısını ortaya koyan anlayış 19. Yüzyılın ortalarında 

anthropolog Cesare Lombroso çalışmalarında ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda 

kriminoloji biliminin bir bilim olarak temellenmesi ve bilimsel anlamda tartışma 

konusu olması da Lambroso ile başladı denilebilir. Lombroso suçlu insanların ve 

bazı ırkların, evrimsel aşamada bir gerileme yaşadığını bunun sonucu olarak da 

zihinsel aktivite, ahlaki değerler ve fizyolojik özellikler bakımından günümüz 

insanından ayrıldığı savını ileri sürmüştür. Lobrosion theory, suçlu davranışı 

açıklamada biyolojik deternizmle uyum halindedir. Ona göre bazı bireyler, 

normalden çok daha fazla ilkel kalıtsal özelliklere sahiptir ve suçlu insan 

değiştirilemez özelliklerle doğar. Bir insanın vahşice cinayet işlemesi ya da diğer 

sapkın davranışlarda bulunması ona atalarından gelen genetik olarak aktarılmış bir 

mirastır. Lombroso’ya göre, belirli fiziksel farklılığı ve zihinsel yetersizliği olan 
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kişiler farklı bir biçimde temsil edilebilir ve suçlu davranışı göstermeyen bireylerden 

ayrılırlar. Bu durum, evrimsel yaşamın daha erken bir formuna(soya) çekmekle 

açıklanabilir. Yani, yüz ve iskeletteki pek çok anormal şey doğal selection sonucunda 

insanın geçmişteki izlerini taşır. Lambroso, mahkûmlar arasında yaptığı çalışmalarda 

suçlu bireylerin belirli ortak anatomik özellikleri bulunduğunu ve bu fiziksel 

özelliklerin kalıtım yoluyla diğer nesillere aktarıldığını belirtmiştir. Lombroso, 

suçluların fiziksel özelliklerini şöyle açıklamıştır: Anormal ve çıkıntılı kulaklar, 

belirgin kaş kemerleri, köselik, basık bir çene, küçük beyinler, puslu ve meraklı 

gözler, aşırı kırışmış deri ve yüzde fiziksel patolojik bir bozukluk… gibi özelliklerin 

olması suça eğilimi göstermektedir  (O’Brien and Yar,2008:10-11; Godfrey et 

al,2008:13; Bakker and Anderson,2004:6). 

       

Mahkûmlar üzerine yapılan diğer bir çalışmada İngiliz Goring tarafından yapılmıştır. 

Goring, Lambroso’nun yaptığı çalışmayı detaylandırması (örnek çokluğu, ileri 

istatistiksel uygulamalar, kontrol grubu kullanması, ayrıntılı veri toplama…) bu 

çalışmanın önemini daha da arttırmıştır. Goring yaptığı araştırmayla Lombroso’nun 

belirlediği suç tipini çürütmüş; buna karşılık suçlu davranışın oluşum nedenini 

sosyal/kültürel çevreden ziyade, soyaçekime bağlayarak Lombroso’nun savını 

destekler nitelikte görüş beyan etmiştir. Buna benzer bir çalışmada Amerikalı 

antropolog Ernest Hooton  (1187-1957) tarafından 14.000 den fazla A.B.D mahkûmu 

üzerinde gerçekleştirmiştir. Hooton, 1930 yıllarda gerçekleştirdiği araştırmada 

fiziksel özelliklerin suçlu davranışındaki oynadığı rolü ölçmeye çalışmış ve diğer 

teorisyenlerin belirlediği suçlu tipine benzer özellikler ortaya koymuştur. Ona göre, 

düz saçı, aşırı kırışmış cilt ve eğimli alın suçluluğun fiziksel belirteçleridir. Ayrıca, 

fiziksel patolojilerin ve zeka geriliği olan kişilerin kalıtsal özellikleri üzerinde 

durmuştur  (Rafter,2009:75; O’Brien and Yar,2008:11-12). 

 

Daha sonraki araştırmalarda ise suç ve birey arasındaki davranışsal ilişkiyi, vücudun 

antropometrik noktalarından hareket edilerek vücut yapısıyla açıklama çabası içine 

girilmiştir. Bu anlayışın savunucularından biri olan Alman psikayatrist Ernst  

Kretschmer (1888-1964)’e göre suç, üç tür beden yapısıyla açıklanabilir. Bunlar: (i) 

asterik  (ii) atletik   (iii)  piknik tipler olarak sınıflandırmıştır (Schmalleger,2004:148)         

Aynı dönemde Williem Sheldon (1898-1977),  Kretscmer‘in yaptığı çalışmayı 
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geliştirerek beden yapısı ile kişilik arasındaki ilişkiyi endomorfik, mezoformik, 

ektoformik olarak tanımlamıştır. Endomorfik yapı: kilolu, küçük kemikli gövde, 

neşeli, rahatına ve konforuna düşkün bir kişilik ile ilişkili bulunmuştur. Ektomorfik 

yapı: kemikli, zayıf ve küçük bir vücut, içe kapanık ve utangaç mizaca sahiptir. 

Mezomorfik yapı: kaslı, geniş omuzlu ve güçlü, iddialı ve saldırgan bir özellik 

gösterir. Sheldon, mezoformik vücut tipinin çatışmacı ve saldırgan bir davranış 

özellik gösterdiğini, dolayısıyla suçluların bu vücut tipinden olma olasılığının daha 

yüksek olduğunu tespit etmiştir (O’Brien and Yar,2008:12). 

 

3.3.1.2. Genetiksel Faktörlerin Suç Üzerindeki Etkisi 

 

Genetiksel yöntemlerle elde edilen kanıtlar, anti sosyal davranışın nedenselliği 

hakkında bizlere bilgi verebilmektedir  (Moffitt and Caspi,2006:112).  20. yüzyıl 

boyunca tıp bilimlerinin ve buna paralel genetik (kalıtım) bilimlerin gelişmesi suç ve 

suçlu davranışının açıklanmasına yönelik yaklaşımların bu alanda yoğunlaşmasına 

neden olmuştur. Özellikle pek çok çalışma, suçlu davranışın ebeveynlerden 

çocuklara nasıl geçebileceğini kanıtlamak üzere suçlu ailelerin geçmiş suç kariyerleri 

incelenerek yapılmıştır. Sonraki araştırmalar ise, suçun davranışsal yönünün çocuklar 

üzerindeki etkisi farklı değişkenler kullanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Bu konuda 

farklı sosyal/kültürel çevre uygulamaları, evlatlık incelemeleri, ikiz çocuklar ve 

kromozomlar bakımından suçun genetik yönünün araştırılması anılan araştırmalar 

arasındadır. Ancak, bu tür incelemeler bir suça neden olan davranışın kalıtım 

etkisiyle mi, sosyal ve kültürel etkiyle mi; yoksa aile ortamından kaynaklanan bir 

etkiden mi oluştuğunu tam olarak söyleyememektedir (O’Brien and Yar,2008; 

Godfrey et al,2008). 

 

Aile çalışmaları, aile üyeleri arasındaki suça olan eğilimi ve suçun nesiller arası 

sürekliliğini; ayrıca suçlu ve biyolojik akrabaların davranışları arasındaki benzerlik 

derecesini tahmin etmek amacıyla yapılmıştır  (Morrison,1995:133). Aileler üzerine 

yapılan en kapsamlı araştırmalardan ilki Robert Dugdale’nin, Ada Jukes (1877) 

Amerikan ailesi üzerinde yaptığı araştırmadır. Bu çalışmada kullanılan 1000 den 

fazla örneklem sonucunda (soy ağacının incelenmesi) aile üyelerinin yüksek oranda 

suçlu ve geri kalan aile üyelerinin de suça eğilimli olduğunu tespit etmiştir. Benzer 
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bir aile araştırması Henry Goddard’ın, Amerikalı Martin Kallikak (1912) ailesi 

üzerine yapmış olduğu çalışmadır. Bu çalışmada 480 Kallikak aile bireyinden 

474’nün suçla ilişkili olduğu anlaşılmıştır. Buna benzer bir sonuç Viktoria ailesi için 

de geçerli olmakta ve aile üyeleri içinde suçlu birey oranı yüksek çıkmaktadır 

(Hagan,2011:119;Schmalleger,2004:154-155). Yakın bir zamanda yapılan 

araştırmalardan biri Osborn ve West (1979) yaptığı çalışmalardır.  Bu araştırmalarda, 

suçlu babaların oğullarının %40’nın, suçlu olmayan babanın oğullarının %13’nün 

davranışsal sapma gösterdiğini saptamıştır. Ancak, ortak genler, aile ve anti sosyal 

davranış arasında yüksek korelasyon sağlamaz. Bu duruma etki edebilecek birçok 

çevresel faktör bulunabilmektedir  (Morrison,1995:134). 

  

Anti sosyal kişilik özelliklerin genetiksel yönünün araştırılması için bir araştırmada 

ikizler üzerine yapılan çalışmadır. Bu çalışmalarda tek yumurta (monozygotic) ve 

ayrı yumurta (dizygotic) ikizleri ayrı ayrı incelenerek bunların davranışsal sapmaya 

olan eğilimleri incelenmiştir. Tek yumurta ikizleri, çift yumurta ikizlerine göre 

genetik benzerlik oranı çok yüksektir. Tek yumurta ikizlerindeki böyle bir sonuç, 

normal veya anormal kişilik özelliklerinin birbirine çok benzemesini (genetik olarak 

etkilenmiş benzer davranışsal özellikler)  ve doğal olarak aynı ortam içinde 

yetiştirilen ikizlerin benzer sapmaları göstermesine neden olabilmektedir. 

Dolayısıyla,  birlikte yetiştirilen ikizlerde kalıtımın suça olan etkisini belirlemek 

önyargılı olabilmektedir  (Moffitt and Caspi,2006:113-114).  

 

Genetiksel çalışmaların diğer bir formu, suçlu davranışının sebebinin kromozomlarla 

ilişkilendirilmesidir. Her insanda 46 çit kromozom bulunmakta bunun 23 çifti 

anneden 23 çifti de babadan gelmektedir.  Sağlıklı bir kadın XX kromozomu sağlıklı 

bir erkek ise XY kromozomu taşımaktadır. Ancak vakaların küçük bir yüzdesinde 

kromozomsal anomaliler meydana gelmektedir. Bu şekilde XYY kromozomunu olan 

bir erkek, fazladan baba tarafından gelen Y kromozomuna sahip olacaktır. Bu 

anomali ile suçlu davranışı arasında ilişki kurularak bireylerin bu durumda 

davranışsal sapmalara daha meyilli olacağı bildirilmiştir. Jacobs ve arkadaşları 

tarafından 1965 yılında iskoçya’ da maksimum güvenlikli mahkûmların bulunduğu 

alanda yapmış oldukları çalışmada, mahkûmların % 3,5’nin XXY kromozomuna 

(anomalisine) sahip olduğunu tespit etmiştir. Bu oran genel mahkum nüfusunun 
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sadece % 0.1’ ne denk düşmekteydi. XXY kromozomu, vücuttaki cinsiyete bağlı 

testestoron hormonunu uyararak bu durumda olan kişilerin şiddete ve sapkınlığa 

karşı (özellikle cinsel suçlar) daha duyarlı hale gelebileceği öne sürüldü. Ancak bu 

tarz araştırmalar, belirli bir gruba yönelik ve küçük ölçekli kümeler arasında 

yapıldığından istatistiksel yönden güvenilir bulunmamıştır. Üstelik XYY 

kromozomu bazı olaylarda suç işlemeye katkıda bulunsa bile, XYY belirteci 

bulunmayan diğer mahkûmların neden suçlu olduğunu açıklayamamaktadır ( 

O’Brien and Yar,2008;12-13). 

 

Evlat edinme çalışmaları, suçlu davranışı ve genetik ilişkinin ortaya konması 

bakımından yapılmış olan diğer önemli çalışmalar arasındadır. Anılan hipoteze göre, 

anti sosyal davranışa sahip bir ebeveynin, çevresel faktörler ne olursa olsun 

çocuğunun da benzer anti sosyal davranış eğilimi göstereceği yönündedir. Suçlu aile 

ortamında yetişen çocukların aynı sosyal ve kültürel çevreden etkilenmeleri ve bunun 

sonucunda kişinin zaten suçlu olarak yetişeceği tartışmaları teorisyenleri, diğer 

değişkenlerin de dahil edildiği incelemelere yöneltmiştir. Bu şekilde farklı sosyal ve 

kültürel çevre ve aile ortamında, kalıtımın suçlu davranışa olan etkisi ölçülmeye 

çalışılmıştır. Bu yönde yapılan evlatlık araştırmalarında çocukların genetik 

ebeveynden farklı aile çevrelerinde yetiştirilmeleri sonucu suçlu davranışa daha 

yatkın oldukları gözlenmiştir. Mednick, Gabrielli ve Hutchings tarafından 1984 

yılında yapılan en kapsamlı araştırmada 14.427 kadın ve erkek birey ve onların 

biyolojik ebeveynleri (1924-1947 yılları arasında Danimarka’da evlatlık verilen tüm 

aileler)  incelenmiştir. Araştırma sonucunda bazı ilginç korelâsyonlar bulunsa da 

sosyal değişkenlerin varlığı ve II. Dünya Savaşı’nın etkilerinden dolayı bu sonuçları 

gerçek değeri üzerinden yorumlamak zordur (Morrison,1995:136;Brennan et 

al,1996:115-116).  Böyle çalışmalar biyoloji (genetiksel) ve suçun arasında bilimsel 

olarak pozitif bir bağ olduğunu doğrular nitelikte olabilir; ancak suç olgusunu; 

sadece kalıtıma bağlamak diğer değişkenlikleri göz ardı etmek (sosyal/kültürel 

nedenler, ekonomik nedenler, psikolojik travmalar v.b.) suçu açıklamakta sığ bir 

anlayış olacaktır. Unutulmamalıdır ki insan biyolojik bir varlık olduğu kadar her 

şeyden önce sosyal bir varlıktır. Eğitim, yaşam koşulları, çevresel etmenler ve diğer 

sosyal travmalar dikkate alınmadan yapılacak böylesi bir analiz eksik bir çözümleme 
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olacaktır. Bu nedenle suçu tüm yaklaşımların bir arada olduğu bütünsel bir anlayışla 

incelenmesi en kapsamlı çözümleme olacaktır. 

 

Günümüzde ise biyolojik temelli yeni argümanlar devam etmektedir. Suçun 

potansiyel nedenlerini veya tetikleyicisini, bireyin erken çocukluk dönemde aldığı 

beyin hasarı ve hormonal dengesizlikler gibi faktörlere bağlayan araştırmalar vardır. 

Bunun yanında Thornill ve Palmer gibi araştırmacılar (2000), insanın cinsel çoğalma 

gibi fırsatları evrimsel psikolojiden aldığını ve cinsel suçların genetiksel bir miras 

olduğunu belirterek tartışmaya yol açmışlardır. Ancak onların bu fikirleri, cinsel 

suçların nedenini bulmaktan ziyade, suçlara bir bahane üretmekten öteye 

geçememiştir. Aynı derecede kışkırtıcı bir yazıda Herrnstein ve Muray’ den 

gelmiştir. Yazarların The Bell Curve (1994) adlı kitabında genetik yönden gelen 

düşük IQ’ nun suça eğilimi arttırdığını belirtmişlerdir. Buradan yola çıkan yazarların 

Amerikan toplumu üzerine yaptığı araştırmada ırksal olarak zencilerin ve Latin 

Amerika kökenli vatandaşların beyazlara nazaran daha az zeki olduğunu ve suça 

daha çok yatkın oldukları varsayımında bulunmuşlardır  (O’Brien and Yar,2008:13). 

 

3.3.1.3. Coğrafi Etkenlerin Suç Üzerindeki Etkisi 

 

Bu teori, Sıçaklık, nem, toprak, soğukluk, yağış… gibi coğrafi etkilerin ya da 

metodolojik şartların suçlu davranışı üzerindeki etkisini araştırır. Metodolojik 

etkilerin suçun mevcut dinamikleri üzerinde istemsiz ya da refleks olarak 

saldırganlık duygularını ve şiddeti tetikleyebilmektedir. Yani, fiziksel çevre 

şartlarının veya hava koşullarının olumsuzluğu insanda bazı durumlarda fizyolojik 

reaksiyona veya strese ( uykusuzluk, depresyon, anksiyete, sinirlilik hali…) neden 

olabilmektedir. Çevresel etkilerle insan davranışı arasında birçok araştırma 

yapılmıştır. Özellikle yapılan araştırmalarda sıcaklık ve saldırganlık arasında belirgin 

bir korelasyon tespit edilmiştir. Goranson ve King(1970), ayaklanmaların 

sıcaklıktaki dalgalanmalara paralel artış kaydettiğini bildirmiştir. Buna ilişkin bir 

çalışmada LeBeau(1994) tarafından gerçekleştirilmiştir. LeBeau, iç anlaşmazlıklar ve 

sıçaklık-nem arasında bir ilişki bildirmiştir. Atlas (1982,1984), hapishanelerde 

yaptığı araştırmalarda yüksek sıcaklıklarda mahkûmların saldırganlık davranışlarında 

artış kaydedildiğini; buna karşılık odalara klima ve duş imkânlarının artırılmasıyla 
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saldırganlık halinde belirgin düşüş yaşandığını savunmuştur. Rotton and Frey (1985), 

hava kirliliği seviyesi ile suça eğilim arasında ilişki tespit etmiştir. Banzinger ve 

Owens (1978), rüzgâr hızı ve suç işleme arasında paralellik olduğunu savunmuştur. 

Ayrıca, laboratuar çalışmaları sonucunda gürültü ve saldırganlık eğilimi arasında 

korelasyon sağlanmıştır (Wortly,2008:52-58). 

 

3.3.2. Sosyo-Kültürel Yaklaşımlar 

 

19.yüzyılın sonlarına gelindiğinde suçlu davranışın neden ve sonuçlarına ilişkin 

biyolojik yaklaşımların tam olarak beklentileri karşılayamaması ya da suçu 

açıklamada yetersiz kaldığına inanılması suçun, sosyal ve kültürel etkilerinin de 

olabileceğini düşündürmüştür. Bu dönemde toplumsal dönüşümün mimarlarından 

olan Montesquieu, Rousseau ve Locke gibi düşünürlerden etkilenen teorisyenler, 

suçlu davranışı oluşturan temel yargıyı sosyal-kültürel ve ekonomik faktörlerin bir 

sonucu olarak açıklamaya çalışmışlardır. Bu yaklaşımların her biri, kendi 

orijinlerinden hareketle sosyal-kültürel yapıda meydana gelen değişimlerin ve 

toplum içindeki hiyerarşik yapılanmanın suçlu davranışı üzerinde etkisini 

incelemiştir (Hagan, 2011; Morrison,1995). 

 

Kişinin bağlı olduğu sosyal ve kültürel çevresi onu suça teşvik edebilmektedir. 

Sosyal ve kültürel çevre, muhteviyat bakımından, hem mekânsal çevreyi(yapay 

çevre) hem de sosyal ilişkilerini devam ettirdiği aile, iş, arkadaşlık… gibi çevreyi 

içine alır. İnsan, bağlı olduğu çevrede doğar ve olasılıkla yaşamını da bulunduğu 

ortamda devam ettirir. Yaşadığımız toplumsal ilişkiler ve kültürel anlayışlar insan 

davranışlarının şekillenmesinde önemli rol oynar. Bu yönüyle sosyal ve kültürel 

çevre, insana nasıl ve ne şekilde davranacağına ilişkin kalıplaşmış roller sunar. Yani 

bireyi şekillendiren ve ona yön veren temel süreç sosyal ve kültürel çevresidir.  Aile, 

bir kişinin bağlı olduğu en önemli/birincil çevresidir. Özellikle geleneksel gruplarda 

bu durum daha önemli olmakta çekirdek aile yapısının dışında diğer akrabalık 

ilişkileri de yeri geldiğinde birincil nitelik taşıyabilmektedir. Aile ilişkileri bir kişiyi 

hem bir suçtan uzaklaştıran hem de suça teşvik eden önemli bir etken olabilmektedir. 

Örneğin, çocuk suçluluğundaki bu durum kendini daha vahim olarak göstermektedir. 

Yapılan araştırmalarda çocuk suçluluğunda dağınık ve parçalanmış aile yapısının 



 113 

suça yönelmede en önemli neden olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında aile 

birliği adı altında kurulan organize suç örgütleri veya çıkar amaçlı gruplar 

bulunabilmektedir. Aile kurumu, bu veya buna benzer illegal ilişkileri akrabalık 

ilişkileriyle destekleyerek yeri geldiğinde organize yeri geldiğinde organize 

görünümünde olmayan-ancak kendi içinde organize olan- suç unsurlarını 

barındırabilmektedir. Özellikle aşiret örgütlenmesi olarak tanımlanan akraba 

örgütlenmelerinde ya da buna benzer akrabalık ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı 

informal gruplarda bu oluşum daha belirgindir. Bugün birçok toplumda organize 

suçun kökeninde geleneksel akraba topluluklarının izlerini görmek mümkündür.  

Geniş aile topluluklarında görülebilen diğer bir suç unsuru da yeri geldiğinde töre 

suçları, yeri geldiğinde de kültür suçu olarak tanımlanan kan davası ve namus 

cinayeti gibi suçlarda bireyler suça teşvik edilmektedir. Ülkemizde Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde sıklıkla karşılaşılan bu suç türünde özellikle reşit olmayan veya 

cezai ehliyeti olmayan çocuk yaşta kişi(ler) aileleri tarafından kullanılmaktadır.   

 

Ekonomik kalkınmanın dayattığı yaşam çevresinin başında kentsel alanlar gelir. 

Kentsel yaşam alanlarının aileler ve bireyler üzerindeki etkisi (ekonomik, siyasi ve 

kültürel olarak) yadsınamayacak kadar çoktur. Kentler, kırsal kesimden göç eden aile 

üyeleri için yeni bir kimliktir; aynı zamanda yeni beklentilerin oluştuğu mekânlardır. 

Özellikle umduğunu bulamayan, her iki kültür arasında bocalayarak uyum sorunu 

yaşayan bireyler kentsel alanlar içinde kendi alt kültürlerini oluşturarak içe dönük, 

günü kurtarmaya yönelik bireysel çaba göstermektedir. Kentsel yaşam biçimiyle 

özdeşleşen çekirdek aile yapısının hâkim olduğu bu mekanlarda, süreç içinde aile 

ilişkilerinin zayıfladığı, bireysel özgürlüğün artarak oto kontrolün neredeyse hiç 

olmadığı bir aile birlikteliği oluşmuştur. Bunun yarattığı sosyal travmalar ise, bireyi 

isteklerini karşılamak için topluma karşı öç alma duygusuyla hareket ettirerek suça 

yöneltebilmektedir.  Saunders’a göre  (1981:51)  kentler, bireysel özgürlük ve sosyal 

kontrol arasındaki ilişkiyi ortaya koyması bakımından önemlidir. Kentler, bir 

yönüyle aile, köy ve ibadethane tarafından sağlanan geleneksel birliğin bozulmasıyla 

her türlü düşüncenin peşine takılan, birbirinden kopuk, amaçsız ve suça açık 

insanların oluşturduğu tehlikeli mekânlardır; diğer bir yönüyle de farklı bir sosyal 

örgütlenmenin kurulacağı alanlardır. Bu manada kentsel bölgeler, ekonomik ve 

sosyal geçişlerin odak noktası aynı zamanda, suça ve gençlik çetelerinin oluşmasına 
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ve gelişmesine ortam hazırlayan mekanlar olmuştur. Ekonomik ve sosyal marjinallik 

çete faaliyetlerine pozitif bir etki yaparak gençlik çetelerinin gelişmesinde önemli bir 

faktördür. Yani, sosyo-ekonomik örgütsüzlüğün varlığı bu oluşumu destekler 

niteliktedir (Jackson, 1991:380-382). 

 

Suça neden teşkil edebilecek diğer bir unsurda insanın bağlı olduğu doğal çevresidir; 

diğer bir ifade ile coğrafi etmenlerdir. İnsanlığın ortaya çıkışından günümüze 

gelinceye kadar insan, bulunduğu ortama uyumu amaçlayan bir mücadele içine 

girmiş ve doğayı kendi çıkarları doğrultusunda kullanarak yaşamını idame ettirmeyi 

başarmıştır. Yani insan süreç içinde bulunduğu doğal çevreyi maddi unsurları 

(teknolojik) kullanarak kendine özgü kültürel çevresini oluşturmuştur. Bazen de 

doğal çevrenin koşullarından yararlanarak bulunduğu mekanı, illegal faaliyetler için 

kullanabilmiştir. Dünyada ve ülkemizde özellikle sınır yerlerinin denetime müsait 

olmaması (dağlık alanlar, çöl, bataklık, sulak bölgeler, mayınlı alanlar…) nedeniyle 

bu ortamlar başta terörizm olmak üzere kaçakçılık gibi suç unsurlarının ortam 

bulduğu yerler haline gelmiştir.  Latin Amerika ülkelerinden olan Meksika, Brezilya 

v.b. ülkelerin sınır bölgelerinde uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı artık yaşamın 

bir parçası haline gelmiştir. Ülkemizde ise başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak 

üzere sınır bölgelerimizde terör faaliyetlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun 

olarak yaşandığı yerler arasındadır. 

 

3.3.2.1. Anomi Teorisi 

 

19. yüzyıl sonlarından itibaren suç ve onu oluşturan nedenler üzerine araştırmalar 

yoğunlaşarak devam etmiştir. Özellikle suçun sosyal yapı içindeki yapısal-işlevci 

yönüne vurgu yapılarak sosyal ve kültürel değişkenlerin suçlu davranış üzerindeki 

etkisi araştırılmıştır. Bu döneme damgasını vuran Durkheim’ e göre suç, her 

toplumsal sistemde bulunabilen kaçınılmaz bir sondur.  Bir toplumu, suçtan tamamen 

soyutlamak mümkün olmadığı gibi her toplumda görülebilen normal bir davranıştır 

ve o topluluğun sosyal bir gerçeği olarak kabul edilmelidir. Suçu var eden ve teşvik 

eden o topluluğa ait toplumsal farklılıklardır. Durkheim, suçu bireysellikten ziyade 

belirli bir toplumsal sisteme ya da gruba ait bir anlayışın sonucu olarak görmektedir 

(Taylor et al, 1973:79).  



 115 

Toplumların istikrarı ve uyumu nasıl sağlanmalıdır? Bu uyum sağlanırken ileri ve 

adil toplum adına bireysel hak ve özgürlüklerin sınırı ne olmalıdır? İşte bu ve buna 

benzer sorulara Durkheim, suç, hukuk ve onun anlayışının bir sonucu olan ceza 

kavramlarıyla açıklık getirmeye çalışmıştır. İlk önemli eseri olan The Division of 

Labour in Society (1893) adlı eserinde toplumların varlıklarını sürdürebilmesi için 

üyeler arasındaki sosyal bağı güçlendirecek mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu 

savunmuş ve bunun için de grup dayanışmasının esas alındığı kolektif bilincin (ortak 

bilinç) gerekliliğini öne sürmüştür. Üyelerce benimsenen ortak inanç, değerler ve 

davranış normları bu bilincin çimentosu olarak tarif etmiştir.  Dayanışma kavramını 

yapısalcı-işlevci anlayıştan yola çıkarak mekanik dayanışma ve organik dayanışma 

olarak ayırarak açıklamaya çalışmıştır. Bunu yaparken de geleneksel tarım 

toplumlarını (küçük ölçekli gelişmemiş sosyal sistemleri bulunan) mekanik 

dayanışma ile sanayileşmiş modern kent toplumlarını ise organik dayanışma ilişkileri 

ile karakterize etmiştir. Mekanik topluluklarda ilişkiler basit, grup dayanışması 

yoğun, küçük ölçekli ve kendine yetebilen ve herkesçe benimsenen ortak bir kültürü 

vardır. Küçük ölçekli toplumlarda bireyin davranışlarını düzenleyen, kültürlenme 

sonucu nesiller arası aktarılan ortak değerler (benimsenen yargılar) ve din tarafından 

ortaya konan ahlaki kurallar bulunur. Böylesi topluluklarda meydana gelen 

davranışsal sapmalar, ağır yaptırımlara tabi olmaktadır. Organik toplumlarda ise 

karmaşık iş bölümü olan, ilişkilerin yüzeysel olduğu, toplumsal farklılıkların fazla 

olduğu ve daha çok yazılı hukuk normlarının geçerli olduğu sosyal bir yapı vardır. 

Süreç içinde meydana gelen toplumsal değişim, beraberinde karmaşık ve bir o kadar 

farklılaşan iş bölümünü(rolleri) ortaya çıkarmış ve bu durum küçük ölçekli 

toplumlardaki bireysel farklılıkları arttırarak suça bakışı da değiştirmiştir. Toplumsal 

dönüşümle beraber (sanayileşmeyle birlikte insanların kentsel alanlarda yaşamaya 

başlaması) geleneksel normların zayıfladığı; buna karşılık bireysel özgürlüklerin 

arttığı bir süreç yaşanır. Toplumda sosyal kontrolün zayıflaması, anomi(kural 

tanımazlık/normsuzluk duygusu) olarak adlandıran toplumsal düzensizliğe neden olur 

(O’Brien and Yar,2008:64-65).   

 

Suç, kişi ve davranış arasındaki mutlak bağın çözümlenmesi için kavramsallaştırılan 

Anomi kavramı, sosyal-kültürel yapı içinde suçluluğun dinamik yönlerini ve birey 

psikolojisini ortaya koyması bakımından önemli bir varsayımdır. Durkheim’ın 
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temellerini attığı ve Robert K. Merton tarafından geliştirilen bu teori, toplumsal 

yapıda meydana gelen adaletsizlikten yola çıkarak suç olgusunu açıklamaya çalışır. 

Durkeim, toplumun ekonomik yapısını ve varlıklı insanların özel avantajlarının 

anomi oluşumuna ortam hazırladığını belirtmiştir. Bunun sonucu olarak bireylerin 

özgür irade içinde serbestçe karar veremedikleri ve ekonomik hiyerarşik yapının 

sunduğu uzmanlaşmaya dayanan zorunlu iş bölümüne tabi tutulduklarını 

savunmuştur. Anomi yaklaşımı, sınıfsal bakımdan daha aşağıda olan bireylerin, 

toplumsal yaşamda ortaya çıkan mevcut fırsat yapısına uyum sağlamada ortaya 

çıkabilecek anormal suçlu davranışının bir formu olarak açıklanabilir. Yani bireyin, 

kendi toplumsal düzen anlayışının bir gereği olarak fırsat eşitliğini yaratmak adına 

kendi kimliğini ortaya koyma çabasıdır. Ya da grup üyelerinin, sosyal-kültürel yapı 

içinde diğer bireylerle uyum halinde hareket etmek yerine kendi tercihleri 

doğrultusunda aykırı davranış ve tutum içine girme halidir. Anomi anlayışının iki 

boyutu vardır.  Birinci etkisi, bir sosyal sistemde koordineli olacak şekilde yeterince 

kuralların ve düzenlemelerin olmaması, ikinci etkisi ise kişinin bir anlamda 

toplumsal yaşamdan izalosyona uğradığına inanmasıdır. Anomi kavramına bu 

anlamda sosyal-yapısal bir sorun değil psikolojik bir sorun olarak da bakılabilir. 

Durkeim, diğer bir analizi intihar eyleminin sosyal sebeplerinin temelini anomi 

anlayışı ile ilişkilendirmesidir. Özellikle sosyal-kültürel yaşamda meydana gelen 

değişikliğin bireyin,  koşullarında meydana getirdiği kargaşalık, anomi durumu kişiyi 

intihara sürükleyebilmektedir  (Morrison,1995:58-59,176;Oliver,2003:283).  

  

Sosyal-kültürel yaşamda istikrarın bozularak dayanışmanın, geleneksel formların 

moderniteye ya da ben merkeziyetçi yapıya hakim kılınması sosyal kontrolsüzlüğü 

ve anomik davranışı tetiklemektedir. Innes (2003:20-21), sosyal kontrolün 

sağlanarak normatif bir düzenin işleyişi sosyal kurumların varlığı sayesindedir. 

Toplumda sosyal kontrolün tüm yönleriyle (üretim ve kullanımları)  sağlanması ise 

işlevci gelenekle olur. Grup içindeki toplantılar, ritüeller ve bunların 

sembolleştirilmesi sosyal kontrolü sağlayarak grup üyelerinin ortak değerler ve ortak 

geçmiş etrafında bir araya gelerek kolektif bir kimlik oluşturmasını sağlamaktadır. 

Böylece Durkheim, normatif kontrol fonksiyonlarının davranış kurallarına 

uygulanması yoluyla bireylerin asosyal nitelikleri sınırlandırabileceğini ve anomi 

durumunu zayıflayacağını öngörmektedir 
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3.3.2.2. Gerilim Teorisi 

 

Anomi teorisinden uyarlanan gerilim teorisi Menton tarafından ortaya atılmıştır. 

Menton’a göre, her sosyal yapı kendi içinde bir çıkmazı barındırır ve bu olumsuzluk 

kişilerde bir tahrike ya da gerileme neden olur. Merton, suç olgunu sosyal yapı ve 

anomi paradigmal sarmalı çerçevesinde açıklamaya çalışır. Ona göre, her bireyin 

sosyal-kültürel yaşam içinde belirli bir maddi unsur ve mesleki kariyeri bakımından 

ortaya koyabileceği başarı hedefleri ya da beklentileri vardır. Ancak, toplumdaki 

herkes sosyo-ekonomik bakımdan eşit değildir. Sosyal yaşamda bireylerin ekonomik 

olarak beklentileri çok yüksektir; buna karşılık belirlenen hedeflere çok az kişi(ler) 

ulaşabilmektedir. Bazı bireylerin daha baştan dezavantajlı başlaması (yoksulluk, 

eğitimin yeterli olmaması…) ve öngördüğü hedeflere ulaşamaması o kişide bir 

tepkiye veya gerileme neden olacaktır. Bu durumda başarısızlığın vermiş olduğu 

psikolojik çöküntü (demoralizasyon hali) ve kızgınlık, birey(leri)  o topluma karşı 

sapkın eylemlere yönlendirebilecektir. Diğer bir yaklaşımla, toplumdaki tüm 

bireyler, ekonomik statü için kaynak kısıtından dolayı birbirleriyle rekabet içindedir.  

Böyle bir durumda toplumsal yaşamda ekonomik seviyesi düşük kesimler, başarı için 

engellendikleri düşüncesiyle bir gerilim ya da anti sosyal davranış içine 

girebilmektedir (Agnew,1997; Zhao and Cao,2010). 

 

Merton, suçun sosyal-kültürel yaşam boyutunu incelerken anomi kavramının bu 

durumu açıklayacak bir yaklaşım olduğunu düşünmüş ve anomi yaklaşımını, 

toplumun ortaya koyduğu kültürel hedefler ve kurumsal normlar arasındaki 

ayrışmanın bir sonucu olarak görmüştür.  Merton, sosyal-kültürel yapıda meydana 

gelen olayların bireysel düzeyde sonuçlarına göre, anomic koşulların bireyi(leri) 

etkileme durumlarını açıklamıştır. Bu sapkın davranışlardan bazıları; kişinin toplumu 

reddetmesi, gruba katılmama ve nadir olarak isyan olabilmektedir. Merton, sosyal 

yapıyı eleştirerek sosyal yapının bireyler üzerinde suç işlemeye yönelik baskı aracı 

olduğunu savunmuştur. Toplumda bireylerin çoğu, kültürel amaçları kabul eder; 

ancak sosyal yapı kültürel değerleri gererek insanların meşru isteklere ulaşımını 

engellediği düşüncesindedir  (Featherstone and Deflem,2003:477-480). 
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3.3.2.3. Sosyal Kontrol Teorileri 

 

Geleneksel anlamda Durkeim ile başlayan sosyal kontrol teorisi günümüz anlamda 

ise Travis Hirschi(1969) ve Gottfredson ve Hirschi (1990) ile süregelmiştir. Sosyal 

kontrol teorisi, insanın suça yönelik davranış eğilimini toplumsal normlara göre 

sınırlama ya da denetim altına almayı amaç edinen yaklaşımları içerir. Diğer bir 

anlamda sosyal kontrol kuramı, bireyler üzerinde davranış kısıtı getirerek kişileri, o 

topluluğun ya da grubun sosyal yaşam kurallarına göre davranmasını sağlayan 

mekanizmaları ortaya koyar  (Blanc,2006;Hagan,2011). 

 

Travis Hirschi (1969) tarafından geliştirilen sosyal bağ teorisi, bireylerin toplumun 

norm ve değerlerine ne derece uyum göstereceğini veya ne derece davranışsal sapma 

göstereceğini açıklamaya çalışır.  Bu teoriye göre kişi, aile çevresi başta olmak üzere 

sosyal ve kültürel çevresi ile arasındaki bağ zayıfladığı zaman suça daha meyilli hale 

gelir. Yani bir kişinin sosyo-kültürel çevresiyle kurduğu bağ ya da ilişki ne kadar 

yoğun ise o kişi üzerinde sosyal kontrol artacak ve suça yönelim azalacaktır.  Hirsch, 

bireyin toplumsal cevre ile kurduğu bağı dört öğe ile özetlemektedir. Bunlar: İnanç 

(toplumun kurallarına, düzenlerine ve ahlaki değerlerine duyarlı olma),  bağlılık 

(geleneklerine, anne, baba, eş ve çocuklarına…. sevgi, saygı ve bağlılık gösterme)  

katılım (kişinin sosyal yaşama olan eğilimini, sosyalleşme sürecini gösterir), 

taahüt/sorumluluk (geleneksel normlara ve yasalara uymanın önemli bir 

göstergesidir) olarak ifade edilebilir. Hirschi, 4000 Kaliforniyalı genç ve cocuk ve 

onların aile ilişkileri, arkadaşlık ilişkileri, hobileri ve diğer faaliyetleri üzerinde 

araştırmalarda bulunmuştur. Yapılan diğer çalışmaların aksine Hirschi, ne sınıfsal 

farklılığın ne de etnik kökenin (ya da alt kültürün) bireyin suç işlemesinde önemli bir 

etken olmadığını savunmuştur.  Sosyal bağın önemine atıfta bulunarak bu bağın en 

önemli kontrol mekanizması olduğu ve özellikle genç bireylerin, toplumla ve ailesi 

ile olan bağları zayıfladığında yetişkin bireylere oranla suç işlemeye daha yatkın 

olduklarını gözlemiştir. Başka bir deyişle zayıf sosyal bağlarla suç işleme arasında 

belirgin bir korelasyon bulmuştur  (Morrison,1995:184;Vito et al,2007:186-187; 

O’Brien and Yar,2008:152). 
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Micheal R. Gottfredson ve Hirschi (1990) tarafından ortaya atılan Genel Bir Suç 

Teorisi (A General Theory of Crime), suçlu davranışın gelişimi için faklı bir 

açıklama modeli olarak kabul edilmektedir. Bu kuramda suç olgusuna daha kişisel 

yaklaşılarak suçlu davranışı, kişisel öz denetimin yetersizliğine (kendini kontrol 

edememe durumu) bağlanarak açıklanmaya çalışılmıştır. Bireysel karekteristik 

özelliklerin denetimi (oto-kontrol) ise antisosyal eylemi kontrol altına alacağı 

varsayılmıştır. Bu teoriye göre, oto-kontrolsüzlük yaşamın erken döneminde 

gelişmekte ve yetişkinlik boyunca bu durum sabit kalmakta ve süreç içinde yaşa 

bağlı olarak azalmaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde görülen kontrol 

eksikliği (düşük benlik durumu), ailelerin çocuk yetiştirme uygulamalarındaki 

yetersiz ya da yanlış uygulamalarından kaynaklanmaktadır (Gottfredson ve 

Hirschi,1990; Blanc,2006; Hagan,2011). Buna göre, kontrolsüzlüğe neden olan 

düşük öz benliğe sahip bireyler altı temel özellik gösterir: (i) dürtülerine hakim 

olamama (ii) basit görevleri tercih etme (iii) risk peşinde koşma (iv) zihinsel 

aktiviteden ziyade fiziksel tercih  (v) Ben merkezcilik  (vi) değişken ruh hali. Bu 

teoriye göre yüksek öz kontrole sahip insanlar yaşamın her alanında(iş, evlilik, 

eğitim olanakları, sosyalleşme, ekonomik refah…) diğer öz benliği düşük insanlara 

göre çok daha fazla başarılı olmaktadır  (Arneklev et al,2006:42; Gottfredson and 

Hirschi,1990: 89-90). 

 

Sosyal kontrol teorisinin diğer bir yaklaşımı olarak Hagan’ın cinsiyet ve suç 

arasındaki ilişkiyi aile içi güç-kontrol anlayışıyla açıklama çabasıdır.  Güç denince 

ilk aklımıza gelen kavram iki ayrı unsurun (birey ya da topluluk), birbirleriyle 

üstünlük ya da sınıf mücadelesi akla gelmektedir.  Bu durum kendisini farklı 

yönelimlere göre ya da diğer kişilere göre bireysel, ekonomik, siyasi, sınıfsal… 

avantaj ya da rant sağlama bakımdan (diğer birey veya grup açısından) bir 

farkındalık yaratmayı amaçlar. Güçün kontrolü ise elde tutulan yaptırım 

güçünün/iradenin diğer bir ikinci kişi ya da kişilere taraf olunan amaç uğruna 

kullanılmasıdır. Bu bedensel bir güç olarak biyolojik olacağı gibi ekonomik, siyasi.. 

gibi sosyal kontrol olarak da kullanılabilmektedir (Hagan,2011). 

 

Hagan (1989),  cinsiyetler arası ilişki düzeyine değinerek özellikle anne ve baba 

ikilisinin aile içi statülerinin veya emek durumunun aile içi ilişkileri belirleyen 
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birincil etken olduğunu belirtmiş ve bu durumu güç-kontrol yaklaşımıyla açıklamaya 

çalışmıştır. Sosyal yaşamda kadınlardaki suç oranının düşüklüğünü, ataerkil 

yapıdan(aile reisi konumu) kaynaklanan ilişkiler düzenine bağlamaktadır.  Ona göre 

kadın suçluluğunu belirleyen temel faktör kadının aile içi ve aile dışı aldığı rolde 

saklıdır. Kadının iş hayatında çalışması ve bunun sonucu hem aile içi hem de dışında 

aktif rol oynaması erkek ailenin reisidir, para kazanır mantığını yıkmakta ve bu 

durum aile içi ilişkileri farklı bir boyutta şekillendirmektedir.  Biçimlenen aile yapısı 

ise bir süre sonra güç-kontrol ilişkisinin eşitlenmesine ve kadın bireyin lehine doğru 

bir yönelim göstermesine neden olmaktadır. Aynı durumu kız ve erkek çocuklar 

içinde pekâlâ söylemek mümkündür. Annenin evde eşit ya da baskın bir rol 

oynaması,  çocuklar üzerinde aynı yaklaşım tarzı gösterilmesine ve bir yönüyle de 

aile içi kontrol gücünün çocuklar arasında cinsiyet farkı gözetilmeden eşit şekilde 

dağılmasına sebep olmuştur.  Aile içi güç-kontrolün eşit dağılımı, hem erkek hem kız 

çocuğun suç işlemesinin eşit düzeyde gerçekleşeceği varsayılmaktadır. Yani Hagan 

göre, erkeğin iş ortamına beraberinde sosyal yaşama olan katılımının fazla olması 

kadınlara göre suç ile daha fazla karşılaşacağını, dolayısıyla suç işlemeye daha meyil 

göstereceği yönündedir  (Hagan,2011;Vold et al,1998). 

 

3.3.2.4. Alt Kültür Teorileri 

 

Her toplum kendi bünyesinde değişik alt kültürleri barındırır. Alt kültür suç teorisi, 

bu anlayışın bir uzantısı olarak toplum içinde illegal faaliyetleri tetikleyebilmekte ve 

suç unsurları etrafında bir araya gelen insan kümelerini oluşturabilmektedir. Ortak 

amaç doğrultusunda bir araya gelen bireyler ise alt kültür suç teorisinin bir sonucu 

olarak suç gruplarını oluşturabilmektedir. Bu teorilerden en bilindik yaklaşımlardan 

birini ise, Albet K.  Cohen (1955) ortaya koymuştur. Cohen, grup alt kültüyle 

doğrudan ilişkili olan gençlik çetelerini araştırmıştır. Ona göre, bu tür davranışsal 

sapmaların nedeni psikoanaliz anlayışının bir sonucudur. Bir kişi bilinçaltında yatan, 

bastırılan dürtü ve isteklerine karşı belirli bir davranış kalıbı oluşturur. Bu durum, 

tepkisel şartlanmaya bağlı olarak bireyin gençlik döneminde fazlasıyla ortaya çıkar. 

Kişiler, ergenliğe geçiş ile hatta çocukluk çağından başlayarak suç işleme konusunda 

bir araya gelerek dayanışma oluşturabilirler. Zaman içinde dayanışma hissinin 

getirdiği suçlu davranışın, grup üyeleri arasında yaygınlık göstermesi hatta alışkanlık 
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halini alması suça dayalı belirli bir alt kültürün oluşmasına neden olabilir. Cohen, 

sapkın davranış gösteren suç grupları üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda grup 

üyelerinin (gençlik çeteleri) temel amacının ekonomik menfaat olmadığını kişinin, 

kendisini kanıtlamak adına saygınlık ve var olma mücadelesi içine girdiğini ifade 

etmiştir (Sheley,2000). Alt-kültürün merkez kültürden (egemen unsur) ayrılarak 

kendini soyutlaması zamanla alt-kültür içinde yer alan üyelerin dayanışma hissi 

içinde hareket ederek sapkın davranışlarda bulunmalarına neden olabilmektedir. Bu 

durum egemen kültürün ne derece altkültüre kendisini kabul ettirdiğine ve ne derece 

homojen bir yapıya sahip olduğuna göre de değişebilmektedir. Yani bir toplulukta 

milli değerler ne kadar aktif ve yoğun ise, suç ve suçlu birey davranışıyla ilgili 

varsayımlar o derece azalacaktır. Aynı durum her altkültürün kendisini merkez 

topluluk olarak görmesi sonucu ortaya çıkabilecek yapı içinde geçerli olacaktır. 

 

Diğer bir altkültür yaklaşımı da Ayırıcı Fırsat Teorisi olarak adlandırılan 

yaklaşımdır. Richard Cloward ve Lloyd Ohlin tarafından ortaya atılan bu anlayış, 

Merton kuramından esinlenerek fikirleştirilmiş; aynı zamanda anomi kuramının ve 

gerilim teorisinin eksik yönlerini de açıklamaya çalışmıştır. Bu teoriye göre 

bireylerin, beklentileri veya isteklerini karşılamak için legal ve legal olmayan iki 

fırsatı vardır. Kişinin meşru olan isteklerini karşılayamaması ya da engellenmesi 

durumunda birey, bu ideallerini gayri meşru araçlarla karşılaması yönünde avantaj 

sağlayan ayırıcı fırsatlar yaratır.  İnsanlar arasında sosyal ve kültürel yaşamda fırsat 

eşitliğine dayalı varsayılan yaygın bir ideolojik görüş olmasına rağmen, sosyal 

hiyerarşinin kendini her alanda hissettirmesi karşısında dezavantajlı olduğuna inanan 

bireyler, ya bu amaçlarını ve beklentilerini revize ederler ya da gayrimeşru vasıtaları 

kullanarak belirledikleri hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Cloward ve Ohlin,  

eğitimsel, ekonomik ve kültürel faktörlerin fırsat eşitsizliğine yol açarak bireyi, 

başarısızlığa ve sapkın davranışa götürdüğünü varsaymıştır (Cloward and 

Ohlin,1961:85,150-152).   

 

3.3.2.5. Sosyal Öğrenme Teorileri 

 

Öğrenme kurallarına göre, kişisel özellikler sosyal ve kültürel çevre tarafından 

biçimlenir. Bu anlayıştan hareket eden suç bilimcileri, öğrenme teorisini antisosyal 
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davranışları açıklamada kullanarak suçlu davranışın taklit veya gözlem yoluyla 

öğrenilen sosyal bir olgu olduğunu savunmuşlardır.  Kabul edilen ilk öğrenme teorisi 

ise hukukçu Gabriel Tarde’nin(1843-1904), Taklidin Yasaları(gözlem yoluyla 

öğrenme) olarak adlandırılan suçlu davranışların öğrenmeyle kazanıldığına dair 

söylemidir. Döneminin biyolojik ve fiziksel suç teorilerini redederek suçlu 

davranışın açıklanmasında sosyal kuramların önemini vurgulamıştır. Sosyal 

psikolojiye atıfta bulunarak sosyal ve kültürel yaşamda meydana gelen olayların 

temelini bireysel taklit ile açıklamaya çalışmıştır. Tarde’ye göre suç, biyolojik bir 

olgu değil, bireyin sosyal çevre şartlarına bağlı olarak öğrendiği sosyal bir eylemdir. 

Diğer bir yaklaşımla, insanın suçlu kişilik oluşumu fiziksel değişkenlerden çok 

kişinin sosyo-ekonomik çevresine bağlanmıştır. Tarde, davranışsal özelliklerin en sık 

taklit edildiği bölgeler olarak, nufusça kalabalığın yoğun olduğu ve aynı sosyal çevre 

ve kültürel çevrenin paylaşıldığı ortamlar olarak ifade etmiştir (Vito et al,2007:177-

178; Vold et al,1998:158). Örneğin bebekler ve çocuklar davranışsal örüntülerini 

birincil olarak en yakın çevresi olan anne ve babasından taklit yoluyla öğrenirler. 

 

Edwin H. Sutherland’ın Ayırıcı Birleşim Teorisi’ne göre suç, bireysellikten ziyade 

toplumsal bir olgudur. Sosyal ve kültürel yaşamda suça elverişli ortamlar zaten hazır 

olarak mevcuttur.  Birey bağlı olduğu sosyal çevrenin koşullarına göre motivasyon 

şekillerini, olumlu ve olumsuz davranış biçimlerini/ kalıplarını özellikle karşılıklı 

etkileşim halinde olduğu bireysel gruplardan (belirli bir arkadaşlık veya iş 

grubundan…)  öğrenir ve bunu taraf olduğu davranış şekline göre kullanır. Yani, 

grup üyelerinin kişisel tutumları, o bireyin olumlu ve olumsuz yöndeki davranışlarını 

doğrudan etkiler. Sutherland’e göre, kişinin bağlı olduğu topluluğun suç işlemesi, 

suçlu davranışın öğrenilmesi için itici güç oluşturacaktır. Özellikle bu durum, küçük 

gruplar halinde organize olan marjinal gençlik çetelerinde net olarak 

görülebilmektedir.  Bu yaklaşıma göre antisosyal davranış, öğrenilebilen ve kişiden 

kişye aktarılabilen sosyo-psikolojik bir süreçtir.  Bu süreçte kişi antisosyal davranış 

ve sosyal davranış arasında bir seçim yapacaktır. Bu seçimi etkileyen unsurlar ise 

kişinin sosyo-kültürel çevresi ile diğer değişkenlerin (ekonomik olanakların kısıtı 

veya varlığı, hastalık…) yol açtığı olumlu veya olumsuz durumlardır. Şöyleki, 

insanların ilişkileri yaşam alanlarıyla paralellik gösterir. Bu anlamda, bireyin 

çocukluk döneminde edindiği olumlu veya olumsuz ilk davranış kalıpları ömür boyu 
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tekrarlanabilecek eylemleri içerirebilir. Suç oranının yüksek olduğu bir alanda 

yaşayan bir kişi suç işleyen kişilerle aynı ortamda bulunma sıklığı ve süresine bağlı 

olarak böylesi bir ortamda bulunan kişilerin suçu öğrenip uygulaması beklenen bir 

durumdur. Örneğin, bir çocuğun ailesinden ya da aynı çevreyi paylaştığı kişiler 

aracılığıyla suçlu davranışları örnek alabilir. Ancak birey, içe dönük ve kendini 

topluluktan soyutlamış ise büyük ölçüde suçlu olmayacaktır (Sutherland et al, 

2009:23-28;Einstadter and Henry, 2006:183).  

 

Bununla ilişlili bir diğer yaklaşımda ise suçlu davranışın yetenek ile davranış 

örüntülerinin ve tanımların suçla uğraşmış olan bireylerden öğrenilmesiyle oluşan bir 

süreç olduğudur. Kişinin bağlı olduğu çevrede yaşayanlar kanunlara bağlı iseler bu 

ortamlarda bulunan diğer bireylerinde bu davranışları öğrenecekleri ve uygulama 

noktasında yasalara bağlı bireyler olacaklarıdır. Arkadaş grupları veya aile ortamı 

içinde suçlu davranışta bulunan bireylerin olması ise suçlu davranışın öğrenilmesini 

ve taklidini kolaylaştırır. Bu kuram bireyin suçlu yapısını çevreyle gelişen ilişki 

türlerine göre açıklama çabasındadır.  Bu manada suç kültürel etkileşim çerçevesinde 

ortaya çıkan bir öğrenme faaiyetidir (Siegel, 1989:221-223). 

 

Diğer bir sosyal öğrenme teorisi ise Akers ve Burgess’in Ayırıcı Güçlendirme 

Teorisi’dir. Bu yaklaşım, Sutherland’ın ayırıcı örgütlenme teorisini koruyarak onu 

teorik olarak geliştirmiştir. Akers ve Burgess’e göre, suçlu davranışı sosyo-kültürel 

yapı içinde yer alan grupların farklılıklarına göre şartlanmayla/koşullanmayla veya 

tecrübeyle sosyal çevresinden öğrenir ve taklit eder. Kişiler, sosyal etkileşim 

vasıtasıyla, toplum içi hangi davranışların normlara uygun olduğunu ya da normlara 

uyumsuzluk halinde hangi davranışların yaptırımlarla karşılaşacağını (örneğin diğer 

insanların tepkileri, mevcut sosyal ve hukuki müeyyedeler) edimsel koşullanmaya 

bağlı olarak (ödül ya da ceza) önceden bilir. Akers’ e göre öğrenme süreci sonucunda 

davranışlar şekillenir. İnsanlar, etrafındaki önem verdikleri grup ve sahısların 

davranıslarına göre kendi davranıslarını oluşturur. Birey üzerinde etkin olan bu 

gruplar, dogru ve yanlış davranısları belirleyen, onu şekillendiren önemli bir güçtür  

(Akers,2000:74; Lee  et al,2004:17; Siegel,1989:224). Bu bağlamda sosyo-kültürel 

yapı, bireylerin davranışlarını şekillendiren, yeri geldiğinde ona yeni davranış 

modelleri sunan önemli bir realitedir. 
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3.3.2.6.  Nötrleştirme(Etkisizleştirme) Teorisi 

 

Nötrleştirme kuramını geliştiren Gresham Sykes ve David Matza (1957), özellikle 

çocuk ve yetişkin olmayan bireylerde oluşan suçlu davranışını açıklamak üzere 

geliştirdikleri bir anlayıştır. Bu teori suçun oluşum nedenin araştırılmasından çok 

kişilerin, sapkın davranış eğilimine yönelmesini hukuksal veya toplumsal normlara 

göre değil suçlu bireylerin pişmanlık veya sorumluluktan kurtulmak için 

gerekçelerini ortaya koyar (Siegel,1989; Hagan,2011). Sykes ve Matza, suç işleyen 

bireylerin, suçu meşrulaştırmak (suçun haklı bir nedeni olduğunun ileri sürmek)  

adına geliştirdikleri yaklaşımları Nötrleştirme Teknikleri adı verilen bir dizi kavramla 

açıklamak istemişlerdir. Bunlar: (i) Sorumluluğun kabul edilmemesi: Kişiler, suçlu 

davranışa yol açan sebebi kendileri dışında arayarak suçu redederler. Suça neden 

olan eylemi ekonomik, tesadüfi veya diğer dış etkenlere bağlarlar. Örneğin, çevre 

kirliliğine neden olan bir şirket yetkilisinin bu davranışı kanunlardaki belirsizliğe, 

kazaya veya üstlerinden verilen emri uyguladığını ileri sürerek sorumluluktan 

kaçmak istemesi gibi  (ii) Başkalarının zarar gördüğünün rededilmesi: Yapılan 

eylemden dolayı bir başkasının madi ya da manevi bir kayba uğramadığının ileri 

sürülmesi (iii)  Mağdurun yok sayılması: Suça maruz kalan kişinin varlığının inkar 

edilmesi (iv) Suçlayanları suçlamak: Kendilerini suçlu göstermeye çalışan kişilerin 

(mağdur, polis, hakim, şahit gibi) kendilerinden daha suçlu olduğunun söylenmesi 

(v) Eylemin yüce amaçlara hizmet etmesi: Suçu işleme gerekçesi olarak yapılan 

eylemin kendisi için olmadığını toplumun ya da bağlı olduğu grubun talepleri 

doğrultusunda böyle bir davranışın gerçekleştirildiği mazeretinin öne sürülmesi 

(Copes et al, 2007:445-446; Siegel,1989:197-198).  

  

3.3.2.7. Sosyal Ekoloji Teorisi 

 

Ekoloji teorileri, sapkın davranışa neden olan olayı sosyal çevrenin fiziksel 

özellikleri içinde inceler (Vold et al,1998).  Sosyal ekolojik çevrenin suçlu davranışı 

üzerindeki etkisi ise Burgess ve Park ile başlamış (Siegal ve McCormick, 2010:184), 

süreç içinde Clifford R. Shaw ve Henry D. McKay’ın (1942)  çalışmaları tarafından 

Sosyal Düzensizlik adı verilen kuramsal anlayış ile devam etmiştir.  Cihago okulu 

olarak da adlandırılan bu yaklaşımla; özellikle kentsel çevre, hızlı nufus artışı, göç ve 
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işsizlik arasındaki çok yönlü ilişki ağının antisosyal eylem biçimi üzerindeki etkisi 

ölçülmek istenmiştir. Dolayısıyla bu anlayışın bir sonucu olan sosyal düzensizlik 

kuramı suçlu davranışını, toplumdaki hızlı sosyal değişime bağlayarak (göç, çarpık 

kentleşme, yoksulluk, işsizlik, demoğrafik yapı… negatif değişimler) açıklamaya 

çalışmıştır  (Vito et al,2007;Hagan,2011; Ackerman,1998). 

  

Sosyal ekoloji teorisini, kentsel yaşam biçiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve 

şekillenen suçlu davranışının açıklanması için geliştirilen bir yaklaşım biçimi olarak 

görebiliriz. Özellikle endüstrileşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve yapılanan 

kentsel bölgeler ve onun yaşam alanları modernitenin bir simgesi olmasının yanında 

umduğunu bulamayan ya da daha fazla bir beklenti içinde olan insanlar için birer suç 

oluşum bölgeleri haline gelebilmektedir. Günümüzde ülkemizde ve Dünya’daki 

birçok ülkede görebileceğimiz çarpık kentleşme ve onun yarattığı suç olgusu kendi 

içinde birçok suç-altkültürünü barındırmakta ya da bu gibi oluşumlara ortam 

hazırlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak da hızlı nufus artışı, artan yoksulluk ve 

sosyal bağların zayıflığı özellikle genç nufus bakımından suçun yaşam biçimi olarak 

kabul edilmesine yol açmaktadır. 

 

Shaw ve McKay tarafından geliştirilen bu yaklaşım 1950’ lerden günümüze suç ve 

suçlu davranışını açıklamaya yönelik en popüler araştırmalardan biri haline gelmiştir. 

Buna paralel yapılan diğer bir araştırmalardan biri olan Sampson and Groves’ın 

(1989) yaptığı ampirik çalışma ise (Community Structure and Crime: Testing Social-

Disorganization Theory) bu anlayışın pekişmesinde önemli bir katkı sağlamıştır. 

Sosyal düzensizlik anlayışı içindeki bu tarz araştırmalar, sosyo-ekonomik durumun 

ve diğer yapısal faktörlerin, sosyo-kültürel yapı içindeki nedensel etkileri üzerinde 

durarak hem toplum içi hemde toplumlar arası makro düzeyde suç oranlarındaki 

değişimini gözlemlememiz bakımından önemli bir verisel kaynak sağlamıştır. 

Öngörülen analizlerde soyal örgütsüzlüğün temeli üç temel değişkenle 

açıklanmaktadır. Bunlar: (i) düşük ekonomik durum (ii) etnik yapı (iii) konut 

hareketliliğne bağlı nufus yoğunluğudur (Lowenkamp et al,2003:351-354). 
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3.3.3. Ekonomik Yaklaşımlar 

 

Ekonomik yaklaşımlar, suçlu davranışının belirlenmesinde ya da ortaya 

çıkarılmasında diğer değişkenlerin yanında (sosyal, kültürel, psikolojik…) ekonomik 

yapıda meydana gelen değişimin suçlu birey oluşumuna etkisini analiz etmeyi 

amaçlamaktadır.  Dünya halkları arasında suç oluşumunun altında yatan en önemli 

sebeplerinden biri ekonomiktir. Ülkemizde de bu durum değişmemekte sosyal 

sebeplerin yanında ekonomik içerikli suç olgusu birincil neden olarak 

gözükmektedir. Ülke ekonomilerinde meydana gelen olumsuzluklar, haliyle maddi 

olanaklardan yoksun birey sayısını arttırmaktadır. Bu durumun sosyal ve kültürel 

yaşamda en önemli sonucu bireysel anlamda psikolojik çöküntüye toplumsal manada 

ise sosyal kargaşaya neden olan suç olgusunu ortaya çıkarmasıdır.  Suçlulara yönelik 

yapılan çeşitli çalışmalar ekonomik düzeyi düşük olan bireylerin suç işlemeye daha 

meyilli olduklarıdır. Özellikle kırsal kesimden göç olgusuyla şehirlere yerleşen ve 

buralarda alt bir kültür olarak tanımlayabileceğimiz gecekondu bölgelerinde yaşayan 

insanlar, yoksulluğun getirdiği bir açmazla suça karışabilmektedir.  

 

Ekonomik olumsuzluğun birey üzerindeki en önemli sonucu işsizliktir. Bu manada 

işsizlikle, gelir seviyesi ve suçluluk arasında doğrudan bir ilişki kurulabilmektedir. 

İşsizliğin neden olduğu en büyük sorunlardan biri ise yoksulluktur. Yani bireyin 

hayatını idame ettirecek yeterli maddi gücünün bulunmaması durumudur. 

Yoksulluğun ortaya çıkması ise kişide hem ekonomik hem psikolojik hem de sosyal 

çöküntüye sebebiyet vermektedir. Özetle İşsizliğin yol açtığı sosyal travmalar ve 

beraberinde getirdiği gelir kaybı kişiyi her türlü suça açık hale getirebilmektedir.  

Ancak, bu demek değildir ki her geliri düşük olan, gecekondu bölgesinde yaşayan ve 

işsiz olan insan potansiyel suçludur. Ekonomik düzeyi yüksek hatta çok yüksek olan 

kişilerde çeşitli suç türlerine karışabilmektedir. Paranın getirdiği maddi olanaklar 

kişide her şeye kolay erişebilme arzusunu tetiklemekte ve suça yöneltebilmektedir. 

Ya da para parayı çeker mantığıyla kolay yoldan para kazanma hırsı insanları illegal 

faaliyetlere sürükleyebilmektedir. Ülkemizde ve birbirinden farklı birçok toplumda 

görülen kaçakçılık ve mafya tarzı organize suç faaliyetlerinin temel anlayışı buna 

dayanmaktadır.  
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Yukarıda varsayılan birçok kuramsal yaklaşımın yanında suç ve onun davranışsal 

yönünü etiketleme ve feminist teorileri adı altında açıklamaya yönelik yaklaşımlar da 

geliştirilmiştir. Etiketleme kuramı, suçlu davranışı açıklamaktan ziyade, sapkın 

eylem biçiminin toplumun ya da grubun geleneksel kurallarınca veya yasalarınca o 

davranışı etiketlemesi (nitelemesi) olarak tarif edilebilir. Bu kurama göre bireyin o 

topluluğun kurallarınca dışlanarak bir nevi damgalanması (etiketlenmesi), bireyin 

topluma adapte olmasını zorlaştırmakta, itilmişlik duygusu ile suça yönelik eğilimini 

artırmaktadır (Hagan,2011;Siegel,1989). Diğer bir anlayış olan feminist teorisi, 

antisosyal eylemi cinsiyetler arası farklılığa göre açıklamaya çalışmaktadır. Bu 

yönüyle feminist anlayış, kadın ve erkek birey arasındaki fiziki gücün veya sosyal-

kültürel yaşamdaki sınıfsal farklılığın sapkın davranış üzerindeki etkisini araştırır.  

 

3.3.4. Psiko-patolojik Yaklaşımlar 

 

Ortaçağdan lomborsain döneme hatta yakın geçmişe kadar zekâ geriliği ve fiziksel 

patoloji ve suçlu davranış arasında anlamlı ve kalıtsal bir ilişki olduğu kabul edilir ve 

buna yönelik araştırmalar yapılırdı. Özellikle 19. yüzyılda başlayan araştırmalarda 

ise suçun etken nedenin kalıtsallıktan ziyade bireyin bağlı olduğu sosyo-kültürel 

çevre, psikolojik yapı ve diğer ekonomik yoksunluk sebeplerinin bireyi suça 

yöneltiğidir.  Özellikle ingiliz kriminolojisinin başlangıç dönemi olan 1890’lardan II. 

Dünya Savaşı sonuna kadar suçun psikolojik bakımdan açıklamak için istatistiksel 

verilere ve deneye dayalı birçok araştırma yapılmış ve psikolojik faktörlerin 

antisosyal davranış biçiminin nedeni olabileceği varsayılmıştır.  Özellikle 20.yüzyıl 

psikanalistler, fruedyen kavramları kullanarak suçun bilinç dışı boyutlarını anlamaya 

çalışmıştır.  Bu döneme damgasını vuran suç bilimcileri; Smith, Glover ve Bowlby 

psikoanalitik, Eysenck, Gottfredson ve Hirschi kişilik tabanlı, Farrington gelişimsel, 

Toch ise adli bakımdan suçun psikolojik yönünü açıklamak için birçok araştırma 

yapmışlardır (Gadd and  Jefferson, 2007: 10-11;15-16).  

 

Psiko-patolojik yaklaşımlar, suç ve onun davranışsal kökenini, bireysel ve sosyal 

anlamda ortaya çıkabilecek ruhsal hastalıklara, çocukluk çağında oluşabilen fiziksel 

ve ruhsal travmalara veya benzeri etkenlere bağlı olarak zihinsel farklılıklardan 

kaynaklanabilecek strese bağlı durumlarla açıklamaya çalışmaktadır. Yani bu tür 
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anlayışlar, bireyin psikolojik oluşumu ve zihinsel süreçlerini, suç ve kişilik sarmalı 

arasında geniş bir persfektifle incelemeyi amaçlar (Walklate,2005:23). Bu 

yaklaşımın temelinde yatan kuramsal bakış ise psikoanaliz kavramıdır. Bu 

yaklaşımın öncülerinden olan teorisyen Sigmond Freud, psikoanalizi zihnin bilinçaltı 

ve bilinçli yapısıyla ve ona bağlı devingen unsurlarıyla açıklamaya çalışmıştır.  

Freud, zihin yapısını alt benlik(id), üst benlik(süper ego) ve benlik(ego) 

kavramlarıyla özdeşleştirmiştir. Alt benlik(id), çocukluk hatta yeni doğan bebekte 

oluşan; yeme, içme, cinsel içgüdü, arzular, acıdan veya sıçaktan kaçınma gibi 

biyolojik temel dürtülerden oluşur. Benlik(ego), kişiliğin oluşmaya başladığı, hangi 

davranışların uygun olduğuna veya gerçek ile örtüştüğüne karar verir. İd ve süper 

ego arasında iletişim ve yönetim işlevi görür. Üst benlik ise, sosyal çevre tarafından 

içselleştirilmiş değerlerdir. Kültürleme sonucu bireyin ebeveynleri ya da 

yetişmesinde birincil etken sahibi olan kişiler tarafından çocuğa kazandırılan 

alışkanlıklar ve öğretilerdir. Davranış ve tutumlar, yaşam boyunca arzular ya da 

dürtüler ve bunlara karşı koymaya çalışan yasaklarla mücadele ederek şekillenir.  Bu 

varsayıma göre suçluluk olgusu bilinçaltındaki istek, dürtü gibi duygu ve 

düşüncelerin davranışsal özellikleri etkilemesiyle oluşur. Ona göre kalıcı suçluluğu 

tanımlamakta psikoanalatik kavramlar kullanılmalıdır.  Hayal kırıklığı, uyumsuzluk, 

ruhsal çatışma gibi durumlar antisosyal tutum ve davranışlara yol açabilmektedir. 

Diğer bir yaklaşımla suçluluk durumu benlik ile alt benlik veya üst benlik arasındaki 

ilişki ağının kaybolması ya da kontrolün kaybedilmesi durumunda ortaya 

çıkmaktadır  (Gadd and Jefferson,2007:15; Lindholm, 2001:64-67). 

 

Bazı ruh bilimciler kişinin suç eğilimlerini geri kalmış biyolojik ve nörolojik 

süreçlerle açıklamaya çalışırken psikoanalitik kuram ise, insanın doğadaki rekabetçi 

yapısından bireyin sosyal yaşamda başarısız olma durumuna kadar geniş bir anlayış 

içinde suçlu davranışını analiz etmeyi düşünür. Freud, insan zihnindeki bastırılmış 

dürtülerin kontrolsüzlüğünün ya da zihin üzerinde uygun sınırlamaların yapılmaması 

durumunun saldırganlık davranışına neden olabileceğini belirtmiştir. Bu anlayış 

kişilik kuramları adı altında bireyin muhtemel davranışsal özelliklerinin zihin yapısı 

üzerindeki etkisini suç-düşünce ilişkisi içinde çözümleyerek suçlu davranışsal 

özelliklerini sınıflandırma imkânını verir. Örneğin, farklı kişilik tiplerinde bazı 

insanlar psikopatlık bazı insanlar da şizofrenik davranışlar sonucu suça neden olabilir 
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(O’Brien and Yar,2008:41). Bu yönüyle psikayatristler, suçlu birey davranışının 

temel nedenini kişilik yapısında aramışlar ve bazı ruhsal hastalıkları,  kişide ortaya 

çıkabilecek anormal ya da sapkın davranışın açıklanmasında/tanımlanmasında 

kullanmışlardır.  

  

Psikopatlık ve akıl hastalığı: ahlaki bozukluk ya da günümüzün ifadesiyle 

psikopatlık olarak tanımlanan bu kavram, bir insanın davranışlarını kontrol 

edemeyerek suça neden olma durumu olarak tarif edilebilir. Zihin ve beden yapısı 

üzerinde patolojik oluşumlar ilk olarak 18.yüzyılda Benjamin Rush(1745-1813) 

tarafından incelenmiştir. Bu iki kavram arasındaki süregelen, özellikle akıl sağlığı 

yerinde olmayan insanların cezai sorumluluğu olup olmadığına ilişkin yaklaşımlar 

19.yüzyılda tartışma konusu olmuş ve bu dönemde suç ve ruhsal hastalık arasındaki 

ayrımın net olarak yapılamaması nedeniyle İngiltere ve Amerika’da birçok idam 

gerçekleştirilmiştir.  Ruhsal hastalık kavramına yönelik ilk tanımlama ise Philippe 

Pinel tarafından yapılırken, fransız psikiyatrist James Cowles kullanım alanını 

genişletmiştir.  Psikopatlık kavramı ise 19.yüzyılda ruhsal hastalığın bir formu olarak 

kabul görmüştür. Bu döneme ilişkin suç antropologu lombroso, ceza kuramını 

detaylandırarak akıl hastalığı kavramını çocukluk dönemiyle ilişkilendirerek 

açıklamaya çalışmıştır. Ona göre çocuklar, ahlak olmadan doğarlar ve çocukların 

doğuştan var olan suç işleme eğilimini ortadan kaldırmak için yaşadığı çevrece ve 

öğretmenlerce eğitilmelidir. Lombroso, evrimsel aşamaya atıfta bulunarak burada 

meydana gelen biyolojik bir gerilemenin, fiziksel ve zihinsel anomalileri sürekli 

olarak kodlanan bireyleri oluşturacağını belirtmiştir.  Bu şekliyle lambroso, suç ve 

akıl hastalığı arasında kayda değer bir ilişki olduğunu ve birçok suçlunun ailesinde 

bu tür semptomların görüldüğünü ve bunlarında bir travma sonrası suça eğilimli 

olduğu dile getirmiştir.  Ayrıca, beynin sulanması, menenjit, uyurgezerlik ve sürekli 

baş ağrısı gibi rahatsızların ruh sağlığını bozacağını bunun da suça meyili artıracağını 

belirtmiştir. 19.yüzyıl sonlarına doğru psikiyatrist Prosper Despine akıl hastası 

olanların cezai sorumluluğu olamayacağını kanıtlamıştır. Ayrıca, suçun türünün 

ruhsal hastalığın derecesine göre şekillendiğini savunmuştur  (Rafter,2009:43-45,74-

75). 
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1922 ve 1933 yılarında M. Hamblin Smith tarafından çıkarılan (The Psychology of 

the Criminal)  suçlu psikolojisi eseri ise psikoanalitik için yeni bir kavramsal anlayış 

olmuştur. Birmingham Cezaevi’nde 34 yıl boyunca yaptığı araştırmalar sonucunda 

Smith’ e göre suçlu davranışını açıklamanın tek yolu hastanın bireysel anlamda 

psikolojik olarak çok yönlü araştırılmasıdır. Edward Glower (1960) ise bütün 

yayınlarını tek kitapta toplayarak psikopati ve suç(The Roots of Crime) adlı eserini 

çıkarmıştır. Bu yapıtı Smith’e göre daha az fruedyenci yaklaşımla suçu açıklamaya 

çalışmıştır. Diğer bir araştırmacı Bowlby(1946), 44 hırsızlık suçundan hüküm giymiş 

çocuk üzerinde psikiyatri servisinde yaptığı incelemede çocukluk ya da bebeklik 

döneminde ebeveynlerinden ayrılan çocuklarla suç işleyen çocuklar arasında anlamlı 

bir korelasyon tespit etmiştir. Bowlby, psikososyal içerikli kriminolojik çalışmada 9 

depresif özellik, 13 hyperthymics ve 14 çocukta da affectionless karekter olmak 

üzere ağırlıklı üç tür psikojik eğilim tespit etmiştir; ayrıca bu çocukların çoğunda 

psikosomatik sorunlar bulmuştur. Bu durumun temel nedeni olarak süper egonun 

yetersizliğine/başarısızlığına bağlı ailede çocuğa yönelik yoğun ihmalin ve 

suistimalin olması, ebeveynlerin ölmesi…gibi olumsuzlukların  çocukta, dışlanmışlık 

duygusunu ve beraberinde ruhsal ve fiziksel travmalara sebep olmasını göstermiştir 

(Gadd and  Jefferson,2007:16-19).   

 

Psikolojik yaklaşımın savunucularından olan Hans Jürgen Eysenck (1916-1997), 

suçun oluşum nedenini farklı kişilik tiplerinin ortaya çıkmasına bağlamıştır. Kişiliğin 

genetiksel yatkınlık-kortikal ve otonom sinir sisteminin bir sonucu olarak- ve bireye 

özgü davranışcı bir model olduğunu belirterek bu durumu biyolojik, sosyal ve 

bireysel faktörlere dayandırmıştır. Freudyen fikir olan ego, id ve süper ego 

kavramlarını eleştirmiş, yasaların ve sosyal ahlak kurallarının vicdanı 

kuramsallaştırdığını varsaymıştır. Ona göre psikoanaliz anlayış, suça semtomatik 

olarak yaklaşmakta ve suçu oluşturan temel etkeni ortadan kaldırmamaktadır; sadece 

suçun belirtilerini ya da ortaya çıkan sonuçlarını çözümlemeye çalışmaktadır. Ona 

göre biyolojik, sosyal ve bireysel faktörlerin kortical ve otonom sinir sistemi 

üzerindeki belirleyici etkileri farklı kişilik tiplerini oluşturur. Bu kapsamda suç ve 

şartlanma arasındaki ilişkiyi açıklamak için kişiliğin ölçülebilen dışa dönüklük ya da 

içe dönüklük, nevrotiklik ve psikotizm olan üç boyutlu bir modelini geliştirmiştir. İçe 

dönük kişiler çekingen, depresif, duygusal, seszis bir davranış biçimi ortaya koyarlar; 
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buna karşın dışa dönük kişiler ise dürtüselliğe ve sosyalleşmeye açık, hareketli, 

neşeli, canayakın… bir kişilik tipi oluştururlar. Nevrotikler ise korku duyan, endişeli, 

aşırı tepki veren, gergin… bir kişiliğe sahiptir. Eysenck, bazı insanların fizyolojik 

olarak diğerlerine göre uyarılmaya daha duyarlı sempatik sinir sistemine sahip 

olduğunu savunmuştur. Bu anlamda bazı kişiler, belirli bir olay karşısında büyük 

korku ve panik atak yaşarken bazı kişiler ise aynı durum karşısında sakin bir tavır 

sergileyebilirler. Farrington göre ise suçun davranışsal yönü, gelişimsel ve durumsal 

model adını verdiği psiko-sosyal yaklaşımla açıklanabilir. Buna yönelik olarak 400 

işci sınıfı erkek birey üzerinde araştırma yapmış ve araştırma sonuçlarına göre suça 

yönelimi beş kavramla açıklamaya çalışmıştır. Bunlar: (i) dürtüsellik (ii)  düşük zekâ 

(iii) yetersiz/ilgisiz ebeveyn (iv) ailenin suçlu olması (v) sosyo-ekonomik yoksunluk. 

Buna göre, çocukluk çağında oluşan antisosyal davranış eğilimleri yetişkinlik 

aşamasında da devam etmekte ve yetişkin suçlu bireyde aynı şekilde sapkın davranış 

eğilimi gösteren çocuk yetiştirmektedir (Gadd and  Jefferson,2007:20-24).  

 

Tüm bu nedenlerin dışında suçun oluşumunu etkileyen, uyuşturucu ve alkol 

kullanımı gibi bireysel faktörler de olabilmektedir. Bu tür maddelerin kullanılması 

sonucu ne yaptığını bilememenin verdiği uyuşma ile kişi saldırganlık eğilimi 

göstererek suça yönelebilmektedir.  

 

3.4. Suç Türleri 

 

Suçun bireysel etkenlerden kaynaklanan sonuçları olduğu gibi kişinin bağlı olduğu 

sosyal sistemden kaynaklı etkileri de olabilmektedir. Kişi yaşamı boyunca pek çok 

formal ve informal örgüt yapılarının içinde yer alabilir.  Bu duruma sosyal (kültürel) 

yaşamın getirdiği bir zorunluluk olarak da bakabiliriz. Bu sistemler içinde yer alan 

arkadaşlık, klüp, çete, siyasi parti, resmi kurumlar… gibi sosyal eylem ağlarının 

yoğun olduğu bölgelerde hem suça eğilim fazla hem de sosyal kontrolün gerektirdiği 

mekanizmalar geniş yer tutması sonucu olarak da suç oranı düşük olabilmektedir. 

Yani bir tarafta suça erişim kolay olurken bir tarafta da sosyal ve kültürel yaşamın 

getirdiği normlar bulunması suça erişimi zorlaştırır.  

 

Suçu sapkın bir davranış olarak nitelediğimizde bu durumu açıklayacak birçok neden 

bulabilmek mümkündür. Suçlar insanların, psikolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel 
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durumlarına göre şekillenmiş ve bu değişime paralel suç ve suç türlerinde artış 

kaydedilmiştir. Özellikle bu konuda antropoloji, psikoloji… gibi bilimler suç olgusu 

hakkında bizlere önemli veri akışı sağlamaktadır. Suçun bilinen türü harici (cinayet, 

hırsızlık, gasp gibi) birçok suç türü bulunur. Çevre suçları, siyasi suçlar… bunlardan 

bazılarıdır  (Bunge,2006:8).  Bunun yanında toplumlarda ve yaşadığımız çografyada 

ya da çevremizde karşılaşılan belirgin suç türleri vardır; bunlardan bazıları ekonomik 

ve kültür suçları olarak isimlendirilebilir. Aslında bu suçlar yeri geldiğinde içi içe 

geçen yeri geldiğinde birbirini tamamlayan ortak özellikler gösterebilmektedir. 

Örneğin bütün suç türlerinde cinayet, adam yaralama veya ekonomik menfaat 

olabilmaktedir. Özetle bütün suçlar farklı amaçları olsa da yapılan eylem evrensel 

manada sapkın bir davranış niteliği taşımaktadır. Genel anlamda birçok suç türü var 

olmasına karşın çalışmanın anlamsal kısıtı bakımından suç türlerini ekonomik, şiddet 

ve mülkiyet suçları olarak sınıflayabiliriz.  

 

3.4.1. Ekonomik Suçlar 

İnsanın biyolojik, sosyal ve aynı zamanda ekonomik bir varlık olması sebebiyle 

toplumlarda en sık karşılaşılan suç türleri arasında ekonomik suçlar gelmektedir. 

Günümüz toplumların en önemli sorunlarından biri olan ve yaşamın hemen hemen 

tamamında karşılaşabileceğimiz bu suç türleri, kişisel haklardan toplumun (ya da 

devletin) haklarına kadar geniş bir alan içerisinde bireyi ya da toplumu hem 

ekonomik hem sosyal hem de psikolojik olarak negatif yönde etkileyebilmektedir. 

Yani bu tür illegal yapılanmalar toplumları ekonomik olarak istikrarsızlaştırarak 

sosyal, ahlaki ve yönetimsel değerlerinde yozlaşmaya neden olmakta ve sonuçları 

süreç içinde halkların güvenliğini tehliye düşüren yegane unsur olabilmektedir. 

Örneğin bir mala karşı suç kişiyi doğrudan etkilerken, kaçakcılık suçları hem 

toplumu hem de uzun vade de bireyi etkilemektedir  (Reid, 1995; Schmalleger,2004). 

 

Hukuki ya da siyasi yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamış devletlerin ticari 

ilişkilerinde devletin yönetim aygıtları tarafından belirlenen birtakım düzenlemeler 

ve yasalar bulunur. Bu uygulamalar bireyi ve toplumun devamlılığını korumak adına 

ekonomik teşvikler olabileği gibi vergisel anlamda devletin gelirine yönelik çeşitli 

kısıtlamalar/yaptırımlar da olabilmektedir. Bu durum, yerli üreticinin ve tüketicinin 

korunması bakımından bir ithal ürünün ülkeye girişte uygulanan vergi oranının 
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yüksek olması ya da devlet hazinesinin o üründen elde ettiği yüksek vergi gelirinden 

hoşnut olması gibi olaylarla açıklanabilir.  Ekonomik suç genellikle toplumların 

ekonomik sistemleri içinde (kamu gelir sisteminde: gümrük vergisi ve benzeri 

harçlardan kaçınmak, hileli iflas, hayali ihracat… ) önemli bir problem olarak analiz 

edilmiştir.  Ekonomik suç kavramına tarihsel süreç içinde karşılaşılmakla birlikte 

birçok tipik örneğini tarihin erken dönemlerinde hayal etmek mümkün değildir. Bu 

tür suçlar, özellikle teknolojide meydana gelen- bilişim olanakları, araç ve gereçler- 

hızlı gelişmelerle karekterize edilmektedir; ayrıca belirsiz, çelişkili ve değişebilen bir 

alan olarak karmaşık bir yapılanmayı ön görmektedir. Bu durum ekonomik suçları 

daha fazla uluslararası hale getirmekte ve bu tür suçlara yönelik uluslararası 

düzenlemeleri (kontrol, norm ve yönetmelik v.b.) gerekli kılmaktadır. Bununla 

birlikte günümüzde küreselleşmenin getirdiği anlayışla (ekonomik ve siyasi 

entegrasyon)  ülke ekonomileri adeta iç içe geçmiş bir yapılanma içindedir. Fiziksel 

ve beşeri sermaye unsurlarının bölgeler arasında kolayca hareket etmesini sağlayan 

bu oluşum özellikle ekonomik suç türlerinde belirgin bir artış yaşanmasına sebep 

olmuştur. Ayrıca bireysel tercihlerin, siyasi bağlılıkların değişmesi ve suç 

kontrolünün ağırlıklı olarak ulusal kalması bu suç olgusunu tetikleyen diğer nedenler 

olarak gösterilebilir. Dolasıyla insanların ve sermayenin serbestçe dolaşımı 

beraberinde yüksek kar marjı beklentisi bu suç türlerinde çeşitliliği ve karmaşıklığı 

da beraberinde getirmiştir (Sjögren and Skogh,2004:1; Lindström,2004:127). 

 

3.4.1.1. Ekonomik Suç Kavram ve Kapsamı 

 

Ekonomik suçun tarihsel boyutu içinde kavramsal anlayışının karmaşık ve 

kapsamının geniş olması tanımını da zorlaştırmaktadır. Ekonomik suçlar tarihsel 

çalışmalar içinde belirli bir sınıflandırma içinde yer almamakta, çoğu kez vergi 

kaçakçılığı ve gümrük ve ticaret düzenlemelerine karşı ihlaller, devlet düzenine karşı 

işlenen suçlar veya mülkiyet suçları içinde sınıflandırılmıştır. 19.yüzyıldan önce 

ekonomik suçlar olasılıkla ülkelerin birbirleri arasındaki ticaret düzenlemeleriyle 

ilgiliydi ve bu döneme ilişkin ekonomik politikalar da daha çok merkantilizim 

yaklaşımı hakimdi. Bu haliyle Ortaçağ Avrupa'sının kontrol ve üretim ve ticareti ile 

ilgili düzenlemeler, genellikle belediye yetkilileri ve esnaf tarafından yapılmaktaydı. 

16. yüzyıl sonlarından itibaren ise devlet kontrolünün tam anlamıyla tesis edilmesi ve 
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böylelikle uluslararası ticaretten daha fazla pay alınabilmesi amacıyla daha 

sistematik bir devlet müdahalesi görülmekte ve ekonomik sistemler devlet eliyle 

düzenlenmektedir. Yapılan düzenlemelerle yasadışı ticarete yol açan eski ticaret 

düzenlemeleri ve işletmelerin kurulmasına ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı ve ticaret 

özgürlüğüne ilişkin bu uygulamalar 18. ve 19. yüzyılda aşamalı olarak Avrupa’nın 

birçok bölgesinde benimsendi. Süreç içinde ise ekonomik suç kavramı ve kapsamı 

genişleyerek devam etti. Geçmişte yasadışı ticaret faaliyetler, ekonomik suç olarak 

kabul edilirken günümüzde ise bu kavram genişleyerek maddi menfaat temin etmek 

maksadıyla bir araya gelen insanların düzenli ve kabul edilmiş organizasyon içindeki 

gizli ve yasadışı faaliyetlerin tümü bu kapsam içinde değerlendirilmektedir. 

Geçmişten günümüze değişen ve gelişen bu yaklaşımlar, suç türlerine olan bakışı 

değiştirerek bu tür suçların kendi katagorisinde değerlendirilmesini sağlamıştır.  Bu 

manada ekonomik suç, bireyin ya da işletmenin(veya çıkar grubunun) ekonomik 

menfaat veya avantaj sağlamak amacıyla yaptığı yasadışı faaliyetleridir/eylemleridir. 

Genel anlamda ise, kamu düzeninin ortaya koyduğu ekonomik düzenlemelere karşı 

yapılan ihlallerdir ve sınıflandırılması ihlallerin birkaç farklı tipinden oluşur. 

Ekonomik suçlar çoğunlukla vergi kaçakçılığı gibi birkaç özel örnek verilerek 

tanımlanır; ancak içeriğinde hesap düzenlemelerine karşı suçlar, alacaklılara karşı 

suçlar, rüşvetler, zimmetine geçirme, kaçakçılık faaliyetleri, beyaz yakalı suçlar… 

gibi geniş bir alanda açıklanır. Diğer bir yaklaşımla ekonomik suç kavramı, birey ya 

da bir bütün olarak kamunun ekonomik ve siyasi varlığını (devlet aygıtlarını maddi 

ve manevi olarak) zaafa ve zarara uğratarak devamlılığını tehlikeye atan, birey-

toplum ve birey-devlet güveni tahrip eden eylemler bütünüdür. Günümüzde ise 

sosyo-ekonomik gelişmeler paralelinde suç kavramı içinde kurumsal suç, meslek 

suçu veya organize suç gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Bu manada ekonomik suç 

bazen bir sosyal bir statü bazen de bir meslek olarak olarak kabul görür; çoğu 

durumda ise önemli bir organizasyonun yaşam biçimi ya da amaç birlikteliğidir. 

Mesleki suç kavramı, bir mesleğin yapılmasından dolayı işlenen ekonomik suç 

niteliğindedir; sosyal statü gerektirmediğinden beyaz yakalı suçlara göre daha geniş 

kullanılan bir söylemdir. Kurumsal suç (ticari suç), şirketin faydası için, bir şirketin 

sahibi veya tüzel kişi olarak şirketin kendisi veya çalışanı tarafından yapılır ve bu 

yönüyle diğer suç türlerinden farklıdır.  Bunun yanında kurumsal suç, mesleki suç ve 
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beyaz yakalı suçlar gibi yaklaşımlar modern koşullarda ve sınırlı bir alanda 

uygulanabilir  (Lindström,2004:128-135).  Diğer suçlarda olduğu gibi yüksek kazanç 

elde etmeyi amaçlayan, yeri geldiğinde tüm ekonomik suçları tek çatı altında 

toplayabilen, genelde informal örgüt yapısı içinde olup bazı durumlarda hiyerarşik 

özellikte de gösterebilen yapılar bulunur.  Bu gibi oluşumlar da ekonomik suç 

grupları kendi içinde organize suçlar ya da mali suçlar adı altında incelenebilir. 

 

Kriminal bakımından ekonomik suç ve buna bağlı organize suç örgütleri birçok 

araştırmacı tarafından analiz edilmeye çalışılmıştır. Örneğin Alman tarihçi Josef 

Mooser  (1984), Avrupa’da 19.yüzyılda organize yapılan ahşap(odun) hırsızlığını 

yoksulluğun getirmiş olduğu bir sonuç olarak görmüştür. Bunun yanında bu duruma 

organize karı amaçlayan bir suç etkinliği olarak da bakılmıştır. Florike Egmond 

(1993), 1650-1800 yılları arasında Hollanda’daki organize suç örgütlerini 

araştırmıştır. Birkaç Alman tarihçi 18. ve 19. yıllara ilişkin kaçakçılık ve 

soygunculuk yapan çeteleri incelemiştir. Bunlardan Carsten Küther’e göre bu suç 

örgütlerinin birçoğu kendilerine özgü bir dil ve gayriresmi temasların oluşturduğu 

belirli bir altkültür geliştirmiştir. Aynı döneme ilişkin Eckhard Formella and Uwe 

Danker bu örgütlerin organizasyon yapılarını ve normlarını araştırarak devletlerin 

altkültür çetelerindeki başarısızlığının bu tür suçları artırdığını belirtti. Volken Jarren  

(1992), 19. yüzyılın erken dönemine ilişkin araştırmalarında organize bir suç olan 

kaçakçılığın yoksullar için meşru bir araç olarak görülsede zengin tüccarların ticari 

faaliyetlerinin bir parçası olduğunu belirlemiştir. Kaçakçılık, zamanla Avrupa’nın 

birçok yerinde görülen olağan bir olay haline gelmiştir. 18.yüzyılda ingiltere’de 

tüketilen çayın ve kahvenin üçte birinin kaçak olduğu belirlenmiştir. İngiliz 

tarihçilerine göre kaçakçılık, o döneme ilişkin otoriteye karşı kendini savunan yoksul 

halkın bir mücadelesi olarak görülmekteydi ve geniş bir halk desteğine sahipti. 

Toplumsal bir suç değil, meşru olan bir gereklilik, protesto ya da devletin haksız yasa 

ve yetkilerine karşı savunma eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan geleneksel 

halkların bir davranışı olarak kabul görmekteydi. Çünkü yakalananlar çoğunlukla 

çocuklar ve hamile kadınlardı: oysaki kaçak mallar profesyonel gruplar tarafından 

kaçırılan, varlıklı tüccarlar tarafından yapılmaktaydı. Fransa’da ise soylular 

tarafından organize edilen bir anlayış olarak bakılıyordu. 18. ve 19. yüzyıllarda halk 

arasındaki popüler kanı ekonomik suça bazen bir ahlak bazense bir işçinin, esnafın 
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zimmete para geçirme ve yolsuzluk gibi suç unsurlarını geleneksel haklarının ya da 

kendi kazançlarının meşru bir parçası olarak görmesiydi  (Lindström,2004:142-144). 

Günümüzde ise farklı bakış açılarının toplumsal yapıda yerini alması bu tür suçlara 

yönelik kavramsal anlayışın değişmesine ve buna paralel ihtiyaçlara cevap vermeyen 

yasa ve yönetmeliklerin bertaraf edilerek yeni düzenlemelerin çıkarılmasına sebep 

olmuştur.  

 

Ekonomik suçlarda temel gaye doğal olarak haksız menfaat sağlamaktır. Ancak, 

buradaki menfaat, tek kişinin haksız yere sağlayacağı çıkar olabileceği gibi, 

bireysellik dışında birden fazla kişinin bir araya gelmesiyle oluşan organize bir çıkar 

ilişkisi de olabilir. Bu şekliyle ekonomik suç çoğu durumda organize (örgütlü) bir 

suç görünümündedir. Örgütlü suçlarda genel amaç, kanun dışı ticaret yoluyla 

(uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, insan ticareti,  organ kaçakçılığı, tarihi eser 

kaçakçılığı,  rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, ihale yosuzluğu…) haksız kazanç elde 

etmektir. Bunun yanında bu tür yapılanmalar, etkisini arttırmak adına, kamu 

düzeninin maddi ve manevi unsurlarına yönelik terörizm faaliyetlerinde de 

bulunabilir.  Buradaki ana hedef ise terörist olmayıp terörizm ve onu unsurlarını 

kullanarak- terörizm, kullanalar tarafından psikolojik, sosyal ve ekonomik bir 

çıkardır- maddi ve manevi güç elde etmektir.  Bu yönüyle doğrudan ilişkili terör 

suçlarından ayrılabilir. Ancak günümüzde terör faaliyetleriyle örgütlü suçlar öyle iç 

içe geçmiştir ki, neredeyse bu iki kavramı birbirinin ayırmak imkânsız hale gelmiştir. 

Dünya genelinde yerleşik hale gelmiş pek çok terör örgütünü incelediğimiz zaman 

bunu görebilmek pek ala mümkündür. Çünkü terör faaliyetlerinde bulunan birçok 

örgütün finansal destegi genel olarak kaçakçılık faaliyetlerinden elde edilen gelir 

oluşturur.  

 

3.4.1.2. Ekonomik Suç Türleri 

 

Günümüz dünyasında sanayileşme ve buna paralel teknolojik gelişmeler ekonomik 

suç olgusunun anlam ve kapsamının da genişlemesine neden olmuştur. Bu durum 

değişim ve gelişim döngüsü içinde yer alan toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik 

yapısına yansımış; mal ve hizmetlerin dolanımına ilişkin belirgin bir süreç 

yaşanmıştır. Artık toplum ekonomisinden toplumların ekonomisine geçen ulus 
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ekonomisi kavramı değişerek küresel ekonomi kavramına bırakmıştır.  Beraberinde 

ulus devletler arasında oluşan ekonomik değişkenlik suç işleme niteliklerinde artış ve 

çeşitlilik getirmiş; ululararası ticaret literatürüne küresel şirket, küresel finans gibi 

tanımlamalar sınır aşan yeni suç tiplerini ortaya çıkarmıştır. KOSMDB (2002:61),      

buradan hareketle genel olarak ekonomik suç türlerini yedi başlık altında 

inceleyebiliriz.  Bunlar:  (i)  kaçakçılık  (ii) sahtecilik  (iii) nitelikli dolandırıcılık  

(iv) yolsuzluk  (v) tefecilik (vi) karaparanın aklanması  (vii) bilişim suçları. 

 

Kaçakçılık suçları: 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda Suçlar ve 

Kabahatler başlığı altında 3. madde de düzenlenmiştir. Buna göre kaçakçılık fiili, 

belli bir amaç için kullanmak ve işlemek üzere bir eşyanın yurt içine veya yurt dışına 

ilgili kanun hükümlerine aykırı olarak çıkarılması veya sokulmasıdır (TCK,2011). 

Genel anlamda, yasaklanmış ya da müsadere altına alınmış herhangi bir nesnenin 

(lerin) veya maddenin(lerin) gizli ve yasadışı yollarla ülkeye sokulması veya ülkeden 

çıkarılmasıdır. Dar anlamda ise yaygın olarak kullanılan malların vergi kaçırmak 

amacıyla yapılan her türlü taşımacılık faaliyetidir. Belirli bir yargı kanuna bağlı 

olarak, vergilendirilmemiş hemen hemen her nesne kaçakçılığa tabi olabilir. 

Toplumların çoğunda yasal düzenlemelerle kontrol altına alınmaya çalışılan bu 

eylem, ülkeye giriş ve çıkışı yasak olan uyuşturucu madde, insan ticareti, ithali yasak 

olan silah veya legal olan bir malın ülke içine vergisiz olarak sokulmasına kadar 

geniş bir kapsam alanına sahiptir.  Eskiçağlardan buyana süregelen illegal bir faaliyet 

biçimi olan bu suç türü, ülkelerin en önemli sosyo-ekonomik problemlerinden biri 

olmuştur.Örneğin, 18.yüzyılda vergilendirilmemiş çay kaçakçılığı İngiliz yönetimine 

karşı Amerikan devriminin önemli bir tetikleyici olmuştur  (Newton,2008:246-247). 

  

Kaçakçılığa ilişkin birçok neden olabilir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik ve buna yol 

açan sebepler, kolay yoldan para kazanma duygusuna ve beklentisine yol açarak bu 

tür suçlara yönelik illegal kazancı teşvik edebilmektedir. Ekonomi başta olmak üzere 

sosyal ve kültürel, politik ve coğrafi nedenler kaçakçılığı tetikleyen ve oluşumuna 

ortam hazırlayan sebepler olarak gösterilebilir. Ülkeye giren belirli malların girişinin 

kısıtlanması veya ülke içine girişinin tamamen yasak olması ya da bir malın yüksek 

vergi nedeniyle diğer bir ülkedeki fiyat karşılığının daha düşük olması gibi 

olumsuzluklar bu tür suçlara neden olabilmektedir. Coğrafi bakımdan arazi yapısının 
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elverişsiz olması (dağlık, dik geçitler, bataklık, deniz,  mayınlı alan…olması) ve 

bunun sonucu sınır güvenliğinin kontrolünün zor olması kaçakçılığa zemin 

hazırlayabilmektedir. Özellikle bu durum, ülkemiz açısından analiz edildiğinde üç 

tarafının denizlerle çevrili olması ve sınır bölgelerinde sarp dağlık alanların 

yoğunluğu, coğrafi nedenlerin önemini daha da arttırmakta ve ülkemize giren 

uyuşturucu, silah ve diğer malların kaçak yollardan girişini kolaylaştırmaktadır. Bir 

ülkenin diğer bir ülkeyle olan bağlılığının (siyasi, ekonomik, askeri…) bir sonucu 

olarak ülkeye kaçak malların girişine ya da çıkışına yasadışı izin verilmesi durumu 

ise politik etkenler olarak değerlendirilebilir. KOSMDB (2002:61-66,79-80), 

kaçakçılık kendi içinde birçok suç türünü barındırmakla birlikte temel olarak altı 

başlık altında incelenebilir: (i) gümrük kaçakçılığı: oto kaçakçılığı, tekel maddeleri 

kaçakçılığı, emtia kaçakçılığı (ii) göçmen kaçakçılığı  (iii) organ ve doku kaçakçılığı 

(iv) kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı (v) akaryakıt kaçakçılığı (vi) vergi 

kaçakçılığı 

 

Yolsuzluk: Kişinin(lerin), kamu çıkarlarını(gücünü) kendi menfaatleri doğrultusunda 

kullanmaları sonucu ortaya çıkan bir suç türüdür. Bireyin maddi ve manevi 

beklentiler doğrultusunda yasal ve ahlaki normları hiçe sayarak uygulamış olduğu 

davranış şeklidir. Daha çok ülke içinde oluşan siyaset ve bürakratik yapılanmayla 

anılan bu anlayışı devletin hemen hemen tüm aygıtlarında ve kademesinde görmek 

mümkündür. Gelişmiş ve gelişmemiş ülke ayrımı olmaksızın tüm ülkelerde ortaya 

çıkan bu yaklaşım-ancak gelişmekte veya gelişmemiş kabile örgütlerinde görmek 

daha olasıdır- o toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel değerlerindeki yozlaşmanın 

önemli bir göstergesidir. Yolsuzluğun başta rüşvet olmak üzere irtikâp, zimmet ve 

adam kayırma gibi birçok türü bulunur (Winter, 2008). 

 

Sahtecilik: Haksız menfaat temin etmek maksadıyla yazılı bir nesneyi değiştirmek 

veya herhangi bir malı taklit etmek suretiyle yapılan bir eylemdir. Örneğin, bir 

belgenin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesi ya da bir ürünün benzerinin 

yapılabilmesi gibi. Günümüzde sahtecilik olayları, yazılı nesnelerin kopyasını 

oluşturmanın yanında-ençok içeriğindeki imzanın taklit edilmesi gibi- fiziksel 

nesnelerin takliti en geniş sahtecilik olaylarını oluşturur. Para, koleksiyon, sanat 
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eserleri, tarihsel ya da arkeolojik kalıntılar ve önemli belgeler/evraklar en bilindik 

taklitçilik uğraşıdır (Newton,2008:113-114). 

 

Nitelikli Dolandırıcılık: İnsanlık tarihi kadar eski olabilen bu suç hırsızlık, 

sahtekarlık, vergi kaçakçılığı, cinayet…gibi pek çok suç türünü içerebilir 

(Newton,2008:113-114). 5237 sayılı TCK.  157.madde de yer alan düzenlemeyle 

dolandırıcılık fiili,  hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, başkasının zararına olacak 

şekilde, kendisine veya başkasına yarar sağlamak olarak tanımlanmıştır. Aynı 

kanunun 158. maddesi ise dolandırıcılık eylemi nitelik yönünden incelemiş ve 

nitelikli dolandırıcılığı şu şekilde tarif etmiştir. Buna göre: ‘kamu görevlileriyle 

ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin 

gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi’ nitelikli 

dolandırıcılık kapsamında değerlendirilecektir.  

 

Tefecilik: Bir ekonominin sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlayan en temel 

unsurlardan biri faiz hadlerinin düşük olmasıdır. Faiz oranlarının yüksekliği ise 

toplumların ekonomik dengelerini bozarak, hem ekonomik hemde siyasi 

istikrarsızlığına neden olmaktadır. Yani her türlü şekliyle devletin piyasa faiz 

oranlarını kontrol etmesi şart olmaktadır. Tefecilik, izin belgesi olmadan, kanun 

hükümlerine aykırı davranarak, piyasanın çok üzerinde borç para verme işlemi olarak 

tanımlanabilir. TCK 241. maddesinde ise bu suç türü, ‘faiz veya başka bir namla da 

olsa kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para verilmesi’ işlemi olarak 

belirtilmiştir. 

 

Karaparanın Aklanması: Literatürde ekonomik suç olgusunun en yaygın şekli olup 

genel anlamda, yasadışı kazançlardan (faaliyetlerden) elde edilen tüm maddi 

unsuların veya kazançların piyasa koşullarında yasal hale getirilmesi işlemidir. 

Newton (2008:113-114), diğer ifade ile yasadışı kumar, uyuşturucu, silah 

kaçakçılığı… gibi gayrimeşru yollardan elde edilen tüm gelirlere karapara, bu 

kazançları usülsüz veya gizli olarak meşru hale getirme durumu ise karaparanın 

aklanması olarak değenlendirilebilir. Terimin yaygın olarak kullanılarak suç 

literatürüne dahil edilmesi 1970’li yılların sonlarına rastlar. Özellikle uyuşturucu ve 

silah ticaretinin had safhada olduğu bu yıllar; aynı zamanda bu suç örgütlerine karşı 



 140 

oluşturulan mücadelenin de başlangıç noktasını oluşturur. Mücadelede zaafa uğrayan 

suç grupları, suçtan elde edilen gayrimeşru kazançları, devletin suçla mücadele eden 

yetkililerinden gizlemek istemekte ve bunun için de yeni yöntem ve teknikler 

geliştirmektedirler.  Örgütlü suç grupları, karaparadan elde edilen kazançları, çeşitli 

vasıtalar kullanarak (hava, deniz, karayolu kuryeleri ile) ekonomik sistem üzerinde 

yeterince denetime sahip olmayan veya anlaştıkları ülkelerin mali sistemlerine dahil 

ederek legal para haline dönüştürürler. Ya da ülke içinde gerektiğinde gerçek veya 

paravan olarak kurulan ticari işletmeler aracılığıyla vergilendirmeye tabi tutarak legal 

ekonomik yapıya dahil ederler (Stessens,2003; Savona,1997). 

 

Bilişim Suçları: Günümüzde teknolojik alandaki inanılmaz gelişmeler ( bilgisayar, 

iletişim…) insan yaşamının vazgeçilmez öğesi olmuştur. Örneğin, bir cep 

telefonunun ülkemize girmesi ve yaygınlaşması ortalama onbeş senelik bir mazisi 

olmasına rağmen, küçük veya büyük yaştaki her insan için yaşamın önemli bir 

parçası haline gelmiştir. Keza aynı durumu diğer teknolojik gelişmelerde yaşananlar 

içinde söylemek mümkündür. Manning (2008), ancak teknolojide yaşanan hızlı 

gelişmeler beraberinde günün şartlarına göre uyarlanan, teknolojik imkanların 

kullanılması sonucu ortaya çıkan siber ya da bilişim suçu olarak nitelendirilen farklı 

suç türlerini de ortaya çıkarmıştır. Bilişim suçunu, bilginin teknolojik imkanlar 

kullanarak, elektronik cihazlar vasıtasıyla(bilgisayar başta olmak üzere, diğer 

elektronik ekipmanlar) yasadışı elde edilmesi sonucu kullanılması olarak tarif 

edilebilir.  Diğer ekonomik suç türlerinde olduğu gibi(karapara aklanması, kaçakçılık 

v.b.) bu suç türünde de sadece ulusal çözüm yeterli olmamakta konunun uluslararası 

mücadele boyutunun dikkate alınmasını gerektirmektedir.  

 

3.4.2. Şiddet Suçları 

 

Şiddet ve suç arasında doğrusal bir ilişki ağı vardır. Şiddeti, bedene yönelik fiziksel 

bir saldırı bir eylem biçimi olarak anlamlandırırsak suçu da eylemin 

gerçekleşmesinin ya da teşebbüsünün bir sonucu olarak görebiliriz. Genel anlamda 

şiddet, bir kişiye güç veya baskı yoluyla zarar vermek olarak açıklanabilir. Tüm 

toplumlarda yaşanan, kendince birtakım nedenler ileri sürülerek şahsa karşı yapılan 

suçlar vardır ki, her ne sebeple işlenirse işlensin tüm bu suçlar birincil olarak 
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doğrudan bireyi hedef alır. Diğer bir manada kişi veya kişilerin, diğer kişi ya da 

kişiler üzerine fiziksel olarak saldırması, ona zarar vermesi ya da onu yok etme 

güdüsüyle/amacıyla hareket etmesi şiddet içerikli bir suç unsurunu ortaya çıkararır. 

Mağdur bakımdan ortaya çıkan sonuç ise başta bedensel olmak üzere ruhsal ve 

sosyal yönden zarar görmesidir. Yaşadığımız toplumda ya da yakın çevremizde 

bilinen birçok suç türünü görsel veya yazılı basından duyarız; ya da bizzat şahit 

olarak yaşarız. Bunlar içinde en fazla toplumda söylenegelen, hissi duygular 

uyandırarak tepkilere neden olan ve tartışma yaratan suç türü şiddet içerikli suçlardır.  

 

Şiddet suçlarınının sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik sebepten kaynaklı birçok 

nedeni olabilir. Şiddet suçu, sosyal sınıf ve işsizlik düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

ölçmek amaçlı birçok araştırma yapılmıştır. Gottfredson (1984), çalışanlar ve eğitim 

düzeyi yüksek olanlarda suça eğilim düzeyi, eğitimsiz ve işsiz insanlara göre daha az 

eğilimli olduğunu savunmuştur. Ayrıca saldırı suçlarının, metropal alanlarda kasaba 

ve kırsal yerlere göre daha yoğun olduğu savunmuştur. Benzer bir açıklamayı 

Walmsley (1986) yaparak şiddet riskinin işsiz birey için daha yüksek olduğu 

sonucuna varmıştır. MacLean ve ark. (1986) da yaptığı Islington suç anketinde en 

yüksek saldırı oranının düşük gelir düzeyine sahip olan bireylerden oluştuğunu 

savunmuşlardır. Hough(1986) ve Hough ve Sheehy(1986) şiddet suçu ve sosyal sınıf 

arasındaki ilişki sonuçlarına göre, erkek öğrencilerle işsizler arasında suça katılım 

oranın da belirgin bir paralellik göstermektedir. İlk İngiliz suç araştırma verilerine 

göre ankete katılan işsiz katılımcılar ve öğrenciler ile diğer katılımcılar arasındaki 

şiddet suçuna yönelim oranı karşılaştırıldığında, işsizler ve öğrenciler diğerlerine 

göre % 9 daha yüksek bir oran çıkmıştır. Davidson (1989) ise, yüksek statüde 

olmayan aile alanları, yoksul belediye mülkleri ve kalitesiz büyük teraslı konutları 

saldırı suçuna elverişli riskli yerler olarak tanımlamıştır. Kapsamlı olmamakla 

birlikte bu tarz araştırmalar yoksul şehir insanlarının şiddet suçuyla daha fazla 

karşılaştığını göstermektedir. Ayrıca bu araştırmalarla işsizlik ile saldırı suçu 

arasında belirgin bir korelasyon da sağlanabilmiştir  (Evans,1992:35).  

 

Şiddet suçları, adi suç kapsamında değerlendirildiğinde başta kasıtlı cinayet olmak 

üzere, ağır yaralama, yaralama, soygun, işkence ve zorla cinsel saldırı gibi bilinen 

türleri bulunmaktadır.  Hatta pek çok suç grubunun (insan ticareti, organize suçlar…) 
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şiddete dayalı bir yanının bulunması nedeniyle bu suç grubuna dahil edilebilir. Bu 

yönüyle şiddet suçları, hem genel hemde kendi içinde özel heterojen bir 

sınıflandırma sistemine sahiptir. Özellikle zorla tecavüz ve soygun girişimleri 

mağdura cebir ve şidete dayalı fiziksel travmanın yanında korku ve tehdit gibi 

unsurların da eklenmesiyle ruhsal travmaya da sebep olmaktadır. Keza neredeyse 

tüm toplumlarda yaşanılan aile içi şiddet bunun diğer bir örneğidir. Diğer suç 

türlerinde olduğu gibi bu suçta da hem psikolojik hem de fiziksel şiddet 

uygulanmakta ve aile üyesinin (genelde kadın birey ya da ailenin yaşlı bir bireyi) 

yaralanmasına hatta ölümle sonuçlanacak bir eylem gerçekleşebilmektedir.  

 

Şiddet suçları içerisinde kişinin doğrudan bertarafını amaçlayan en ağır suç türü 

öldürme suçudur. Öldürme suçları bireyin beden bütünlüğünü, yaşam hakkını elinden 

alan bir eylem şeklidir. Cinayet suçlarını TCK bakımından değerlendirdiğimizde bu 

suçlar, “Hayata Karsı Suçlar” baslığı altında; kasten öldürme (Md.81), kasten 

öldürmenin nitelikli hâlleri (Md.82), kasten öldürmenin ihmalle işlenmesi (Md.83), 

intihar (Md.84), taksirle Öldürme (Md.85)  olarak düzenlenmistir. Madde 81’e göre 

kasten öldürme suçu şöyle tanımlanmıstır. Tasarlayarak,   canavarca hisle veya eziyet 

çektirerek, yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, 

biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle, üstsoy veya altsoydan birine ya da 

eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini 

savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, gebe olduğu bilinen kadına karşı, 

kişinin yerine getirdigi kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan 

kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, kan gütme saikıyla, töre 

saikıyla, işlenmesi kasten öldürme suçunu olusturur.  Yaralama ise en sık karşılaşılan 

şiddet suçları arasındadır. Birçok olayla ilişkilendirilebilecek olan bu suç tipi 

(işkence sonucu, terör, hırsızlık, gasp…) TCK’ da yaralama suçları adı altında tek bir 

başlıkta toplanmıştır. Yaralama suçu ise TCK. Md.86/1. madde de şöyle 

düzenlenmiştir: Yaralama, kişinin vücuduna ya da algılama yeteneginin bozulmasına 

neden olan her türlü davranış olarak açıklanmıştır.   

 

Diğer bir şiddet içerikli suç türü örneği de töre suçları ya da kültür suçu olarak 

adlandırılan cinayetlerdir. Töre adı altında işlenen namus ve kan davası cinayetleri 

temelde adam öldürme fiilini gerçekleştirdiği için şiddet suçları içinde 
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değerlendirilmesi gerekir. Töre genel anlamda, belirli bir grup ya da toplulukça 

benimsenen ve nesiller arası sürdürelebilen ortak davranış kalıpları ve tutum 

biçimidir. Bu bağlamda, Eriksen(1995), Dennis ve Erdos (2005), soyun ortak 

değerlerini ifade eden yaklaşımlar töre adı altında geleneksel tutum ve davranışları 

oluşturur. Töre kaynaklı şiddet suçlarını incelediğimiz vakit topluluğun veya grubun 

değerlerine göre şekillenen bir yapı ve bu yapının ortaya koyduğu, doğruluğu veya 

yanlışlığı tartışılmayan kolektif bir anlayış vardır. Bir grupça benimsenen ve 

yerleşmiş olan davranış örüntülerinin bütünü ahlaki normlar olarak kabul görürken; 

buna karşın gelenekler, görenekler, dini algılayışlar, soya dayalı informal örgütlenme 

biçimi, cinsiyetler arasındaki keskin rol ayrımı gibi sosyo-kültürel yaşamı 

düzenleyen ortak davranış ve tutumların uygulanması töre olarak kabul edilebilir. 

Diğer bir yönüyle de o topluluk için yaşam biçimi ve alt bir kültür örneği olup 

beninsenen bölgede yasaların mutlak ikamesidir. İlkel toplumlardan günümüze kadar 

gelen bu anlayış şeklinin yerleşik hale gelebilmesinin altında yatan temel neden 

olarak, toplumların bağlı olduğu çevresel koşullar nedeniyle bu kavrama çok 

anlamlar yüklemesine bağlanabilir. Kabul noktasında toplumlararası anlam ve önemi 

değişkenlik gösteren, sosyo-kültürel yapı içinde kimine göre bir kanun kimine göre 

bir gelenek ya da ahlaki bir norm olarak kabul gören yaklaşım şeklidir. Töre 

kavramı, daha çok geleneksel toplumlar olarak ifade edilen kabile veya aşiret(akraba) 

örgütlenme yapısına sahip, dışa kapalı ve küçük ölçekli toplumlarda görülür.  Töre 

cinayetleri ise, bu ad altında yapılan ya da sebep gösterilen şiddete dayalı suç 

türüdür. Bu tür cinayetleri işleyen kişiler ekseriye, intikam alma ya da ailenin 

şerefini/namusunu kurtarma duygusu ile hareket etmektedirler ve bu suçu işleyen 

kişiler, belirli karekteristik özelliklerin hakim olduğu bir zihniyetin ürünü olarak 

yetişmektedir. Özellikle bir bireyin kültürlenme sonucu o topluluğa özgü örf, adet ve 

ahlaki… v.b. değerlerin aşılandığı böylesi bir ortamda yetişen kişiler mevcut 

kültürün bir parçası olarak öğrendiği değerleri (kalıplaşmış davranış ve tutumları) 

benimseyerek uygulamaya çalışacaktır. Bu manada toplulukların, örf, namus ve şeref 

gibi kavramlara farklı ve yoğun anlamlar yüklemesi bu tür cinayetlere dayanak 

oluşturmaktadır. Ancak böylesi duyguları salt din, örf, gelenek ve görenek gibi 

unsurlara bağlamak eksik bir yaklaşım tarzı olacaktır. Bu türden bir anlayışın 

yerleşik hale gelerek süreklilik kazanmasındaki temel neden ise çoğu durumda 
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ataerkil yapıya dayalı informal bir örgütlenme yapısının oluşmasıdır.  Majob and 

Abdo (2006:3-7), Bates (2009:320-322), özellikle ataerkil yapıdan kaynaklanan 

cinsiyet temelinin eşitlik ilişkisine dayanmadığı ve bu yapının katı olarak 

uygulandığı alt kültürlerde her türlü norm anlayışının töre adı altında uygulama 

ortamı bulması olasıdır. Töre cinayetlerinin işlenme sebebi olarak temel neden 

genellikle kadındır. Bu tür suçları tam anlamıyla çözümlemek için toplumsal 

yaşamda o topluluğa ait cinsiyet rollerinin tam anlamıyla anlaşılması gerekir. 

Toplumsal yaşamda bireylerin cinsiyet rolleri etnisiteye, ekonomik fonksiyonlara, 

çevresel şartlara, dine ve geleneksel yaklaşıma göre değişebilmektedir. Yaşanılan 

alanda kadına ve erkeğe biçilen rolün farklı olması çoğu kez çoçukların da bu rolü 

kabüllenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, toplumun kız ve erkek çocuklarına 

biçtiği rollerin farklı olması, beraberinde erkeklerin kontrolünde kadın ve onun 

cinselliğine odaklı namus kavramının ortaya çıkmasını sağlamaktadır.  Buradaki en 

birincil etmenlerden biri töre uygulamalarına toplumun yaklaşım biçimi, ikincisi ise 

kadınların hala davranış biçimlerinin uygulanma noktasında mülkiyet ilişkisine bağlı 

olmasıdır. Ancak bu demek değildir ki, ekonomik özgürlüğe sahip her kadın yetiştiği 

çevresel koşullardan bağımsız hareket eder; çok iyi eğitim almış ve maddi olanaklara 

sahip kadınlarda şiddete uğramakta hatta töre cinayetleriyle yaşamlarını 

yitirmektedirler. Bu iki anlayış arasındaki organik bağı koparmak ise çok zor 

olmaktadır. Tüm toplumlarda görülebilen-batılı toplumlarda kısmen görülmekte- kan 

davası ve namus cinayetleri, özellikle Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Güney Asya’da 

çok daha yaygındır. 

 

Uzunca geçmişi bulunan bu tür cinayetlerin kökenini devletsiz toplumlar olarak 

niteleyebileceğimiz ilkel toplumların yaşam biçimlerine kadar götürebiliriz. 

Komünal yaşamın getirdiği kabile yaşamında grup üyelerine uygulanan cezai 

yaptırım,  geçmişten süregelen töre adı verilen geleneksel davranış biçimlerine göre 

sürdürülürdü. Yazılı hukuk normlarının bulunmadığı, yetkenin neredeyse bir veya 

birkaç kişiyle sınırlandırıldığı bu gibi topluluklarda cezalandırmalar bireyin klan 

üyeliğinin sonlanması veya ölümle cezalandırma şeklindeydi. Diğer yandan, 

devletsiz toplumlar olarak nitelebileceğimiz ilkel toplumlardan, kısmen örgütlenme 

yapısına geçen eskiçağ toplumlarına kadar (Hitit, Sümer, Antik Yunan, Babil…) töre 

cinayetlerine atfedilen suçlarla ilgili cinayetler, toplumun yönetim yapısında 



 145 

uygulanabilen cezalar olarak kabul görmüştür. Keza bunu geçmişte kurulan birçok 

Türk devletlerinin hem yönetim hem hukuki yapısında da görmek olasıdır. Yazılı 

yasaların tam olarak neredeyse hiç olmadığı bu dönemlerde cezai uygulamalar daha 

çok sultanlar ve krallar tarafından ya da toplumça benimsenmiş ve yerleşmiş 

birtakım kurallar çerçevesinde verilmekte ve uygulanmaktaydı. Sanayi devrimiyle 

birlikte ise örgütlenme yapısını büyük ölçüde tamamlamış ve hukuki oteritenin hasıl 

olduğu toplumlar ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise birçok toplumda modernitenin 

getirmiş olduğu düzenlemeler, beraberinde sosyal ve kültürel yaşamın her yönüne 

hakim olmaya başlamıştır. Buna karşılık soya dayalı aşiret (akrabalık) 

örgütlenmesinin yeraldığı ülkeler (ortadoğudaki ve Afrika’daki birçok ülke) ve 

diktatörlükle yönetilen birçok devlette töre anlamında yapılan (sözlü kurallar) cezai 

uygulamalar halen devam etmektedir. Bazı devletlerde ise geçmişten gelen 

kemikleşmiş veya öyle varsayılan, kendi içinde oluşan altkültürün benimsediği 

davranış ölçütleri vardır. Ülkemiz bunun en güzel örneklerinden biridir. 

  

Töre cinayetleri, genelde namus veya onur cinayetleri ve kan davası cinayetleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Bölgeler arası sosyo-ekonomik düzey ve kültürel farklılık, devlet 

otoritesi eksikliği, ataerkil yapıya olan bağlılık, değer yargıları, toplumda kadına 

biçilen rol, medyanın bakış açısı gibi unsurlar töre cinayeleri adı altında 

anlamlaştırılan namus ve kan davası cinayetlerinin ortaya çıkmasında veya 

önlenmesinde önemli etkenlerdir. Ancak literatür incelendiğinde birbirinden farklı 

yaklaşımlara ulaşmak pekala mümkündür.  Bu tür suçlar kan davası ve namus suçları 

adı altında geçiştirilmektedir. Acaba namus ve kan davası adına işlenen tüm bu 

cinayetleri töre cinayetleri altında sınıflandırmak ne derece doğrudur. Ülkemizde 

geçmişten buyana var olan bu suçlar, ülkemizin özellikle Güney ve Doğu Anadolu 

bölgesinin sosyo-kültürel ve psikolojik yapısının bir sonucu olarak ortaya çıkan 

problemlerin başında yer alır. Namus, onur veya şeref olarak nitekendirilen 

cinayetler daha çok kadına atfedilerek işlenen suçlardır. Bu anlayışa göre kadın, 

onuru somutlaştırmak adına ailenenin namus ve şeref deposudur.  Kadının cinsel 

kimliği ön planda olup buna helal gelmesi namusuzluk, iffetsizlik olarak algılanır. 

Örneğin, evlilik dışı ilişkiler ya da tecavüz ve ensest ilişki gibi olaylar da doğrudan 

temel sorumlu olarak kadın görülmektedir   ( ttp://docs.google.com/viewer?a=v&q=). 
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Akrabalık ilişkilerinin yoğun olduğu ve içe dönük bir yapı ve bu yapının sınırladığı 

toplumlarda namus kavramı daha belirgindir. Çoğu durumda namusun ihlal edilmesi 

cinayet ile son bulabilmektedir. Evlenmemiş bir kızın namusu baba ve erkek 

kardeşleri, eğer evli ise ilk önce kocası sonra da kadının ailesinin erkek üyeleri 

sorumludur. Hatta kadının namusundan kan bağı ile bağlı akrabaları da sorumludur; 

ancak öncelik aile üyelerindedir. Türk toplumunda ise mamus kavramına başka 

anlamlar yüklenerek statü, mevki, prestij, şeref gibi manalarda da kullanılmaktadır. 

Örneğin, namusunu koruyan adam Şerefini/onurunu koruyan adamdır. Bu yönüyle 

namus kavramı şeref kavramıyla özdeşleştirilerek aynı zamanda cesaret, ahlak, saygı, 

eş, çocuklar ve mal ve mülkü de açıklar hale gelmiştir. Yani bu iki kavram, birbiriyle 

iç içe geçen anlayışları temsil edebilmektedir. Şerefi büyük bir daire olarak kabul 

edersek namusu onun içinde yer alan bir daire, bir alt küme olarak düşünebiliriz. 

Kadınlara göre ise namus/şeref kavramı kocasına iyi bir ev hanımı olmak, zina 

yapmamak, kocasına karşı dürüst olmak, kadınca görevlerini yerine getirmek, bir 

veya daha fazla erkek çocuğuna sahip olmak ve onları büyütmek anlamında 

kullanılmıştır. Avrupa’da ise onur sözcüğü, asalet, mertlik ve kahramanlık 

kavramlarıyla simgeleştirilebilir. Cinsiyet nitelikli şeref terimi, erkekler de kadınlara 

göre daha fazla yaygındır/belirgindir (namuslu adam, onurlu kişi gibi). Kadının utanç 

duygusu erkeğin onuru olarak bakılır, bu yönüyle Avrupa’da da Orta Doğu ve bazı 

diğer bölgelerde olduğu gibi onur, kadınlara yönelik cinsiyet seğmentli, paradoksal 

anlayışın bir sonucudur. Pitt-Rivers’ın ispanya araştırmasına göre onur; erdemli (iyi 

ahlak), güvenilir, üstünlük, utanç, cesaretlilik ve iffetli kadın akraba anlamına gelir. 

Safilios-Rothschild (1969) Yunanistan’ da yaptığı araştırmaya göre ise iffetli kadın 

olmak için bir tek önemli hususa atıfta bulunulmaktadır o da kadının erkeğin 

onurunu koruması gerektiğidir. Bu şekilde namus ve Şeref kavramları arasında 

ayrıma gidilebileceğini düşünmektedir. Arapça ve Türkçe terimlerde de birbirine 

benzer ayrımlar yapılabilir. Töre kelimesi ise Türkçe’de ar, namus, iffet kelimelerine 

eşanlamlı olarak kullanılır. Namus kelime anlamı itibariyle daha çok cinsel onurla 

anılarak aile namusu veya aile şerefi ya da hepsini kapsayan töre kavramlarıyla 

özdeşleşmiştir. Arapça ve farsça kelimelerden ödünç alınmış olan bu terimler, 

cumhuriyetin ilanından sonra da Türkçe literatürde yer alan benzer birçok kelimeyle 

de ilişkilendirilmiştir. Temelde tüm bu anlamlar: şeref, onur, gurur, iffet ve haysiyet 
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aynı anlamda ve yaygın olarak kullanılan sözcüklerdir; ancak şeref yerine tercih 

edilen terim gurur sözcüğüdür. Örneğin bir olayın meydana gelmesi durumunda 

birisine atfen gurur meselesi yaptı denilir, şeref meselesi değil. Namus ve şeref 

kavramlarında grup değerleri  son derece önemlidir. Bir kadının onurlu davranması 

bütün ailenin namusuna sahip çıktığı/koruduğu anlamına gelir.  Namusun kaybından 

bütün aile sorumludur-namus meselesi ya da onur davası olarak nitelenir- ve 

genellikle bekâret ve cinsel sadakat ile temsil edilir. Aynı şekilde şeref meselesi de 

grup değerdir. Bir adamın bireysel olarak şerefini kurtarması ailenin tümünün 

şerefini kurtarması anlamındadır. Çoğu durumda namus suçu, kişinin aile ve 

efradının namusunu veya şerefini kirlettiği düşüncesine bağlı olarak işlenen 

cinayetlerdir (Eck,2003:19-25; Wikan,2008:49-50).  

   

Töre cinayetlerinin diğer bir şekli de kan davası cinayetleridir. Geleneksel 

topluluklarda akrabalık ilişkilerinin yoğun olarak yaşanması, kolektif hareket etme 

davranışını geliştirmiş ve bu durum şiddete dayalı kan davası ve namus adı altında 

işlenen cinayetlerin sayısını arttırıcı etken olmuştur. Orjininde intikam alma arzusu 

bulunan kan davası olayları, ilkel toplumlardan modernitenin hakim olduğu günümüz 

toplumlarına kadar süregelen kısas anlayışının bir sonucu olarak görebiliriz. Kan 

davası suçlarının daha sık yaşandığı mekânlar akraba (aşiret) örgütlenmesinin yoğun 

olduğu yerleşkelerdir. Birçok nedenle ilişkilendirilebilecek bu olayların kökeninde 

karşılaşılan iki temel neden olarak arazi anlaşmazlıkları ve namus sorunu adı altında 

kadına atfedilen(kız kaçırma…) olaylar gelmektedir (Tezcan,1981; Kottak, 2008; 

Dennis ve Erdos,2005). 

 

Kan davası ya da intikam alma (öç alma), göze göz, dişe diş ilkesi uyarınca şiddet 

içerikli bir öldürme eylemidir. Bu eylem, kan bağına sahip bir kişinin öldürülmesinin 

karşılığı olarak, karşı aileden (soya dayalı gruptan) bir bireyin öldürülmesiyle 

sürdürülen zincirleme cinayetlerden oluşur. Tercihen öldürülecek kişi erkek, ailede 

etkisi fazla ve çalışan biri olmalıdır. Cinayetler arası dönem çok uzun olabilir; bazen 

yirmi bazen de daha fazladır. Bu duruma yol açan kültürel, psikolojik, ekonomik 

veya her üç unsurunda yer aldığı birçok neden olabilmektedir: Arazi anlaşmazlıkları, 

kıt kaynakların paylaşılmasındaki sorunlar, ,namus ya da onur meselesi gibi…Kan 

davası ve namus cinayetlerinin çıkış noktası genelde küçük ölçekli ve kırsal alanlar 
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olmasına rağmen bu tür olayların devam etmesi, kentte göç eden bireylerin aynı 

sorunları kentlere hatta ülke dışına taşımasından kaynaklanmaktadır. Kan davası ve 

namus cinayetlerinin ülke dışında da sürdürülmesi sonucu Hollanda’da 1975-1982 

yılları arasında göç eden dokuz Türk öldürülmüştür  (Eck,2003:32). Bu durumun 

temel sebebi olarak öç alma duygusunun yerleşik olmasına-aynı geleneğin 

sürdürülmek istenmesi- ve adalet sistemine duyulan güvensizliğe bağlanabilir. 

 

Namus davalarından farklı olarak kan davaları bireysellikten ziyade, organize olan 

bir grup ya da topluluğun öfke ve intikam güdüsünü bastırmak amaçlı yapılan 

eylemlerdir. Ortak sorumluluk duygusu içinde yapılan bu tür cinayetler bazen birkaç 

aile ile sınırlı kalırken, bazen de karşılıklı birkaç aşiret arasında devam ederek 

büyüyen organize cinayetler olabilmektedir. Devletin, devlet olma bilincinin 

oluşmadığı, devletin yönetim aygıtlarının otoriteyi sağlama yönünde yerleşik bir 

yapısının olmadığı, hatta devlet organlarının bu tür gruplardan otoriteyi sağlama 

yönünde beklenti içinde olduğu böylesi toplumlarda, yetkeyi kontrol eden ve kendine 

göre uygulayan diğer bir ikinci güç olacaktır. Bu ikinçi güç de çoğu durumda 

geleneksel anlayışın hüküm sürdüğü ve yerleşik hale geldiği aşiret örgütlenmesidir. 

Bu durumda kan davasına taraf olan aileler, suçun cezasını kendi çıkarlarına uygun 

olarak kendileri uygulamak isteyecektir. Ülkemizde de Güneydoğu Anadolu ve Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde töre altında bu türden cinayetlere rastlamakta ve bu durum 

olağan olarak kabul görebilmektedir.  

 

3.4.3. Mülkiyet Suçları 

 

Sanayileşmiş toplumların temel niteliklerinden biri özel mülkiyet ilişkilerinin 

bağımsızlığı ve bunun yasalarca güvence altına alınmasıdır. Devlet ve onun 

unsurları, normları ve buna ilişkin yaptırımlarıyla, kişilerin temel hak ve 

hüriyetlerinin temelini oluşturan can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli 

koşulları sağlamakla mükeleftir. Bu sağlanamadığı takdirde insanların toplumsal 

yaşamda huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşaması mümkün olmamaktadır. 

Toplumlarda mülkiyet suçunun en fazla görüldüğü suç türü hırsızlıktır. Hırsızlık, 

kişi(lerin) izni olmadan taşınır nitelikteki bir malın ya da eşyanın, diğer bir kişi veya 

kişilerce gizlice alınması suretiyle gerçekleşen eylem biçimidir. Fiilin şiddet içererek 
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fiziki olarak cebren ve tehditle yapılması halinde ise bu eylem gasp olarak 

nitelendirilir. Gasp suçunda da temel amaç, hırsızlık suçunda olduğu gibi fayda 

sağlamak maksadıyla rızası olmadan kişiden(lerden) malın veya eşyanın alınmasıdır; 

bunun yanında bu suç türünün mağduru, diğer şiddet suçlarında olduğu gibi ölüm ve 

yaralanma olaylarıyla karşılaşma olasılığı yüksektir. Yani basit bir hırsızlık 

davranışında mal kaybı yaşanırken, gasp olayında ise hem mal hem de siddet içerikli 

eylemle karşılaşılabilir. Diğer bir sık karşılaşılan mülkiyet suçu da dolandırıcılıktır. 

Dolandırıcılık kısaca hileli davranışlarla (aldatılarak) bir kimsenin malının 

alınmasıdır. Dolandırıcılık ve hırsızlık aynı anlamda örtüşmelerine rağmen 

aralarındaki farklılık dolandırıcılığın hile yoluyla yapılmış olmasıdır. Mülkiyete 

yönelik diğer bir suç türü kundakçılıktır. Kundakçılık mala zarar verme amaçlı ateş 

çıkarma eylemidir. Temeli ekonomik olarak gözükse de husumet içeren, psikolojik 

yönü de ağır basan bir eylem türüdür. Evans (1992:36), mülkiyet suçları olarak 

sınıflayabileceğimiz bu tür suçların oluşum nedeninine yönelik düşük sosyo-

ekonomik düzeye bağlayan çok sayıda araştırma yapılmıştır. Özellikle işsizlikle 

mülkiyet suçları arasında belirgin bir ilişki saptanmıştır. Araştırmalarda ekonomik 

bakımdan gelişmiş/zengin bölgelerin daha çok risk altında olduğu tespit edilmiştir. 

 

3.5. Suç Olgusunun Kültürel Boyutu 

 

İlkel topluluklardan günümüz topluluklarına kadar insanlık tarihi pek çok aşama 

kaydetmiştir. Kominal yaşamamın getirdiği yaşam düzeninden, yerleşik yaşama 

oradan da modernitenin hakim olduğu günümüz toplumsal yaşamı ortaya çıkarmıştır. 

Ancak bu demek değildir ki, her topluluk aynı sosyal ve kültürel yaşam evresinden 

geçerek bugünkü manada toplumları meydana getirsin. Birçok toplumsal yapı bu 

değişimi belli bir dönemde hızlı olarak kabul ederken ve o şekilde uygularken, diğer 

birçok topluluk bu değişim hızının gerisinde kalmıştır. Günümüzde bile birçok 

kominal yaşamın getirdiği avcı-toplayıcı gruplara rastlanabilmektedir. Teknolojide, 

ekonomide, düşüncede, eğitimde, örgütlenme biçiminde, sağlıkta… yaşanan bu hızlı 

gelişmeler beraberinde insan doğasının en önemli yaşam alanını oluşturan, çoğu kez 

bireyin tüm istenç ve düşüncelerinin ifade bulduğu değerlerde ve büyük ölçüde onun 

oluşturduğu normlarda da bir değişimi meydana getirmiştir. Dolayısıyla toplumsal 

yaşamda meydana gelen bu değişimler topluluklar arasında geleneksel ve hukuki 
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normlara farklı bir algılayış getirmiştir. Modernitenin var olduğu sanayileşmiş 

toplumlarda bu algılamanın bir sonucu olarak görebileceğimiz geçmişe dayalı örf, 

adet, tutum, görenek…gibi geleneksel yaşam tarzıyla özdeşleşen alışılmış davranış 

biçimleri büyük ölçüde terkedilerek yerine yazılı hukuk normlarının baskın olduğu 

bir realiteye bırakmıştır. Buna karşılık bu değişim sürecine ayak uyduramayan 

toplumlar ise ya geçmişten gelen geleneksel davranış kalıplarını devam ettirmişler ya 

da Anadolu toplumunda olduğu gibi bir tarafta geleneksel yaşam biçimi bir tarafta da 

modernitenin hakim kılındığı (veya kılınmaya çalışıldığı) bir anlayış hakim olmuştur.  

Dolayısıyla geleneksel anlayışın benimsendiği, kültürel değerlerin ön plana 

çıkarıldığı bu gibi toplumlarda veya toplumların altkültürlerinde yazılı olmayan 

geçmişten süregelen alışılmış davranış kalıpları suç ve suça yönelik yaklaşımların da 

belirleyicisi olmuştur. 

 

Her topluluğun birbirleri arasındaki ilişkileri düzenleyen normları ve bu normlara 

uygun yasaları bulunur. Bu kurallar ve yasalar (geleneksel, yazılı) evrensel manada 

olabileceği gibi, toplulukların sosyal ve kültürel yapısına göre de değişkenlik 

gösterir. Diğer bir yaklaşımla, her topluluğun belli bir kültürü, her kültürün de 

kendine özgü geçmişten süregelen uyulması gereken davranış örüntüleri, kuralları ve 

uygulama araçları bulunur. Bu kurallar,  geleneksel toplumlar da, özellikle klan 

kültürünün hakim olduğu ilkel topluluklarda ya da soydanlık ilişkisinin yoğun olarak 

uygulandığı kabile, aşiret gibi örgütsel yapılanmalarda, toplulukların siyasi, 

ekonomik, hukuk…gibi yönetişim aygıtlarına diğer gelişmiş veya gelişmekte olan 

topluluklara göre daha belirleyici ve katı olarak uygulanan yaklaşımları içerir. Bu tür 

topluluklarda grup denetiminin sağlanması çoğunlukla geleneksel anlayışa bağlıdır. 

Topluluk üyelerinin birbirlerine güçlü sorumluluk duygusuyla bağlanması, cemaat 

içindeki üyelerin birbirlerinin davranışlarını kontrol etmeye iter. Bu kurallar genel 

anlamda sözlü olup topluluk içi, yasaların mutlak ikamesi konumundadır. 

Dolayısıyla, Molinowski (1998), tarihsel süreç boyunca normlara uymayan hiçbir 

topluluk yoktur; hatta ilkel olarak kabul gören topluluklardaki geleneksel normlara, 

gelişmiş toplumlarda yer alan yasalardan daha fazla uyulmuş ve önemsenmiştir.  Bu 

normlar bireye, başta aile ya da klan olmak üzere bulunduğu sosyal ve kültürel çevre 

tarafından kültürleme sonucu daha çok kalıplaşmış davranış örüntüleri ve tutumlar 

olarak aktarılır.  



 151 

İlkel topluluklarda hukuk, din, örf, adet, gelenek ve görenek kuralları ile yani, grubun 

süregelen geleneksel anlayışına göre (inanç, alışılmış davranışlar, mitler…)  

biçimlenmektedir. Malinowski (1998:39-42), diğer ifade ile topluluk için bağlayıcı 

kuralları veya hukuki anlayışı töre kavramıyla açıklamaktadır. Geleneksel 

yaklaşımda normlar, alışkanlıklar, geleneklere bağlılık, buyruklara saygı, davranış 

örüntüleri… kavramları bir bütün olarak töreyi ifade ederken, bunun yanında grup 

duygusu, ahlaki normlar, tabu olarak kabul edilen değerler ve ortak sorumluluk ilkesi 

yaklaşımları törelere bağlılığı güvence altına almaktadır. Aynı zamanda töreler, salt 

toplulukların hukuki işlerliğinin yanında onların yönetim, ahlaki, karşılıklı 

ilişkiler…gibi topluluğu bir bütün halinde algısını (kollektif tepkisini) ve yaşayışını 

temsil etmesi bakımından yasalara göre çok daha önemli bir olgudur. Yani bir tarafta 

modernleşmenin getirdiği yasalar, diğer bir tarafda sürdürülen davranış kalıpları suç 

ve suçlu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmakta ve tanımlamaktadır. Örneğin bir 

hırsızlık suçu, avcı-toplayıcı gruplarda veya cemaat tarzı örgütlenme yapılarında çok 

az görülmektedir. Komünal yaşamın benimsendiği gruplarda besinin ortak 

tüketilmesi ve çalınacak ortada bir eşya olmaması nedeniyle hırsızlığa ihtiyaç 

duyulmamaktadır. Cemaat yapılanmalarında ise bu tip suçlar,  kolektif anlayış içinde 

tepki görmekte ve ahlaki ve dinsel yönü dikkate alınarak ağır yaptırıma tabi 

olunmaktadır. Birey yaşam alanı olarak belirlediği ortamdan böyle bir durumda 

dışlanacağını, saygınlığını yitireceğini ve akraba çevresinden maddi ve manevi her 

türlü yardımdan yoksun kalacağını bilir.  Buna karşılık gelişmiş ülkelerde kapitalist 

anlayışın ve ben merkezli yapının toplumun geneline hakim olması başta mükiyet 

suçları(hırsızlık, gasp…) olmak üzere diğer suçlarda da belirgin artışa neden 

olmuştur. Eskimo, Dobu gibi bazı ilkel toplumlarda ise cinayet suç olarak kabul 

görmezdi. Oysa dinsel inanışlara bağlı olarak topluluk için önem arz eden tabunun 

veya sembolün çiğnenmesi doğaüstü varlıklara veya atalarının ruhlarına yapılmış 

büyük günah olarak kabul edilmektedir; keza büyücük suçu da kabilenin tümüne 

karşı yapılmış büyük bir suç nedeni olabilmektedir  (Wells,1994).  Bu durum mevcut 

kültürün bir parçası ya da yaşam biçimi olarak kabul görmüştür. Örneğin, Güney 

Pasifik Papua Yeni Gine’de Biami olarak adlandırılan avcı-toplayıcı bir grup 

yamyamlığı bir kişinin büyücülük, cadılık yapması, kurbana hakaret etme biçimi 

veya karşı kabileden intikam alma amacıyla öldürülmesi ve yenilmesi olarak 
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açıklamaktadır. Oysaki 1972 yılına kadar yamyamlık o kabile için yemek kültürünün 

bir parçasıydı (27.9.2011 Tarihli National Geographic T.V Yayını). Keza 

Eskimolarda yük taşımayan ve iş görmez olarak kabul edilen ailenin yaşlı üyeleri, 

çocukları tarafından ormana götürülür ve öldürülürdü. Aynı durum, ritüelin bir 

parçası olarak insanın kurban edilmesi olayında da meydana gelmiştir. Eski 

toplumlarda hatta yakın geçmişimizde Meksika ve brezilya’da ortaya çıkaraılan toplu 

mezarlarda yapılan incelemelerde bu durumu görmek olasıdır. Bütün bu yaşanışlar 

birer siddet içerikli bir cinayet suçu olup o kültüre özgü bir davranış modeli olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

İlkel toplumlarda büyük ölçüde törenin çiğnenmesi davranışın neden olduğu sonuca 

göre değerlendirilmektedir. Eğer ortada zarar ve ziyandan doğacak bir mağduriyet 

varsa sebebine bakılmaksızın bu giderilmelidir. Ya da ortada bir kasıt yok ise Filipin 

yerlilerinde olduğı gibi zarar talep edilmeyebilir. Suçun tasarlanarak işlenmesi ise 

bazı ilkel topluluklarda cezanın arttırılma sebebidir. Yani bu tür topluluklarda 

yaptırımın ne şekilde olacağı topluluklar arası değişkenlik gösterebilmektedir. Bu 

durum ekseriye topluluklar arasındaki geleneksel normların yorumlanması ve 

uygulama noktasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır.  İlkel toplumlara göre daha 

karmaşık bir yapılanma gösteren cemaat, aşiret ve klan gibi örgütsel sistemlerde suçu 

işleyen kişiye uygulanacak cezai müeyide topluluğun oy birliği veya klan liderinin 

eğilimleri doğrultusunda verilir. Cezalar mağdur olan kişinin ve onun bağlı olduğu 

birliğin beklentilerini karşılayacak şekilde olmalıdır. Ancak suç kendi aşiretinin 

harici bir diğer cemaat ya da aşiret üyesine yapılmış ise kolektif anlayış içinde diğer 

cemaat üyeleri birleşerek ortak tavır alabilirler; böyle bir durum aşiretler arası kan 

davasına dönüşebilir. Süreç içinde toplulukların gelişmesine paralel, iş bölümü ve 

uzmanlaşmaya dayalı örgütlenmelerin topluluklar arasında yayılmaya başlamasıyla 

birlikte, hukuk ve ahlaki normlar da birbirinden uzaklaşmaya başlamıştır.  Bu durum, 

ahlaki kaidelerin, ilkel veya geleneksel olarak niteleyebileceğimiz topluluklar 

üzerindeki baskın yapısını daha da arttırmaktadır. Kesin çizgilerle ayrılmış bir 

hukuki yapı (geleneksel, modern), her bir yapının da kendi içinde baskın bir figür 

olarak radikalleşmesine neden olacaktır. Geleneksel toplumlarda hukuk, belirli bir 

toplulukça benimsenen, birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen kalıplaşmış davranış 

biçimlerinin ve tutumların toplamıdır. Yani bu tür topluluklarda geleneksel veya 
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geçmişten bu yana sürdürülen töre olarak ifade edilen kurallar bir yönüyle hatta 

bütünüyle yazılı hukuki normlara tercih edilmektedir.  Çünkü bu topluluklarda kişi 

ve topluluk arasındaki ilişkilerin sürekliliği ve kalıcılığı, büyük ölçüde, topluluk 

düzenini sağlayan geleneksel kontrol mekanizmalarıyla ya da diğer bir mana ile 

kültürün şekillendirdiği sosyal ve kültürel normlarla sağlanmaktadır  (Wells,1994; 

Garland,2001;Bicchieri,2006).  

 

Geleneksel yaşam biçimin benimsendiği toplumlarda ya da onların altkültürlerinde 

yer alan akraba grupları, klan veya aşiret örgütlenmelerinde ahlaki veya o topluluk 

tarafından sürdürülen alışılmış davranış biçimleri(kurallar), yasalara göre daha fazla 

uygulama alanı bulan hatta onların yerlerine geçebilen toplumsal denetim aracıdır. 

Bu tür topluluklarda uygulanan kuralların ihlali durumunda cezalar çoğu kez, 

toplumsal baskı, yani suçun türüne göre yerme, dedikodu, topluluktan dışlama veya 

inançlara dayalı ahlaki yaptırımlar şeklinde olabilmektedir. Öldürme cezası ise fazla 

uygulanmamakla birlikte, yinede intikam amacıyla görülebilmektedir. Örneğin kan 

davası, özellikle geneleksel topluluklarda görebileceğimiz sosyal ve kültürel kaynaklı 

bir şiddet suçu olma özelliğini korur (Bates,2009:423-428). 

 

Sosyal normlar, grup ve toplulukların tutum ve davranışlarını belirleyen geleneksel 

kurallardır. Ya da toplulukça kabul edilmiş davranış ölçütleridir; alışkanlıklarıdır.  

Bunlar, gelenek, görenek, örf, adet gibi gayri resmi sosyal kontrol mekanizmalarıdır 

(Garland, 2001). Bu unsurlar, kültürel örgütlenmenin (sosyal ve kültürel yaşamın), 

varlığı ve devamlılığının da bir tür sigortasıdır. Bu normlar bireylere, kültürel 

kalıplar içerisinde sosyalleşme yoluyla topluluk içerisinde aktarılmaktadır. Böylece 

davranış örüntüleri, kültürün sürekliliği içerisinde kuşaklar boyu öğrenilmekte ve 

uygulanmaktadır. Özetle sosyal normlar, doğal örgütlenmelerde bireylerin 

birbirleriyle örgüt içi ve örgüt dışı rolleri, davranış ve tutumları, alışkanlarını 

sınırlayan ve düzenleyen ilişkileri gösterir. Ancak, bireyin sosyal sistemdeki 

konumu, eğitimi, sosyal ve kültürel yaşamında meydane gelen değişikler kişide o 

topluluğa özgü sosyal normları uygulama noktasında sınırlayacaktır.  Sınırlanmış bir 

kişi süreç içinde diğer bağlı olduğu toplumsal koşullardan hareketle önceden kabul 

ettiği kuralları yeni yaşam biçimine uyarlamada çekince koyabilecektir. Bu durum 
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kişinin daha önceki bağlı olduğu sosyal ve kültürel yapıyı benimsemesine göre de 

değişkenlik gösterecektir. 

 

Suç kavramı, çeşitli sosyal ve kültürel sebeplere bağlı olmakla birlikte, kültürel 

yönden kişinin bağlı olduğu, doğumuyla hazır bulduğu ya da sonradan yaşam alanı 

olarak kabul ettiği çevre koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Suç 

ve kültür olgusu, değişken kalıplar içinde belli bir noktada örtüşmekte, kültürün 

negatif unsurları kişiyi suça yöneltebilmektedir. Bu yönüyle kültür, kişinin bağlı 

olduğu gruba özgü, yönelen eylem şekli ile kişilik yapısını etkileyebilmekte ve 

kültürün etki yaptığı sosyal ve kültürel çevreye bağlı olarak negatif unsurlarıyla 

(sosyal normları yozlaştırarak) kişiyi belli bir noktada suça teşvik eder hala 

getirecektir. Özellikle bireyin yer aldığı topluluk içerisindeki davranış kalıplarının 

nasıl olacağı konusunda, kültürün baskın bir yapı öngörmesi kişiye, suça teşvik veya 

suçtan isnat noktasında önemli bir belirleyicilik sağlayacaktır.  

 

Günümüzde ise, küreselleşmeyle birlikte suç profilinde değişkenlik gözlenmekte ve 

ilkel toplumlarda görülen bireysel suç yerini daha organize olan örgütlü suçlara 

bırakmıştır. Meydana gelen bu değişim beraberinde suçun psikolojik yönünü 

yozlaştırarak suçun olağan bir davranış gibi kabullenmesine sebep olmuştur. Bunun 

en güzel örneğini ise, hem kendi toplumumuzda hem de diğer toplumların yaşam 

biçimlerinde görmekteyiz. Toplumların zaman içinde kalkınmasıyla birlikte farklı alt 

kültürler kentleşme olgusu altında bir araya gelerek köyden kentlere doğru yoğun bir 

göç yaşamıştır. Göçün yaratmış olduğu bu olumsuzluk nüfus popülâsyonun da hızlı 

bir artışa beraberinde çarpık kentleşme ve kent yaşamında umduğunu bulamayan 

gruplar için suçun olağan hale gelmesine neden olmuştur. Bugün pek çok Latin 

Amerika ve Güney Asya benzeri az gelişmiş ülkelerin kentsel yaşam alanlarında 

kurtarılmış bölgeler bulunması ve buralarda uyuşturucu ve insan ticaretinin tüm 

boyutlarıyla yaşanması ve bu durumun yaşayanlarca olağan bir davranış olarak kabul 

edilmesi, o topluluk için suçun yaşam biçimi olarak kabul görmesinin en önemli 

göstergesidir. Bu tür illegal yapılanmalarda faaliyet gösterenler, yapmış oldukları 

eylemleri suç olarak görmemekte, toplumsal yaşamda suç olarak yaptırıma tabi bir 

eylem giderek o kültürün bir parçası ve yaşam tarzı halini almaktadır. 
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4. Tıbbi Antropoloji: Akraba Evliliklerinin Patolojik Etkileri 

 

Günümüz de en çok karşılan evlilik türü akraba evliliğidir. Akraba evliliği, 

geleneksel yaşamın ya da sosyal/kültürel örgütlenmenin temelini oluşturan en önemli 

olaylarındandır; aynı zamanda kültür ve sağlık arasındaki çözümlemeyi ortaya 

koyması bakımından antropolojinin/tıbbi antropolojinin önemli bir alanıdır. Tıbbi 

antropoloji diğer bir adıyla sağlık antropolojisi, biyolojik olmasının yanı sıra 

kültürler arası araştırmalar üzerine temellenerek hastalıkların, topluluk tarafından 

düşünülen nedenleri ve çözüm yollarına dair sağlık bilimcilerine önemli katkı sağlar 

(Barnard and Spancer,2010:456;Burton,1970:280). Tıbbi antropoloji, bireylerin ya da 

toplulukların kültürel açıdan uygun müdahaleler yoluyla sağlığa ilişkin yanlış inanç, 

davranış ve tutumdaki uygulamaları değiştirmeyi amaçlar. Temelde biyolojik kökenli 

olarak kabul edilen sağlık sorunlarına biyokültürel bir yaklaşımla yaklaşarak 

biyomedical uygulamaları geliştirir. Diğer bir ifade ile kültürel çevre ile insan 

biyolojisi arasındaki etkileşimin hastalıklar üzerindeki etkilerini araştırır. Bunu 

yaparken de kültür, davranış, sağlık ve hastalık arasındaki ilişkilere birçok faktörü 

(siyasi, ekonomik, sosyal, tarihsel süreçleri) dahil ederek yaklaşır (Pool and 

Geisler,2005:6,29;  Winkelman,2009:xvii).  

 

Bir hastalığın meydana gelme süreci ve bu sürecin karmaşıklığı biyolojik, psikolojik, 

sosyal ve kültürel olmak üzere birden fazla belirleyiciliğe bağlıdır. Bundan dolayı bu 

alan, sosyal ve kültürel epidemiyoloji, anne ve çocuk sağlığı, uluslararası sağlık, 

çeşitli alanlarda halk sağlığı araştırmaları, çevre sağlığı, üreme sağlığı ve sağlık 

eğitimi gibi birçok disiplinin katılımıyla son 40 yıl içinde hızlı bir şekilde gelişmiştir. 

Kültürel yapı içinde teorik ve metodolojik gelişmelere paralel kültür araştırmaları, 

iktidar, sosyal yapı ve diğer konular tıbbi antropolojinin uygulama alanını 

genişletmiştir. Özellikle tıbbi antropolojinin fiziksel antropolojik yanı son 25 senedir 

diyet, beslenme, evrimsel adaptasyon, epidemiyoloji gibi biyo-kültürel odaklı 

fenomenler çalışma alanında giderek daha popüler hale/etkin hale gelmiştir. Bu 

manada medical anthropology, fiziksel antropoloji ile sosyal ve kültürel antropoloji 

arasında bir tür köprü görevi görerek sağlıkla ilgili konularda her iki alandan da izler 

taşımaktadır. Ayrıca araştırma alanında ırk, etkin köken, sınıf, meslek, eğitim düzeyi, 
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inanç biçimleri, davranış ve tutumlar… gibi sosyal-kültürel yapıyı oluşturan birçok 

değer üzerine etnoğrafik analizlerde bulunur (Coreil,2008:105-106; Sobo,2004:5). 

 

Tıbbi antropoloji, yerel kültür ile kurumsal kültür (sağlık personelinin hasta üzerinde 

oluşturmaya çalıştığı kültür) arasındaki ilişkileri kolaylaştırır. Diğer bir ifade ile 

kurumsal uygulamalarla toplum davranışları arasında uyum sağlayarak mevcut 

tedavilerin daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bir hastanın tedavi planını 

ortaya koyabilmek için, hasta ile etkili bir iletişim kurarak onun kişisel ve sosyal 

hayatını anlamalı ve sonraki aşamada tedaviye yönelik uygun kaynak kullanımını 

sağlamalıdır; böyle bir sonuç tedavinin başarısına önemli ölçüde yardımcı olur. 

Sağlıkçılar tarafından uygulanan tedavi yöntemleri, halkın inançlarından, 

beklentilerinden farklı olabilmektedir. Sağlıkçı ve hasta arasındaki iletişim 

noksanlığı zıt beklentileri ortaya koymakta ve bu durum, uygulanan sağlık 

işlemlerinin başarısız olmasına ve halk tarafından kabul görmemesine neden 

olmaktadır. Çünkü biyomedical uygulamalar (tıbbi kriterler),  hastalığın nedeni ve 

tedavi hakkında her zaman rosyenel bilgiye ulaşamayabilir. Burada anthropologlar, 

hasta ve sağlıkçı eğitimi, klinisyen-hasta etkileşimi gibi tedaviye yönelik güven 

arttırıcı ve faydalı olacak uygulamaları sunarak hasta-sağlıkçı arasındaki beklentileri 

büyük ölçüde karşılayabilir   (Winkelman,2009:11;Hemmings,2005:92-94).  

 

Kültür ve sağlık ilişkilerini ele alan birçok perspektif (kültürel sistemlerin 

modellenmesi, sağlık üzerindeki ekolojik ve sosyal etkiler, davranış örüntüleri, 

etnomedical araştırmalar, halk sağlığı…)  tıbbı antropolojinin uygulama alanı içinde 

yer almakta ve sağlık problemlerini, bilimsel tıbbın yanında psikolojik, sosyal ve 

kültürel boyutuyla çözümlemeye çalışmaktadır. Tıbbi antropoloji kültürün, sağlık 

üzerindeki etkilerini üç temel yaklaşımla açıklama çabası içine girmiştir. (i) Tıbbi 

ekoloji teorileri: ekoloji teorilerinin; insan adaptasyonu, insan genetiği ve grup 

davranışı üzerindeki çevresel etkilerini açıklar (ii) Politik ekonomi yaklaşımları: 

ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların dağılımı yoluyla hastalık ve hastalığın 

sonuçları üzerinde belirleyici olan faktörleri (iii)  Kültür teorilerinin, inançlar, 

değerler, gelenekler, sembolik süreçler ve kültürün diğer faaliyet alanları aracılığıyla 

insan biyolojisi ve hastalıklar üzerindeki etkisini araştırır (Winkelman,2009:23). Her 

üç yaklaşım da birey ya da grubun sağlık davranışını çözümlemek adına önemli 
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hususlardır. Tıbbi antropoloji bu çözümlemeyi yaparken biyolojik antropoloji ve 

sosyal antropolojinin uygulama alanlarından olabildiğince yararlanır. Bu bağlamda 

çağdaş tıbbi antropoloji çalışmaları üç alanda yoğunlaşmıştır. Bunlar (Pool ve 

Geisler,2005:29-30;Winkelman,2009:12): (i) Etnotıp uygulamaları (ii)  Kültür ve 

kişilik  (iii)  Halk sağlığı hareketi.   

  

Etnotıp çalışmaları: İnsan belirli bir kültürün parçası olarak doğar ve yaşamını 

idame ettirir. Doğal olarak hasta bir bireyin, belirli bir kültürün üyesi olması çoğu 

durumda kaçınılmazdır ve böyle bir durum, hasta ve kültür arasındaki bağın 

araştırılmasını zorunlu kılar. Erken dönem anthropologlar, kültürün bir parçası 

olması nedeniyle toplulukların egzotik, ilkel inançları ve bu yerel inançların 

hastalıkların tedavisine yönelik uygulamalarını (özellikle din ve büyüyle bağlantılı) 

araştırdılar. Etnomedical uygulamalar dini ritüel özellikler içermesine rağmen, bu 

faaliyetler, sosyal, psikolojik ve hatta fizyolojik (ritüeller, insan vücudunda sıcaklık 

ve kan basınçlarında değişime neden olabilmektedir.) olabilir. Bu konuda 

anthropolog Rivers, 1924 yılında yazdığı tıp, büyü ve din adlı eserinde büyü ve 

inançlar arasındaki ilişkiye atıfta bulunarak batılıların mantıksız olarak kabul ettiği 

tıbbi uygulamaların aslında o toplulukların yerel kültür şartlarında rasyonel olduğunu 

savunmuştur. Toplumlar arasında yapılan araştırmalar göstermiştir ki, sağlık ve 

hastalığa yönelik algıların o toplumun ya da grubun kültürüyle doğrudan ilişkili 

olduğudur. Dolayısıyla birbirinden farklı kültürler, kültür yapılarına bağlı olarak, 

hastalığın nedenlerine ve çözüm yollarına ilişkin birbirinden farklı stratejiler 

geliştirmişlerdir. Winkelman  (2009:6-7) kültür,  kendi koşulları içinde birçok 

yönden bireyin veya grubun sağlık davranışını etkiler (örneğin sağlık sorununun 

sosyal etkileri, hastalığın tedavi süreçleri…). Bu kapsamda kültürel perspektifler, 

biyomedical uygulamaların doğasını anlamada ve açıklamada gerekli bir unsurdur.  

Ethnomedical analizler; grupların kültürel perspektiften doğan sağlık anlayışının 

önemini, sosyal dinamikler, şifacıların sosyal rolleri, kavramsal ve kozmolojik 

sistemler açısından gösterir. Bugün A.B.D  gibi birçok gelişmiş ülkenin pek çoğu 

etnotıp çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturan geleneksel tıp ya da alternatif 

tıp-etnofarmokoloji ve geleneksel şifa uygulamaları- olarak tanımlanan iyeleştirme 

yöntemlerine ilgi duymaktadır. Örneğin her yıl Amerika Birleşik Devletler’inde 

alternatif tıbba harcanan para modern tıbbın sunduğu ilaç veya benzeri maddelere 
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ödenen paradan ortalama iki kat daha fazladır. Bu kaynaklar birçok hastanın yanında 

doktorlar tarafından da tercih edilmektedir. Etnotıp çalışmaları, geçmişte batıl inanç 

veya şarlatanlık olarak kabul görse de günümüzde kendine zıt bir yaklaşımı olan 

bilimsellikle karakterize edilmektedir. Günümüzde artık birçok yönden biyotıp ile 

etnotıp çalışmaları ortak yürütülebilmekte ve kültürün işlevsel yönünü ortaya 

koyması bakımından her iki alanda birbirini tamamlamaktadır. Dolayısıyla, biyotıpı 

anlamak için kültür kavramı önemlidir; çünkü onun uygulamaları kültürel sistemler 

tarafından şekillenir. Bu anlamda biyotıp ve etnotıp uygulamaları günümüzde üç 

ortak noktada kesişir: (i) Etki ve anlamlandırma: hastalığın nüksetmesi halinde 

ortaya çıkan organizasyon ve yapı (ii) Hastalığın tanımlanması, sınıflandırılması, 

sıralanması ve açıklanabilmesi için bilişsel kategoriler oluşturulması (iii) Tedavi 

edici eylemin gerçekleştirilmesi. 

 

Kültür ve kişilik çalışmaları: Erken dönem tıbbi antropolojik çalışmaların bir kısmı 

hastalık, sağlık ve kültür arasındaki ilişkiyi psikoloji ve psikiyatri temelli 

antropolojik çalışmalar içinde incelemiştir.  Kişilik yapısına göre, insan davranışları 

ve hastalık arasındaki ilişki, salt biyolojik kökenli değildir; bunun yanında diğer 

çevresel etkenler de bu konuda belirleyicidir. Yani psikolojik, sosyal ve zihinsel 

iyileşme süreçlerinin kültürel olarak açıklanabilmesi gibi. 1930 yıllardan itibaren 

artan bu ilgi kişilik ve sosyo-kültürel çevre arasındaki bağa vurgu yapmıştır. Bu 

dönemde Freud’un belirgin bir etkisi bulunmakta ve koymuş olduğu sayıltıların 

evrensel manada tüm kültürlerde geçerli olup olmadığı yönelik araştırmalar 

yapılmıştır. Buna ilişkin sorular, kişilik özellikleri ve belirli türdeki davranış 

özelliklerinin  (örneğin saldırganlık davranışı), doğuştan mı yoksa sonradan öğrenme 

yoluyla kazanılan toplumsal eylem biçimi midir?  Bu manada, ruhsal bozukluklarla 

kültürün unsurları arasında ilişki kurulmaya çalışılıyor ve bu bozuklukların; sadece 

belirli kültürlere özgü veya en azından o kültüre ait belirli formları taşıdığı yönünde 

görüşlerden oluşuyordu. Örneğin şizofreni hastalığının evrensel olduğu ya da batı 

kültürüyle bağlantılı olabileceği belirtilmeke ve bu durum, kültür temelli zihinsel 

bozukluklar ve kültüre bağlı sendromlar olarak tanımlanmaktaydı. 

 

Halk sağlığı: Avcı-toplayıcı veya geleneksel toplulukların dışa kapalı bir yaşam 

tarzının olması, diğer sanayileşmiş toplumlara göre salgın hastalıklara yakalanma 
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riskini oldukça azaltmıştır. Ancak süreç içinde toplumlar arası entegre olma anlayışı  

-özellikle Avrupalı halkların sömürgeleştirme ve kolonizasyon çalışmaları- komünal 

ve geleneksel anlayışın benimsendiği gruplarda bulaşıcı hastalıkların o bölgelerde 

hızla yayılmasına yol açmıştır (Kottak, 2008).  Özellikle II. Dünya Savaşı Sırasında 

bazı toplumlarda beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bu hastalıklar gelişmiş 

ülkelerin dikkatini bu yöne çekmiş ve bu toplumlarla ortak sağlık politikaları 

geliştirilmiştir. Ancak uygulanan uluslararası sağlık politikalarının o toplumlarca(ya 

da toplumların altkültürlerince) kabul görmemesi, gelişmiş ülkeleri o toplulukların 

kültür, sağlık ve hastalık ilişkisine yönelik algılarını biyolojik olmaktan çok sosyal 

ve kültürel bir fenomen olarak benimsenmesini ve antropolojik araştırmalar içinde 

konunun detayına inilmesini sağlamıştır. Araştırmalar göstermiştir ki, bir toplumun 

diğer bir toplum üzerindeki baskın sağlık uygulamaları o grubun kültürüne özgü 

değerleri kabul etmeden başarıya ulaşamamaktadır. Yani, batılı bir sağlık uzmanı 

geleneksel anlayışın hüküm sürdüğü topluluklarda sağlıkçı olarak nitelenen kişilerle 

(şaman, büyücü…) bir araya gelmesi ve ortak çalışma yapması hastalığın tedavisinde 

hem zaman hem de bilgi tasarrufu bakımından önemli olmaktadır. Dolayısıyla halk 

sağlığı, kültürel sistemler içinde oluşur; sağlık sorunları, hastalığın iyileştirilmesi, 

inançlar ve bunlara yönelik uygulamalar bu sistem içinde değerlendirilir. 

 
           Kominal ya da klan kültürünün hakim olduğu ilkel toplumlarda hastalığın tedavisine 

yönelik uygulamalar şifacı adı verilen kişilerce yapılır. Şifacılar, çoğunlukla bir hastayı 

doğaüstü güçlerin ele geçirdiğini söyleyerek bir takım ayinlerle hastalığın nedeni olarak 

gördüğü kötü ruhu hastadan uzaklaştırarak hastayı tedavi ettiğini söyler. Bunun yanında 

şifalı bitkilerden yararlanan şifacılar da bulunur. Öte yandan, kültür evrensel olduğu kadar 

her topluluğa özgü nitelikler taşır. Dolayısıyla bu tür toplumlarda şifacılar, bir kültürün bir 

parçasını temsil ettiğinden dolayı o topluluğun sağlık anlayışının da önemli bir 

yansımasıdır. Çok değil yakın bir zamanda Nepal’de frengi hastalığı salgınından çok sayıda 

kişi ölmüştür. Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü bu bölgede çok sayıda uzman 

görevlendirmesine rağmen salgının önüne geçilememiştir. Buradaki en büyük sorun Nepal 

halkının, gelen sağlık personeline ilgi göstermemesi ve çareyi şifacılarda aramasıdır. 

Sonraki aşamada Birleşmiş Milletler Sağlık Örgütü’nün bu bölgenin sağlık anlayışına 

uygun olarak belirli sayıda anthropologu bu çalışmalara dahil etmiş; anthropolog, şifacı ve 

uzmanlardan oluşan karma çalışma grubu faaliyetleri ile salgın kısa zamanda kontrol altına 

alınmış ve böylece, geleneksel ve çağdaş yöntemler bir araya getirilmiştir. 
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Uluslararası manada halk sağlığı çalışmaları ilk olarak savaş sırasında Latin America 

ile A.B.D. arasında ortak sağlık projeleriyle başlatılmış ve savaş sonrasında ise bu 

projeler Afrika ve Asya ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dünya Sağlık 

Örgütü’nün kurulmasıyla da ülkeler arasında pek çok farklı kültürü içine alan ikili ve 

çok taraflı sağlık politikaları oluşturulmuştur. Temelde ise halk sağlığının uygulama 

alanlarını şöyle özetleyebiliriz: Ulusal ve uluslararası sağlık programları geliştirmek, 

sağlık sistemlerinin entegrasyonunu (modern ve geleneksel) sağlamak, uygulanan 

sağlık politikalarının analizini yapmak, sağlık eğitimini ve koruyucu hekimliği 

gerçekleştirmek, epidemiyolojik araştırmalarla toplum değerlendirmesi yapmak, 

uluslararası sağlık ve tıbbi yardım temin etmek, kültüre dayalı uyuşturucu 

bağımlılığını önleme ve rehabilitasyon programlarının geliştirilmesi, oral 

rehidratasyon ve bağışıklığı arttırıcı aşı kampanyalarının tanıtılması, aile planlaması, 

bebek ve anne sağlığı programlarının geliştirilmesi. Anthropologların buradaki 

görevi ise, sağlık personelini o kültürün geleneksel inançları hakkında 

bilgilendirmek, biyomedikal varsayımlar ile çelişkili uygulamaları ve sosyo-kültürel 

faktörlerin sağlık ve onun davranışı üzerindeki etkisini açıklamaktır. 

 

Birçok halk sağlığı çalışması antropolojik kökenlidir.  Özellikle 1950’lerden itibaren 

uluslararası halk sağlığı araştırmaları antropoloji (uygulamalı tıbbi antropoloji) 

odaklı ve sağlık sektöründen uzmanların iş birliği içinde yürütülen araştırmalardır. 

Uygulamalı tıbbi antropolojisi kültürel olgular içinde sağlık sistemlerinin (kültürler 

arası sağlık araştırmaları), politikalarının işleyişini anlamak ve temel süreçleri 

hakkında genel teoriler geliştirmeyi hedeflemiştir. Karmaşık ve sorun odaklı bir 

sağlık projesinde (örneğin, yerel kültürün direnç göstermesi) yerel kültür ile ilgili 

sağlık inançlarının analizinin yapılması ve böylece yerel halkın davranışlarının 

değiştirilerek çalışmaya dahil edilmesidir.  Süreç içinde biyomedical çalışanlar ve 

doktorlar, sağlık ve tıbbi araştırmalarını antropolojik olarak analiz etme 

durumundadır. Bu durum, tıbbın bir parçası olarak antropolojinin ortaya çıkmasına 

ve tıbbi antropolojinin daha kesin çizgilerle ortaya konulduğu tıp antropolojisini 

oluşturmaktadır. Bu genel yaklaşım, hastalık ve ona ilişkin sorunları gidermede üç 

aşamalı bir yol ortaya koymaktadır. Birinci aşamada, olaya teorik olarak yaklaşılır ve 

davranışların neden olduğu durum, yoksulluk, eşitsizlik, yanlış inançlar, bürokratik 

işleyiş ve buna benzer yapısal koşullar tespit edilir. İkinci aşamada, sorunun 
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çözülmesi için ihtiyaç duyulan yöntemler geliştirilir ve hastalık söylencelerinin ve 

davranışların inançlarla ilişkisi ortaya konur. Bunun yanında inançlara dayalı 

eylemlerin olası sonuçları hakkında görüş bildirerek kültürü, ayırt edici bir düşünce 

biçimi olarak ele alır. Üçüncü ve son aşamada ise sorun tespit edilerek davranışların 

kontrolü sağlanır (Pool ve Geisler,2005:31-34). 

 

Diğer yandan, tıbbı antropolojinin diğer bir alanı da sağlık ve hastalık kavramlarının 

fiziki ve biyolojik olarak incelenmesidir. Bunlar: beslenme antropolojisi (bebek 

beslenmesi, diyet…), genetik antropolojisi ve insan genom çalışmaları, adli 

antropoloji, büyüme ve gelişmeyi etkileyen biyo-kültürel faktörler, insan 

adaptasyonu, iskelet analizleri ve buna ilişkin tıbbi oluşumlar, çalışma kültürü, 

uyuşturucu kullanımı ve ilaç reaksiyonları, etnofarmokoloji, hastalık ve iyeleşme 

sürecine vucudun göstermiş olduğu reaksiyonlar… olarak kabul edilebilir. 

 

Antropoloji çalışmaları, kültürel farklılıkların sağlık ve etkili tedavi yöntemleri 

içindeki önemine değinerek belirli bir kültürün sağlık sorunlarının, sağlık davranış 

kalıplarının çözümlenmesi ve etik sistemin kurulmasında emik bakış açısının 

önemine değinir. Tıbbi anthropology, geleneksel anlayış içinde yaşayan küçük 

ölçekli ve batı kültürü içinde yaşayan gelişmiş toplumların (kentsel ve kapitalist 

kültürleri) etnografik araştırma ile grubun sağlık sorunları ve sağlık inançlarıyla ilgili 

karşılaştırmalı analiz yapar. Sağlık, hastalık ve kültür arasındaki ilişki ağını çok 

yönlü araştırmasının yanında, hastalığa neden olan sağlık sorunlarını social, 

ekonomik, psikolojik ve kültürel sebepleriyle ortaya koyar.  Bunu yaparken de 

hastalığın etyolojik kökenini davranış, tutum, geleneksel yapı, örgütlenme biçimi, 

aile yapısı, konut tipi, meslek… gibi tüm çevresel şartları dikkate alır. Özetle bu 

anlayış, hastalığın biyomedical modelin dışında biyo-kültürel yapısını ortaya 

çıkarmak ve biyomedical uygulamalar ile yerel kültür arasındaki uyumu sağlamak 

için geliştirilen yaklaşımları içerir. 1960’yıllardan buyana Dünya’daki siyasi ve 

ekonomik konjektürlerin değişmesi beraberinde klinik antropolojisi çalışmalarını da 

etkilemiş ve geçmişin eski araştırma ve düşünme yolları tartışılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde ise tıbbi antropologlarca geçmiş ve değişen algı neticesi oluşturulan 

ortak inceleme alanları ortaya çıkmıştır: tıbbi bilginin sosyal üretimi, halk sağlığının 

sosyal kontrolü, sağlıkla ilgili davranışlar, inançlar ve bilincin önemi, sağlık ve tıp 
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dilinde güç ilişkisi (örneğin bir hastalığın tedavisinde hangi ilaçların kullanılması 

gerektiği), hastalığın tespiti ve etiketleme, biyomedical gerçekler altında doğal tıp 

uygulamaları, toplumca meşru kabul edilen iyileştirme süreci ve onunla bağlantılı 

inançların nasıl oluşturulacağına ilişkin sembolik yaklaşımlar, biyomedical ve 

kültürel boyutları açıklayan Batı tıp paradigması ve nükseden hastalıkların 

tanımlanması. Bu yaklaşımlar analiz edildiğinde insan vucudunun, biyolojik, sosyal 

ve kültürel süreçlerin bir ürünü olarak anlaşılması, yani aynı anda tamamen biyolojik 

ve aynı anda tamamen kültürel bir özellik gösterebilmesidir (Lupton,2003:15-16; 

Winkelman,2009:3,7).  

 

4.1. Sağlık-Hastalık ve Kültür İlişkisi 

 

İnsanların sağlık sorunlarının altında fiziksel bir nedenin yanında kişisel, duygusal, 

sosyal ve manevi boyutlarını içine alan kültür kavramı ve onun daha geniş kapsamlı 

konuları vardır. Antropologlar hastalığın nedenine ilişkin ilk çalışmaları daha çok 

ruhsal bozukluğa, büyücülüğe veya doğaüstü güçlere bağlayan topluluklar üzerinde 

yapmış, sağlık ve hastalık arasındaki ilişki ağını kültürel inançla açıklamaya 

çalışmışlardır. Günümüzde ise kültürel bakış açısı genişleyerek çağdaş toplumların 

halk sağlığı ve fiziksel hastalığını açıklamanın parçası haline gelmiştir. Sağlık 

kavramı ise günümüzde anlam genişlemesine uğrayarak sadece fiziksel değil, aynı 

zamanda aile ve toplum içinde, sosyal ve kültürel yaşamda tüm aktivitelere katılma 

yeteneği, iş ve ortam koşullarına uyum için gerekli olan kişisel, kültürel ve sosyal 

kaynakların sağlanması için gerekli olan koşulların sağlanması olarak açıklanmıştır. 

Yani, bazı insanlar için sağlık iyi bir ruh hali (kendini iyi hissetme), bazı insanlar için 

sağlıklı bir vücut fiziksel olarak iyileşme, bazı insanlar için ise beklentilerinin 

karşılanması ya da kabul edilmesi durumudur (sağlıklı görüş). Halk sağlığıyla öne 

çıkan kavram ise kişinin fiziksel, psikolojik, ruhsal ve duygusal boyutlarını 

kapsamasıdır. Tıbbi antropoloji bakımından sağlık, bireyin memnuniyeti yüksek 

düzeyde bir yaşam sürdürülebilmesi için gerekli kaynaklara erişim olanağının 

sağlanmasıdır. Bu anlamda sağlık, sağlığı tehdit eden toplumsal faktörlerin 

persfektifinden analiz edilir. Sağlık koşulları, bakım, beslenme, çevre koşulları (örn. 

çevre kirliliği), yoksulluk, suç gibi toplumsal olarak üretilen risklere maruz kalma 

durumu ya da siyasi kararlar (örn. sağlığa bütçeden ayrılan kaynak tahsisinin oranı) 
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belirler. Yani sağlık sosyal, kültürel, psikolojik, ekonomik, çevresel ve biyolojik 

faktörlerin etkileşimiyle oluşur. Kültür, sağlık davranışları da dahil olmak üzere tüm 

insan davranışlarının anlaşılması için temel kavramsal çerçeve sağlar. İnsanın 

biyolojik temelli ihtiyaçlarından tutun sağlık, davranış biçimi ve gruplar arasındaki 

farklılıkları geniş bir alan içerisinde değerlendirir.  Kültür, bir hastalığa yönelik risk 

faktörlerini en aza indirmek adına hastalık risklerini azaltıcı önlemlerle(koruyucu 

faktörler) sağlık davranışını doğrudan etkiler. Örneğin sigara kullanımı veya bulaşıcı 

hastalıkların önlenmesine yönelik uygulamalar, sağlığa ilişkin koşullar içinde 

kültürel etkilerle biçimlenir. Örneğin, Afrika kökenli Americalılar yaşam 

tarzlarından dolayı kardiyovasküler hastalığa yakalanma oranı diğer bireylere göre 

neredeyse iki kat fazladır. Kültür, sağlık davranışını etkileyen modeller öne sürer. Bu 

modeller, fiziksel çevreyi etkileyen, demografik, teknolojik, dini, ailesel, politik ve 

diğer sosyal koşulların da dahil olduğu bir çevreyi ifade eder. Kültürel sistem 

modelleri, hastalığa neden olan ve onun dağılımını etkileyen koşullar ve onun 

cevaplarını birçok faktörle açıklamaya yardımcı olur. Bu manada kültür, inançları ve 

bununla ilişkili sağlığı etkileyen yaşam tarzı, davranış rolleri ve toplumsal 

kaynakların(örn. kamu yatırımının sağlık üzerindeki politik etkileri: halk sağlığı 

yaklaşımı ile daha fazla sağlık merkezi ve halk sağlığı faaliyetleri, ücretsiz klinikler, 

halka ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi yaşam standarlarının sağlanması…  

hastalığı önlemede etkin ajanlar olarak kabul görür.)  dağılımını önemli ölçüde 

etkiler.  Bunun yanında sağlık algısı kültürden kültüre veya kişiden kişiye sağlık 

inançlarına bağlı olarak farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, soğuk iklimlerde 

yaşayanlarda bazı toplumlarda obezite olma hali, vucudun fazla yağlı olması sağlıklı 

olarak kabul edilirken; bazı toplumlarda sağlıksız bir yaşamın göstergesidir. Ya da 

bir bireyin kişisel tercihlere göre alkol veya uyuşturucu madde kullanması gibi  

(Winkelman,2009:13-23).  

 

Sağlıgı etkileyen, beslenme, çevre koşulları, kişisel davranışlar, sağlık 

kaynaklarından yoksun olma, ekonomi, bulaşıcı hastalıklara ve zararlı etkilere maruz 

kalma gibi birçok faktör, hastalıkları önlemede veya kişinin hastalıklara karşı 

direnme yeteneğini arttırmada etkilidir. Bu yönüyle birçok kültürel inanç ve 

uygulamalar bireyin kişisel sağlık davranışını ve fizyolojik etkilerini yansıtır. Farklı 

kültürlerin, kültürel ihtiyaçlarından yola çıkarak,  kişilerin sağlığa yönelik bakış açısı 
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hakkında bilgi sahibi olunabilir.  Kültür, insan davranışlarını anlamak ve açıklamak 

için önemli bir realitedir. Böyle bir yaklaşımla sağlık çalışanları, hastaların kültürel 

farklılıklarını dikkate alarak sağlık sorunlarını çözümlemede ve daha etkin tedavi 

yolarını uygulamada daha fazla başarı kaydedebilir. Kültür, bizlerin fiziksel ve 

sosyal çevreyle olan etkileşimi sağlamasıyla sağlık koşullarını oluşturmakta ve 

hastalıklara karşı temel belirleyici olmaktadır. Örneğin, çevresel kirlenme, beslenme 

şekli, hijyen uygulamaları, giyim tarzı… gibi. Her toplumun algıları farklı bir 

anlayışı gerktirdiğinden, toplumların sağlık ihtiyaçları da büyük ölçüde 

değişebilmektedir. Hastalık hakkında bilgi toplamak ve ona uygun hizmetleri 

geliştirmek için-yeterli sağlık hizmeti sağlamak- o toplumlarla ilişkili olduğundan 

onların davranış biçimi ya da yaşam tarzı hakkında yeterli kültürel bilgiye sahip 

olmayı gerektirir. Yani sağlık, toplumların kendi kültürel sistemleri içindeki, kültürel 

açıdan uygun anlayış, inanç ve uygulamaları içerir   (Winkelman,2009:1-3). 

 

İlkel kültürlerin hastalık ve sağlığa yönelik algıları bu kavramın, büyü ve inanç 

temelinde yatan düşünce biçimiyle olan ilişkisinden oluşur. Illich (1995), geleneksel 

kültürler ve onun uygulandığı tedavi araçları daha ziyade tinsel öğelerin ağır bastığı 

inanç biçimleri, psikolojik terapi, acı ve ölüm kavramları üzerine kurulmaktaydı. Bu 

anlayış, insanın doğaüstü varlıklardan veya kendisinden kaynaklı var olduğuna 

inandığı güçlerin, hastalıkların tedavisine yönelik uygulamalarda etkin olacağı 

inancıdır. Kişinin sağlık sorununun giderilmesi karşısında ilk takındığı tavır hastalığı, 

büyü ve dine dayalı tinsel öğelerle ilişkilendirmesi ve çözümlemek istemesidir. Bir 

kişinin, böylesi topluluklarda, hasta olması özel bir teşhis işlemine gerek kalmadan 

doğa üstü varlıklara, kutsal olarak kabul ettikleri atalarının ruhları…gibi 

sembolleştirdikleri, tabu haline getirdikleri dinsel bir karaktere bağlamasıdır. Yani, 

tıbbi uygulamalar insanüstü varlıklara ya da atalar kültü arasındaki ilişkinin varlığına 

dayanır. Hastalığın sebebi birçok durumda dinsel bir nitelik kazanarak tabunun 

çiğnenmesiyle-üyelerce kutsal kabul edilen totem kurallarının ihlal edilmesi- ya da 

büyücünün neden olduğu bir eylemle açıklanmaya çalışılırdı. Bir nevi, hastalığın 

kökeni tinsel güçlerce yapılan cezalandırmaydı. Dolayısıyla çoğu hastalıkların 

tedavisi; ancak o güçlere tabi olmak ve onların affına sığınmaktan geçmekteydi. Bu 

nedenle hastalıklar, toplulukların dinsel törenleriyle (atalarının ruhlarına tapınmaya, 



 165 

adak adamayla…) veya topluluk içinde saygı gören bir büyücüyle teşhis ve tedavi 

edilme yaklaşımına dayanırdı. Özetle, ilkel toplumlardaki hastalığın tedavi şekli dini 

inanç motifleriyle iç içedir. Hatta bu durum Ortaçağ Avrupa’sının Animistik 

düşüncesinin de temelini oluşturur. Yani tıbbın, büyü ve dinle olan ilişkisi (tinsel 

özelliklerin tıbbi konuda somutlaştırılması) dinsel algılayışın, yaşam biçiminin temeli 

olmasından kaynaklıdır. Diğer yandan bazı topluluklarda görülen uygulamalarda 

dinsel karakterlerin yanında şifalı bitkilere başvurulması, vücuttan kan akıtmak, 

buhar banyosu gibi uygulamalar diğer yöntemler olarak kabul görmüştür. 

Hastalıkların tedavisinde kullanılan araçlar, tinsel gücün yanında şifalı olarak kabul 

ettikleri, bitkilerden elde edilen özütler lapa ya da diğer şekillerde kullanılmaktaydı. 

Şifacılar için ilaç yapmak doğrudan tıbbi uygulama yanında; aynı zamanda gizemli 

güçlerle kurulan bağı da ifade etmekteydi  (Rivers,2004).  Bu ve buna benzer 

uygulamaları günümüz modern toplumlarının geleneksel kültürlerinde de görmek 

olasıdır. Anadolu Coğrafya’sının birçok kırsal yerleşim alanlarında geçmişten 

süregelen davranış örüntüleriyle aktarılan ve halen uygulanan halk ilaçları ve tinsel 

uygulamalar mevcuttur. Ancak, tıp geliştikçe büyü ve benzeri psikolojik öğelerin 

etkisinden sıyrıldıkça uygulanan tedavi yöntemleri de farklılaşmaktadır. Toplumlarda 

sanayileşme ve beraberinde modernitenin hakim kılınması buna paralel modern tıp 

sisteminin gelişiyor olması hastalıkların (patojenlerin) kökeninin çevre şartları ve 

genetiksel kodlanmaya bağlı olarak geliştiğine yönelik yaklaşımların, inançların 

toplumların genelinde benimsenmesine neden olmuştur. Ancak bu gelişime rağmen 

tıbbın gelişmiş olduğu noktada bazı hastalıklarda modern tıbbın yetersiz kalması ya 

da hastalığın bertarafına yönelik uygulamalarda bilimin egemen materyalizmin etkisi 

altında bırakan sağlık uygulamaları, yani maddi (kasti) gerekçelerle tedaviden 

kaçınılması bireyleri eskiye dönüşün bir parçası olarak niteleyebileceğimiz 

geleneksel şifa yöntemlerine yöneltmiştir. Dolayısıyla geçmişten günümüze 

toplumların devingen yapısında kaydedilen gelişmeler insanların hastalık ve sağlık 

kavramlarına olan bakış açısını da değiştirmiştir. Her çağın ve toplumların kendine 

özgül koşullarında gerçekleşen bu farklılıklar, toplumların yerleşik hayata geçmesi 

ve beraberinde örgütlenmiş ve daha kompleks yapı sergilemesi neticesinde sağlık 

sorunları ve bunun giderilmesine yönelik yaklaşımları da çevresel koşullar dahilinde 

geliştirmiştir. 
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İnsan popülâsyonları bağlı olduğu çevresel şartlara bağlı olarak sık sık değişir. Bu 

açıdan bakıldığında kültür dinamik olma özelliğiyle farklı ilişkiler ağı içinde sürekli 

değişim ve gelişim göstermektedir. Bu değişim kültürün öngörülebilir sınırları içinde 

olması halinde adaptasyon sayesinde gerçekleşir. Illich (1995) bu anlamda sağlık,  

kişinin bağlı olduğu çevresel şartlara adapte olma durumudur. Bireyin bunu hem 

biyolojik (büyüme, gelişme, yaşlanma, patojenlere karşı vücudun göstermiş olduğu 

reaksiyon…), hem sosyo-kültürel hemde psikolojik (acıya, ağrıya, ölüm gibi 

kavramları olağan karşılama) bakımdan gösterebilmesidir. Özellikle topluluğun 

yaşamsal faaliyetlerini oluşturan, beslenme, barınma ve sağlık gibi diğer 

kaynaklarında meydana gelen değişimin kabul edilebilir ölçüde olması grubun 

sürekliliği bakımından önem arz etmektedir. Örneğin gıda tercihlerinin obezite 

salgınına neden olması bazı toplumlarda en büyük sağlık sorununu 

oluşturabilmektedir. Ya da insanlar sağlığını koruyarak kimliklerini birer sembol 

haline getirerek insanları obeziteden uzak tutması noktasında teşvik edici olabilirler. 

Bu süreçler, hastalığın nedenleri, önlenmesi, tedavisi ve toplum için daha uygun 

sağlık politikalarının geliştirilmesinde etkili eylemlerdir   (Trostle,2005:3).  

 

Öte yandan, hızlı kültür değişimi bir toplumun en yıkıcı olaylarından biridir. Göç, 

ticaret, sağlık… ve diğer unsurlardan kaynaklanan değişim popülasyonlar arası temas 

biçimlerini ve beraberinde sağlık ekolojisini birçok yönden etkilemiştir. Örneğin, 

yabancı toplumların kolonizasyon hareketleri sonucu yerli halklarla olan 

münasebetleri o toplulukların geleneksel gıdaları kesmesine (diyet değişiklikleri 

nedeniyle yetersiz beslenme) ve teşvik edilen ithal gıdalarla beslenmesine neden 

olmuştur; ayrıca bu ilişki durumu enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi zayıf olan 

yerli toplulukları bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız hale getirmiştir. Tüm 

bunların yanında göçebe halkların, kalıcı göçe zorlanması gibi yaşam biçimini 

doğrudan etkiliyen nedenler o toplulukları hem psikolojik hemde fiziksel yönden 

olumsuz etkileri olmuştur. En kalıcı etki ise artan sağlık sorunlarına bağlı olarak 

nufüzunun azalması ve demografik yapısının değişmesidir. Örneğin, geçmişte 

Kanada’da yaşayan İnuit yerli halkları uzun süreli tehcir sonucunda birçok ailede 

fiziksel ve psikolojik travmaya rastlanmıştır. Keza Amerika’da yaşayan pek çok yerli 

halk uygulanan şiddet (öldürme, kıyım, fiziksel ve ruhsal travmaya maruz bırakma) 

ve kötü yaşam koşullarında yaşamaya zorlanması ya da cinsel yolla bulaşan 
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hastalıklar, sıtma ve çicek gibi bulaşıcı hastalıklar sonucu bu toplulular yok olmuştur 

(McElroy ve Townsend,2009:312-315). 

 

Sosyo-kültürel bakımdan hastalığı belli bir modele göre açıklamak zordur. Genetik, 

çevre ve ekonomik gibi faktörler kendi içinde karmaşık süreçleri barındırmakta ve bu 

durum hastalığın seyri üzerinde belirleyici olmaktadır. Öyle ki, bazı toplumlar veya 

insanlar diğerlerine göre daha uzun yaşamaktadır. Bunun sebebi, o toplumların 

hastalıklara yönelik geliştirdikleri etkin tedavi edici yöntemlere sahip olması ya da 

diğer ayırıcı unsurlar olan iyi beslenme, sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı 

alışkanlıkların terk edilmesi, bulaşıcı hastalıklara karşı bilinçlenme, konut gibi daha 

iyi yaşam olanaklarına kavuşması olabilir. Hastalık ve onun karşıt düşüncesi olan 

sağlık olgusunu bütün faktörlerin etkili olduğu karmaşık etkenlerin bir bileşkesi 

olarak kabul edersek şayet, onu sosyal ve kültürel çevresiyle çözümlememiz 

gerektiği sonucu ortaya çıkacaktır. Bu aşamada hastalık ya da sağlık, kültür ve onun 

çevresine bağlı olarak toplumdan topluma hatta her toplumun kendi alt kültüründe 

farklılıkları barındırabilen değişkenlikleri içerebilir. Yani, her kültür kendine özgü 

bir davranış şekli ve bununla bağlantılı sağlık modeli geliştirebilir ve uygulayabilir. 

Böyle bir anlayış her grubun, topluluğun veyahut aile sisteminin kendi öznel 

koşullarında analizini gerektirir. Bu noktada anthropologlar, bir topluluğun sağlık 

sorunlarına yaklaşımında veya sorunlarını çözümlemede sınırlı sayıda bir model 

değil, her topluluğun sosyal ve kültürel perspektiflerine uygun farklı olaylara ve 

koşullara yönelik çok sayıda model ortaya koymalı ve geliştirmelidir. Bu manada 

anthropologlar, sağlıklı yaşam koşullarının geliştirilmesi ve hastalığın önlenmesine 

yönelik kültürün işlevsel ve açıklayıcı yönüne dikkat çekerek, toplumsal bakış 

açısına göre değişebilen araçlar geliştirmişlerdir. Bu yönüyle bazı sosyal ve kültürel 

faktörler; eğitim durumu, ekonomik olanaklar, gelir düzeyi, dili, mesleği, şiddet 

durumu, cinsiyeti ve ırksal özellikleri gibi farklılıklar hemen hemen bütün 

toplumlarda hastalığın oranlarıyla, neden ve sonuçlarıyla ilgili bilgiler 

verebilmektedir. Ancak varsayılan bu kavramları içeriğinde barındıran sosyal, 

kültürel ve tarihsel yaklaşımlar sağlığı etkileyen çok çeşitli yollardan birkaçıdır 

(Kiefer,2007). 
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Sağlık ve hastalık kavramları tıbbi açıdan insan yaşamının vazgeçilmez gerçekleridir. 

Her iki kavram da kendi içinde ve kültürel arası farklılıkları barındırır. Capra(1989) 

sağlık, bir kişinin çevreye olan bakış açısı ve ondan etkilenme derecesine göre 

değişkenlik gösterir. Bir kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesi ise çoğu durumda sosyal, 

biyolojik ve kültürel çevresine göre değişir ve bu konuda sağlık, bu çevrelerden 

bağımsız olarak hareket etme yetisine sahip değildir. Sağlık kavramı araştırmacıların 

ilgi alanlarına göre açıklanmaya çalışılmıştır. Bazısı sağlığın biyomedical, fiziksel 

yönüne vurgu yaparken bazısı da sosyo-kültürel ve psikolojik yönüne vurgu 

yapmıştır. Sağlık bir kişinin kendi içinde barışık çevresiyle uyumlu ve biyolojik 

olarak mutlu olma halidir. Dünya Sağlık Örgütünün 1988 raporuna göre sağlık, 

yalnızca hastalığın olmayışı değildir. Fiziksel, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik 

durumudur. Anthropologlar sağlık kavramına genellikle kişinin fiziksel, psikolojik, 

sosyal ve toplumsal manada aldığı oynadığı role, işlevine bağlı olan esenlik hali 

(kendini iyi hissetme) olarak bakarlar. Birçok toplumda kabul gören görüşe göre 

sağlık iyi olma duygularını anlatmak için kullanılır. Ya da sağlık insanların çektikleri 

acı deneyimlerden, fiziksel olarak tıbbi tedavi sonucu hastalıklardan kurtulma halidir.  

Teknik anlamda hastalık ise biyomedical manada ölçülebilir bir lezyondur; ya da 

anatomik veya fizyolojik olarak düzensizliktir. Hastalık, fiziksel bağlantılı medical 

sorunlar (bir patojen veya travma) olabileceği gibi günlük yaşamdaki iş, sosyal, 

duygusal ve bilişsel sıkıntılar ve talihsiz deneyimler sonucu ortaya çıkan süreçler ve 

olayların birbiriyle içi içe geçen problemleri ya da toplumsal manada kamu sağlık 

sorunları (AIDS, alkolizm, tüberküloz veya diğer bulaşıcı salgınlar) olabilir. 

Hastalık, insanların çevresel koşullar ve bu koşullardaki toplumsal ilişkilerden 

kaynaklı memnuniyetsizliği veya rahatsızlığı da ifade eder: Yetersiz beslenme, 

ekonomik güvensizlik, meslekteki riskler, çevre kirliliği, kötü barınma… gibi 

olumsuz koşullarla da karakterize edilir. Özetle hastalık, biyolojik olmanın yanında 

sosyo-kültürel olarak da anlaşılmalıdır. Birçok küçük ölçekli toplumlarda hastalığın 

etyolojisi hakkında inançlar, kişiler arası çatışmalara, doğaüstü güçlere ve jeolojik 

afetlere bağlanmıştır. Uzmanlaşmanın ve iş bölümünün düşük olduğu bu gibi 

toplumlarda bireyler arasında kültürel etki alanının örtüşmesi diğer toplumlara 

nazaran daha fazla olabilmektedir. Bu ayrım ise çoğu durumda işselleştirme 

sistemlerinin kavramsal özerkliğine bağlıdır  (Sobo,2004:3,7; Baer,2003:6). 
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Öte yandan, tedavi uygulamaları hastalıktan sağlığa kavuşmanın en önemli sürecidir. 

Bir bireyin ya da topluluğun hastalıktan kurtularak esenlik durumuna veya iyileşme 

aşamasına geçmesi uygulanan tedavi sekline ve sürecine bağlıdır. Etnografik 

bakımdan, hasta ve uygulayıcılar(şifa dağıtıcısı) açısından çok sayıda konu vardır. 

Şifacı uygulamaları, alternatif tıp ve modern tıp tedavi rejiminin bir parçasıdır. Bazı 

koşullar için tek bir tedavi yöntemi gerekli olmasına rağmen, bazı durumlarda ise 

insanlar duydukları memnuniyet geçerli ve sabit olana kadar farklı çareler ararlar. 

Aynı zamanda kültüre bağlı olarak bu tedavi şekilleri farklılaşabilir. Kültürlerarası 

farklılıklara göre hastalık nedenleri ve kapsamları hakkındaki anlayışlar ve tedavi 

yöntemleri değişebilir.  Kültürler arasında yapılan araştırmalarda, medical sistemleri 

sınıflandıran, sağlık davranışlarını anlamlandıran ve evrensel manada bireylerin 

fizyolojik süreçlerini ortaya koyan kültürel yapılar vardır. Bu anlamda semptomların 

değerlendirilmesinde bireylerin yaşam tarzi ve sosyo-kültürel yapıda aldığı rol 

önemli olabilmektedir. Bu anlamda kişinin aile içi ve aile dışı sosyo-kültürel çevresi 

tedaviye ortak olur. Bu yönüyle tedavi, ortak kültürel anlayışa dayalı ve genellikle en 

yakınında bulunan bir aile ya da ev bağlamında oluşur. Ya da örgütlenme içindeki 

geleneksel halk şifacıları uygulamasına dayanır. Bunlar geçmişten süregelen kültürel 

geleneklere uygun tedavi şekilleri belirler. Medical anthropology çalışmaları içinde-

uluslararası ve kamu sağlığının etnografik araştırma yöntem ve teknikleriyle analizi- 

hastalığın etyolojisini anlamada ve uygulanacak tedavi yöntemlerini belirlemede 

önemli rol oynayacaktır. İnsanlar ilk aşamada en bilindik ucuz tedavilere yönelirken 

hastalığın seyrine göre daha pahalı, karmaşık tedavi yöntemleri aramak zorunda 

kalabilir. Tedavi seçimleri hiyerarşik bir sıralama biçimindedir; ancak tedavi 

modelleri genellikle bir defada birçok tedavi yöntemlerini içerebilir. Ayrıca insanlar 

çoğu zaman kendileri için uygun olduğunu düşündüğü bir süreç veya yaratıcı bir 

rejim öngörürler. Çünkü sağlık dinamik bir süreçtir ve insanlar şartlara göre sağlık 

planlarını revize edebilirler  (Sobo,2004:6-10) 

 

4.2. Akraba Evliliklerinin Patolojik Etkileri 

 

Günümüzde insan sağlığını ilgilendiren hemen hemen her konu, kültür ve toplum 

sağlığı, geleneksel tıp, ulusal ve uluslararası sağlık politikaları ile ilişkili persfektifler 

antropolojinin temel çalışma alanı olarak kabul görür. Örneğin HIV, sigara 
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kullanımı, tüberküloz, kronik dejeneratif hastalıklar, genetik hastalıklar, bulaşıcı 

hastalıklar ve bu hastalıkların nüksetmesi gibi süreç ve nedenine ilişkin 

yaklaşımlar… Ayrıca farmakoloji, tıbbi teknoloji, sağlık bakımı, ekonomik modeller, 

icatlar ve tüm bu olguların insan sağlığına olan etkileri sosyo-kültürel yapı ile 

bağlantılı olarak açıklanmaya çalışılır   (Brodwin,2007:1-2). Bu bağlamda kültürel ve 

genetiksel bakımdan geleneksel topluluklarda veya diğer toplumların alt 

kültürlerinde sıklıkla karşılaşılan ve yer yer o topluklar için en önemli olay olabilen 

akraba evliliği kavramı da tıbbı antropoloji bakımından temel gündem maddesi 

olabilmektedir. Antropolojik literatürde akraba evliliği konusunun sık sık dile 

getirilmesinin temel nedeni,  hem sosyal ve kültürel yaşamın temelini oluşturması 

(aile, evlilik ve örgütlenme sistemleri bakımından önem arz etmesi) hem de genetik 

hastalıkların akraba evlilikleri sonucunda doğan çocuklarda çok daha sık 

görülmesidir. Dolayısıyla akraba evliliği, tıp ve sosyal bilimlerdeki gelişmelere 

paralel sosyal ve kültürel yaşamda daha sık dile getirilen bir kavram olmuştur. 

Özelikle bu konuda geliştirilen genetiksel ve kültürel söylemler her iki alanda da çok 

boyutlu olarak tartışılmaya devam etmiştir. Son zamanlarda genetik kökenli hasta 

birey sayısında artış bu durumu tetiklemiş ve akraba evlilikleri ve bu evliliklerden 

doğan çocuklar inceleme konusu olmuştur. 

 

Akraba evlilikleri, ataerkil yapının ve geleneksel anlayışın sürdürülmesinde önemli 

bir yer tutar.  Endogami türü evlilik ile temel anlayışta pek fazla farklılık olmamakla 

birlikte akraba evliliği endogami evlilik türüne göre daha dar kapsamlı grupları içine 

alabilen bir evlilik şeklidir. Akraba evliliğinin temel yapısını, eşler ve onların ortak 

ataları arasındaki kan bağı oluşturur. Kardeş çocukları ya da aynı soy grubuna ait 

bireylerin, birbirleri arasında gerçekleştirdikleri evliliklerdir. Bu tür evlilikler, birinci 

derece akraba evlilikleri olarak bilinen amca, teyze, hala ve dayı çocukları arasında 

yapılan evlilikler olabileceği gibi, soydanlık ilişkisine dayanan, aynı soy ağacına 

sahip daha uzak akrabalar da olabilir (kardeş torunları arasında yapılan evlilikler ise 

diğer sık görülen,  ikinci derece soya dayalı olarak yapılan evlilik tipleridir). Akraba 

evliliğinin tercih edilmesinin nedenleri arasında mal varlığının (özellikle arsa, tarla) 

dağılmaması, etnik, sınıfsal ve dini faktörler, coğrafi nedenler, aile içi dayanışma 

unsurunu arttırmak, çiftler arası ortak beklentilerin fazlalığı, evliliğin sürekli olacağı 

inancı, rahat iletişim ve güven duygusu olarak sayılabilir. Ayrıca, akraba 
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evliliklerinin kültürden kaynaklanan boyutları da bulunabilmektedir. Bazı alt 

kültürlerde akraba evliliği, örf, adet ve geleneksel… unsurların dayattığı ya da 

oluşturduğu bir yaklaşım biçimi olabilmektedir. Evlenecek bireylerin aynı kültürel 

kimliği paylaşıyor olması, akraba evliliğini teşvik edici unsur olabilir. Aileler veya 

eşler böyle bir durumu, bağlı olduğu topluluğun bir yaşam şekli-güçlü bir aile 

geleneğini sürdürme isteği- olarak kabul ederek birer kazanım olarak düşünebilir. 

Soy örgütlenmesinin yerleşik olduğu sistemlerde aile içi yapılan bu tür evlilikler aile 

birliğini sembolize etmesi yanında, aşirete veya kabileye bağlılığın da bir tür 

göstergesidir. Tüm bu nedenleri kültürel manada değerlendirebileceğimiz gibi sosyo-

ekonomik yapının bir sonucu olarak da görebiliriz. 

 

Anadolu toplumunda yaygın şekilde görülen akraba evliliği türü ise baba soylu 

genetik yatkınlık oranı fazla olan amcaoğlu-amcakızı evliliğidir. Bu evlilikler, 

informal gruplarda, siyasal ve kültürel ilişkilerin hem temeli hem de ön koşulu olarak 

kırsal yerleşkelerde ortaya çıkan geleneksel anlayışın bir ürünüdür. Temeli güven 

duygusuna dayalı bu tür birliktelikler, örgütsel manada tutum, davranış, inanç, 

norm… gibi değerlerin bir araya getirilerek gruba özgü ortak kimliğin oluşumunda 

belirleyici bir etkendir. Böyle bir oluşum, soy örgütlenmesinde dayanışmayı 

güçlendirerek o yapının hem varlığının devamlılığı hem de fonksiyonel özelliğinin 

güçlenmesine etki yapmaktadır.  

 

Türkiye’de akraba evlilikleri, sürdürülen geleneksel yapının bir uzantısı olarak başta 

Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok bölgede ya da onların alt 

kültürlerinde görülebilmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu Aile Yapı Araştırması 

2006 verilerine göre, Türkiye’de akrabasıyla evli olan 18 yaş üstü ve üzeri bireylerin 

oranı % 20,9’dur. Bu şekliyle ortalama her beş kişiden biri akrabalarıyla evlilik 

yapmıştır.  Bölge bazında en yüksek akraba evliliği oranı ise % 40,4 ile Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’ne aittir. Bu durum akraba evliliğinin alışılmış bir davranış biçimi 

ya da kültürel bir dinamik olarak halen belli alt kültürlerde yaygın olarak 

sürdürüldüğünü göstermektedir. Bu türden evlilikler, genellikle düşük sosyo-kültürel 

ve ekonomik anlayışla karakterize edilebilir (kentsel alandan kırsal alana, yüksek 

eğitimden düşük eğitime doğru akraba evliliklerinde bir artış vardır). 
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Ülkeler bazında yapılan araştırmalara bakıldığında Ortadoğu ve Afrika ülkeleri- 

Mısır, Ürdün, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş v.b. ülkeler % 40-50 

arasında değişen oranda- bu tarz evlilikler bakımından ilk sıralarda yer almaktadır.  

Bunun yanında Asya ülkelerinde de azımsanmayacak bir oranda bu tür evlilikler 

sürdürülmektedir. Örneğin ÇİN, akraba evliliklerinin önüne geçebilmek amacıyla 

1981 yılında evlilik kanununda yaptığı değişiklikle kuzen evliliklerini ve yakın 

akraba evliliklerini yasaklamıştır. Öte yandan Güney Hindistan’ın iki büyük 

eyaletinden biri olan Karnataka eyaletine bağlı şehirlerde yaşayanlar ensest olarak 

nitelendirilen amca-yiğen evliliği oranı % 21 gibi çok yüksek bir oranda akraba 

evliliği yapmaktadır. Topluluk içi sosyal statüsü yüksek kişi/kişilerin benzer sosyal 

sınıfa sahip kişilerle evlenmek istemesi ve aynı veya benzer sosyal sınıfa sahip 

kişileri de yakın akrabalarından seçmesi ve dini ritüellerin de bu tür evliliklere onay 

vermesi ensest ilişki olarak ifade edilen bu tür evlilikleri artıcı mahiyettedir 

(http://www.neurology-asia.org).  Avrupa toplumların da ise akraba evliliği oranı çok 

daha azdır ve yapılan bu tür evliliklerin bir çoğuda batı toplumlarına kalıcı olarak 

göç eden göçmen vatandaşları tarafından yapılmaktadır. Toplum içi yabancılaşma 

duygusunun getirdiği tepkisel yaklaşım(aile içi geleneklerini sürdürme isteği) ya da 

dini v.b. nedenler akraba evliliğini arzu edilen ve güvenilir bir evlilik seçeneği olarak 

kabul ettirmiştir  (http://www.consang.net). 

     

Sağlık, genetik miras dahil birçok etken tarafından belirlenir. Amerika’da yapılan 

araştırma IOM (Institute of Medicine,1999)  raporuna göre, çevresel özellikler 

(sosyal ve kültürel faktörler, ekonomik ve politik etmenler, fiziki ve coğrafi yapı, 

tıbbi bakım ve sağlık organizasyonları) ve bireysel özellikler(hastalık davranışı, 

sağlık algısı, genetik yapı, kişilik, motivasyon, değerler ve tercihler) insan sağlığının 

önemli belirleyicileri arasındadır. Raporun geliştirilmesi sonucunda ise insan 

sağlığını etkileyen temel faktörler olarak davranışsal, genetik, sosyal etmenler ve 

bunların karşılıklı etkileşimi sayılmıştır (Hernandez and Blazer,2006:17-18,25). 

Bireylerin genetik yapısı, hastalık potansiyelini ortaya çıkaran önemli bir etken 

olmaktadır. Özellikle bu durum, çevresel faktörleri tetikleyici ya da indirgeyici 

yönde etkilemektedir. Örneğin, enfeksiyon geçirme sıklığı, beslenme yapısındaki 

bozukluklar, alkol ve madde bağımlılığı, sosyo-psikolojik travmalar(dürtüsel 

saldırganlık, depresyon ve intihar eğilimi…) kişinin genetik yapısındaki duruma göre 
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farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Yeni doğan bebeklerde (doğuştan anomaliler), 

çocukluk çağında ve hastalığın ileriki yıllarında ortaya çıkan birçok önemli hastalığın 

kökeninde kalıtsal yatkınlık önemli rol oynar (SB,2002; Hernandez and 

Blazer,2006).  Aile içinde yer alan bu türden patolojilerin ortaya çıkması ailenin 

diğer üyeleri içinde doğrudan risk oluşturmaktadır. Özellikle kalıtsal hastalıklar, içe 

kapalı, küçük ölçekli topluluklarda nadir olmayan oldukça sık görülen hastalık 

çeşididir. Bu yönüyle hastalığın ortaya çıkması tüm toplumlarda birey ve halk sağlığı 

bakımından önemli bir tehdittir. Ülkemizde de bu durum değişmemekte kan bağına 

dayanan evlilikler- özellikle genel popülasyon içinde biyolojik akrabalar arasında 

yapılan bu tür evlilikler- sonucu ortaya çıkan kalıtsal hastalıklar hem sosyal hem de 

tıbbi bir sorun olarak var olmaya devam etmektedir. .    

         

Akraba evliliğinin en önemli sonuçlarından biri de bu tür evliliklerin yol açtığı sağlık 

sorunlarıdır.  Sorunların başında kalıtsal hastalıkları arttırıcı en önemli faktör olarak 

akraba evlilikleri görülmektedir. Özellikle bu türden hastalıklar popülasyon içinde 

sağlıklı olarak nitelendirilen ebeveynlerde yer alan bozuk genlerin diğer nesillere 

aktarılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Kan bağını esas alan bu tarz evlilikler 

sonucunda doğan çocuklar içinde azımsanmayacak bir oranda sakat doğumlar 

gerçekleşmektedir. Yani bu tür evlilikler türün, genetik yapısını bozan patolojilere 

neden olmakta ve benzer bir durumun tekrarı ise türün devamlılığını tehlikeye 

sokmaktadır. Soyun devamlılığını sağlayan temel özellikler ise genlerde saklıdır. 

Genler, canlının kalıtsal özelliklerini bir yönüyle de kendine özgü fiziksel 

özelliklerini taşıyan onun en küçük birimidir. Bir gen, kalıtımın temel fiziksel ve 

işlevsel yönünü temsil eder. DNA’nın bir parçası olup kişide, her genin biri anneden 

biri babadan olmak üzere gelen iki kopyası(alel) bulunur.  Böylece yeni doğan bir 

bireyin genetik yapısında hem anne hem de babaya ait özellikler mevcuttur.  Judd 

(2010:5-6) genler, hücrelerde bulunan kromozomların kısımlarıdır ve iplikçik halinde 

kromozom üzerine yerleşirler. Her bir DNA molekülünün, hücrenin çekirdeğinde 

paketlenmiş olarak yer aldığı ipliksi yapılar kromozom olarak adlandırılır. İnsanlar 

da 23 çift olarak düzenlenmiş 46 kromozomu vardır. Bunlardan ilk 22 çifti, 

cinsiyetimiz dışında kalan özelliklerimizi, son çift olan x ve y kromozomları ise 

cinsiyetimizi belirler. Kromozomlarda yer alan binlerce genin bir araya gelerek 

oluşturduğu zincir, vucudumuzla ilgili hangi olayların gerçekleşeceğini, hatta hangi 
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hastalıklara yakalanma riskimizin yüksek olduğunu belirler. Diğer bir ifade ile anne 

ve babadan alınan kopya genlerin patolojik duruma göre, gen sayısı bağlı olduğu 

yapıya bağlı olarak eksik veya fazla olabilir. Kalıtsal farkın bu tipi kopya sayısı 

değişmesi (varyasyon)  olarak bilinir. Haliyle meydana gelen bu farklılık genlerin 

aktivitesini ve sonuçta birçok vücut fonksiyonunu negatif yönde etkiler. Özetle 

vücudumuzdaki bütün olayların kontrolü genler vasıtasıyla olur ve şekillenir. 

Dolayısıyla, anne ve babadan genler aracılığıyla aktarılan herhangi bir bozukluk 

doğan çocukta ya da ileriki nesiller de anomalilere neden olabilmektedir 

(Judd,2010:14;Knight,2009:4). 

 

Kromozomlar sağlıklı bir insanda değişmez; sayısı ve yapısal özellikleri bellidir. 

Fakat bazı durumlarda(akraba evliliği, virüsler, zararlı ışınlar…) gen yapısında 

meydana gelen bozukluk-anormal kromozom sayısı, hatalı gen sıralama, kusurlu 

genler- kalıtım ile nesiller arası geçiş özelliği gösterir. Yeni kuşakta meydana gelen 

böyle bir değişim zararlı mutasyon olarak ifade edilir. Mutasyonlar kromozom 

üzerinde dizili olan DNA’nın dizilişini; aynı zamanda genlerin yapısını değiştirir.  

Mutasyonlar iki şekilde ortaya çıkabilir; ya somatik hücrelerin kromozomunda 

(otozom) ya da cinsiyet hücrelerin kromozomunda (gonozom) görülebilir. Anne veya 

babadan ya da kan bağına dayanan atadan (büyükanne, büyükbaba…) genetik miras 

olarak kalıtsal mutasyonlarla geçen genler, germ hücrelerde (yumurta ve sperm 

hücrelerinde) yerleşerek nesiller boyu süreklilik kazanır. Ya da çevresel etmenlerden 

kaynaklanan UV ışınları gibi radyasyonun neden olduğu somatik hücrelerde 

görülebilen mutasyonlar vardır ki bunların sürekliliği birkaç nesille kısıtlanabilir. Bir 

aile içinde, genler arasındaki benzerlikler, belirli bir genin nerede ne zaman aktif hale 

geleceğiyle alakalıdır. Ailede belirli hastalıkları taşıyan genler aile üyelerini 

tanımlamak için kullanılırlar (Judd,2010:11).  

 

Belirli bir toplumdaki hastalığın tekrarlanabilirlik durumunu bilmek hastalığın 

kalıtsal özelliği bakımından önem taşır. Kalıtsallık kavramı ise bir karakterin (ya da 

genin) kuşaklar boyu sürdürülmesidir. Yani nesiller boyunca taşınan özelliğin 

korunmasıdır. Genetik hastalıkların pek çoğu kültürler arasında veya toplumların alt 

kültürlerinde değişiklik gösterir. Örneğin bazı toplumluklarda akraba evliliğinden 

kaynaklı genetik hastalıklarla sıklıkla karşılaşılırken, bazı topluluklarda kan değeri 
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düşüklüğüne bağlı hastalıklar, bazısında şeker hastalığı veya kardiyovasküler gibi 

sağlık sorunlarına rastlanmaktadır. Ancak burada kalıtsal özelliklerin nesiller arası 

dağılış ve sıklığını etkileyen beslenme biçimi, stres gibi yaşam kalitesini etkileyen 

çevresel koşulları da unutmamak gerekir. Genel olarak bu tür hastalıklar 

etyolojilerinde rol oynayan mutasyon (genetik değişim) türüne göre üç başlık altında 

incelenebilir. Bunlar: (i) multifaktöryel (poligenik) hastalıklar (ii) kromozom 

hastalıkları (iii) tek gen hastalıkları  (Cotran et al,1999; Judd,2010). 

 

Multifaktöryel (Poligenik)  hastalıklar: Kalıtsal hastalıklar içinde görülme oranı en 

yüksek olan türdür. Bu tür patolojiler, mutasyon sonucu değişime uğramış olan 

birden fazla genin çevre şartlarıyla etkileşmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. 

Birinci derece akraba grubunda yaygın olarak görülse de yaşam tarzı veya çevresel 

faktörler de (beslenme alışkanlıkları, coğrafi şartlar…) hastalığın seyri bakımından 

önemlidir. Hastalık, doğumla birlikte makroskopik olarak hemen fark edilebileceği 

gibi yaşamın belirli döneminde sonradan da ortaya çıkabilir. Örneğin, yapışık 

parmak, yarık dudak, gut, diabet, kalça çıkığı, epilepsi, şizofreni, manik depresyon, 

konjenital kalp hastalıklarının bazı formları, kanser, kalp rahatsızları, hipertansiyon, 

nöral tüp defektleri, bazi iskelet anormallikleri, damar tıkanıklığı ya da damar 

oluşmama hali gibi birçok hastalıklara neden olabilir (Pharoah and Ponder,2007:224; 

Judd,2010:18). 

 

Kromozom hastalıkları: Kromozom anomalileri genellikle düşünüldüğünden çok 

daha sık gerçekleşir. Yaklaşım her 200 doğan bebekten biri bu tür hastalıklara 

yakalandığı tahmin edilmektedir. Ayrıca gebeliğin ilk üç ayındaki düşüklerin % 

50’sinde fetusta kromozomal anormalliğin neden olduğu düşünülmektedir. İnsanda 

46 kromozom olup bunun 23 XX anneden 23 XY ise babadan gelir. Kromozom 

anomalileri, kromozomun sayı, yapı ve şekil olarak anormal olması sonucu ortaya 

çıkar ve otozomları ve cinsiyet kromozomlarını etkileyebilir. Hasta bireylerde 

bedenin gelişimsel ve zekâ düzeyi bakımından yavaşlaması, organlarda meydana 

gelen deformiteler kromozom anormalliklerinde ortaya çıkan patoljiler arasındadır. 

Kromozom sayısında meydana gelen bir değişiklik insan sağlığında büyüme ve 

gelişme yönünden kalıcı hasarlara sebep olabilir. Bu hasarlar çoğalmayla ilgili 

hücrelerin (yumurta, sperm) biçimi esnasında (ceninde) meydana gelerek düşüğe 
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neden olabilir. Ya da doğumdan sonra Kromozom anomalisinin (otozomal içerikli) 

Down Sendromu’na, Edwards Sendromu’na, Patau Sendromu’na neden olması gibi 

ortaya çıkabilir. Örneğin, Down Sendromu (Trizomi 21), ilave bir 21 nolu 

kromozomun- iki yerine üç tane olması- neden olduğu zihinsel gelişimin çok az 

olması sonucu ortaya çıkan hastalık tipidir. Kromozom sayısına bağlı olarak (cinsiyet 

içerikli) ortaya çıkan diğer bir hastalık türü ise Turner Sendromu’dur. X cinsiyet 

kromozomuna bağlı olarak ortaya çıkan, kadınlarda görülen bu patolojiye göre kişide 

olması gereken 46 kromozom sayısının bir eksiği olan 45 bulunur. Bunun yanında 

birçok kanser hücrelerinin türünde de kromozom sayılarında değişiklik 

olabilmektedir: ancak bunlar kalıtsal olmayan somatik hücrelerde de (yumurta ya da 

sperm hücresi değil) görülebilir   (Judd,2010:14-15;Kumar et al,1992.104). 

 

Tek Gen Hastalıkları: Çevresel faktörlerin neredeyse hiç olmadığı, aile içi 

tekrarlanma riskinin en fazla olduğu anomalilerdir. Mendelyan olarak da ifade edilen 

bu tür, tek bir genin kodlanması-tek bir gende oluşan mutasyon- ve diğer nesillere 

kalıtımla geçmesi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır. Diğer bir mana ile hastalığın 

genin diziliminde meydana gelen değişiklik veya mutasyonlar sonucu ortaya 

çıkmasıdır. Araştırmalarda yaklaşık 4000 genin kalıtsal bozukluğa sebep olduğu 

bilinmektedir. Popülâsyona göre değişmekle birlikte bunların çoğu birkaç bin veya 

milyonda bir görülebilen ender patolojiler arasındadır. Örneğin Amerika’da ençok 

görülen Cystic fibrozis hastalığına 3900 kişide bir rastlanır (Frey and 

Lutwick,2009:416). Bilindiği üzere insan 46 kromozoma sahiptir. Bunlardan 44 

tanesi otozomol kromozom ve üzerine dizilen genlere de otozomal gen adı verilir. 

Geriye kalan iki tanesi kadınlarda XX ve iki tanesi de erkelerde XY biçiminde 

bulunur. Bunlara cinsiyet (gonozom) kromozomu ve üzerinde bulunan genlere de 

gonozomal gen denir. Tek gen hastalıklarının otozomal kalıtımla (cinsiyet harici 

diğer 22 kromozom) ve cinsiyet kromozomu (anneden gelen x kromozomu)  ile 

geçen belli başlı hastalık grupları vardır  (Cotran et al,1999:143). 

 

Otozomal dominant ve resesif kalıtımla geçen hastalıklar: bir özelliğin diğerine 

baskın olma hali ‘dominant’ gen ile baskın olmayan gen ise ‘ resesif ’ karakterle 

açıklanır. Otozomal dominantla genetik bir hastalığa maruz kalan bir bireyin, anne ya 

da babadan ya da her ikisinden gelen genin herhangi birisinde mutantta uğramış 
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genin varlığı söz konusudur. Bazı durumlarda kişi, ebeveynlerden genin bir normal 

kopyasını ve bir de değişmiş kopyasını alır. Değişmiş olan (bozuk gen),  normal gen 

üzerinde baskın bir özellik taşır. Yani her hücrede genin mutasyona uğramış bir 

kopyası bulunur. Bu durum, kişinin kalıtsal bir hastalığa yakalanması için yeterlidir. 

Hastalıktan etkilenmiş bir ebeveynin çocuklarında bu anomalinin görülme sıklığı her 

doğumda % 50’dir. Yani eşlerden biri hastalıklı geni, diğeri sağlıklı geni doğan 

çocuklarına aktarması durumunda kız erkek çocuk ayrımı olmaksızın çocukların 

yarısı hasta olacağı yönündedir. Bununla birlikte hem anne hem de baba hasta olması 

durumunda ise doğan çocukların % 75’i hasta olur. Bu durum bazı dominant özellikli 

hastalıklar doğumla birlikte görülürken, bazısı da yaşamın ileriki dönemlerinde 

ortaya çıkabilir. Yetişkin dönemde ortaya çıkan polikistik böbrek hastalıgı ve 

Huntington hastalıgı örnek olarak verilebilir. En sık karşılaşılan; Huntington 

hastalığı, Nörofibtromatozis, Akondroplazi, Osteogenezis İmperfekta, ailesel 

hiperkolesterolemi dominant karakterli patolojilerdir  (Kumar et al,1992:85-86).   

 

Otozomal resesif hastalıklar mendelyan hastalıkların en geniş grubunu oluşturur. 

Resesif durum ise akraba evliliklerinde en çok gözlenen durumdur. Topluluk 

genelinde iki insanın çekinik gene sahip olma olasılığı çok düşüktür. Olasılıklar aile 

içi evlilik yapan akraba gruplarında yüksektir. Yani akraba evliliği yapan ailelerde 

aynı gen yapısına sahip genlerin fazlalığı, resesif karakterli genlerin çakışma 

ihtimalini-hem annenin hem de babanın hastalıklı geni taşıma durumunu- ve 

dolayısıyla hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde arttırmaktadır. Hastalığın 

ortaya çıkabilmesi, her iki bireyde bulunan resesif mutant geninin yeni nesilde 

karşılaşması gerekir. Diğer bir ifade ile anne ve babadan gelen iki ayrı resesif 

hastalıklı (patolojiye sahip) genin çakışması durumunda doğacak çocuk muhakkak 

hasta olacaktır.  Ebeveynlerden sadece birinde bu genin olması yeni doğan bireyin 

hastalığı taşıyıcı olarak bu gen mutasyonunu ileri nesillere aktaracağı anlamına gelir. 

Şöyle ki, hastalık taşıyan anneden gelen resesif genin babadan gelen dominant genle 

yenidoğan bebekte ortaya çıkmasıdır. Bu durumun dominantlık bakımından tersi de 

söz konusudur. Ancak, akraba evlilikleri bakımından toplumlarda en sık görülen, 

resesif iki genin çakışması sonucu bebekte otozomal resesif genin bulunmasıdır. 

Ülkemizde de akraba evliliklerinden doğan çocuklarda en sık karşılaşılan kalıtsal 

hastalık grubudur. Özellikle anne ve baba birinci derece akraba grubunda ve aynı 
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mutasyona ait geni taşımaları yenidoğan bireylerin resesif bir patolojiyle karşılaşma 

ihtimali riskini yükseltecek ve böylelikle hasta çocukların doğma ihtimalini 

arttıracaktır.  Akdeniz ateşi(FMF),Orak hücreli anemi, kistik fibroz, fenilketonüri, 

Wilson hastalığı, Alkaptonuri, spinal musküler atrofi gibi hastalıklar bu grupta yer 

almaktadır  (Kumar et al,1992:88-89).   

 

Cinsiyete bağlı dominat ve resesif kalıtımla geçen hastalıklar: X'e bağlı dominant 

bozukluklar x kromozomu üzerindeki genlerdeki mutasyonlardan kaynaklanır. X'e 

bağlı dominant bir bozukluk geçme şansı erkekler ve kadınlar arasında farklılık 

gösterir. Dominant ve resesif karekterler x kromozomunda ortaya çıktığından dolayı 

anne ve kız çocuklar taşıyıcı durumda olup hastalık türü genellikle erkek çocuklarda 

görülmektedir. Erkekler ise xy kromozom yapısına sahip olduğundan-erkeklerde x 

kromozomu bir adettir- hem resesif hem de dominantlık bakımdan her türlü bozukluk 

durumu patolojiye neden olur. Baba ise erkek çocuğuna sadece y kromozomu verir; 

dolayısıyla erkek çocuğuna bu hastalığı geçirmez; ancak kızlarına taşıyıcı olarak 

geçirir. Bu hastalık kadın taşıyıcı tarafından sadece erkek çocuğuna geçirir. 

Kadınlarda ise iki adet cinsiyete dayalı x kromozomu bulunduğundan hastalığın 

oluşabilmesi için her iki x kromozomunda da değişeme uğramış genin bulunması 

gerekir. Bu nedenle hastalığın görülebilme olasılığı kadınlara göre erkeklerde çok 

daha yüksektir.  Dominant durum ise nadir olarak hem kadınlarda hem de erkeklerde 

aynı oranda görülmektedir. X’e bağlı hastalık türü sayısı azdır. En bilineni, hemofoli 

A ve B, müsküler distrofisi, vitamin D-rezistans hastalığıdır  (Judd,2010:21;Cotron et 

al,1999:146). 
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IV. BÖLÜM 

 

ARAŞTIRMA ALANINA İLİŞKİN BULGULAR 

 

Çalışmada her iki yerleşim alanına ilişkin genel toplamda 153 katılımcıya ait, nitel ve 

nicel analiz yoluyla elde edilen başta tanımlayıcı bilgiler (örneklem grubunun yaş, 

cinsiyet, eğitim, meslek ve gelir durumu) olmak üzere ve diğer sosyal ve kültürel 

veriler incelenmiştir.  

 

1. Araştırma Alanlarının Tanıtılması 

 

Bu bölümde çalışma alanının tarihi, doğal çevresi, çoğrafi, idari, demoğrafik ve 

ekonomik yapısına kısaca değinilecektir. Daha çok tanıtım amaçlı olan bu bilgiler 

araştırma yapılan sahanın kendine özgü özellikleri hakkında genel anlamda bilgi 

sahibi olmayı amaçlamaktadır. 

 

1.1. Akçakale ve Reyhanlı İlçesinin Yerleşim Tarihi  

 

Akçkale ilçesi Şanlıurfa ilinin en eski yerleşim alanlarından birisidir. İlçenin bilinen 

tarihi M.Ö. 5000 yılına dayanmaktadır. Sümer ve Hititlerin elinde bulunan bu bölge 

M.Ö. 2750 yıllarında Sami’lerin istilasına uğramıştır. Daha sonra 612 yılına kadar 

Asur’ların egemenliğine girmiş olan bölge 550 yıllarından itibaren sırasıyla 

Pers’lerin ve büyük İskender’in hâkimiyetinde kalmıştır.  M.S. 750 yıllarında yöreyi 

ele geçiren Araplar buradaki Bizans hâkimiyetine son vermişlerdir. Malazgirt 

zaferinden (1071) sonra ise İlçe toprakları Türk hâkimiyetine girmiştir. Lozan 

Antlaşmasından sonra Türkiye - Suriye sınırlarının çizilmesiyle birlikte Altınbaşak’a 

(Harran)  bağlı İlçe merkezi haline getirilmiş, 1946 yılında ise ilçe merkezi şimdiki 

bulunduğu Akçakale’ye taşınmıştır. 1987 yılında ise Harran Bucağı, Akçakale 

İlçesinden ayrılarak müstakil İlçe haline getirilmiştir  (http://www.akcakale.gov.tr).  

Hatay iline bağlı Reyhanlı ilçesinin tarihi İsa’dan önce Paleolitik döneme kadar 

uzanır. Neolitik, kalkolitik ve Tunç çağlarına ait yerleşim izleri bulunmuştur. Tel-

Açana adı verilen höyükte tarihin çok eski dönemlerine ait izlere rastlanmış ve 

Yamhad Kralı Hammurabi’nin saray kalıntıları kazılarla ortaya çıkarılmıştır. Bu 

bölge Hititlerin, Hurri Mitanni beyliğinin, Asurluların, Mısırlıların ve Hattena olarak 

isimlendirilen prensliklerin etkisine girmiştir. İ.Ö.4.yüzyılda Makedonyalı Büyük 
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İskender’in ve  İ.Ö. 64 yılında Roma egemenliğine, İ.S. 260 yılından sonra değişik 

tarihlerde Sasanilerin (İ.S.268,589) ve Bizansların(İ.S.389)  hakimiyetine girmiştir.  

Bölge 638 yılında Abbaslerin ve 969 yılında ise tekrar Bizanslılar yönetimine 

girmiştir. Bu alana1071 yılındaki Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Türklerin 

akınları artmış ve 1084 yılında Antakya, Süleymanşah tarafından fethedilmiştir.  

1098 yılında Haçlılar, 1268 yılında Memlük Sultanı Baybars ve 1378 yılında 

Dulkadiroğlu Beyliği Hatayı almış, sonraları ise 1516’da yapılan Mercidabık 

Savaşı’ndan sonra Hatay ve çevresi Osmanlı yönetimine girmiştir. 1865 yılında ise 

günümüzde Reyhanlı olarak anılan Amik Ovasının doğusunda Reyhanîye adıyla bir 

yerleşim merkezi kurulmuştur. Buraya sonraki yıllarda Tatar, Kafkas, Trakya 

göçmenleri yerleştirildi.  I.Dünya Savaşı sonunda Mondros Mütarekesi’ne göre bu 

bölge Fransızların işgaline uğramış ve 20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla Ankara 

Antlaşması’na göre özel yönetimi olan bir sancak olarak kabul edilmiştir.  29 Mayıs 

1937 yılında Milletler Cemiyetince kabul edilen yeni anayasa ile İskenderun Sancağı 

uluslararası statüye kavuşmuş Fransızlarla varılan anlaşmaya göre 5 Temmuz 1938 

Türk askeri Hataya ve 8 Temmuz 1938’ de Reyhanlıya girmiştir.  23 Haziran 1939 

tarihinde ise Hatay Millet Meclisi Türkiye’ye katılma kararı almıştır. TBMM 

tarafından Hatay il, Reyhanlı da ilçe oldu; aynı zamanda Reyhanîye olan adı 

Reyhanlı olarak değiştirildi  (http://www.reyhanli.gov.tr). 

 

1.2. Akçakale ve Reyhanlı İlçesinin Fiziksel Özellikleri 

  

Akçakale ilçesi, doğuda Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri batıda Suruç ilçesi 

kuzeyde Şanlıurfa merkez ve Harran ilçesi güneyde ise Suriye Devleti ile çevrilidir. 

Akçakale İlçesi mülki idare bakımından ilçe deniz seviyesinden 385 m. yükseklikte 

olup, yüzölçümü 1248 Km
2
 dir. Şanlıurfa İline uzaklığı 52 km.dir. Yukarı 

Mezopotamya’nın tabi bir parçası olarak kabul edilen Akçakale toprakları doğuda 

tek tek dağları ile batıda Suruç dağlık bölgesi hariç tutulursa kuzeyden güneye doğru 

açılan düz ve geniş bir ova görümündedir. Doğudan batıya 85 km.yi bulan uzaklığı, 

kuzeyden güneye 28 km.ye ulaşan genişliği ile İlçe kendi sınırlarıyla bir dik kenar 

üçgeni andırır. Yazları kurak ve sıcak, kışları nispeten ılık geçer. Temmuz ve 

Ağustos aylarında ortalama sıcaklık 40 dereceyi bulurken bazı gecelerde sıcaklık 30 

dereceyi geçer. Aralık ve Ocak aylarında ise havaların en soğuk olduğu dönemdir. 
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Bu aylarda gündüzleri 12-14 derece olan sıcaklık bazı gecelerde ender de olsa (0) 

dereceye düşmektedir. Bölgede genellikle yağışlar yetersiz olmaktadır. Bununla 

birlikte Ekim ve Nisan ayları yağışların en bol olduğu dönemedir. Yörede kar yağışı 

görülmez. Önemli akarsuları ve gölleri yoktur. İlçe ormandan yoksundur. 2007 

Yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre İlçe nüfusu merkezde; 

26.877, köy ve mezralarda 49.932 olmak üzere toplam 76.800. olarak belirlenmiştir 

(http://www.akcakale.gov.tr). 

 

      

         

Reyhanlı ilçesi, Türkiye’nin güneyinde yer almakta olup doğusunda ve güneyinde 

Suriye Devleti, kuzeyinde Kırıkhan ve Kumlu, batısında Antakya güneybatısında, 

Altınözü ilçeleriyle komşudur. İlçeye bağlı 31 Köyüyle birlikte kapladığı toplam alan 

406 km
2
 dir. Kuzeyinden geçen Afşin Çayı, Asi Nehri ile birleşerek Akdeniz’e 

dökülür. Yenişehir, Pınarbaşı ve Cüdeyde olmak üzere üç gölü vardır. İlçe toprakları 

tarıma uygundur ve topraklarının %80 i ovalıktır.  Denizden yüksekliği 138 metredir. 

Yörede Akdeniz iklimi hakim olup yazları Sıçak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. 

Doğal bitki örtüsü maki olmasına rağmen, topraklarının tarıma elverişli olmasından 

dolayı tarıma dayalı bitki örtüsü görülür. En son yapılan nufüs sayımına göre ilçe 

merkezinin nufüsu 61.306, köylerin nufusu 24.753 olmak üzere toplamda 86.059 

nufüsuna sahiptir  (http://www.reyhanli.gov.tr).  
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1.3. Akçakale ve Reyhanlı ilçesinin Sosyo-ekonomik Özellikleri  

Akçakale ilçe ekonomisi genel olarak eskiden beri tarım ve hayvancılığa 

dayanmaktadır. Bu nitelik halen devam etmektedir. İlçe genelinde 880.000 dekar 

tarıma elverişli arazi bulunmaktadır. İlçe tarımında GAP’ın kısmen devreye girmesi 

ile bir dinamizm görülmektedir. İlçe genelinde özel kuyular, DSİ ve Sulama 

birliklerinin kuyularından 600.000 dekar arazi sulanmaktadır. Geniş ve düz bir ova 

görünümü arz eden İlçe topraklarının tarıma elverişli olduğu eskiden beri bilinen bir 

gerçektir. Tarıma elverişli alanda buğday, arpa, mısır, pamuk vb. tarım ürünlerinin 

ekimi yapılmaktadır  (http://www.akcakale.gov.tr). İlçedeki eğitim seviyesi istenilen 

seviyede değildir. Okuma yazma oranı bile oldukça düşüktür. İlçe merkezi ve 

köylerde halkın büyük bir çoğunluğu toprak ve kerpiçten yapılma sağlıksız evlerde 

yaşamaktadır. Halkın gelir seviyesinin belli yerlerde (özellikle sınıra çok yakın ve 

tecrit edilmiş alanlarda) düşük olmasının yanında, bina yapımında kullanılacak 

malzeme teminin güç olması bunun önemli sebebidir. Birden fazla evlilik ve ataerkil 

aile yapısının katı şekilde uygulanması kadının sosyal ve kültürel yaşamdaki rolünü 

sınırlamaktadır. Aşiretcilik bölgeye hakim olan bir anlayıştır;ancak bazı aşirelerin 

diğer aşiretlere göre aralarındaki bağ zayıf olabilir  (http://urfa.org). 

Reyhanlı ilçesinin ekonomisi tarıma, ticarete ve sanayi kollarına 

dayanmaktadır. Reyhanlı bir tarım ilçesidir ve 310.000 dekar alan ekilmektedir. 

İlçede tarım ve tarıma dayalı sanayi kolları oldukça gelişmiştir. Ağırlıklı olarak başta 

pamuk olmak üzere buğday, arpa ve mısır, soğan ve sebze tarımı yapılmaktadır. 
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Ürünlerin büyük bir kısmı  başka şehirlere, Ortadoğu ülkelerine, Rusya’ya ve Orta 

Asya ülkelerine gönderilmektedir. İlçede; ayrıca büyük baş hayvancılığı, süt 

inekçiliği, koyun ve keçi besiciliği de yapılmaktadır. En önemli ticaret kalemi ise 

ilçede bulunan Cilvegözü sınır kapısı aracılığıyla sağlanmaktadır. Ortadoğu ve 

Afrika’ya karayoluyla gidecek olan araçlar bu yolu kullanmaktadır. Uluslararası 

taşımacılıkta önemli bir yere sahip olan bu ilçede birçok taşımacılık şirketi 

bulunur. Çırçır ve prese fabrikaları ile iplik ve un fabrikaları ilçenin önemli sanayi 

tesisleridir. Reyhanlı halkı gerek kültürel gerekse tarihi geçmişi nedeniyle kapalı bir 

toplum yapısına sahip değildir. Eğitime değer verilir; okuma yazma oranı yüksektir. 

(http://www.reyhanli.gov.tr).  

1.4. Akçakale ve Reyhanlı Köylerinde Yerleşme Biçimi  

Genel olarak Akçakale ilçesisinin yükseltisinin az olması ve düzlük alanlara sahip 

olması, kurulan köysel yerleşim alanlarının çoğunlukla düzlük sahalarda kurulmasına 

neden olmuştur. Akçakale köyleri, daha çok dağınık ve uzak yerleşim biçimleri 

şeklinde kurulmuştur.  Buna karşılık araştırma yapılan köylerde, köy içindeki haneler 

birbirine oldukça yakın, iç içe geçen bir yapı ve evleri birbirine bağlayan bir ya da 

birden fazla yol bulunabilmektedir.  Bu durum, topluluk içi ilişkilerin daha samimi 

ve güçlü olmasına yol açmaktadır. Köyleri birbirine ya da ilçe merkezine bağlayan 

yollar ise stabize yollar olup taşıtlar için yeterli ve düzgün yolların bulunmaması, 

köyler arasındaki iletişimin ve köylere götürülmesi gereken alt yapı hizmetlerinin 

aksamasına neden olmaktadır. Köy sakinleri, ulaşım ağının zayıf olmasının getirdiği 

psikolojik ve fiziksel bir tecrit durumu ile karşı karşıya kalabilmektedir. Araştırma 

yapılan alanda okul, sağlık merkezi, karakol gibi kamuya ait yatırımlar bir köy 

dışında olmadığı, köylerin bu ihtiyaçlarını diğer merkeze yakın köylerden ya da ilçe 

merkezinden karşıladıkları görülmektedir. Köylülerin sosyal yaşamda bir araya 

gelerek toplanabileceği, konuşabileceği genişce bir salonu ya da odayı andıran 

ayrılmış özel mekânlar bulunur. Köy topluluğunun oluşması ve bu birliğin 

sürdürülmesinde ise soydanlık ilişkisi ve bu ilişkiye olan bağlılık önemli 

olabilmektedir.  Genellikle her bir köy içinde yaşayan bireyler, tek bir soy ağaçına ya 

da en çok iki soya bağlı bireylerin oluşturduğu gruptur.  
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Reyhanlı ilçe köyleri,  Akçakale ilçe köylerine göre merkeze daha enteğre olan bir 

yapısı olduğu söylenebilir. Bunun da merkezi yönetimin köylerdeki varlığının 

güçlenmesine ve köylerin yerel özerkliğinin aşınması anlamına gelmektedir. 

Yükseltisinin az olması nedeniyle köysel alanlar daha ziyade düzlük yerlerde 

kurulmuştur. Köyler dağınık alanlara kurulmakla birlikte köyler arasındaki 

mesafenin az olması, bunun yanında köy içi evlerin bitişik nizamda hatta bir bahçe 

içinde iki, üç ya da dört evden oluşan bir yapılaşmanın olması topluluk içi ilişkilerin 

güçlenmesine neden olmaktadır. Reyhanlı köylerindeki evler, Akçakale köylerinde 

olduğu gibi kerpiçten, tek katlı ve çatısı olmayan evlere sahiptir; bunun yanında iki 

katlı veya tek katlı betondan yapılma evlere de rastlanabilmektedir. Ayrıca ahır veya 

kümes gibi hayvanların barındığı diğer eklerde evlerin yakınında-daha çok evlerinin 

bahçesinde- olabilmektedir. Genellikle her köyde okul, cami, karakol gibi il özel 

idaresi tarafından yaptırılan yatırımlar mevcuttur.  Köyler arasında ve köyler ile ilçe 

merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yollar stabilize olup bazı alanlarda ise daha 

kullanışlı olan asfalt yollar mevcuttur.  Ayrıca, her köyde temel ihtiyaç maddelerinin 

karşılandığı kısmi zamanlarda açık kalan küçük bakkallar vardır. Her iki araştırma 

sahasında da içme ya da hanenin diğer ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan su 

çoğu durumda bir ailenin ya da birkaç ailenin bahçesinde açılan su kuyularından 

ortak paylaşım ile sağlanmaktadır. Diğer önemli bir husus da köye dışarıdan gelen 

misafirin ağırlanma biçimidir.  Köye ait dışarıdan gelen misafirlerin ağırlanabileceği 

köy misafir haneleri olmadığından, gelen misafirin ağırlanması çoğu zaman köyün 

muhtarının evinde ya da diğer köy halklarından birinin evinde kalarak 

sağlanabilmektedir. Çünkü böylesi topluluklarda misafire verilen önem (en azından 

Anadolu toplumu için böyledir) ve onu ağırlamak köy yaşamı için önemli olgudur. 

 

Genellikle ataerkil aile yapısının bir yansıması olarak kadınların, sosyal ve kültürel 

yaşamdaki etkisi sınırlanmakta ve ev ortamından köy içine veya köy dışına gitme 

konusunda erkekler kadar serbest hareket edememektedirler. Ancak Reyhanlı 

köyünde yaşayan kadınlar, Akçakale köylerinde olduğu kadar sosyal-kültürel 

yaşamda tam anlamıyla kısıtlanmamıştır. Öte yandan, Akçakale araştırma sahasında 

gözlenen soydanlık ilişkisine dayalı informel örgütlenme yapısı burada da ortaya 

çıkmaktadır. Örneklem alanı içindeki dört köyden iki köy tek bir soy, geriye kalan iki 

köy ise iki ya da üç soydan oluştuğu gözlenmiştir.   
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2. İlçe Köylerine Ait Örneklem Gruplarının Kişisel Özellikleri 

Bir topluluğun tanımlanmasında o topluluğun demoğrafik özellikleri ve ona bağlı 

tanıtıcı veriler olan yaş dağılımı, gelir dağılımı, mesleki durumu, ekonomik ve eğitim 

durumu… gibi kişisel bulguların bilinmesi önemlidir. Özellikle içe dönük olan 

geleneksel toplumlardaki nufüs artışı ve besin üretimi arasında kabul edileblilir bir 

denge anlayışının olması gereklidir. Geleneksel aile biçimi ve onunla anılan tarıma 

dayalı ekonomik sistemlerin temelini oluşturan bu yaklaşım; aynı zamanda üretim 

faaliyetleriyle nufüs büyüklüğü arasındaki ilişkiyi de açıklamaktadır. Mülkiyet 

ilişkilerinin yoğun olduğu kırsal yerleşkelerde toprak ve onun nicel büyüklüğü, 

ailenin iş gücüne katılım oranı ile doğrudan ilişkilidir. Toprağın ekilip biçilmesi ve 

artı ürünün satılması aşamalarına kadar işgücünün yer yer aile içinden karşılanmak 

istenmesi-son senelerde ise bazı toprak sahiplerinin gelir seviyesinin yükselmesine 

bağlı olarak dışsal çevreden işgücü temin etmektedir- aynı zamanda devlete bağlı 

yönetsel erklerin bu gibi alanlarda zayıf olması toprağın bireysel olarak da korunması 

ihtiyacını ortaya çıkaracak ki, bu durum nufüsun nicel olarak büyüklüğünü de 

beraberinde getirecektir. Buna karşılık kontrolsüz nufüs artışının getirdiği 

olumsuzluklar, doğan çoğu birey için, birey psikolojisinde içselliğin her hali ile 

hüküm sürdüğü, sosyal ve kültürel imkânların kısıtlı olduğu bir yaşam alanı ortaya 

çıkarmaktadır.  Bu kapsamda yaş ve cinsiyet dağılımı, ekonomik yetkinlikler, egitim, 

aile biçimi… gibi değişkenler bir popülasyonun sosyal-kültürel ve ekonomik yapısı 

ve ona bağlı nufüs yapısının ortaya konulmasındaki en önemli belirleyici unsurlar 

olabilmektedir. 

 

2.1. Örneklem Gruplarının Yaş ve Cinsiyete Göre Dağılımı 

          

Tablo 2: Örneklem Gruplarının Cinsiyete Göre Genel Dağılımı 

 

Cinsiyet 

 

Akçakale köyleri 

 

     Reyhanlı köyleri 

 

        N        %        N         % 

Erkek        60       88.2        69        81.1 

Kadın          8       11.8        16         8.9 

Toplam        68       100        85        100 
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Katılımcıların yaş grubunu oluşturan grup konumuz gereği rastgele olarak seçilen 

evli bireylerden oluşmaktadır. Araştırma alanınına ilişkin Şanlıurfa ili Akçakale 

ilçesi sınır köylerine ait bulgular incelendiğinde araştırma verilerini oluşturan birey 

sayısı 68 kişidir. Akçakale köylerinin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında 68 

bireyin %  88.2’ si erkek, 11.8’i kadındır. Örneklem grubunun cinsiyet dağılımı 

incelendiğinde çoğunluğu erkek bireylerden oluşmaktadır. Bunun nedeni, hem dini 

hem de geleneksel yapının-özelikle ataerkil yapının tüm yönleriyle köy yaşamında 

hüküm sürmesi- kadın bireylerle görüşmeye imkân vermemesidir. Dolayısıyla 

Akçakale ilçe köylerine ait demoğrafik özellikler çoğunlukla erkek bireylere ait 

olacaktır. Reyhanlı sınır köylerinden ise toplamda 85 katılımcıyla görüşülmüş olup 

bunlardan 69’u erkek ( % 81.1) ve 16 birey (% 18.9) ise kadındır. Kadın birey sayısı 

ise Reyhanlı köylerine ilişkin genel katılımcı oranı dikkate alındığında düşüktür.  

Orandaki düşüklüğün sebebi araştırma yapılan sahada Akçakale ilçe köyleri kadar 

olmasa da benzer sorunların (ataerkil aile yapısının belirgin şekilde görülmesi ve 

kadın bireylerle istenilen sayıda görüşülememesi) burada da yaşanmasıdır. Özellikle 

kadın bireylerin içe dönük yapısı ve araştırmaya sıçak bakmaması ve görüşmeyi 

eşlerine yönlerdirmesi görüşmeye katılan kadın birey sayısında düşüşe neden 

olmuştur.  Buna rağmen maksimum kadın katılımcıyla görüşülmeye çalışılmıştır.       

            
Şekil 6: Örneklem Gruplarının Cinsiyete Göre Dağılımı 
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     Tablo 3: Akçakale Örneklem Grubuna Ait Cinsiyet ve Yaş Dağılımı 

     

     Yaş          

                  A1                               A2                A3                A4 

  Erkek Kadın   Erkek Kadın Erkek Kadın  Erkek Kadın 

 N    % N % N % N % N % N % N % N % 

 21-25 - - - - 2 20 - - 2 10 - - 2 20 2 25 

 26-30 7 35 - - 3 30 - - 2 10 - - 2 20 2 25 

 31-35 2 10 - - 1 10 - - 3 15 - - 3 30 1 12.5 

 36-40 3 15 - - 3 30 - - 7 35 - - 2 20 - - 

 41-45 3 15 - - - - - - 2 10 - - - - 1 12.5 

 46-50 2 10 - - - - - - 1 5 - - - - - - 

 51-55 2 10 - - - - - - 1 5 - - 1 10 1 12.5 

 56-60 - - - - - - - - 1 5 - - - - 1 12.5 

 60   + 1 5 - - 1 10 - - 1 5 - - - - - - 

Toplam 20 100 - - 10 100 - - 20 100 - - 10 100 8 100 

 

Akçakale ilçe köylerine ait örneklem grubunun yaş dağılımı incelendiğinde (Tablo 

3);  21-25 en düşük yaş grubu olarak ortaya çıkarken en yüksek yaş aralığı ortalama 

55- 60 civarındadır. Araştırmaya katılan 60 erkeğin  % 10’u 21-25 yaş aralığında, % 

23.3’ü 26-30 yaş aralığında, % 15’i 31-35 yaş aralığında, % 25’i 36-40 yaş 

aralığında, %  8.3’ü 41-45 yaş aralığında,  %  5’i 46-50 yaş aralığında, %  6.7 51-55 

yaş aralığında, % 1.7’si 56-60 yaş aralığında ve % 5’i de 60 ve üstü yaş aralığındadır.  

Kadın katılımcıların ise  % 25’i 21-25 ve 26-30 yaş aralığında ve % 12.5’i  ise 31-35 

ve 41-45 yaş aralığındadır. Erkek katılımcılar için ortalama yaş 37 ve yaş aralığı da 

36-40 iken,  kadın katılımcılar için ortalama yaş 36.3 ve yaş aralığı 36-40’dır.  

               

 Tablo 4: Reyhanlı Örneklem Grubuna Ait Cinsiyet ve Yaş Dağılımı 

     

    Yaş        
                  A1                               A2                A3                A4 

  Erkek Kadın   Erkek Kadın Erkek Kadın  Erkek Kadın 

N    % N % N % N % N % N % N % N % 
 21-25 2 11.8 - - - - - - 1 4.8 - - - - 2 100 

 26-30 - - - - 1 7.7 - - 2 9.5 - - - - - - 

 31-35 2 11.8 2 50 1 7.7 1 14.2 4 19 2 66.7 6 33.4 - - 

 36-40 2 11.8 - - 1 7.7 1 14.2 1 4.8 - - 4 22.2 - - 

 41-45 3 17.6 - - 3 23 1 14.2 5 23.8 - - 2 11.1 - - 

 46-50 3 17.6 - - 2 15.5 2 29 1 4.8 - - 4 22.2 - - 

 51-55 4 23.5 - - 1 7.7 1 14.2 4 19 - - 2 11.1 - - 

 56-60 - - - - 3 23 - - 1 4.8 - - - - - - 

 60   + 1 5.9 2 50 1 7.7 1 14.2 2 9.5 1 33.3 - - - - 

Toplam 17 100 4 100 13 100 7  - 21 100 3 100 18 100 2 100 
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Araştırma sahasına ilişkin Hatay ili Reyhanlı ilçesi sınır köylerine ait bulgular analiz 

edildiğinde araştırma verilerini sağlayan toplam katılımcı sayısı 85 kişidir (Tablo 4): 

Erkek bireylerin 21-25 yaş aralığındaki oranı %  4.3, 26-30 yaş aralığındaki oranı 

4.3,  31-35 yaş aralığındaki oranı  %  18.9, 36-40 yaş aralığındaki oranı % 11.6, 41-

45 yaş aralığındaki oranı % 18.9, 46-50 yaş aralığındaki oranı % 14.5,  51-55 yaş 

aralığındaki oranı % 15.9, 56-60 yaş aralığındaki oranı % 5.8 ve 60 yaş üstü erkek 

katılımcı oranı da % 5.8’dir. Erkek katılımcıların en düşük yaş grubu 21-25 yaş 

aralığında ve en yüksek yaş grubu ise 60 yaş ve üstüdür. Ağırlıklı olarak erkek 

katılımcı oranı 31-35 yaş ve 41-45 yaş grubudur. Kadın katılımcıların 21-25 yaş 

aralığındaki oranı % 12.5, 31-35 yaş aralığındaki oranı % 31.25, 36-40 yaş 

aralığındaki oranı % 6.25, 41-45 yaş aralığındaki oranı % 6.25, 46-50 yaş 

aralığındaki oranı % 12.5, 51-55 yaş aralığındaki oranı % 6.25 ve 60 yaş üstü yaş 

aralığı % 25 dir. Erkek katılımcılar için ortalama yaş 43.1 ve yaş aralığı 43-45,  kadın 

katılımcılar için ise ortalama yaş 42.9 ve yaş aralığı da 43-45’dir. 

 

Tablo 3’e göre katılımcı grubun 31-35 yaş aralığı ve altı kadın ve erkek tüm bireyler 

dikkate alındığında % 50’lik (68 kişiden 34 kişi) bir oran çıkarken; Tablo 4’ e göre 

ise bu oran % 30.6’dır (85 kişiden 26 kişi). Buna göre, Akçakale ve Reyhanlı ilçe 

köyleri 31-35 yaş ve altı gruplar karşılaştırıldığında; Akçakale ilçe köylerinde 

örneklem grubunun yarısının erişkin ya da genç erişkin bireylerden oluştuğu 

izlenimini vermekte; buna karşın, Reyhanlı ilçe köylerinde bu oran belirgin bir 

şekilde düşerek daha ziyade erişkin bireylerden oluştuğu yönündedir. Bu sonuç her 

iki örneklem grubunun yaş ortalamasıyla uyum göstermektedir. Bunu genel nüfüs 

yoğunluğuna uyarladığımızda, Akçakale örneklem grubunun Reyhanlı’ya göre daha 

genç bireylerden oluşan bir nufüs yapısına sahip olduğu söylenebilir. 

                       

   2.2. Örneklem Gruplarının Öğrenim Durumu 

 

      Akçakale köylerine ilişkin verileri incelediğimizde (Tablo 5), erkeklerin % 15 okur 

yazar olmayan, % 6,7 okuma yazma bilmekle birlikte ilkokula gitmemiş, 68.3’ü 

ilkokul mezunu ve  % 10 ise lise mezunudur.  Bayanların ise % 62.5’i okuma yazma 

bilmemekte, % 12.5’i okuma yazma bilmekte ancak okula gitmemiştir, % 25’ ise 

ilkokul mezunudur. Reyhanlı köylerine ilişkin verileri incelediğimizde (Tablo 5), 
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erkek bireylerde okuryazar olmayanların oranı % 4.3, okula gitmeyenlerin oranı % 

1.5, ilkokul mezunu oranı % 58, ortaokul mezunu oranı % 7.2, lise mezunu oranı % 

18.9 ve üniversi mezunu oranı ise % 10.1’dir. Aynı durumu kadın bireyler 

bakımından incelediğimizde okuryazar olmayanların oranı % 6.25, okula 

gitmeyenlerin oranı  % 6.25,  ilkokul mezunu oranı % 62.5, ortaokul mezunu oranı  

% 18.75 ve üniversite mezunu oranı % 6.25’dir.  

 

    Tablo 5: Örneklem Gruplarına Ait Öğrenim Durumu 

 

Eğitim durumu 

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Okuryazar değil  

9 

 

15 

 

5 

 

62.5 

 

3 

 

4.3 

 

1 

 

6.25 

Okuryazar ama okula gitmeyenler  

4 

 

6.7 

 

1 

 

12.5 

 

1 

 

1.5 

 

1 

 

6.25 

İlkokul mezunu  

41 

 

68.3 

 

2 

 

25 

 

40 

 

58 

 

10 

 

62.5 

Ortaokul mezunu     

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

7.2 

 

3 

 

18.75 

Lise mezunu  

6 

 

10 

 

- 

 

- 

 

13 

 

18.9 

 

- 

 

- 

Üniversite mezunu  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

7 

 

10.1 

 

1 

 

6.25 

Toplam   60 100 8 100 69 100 16 100 

      

 

   Akçakale ve Reyhanlı köylerinin öğrenim durumunu cinsiyetlere göre 

karşılaştırdığımızda her iki grubun da eğitim durumu oldukça düşük olup ilkokul 

mezunu oranı belirgin şekilde yüksektir. Erkek katılımcıların ortalama eğitim düzeyi 

3.7 iken kadınlarda ise 2.7’dir. Bu durumda erkeklerin eğitim düzeyinin kadınların 

eğitim düzeyinden daha fazla olduğu söylenilebilir. Bu bağlamda köyler arasında 

ayrıma gidilmeden cinsiyet ile öğrenim durumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 

adına Ki Kare testi uygulanmıştır. Örneklem grubuna ait bazı gözlem değerlerinin 

eksik olmasından dolayı, sağlıklı bir sonuç elde edebilmek adına kayıp olan bazı 

gözeler birleştirilmiştir. Chi-Square (Ki Kare)  testi sonucunda bulunan (α = 0,05 

yanılma düzeyinde, 2 =299,765)  p=0,000 < α=0,05 olduğu için erkekler ve 

kadınlar arasında eğitim durumu bakımından farklılık olduğunu  % 95 güven aralığı 
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ile istatistiksel olarak söylemek mümkündür. Yani eğitim durumu bakımından 

cinsiyetler arasındaki fark anlamlı bulunmuş olup bir ilişki olduğu söylenebilir.  

 

  Akçakale ve Reyhanlı katılımcı grubu karşılaştırıldığında, tüm eğitim düzeyleri 

arasında belirgin bir fark olduğu görülmektedir; en yüksek fark ise üniversite 

eğitiminde çıkmaktadır. Akçakale köylerindeki katılımcıların, erkek bireyler için bu 

oran % 26.5 iken; buna karşın Reyhanlı köylerindeki katılımcıların,  erkek bireyler 

için bu oran % 43.6’dır. Aradaki % 17.1’lik bu oransal fark Reyhanlı katılımcılarının 

Akçakale ilçe köylerine göre erkek katılımcıların eğitim düzeyi (üniversite) ve 

süresinin çok daha fazla olduğudur. Buradan Reyhanlı köyünde ailelerin, eğitim 

düzeyi beklentisinin daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 

   Söz konusu ilişkiyi anlamlaştırma noktasında, ailelerin erkek ve kız çocukları için 

istemiş olduğu eğitim düzeyi ayrı ayrı incelenmiştir. Katılımcılara çocuklarınızın kaç 

yaşına kadar okumasını istersiniz? sorusu yöneltilmiştir. Buna göre, Akçakale 

köylerindeki katılımcıların erkek çocukları için istediği eğitim düzeyine yönelik 

sayısal veriler şöyledir (Tablo 6): İlköğretim % 19.1, lise % 23.5, yüksekokul % 

10.3, üniversite % 26.5, üniversite üstü % 20.6’ dır. Reyhanlı köylerindeki 

katılımcılara ilişkin sayısal veriler incelendiğinde (Tablo 6): İlköğretim % 7, lise % 

15.3, yüksekokul % 5.9, üniversite % 43.6 ve üniversite üstü % 28.2’dir.  

 

Tablo 6:  Ailelerin Erkek Çocukları İçin İstediği Eğitim Düzeyi 

 

Erkek çocukları için 

 

Akçakale köyleri 

 

     Reyhanlı köyleri 

 

       N        %        N    % 

İlköğretim        13      19.1         6     7 

Lise      16      23.5      13   15.3 

Yüksek okul        7      10.3        5     5.9 

Üniversite       18      26.5      37    43.6 

Üniversitenin daha üstü       14      20.6      24    28.2 

Toplam       68      100      85     100 

 

 

  Akçakale ve Reyhanlı köylerinde ailelerin erkek çocukları için istedikleri eğitim 

düzeyi bakımından (üniversite ve üniversite üstü birlikte değerlendirilmiştir) 

karşılaştırması yapılırsa; α = 0,05 yanılma düzeyinde; 2 =13,022 Chi-square (Ki 
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Kare) testi sonucunda bulunan p = 0,005 < α = 0,05 olduğundan aileler tarafından 

erkek çocuklar için istenilen eğitim düzeyi bakımından Akçakale ve Reyhanlı köyleri 

arasında farklılık olduğu  % 95 güven aralığı ile istatistiksel olarak anlamlı  olduğu 

söylenilebilir. Yani erkek çocuklar için ailelerin istediği eğitim düzeyi bakımından 

Akçakale ve Reyhanlı köyleri arasındaki anlamlı bir fark bulunmuş olup bu iki köy 

arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Ortalamalara bakılırsa Akçakale köyünün 

ortalaması (üniversite ve üniversite üstü isteyen ortalama aile sayısı) 16, Reyhanlı 

köyünün ise 30’dur. Buradan Reyhanlı köylerindeki ailelerin erkek çocukları için 

eğitim düzeyi beklentisinin Akçakale köylerine göre daha yüksek olduğu 

söylenelebilir. 

 

Akçakale köylerindeki katılımcıların kız çocukları için istemiş olduğu eğitim 

düzeyine ilişkin verileri incelersek (Tablo 7): ilköğretim % 57.4, lise % 17.6, 

üniversite % 14.7 ve % 10.3’dür. Reyhanlı köyelerini incelediğimizde(Tablo 7): 

ilköğretim % 40, lise % 18.9, yüksekokul % 1.1, üniversite % 27 ve üniversite üstü 

% 13’dür.  

 

 Tablo 7: Ailelerin Kız Çocukları İçin İstediği Eğitim Düzeyi 

 

Kız çocukları için 

 

Akçakale köyleri 

 

     Reyhanlı köyleri 

 

        N       %       N       % 

İlköğretim         39     57.4      34      40 

Ortaokul         -       -       -       - 

Lise       12     17.6      16      18.9 

Yüksek okul        -        -        1      1.1 

Üniversite        10     14.7      23       27 

Üniversitenin daha üstü          7     10.3      11       13 

Toplam        68     100      85     100 

 

Akçakale ve Reyhanlı köylerinde ailelerin kız çocukları için istedikleri eğitim düzeyi 

bakımından (üniversite ve üniversite üstü olmak üzere) karşılaştırılsa; α = 0,05 

yanılma düzeyinde; 2 =11,667 Chi-square (Ki Kare) testi sonucunda bulunan p = 

0,008 < α = 0,05 olduğundan aileler tarafından kız çocukları için istenilen eğitim 

düzeyi bakımından Akçakale ve Reyhanlı köyleri arasında farklılık olduğu % 95 

güven ile istatistiksel olarak söylenilebilir. Yani kız çocukları için ailelerin istediği 
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eğitim düzeyi bakımından, Akçakale ve Reyhanlı köyleri arasındaki fark anlamlı 

bulunmuş olup bu iki örneklem grup arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Ayrıca 

ortalamalara bakılırsa Akçakale köyünün ortalaması (üniversite ve üniversite üstü 

isteyen ortalama aile sayısı) yaklaşık olarak 9, Reyhanlı köyünün ise 17’dir. Buradan 

Akçakale köylerindeki örneklem grubunun kız çocukları için arzu edilen eğitim 

düzeyinin, Reyhanlı örneklem grubuna göre çok daha düşük düzeyde olduğu 

sonucunu çıkarabiliriz.   

 

2.3. Örneklem Gruplarının Mesleki Durumu 

 

Her insanın yaşamını idame ettirebilmek amacıyla toplumsal yaşamda belli bir 

alanda uğraş verdiği ya da kabiliyetine inandığı bir mesleği vardır. Bu manada her 

alanda bilgi, beceri ve yeteneklerin paylaşıldığı ya da ortaya konulduğu birbirinden 

farklı pek çok meslek dalı vardır.  Bu durum kişinin eğitimine, bilgisine, tecrübesine 

ve çalışmasına göre değişebilmektedir. Bildiğimiz pek çok meslek dalı olmakla 

birlikte araştırma yapılan alanın karmaşık bir örgütlenmeden uzak olması, 

uzmanlaşma ve iş bölümünün zayıf olması, popülasyon üyelerinin belli meslek 

alanlarında yoğunlaşmasına ve tablo 8’de sunulan mesleklerde kısıta gitmemize 

neden olmuştur. 

                       

Tablo 8: Örneklem Gruplarına Ait Meslek Durumu 

 

Meslek durumu 

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Kamu: memur, işçi                   

2 

 

3.3 

 

- 

 

- 

 

5 

 

7.3 

 

1 

 

6.25 

Çiftçi  

42 

 

70 

 

- 

 

- 

 

42 

 

60.9 

 

- 

 

- 

Serbest Meslek(esnaf, taşımacılık, 

sanatkarlar… 

 

7 

 

11.7 

 

- 

 

- 

 

9 

 

13 

 

- 

 

- 

Özel sektör(hizmet elemanı: garson, 

şöfer, pazarlama..                                 

 

9 

 

15 

 

- 

 

- 

 

8 

 

11.6 

 

- 

 

- 

Emekli  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2.9 

 

- 

 

- 

Ev Hanımı                               

- 

 

- 

 

8 

 

100 
 

- 

 

- 

 

15 

 

93.75 

Düzensiz işler  

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

3 

 

4.3 
 

- 

 

- 

Toplam    

60 

 

100 

 

8 

 

100 

 

69 

 

100 

 

16 

 

100 
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Akçakale ilçe köylerini incelendiğimizde (Tablo 8); örneklemi oluşturan erkek 

bireylerin büyük çoğunluğunun mesleği  % 70 oranla çiftçi, % 3,3’ü si kamuda, % 

11,7’ si serbest meslek ve % 15 lik kesim ise özel sektörde çeşitli alanlarda 

çalışmaktadır. Kadın bireylerin ise tamamı ev hanımıdır.  Reyhanlı köylerinin meslek 

durumu analiz edildiğinde(Tablo 8),  erkeklerin  % 7.3’ü kamuda, % 60.9’u çifçi, % 

13’ü serbest meslek, % 11.6 sı özel sektör, % 2.9’u emekli ve  % 4.3’ü düzensiz 

işlerde çalışmaktadır. Kadın bireylerin ise % 6.25’i kamuda ve % 93.75’i ev 

hanımıdır. 

 

Her iki ilçeye ait yerleşim yerlerinin sosyo-ekonomik yapısı dikkate alındığında 

çifçilik mesleğinin yüksek oranlı çıkması beklenen bir durumdur. Tercihdeki temel 

sebep ise bölgeye ilişkin geçim kaynaklarının tarımsal faaliyetlere dayanması ve 

buna bağlı olarak da çifçilik mesleğinin en kabul edilebilir; hatta statüsü yüksek bir 

meslek olarak görülmesidir. Akçakale ilçe köyleri bakımından ikincil olarak tercih 

edilen meslek grubu ise özel sektörde çalışmaktır. Özellikle kurumsal olmayan 

kişi(ler) yanında vasıflı ya da vasıfsız işçi, şöfer ve diğer alanlarda mesleki faaliyet 

gösterilmektedir. Serbest meslek olarak çalışabilmek (özellikle kendi namına 

şöförlük veya esnaflık yapmak her iki ilçe köyü bakımından da en sık karşılaşılan bir 

durumdur) diğer bir sık karşılaşılan meslek dalıdır.   

 

Öte yandan, haneden ayrılma çoğu zaman ailedeki bekar kız ve erkek bireylerin 

evlenmesiyle gerçekleşir. Yapılan nitel gözlem ve söyleşilerde yeni yetişen genç 

bireylerin, eğitim, çalışma veya sosyo-kültürel nedenlerden ötürü kısmi ya da uzun 

vadeli göçlerle bölge alanı dışına çıkmak isteyeceği, süreç içerisinde çifçilik 

mesleğinin dışındaki meslek gruplarında faaliyet göstereceğidir. Özellikle bu durumu 

Akçakale köylerinden ziyade Reyhanlı köyleri için ifade etmek mümkündür. Ancak 

gelecekte bu söylencenin değişeceğine dair kanaat de güçlüdür. Öyleki,  süreç içinde 

artan nufusa bağlı olarak miras yoluyla toprağın parçalanması ve küçülmesi, toprağın 

ekonomik açıdan değer olma özelliğini ortadan kaldıracaktır. Kişinin zamanla 

ekonomik ihtiyaçlarını karşılayamaması nedeniyle tarım dışı alanlara yönelmesi 

çifçilik mesleği dışında faaliyetlerde bulunmayı zorunlu kılacaktır. 
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2.4. Örneklem Gruplarının Gelir Seviyesi 

 

Araştırma bölgelerinin temel gelir kaynağı tarıma ve hayvancığa dayanmaktadır. 

Tarımsal faaliyetlerle aileler, kendi ihtiyaçlarını karşılamanın yanında dış satım 

yoluyla önemli bir gelire de sahip olurlar; bunun yanında hayvancılık ise daha çok 

aile içi tüketim ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Özellikle köylerin, merkezleşme 

derecesinin yüksekliği (merkezi yönetimle olan sosyal, ekonomik ve kültürel 

bütünleşme düzeyi), kendi kendine yeten bağımsız ekonomiden, süreç içinde 

merkeze tam bağımlı bir ekonomik modelin ortaya çıktığı köy ekonomilerini ortaya 

çıkarmaktadır.  Bu kapsamda, köy-kent arasındaki iktisadi faaliyetlerin yoğunlaşması 

köylerin belli bir manada refah seviyesinin de yükselmesine neden olmaktadır. 

Çünkü köylerde yürütülen tarımsal faaliyetlerin birçoğu merkezi yönetimle birebir 

ilişki içinde olmayı gerekli kılmaktadır. Örneğin, Akçakale köylerinde pamuk 

tarımına uygulanan destekleme alımları yoluyla doğrudan merkezi yönetimin yerel 

ekonomiye müdahalesi ve bunu iç ve dış piyasaya açması yerel ve merkezi 

ekonominin ne kadar iç içe geçtiğinin de bir göstergesi olabilmektedir. Araştırma 

sahalarını incelediğimizde ise bir yanı içe kapalı, bir yanı ise kısmı ölçüde kentle 

enteğre olabilen bir ekonomik model ortaya çıkmaktadır. 

 

Tablo 9: Örneklem Gruplarına Ait Gelir Durumu 

                      

 Gelir seviyesi            

  

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

 Düşük 

 

 

29 

 

48.3 

 

5 

 

62.5 

 

26 

 

37.7 

 

3 

 

18.75 

 Orta 

 

 

28 

 

46.7 

 

3 

 

37.5 

 

34 

 

49.3 

 

12 

 

75 

 İyi 

 

 

2 

 

3.3 

- -  

9 

 

13 

 

1 

 

6.25 

 Çok iyi 

 

 

1 

 

1.7 

- - - - - - 

Toplam    

60 

 

100 

 

8 

 

100 

 

69 

 

100 

 

16 

 

100 

 

 

Akçakale köylerindeki katılımcıların gelir dağılımını gözden geçirirsek (Tablo 9); 

erkek bireylerin % 48.3’ü düşük gelire, % 46.7’ si orta gelire,  % 3.3’ü iyi gelire ve 

1.7’ si çok iyi gelir seviyesine sahiptir. Kadınların ise  % 62.5’i düşük ve  % 37.5 ‘i 
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orta gelir grubudur. Sayısal verilere göre 68 kişiden 34 kişi (% 50) gelirini düşük 

olarak nitelemektedir.   Bu anlayışa göre popülasyonun yarısı kendisini yoksul olarak 

görmektedir. Yaklaşık olarak örneklem grubunun yarısı olan 68 bireyden 31 birey ise 

( % 45.6’lık) orta gelir seviyesine sahip olduğunu beyan etmiştir.  Buna karşılık 

gelirini iyi yada çok iyi olarak görenlerin oranı % 4.4  ile  oldukça düşüktür. Bu da 

yörenin ekonomik yapısı dikkate alındığında nispi ölçüde uyumlu olduğu 

söylenebilir. Son yıllarda GAP’ın Şanlıurfa ayağının bitirilmesi ve daha önceden 

kullanılmayan tarımsal alanların sulanmasıyla ciddi anlamda ürün artışı sağlanmıştır.  

Özellikle kazancı yüksek olan pamuk gibi endüstri bitkilerinde kayda değer yüksek 

artışlar, geçiminin büyük çoğunluğunu çifçilikten sağlayan yöre halkının gelir 

seviyesini de belirgin şekilde arttırmıştır.  

 

Reyhanlı köylerinin gelir durumu analiz edildiğinde (Tablo 9);  erkek bireylerin % 

37.7 si düşük gelire, % 49.3’ü orta gelire, % 13 ’ü iyi gelir seviyesine sahiptir. 

Kadınların ise  %  18.75’i düşük ve %  75’i orta gelir ve % 6.25’i iyi gelir grubudur.  

Erkeklerin yaklaşık yarısı kendisini orta gelir grubuna dahil ederken, bu oran 

kadınlarda % 75’e çıkmaktadır. Durumunu iyi olarak dile getirenlerin erkeklerin 

oranı % 13 olurken, kadınlarda bu oran % 6.25’e düşmektedir.  Katılımcılarının 

genel gelir seviyesi, 85 kişiden 46 kişinin (% 54.1) yaklaşık orta düzeyde gelire sahip 

olduğu görülmektedir. Böyle bir sonuç Reyhanlı sınır köylerinin ekonomik yapısı 

dikkate alındığında kısmi ölçüde tutarlı olarak düşünülebilir. 

 

Tablo 10: Örneklem Gruplarına Ait Aylık Ortalama Gelir Miktarı 

                      

 Gelir seviyesi            

  

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

500TL’den az 16 26.7 4 50 20 29 4 25 

500-1000TL 27 45 4 50 27 39.1 10 62.5 

1000-1500TL 13 21.7 - - 10 14.5 - - 

1500-2000TL 3 5 - - 7 10.2 - - 

2000-2500 TL 1 1.6 - - 2 2.9 1 6.25 

2500-3000TL     - - - - 1 1.4 1 6.25 

3000 TL ve Üstü - - - - 2 2.9 - - 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 
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Akçakale köylerinden elde edilen verilere göre (Tablo 10), erkeklerin % 26.7 si 

500TL’den az, % 45’i 500-1000TL arası, %  21.7  si 1000-1500TL arası ,%  5’i  

1500-2000TL arası ve  % 1.6’ sı da 2000-2500 arasında bir gelire sahiptir.  Kadın 

katılımcılar ise %  50 si 500TL den az ve % 50 si de 500-1000TL arasında bir gelire 

sahiptir.   Söz konusu durum Reyhanlı ilçe köyleri açısından değerlendirildiğinde 

(Tablo 10);  erkeklerin % 29’u  500TL’den az, % 39.1’i 500-1000TL arası, % 14.5’i 

1000-1500 TL arası, % 10.2’si 1500-2000TL arası, % 2.9’u 2000-2500TL arası, % 

1.4’ü 2500-300TL arası ve % 2.9’ u da 3000TL ve üzerinde bir gelire sahiptir. 

Kadınların ise % 68.75’i 500TL’den az, % 18.75’i 500-1000TL arası,% 6.25’i 2000-

2500 TL arası ve  %  6.25’i  de 3000 TL ve üstü bir gelire sahiptir.  

 

Akçakale ve Reyhanlı köyleri gelir ortalamaları yönünden karşılaştırıldığında 

Akçakale örneklem grubunun ortalama geliri 764.7 TL, Reyhanlı örneklem grubunun 

ortalama geliri 844.1dir. Buradan Reyhanlı köyünün gelir ortalamasının Akçakale 

köyünün gelir ortalamasından daha fazla olduğu söylenilebilir. Chi-Square (Ki Kare)  

testi sonucunda (α = 0,05 yanılma düzeyinde; 2 =83,882) bulunan p=0,000 < 

α=0,05 olduğu için köyler arasında gelir ortalamaları bakımından farklılık olduğunu 

% 95 güven ile istatistiksel olarak söylemek mümkündür. Yani gelir ortalaması 

bakımından Akçakale köyü ile Reyhanlı köyü arasındaki fark anlamlı bulunmuş olup 

bu iki köy arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. 

 

2.5. Örneklem Gruplarının Sağlık Güvencesi 

 

Tablo 11: Örneklem Gruplarına Ait Sağlık Güvencesi Durumu 

 

Sağlık Kurumu 

Akçakale köyleri 

 

Reyhanlı köyleri 

 

N % N % 

Emekli sandığı - - 10 11.7 

SSK 9 13.2 7 8.2 

Bağ kur 17 25 17 20 

Yeşil kart 19 28 43 50.6 

Özel - - - - 

Hiçbiri 23 33.8 8 9.5 

Toplam 68 100 85 100 
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Her iki örneklem grubuna ailenin bağlı olduğu sağlık kurumu sorulmuştur.  Akçakale 

köylerindeki katılımcıların yanıtları analiz edildiğinde(Tablo 11): % 13,2’si SSK’ya, 

% 25’i bağkur’a, % 28’i yeşil kartta sahip olduğunu beyan ederken, % 33.8’i hiçbir 

sağlık kurumuna bağlı olmadığını belirtmiştir.  Reyhanlı köylerindeki katılımcıların 

cevapları incelendiğinde(Tablo 11): % 11.7’si emekli sandığı, % 8.2’si SSK, % 20’si 

bağkur, % 50.6’sı yeşil kartlı olduğunu söylerken % 9.5’i ise hiçbir sağlık kurumuna 

bağlı olmadığını söylemiştir.  Her iki örneklem grubuna ait veriler karşılaştırıldığında 

Reyhanlı örneklem grubunun % 9.5 lik oranla ve Akçakale örneklem grubun ise  % 

33.8 ‘lik oranla hiçbir sağlık güvencesine bağlı olmadığıdır.  Bu durum Reyhanlı 

köylerinin Akçakale köylerine göre oransal olarak çok daha yüksek düzeyde 

kamunun sağlık haklarından yararlandığı sonucunu vermektedir. 

 

3. Örneklem Gruplarının Sosyal-kültürel Özellikleri 

 

Sosyal ve kültürel özelliklerin analizi, bir grubun aile yaşamını, sosyal durumunu ya 

da belirli bir köyün örf, adet, davranış ve tutumlarına… ilişkin önemli bilgiler 

verebilmektedir. Örnegin, katılımcıların kardeş sayısı, çocuk sayısı ve hane içinde 

aile büyüklerinin yer alması, evlenme yaşı, akraba evliliğinin yaygınlığı…gibi 

bilgiler aile yapısına ve o topluluğa özgü önemli veriler sağlayabilmektedir.  

 

3.1. Örneklem Gruplarına Ait Kardeş ve Çocuk Sayısı 

    

Akçakale köyleri katılımcıların gösterge aralığı içindeki kardeş sayısı oranı 

şöyledir(Tablo 12): 2-4 arasında  % 8.8, 5-7 arasında % 22,   8-10 arasında % 36.8, 

11-13 arasında  % 19.1, 14-16 arasında % 7.4, 20-22 arasında 1.4 ve 23-25 sayıları 

arasındaki kardeşe sahip olanların oranı % 4.5’ dir.  Tablodaki bir diğer veri olan 

çocuk sayıları oranı baktığımızda ise;  2-4 aralığında  % 30.8,  5-7 aralığında % 17.7, 

8-10 aralığında 29.5 ve 11-13 aralığındaki çocuk sayısı oranı  % 22 dir. Akçakale 

köylerine ilişkin hane başına düşen ortalama kardeş sayısı oranı 9.6 ve hane başına 

düşen ortalama çocuk sayısı oranı 7.2’dir.  Bu oranlar, o grup içinde sayısal olarak 

kalabalık aile yapılarının var olduğunu işaret etmektedir. Çocuk ve kardeş sayısı 

ortalamaları dikkate alındığında, özellikle 8 ile 10 çocuk ve 11 ile 13 çocuk 

arasındaki çocuk sayılarına karşılık gelen oranların yüksek değer çıkması o 
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popülasyon içinde ileriye yönelik genç nufüs oranının yüksek olacağını 

göstermektedir. 

 

Tablo 12: Örneklem Gruplarına Ait Kardeş ve Çocuk Sayısı 

                      
 Hane halkı 

gösterge aralığı 

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Kardeş sayısı Çocuk sayısı Kardeş sayısı Çocuk sayısı 

N % N % N % N % 

 2-4 6 8.8 21 30.8 11 13 38 45.8 

 5-7 15 22 12 17.7 28 33 25 30.1 

 8-10 25 36.8 20 29.5 37 43.5 14 16.9 

11-13 13 19.1 15 22 7 8.2 6 7.2 

14-16 5 7.4 - - - - - - 

18-20 - - - - - - - - 

20-22 1 1.4 - - 2 2.3 - - 

23-25 3 4.5 - - - - - - 

Toplam 68 100 68 100 85 100 83 100 

 

Araştırma yapılan diğer bir saha olan Reyhanlı köylerine ilişkin bilgiler 

incelendiğinde iki bireyin çocuğu olmadığından oranlamaya (çocuk sayısına) dahil 

edilmemiştir.  Buna göre katılımcıların gösterge aralığı içindeki kardeş sayısı oranı 

şöyledir (Tablo 12): 2-4 arasında  % 13, 5-7 arasında % 33, 8-10 arasında % 43.5, 

11-13  %  8.2 ve 20-22  gösterge aralığı içindeki kardeşe sahip olanların oranı % 2.3’ 

dir.  Tablodaki bir diğer veri olan çocuk sayıları oranı; 2-4 aralığında  % 45.8,  5-7 

aralığında % 30.1,  8-10 aralığında 16.9 ve 11-13 aralığındaki çocuk sayısı oranı ise 

% 7.2 dir.  Çocuk sayıları oranı ise 2-4 aralığında % 45.8,  5-7 aralığında % 30.1, 8-

10 aralığında % 16.9 ve 11-13 aralığında çocuk sayısı oranı % 7.2’dir. Reyhanlı 

köylerine ilişkin aile başına düşen ortalama kardeş sayısı 7.9 ve çocuk sayısı ise 

5.5’dir.   Hane başına düşen ortalama kardeş sayısı topluluk içinde yüksek bir oran 

çıkmakta ve buna karşılık gösterge aralıkları içinde karşılık bulan ortalama çocuk 

sayısı oranında belirgin bir düşme gözlenmektedir.  Bu durum topluluk içi nufus 

oranı yüksek olsada ileriye yönelik genel nufüs popülasyonun da bir düşme 

gözlenebileceğine işaret etmektedir. Öte yandan, Akçakale ve Reyhanlı örneklem 

gruplarına ilişkin ortalama kardeş ve çocuk sayısı karşılaştırıldığında Akçakale 

örneklem grubunun nicel büyüklüğünün daha fazla olduğu söylenebilir.   
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3.2. Hane İçinde Eş ve Çocuk Harici Başka Aile Bireyiyinin Yaşayıp 

       Yaşamaması Durumu 
 

Örneklem grubuna aile (hane) içinde başka eş ve çocuk harici aile bireyi (büyük 

baba, büyük anne, evli kardeş) olup olmadığına yönelik soru sorulmuştur.  Buna göre 

(Tablo 13);  Akçakale köyüne ait katılımcıların  % 66.2 ‘si yok cevabını verirken,  % 

33.8’ i ise var cevabı vermiştir. Aynı soruya Reyhanlı örneklem grubunun % 22.3’ü 

var olarak cevaplarken, % 77.7’lik bir oranda ise hayır olarak karşılık vermiştir. 

Genel anlamda her iki yerleşim türünde de çekirdek aile oranı oldukça yüksektir.  

Ancak Akçakale ve Reyhanlı köylerindeki oransal değerlere bakıldığında Reyhanlı 

köylerinde çekirdek aile yapısının daha fazla görüldüğüdür. Bu oranlamaya baba ya 

da annenin ölmesi ya da bakıma muhtaç olması nedeniyle oğlu veya kızı yanında 

yaşamasını da eklediğimizde çekirdek aile oranı daha da artacaktır.  

 

Tablo 13: Hane İçinde Eş ve çocuk Harici Başka Aile Bireyi(leri) yaşayıp Yaşamaması 

Aile içinde eş ve çocuk harici yaşayan aile bireyi  

Var mıdır? 

Akçakale köy. Reyhanlı köy. 

N % N % 

 Var 23 33.8 19 22.3 

 Yok 45 66.2 66 77.7 

 Toplam 68 100 85 100 

 

Türkiye’de aile yapısı bölgelere göre birçok değişkeni içerinde barındıran kompleks 

bir yapı görünümündedir. Bunda birçok faktör etkili olmakla birlikte bölgeler 

arasındaki ekonomik farklılık, sosyo-kültürel faktörler (eğitim düzeyi, örgütlenme 

biçimleri, ahlaki değerler, geleneklere ve adetler bağlılık…)  temel nedenler olarak 

gözükmektedir. Aile üzerine yapılan çalışmalarda genel kanaat, Anadolu toplumunda 

özellikle kırsal bölgelerde geniş aile yapısının baskın bir figür olduğudur. Geçmişte 

Anadolu’da kırsal yerleşkelerde geniş aile yapısının çok yoğun olduğu ve köy 

yaşamının geniş aile yapısını arttırdığı yönünde kalıplaşmış izlenimler vardır. Ayrıca, 

çekirdek ailenin saneyileşme ve şehirleşmenin doğal bir sonucu olarak kabul 

edildiğine dair kalıplaşmış düşünceler vardır. Timur(1972:9,31), yapısalcı-işlevci 

yaklaşıma göre geniş aile tipi bu olguyu desteklemektedir. Tarıma dayalı 

ekonomilerde fonksiyonel olan geniş aile tipi sanayi toplumlarında zamanla işlevini 

yitirdiğidir. Köy mekânlarında ve az gelişmiş ülkelerde bu aile türü daha yaygın 

şekilde gözlenmektedir.  Anodolu toplumunda yapılan araştırmalarda geniş aile 
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yapısı kırsal bölgede % 25.4 olurken, kentsel alanlarda bu oranın % 4,6 olduğu 

yönünde tespitlerde bulunmuştur. Oysaki sınır köylerimizde yaptığım araştırmalarda 

çekirdek aile tipinin kırsal bölgelerde de yaygın bir kültür, yaygın bir yaşam tarzı 

olarak halen sürdürüldüğüdür. Sayısal olarak elde edilen oran dağılımı da çekirdek 

aile yapısını destekler niteliktedir.  Dolayısıyla kentsel yaşam alanlarında olduğu gibi 

bu alanlarda da çekirdek aile tanımını karşılayan birçok köy yerleşkesi 

bulunmaktadır.  Kaldı ki bu oranlamaya mücbir sebepleri de -evlenmeyen kardeş, 

aile büyüklerinden birinin ölmesi gibi nedenlerden ötürü aile bireylerinin tümünün 

aynı ortamı paylaşma zorunluluğu- dahil ettiğimizde oransal olarak çekirdek aile 

oranı daha da yükselecektir. 

 

Diğer yandan, Almanya ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde belli eyaletlerde hem 

inanç hem de geleneklerine bağlılık unsurunun bir sonucu olarak kentsel alanlarda da 

geniş aile tipini görmek mümkündür. Ancak geniş manada düşünüldüğünde birçok 

çekirdek aile, soy örgütlenmesi adı altında bireysellikten ziyade toplu bir davranış 

tarzı gösterebilmektedir. Bu yönüyle çekirdek aile yapısı, niceliğinin yanında nitelik 

olarak da tarif edilmeli ve tartışılmalıdır. Diğer yandan, çekirdek aile tipini kişinin, 

önceden ya da sonradan kazandığı ve sürdürdüğü kültürel bir olgu ya da bağımsız 

olma güdüsünün bir gereği (ekonomik, sosyal ve kültürel yönden) olarak ortaya 

koyduğu bir davranış biçimi olarak da düşünebiliriz. Örneğin, eve gelen bir 

büyükanne veya büyükbabanın kişinin çocukluk döneminden bu yana sürdürülen 

otorite-yetke ilişkisini kullanarak kişiyi sınırlandıracağı görüşü bireyin kişilik 

yapısında yerleşmiş bir durum olabilir ki böyle bir olasılık, kişinin geniş aileye 

yönelik güdüsel olarak verdiği tepkisel bir yaklaşım tarzı olarak değerlendirebilir. 

Aslında bizler çekirdek aile yapısının getirdiği, kendimiz için kamusal alan olarak 

nitelediğimiz bağımsız aile yaşantımızdan taviz vermek istememekteyiz. Bunun 

yanında her ne kadar özgür bir aile yaşantısı sürdürmek istesek de topluluk halinde 

yaşamayı en azından akrabalık bağlarının sürdürülmesini isteriz. Örneğin akrabalık 

ilişkisi içinde olduğumuz kişilerle yakın çevrede oturma beklentimiz(aynı mahalle, 

aynı sokak hatta aynı apartmanda) olabilmektedir. Dolayısıyla, toplumsal olarak bir 

tarafımız özğür bir aile yaşantısı isterken, diğer tarafımız akrabalık ilişkilerinin 

yoğun olduğu bir akrabalık bağı beklentisi içinde oluruz. Bunun orta yolu ise tam 
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bağımsız olmayan; ancak kendi içinde bir o kadar özgür olabilen özerk bir aile 

yapısına ihtiyacın bulunmasıdır.  

 

3.3. Örneklem Gruplarına Ait Evlenme Yaşı 

 

Evlilik, aile birliliğinin oluşturmak üzere bir araya gelen tarafların karşılıklı olarak 

bu durumu taahhüt etmesidir. Bir çok farklı kültürde farklı şekillerde ortaya çıkabilen 

bu anlayış, bazı toplumlarda resmi bir nitelik olarak önem kazanırken bazı gruplarda 

ya da toplumların alt kültürlerinde ise uygulamada ritüel ya da dinsel bir sembol 

olarak önem atfedilmektedir.  Bir toplumda ya da grupta evlenme yaşı çoğu durumda 

kişinin bağlı olduğu topluluğa özgü kültürel özelliklerle ve yasal normlarla doğrudan 

ilişkilidir. Ülkemiz Medeni Kanunu bakımından bu durumu değerlendirdiğimizde 

yasal evlilik yaşı,  kadın ve erkek bireyler için en az 17 yaşın tamamlanması, yani 18 

yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Geleneksel ve kırsal yaşam şeklinin 

ağırlıklı olarak benimsendiği topluluklarda ise genel kanı örneğin, Doğu ve Güney 

Anadolu bölgelerini düşündüğümüzde evlilik yaşının belirgin şekilde düştüğü 

yönündedir.  

 

Erken yaşta evlenme geleneği geleneksel, geniş aile biçininin temel özelliğidir. 

Özellikle erkek çocukların askere gitmeden evlendirilmeleri, kız çocuklarının buluğ 

çağıyla beraber daha önceden kiminli evlendirileceğinin önceden belirlenmesi ve 

çoğu durumda da 15 ile 17 yaşları arasında evlendirilmeleri bu gibi topluluklarda 

beklenen bir durumdur. Oysa bu vaziyet kentsel yaşam alanlarında pek kabul 

görmemekte hem erkek hem kız birey bakımından evlenecek çiftlerin belirli bir 

olgunluğa ulaşmaları beklenmektedir. Akçakale ve Reyhanlı köylerinden elde edilen 

nitel ve nicel bulgular, zamanla evlenme yaşı konusunda her iki örneklem grupta da 

kısmen de olsa bir çözülme yaşanacaği yönündedir. 

 

Akçakale köylerinden elde edilen verilere göre (Tablo 14);  erkeklerin, % 1.7’ si nin 

11-13 yaş aralığında, % 8.3’ ünün 14-16 yaş aralığında, % 11.7’ sinin 17-19 yaş 

aralığında, %33.3’ ü nün 20-22 yaş aralığında, % 26.7’ si nin 23-25 yaş aralığında, % 

13.3’ü 26-28 yaş aralığında ve % 5’i nin 29-31 yaş aralığında evlendiği 

görülmektedir. Kadınlar ise  % 25’i 14-16 yaş aralığında, % 50’si 17-19 yaş 

aralığında ve % 25’i ise 20-22 yaş aralığında evlenmektedir. 
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Tablo 14: Örneklem Gruplarına Ait Evlenme Yaşı 

                      

İlk evlenme yaşı 

 

        Akçakale köyleri          Reyhanlı köyleri 

     Erkek Kadın   Erkek Kadın 

   N   %     N    %    N    %    N   % 

11-13    1  1.7    -     -    1   1.5    -    - 

14-16    5  8.3    2   25    1   1.5    3 18.75 

17-19    7 11.7    4   50    3   4.3    8   50 

20-22   20 33.3    2   25   15   21.7    4   25 

23-25   16 26.7    -     -   21   30.5    -    - 

26-28    8 13.3    -    -   18   26    1  6.25 

29-31    3   5    -    -    9   13    -    - 

32-34    -   -    -    -    1   1.5    -    - 

Toplam   60 100    8  100   69   100   16 100 

 

 

Reyhanlı köylerine ilişkin bulgular incelendiğinde (Tablo 14);  erkeklerin 11-13 yaş 

aralığında % 1.5, 14-16 yaş aralığında % 1.5, 17-19 yaş aralığında % 4.3, 20-22 yaş 

aralığında % 21.7, 23-25 yaş aralığında % 30.5, 26-28 yaş aralığında % 26, 29-31 yaş 

aralığında % 13 ve 32-34 yaş aralığındaki oranı % 1.5’dir.  Kadınların ise 14-16 yaş 

yaş aralığındaki oranı % 18.75, 17-19 yaş aralığındaki oranı % 50, 20-22 yaş 

aralığındaki oranı % 25 ve 26-28 yaş aralığındaki oran % 6.25’dir.  

 

Her iki örneklem grup içinde kadınların yaş aralığının erkeklere göre belirgin bir 

düşüş yaşandığı yönündedir. Bu durum, Türk Aile Yapısı ve araştırma alanının 

kültürel yapısıyla birlikte değerlendirildiğinde beklenen bir durumdur. Özellikle 

kırsal yerleşkelerde kız çocuğunun ergenliğe geçmesiyle beraber namus veya 

kalıplaşmış kültürel yapının bir gereği olarak- topluluk içi kız çocuğuna biçilen rol-

çoğu durumda kiminle ve ortalama hangi yaşta evleneceğinin önceden 

kararlaştırılması kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine sebep olabilmektedir. 

 

Chi-Square (Ki Kare)  testi sonucunda (α = 0,05 yanılma düzeyinde; 2 =89,529)  

p=0,000 < α=0,05 olduğu için erkekler ile kadınlar arasında evlenme yaşı ortalaması 

bakımından farklılık olduğunu % 95 güven ile istatistiksel olarak söylemek 

mümkündür. Yani evlenme yaşı ortalaması bakımından kadınlar ile erkekler 

arasındaki fark anlamlı bulunmuş olup evlenme yaş ortalamaları bakımından kadınlar 
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ile erkekler arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. Erkeklerde ortalama yaş 23.2 iken 

kadınlarda ise 18.3 dür. 

 

Akçakale ve Reyhanlı köylerini karşılaştırdığımızda, Chi-Square (Ki Kare)  testi 

sonucunda(α = 0,05 yanılma düzeyinde; 2 =34,465)  bulunan p=0,000 < α=0,05 

olduğu için erkeklerin evlenme yaş ortalamalarının Akçakale ve Reyhanlı köylerinde 

farklılık gösterdiğini  % 95 güven ile istatistiksel olarak söylemek mümkündür. Yani 

erkeklerin evlenme yaş ortalamaları bakımından, Akçakale ve Reyhanlı köyleri 

arasındaki fark anlamlı bulunmuş olup bu iki araştırma alanı arasında bir ilişki 

olduğu söylenebilir.  Akçakale köylerinde erkeklerde evlenme yaş ortalaması 22 

iken, Reyhanlı köylerindeki erkeklerin yaş ortalaması 24.4 tür.  Bu durum erkeklerde 

evlenme yaş ortalamasının Reyhanlı köylerinde daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 

 

Chi-Square (Ki Kare)  testi sonucunda(α = 0,05 yanılma düzeyinde; 2 =8,083) 

bulunan p=0,094 > α=0,05 olduğu için kadınların evlenme yaş ortalamalarının 

Akçakale ve Reyhanlı köylerinde farklılık göstermediğini  % 95 güven ile 

istatistiksel olarak söylemek mümkündür. Kadınların evlenme yaş ortalamaları 

bakımından,  Akçakale ve Reyhanlı köyleri arasındaki fark anlamsız bulunmuş olup 

bir ilişki yoktur(evlenme yaş ortalamaları yaklaşık aynı değerdedir) denilebilir. 

  

3.4. Örneklem Gruplarına Ait Evlenme Türleri 

      

Anthropologlar, değişik topluluklarda görülen evlenme biçimlerini her topluluğun 

kendi içindeki öznel koşullara göre değerlendirmiş ve değişik toplumlarda görülen 

evlenme türleri üzerine farklı birçok sınıflandırma ortaya koymuştur. Evlenme türleri 

birden çok farklı değişkenlerin bir arada olduğu etkenler neticesinde ortaya 

çıkmaktadır. İnsanın sosyo-kültürel yapısını birçok değişkenin şekillendirdiği 

düşünülürse, insan habitatının da en önemli evresini oluşturan evlenme olgusu ve 

onun biçiminin birçok farklı türünün gözlenebilmesi olasıdır. Özellikle günümüzde 

sanayileşmiş toplumlarda görülen evlilikte karar verme süreci daha ziyade ben 

merkezci yapını hakim olduğu bir anlayış içinde daha bireysel kararlar neticesinde 

şekillenmektedir. Oysaki, geleneksel yaşam tarzının hakim olduğu topluluklarda eş 

tercihi ve evlilik türü sosyal ve kültürel yapının daha baskın olduğu, onu 
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şekillendirdiği, çoğulcu anlayışın karar verici olduğu bir takım sınırlamalar 

sonucunda ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bu durumu kırsal yerleşim alanlarında-

aşiret örgütlenmesinde yaygın bir uygulama olarak- çok daha rahat 

gözlemliyebilmekte ve görebilmekteyiz. 

 

Tablo 15: Örneklem Gruplarına Ait Evlenme Şekli 

                      

Evlenme şekli 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Akraba evliliği 18 30 4 50 22 31.9 6 37.5 

Akraba evliliği, anlaşarak 20 33.3 2 25 38 55 8 50 

Akraba evliliği, berdel 5 8.3 - - 1 1.5 - - 

Görücü usulü, berdel 4 6.7 - - - - - - 

Görücü usulü, anlaşarak 13 21.7 2 25 8 11.6 2 12.5 

Kaçarak - - - - - - - - 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Akçakale köyleri örneklem grubuna ait verilere baktığımızda (Tablo 15); erkeklerin 

% 30’ u akraba evliliği, % 33.3’ü akraba evliliği ve anlaşarak, % 8.3’ü akraba evliliği 

ve berdel, % 6.7’si görücü usulü ve berdel ve % 21.7’ si nin ise görücü usulü ve 

anlaşarak evlilik yaptığı ortaya çıkmaktadır.  Buna karşın kadın bireylerin ise % 50’si 

akraba evliliği, % 25’i akraba evliliği ve anlaşarak ve % 25’ i ise görücü usulü ve 

anlaşarak evlilik yapmıştır. Cinsiyetler arası akraba evlilik oranına baktığımızda 

erkeklerde bu oran % 71.3,  kadınlarda ise % 75’ dir.  Bu durum cinsiyetler arasında 

akraba evlilik oranları bakımından belirgin bir fark olmadığını ve anlamlı bir 

ilişkinin olmadığını göstermektedir. Geleneksel aile yapısında karşılaşılan diğer 

evlenme şekillerini incelediğimizde görücü usulü evlenme şekli oransal olarak 

yüksek olduğunu görmekteyiz.  Bu durum nitel anlamda araştırma yapılan alanla 

uyumludur. Berdel tipi evlilik ise bir diğer karşılaşılan evlilik türüdür. Görüşmelerde 

özellikle ekonomik kaygının, başlık parası geleneğinin sürdürülmek istenmesi kişileri 

bu tarz evlilik yapmaya iten nedenlerin başında gelmektedir.  

 
        Akçakale ilçe köyünde berdel evliliği yapan, çiftçilikle uğraşan ellidokuz yaşında olan bir 

birey, berdelin nedeni olarak yoksulluğu göstermiştir. Özellikle başlık parasının 

uygulanması ve erkek tarafından o döneme ilişkin başlık parasının yüklüce talep edilmesi-
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şimdilerde kız tarafı ailesinin statüsüne göre ya da akrabalık ilişkilerinin konumuna göre az 

ya da çok olabilmektedir- berdelin yaygınlaşmasının temel sebebi olarak göstermiştir. 

Bunun yanında eğitimsizliğin getirmiş olduğu bilinçsizlik berdel tipi evliliğin yapılmasında 

diğer bir unsur olarak söylemiştir. 

 

Reyhanlı köylerine ilişkin bulgular analiz edildiğinde (Tablo 15); erkeklerin % 

31.9’u akraba evliliği, % 55 akraba evliliği ve anlaşarak, % 1.5’i akraba evliliği ve 

berdel ve  % 11.6’sı görücü usulü ve anlaşarak evlilik yapmıştır. Kadınların ise % 

37.5’u akraba evliliği, % 50’si akraba evliliği ve anlaşarak ve % 12.5’u görücü usulü 

ve anlaşarak evlilik yaptığını belirtmiştir. Bulgulara göre cinsiyet ayrımı olmaksızın 

değerlendirildiğinde araştırma yapılan Reyhanlı köylerinin çok yüksek oranda akraba 

evliliği yaptığı gözlenmektedir.  Erkeklerde bu oran % 88.4 olurken kadınlarda ise % 

87.5’dir.  Bu durum Akraba evliliği yapan Akçakale köyleriyle karşılaştırıldığında, 

sanılanın aksine Reyhanlı köylerinde akraba evliliği oranı Akçakale köylerine göre 

ortalama her iki cinsiyet açısından da % 10 yüksek çıkmaktadır. Bu durumu Reyhanlı 

köylerinde geleneksel yapılanmaya bağlılığın ve güven duygusuna verilen önemin 

bir sonucu olarak görebiliriz. 

 

Akçakale ve Reyhanlı köylerinde evlenme türleri bakımından (akraba evliliği, akraba 

evliliği anlaşarak, akraba evliliği berdel, görücü usulü anlaşarak, görücü usulü berdel 

) karşılaştırması yapılırsa; α = 0,05 yanılma düzeyinde; Chi-square (Ki Kare) testi 

sonucunda bulunan p = 0,000 < α = 0,05 olduğundan evlenme türleri bakımından 

Akçakale ve Reyhanlı köyleri arasında fark olduğunu % 95 güven ile istatistiksel 

olarak söylemek mümkündür. 

 

Gelişmiş toplumların birçoğunda evlilik kararı iki karşı cinsin karşılıklı anlayış, sevgi 

ve aşk gibi birlikteliğe ilişkin temel değerlerin ön plana çıkarılmasıyla 

gerçekleşirken; geleneksel, ataerkil yapının hakim olduğu topluluklarda eş seçimi, 

karşı iki cinsin ortaklaşa aldıkları bir karardan ziyade, ailenin ileri gelenlerinin 

kararları tarafından gerçekleşmektedir. Yani evlilikteki belirleyici temel unsur, çoğu 

durumda erkek ve kız tarafındaki ale büyüklernin, erkek bireylerin (baba, büyük 

baba, dayı …) evliliğe rıza göstermesidir. Buna ilişkin söylenceyi şöyle 

sürdürebiliriz. Araştırma yapılan bir Reyhanlı köyünde, dikkat çekici bir unsurda 

ortalama yaşları 37-50 yaşlarında olan bazı bayanların hiç evlilik yapmamış 
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olmasıdır.  Dikkat çekiçidir; çünkü içe dönük geleneksel toplumlarda kadınlar, küçük 

yaşta evlendirilmekte ve evlenmek böylesi topluluklarda özellikle bayanlar için 

neredeyse bir yükümlülük olarak görülmektedir. Bu konuya ilişkin yaptığım 

görüşmelerde bazı bayanların bekâr oldukları ve hiç evlenmedikleri gözlemlenmiştir. 

 
       Bunun sebebine ilişkin açıklama ise, soy dışına, akraba harici kızın verilmek 

istenmemesidir. Bayanların tümü evlenmeyi istediklerini; ancak evlenebilmeleri için aynı 

soyadı taşıyan akrabalardan evlenmeleri gerektiği, akraba harici başka bir köyden 

evlenmelerinin köyün kuralları gereği mümkün olmadığıdır. Bundan dolayı da 

kendilerinden ömürlerinin sonuna kadar bekâr olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda 

olduklarını ifade etmişlerdir. 

  

Reyhanlı’da araştırma yapılan,  bir diğer köyde bu konuya ilişkin çarpıcı bir sohbet 

gerçekleştirilmiştir.   

 
Çifçilikle uğraşan lise mezunu 50 yaşında bir birey bu konuda şöyle söylemiştir: ‘Kızının 

eğitim dolayısıyla il dışına çıktığını ve orada sevdiği bir insanla evlenmek istediğini ve 

bunun üzerine kızını köyünden olmayan yabancı birisiyle evlendirdiğini söylemiştir. 

Kızının köyün harici, akraba dışından bir kişiyle evlenmesinden sonra, köyde hiçbir 

akrabasının kendisiyle ve ailesiyle konuşmayarak ailesinin yalnızlaştırıldığını, köyün terk 

edilmesi konusunda telkinde bulunulduğu hatta daha da ileri gidilerek ölümle birkaç defa 

tehdit bile edildiğini’ söylemiştir.  

 

Tablo 16: Ebeveynlerin Çocukları İçin Akraba Evliliği İsteyip İstemediği Düşüncesi 

                      

Düşünceler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Akraba evliliği yapsın 20 33.3 2 25 25 36.3 10 62.5 

Kişisel tercih 17 28.4 3 37.5 19 27.6 1 6.25 

Akraba harici yapsın 14 23.3 2 25 18 26 3 18.75 

Kısmet 10 15 1 12.5 7 10.1 2 12.5 

 Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Bu konuya yönelik diğer bir tespit de, ebeveynlerin çocukları için akraba evliliği 

isteyip ismemesi noktasındaki düşünceleridir. Bu kapsamda katılımcılara, 

çocuklarınızın bir akrabanızla mı yoksa akraba dışı birisiyle mi evlenmesini tercih 

edersiniz? Sorusu yöneltilmiştir. Akçakale köylerine ilişkin veriler analiz edildiğinde 
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(Tablo 16);  erkeklerin   % 33.3’ü akraba evliliği, % 28.4’ü kişisel tercih, % 23.3’ü 

akraba harici bir evliliği tercih edeceklerini ve % 15’i ise kısmet olarak 

cevaplamıştır. Kadınların ise % 25’i akraba evliliği yapmasını, % 37.5’i kişisel 

etrcih, % 25’i akraba dışı ve % 12.5’i kısmet olarak cevaplandırmıştır. Reyhanlı 

köylerine ilişkin veriler değerlendirildiğinde (Tablo 16); erkekeklerin % 36.3’ü 

akraba evliliği, % 27.6’sı kişisel tercih, % 18’i akraba harici ve % 10.1 kısmet olarak 

cevaplandırmıştır. Kadın katılımcıların ise % 62.5’i akraba evliliği, % 6.25’i kişisel 

tercih, % 18.75’i % akraba harici ve % 12.5’i ise kısmet olarak cevaplandırmıştır.  

 

Akçakale köyleri incelendiğinde ebeveynlerin, akraba evliliği istemesi ve bunun 

yanında azımsanmıyacak bir oranda akraba dışı evliliğin tercih edilmesidir. Reyhanlı 

köylerine baktığımızda ise yaklaşık olarak benzer sonuç burada da görülmektedir. 

Ancak ebeveynler arasındaki cinsiyet farkına dikkat çektiğimizde Reyhanlı 

köylerindeki bayan katılımcıların erkeklere göre yüksek bir oranda akraba evliliğini 

çocukları için tercih etmesidir ki bu düşündürücü bir noktadır. Olayı daha çok gelin 

almak olarak kabul edersek şayet, kadın ebeveynin aile içinde eve gelecek gelin 

karşısında kendisini bir tür güvence altına almak istemesi akraba evliliğini tercih 

noktasında önemli kılabilmektedir. 

 

Tablo 17: Tarafların Eş Seçimi Bireysel Tercihleriyle mi, Yoksa Aile Meclisi Kararı 

ile Olur? 

 

 Düşünceler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

     N    %      N    % 

Aile meclisi     41   60.3      49  57.6 

Bireysel tercih     27   39.7      36  42.4 

 Toplam     68   100      85  100 

 

 

Buna benzer diğer bir yaklaşım da akraba evlilikleri, evlenecek kişilerin bireysel 

tercihleriyle mi yoksa aile meclisi kararı ile mi olur? Sorusunun katılımcılara 

yöneltilmesidir.  Akçakale köylerine ilişkin verileri değerlendirdiğimizde ( tablo 17); 

% 60.3 aile meclisi ve % 39.7’si ise bireysel tercih olarak cevaplamıştır. Reyhanlı 

köylerine ilişkin verilere baktığımızda (Tablo 17); % 57.6 aile meclisi ve % 42.4 

bireysel tercih olarak belirtilmiştir.  Bu sonuç her iki örneklem grubu içinde beklenen 

bir durumdur. Bunun yanın da bireysel tercih kararı da tarafların eş seçimi 
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noktasında aileler için önemli gözükmektedir. Ancak geleneksel yapının hakim 

olduğu bu gibi topluluklarda kişisel tercihler daha çok ailelerin yönlendirmeleriyle 

gerçekleşmektedir ki bu durumun da göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Akraba 

örgütlenmelerinde eş tercihi çoğunlukla grup içi ilişkiler neticesinde ortaya çıkar. 

Bireylerin eşlerini kendileri seçmeleri böylesi toplumlarda daha çok anne ve 

babanın(daha ziyade babanın kararı) kararıyla şekillenmektedir. Özellikle genç 

kızların evliliklerinde temel belirliyici etken doğrudan aile olmaktadır. Diğer bir 

mana ile bu gibi topluluklarda aileler, çocukları için eş seçerken soydanlık ilişkisi 

gereği yakın akaraba ya da aynı soyada sahip kişilerden eş tercihlerini 

kullanmaktadır. Ayrıca yakın sosyo-ekonomik düzey, çalışkanlık veya gelinin 

hamarat olması, ahlaklılık, değerlere bağlılık gibi nitelikler de eş seçiminde önemli 

olabilmektedir.  Öte yandan, eğitim seviyesinin yükselmesi-özellikle kız çocukları 

bakımından- ve ekonomik yetkinlik düzeyindeki artış aile kurumunun kendisinde de 

bir değişim oluşturacaktır.  Böyle bir sonuç haliyle ailelerin karar alma süreçlerini de 

etkileyerek anne ve babaların aile içindeki yetkilerinde bir kısıtlama getirecektir. 

Dolayısyla zamanla- bunu daha ziyade Reyhanlı köyleri için söylemek mümkündür- 

evliliklerde bireysel tercihlerin hem erkek hem de bayanlar bakımından daha ağırlık 

kazanacağı düşünülmektedir. 

3.5.  Köy Dışına (Akraba Harici)  Kız Verilip Verilmeyeceği Durumu 

Soya dayalı örgütlenmelerde akraba evliliği yaygın bir uygulamadır.  Doğal olarak 

da evlilikler aynı grup ya da topluluk içinden yapılır. Bunun tespitine yönelik 

olarak(akraba evliliğinin yaygın olma durumu) katılımcılara, yukarıdaki verileri 

pekiştirici nitelikte olan akraba evliliğinin köy içinde yaygın bir gelenek olup 

olmadığına yönelik soru yöneltilmiştir. Her iki örneklem grubundaki tüm bireyler 

akraba evliliğinin yaygın olarak uygulanan evlilik şekli olduğunu belirtmişlerdir. 

Buna ilişkin bir soruda köyün dışına akraba harici kız verilir mi? Sorusunun 

katılımcılara yöneltilmesidir. 
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Tablo 18: Ailelerin Köy Dışına Kız Verilip Verilmeyeceği Konusundaki Düşünceleri 

 

        Düşünceler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

     N    %      N    % 

Orta düzeyde verilir    18  26.5     33  38.8 

Az verilir    36   53     21  24.7 

Çok az verilir    14  20.5     28   33 

Hiç verilmez     -     -      3   3.5 

 Toplam    68   100     85  100 

 

Akçakale köyleri incelendiğinde (Tablo 18); % 26.5 orta düzeyde verilir, % 53 az 

verilir ve % 20.5’ ise çok az düzeyde akraba dışı kızın verileceğini beyan etmişlerdir. 

Buna karşılık Reyhanlı köylerindeki katılımcıların cevapları incelendiğinde (Tablo 

18); % 38.8  orta düzeyde, % 24.7 az düzeyde, % 33 çok az düzeyde ve % 3.5’ lik bir 

oran ise akraba harici köyün dışına kız verilmeyeceğini beyan etmişlerdir. Hem 

Akçakale hem de Reyhanlı köyleri bakımından bu sonuç geleneksel örgütlenme 

yapısıyla uyum göstermektedir. Her iki araştırma sahasındaki veriler 

karşılaştırıldığında ise (oranlamada az verilir ve çok az verilir cevapları dikkate 

alınmamıştır) oransal olarak Reyhanlı sınır köylerinin (% 78.5) Akçakale sınır 

köylerine (57.6)  göre daha kapalı ve soydanlık ilişkisinin bu alanlarda daha yoğun 

olarak yaşandığını söyleyebiliriz.  

3.6. Örneklem Gruplarına Ait Akraba Evliliği Derecesi 
                   
                 

Tablo 19: Akçakale ve Reyhanlı Köylerine Ait Akraba Evliliğinin Türü 

                      

Akraba evliliğinin türü 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Amca kızı/oğlu 30 69.8 4 66.8 22 36 8 57.2 

Teyze kızı/oğlu 2 4.6 - - 2 3.3 1 7.1 

Hala kızı/oğlu 3 7 1 16.6 3 4.9 - - 

Dayı kızı/oğlu 2 4.6 1 16.6 4 6.6 1 7.1 

Babalar amca çocukları 6 14 - - 9 14.8 3 21.5 

Soya dayalı uzak akraba - - - - 21 34.4 1 7.1 

Toplam 43 100 6 100 61 100 14 100 
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Akçakale köylerine ilişkin verileri analiz ettiğimizde 68 bireyden 49 kişi (% 72) 

akraba evliliği yapmıştır. Bunlardan Tablo 19’a göre akraba evliliği yapan 43 erkek 

bireyden,  % 69,8’i amcakızı, % 4.6 teyzekızı, % 7 hala kızı, % 4.6’sı dayıkızı ve 

14’ü ise soya dayalı akraba evliliği yapmıştır. Akraba evliliği yapan kadın 

bireylerden 6 kişi ise % 66.8 amcaoğlu, % 16.6 halaoğlu ve % 16.6 dayıoğlu evliliği 

yapmıştır. Her iki cinsiyet içinde amcakızı/oğlu evliliği oranı belirgin bir şekilde 

yüksektir. 

 
Örneğin, Akçakale ilçe köyünde görüştüğüm öğretmen Lisesi mezunu,  kızını erkek kardeşinin 

oğluyla evlendiren 55 yaşındaki bir birey, kızının evine istediği zaman girip çıkabildiğini ve 

böylece kızını rahatça görebildiğine değinerek aile içi ilişkilerin sürekliliği ve güvene dayalı 

ilişkilerin önemi bakımından akraba evliliğinin önemine vurgu yapmıştır (psikolojik faktör, 

akraba evliliğinin nedenine ilişkin)  

          

Reyhanlı köylerini incelediğimizde 85 bireyden 75 kişi (% 88.2)  akraba evliliği 

yapmıştır. Tablo 19’ a göre erkeklerden akraba evliliği yapan 63 kişiden,  % 35’i 

amcakızı, % 3.1’i teyzekızı, % 4.8’i halakızı, % 6.3’ü dayıkızı, % 14.3’ü babalar 

amca çocukları ve % 36.5 ise soya dayalı uzak akraba evliliği yapmıştır.  Bayanların 

ise (akraba evliliği yapan 14 kişi)  % 57.2’si amcaoğlu, % 7.1’i teyzeoğlu, % 7.1’i 

dayıoğlu ve % 21.5’i babalar amca çocukları ve % 7.1’i ise soya dayalı uzak akraba 

evliliği yapmıştır. Örnekleme ait cinsiyetleri kendi arasında karşılaştırdığımızda 

erkeklerde amcakızı ve soya dayalı akraba evlilik oranı yüksek çıkarken, kadınlarda 

ise belirgin şekilde amcaoğlu ile yapılan evlilikler yüksek oranlıdır.  Bunun yanında 

soya dayalı evliliklerin temelini oluşturan, diğer bir akraba evliliği seçeneği olan 

eşlerin babalarının amca çocuğu olması durumu bayanlarda görülen ikinci en yüksek 

oranlı evlilik tercihidir. 

 

Bu tür kırsal alanlarda akraba evliliğinin önemli bir kısmı kardeş çocukları arasında 

gerçekleşen amcakızı ve amacaoğlu evlilikleri şeklindedir ve özellikle ataerkil 

gruplarda kardeşler arasındaki dayanışmayı ve aile birliğini güçlendirmek için tercih 

edilmektedir. Her iki örneklem grup içinde soydanlık ilişkisine bağlı akraba evliliği 

oranı belirgin şekilde yüksektir. Buradan grup içi evliliklerin, bu tür toplulukların 

aile sisteminde önemli bir olguyu oluşturduğu sonucuna ulaşabiliriz. Örneğin, her iki 

örneklem içinde söylenecek olursa grup içinde bir başkasıyla evlendirilecek olan 
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kızın evlendirilmeden önce amcaoğlundan görüş istenmesi ve bunun amcaoğlu hakkı 

olarak isimlendirilmesi topluluk içinde bu tür evliliklere verilen önemi gösterir. 

 

3.7. Örneklem Gruplarının Akraba Evliliği Hakkındaki Düşünceleri 

 

İnsanları akraba evliliğine iten birçok neden olmakla birlikte genel kabul gören 

yaklaşımlar bulunabilmektedir. Örneğin, ekonomik kaygılar (baslık parasının hiç 

alınmaması ya da az alınması, miras paylaşımı…),  bölgesel nedenler, soyo-kültürel 

nedenler… gibi faktörleri sayabilmek mümkündür. Ülkemiz koşullarını 

düşündüğümüzde ise tüm bu sayılan unsurları akraba evliliğini teşvik edici faktörler 

olarak görebiliriz. 

 

Tablo 20: Örneklem Gruplarının Akraba Evliliği Hakkındaki Düşünceleri 

                      

  Görüşler 

     Akçakale köyleri                                  Reyhanlı köyleri 

    Erkek  Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Rahat anlaşma ve güven duygusu 18 30 3 37.5 6 8.7 3 18.75 

Kısmet 4 6.6 1 12.5 16 23.1 1 6.25 

Kabul edemediğim bir düşünce 5 8.4 - - 8 11.6 2 12.5 

Sürdürülen geleneksel(kültürel) yapı 23 38.4 4 50 21 30.5 7 43.75 

Kişisel tercih - - - - - - - - 

Sevgi 4 6.6 - - 12 17.4 2 12.5 

Kan testi yapıldıktan sonra evlenilebilir 2 3.4 - - - - - - 

Başlık parasının getirdiği bir sonuçtur 4 6.6 - - - - - - 

Gerekli, olması gereken bir evliliktir - - - - 2 2.9 - - 

Cevapsız - - - - 4 5.8 1 6.25 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Akçakale köylerinde yapılan çalışmalarda,  örneklem grubuna sizleri akraba evliliğe 

iten nedenler nelerdir? diye sorulduğunda (Tablo 20); erkeklerin % 30’u rahat 

anlaşma ve güven duygusu, % 6.6’sı kısmet, % 8.4’ü hem sağlık sorunlarına neden 

olacağı hem de ileride aileler arasında anlaşmazlık çıkacağına dair düşüncelerden 

yola çıkarak bu tür evliliklerin, sakıncalı ve kabul edilemez olduğunu ifade 

etmişlerdir, % 38.4’ ü atalarından öyle gördüklerini ve böyle bir evliliği 

benimsediklerini ve sürdürülen geleneksel yapının bir sonucu olduğunu, % 6.6’ sı 
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severek evlendiklerini, % 3.4’ ü kan testi yapıldıktan sonra evlenilebileceğini ve % 

6.6’sı başlık parasının neden olduğu bir evlilik olarak cevaplamıştır. Kadınların ise % 

37.5’ i rahat anlaşma ve güven, % 12.5’ i kısmet ve % 50’si de sürdürülen geleneksel 

yaşam tarzının bir sonucu olarak cevap vermiştir.   

 

Bu konuda, Akçakale köy sakinlerinden akraba evliliğiyle ilgili yaptığım görüşmelerde bir kişi 

(49 yaşında ve çitçilikle uğraşmakta) akraba evliliklerini savunarak şöyle demiştir: Akraba 

evliliklerinin bir suç olamadığını, köyde herkezin akraba olmasından dolayı birbirine güven 

duyduğunu,  dayanışmanın çok yüksek olduğunu ve uzun yıllardan beri köyde bu yüzden hiç 

suç olmadığını; çünkü böyle bir durumda suç işlemek isteyen kişinin hemen cezasının 

verileceğini bildiğini ve kısaca akraba evliliğinin gerekli ve faydalı olduğunu söylemiştir. 

Bunun yanında zararları da olabileğini örneğin, köy öğretmenin akraba evliliğinden olmayan 

çocukların diğerlerine kıyasla daha erken öğrendiklerini ve bu durumu ise kabullendiklerini 

söylemişlerdir. 

 

Akraba evliliğini savunan diğer bir bireyde (33 yaşında, şöfer), akraba evliliği yapanların 

evliliklerinin daha uzun sürdüğünü, boşanma olayının olmadığını; çünkü evlenen çiftlerin 

çocukluktan beri birbirini tanıdığını, birbirlerinin kişiliğini bildiğini ve akraba evliliği 

yapanların diğer yabancılarla yapılan evliliklere göre daha kalıcı olacağını ve evliliklerinin 

yaşam boyu süreceğine olan inancını belirtmiştir.  

 

Reyhanlı örneklem grubuna ait verileri incelediğimizde (Tablo 20); erkeklerin % 

8.7’si rahat anlaşma ve güven duygusu, % 23.1’i kısmet, % 11.6’sı sağlık 

gerekçesiyle kabul etmediğim bir anlayış, % 30.5’i sürdürülen geleneksel yapı, % 

17.4’ü sevgi, % 2.9’u akraba evliliğinin gerekli bir evlilik tercihi olduğunu ve % 

5.8’i ise soruyu cevapsız bırakmıştır. Kadınların ise % 18.75’i rahat anlaşma ve 

güven duygusu, % 6.25’i kısmet, % 12.5’i kabul edemediğim bir düşünce, % 43.5’i 

sürdürülen geleneksel yapının ve bu anlayışa bağlı olarak aile büyüklerinin bileceği 

bir konu(ya da taktiri), % 12.5’i sevgi olarak cevaplarken % 6.25’i ise cevap 

vermemiştir. 

 

Hem tablo verileri hem de bire bir yapılan görüşmelerde her iki grup içinde ağırlıklı 

yaklaşım sürdürülen, yerleşik geleneksel yapının ve ailelerin bu tür evliliklerde 

önemli olduğudur. Anadolu toplumunda kırsal köy yerleşkelerinde gelenek, görenek, 

örflerin… sürdürülmesi inanç kadar kuvvetli bir özellik olabilmektedir.  Bu yönüyle 

akraba evlilikleri sürdürülen kültürel yapının önemli bir yansımasıdır. Ülkemizin 
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özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri’inde tanıdık bildik olarak ifade 

edilen insanlarla evlilik yapma -eşlerin akrabalar arasından seçme eğilimi-yerleşik 

hale gelmiş bir gelenektir. Özellikle alınacak gelinin huyunu suyunu bilmek olarak 

mecazlaştırılan kavramın altında yatan temel anlayış, aile içine gelecek olan gelinin 

akraba olması durumunda örf, adet ve geleneklere bağlı olacağı, aile büyüklerine 

karşı saygılı ve söz dinleyen bir kişi olacağıdır.  Böyle bir yaklaşım bireylerin 

istemeselerde (zorunlu olarak) bu türden evliliklere taraf olacağı yönündedir. Diğer 

bir düşünce olarak kabul edeceğimiz rahat anlaşma ve güven duygusunun evlilikte 

temel belirleyici etken olduğudur. Evliliğe taraf kişilerin severek evlenmesi ise çok 

düşük bir oran olmaktadır.  Özellikle severek evlenmede bireylerin küçük yaştan beri 

aynı çevrede ortak paylaşımda bulunarak büyümesi ve bunun gençler arasındaki 

duygusal bağlılığı ve yakınlık hisini arttırması evlilikte karar alma durumunda temel 

belirleyici neden olarak görülebilir. Yapılan çalışmada az bir kesim (özellikle 

ailesinde birinci derece yakını hasta olanlar) akraba evliliklerine karşı olduklarını 

söylemiştir. Tüm bu bilgilerin dışında tarıma dayalı iş gücüne olan talep bu tür 

alanlarda insan gücünü olan talebi de ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla akrabalık 

bağlarının, böylesi topluluklarda akraba evlilikleriyle yardımlaşma duygularını 

pekiştirmesi ve sürdürmesi bu tür evlilikleri tercih nedeni yapmaktadır. 

 

Verilen tabloya göre 1. ve 4. görüş için köyler arasında farklılık olup olmadığı α = 

0,05 yanılma düzeyinde araştırılırsa; 2 =10,765 Chi-square(Ki Kare) testi 

sonucunda bulunan p = 0,013 < α = 0,05 olduğundan 1. ve 4. Görüş bakımından 

Akçakale köyü ile Reyhanlı köyü arasında fark olduğunu %  95 güven ile istatistiksel 

olarak söylemek mümkündür. Yani sözü edilen görüşler bakımından Akçakale köyü 

ile Reyhanlı köyü arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Bu görüşler bakımından iki 

köy arasında bir ilişki olduğu söylenebilir. 

 

3.8. Örneklem Gruplarının Başlık Başlık Parası Algısı 

 

Akçakale verilerini incelediğimizde (Tablo 21); her iki cinsiyet içinde belirgin 

şekilde başlık parasının varlığı kabul edilmiştir. Erkek katılımcıların % 96.6’sı başlık 

parasının varlığını kabul ederken, % 3.4’ü ise başlık parasının olmadığını 

belirtmiştir.  Kadın bireylerde bu oranın erkeklere göre düşük kalması nedeni ise 
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olasılıkla kadın katılımcı sayısının azlığına bağlayabiliriz. Akçakale Köylerinin 

genelinde başlık parası yoğun bir şekilde uygulanmaktadır ve birçok köylü tarafından 

bu uygulamanın gerekliliği vurgulanmakta ve köylülerin hepsi ezberlemiş gibi aynı 

şeyi söylemektedir: 

 

Köylerinde kız tarafına para ödendiğini; ancak bunu başlık parası olarak görmediklerini ve bu 

ödenen para ile aslında kızın geleceğinin garanti altına alındığını söylemişlerdir. Ödenen bu 

para ile evin ve kızın ihtiyaçlarının karşılandığını ve gelinin gittiği evde tüm gereksinimleri 

karşılanmış bir şekilde yeni evine huzurlu gittiğini belitmişlerdir. 

 

Bu konuda orta yaşlı serbest meslekle uğraşan bir kişide başlık parasının gerekliliğini 

savunarak bir örnekle bu durumu açıklamaya çalışmıştır. Ona göre:‘‘yakın geçmişte akraba 

evliliği yapan amcakızı-amcaoğlu evliliğinde kız tarafı başlık istememiş hatta kızın babası 

masrafa girerek kızını evlendirmiştir. Çok geçmeden altı ay sonra erkek tarafı kızı baba evine 

göndermiş kısa zaman sonra da boşanmışlardır. Bu durum iki kardeş arasında husumet 

yaşanmasına ve köydeki huzursuzluğun artmasına neden olmuştur. Neyseki kızın başka bir 

ilden evlendirilmesiyle tamamen olmasa da husumet kalkmıştır’’. O kişi devam ederek şöyle 

söylemiştir: ‘‘Başlık parası kıza verilen değerdir ve eğer erkek tarafı kızın ailesine para ödemiş 

olsaydı bu evlilik devam ederdi. Bedel ödenmediğinden boşanma da kolaylaşmıştır’’. 

Diğer köylülerin aksine,  paşlık parasına şidetle karşı çıkan ve özellikle tek başına konuşmayı 

tercih eden yirmi üç yaşındaki bir kişi ise: ‘‘başlık parası yüzünden köyümde ve diğer köylerde 

birçok insan akraba evliliğine yöneliyor. Bunun temel sebebi akraba evliliğinde kız tarafından 

istenen başlık parasının daha az olmasıdır; diyerek başlık parasının kaldırılmasını ve bu 

uygulamanın cezalandırılmasını istemiştir’’. 

Tablo 21: Akçakale ve Reyhanlı Köylerine Ait Başlık Parası Algısı 

                      

 Başlık parası var mı? 

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Var 58 96.6 7 87.5 12 17.4 8 50 

Yok 2 3.4 1 12.5 57 82.6 8 50 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Reyhanlı köylerinden elde edilen verileri analiz ettiğimizde (Tablo 21); erkeklerin % 

17.4’ü başlık parasının olduğunu % 82.6 sı başlık parasının olmadığını beyan 

etmişlerdir.  Kadınların ise % 50 si başlık parasının var olduğunu % 50 si ise başlık 



 215 

parasının olmadığını belirtmiştir.  Katılımcıların bu konuya ilişkin görüşlerinde ise, ‘ 

köylerinde başlık parasının olmadığını; sadece (sandık içi) olarak ifade ettikleri 

sembolik bir mebla alındığını (ortalama 2000TL) ve bu parayla da evlilik öncesi 

ceyize küçük bir katkı sağlandığını’ belirtmişlerdir.   

Her iki araştırma sahasına ilişkin veriler karşılaştırıldığında; Akçakale köylerinde 

geçmişten günümüze başlık parası geleneğinin sürdürüldüğü ve bu uygulamanın 

olağan karşılandığı görülmektedir. Buna karşılık Reyhanlı köylerindeki görüşülen 

birçok kişi başlık parasına kesin bir şekilde karşı çıkmakta ve başlık parasının, 

geçmişte uygulanan bir anlayış olduğunu söylevini özellikle dile getirmektedirler. 

Reyhanlı köylerine ilişkin sayısal veriler ve gözlemsel bilgiler dikkate alındığında 

başlık parasının olmadığına yönelik kanaat daha güçlüdür.  

Diğer yandan başlık parası geleneğiyle doğrudan ilişkili diğer bir olguda geleneksel 

kültürlerde sürdürülen kuma geleneğinin varlığıdır. Araştırma yapılan sahanın 

özelliklerini dikkate aldığımızda, bu durumu erkeklerin birden çok bayanla 

gayriresmi evlenmesi olarak açıklanabilir. Geçmişte I. Dünya Savaşı veya diğer 

nedenlerden ötürü bayan sayısının fazlağı kişileri bu türden beraberliklere teşvik 

etmiştir. Ancak, zaman içinde toplumsal koşulların değişmesi, bu türden evliliklerin 

gerekliliğini azaltmış hatta ortadan kaldırmıştır. Günümüzde ise tamamen gösteriş ve 

beğeni uğruna bu gibi evliliklerin özellikle kırsal alanlarda kısmen de olsa 

sürdürüldüğü görülmektedir.  

Tablo 22: Akçakale ve Reyhanlı Köylerine Ait Kuma Geleneği Algısı 

 

        Düşünceler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

   N    %     N % 

Yaygın görülen bir uygulama   34    50      1   1.2 

Orta düzeyde görülen bir uygulama   11 16.1    12 14.1 

Çok az düzeyde görülen bir uygulama   20 29.4    41 48.2 

Böyle bir gelenek yoktur     3   4.5    31 36.5 

 Toplam   68 100    85 100 

Araştırma yapılan sahalarda katılımcılara, köyünüzde kuma geleneğinin görülüp 

görülmediği, görülüyor ise bu geleneğin hangi düzeyde gerçekleştiği sorulmuştur. 

Buna göre, araştırma yapılan Akçakale köylerinde kuma geleneneğinin olağan bir 
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durum olarak karşılanması ve  % 66.2 kuma görülmesi (yaygın ve orta düzey dikkate 

alınmıştır) ve nitel çalışmada katılımcıların neredeyse tamamına yakını bu olaya 

sıçak bakması, bu olayı kemikleşmiş ataerkil yapının diğer bir uzantısı olarak 

karşımıza getirmektedir. Reyhanlı köylerinde ise kuma geleneği az görülmekte ve 

yeni yetişen nesil de bu tür evliliklere karşı çıkmaktadır. 

3.9. Örneklem Gruplarının Yaşadığı Yerde Güven Durumu 

     

Akçakale köyleri analiz edildiğinde (Tablo 23); akrabalar arasındaki güven ilişkisini 

ölçmek maksadıyla en çok kime güvenirsiniz diye sorulmuş; erkeklerin % 50 si 

akrabalarıma, % 13.4’ü akrabalarıma ve köylülerime, 16.6’sı akrabalarıma ve 

komşularıma ve % 3.4’ü köylülerime ve  % 16.6 ‘sı hiç kimseye güvenmediklerini 

sadece kendilerine güvendiklerini belirtmişlerdir. Kadın katılımcıların ise % 75’ i 

akrabalarıma, % 12.5’i akrabalarıma ve köylülerime ve % 12.5’u akraba ve 

komşularına güvendiklerini söylemişlerdir. Grubun kadın ve erkek katılımcıların 

geneli dikkate alındığında % 93.3 oranla akrabalarına güven duygusu öne 

çıkmaktadır. 

 

Tablo 23: Örneklem Gruplarına Ait Güven Durumu 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Akrabalarıma 30 50 6 75 36 52.1 10 62.5 

Akrabalarıma ve köylülerime 8 13.4 1 12.5 14 20.3 2 12.5 

Akrabalarıma ve komşularıma 10 16.6 1 12.5 5 7.3 2 12.5 

Köylülerime 2 3.4 - - - - - - 

Komşularıma - - - - 5 7.3 - - 

Hiç kimseye 10 16.6 - - 9 13 2 12.5 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

                     

Reyhanlı köylerinden elde edilen bulgulara göre (Tablo 23); erkeklerin % 52.1’i 

akrabalarıma, % 20.3 akrabalarıma ve köylülerime, % % 7.3 akrabalarıma ve 

komşularıma, % 7.3 komşularıma ve % 13 ise hiçbir kimseye güven duymadığını 

belirtmiştir. Kadınların ise % 62.5’i akrabalarıma, % 12.5’i akrabalarıma ve 
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köylülerime, % 12.5’i akrabalarıma ve komşularıma ve % 12.5’u ise kendilerinden 

başka hiç kimseye güven duymamaktadır. Genel toplamda ise % 81.1 oranla 

akrabalarına güven duygusu ön plandadır. Bunun yanında araştırma alanının genelini 

düşündüğümüzde soydanlık ilişkisi gereği bu yerleşkelerde yaşayanlar,  hem 

birbirleriyle akraba hem köylü hem de komşu olmaktadır. Hal böyle olunca diğer 

cevapları da bulunan orana eklediğimizde güven aralığı duygusu çok daha yüksektir.   

                                

3.10. Örneklem Gruplarının Aile içi Kararlarda baskın olma durumu 

 

Geleneksel aile yapılarında karar vermeyi etkileyen en önemli faktörler cinsiyet ve 

yaşa bağlı olarak gelişen statü ilişkileridir. Çoğu durumda ailenin en yaşlısı ve erkek 

olma, karar almada baskın bir figürdür. Örneklem grubuna aile içi kararların 

alınmasında kararın kimin tarafından verildiği sorulduğunda, Akçakale köylerindeki 

(Tablo 24) erkeklerin, % 33.3 baba, % 1.7’si anne, % 21.7’i si anne baba birlikte, % 

20 si büyük baba ve 23.3’ü aile meclisi tarafından verilmektedir. Kadınlar ise % 75 

ile baba, % 12.5 anne ve baba birlikte ve aile meclisi karar vermektedir.  

 

Tablo 24: Örneklem Gruplarının Aile İçi Karar Alma Durumu 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Baba 20 33.3 6 75 27 39.1 6 37.5 

Anne 1 1.7 - - 2 2.9 1 6.25 

Anne ve baba birlikte 13 21.7 1 12.5 33 47.8 7 43.75 

Büyük baba 12 20 - - 3 4.4 - - 

Büyük anne - - - - - - - - 

Aile meclisi 14 23.3 1 12.5 4 5.8 2 12.5 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

 

Reyhanlı köylerindeki katlımcıların (Tablo 24) bilgilerine göre; erkeklerin % 39.1’i 

baba, % 2.9’u anne, % 47.8’i anne ve baba birlikte, % 4.4’ü büyük baba ve % 5.8’i 

aile meclisi tarafından karar alınır.  Kadın bireylerin ise % 37.5’i baba, % 6.25’i 

anne, % 43.75’i anne ve baba birlikte ve % 12.5’i aile meclisi tarafından karar verilir. 

Tablo 24’den elde edilen sayısal verilere göre karar alma durumunda cinsiyetler 
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arasında belirgin fark olmadığı ve yörenin yapısı dikkate alındığında beklenenin 

aksine, Reyhanlı köylerinde anne ve babanın karar alma aşamasında yaklaşık 

yarısının (86 bireyden 40 kişi, % 47) birlikte hareket ettiğidir. 

 

Verilen tabloya göre aile içi karar alma durumu bakımından Akçakale köyü ve 

Reyhanlı köyü arasında fark olup olmadığı α = 0,05 yanılma düzeyinde 

karşılaştırılmıştır; 2 =82,471 Chi-square (Ki Kare) testi sonucunda bulunan p = 

0,000 < α= 0,05 olduğundan aile içi karar alma durumu bakımından Akçakale köyü 

ile Reyhanlı köyü arasında fark olduğu,  % 95 güven ile istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki olduğu söylenilebilir. Ataerkil aile yapısında bir baba figürünün karar verme 

durumu çoğu zaman baba, büyük baba ya da aile meclisinde verilen kararlar 

doğrultusunda şekillenir.  Bu üç düşünceyi Akçakale ve Reyhanlı köyleri bakımından 

birlikte değerlendirirsek Akçakale köyleri için ortalama değer 77.9, Reyhanlı köyleri 

için ortalama değer 49.4 tür. Buradan da Akçakale köylerinde babanın, karar alma 

aşamasının Reyhanlı köylerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

 

Her iki örneklem grup içinde yapılan birebir görüşmelerde baskın aile yapısının 

aterkil olduğu bunun da tablo verileriyle (özellikle Reyhanlı köyleri ile) nispi oranla 

uyumlu olduğudur. Geleneksel yaşam biçiminin benimsendiği ataerkil aile 

yapılarında aile içi karar verme durumu tabloda da görüleceği üzere çoğunlukla baba 

ya da babasoylu akraba üyelerinin bir arada bulunduğu aile meclisinin kararlarıyla 

şekillenir.  Ancak görüşmelerde dikkati çeken önemli bir taraf erkeklerin yaklaşık 

olarak beklentiler doğrultusunda cevap vermesi; buna karşılık kadınların ise 

tereddütsüz olarak karar alma durumunda baba yanıtını vermeleridir. Bu da ataerkil 

yapıda hakim olan cinsiyet algısının nedenli kesin çizgilerle birbirinden ayrıldığının 

da bir işaretidir.  Bu yaklaşım, geleneksel aile yapısında otorite ailenin en yaşlı üyesi 

büyük baba ya da baba tarafından sağlanır; söylevini de destekler niteliktedir.  

 

4. Örneklem Gruplarının Sağlık Durumu Verileri 

 

Akraba evliliklerinin ortaya çıkardığı en önemli olumsuzlukların başında bu tür 

evliliklerden doğan çocukların ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşma durumudur. 

Akraba evliliklerinden kaynaklı hastalıklıkların tamamına yakını kalıtsal nitelikli 
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olup kuşaklar arası geçiş özelliği gösterir. Bu hastalıkların pek çoğunun tedavisi 

bulunmamakta; ancak hastalık erken teşhisle minumum düzeyde geriletilebilmekte 

ya da hastalığın seyri durdurulabilmektedir.  

 

Tablo 25: Akçakale köylerine Ait Genel Sağlık Durum Bilgileri 

Hasta sayısı Hastalık türü/Açıklama Yakınlık derecesi N 

1 Doğuştan körlük Oğlu 1 

2 Zihinsel engelli/kemik patolojisi Kardeşi 2 

2 Zihinsel engelli Kardeşi 3 

1 Zihinsel engelli Kızı 4 

2 Sağır ve dilsiz Kardeşi 5 

1 Sağır ve dilsiz Uzak akraba 6 

1 Doğuştan körlük Annesi 7 

2 Zihinsel engelli/kemik patolojisi Oğlu/ kızı 8 

1 Zihinsel engelli Kardeşi 9 

2 Felç Oğlu/ kızı 10 

1 Zihinsel engelli Kardeşi 11 

1 Zihinsel ve fiziksel engelli Kızı 12 

1 Düşük Kendisi 13 

1 Düşük Kızı 14 

Toplam: 19    

 

Tablo 26:   Reyhanlı Köylerine Ait Genel Sağlık Durum Bilgileri 

Hasta sayısı Hastalık türü/Açıklama Yakınlık derecesi N 

1 Zihinsel engelli Kardeşi 1 

2 Zihinsel engelli Oğlu/yiğeni 2 

1 Zihinsel engelli Halaoğlu 3 

1 Zihinsel ve fiziksel engelli Kız kardeşi 4 

1 Doğuştan körlük Eşi 5 

1 Doğuştan körlük Teyzesi 6 

1 Doğuştan körlük Babası 7 

1 Doğuştan Sağırlık Eşi 8 

3 Doğuştan Sağırlık  Amcaoğlu 9 

2 İskelet patolojisi Oğlu/kızı 10 

1 İskelet patolojisi Kardeşi 11 

5 Kas gevşemesi 0ğlu/kızı 12 

7 Kas erimesi Halakızı 13 

3 Düşük Kendisi 14 

1 Düşük Eşi 15 

2 Düşük Eşi 16 

2 Düşük Kardeşi 17 

Toplam: 35    

 

Yukarıdaki tablolarda yer alan bilgiler araştırma alanlarına ait bilgiler olup 

popülasyonun genetiksel kökenli hastalıklara ilişkin genel sağlık profilinin ortaya 
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koyması bakımından önemli olmaktadır. Tablo 25 ve Tablo 26’ da yer alan veriler 

araştırma sahalarına ilişkin rastgele seçilen evli bireylerin kendilerine, onların birinci, 

ikinci ya da uzak akrabalarına ait sağlık bilgilerinden derlenerek oluşturulmuştur.  

 

Tablo 27: Akçakale ve Reyhanlı Köylerine Ait Hastalık Türlerinin Görülme Sıklığı 

 

Hastalık türü 

Akçakale köy. Reyhanlı köy. 

N % N % 

Zihinsel engelli 7 36.9 4 11.4 

Kemik patolojisi 2 10.5 3 8.5 

Doğuştan körlük 2 10.5 3 8.5 

Zihinsel ve fiziksel engelli 1 5.3 1 2.9 

Doğuştan sağırlık ve dilsizlik 3 15.8 4 11.4 

Kas gevşemesi - - 5 14.3 

Kas erimesi  - - 7 20 

Düşük 2 10.5 8 22.9 

Doğuştan felç 2 10.5 - - 

 Toplam 19 100 35 100 

 

 

Popülasyonda hastalığın görülme sıklığı bakımından Akçakale örneklem alanını 

incelediğimizde (Tablo 27) en fazla orana sahip hastalık türü % 36.9 ile zihinsel 

engelliliktir. Onu sırasıyla % 15.8 ile sağır ve dilsizlik, % 10.5 oran ile kemik 

patolojisi, % 10.5 doğuştan körlük,  % 10.5 düşük ve % 10.5 doğuştan felç olma ve 

% 5.3 ile fiziksel ve zihinsel engellilik takip etmektedir. Reyhanlı köylerinden elde 

edilen bulgulara göre (Tablo 27); sırasıyla % 22.9 ile düşük, % 20 kas erimesi, % 

14.3 ile kas gevşemesi, % 11.4 zihinsel engelli,  % 11.4 ile sağırlık ve dilsizlik, % 8.5 

kemik patolojisi, % 8.5 körlük ve % 2.9 ile zihinsel ve fiziksel engelli patolojisi 

görülmektedir. Her iki örneklem grubu karşılaştırıldığında Akçakale köylerinde, 

Reyhanlı köylerine göre zihinsel engellilik oranının belirgin şekilde yüksekliği (% 

36) dikkat çekicidir. Reyhanlı örneklem grubundan elde edilen sağlık verileri 

incelendiğinde ise Akçakale köylerine göre, düşük (%22) ve kas erimesi (%20) 

hastalığının popülasyonda yüksek çıktığı görülmektedir. 
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Tablo 28: Örneklem Gruplarına Ait Sağlık Durumu Algısı 

                      

 Düşünceler 

 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Akraba evliliği 24 40 2 25 29 42 8 50 

Kader, taktir 31 51.7 3 37.5 33 47.8 6 37.5 

Diğer (yaşanılan ortam) - - - - 1 1.5 - - 

Fikrim yok 5 8.3 3 37.5 6 8.7 2 12.5 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Örneklem gruplarının sağlık anlayışını ortaya koymak maksadıyla köyünüzde 

kalıtsal hastalıkların sebebi nedir?  diye sorulduğunda Akçakale köylerindeki erkek 

katılımcıların (Tablo 28); % 40 akraba evliliği, % 51.7’si kader, takdir ve % 8.3’ ise 

fikrinin olmadığını söylemişlerdir. Kadınların ise % 25’i akraba evliliği, % 37.5’i 

kader, takdir ve % 37.5’ise fikrim yok cevabını vermiştir. Akçakale köylerindeki 

kadın ve erkek katılımcı arasında anlamlı fark bulunmamakta kalıtsal hastalıkların 

neden olduğu temel sağlık sorunu olarak daha çok kaderciliği görmektedir. 

 

Reyhanlı köyleri incelendiğinde (Tablo 28);  erkek bireylerin % 42’si akraba evliliği, 

% 47.8’i kader taktir, % 1.5’i yaşanılan çevre ve % 8.7’si ise fikrinin olmadığını dile 

getirmiştir. Kadınların ise % 50 si akraba evliliği, % 37.5’u kader, taktir ve % 12.5’u 

fikrinin olmadığı beyan etmiştir. Erkek katılmcılar, kadercilik cevabını bayanlara 

göre daha çok hastalık nedeni olarak belirtmiştir.  

 

Yapılan çalışmalarda Akçakale ve Reyhanlı köylerine ait akraba evliliğine dayanan 

birçok patolojiyle karşılaşılmıştır. Her iki grup içinde genel kanaat akraba evliliğinin 

sağlık bakımından sakıncalı bulmadıkları yönündedir.  Bu manada popülasyon içinde 

yer alan bazı katılımcıların sağlıkla ilgili algılarının yetesiz olduğu hastalıkların 

nedenlerine yönelik bir çok anlamda eksik bilgiye sahip olduğu tespit olunmuştur. 

Özellikle bu durum Akçakale köyleri bakımından daha belirgin olarak 

gözükmektedir. Örneğin, Akçakale köylerinden azınlık bir kesim sakıncalarının 

bilinmesine rağmen bu tür evliliklerin devamlılığından yanadır. Genel anlamda ise 

Akçakale ve Reyhanlı katılımcıları arasında sağlık algısı arasında anlamlı bir fark 

gözükmemektedir. 
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5. Örneklem Gruplarına Ait Suç Algıları  

 

Bir araştırma sahasının analiz edilebilmesi ve diğer değişkenlerle (ya da araştırma 

sahası ile) karşılaştırılabilmesi o alanın tüm yönleriyle incelenebilmesini gerekli 

kılar. Bu anlamda, tanımlayıcı bilgiler ve sosyo-kültürel verilerinin yanında, suç ve 

suça ilişkin algıyı bilmek ve onu analiz etmek araştırmacılara bir grubu ya da 

topluluğu tüm yönleriyle tanıma imkanı verir. Dolayısıyla bu bölümde Akçakale ve 

Reyhanlı köylerine ilişkin belirleyici bir özellik olarak kabul edilebilecek suç ve suça 

ilişkin veriler toplumsal kurallar başlığı altında incelenmiştir. 

 

5.1.Örneklem Gruplarının Başarılı Olma Algısı                                             

 

                        

Tablo 29: Örneklem Gruplarının Başarılı Olma Algısı 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Çalışarak 21 35 4 50 22 31.8 8 50 

Okumayla 6 10 - - 9 13 2 12.5 

Çalışarak ve okumayla 7 11.7 2 25 12 17.4 - - 

Kanun dışı yollarla 5 8.2 - - 5 7.2 1 6.25 

Kanun dışı yollarla ve kabiliyetle 7 11.7 1 12.5 9 13 3 18.75 

Kanun dışı yollarla ve tanıdıkla 7 11.7 - - 3 4.4 - - 

Şansla 1 1.7 - - 1 1.5 - - 

Şansla ve tanıdıkla 3 5 - - 2 2.9 - - 

Çalışma ve kabiliyetle 1 1.7 - - 4 5.8 - - 

Kabiliyetle ve tanıdıkla 2 3.3 1 12.5 1 1.5 2 12.5 

kabliyetle - - - - 1 1.5 - - 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Akçakale köylerine ait verileri incelediğimizde (Tablo 29); erkeklerin % 35’i 

çalışarak, % 10 okumayla, % 11.7’si çalışarak ve okumayla, % 8.2’ si kanun dışı 

yollarla, % 11.7 ‘ü kanun dışı yollarla ve ve kabiliyetle, .7’% 11.7’si kanun dışı 

yollarla ve kabiliyetle, % 11.7’si kanun dışı yollarla ve tanıdıkla, % 1.7’si şansla, % 

5’i şansla ve tanıdıkla, % 1.7’si okuma kabiliyetle, % 3.3’ü kabiyetle ve tanıdıkla 
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başarılı olunur cevabı vermiştir.  Kadınların % 50 si çalışarak, % 25’i çalışarak ve 

okumayla ve % 12.5’i kanun dışı yollarla ve kabiliyetle başarılı olunur. Bulgulara 

göre cinsiyetler arasında belirgin bir farklılık gözlenmemekte genel eğilim çalışarak 

ve okumanın başarı için önemli bir öğe olduğudur. 

 

Reyhanlı köylerine ilişkin bulguları analiz ettiğimizde (Tablo 29); erkeklerin % 31.8 

çalışarak, % 13’ü okumayla, %17.4’ü çalışarak ve okumayla, % 7.2 si kanun dışı 

yollarla, %  13’ ü kanun dışı yollarla ve kabiliyetle, % 4.4’ü kanun dışı yollarla ve 

tanıdıkla, % 1.5’ şansla, % 2.9’u şansla ve tanıdıkla, % 5.8’i çalışma ve kabiliyetle, 

% 1.5’i kabiliyetle ve tanıdıkla ve % 1.5’ i kabiliyetle başarılı olur. Kadın bireylerin 

ise % 50 si çalışarak, % 12.5’i okumayla, % 6.25’i kanun dışı yollarla, % 18.75’i 

kanun dışı yollarla ve kabiliyetle ve % 12.5’i kabiliyetle ve tanıdıkla cevabını 

vermiştir. Verilerin çözümlenmesi sonucu hem erkek hem de kadın katılımcılar 

arasında çalışma, başarı ve maddi yetkinlik için yeterli görülmektedir. Aynı zamanda 

kadın katılımcıların (% 50) başarılı olmada çalışma olgusunu, erkeklere göre (% 

31.8) daha fazla önem verdikleri anlaşılmaktadır. 

 

Akçakale ve Reyhanlı katılımcıları arasında genel birey toplamı düşünüldüğünde 

başarılı olma ölçütü olarak çalışmanın önemli olduğuna yönelik yaklaşımın genel 

eğilimi temsil ettiğidir. Ancak Akçakale köylerinden 68 bireyden 20 bireyin  (% 

29.4) kanun dışı yolları başarı için gerekli görmesi, bunun yanında Reyhanlı 

köylerinden 85 denekten 21 deneğin (% 24.7) kanun dışılığı başarı ölçütü olarak 

algılaması ve bu orana düşüncesini tam olarak ifade etmeyenleri de eklediğmizde bu 

seçeneğin, araştırma sahaları için azımsanmayacak ölçüde kabul görmesi sonucunu 

ortaya çıkar ki bu son derece düşündürücü bir yönelimdir. 

 

5.2. Örneklem Gruplarına Ait Suçun Çağışımı 

 

Suç kavramının insan zihninde yaptığı çağrışımı ölçme amaçlı olarak katılımcılara 

suç sizde neyi çağrıştırıyor? sorusuna Akçakale ilçe köylerindeki (Tablo 30) 

erkeklerin; % 21.7’si korku, % 25 nefret, % 23.3’ü güvensizlik, % 5 güvensizlik ve 

nefret, % 3’ü korku, güvensizlik ve nefret, % 3.3’ü korku ve güvensizlik, % 15 güç 

ve 1.7’si mecburiyet olarak cevap verirken, % 1.7’si soruya yanıt vermemiştir. Kadın 

katılımcıların % 25’i korku, % 25’i nefret, % 25’i güvensizlik ve nefret, % 12.5 



 224 

korku ve güvensizlik ve % 12.5’u güç olarak cevaplamıştır. Aynı durumu Reyhanlı 

ilçe köyleri için analiz ettiğimizde (Tablo 30); erkeklerin % 26’sı korku,  % 17.4 

nefret, % 34.8 güvensizlik, % 11.6’sı güç ve % 1.5’u kendini ispatlamak, % 1.5’u 

sempati ve % 7.2 ‘si cevap vermemiştir. Kadın katılımcıların % 31.25’i korku, % 

18.75’i nefret, % 18.75’i güvensizlik ,  % 12.5’i güvensizlik ve nefret ve  % 18.75’i 

güç olarak cevaplamıştır.  

 

Tablo 30: Örneklem Gruplarına Ait Suçun Çağrışımı 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Korku 13 21.7 2 25 18 26 5 31.25 

Nefret 15 25 2 25 12 17.4 3 18.75 

Güvensizlik 14 23.3 - - 24 34.8 3 18.75 

Güvensizlik ve nefret 3 5 2 25 - - 2 12.5 

Korku, güvensizlik ve nefret 2 3.3 - - - - - - 

Korku ve güvensizlik 2 3.3 1 12.5 - - - - 

Güç 9 15 1 12.5 8 11.6 3 18.75 

Diğer (mecburiyet) 1 1.7 - - - - - - 

Cevapsız 1 1.7 - - 5 7.2 - - 

Diğer(kendini ispatlamak) - - - - 1 1.5 - - 

Sempati - - - - 1 1.5 - - 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

 

5.3. Örneklem Gruplarının Suç Olgusunu Tanımlama Şekli 

   

Örneklem grubuna suçu tanımlama biçimi sorulmuştur. Buna göre, Akçakale ilçe 

köyleri analiz edildiğinde(Tablo 31); erkek katılımcıların % 36.7 yaşanılan çevreden, 

% 16.7’si yetişmeden kaynaklı bir sorun, % 16.7’si toplum düzenini bozan davranış, 

% 8.3’ü yasalara karşı gelme eylemi, % 13.3 dinen günah ya da haram olması ve % 

5’i devletin işine gelmeyen bir davranış olarak cevaplarken % 3.3’ü ise cevapsız 

bırakmıştır.  Kadın katılımcıların ise % 50’si yaşanılan çevreden kaynaklı bir sorun, 

% 25’i yetişmeden kaynaklı bir sorun, % 12.5’u dinen günah ya da haram olması ve 

% 12.5’u devletin işine gelmeyen bir davranış olarak açıklamasıdır.  Katılımcıların 
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cinsiyet ayrımı olmaksızın genel kabul gören yaklaşımı,  suçu öncelikli olarak çevre 

olmak üzere yetişmeden kaynaklı bir eylem olarak tanımlamasıdır.  

   

Tablo 31: Örneklem Gruplarının Suçu Tanımlama şekli 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Yaşanılan çevreden kaynaklı bir sorun 22 36.7 4 50 14 20.3 4 25 

Yetişmeden kaynaklı bir sorun 10 16.7 2 25 6 8.7 1 6.25 

Toplum düzenini bozan davranışlar  10 16.7 - - 14 20.3 2 12.5 

Yasalara karşı gelme eylemi 5 8.3 - - 12 17.4 3 18.75 

Dinen günah ya da haram olmasıdır 8 13.3 1 12.5 11 15.9 4 25 

Devletin işine gelmeyen bir davranış 3 5 1 12.5 8 11.6 - - 

Cevapsız 2 3.3 - - 4 5.8 2 12.5 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 
 

Reyhanlı köylerini incelediğimizde (Tablo 31); erkeklerin % 20.3’ü suçu yaşanılan 

çevreden kaynaklı bir sorun, % 8.7’si yetişmeden kaynaklı bir sorun, % 20.3’ü 

toplum düzenini bozan bir davranış, % 17.4’ü yasalara karşı gelme eylemi, % 15.9’u 

dinen günah ya da haram olması ve % 11.6’sı devletin işine gelmeyen bir davranış 

olarak cevaplarken % 5.8’si ise cevapsız bırakmıştır.   Kadınların, % 25’i suçu 

yaşanılan çevreden kaynaklı bir sorun, % 6.25’i yetişmeden kaynaklı bir sorun, % 

12.5’u toplum düzenini bozan bir davranış, % 18.75’i yasalara karşı gelme eylemi, % 

25’i dinen günah ya da haram olması olarak cevaplarken % 12.5’i ise cevapsız 

bırakmıştır. Her iki cinsiyet içinde yaşanılan çevre, suçu belirlemede öncelikli 

seçenek olmaktadır.  Öte yandan dikkati çeken bir diğer özellik kadın katılımcıların 

çevre ile eş değer olarak gördükleri dini algıların (% 25) suçu açıklamak için 

kullanmasıdır. Yani kadınlarda dini inanç biçiminin, bir olayın suç olarak kabul veya 

reddi noktasında erkeklere göre daha belirleyici olduğudur. 

 

Araştırma sahasına yönelik verilerini genel anlamda incelediğimizde Akçakale ilçe 

köyünden 68 bireyden 26 birey (% 38.2)  suçu yaşanılan çevreden kaynaklı bir sorun 

olarak görürken; buna karşılık Reyhanlı araştırma sahasında bu oran % 21.1’e (85 
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bireyden 18 birey) düşmektedir. Bu düşeşe neden olarak katılımcıların suç olgusunu, 

yaşanılan çevre harici diğer öncelikli sebeplere bağlamasıdır. 

 

5.4. Örneklem Gruplarının Hiç Kabul Etmediği Suç Türü    

 

Katılımcılara her koşulda suç olan hiç kabul edemiyeceğiniz suç türü hangisidir? 

sorusu yöneltilmiştir. Buna göre Akçakale ilçe köylerine ilişkin veriler 

incelendiğinde (Tablo 32); erkek katılımcıların % 55’i tecavüz, % 25’i cinayet, % 

11.6 devlete karşı olmak, % 1.7’si hırsızlık, % 1.7’si işkence ve eziyet olarak 

cevaplarken % 5 oranına sahip katılımcı da soruyu cevapsız bırakmıştır. Kadınların 

% 62.5’i tecavüz, % 12.5 cinayet olarak cevaplarken % 25’lik kesim cevap 

vermemiştir.  Reyhanlı köylerini incelediğimizde (Tablo 32); cinsiyet ayrımı 

olmadan benzer sonuçların bu alanda da görültüğü tespit edilmiştir.   Erkeklerin % 

53.7’si tecavüz, % 26’sı cinayet, % 10.2’ si devlete karşı olmak, % 1.5’u zina, % 

4.3’ü işkence ve eziyet olarak cevaplarken % 4.3 oranına sahip katılımcı da soruyu 

cevapsız bırakmıştır. Kadınların ise % 68.75’i tecavüz, % 6.25’i cinayet, % 6.25’i 

devlete karşı olmak, % 6.25’i zina olarak cevaplarken % 12. 5’lik kesim cevap 

vermemiştir.                              

                                               

Tablo 32: Örneklem Gruplarının Hiç Kabul Etmediği Suç Türü Algısı 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Tecavüz 33 55 5 62.5 37 53.7 11 68.75 

Cinayet 15 25 1 12.5 18 26 1 6.25 

Devlete karşı olmak 7 11.6 - - 7 10.2 1 6.25 

Hırsızlık 1 1.7 - - - - - - 

Gasp - - - - - - - - 

Zina - - - - 1 1.5 1 6.25 

İşkence ve eziyet 1 1.7 - - 3 4.3 - - 

Cevapsız 3 5 2 25 3 4.3 2 12.5 

Kaçakçılık - - - - - - - - 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 
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5.5. Örneklem Gruplarının Kişiye Göre Değişebilen Suç Algısı 
     

Katılımcılara yasal olarak suç olan; ancak sizin için suç oluşturmayan ya da 

hafifletici bir nedeni olabilen (ya da olabileceğini düşündüğünüz) iki suç türü 

sorulmuştur. Buna göre Akçakale köylerindeki (Tablo 33); erkek katılımcıların % 

26.7’si kaçakçılık ve hırsızlık , % 16.7’si kaçakçılık ve devlete karşı olmak, % 10’u 

kaçakçılık ve işkence ve eziyet, % 3.3 kaçakçılık ve gasp, % 6.7’si cinayet ve devlete 

karşı olmak, % 11.7’si hırsızlık ve gasp, % 6.6 cinayet ve hırsızlık, % 5’i işkence ve 

eziyet ve devlete karşı olmak, % 3.3’ü cinayet ve kaçakçılık, % 1.7’si zina ve 

cinayet, % 1.7’si zina ve gasp, % 3.3’ü kaçakçılık ve zina olarak cevap verirken % 

3.3’ü cevap vermemiştir. Kadın katılımcıların  % 50’si kaçakçılık ve hırsızlık, % 25’i 

kaçakçılık ve devlete karşı olmak olarak cevaplarken % 12.5’u cevaplamamıştır. 

Bireylerin değişebilen suç algısı analiz edildiği her iki cinsiyet içinde en yük oran, 

kaçakçılık ve hırsızlık ve bunula ilişkili benzer suç türleri yüksek bir oran 

çıkmaktadır.  

 

Tablo 32: Örneklem Gruplarının Değişebilen Suç Algısı 

                      

  Görüşler 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Kaçakçılık ve hırsızlık 16 26.7 4 50 28 40.6 7 43.75 

Kaçakçılık ve devlete karşı olmak 10 16.7 2 25 7 10.1 2 12.5 

Kaçakçılık ve işkence ve eziyet 6 10 - - 3 4.3 - - 

Kaçakçılık ve gasp 2 3.3 - - - - - - 

Cinayet ve devlete karşı olmak 4 6.7 - - 1 1.5 - - 

Hırsızlık ve gasp 7 11.7 - - 1 1.5 - - 

Cinayet ve hırsızlık 4 6.6 - - 1 1.5 - - 

İşkence ve eziyet ve devlete karşı olmak 3 5 - - - - - - 

Cinayet ve kaçakçılık 2 3.3 - - 2 2.9 - - 

Zina ve cinayet 1 1.7 - - - - - - 

Zina ve gasp 1 1.7 - - 1 1.5 - - 

Kaçakçılık ve zina 2 3.3 - - 10 14.5 - - 

Hırsızlık ve zina - - - - 3 4.3 2 12.5 

Cevapsız 2 3.3 2 25 12 17.3 5 31.25 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 
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Reyhanlı köylerine ilişkin sayısal verilere baktığımızda (Tablo 33); erkeklerin % 

40.6’sı kaçakçılık ve hırsızlık, % 10.1’i kaçakçılık ve devlete karşı olmak, % 4.3’ü 

kaçakçılık ve işkence ve eziyet, % 1.5’i cinayet ve devlete karşı olmak, % 1.5’i 

hırsızlık ve gasp, % 1.5’i cinayet ve hırsızlık, % 2.9’u cinayet ve kaçakçılık, % 1.5’u 

zina ve gasp, % 14.5’u kaçakçılık ve zina, % 4.3’ü hırsızlık ve zina olarak beyan 

ederken % 17.3’ü ise cevap vermemiştir. Özellikle ekonomik suç odaklı kaçakçılık 

suç algısının ve aynı küme içinde değerlendirilen diğer suç algı (kaçakçılık ve 

hırsızlık, kaçakçılık ve devlete karşı olmak) oranının gerek Akçakale katılımcıları 

(68 kişiden 44 kişi, % 64.7) gerekse Reyhanlı katılımcıları (85 kişiden 59 kişi, % 

69.4) bakımından belirgin bir şekilde yüksektir. Bu sonuç Tablo 37 ve Tablo 38’de 

yer alan ekonomik suç odaklı kaçakçılık suç verilerileri ile uyum göstermektedir.  

 

5.6. Örneklem Gruplarının Suça Yönelim Algısı 

 

Örneklem grubuna insanlar neden suça yönelir? sorusuna Akçakale köylerindeki 

(Tablo 34) erkeklerin; % 38.3’ü namusu için, % 1.7’si kan davası için, % 1.7’si 

namusu ve kan davası için, % 16.6 maddi sıkıntı çektiği için, % 15’i çalıştığı halde 

hakkını alamadığı için, % 5’i eğitimsizlik, % 6.7’si uyuşturucu ya da alkol gibi 

zararlı alışkanlıkları olduğu için, % 5’i namusu için ve çalıştığı halde hakkını 

alamadığı için, % 5’i namusu için ve maddi sıkıntı çektiği için, % 1.7’si güçlü 

olduğuna inandığı için cevabı verirken % 3.3’ü soruyu cevapsız bırakmıştır. 

Kadınların ise % 37.5’i namusu için, % 25’i maddi sıkıntı çektiği için, % 25’i 

namusu ve maddi sıkıntı çektiği için cevaplarken % 12.5’u soruyu yanıtlamamıştır.  

 

Reyhanlı köyüne ilişkin veriler incelendiğinde (Tablo 34); erkeklerin % 33.3’ü 

namusu için, % 2.9’u namusu ve kan davası için, % 21.7’si maddi sıkıntı çektiği için, 

% 10.1’i çalıştığı halde hakkını alamadığı için, % 4.3’ü eğitimsizlik, % 1.5’i 

uyuşturucu ya da alkol gibi zararlı alışkanlıkları olduğu için, % 4.3’ü namusu için ve 

çalıştığı halde hakkını alamadığı için, % 5.8’i namusu için ve maddi sıkıntı çektiği 

için, %1.5’i inancı zayıf olduğu için cevaplarken % 3.3’ü cevapsız bırakmıştır. 

Kadınların ise % 37.5’i namusu için, % 25’i maddi sıkıntı çektiği için, % 25’i 

namusu ve maddi sıkıntı çektiği için cevaplarken % 3.3’ü soruyu yanıtlamamıştır. 
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Tablo 34: Örneklem Gruplarının Suça Yönelim Algısı 

                      

  Görüşler 

    Akçakale köyleri                             Reyhanlı köyleri 

    Erkek     Kadın                    Erkek    Kadın 

    N                     %                  N                %           N %  N   % 

Namusu için 23 38.3   3 37.5 23 33.3 5 31.25 

Kan davası için   1   1.7   -   - - - - - 

Namusu için ve kan davası için   1   1.7   -   - 2 2.9 2 12.5 

Maddi sıkıntı çektiği için 10 16.6   2 25 15 21.7 1 6.25 

Çalıştığı halde hakkını alamadığı için   9 15   -    - 7 10.1 4 25 

Eğitimsizlik   3   5   -   - 3 4.3 1 6.25 

Cevapsız   2   3.3  1 12.5 5 7.3 1 6.25 

Uyşturucu ya da alkol gibi zararlı 

alışkanlıkları olduğu için 

  4   6.7   -   - 1 1.5 - - 

Namusu için ve çalıştığı halde hakkını 

alamadığı için 

  3   5           -   - 3 4.3 - - 

Namusu için ve maddi sıkıntı çektiği 

için 

  3   5   2 25 4 5.8 1 6.25 

Diğer(güçlü olduğuna inandığı için)   1   1.7   -   - - - - - 

Diğer(inancı zayıf olduğu için) - - - - 1 1.5 - - 

Uyuşturucu ve alkol gibi zararlı 

alışkanlıkları olduğu ve namusu için 

- - - - 1 1.5 - - 

Maddi sıkıntı çektiği ve çalıştığı halde 

hakkını alamadığı için 

- - - - 4 5.8 1 6.25 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

 

Akçakale ve Reyhanlı araştırma alanları analiz edildiğinde; kadın ve erkek 

katılımcılar arasında belirgin bir fark olmamaktadır (hem cinsiyetler arasında hem de 

Akçakale ve Reyhanlı köyleri karşılaştırıldığında). Suça yönelimin temel sebebi 

olarak namus algısı birincil öncelik olarak belirlenirken, ikincil önceliği ise 

ekonomik kaygının getirdiği maddi gerekçe almaktadır. Araştırma yapılan alanın 

daha ziyade ataerkil aile yapısının hakim olduğu, gelenekçi ve dini inanç öğelerinin 

ağır bastığı düşünüldüğünde verilen cevapların ağırlıklı olarak bu şekilde çıkması 

beklenen bir durumdur. 

 

5.7. Bağlı Olunan Çevrenin Suçlu İnsanlara Bakış Algısı 

 

Katılımcılara çevrenizdeki suçlu insanlara nasıl bakarlar? Sorusu yöneltilmiştir. 

Akçakale köylerine ilişkin veriler analiz edildiğinde (Tablo 35);  erkeklerin, %  30’u 
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aileleri tarafından dışlanır, % 56.6’sı çevreleri tarafından dışlanır, % 11.7’si kimse 

önemsemez, % 1.7’si ise cevapsız bırakmıştır. Kadınların ise 37.5’i aileleri 

tarafından dışlanır,  % 50’si çevreleri tarafından dışlanır ve %12.5’i ise önemsemez 

olarak cevaplanmıştır.  Reyhanlı köylerine ilişkin verileri incelediğimizde (Tablo 

35); erkeklerin % 29’u aileleri tarafından dışlanır, % 43.5’i çevreleri tarafından 

dışlanır, % 23.2’si kimse önemsemez ve % 4.3’ü  cevapsız bırakmıştır. Kadınların 

ise 37.5’i aileleri tarafından dışlanır, % 50’si çevreleri tarafından dışlanır ve % 6.25’i 

kimse önemsemez ve % 6.25’i ise soruyu yanıtlamamıştır. 

 

 Tablo 35: Çevrenin Suçlu İnsanlara Bakış Algısı 

                      

  Görüşler 

     Akçakale köyleri                                  Reyhanlı köyleri 

    Erkek     Kadın                    Erkek    Kadın 

    N                     %                  N                %           N %  N   % 

Aileleri tarafından dışlanır 18 30 3 37.5 20 29 6 37.5 

Çevreleri tarafından dışlanır 34 56.6 4 50 30 43.5 8 50 

Kimse önemsemez 7 11.7 1 12.5 16 23.2 1 6.25 

Aileleri tarafından dışlanır - - - - - - - - 

Cevapsız 1 1.7 - - 3 4.3 1 6.25 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

Hem Akçakale hem de Reyhanlı katılımcıları arasında suçlu bir bireyin çevreleri 

tarafından dışlanacağı algısı belirgin şekilde yüksektir.  Akçakale (68 bireyden 38 

birey, % 55.8) ve Reyhanlı ilçe köylerinden (85 bireyden 38 birey,% 44.7) elde 

edilen bulguları karşılaştırdığımızda ise veriler arasında oransal olarak 11.1’lik bir 

fark bulunmaktadır. Bu durum Akçakale örneklem grubunun Reyhanlı örneklem 

grubuna göre çevre algısını daha ön planda tuttuğunu göstermektedir. 

 

5.8. Örneklem Gruplarına Ait Suç Türleri ve Toplam Suç Sayısı 

 

Alan çalışmamızda kolluk güçlerinden elde edilen veriler derlenerek ortalama son 

altı yıla ilişkin (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2011 6.aya kadar) suç profili ortaya 

koyulmaya çalışılmıştır. Suç türleri oluşturulurken hem o alana özgü hem de TCK 

kapsamındaki suçlar incelenerek genel bir suç sınıflandırılmasına gidilmiştir. Bu 
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kapsamda değerlendirebileceğimiz suçları dört başlık altında inceleyebiliriz. Bunlar: 

(i) Mülkiyet suçları  (ii)  Şiddet suçları  (iii)  Ekonomik suçlar  (iv)  Çevre suçları.  

 

Tablo 36: Akçakale Köylerine Ait Yıllara Göre Suç Türleri ve Toplam Suç Sayısı 

Ait Suç Türleri 2011   6.aya 

kadar 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

Toplam 

N % 

Mülkiyet suçları - 2 - 1 - 1 4 5 

Şiddet suçları 4 11 3 2 2 4 26 32 

Ekonomik suçlar 15 11 2 10 6 3 47 58 

Çevre suçları - 1 3 - - - 4 5 

Toplam 19 24 8 13 7 8 81 100 

 

Akçakale ilçe köylerine ait suç türleri içerisinde (Tablo 36)  en yüksek suç türü % 58 

lik oranla ekonomik suçlardır. Bunu % 32 ile şiddet suçları ve % 5 ile mülkiyet ve 

çevre suçları takip etmektedir.  

 

Şekil 7: Akçakale Köylerine Ait Suç Türleri ve Toplam Sayısı 

 

          
 

 

Reyhanlı ilçe köylerine ait suç türleri arasındaki en yüksek oran (Tablo 37) sırasıyla  

% 86.7 ile ekonomik suçlar, % 7.4 ile şiddet suçları, % 4.4 çevre suçları ve bunu % 

1.5 ile mülkiyet suçları izlemektedir. 
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 Tablo 37: Reyhanlı Köylerine Ait Yıllara Göre Suç Türleri ve Toplam Suç Sayısı                      

Suç Türleri 2011   6.aya 

kadar 

2010 2009 2008   2007 2006 

 

  Toplam 

  N   % 

Mülkiyet suçları - - - - 1 1 2 1.5 

Şiddet suçları 2 6 - 2 - - 10 7.4 

Ekonomik suçlar 38 69 3 - 3 5 118 86.7 

Çevre suçları 3 1 - 2 - - 6 4.4 

Toplam 43 76 3 4 4 6 136 100 

 

 

Şekil 8: Reyhanlı Köylerine Ait Suç Türleri ve Toplam Sayısı 

 

         
 

Her iki yerleşim yerine ait (Akçakale ve Reyhanlı köyleri) sayısal veriler 

incelendiğinde ekonomik suçların, suç türleri içerisinde en yüksek orana sahip suç 

türü olduğudur. Aslında ekonomik suçlar bölgenin fiziki ve diğer sosyo-ekonomik 

şartları dikkate alındığında beklenen bir olaydır. Reyhanlı ve Akçakale araştırma 

sahasından elde edilen ekonomik suç verileri karşılaştırıldığında, Reyhanlı ilçe 

köylerine ait ekonomik suç oranı (%86.7), Akçakale örneklem grubuna ait ekonomik 

suç oranından (%58) oldukça yüksektir. Örneklem gruplarını şiddet suçları(genellikle 

yöreye özgü olarak kabul edilen namus ve kandavası adı altında işlenen töre 

cinayetleri, kasten yaralama…) bakımından karşılaştırdığımızda ise Akçakale 

araştırma sahasının (%32), Reyhanlı araştırma sahasından elde edilen şiddet 

suçlarına(%7.4)  göre çok daha yüksek çıkmaktadır. Bu suçları çevre ya da mülkiyet 

suçları takip etmektedir. Çevre suçları daha çok köylülerin anız yakması nedeniyle 
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meydana gelen yoğun dumanın havaya karışarak o bölgede çevre kirliliğine neden 

olması olarak açıklanabilir. Mülkiyet suçları ise ev veya araba hırsızlığı şeklinde 

olabilmektedir. 

  

5.8.1.  Örneklem Gruplarına Ait Yıllara Göre Ekonomik Suç Türleri ve Sayısı 

Gelişmiş ve gelişmemiş ülke ayrımı olmaksızın en fazla görülebilen ekonomik suç 

türü kaçakçılık suçları ve onun türevleridir. Tablo 38’ a göre Akçakale köylerine ait 

ekonomik suçları analiz ettiğimizde kaçakçılık suçunun % 91.5 bir oranla ekonomik 

suç türleri arasında çok yüksek bir oran olduğudur.  Bunu % 4.3 ile dolandırıcılık, 

% 2.1 oranla evrakta sahtecilik ve rüşvet suçu takip etmektedir. 

 Tablo 38:   Akçakale Köylerine Ait Yıllara Göre Ekonomik Suç Türleri ve Sayısı  

Ekonomik suç 

türleri 

2011   6.aya 

kadar 

2010 2009 2008   2007 2006 

 

  Toplam 

  N % 

Kaçakçılık 15 9 1 9 6 3 43 91.5 

Dolandırıcılık - - 1 1 - - 2 4.3 

Evrakta sahtecilik - 1 - - - - 1 2.1 

Rüşvet - 1 - - - - 1 2.1 

Toplam 15 11 2 10 6 3 47 100 

            

Şekil 9: Akçakale Köylerine Ait Ekonomik Suç Dağılımı ve Toplam Sayısı 
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Tablo 39’a göre Reyhanlı köylerine ait ekonomik suç türlerini incelediğimizde; % 

94’lük bir oranla kaçakçılık suçunun çok yüksek olduğudur. Bunu % 2.6 ile 

dolandırıcılık suçu ve % 1.7’lik oranla evrakta sahtecilik ve rüşvet suçu takip 

etmektedir. Her iki yerleşim alanına ilişkin kacakçılık verilerini karşılaştırdığımızda 

anlamlı bir fark görülmemektedir. 

Tablo 39: Reyhanlı Köylerine Ait Yıllara Göre Ekonomik Suç Türleri ve Sayısı 

Ekonomik suç 

türleri 

2011   6.aya 

kadar 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

Toplam 

N % 

Kaçakçılık 34 69 1 - 3 4 111 94 

Dolandırıcılık 2 - 1 - - - 3 2.6 

Evrakta sahtecilik - - 1 - - 1 2 1.7 

Rüşvet 2 - - - - - 2 1.7 

Toplam 38 69 3 - 3 5 118 100 

 

Şekil 10: Reyhanlı Köylerine Ait Ekonomik Suç Dağılımı ve Toplam Sayısı 

                                            

    5.8.1.1. Örneklem Gruplarına Ait Yıllara Göre Kaçakçılık Suç Türleri ve Sayısı      

Akçakale araştırma alanına ilişkin verileri incelediğimizde (Tablo 40); en fazla 

karşılaşılan kaçakçılık suç türü  % 41.8 oranla emtia kaçakçılığı (her türlü eşya,  

malzeme ) ve % 30.2 lik oranla akaryakıt kaçakçılığıdır.  Bunu  % 21 ile uyuşturucu 

kaçakçılığı ve  % 7 oranla göçmen kaçakçılığı takip etmektedir. 
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   Tablo 40:  Akçakale Köylerine Ait Yıllara Göre Kaçakçılık Suç Türleri ve Sayısı  

Kaçakçılık suç 

türleri 

2011 6.aya      

kadar 
2010 2009 2008 2007 2006 

 

Toplam 

N % 

Emtia kaçakçılığı 8 3 - 4 2 1 18 41.8 

Uyuşturucu kaçakçılığı 1 2 1 1 2 2 9 21 

Akaryakıt kaçakçılığı 5 3 - 4 1 - 13 30.2 

Göçmen kaçakçılığı 1 1 - - 1 - 3 7 

Toplam 15 9 1 9 6 3 43 100 

  

 

Şekil 11: Akçakale Köylerine Ait Kaçakçılık Suç Dağılımı ve Toplam Sayısı 

 

      
  

 

   Tablo 41: Reyhanlı Köylerine Ait Yıllara Göre Kaçakçılık Suç Türleri ve Sayısı  

Kaçakçılık suç 

türleri 

2011 6.aya 

kadar 
2010 2009 2008 2007 2006 

 

Toplam 

N % 

Emtia kaçakçılığı 32 66 - - 3 3 104 93.7 

Uyuşturucu kaçakçılığı - - 1 - - 1 2 1.8 

Akaryakıt kaçakçılığı 2 3 - - - - 5 4.5 

Göçmen kaçakçılığı -  - - - - - - 

Toplam 34 69 1 - 3 4 111 100 

 

Tablo 41’a göre Reyhanlı köylerine ilişkin en yüksek kaçakçılık suç oranı % 93.7 

oranı ile emtia kaçakçılığıdır. Emtia kaçakçılığı içinde en fazla rastlanılan kaçakçılık 

türü ise hayvan kaçakçılığıdır. Bunu %  4.5 ile akaryakıt ve % 1.8 ile uyuşturucu 
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kaçakçılığı takip etmektedir. Özellikle sınıra yakın olan bu köylerin fiziki şartlar 

nedeniyle engebeli ve yüksek bir görünüm sergilemesi, sınırlar arası hayvan geçişini 

kolaylaştırmış ve hayvan kaçakçılığını teşvik eder hale gelmiştir. Buna karşın 

Akçakale sınır köylerinin Reyhanlı sınır köylerine göre engebe ve yükseltisinin daha 

az olması ve maddi değerinin diğer emtia, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılık 

türlerine göre düşük olması nedeniyle hayvan kaçakçılığı daha az tercih edilir 

konumdadır.   

 

Şekil 12: Reyhanlı Köylerine Ait Kaçakçılık Suç Dağılımı ve Toplam Sayısı 

 

        
 

 

5.8.2.  Örneklem Gruplarına Ait Şiddet Suçları 
 

  Tablo 42: Akçakale Köylerine Ait Yıllara Göre Şiddet Şuç Türleri ve Sayısı                           

Şiddet suçları 2011   6.aya 

kadar 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

Toplam 

N % 

Adam öldürme - 1 - - - - 1 3.8 

Kasten yaralama 2 4 3 1 2 4 16 61.6 

Tehtit 1 1 - 1 - - 3 11.6 

Aile içi şiddet 1 5 - - - - 6 23 

Toplam 4 11 3 2 2 4 26 100 
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Toplumsal yaşamda en fazla karşılaşılan ve etki uyandıran suçlar şiddet içerikli 

suçlardır. Akçakale köylerine ilişkin verileri incelediğimizde en çok karşılaşılan 

şiddet içerikli suç türü % 61.6 oranla kasten yaralama, % 23 lük oranla aile içi şiddet, 

% 11.6 tehdit ve % 3.8 oranla adam öldürme suçlarıdır. 

 

           Şekil 13: Akçakale Köylerine Ait Şiddet Şuç Türleri ve Toplam Sayısı   

                     

          
  

 

     

   Tablo 43: Reyhanlı Köylerine Ait Yıllara Göre Şiddet Suç Türleri ve Sayısı 

Şiddet suçları 2011   6.aya 

kadar 

2010 2009 2008 2007 2006 

 

Toplam 

N % 

Adam öldürme 1 - - - - - 1 10 

Kasten yaralama 1 3 - 2 - - 6 60 

Tehtit - 1 - - - - 1 10 

Aile içi şiddet - 2 - - - - 2 20 

Toplam 2 6 - 2 - - 10 100 
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Şekil 14: Reyhanlı köylerine Ait Yıllara Göre Şiddet Suç Türleri ve Sayısı 

 

       
 

Tablo 43’ e göre Reyhanlı köylerinde en çok karşılaşılan şiddet içerikli suç türü % 60 

ile kasten yaralama, % 20 ile aile içi şiddet, % 10 ile adam öldürme ve tehdit suçları 

bulunmaktadır. Akçakale ve Reyhanlı köyleri arasında sayısal olarak benzer 

sonuçların çıktığı ve iki yerleşim yeri arasında anlamlı bir fark bulunmadığıdır. 

Kasten yaralama suçları ve tehdit suçlarının temel nedeni çoğunlukla arazi 

anlaşmazlıklarıdır. Özellikle bu tür yerleşkeler de temel geçimin tarıma dayanması 

arazi gibi mülklere olan önemi bir kat daha arttırmakta ve buna dayalı 

anlaşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Aile içi şiddet ise diğer en çok 

karşılaşılan suç türüdür.  Aslında kadına yönelik şiddet suçları yörenin özelliklerini 

de dikkate aldığımızda en çok karşılaşılan suç türüdür. Ancak, olayların resmi 

kayıtlara geçmemesi bu tür suçları oransal olarak düşürmektedir.  

 

Diğer yandan, geleneksel içe dönek toplumlarda şiddet suçu denilince ilk çağrışım 

yapan kavram suçun töre kavramıyla ilişkilendirilmesi ve açıklanmaya çalışılmasıdır. 

Bu durum araştırma yapılan alanın genel özellikleri ve yapısı düşünüldüğünde daha 

da belirginleşir. Özellikle namus adı altında işlenen cinayet ya da bir kişinin kan 

davası neticesi hısmını öldürmesi ve bu şiddet içerikli suçu açıklamak için töre 

kavramını kullanması alışıla gelmiş bir söylev olmaktadır. Örneğin, araştırma yapılan 

bir sahada bundan ortalama 5-6 yıl önce 19 yaşlarında bir kızın başka bir insanla 
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evlenmek için kaçması ve bunun sonucunda ailesi tarafından öldürülmesi ve ailenin 

bunu bir takım nedenlere dayandırması son derece düşünülmesi gereken bir olgudur. 

Buna benzer bilinmeyen birçok olayında yörede meydana gelmesi olasıdır. Ayrıca 

şiddet içerikli suçlar içinde kan davası cinayetleri ise diğer bir örnek olarak 

verilebilir. Bu tür cinayetlerde genellikle temel sebep geçmişten gelen aileler arası 

husumet, arazi anlaşmazlıkları veya kadına atfedilen olaylar olabilmeketedir. Kan 

davası cinayetlerinde özellikle aile içinde ve dışında statüsü yüksek olan erkek 

bireyler hedef alınmakta, husumet taraf aileler ya da aşiretler arası cinayetlere 

dönüşebilmektedir.  

 

Tablo 44: Akçakale ve Reyhanlı Köylerine Ait Töre Suçları Hakkındaki Genel Algı 

                      

  Görüşler 

     Akçakale köyleri                                  Reyhanlı köyleri 

    Erkek     Kadın                    Erkek    Kadın 

    N                     %                  N                %           N %  N   % 

Sürdürülen kültürel yapıdan, yaşam 

tarzından kaynaklı cinayetlerdir. 
11 18.3 1 12.5 5 7.2 2 12.5 

Kan davası cinayetleridir. 5 8.3 - - 1 1.5 - - 

Kan davası ve namus cinayetleridir. 11 18.3 2 25 8 11.6 1 6.25 

Çevre ya da aşiret kurallarının baskısı 

altında işlenen cinayetlerdir. 
8 13.3 1 12.5 8 11.6 1 6.25 

Kabul etmediğim, olmaması gereken 

bir durumdur. 
10 16.7 1 12.5 17 24.7 7 43.75 

İnsanların kişisel çıkarlarını korumak 

adına işledikleri işledikleri cinayetlerdir 
2 3.4 - - 2 2.9 - - 

Eğitimsizlik, cahiliğin sonucu işlenen 

bir cinayetlerdir. 
12 20 2 25 25 36.2 4 25 

Cevapsız 1 1.7 1 12.5 3 4.3 1 6.25 

Toplam 60 100 8 100 69 100 16 100 

 

 

Her iki örneklem grubunun töre suçları, cinayetleri hakkındaki genel algısını 

belirlemek amacıyla katılımcılara töre cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? 

sorusu yöneltilmiştir.  Buna göre,  Akçakale köylerindeki erkek katılımcılara ilişkin 

sayısal veriler incelendiğinde (Tablo 44); eğitimsizlik % 20, sürdürülen kültürel yapı 

% 18.3, kan davası ve namus cinayetleri % 18.3,  % 16.7 kabul etmediğim bir durum 

ve % 13.3 çevre ve aşiret kurallarının baskısı altında işlenen cinayetlerdir.  Kadın 

katılımcıların ise % 25 kan davası ve namus, % 25 kabul edilmeyen bir eylem, % 25 
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eğitimsizliğin sonucu işlenen cinayetler olarak açıklarken  % 12.5’u ise verilen 

soruyu yanıtsız bırakmıştır.  

 

Reyhanlı köylerindeki erkek katılımcılara ilişkin veriler incelendiğinde % 36.2 

eğitimsizlik, % 24.7 kabul edilmeyen bir olay, % 11.6 kan davası ve namus 

cinayetleri ve % 11.6 lık bir oran ise çevre ve aşiret kurallarının baskısı altında 

işlenen cinayetler olarak açıklanmaktadır.  Kadın katılımcıların ise bu tür suçları, 

yüksek oranda kabul etmediği (% 43.5) ve bu tür eylemleri eğitimsizliğin bir sonucu 

olarak (% 25)  kabul etmektedirler.  

Örneğin, araştırma yapılan Akçakale köylerinde birçok köylüyle konuştuğum da kan 

davasının zararlarından bahsetmişlerdir. Bu konuda konuşmaya pek de istekli 

olmayan köylüler, kendi köyüyle diğer karşı köy arasında yakın geçmişte olan ve 

halen sürdürülen bir kan davasından bahsederek şöyle demişlerdir:  

Arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma büyümüş, hatta bunlar akrabadırlar; ancak aynı 

köyde oturmamaktadırlar; biri bizim köyde diğeri ise karşı tarafdaki köyde oturmaktadır. 

Genç birey, arazi anlaşmazlığı nedeniyle orta yaştaki kişiyi vurarak öldürmüştür. Bunun 

üzerine öldüren kişi Suriye’ye kaçmış ve oradan dönmemektedir. Bunu çok üzülerek anlatan 

kişiler, bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını, köyler arasındaki ilişkilerin bıçak gibi 

kesildiğini, eskiden her iki köy arasındaki ilişkilerin çok sıçak ve samimi olduğunu o köyle 

aralarında çok az mesafe olduğunu; ancak gitmek istedikleri yerlere dahi yollarını uzatarak 

farklı yolları kullanarak gidildiğini ve yakın zamanda olayın kapanması için köylerin ileri 

gelenlerinin ve devlet büyüklerinin katkısıyla bir barış yemeği verileceğini belirtmişlerdir. 

Buna rağmen iki köy arasındaki ilişkilerin hiçbir zanan için eski sıçaklığında olamıyacağını 

belirterek özellikle bu barış yemeğinin köyler arasındaki husumetin kalkması içindir. 

Kesinlikle öldüren kişi bağışlanmıyacaktır; cezası verilecektir. 

5.8.3. Örneklem Gruplarına Ait Faile İlişkin Bulgular 

Araştırma alanına ilişkin verilerin ağırlıklı olarak ekonomik suçlardan oluşması faile 

ilişkin bulguların daha çok ekonomik suç türleri ile anılmasına neden olmaktadır. 
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5.8.3.1. Suçların (2006-2011 yılı 6.aya kadar) Fail Durumuna Göre Dağılımı  
 

Akçakale örneklem grubunu fail durumuna göre analiz ettiğimizde; ekonomik suç 

türlerinde, yakalanan birey sayısı oranı %44.5, mechul birey sayısı oranı % 85.7 ve 

firar birey sayısı %57.9’ dir. Şiddet suçlarında ise yakalanan kişi sayısı oranı % 45.7, 

mechul kişi sayısı oranı % 14.3 ve firar kişi sayısı oranı %42.1’dir. Buradan 

ekonomik nitelikli suç türlerinde faili meçhul ve firar oranı, diğer suç türlerindeki 

faali mechul ve firari olaylara göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ekonomik 

ve şiddet suçlarında yakalanan birey sayısı oranında ise anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Reyhanlı araştırma sahasını fail durumuna göre değerlendirdiğimizde 

ise ekonomik suçlarda yakalanan birey sayısı oranı % 55.8, faali meçhul sayısı oranı 

% 100 ve firari birey sayısı oranı 68.1’dir. Şiddet suçlarında, yakalanan kişi sayısı 

oranı % 29.5, firari kişi sayısı oranı 31.9’dur; faali mechul sayısı oranı ise 

bulunmamaktadır. Ekonomik odaklı suç türlerinde yakalanan, faali meçhul ve firar 

sayısı oranı diğer suç türleri (şiddet, mülkiyet ve çevre suçları) oranına göre yüksek 

olmakta ve aralarında anlamlı bir ilişki bulunabilmektedir. 

 

Tablo 45: Akçakale ve Reyhanlı Köylerinde İşlenen Suçların Fail Durumuna Göre 

Dağılımı 

                      

  Suç Türleri 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Yakalanan Meçhul Firar Yakalanan Mechul Firar 

N % N % N % N % N % N % 

Ekonomik suçlar 36 44.5 12 85.7 11 57.9 34 55.8 77 100 15 68.1 

Şiddet suçları 37 45.7 2 14.3 8 42.1 18 29.5 - - 7 31.9 

Mülkiyet suçları 4 4.9 - - - - 3 4.9  - - - - 

Çevre suçları 4 4.9 - - - - 6 9.8 - - - - 

Toplam 81 100 14 100 19 100 61 100 77 100 22 100 

 

Akçakale ve Reyhanlı araştırma sahaları karşılaştırıldığında; akçakale araştırma 

sahasına ait ekonomik suç türlerinde, yakalanan, faili meçhul ve firari birey sayısı 

oranı, Reyhanlı araştırma sahasından elde edilen ekonomik nitelikli suçlarda 

yakalanan, meçhul ve firari birey sayısı oranına göre oldukça düşüktür. Şiddet suçları 

bakımından ise Akçakale araştırma alanından yakalanan ve firari birey sayısı oranı, 



 242 

Reyhanlı araştırma sahasına göre yüksektir. Aynı zamanda bu durum, ilçeler 

arasındaki suç türlerindeki olay sayısına bağlI olarak da değişebilmektedir. 

 

5.8.3.2. Faillerin Yaş Grupları ve Suç Türleriyle Sınıflandırılması 

 

 

 

Tablo 46’ya göre Akçakale araştırma alanına ait bulgular analiz edildiğinde; 

ekonomik suçların ağırlıklı olarak sırasıyla % 22.2 ile 36-40, % 19.5 ile 26-30, % 

16.7 ile 31-35 ve % 16.6 ile 41-45 yaş grubunda bu tür suçların gözlendiğidir. Şiddet 

suçları ise sırasıyla % 27 ile 21-25, % 21.7 ile 26-30 ve % 13.5 ile 31-35 yaş 

gruplarında ağırlık kazanmaktadır. Mülkiyet ve çevre suçları ise olay sayısının az 

olması nedeniyle analize dahil edilmemiştir. Ekonomik ve şiddet suçları işleyen 

faillerin yaş grupları bakımından karşılaştırma yapıldığında, şiddet suçları işleyen 

yaş gruplarının ekonomik suçlara göre daha genç yaş grubunu temsil ettiği 

söylenebilir.  

 

Tablo 47’ye göre Reyhanlı araştırma sahasından elde edilen verileri incelediğimizde; 

ekonomik suçların yoğun olarak % 29.4 ile 36-40,  % 17.6 ile 31-35 ve % 11.8 ile 

26-30 yaş gruplarını temsil ettiğini ve bunu diğer yaş gruplarının izlediğidir. Şiddet 

suçlarını ise ağılıklı olarak % 30 ile 21-25 ve % 20 ile 26-30 yaş grubu ve bunu diğer 

yaş grupları takip etmektedir. Akçakale köylerine ilişkin benzer bir sonucu burada da 

Tablo 46: Akçakale Örneklem Grubuna Ait Yaş Gruplarının Suç Türleriyle İlişkisi 

 

Yaş Aralığı 

 

Ekonomik 

Suçlar 

Şiddet Suçları Mülkiyet 

Suçları 

Çevre 

Suçları 

N % N % N % N % 

 21-25 5 13.8 10 27 - - 2 50 

 26-30 7 19.5 8 21.7 3 75 -  

 31-35 6 16.7 5 13.5 1 25 -  

 36-40 8 22.2 2 5.4 - - 1 25 

 41-45 6 16.6 3 8.1 - - - - 

 46-50 2 5.6 3 8.1 - - - - 

 51-55 1 2.8 3 8.1 - - 1 25 

 56-60 - - 3 8.1 - - - - 

 60   + 1 2.8 - - - - - - 

Toplam 36 100 37 100 4 100 4 100 
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görebilmekte ve şiddet suçlarını işleyen ağırlıklı yaş grubunun genç bireylerden 

oluştuğu görülmektedir. 

 

 

 

5.8.3.3. Faillerin Mesleklere Göre Dağılımıyla Olan İlişkisi 

Şekil 15: Akçakale ve Reyhanlı Köylerindeki Faailerin Mesleklerine Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 47: Reyhanlı Örneklem Grubuna Ait Yaş Gruplarının Suç Türleriyle İlişkisi 

 

Yaş Aralığı 

 

Ekonomik 

Suçlar 

Şiddet Suçları Mülkiyet 

Suçları 

Çevre 

Suçları 

N % N % N % N % 

 21-25 1 2.9 3 30 - - - - 

 26-30 4 11.8 2 20 1 33.3 - - 

 31-35 6 17.6 2 20 2 66.7 - - 

 36-40 10 29.4 2 20 - - 1 16.7 

 41-45 3 8.8 1 10 - - - - 

 46-50 4 11.8 - - - - 2 33.3 

 51-55 4 11.8 - - - - 1 16.7 

 56-60 - - - - - - - - 

 60   + 2 5.9 - - - - 2 33.3 

Toplam 34 100 10 100 3 100 6 100 
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Şekil 15’e göre Akçakale köylerine ait suç işleyen kişilerin meslek dağılımı ortaya 

koyulduğunda; ağılıklı olarak çifçilik mesleğini yaptığını ve bunu diğer bir meslek 

grubunu oluşturan serbest meslekle uğraşan ve özel sektörde çalışan vasıflı ya da 

vasıfsız bireylerden oluştuğu görülmektedir. Reyhanlı araştırma alanına ait suç 

işleyen kişilerin yaş grupları ve meslek dağılımı arasındaki ilişki ortaya 

koyulduğunda; Akçakale köylerindeki benzer durumun burada da görülmekte olup 

çifçilik ve serbest meslekle uğraşan kişi sayısının popülasyonda yoğun olarak 

gözlenmektedir. 

5.8.3.4. Failerin Eğitim Durumu ve Suç ilişkisi 

Tablo 48: Akçakale ve Reyhanlı Köylerindeki Eğitim Durumu ve Suç İlişkisi 

 

Eğitim düzeyi 

Akçakale köyleri 

 

Reyhanlı köyleri 

 

N % N % 

Okuryazar değil - - 2 2.5 

Okuryazar 3 5.9 5 6.1 

İlköğretim mezunu 43 84.3 50 61.7 

Ortaokul mezunu 4 7.9 19 23.5 

Lise mezunu - - 2 2.5 

Yüksek okul mezunu - - - - 

Üniversite mezunu 1 1.9 3 3.7 

Toplam 51 100 81 100 

Akçakale örneklem grubuna ait suç işleyen kişilerin eğitim durumu ve suç arasındaki 

ilişki analiz edildiğinde (Tablo 48); % 84 oranla ilkokul mezunu sayısının belirgin 

şekilde yüksektir. Bu sonuç araştırma bölgesinin öğrenim düzeyiyle de uyumludur. 

Bu oranı % 7.9 ortaokul ve % 5.9 okuryazarlık ve  % 1.9 üniversite eğitimi takip 

etmektedir. Reyhanlı araştırma sahasına ait suç işleyen bireylerin eğitim durumu ve 

suç arasındaki ilişki analiz edildiğinde (Tablo 48); % 61.7 ile ilköğretim, % 23.5 

ortaokul, % 6.1 okuyazar, % 3.7 üniversite ve % 2.5’unu ise okuryazar olmayan kitle 

takip etmektedir. Her iki araştırma sahası karşılaştırıldığında ilköğretim düzeyinin 

belirgin şekilde yüksek olduğudur.  Durumu diğer eğitim düzeyleri arasındaki ilişki 

anlamında değerlendirdiğimizde Reyhanlı araştırma sahasında eğitim seviyesine 

bağlı olarak suç işleyen bireylerdeki eğitim düzeyinin Akçakale köylerine göre 

yüksek olması beklenen bir durumdur. 
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5.9.4. Örneklem Gruplarına Ait Mağdurlara İlişkin Bulgular 

Her suç olan eylemin bir faili olduğu gibi, bu suçtan dolayı zarar gören mağdur(lar) 

da olacaktır.  Araştırma alanına ilişkin verilerin ağırlıklı olarak ekonomik suçlardan 

oluşması ve bunun mağdurunun da devletin tüzel kişiliği olması nedeniyle mağdur 

profiline ilişkin bulgular, daha çok şiddet ve mülkiyet nitelikli suçlar açısından  

analizi yapılmıştır. 

5.9.4.1 Mağdurların Cinsiyetlerine göre dağılımı 

Tablo 49’e göre örneklememizi oluşturan toplam mağdur sayısı 62’dir; bu sayının 52 

si erkek ve 10 birey ise (%16.2) kadındır. Ekonomik suçları, olumsuz dışsallık 

anlamında nitelediğimizde (ekonomik suçların mağduru çoğunlukla devlet, yani 

devlet bağlamında toplumun kendisidir), araştırma alanında mağdura yönelik en çok 

gözlenen suç türü şiddet suçları olup 45 mağdur sayısının % 77.7’i erkek, %22.3’ü 

ise kadın bireydir. Kadın birey sayısındaki bu düşüklüğü kadınların sosyal, kültürel 

ve ekonomik yaşama olan katılımı ve buna bağlı olarak suçla karşılaşma oranındaki 

ilişkiye bağlayabiliriz. Akçakale ve Reyhanlı köylerindeki mağdur profilini 

karşılaştırdığımızda, Akçakale köylerinde toplam mağdur oranı % 62.9, Reyhanlı 

köylerinde ise bu oran % 31.7’dir. Her iki örneklem grup arasındaki mağdur sayısı 

arasındaki farkın ortalama iki katı olması dikkat çekicidir. 

 Tablo 49: Akçakale ve Reyhanlı Köylerindeki Mağdurların Cinsiyete Göre Dağılımı  

                      

Suç türleri 

        Akçakale köyleri          Reyhanlı köyleri 

Erkek Kadın Erkek Kadın 

N % N % N % N % 

Ekonomik suçlar 4 12.5 - - 7 35 - - 

Şiddet suçları 24 75 7 100 11 55 3 100 

Mülkiyet suçları 4 12.5 - - 2 10 - - 

Çevre suçları - - - - - - - - 

Toplam 32 100 7 100 20 100 3 100 

5.9.4.2. Mağdurların Yaş Grupları ve Suç Türleriyle İlişkisi 

Tablo 50’ye göre Akçakale köylerinde ekonomik suçlardan (dolandırıcılık, sahte belge 

düzenleme) en fazla mağduriyete uğrayan yaş grubu 41-45, şiddet suçlarından 51-55 
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ve mülkiyet suçlarından 31-35 yaş aralığıdır. Reyhanlı köylerinde ise ekonomik 

suçlardan en çok mağduriyete uğrayan yaş grubu 51-55, şiddet suçlarından 46-50 ve 

mülkiyet suçlarından ise 46-50/51-55 yaş aralığıdır. Her iki araştırma sahasından elde 

edilen veriler incelendiğinde yaş grubunun (ya da yaş ortalamasının) armasına paralel 

mağdur olma durumu da arttığı gözlenmektedir. 

Tablo 50:  Mağdurların Yaş Gruplarına Bağlı Suç Türleriyle İlişkisi 

 

Yaş 

aralığı 

Akçakale köyleri Reyhanlı köyleri 

Ekonomik 

suçlar 

Şiddet 

suçları 

Mülkiyet 

suçları 

Ekonomik 

suçlar 

Şiddet 

suçları 

Mülkiyet 

suçları 

N % N % N % N % N % N % 

 21-25 - - 1 3.2 - - - - 2 14.3 - - 

 26-30 - - - - - - - - 2 14.3 - - 

 31-35 - - 3 9.6 2 50 - - - - - - 

 36-40 - - 2 6.5 1 25 - - 3 21.4 - - 

 41-45 2 50 4 12.9 - - - - - - - - 

 46-50 1 25 4 12.9 1 25 - - 5 35.7 1 50 

 51-55 1 25 7 22.5 - - 3 42.8 2 14.3 1 50 

 56-60 - - 6 19.5 - - 2 28.6 - - - - 

 60   + - - 4 13 - - 2 28.6 - - - - 

Toplam 4 100 31 100 4 100 7 100 14 100 2 100 

5.9.4.3. Mağdurların Mesleklerine Göre Dağılımı  

Şekil 16: Akçakale ve Reyhanlı Köylerindeki Mağdurların Mesleklerine Göre Dağılımı 
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Şekil 16’ya göre mağdur profilini incelediğimizde en çok 62 bireyden 39 bireyin % 

62.9’u çifçilik mesleği ile uğraşmakta ve bunu % 16.1 ile ev hanımları takip 

etmektedir.  

5.9.4.4. Mağdurların Eğitim Durumu ve Suç İlişkisi 

Tablo 51: Örneklem Grubuna Ait Mağdurların Eğitim Durumu ve Suç İlİşkisi 

 

Eğitim düzeyi 

Akçakale köyleri 

 

Reyhanlı köyleri 

 

N % N % 

Okuryazar değil 3 7.7 - - 

Okuryazar 6 15.4 2 8.7 

İlkokul mezunu 30 76.9 15 65.2 

Ortaokul mezunu - - 4 17.4 

Lise mezunu - - 2 8.7 

Yüksek okul mezunu - - - - 

Üniversite mezunu - - - - 

Toplam 39 100 23 100 

Tablo 51’ e göre Akçakale köylerindeki mağdurların  % 76.9’u ilkokul mezunu, 

%15.4’ü okuryazar, % 6.5’i ortaokul ve % 7.7’si okuma yazma bilmemektedir. 

Reyhanlı köylerindeki mağdurların ise % 65.2 ilkokul mezunu, % 17.4 ortaokul 

mezunu % 8.7 lise mezunu ve % 8.7’si okuryazardır. Akçakale köylerindeki 

mağdurların eğitim seviyesine baktığımızda ortalama eğitim seviyesinin Reyhanlı 

köylerine göre düşük olduğu görülmektedir. 
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GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Antropolojinin temel inceleme alanı insandır.  Bunu yaparken de ilgi alanlarına göre 

insanı inceleme gayreti içine girer. Antropologların, bir yerleşkenin sosyal ve 

kültürel yapısını çözümlemek için en sık kullandıkları araştırma yöntemleri başında 

saha çalışmaları gelir. Özellikle köysel mekânlar, bu çalışmaların başında yer alan 

temel araştırma konularındandır. Anadolu coğrafyası’ında her popülâsyonun kendi 

öznel koşulları barındırdığı düşünüldüğünde birbirinden sosyo-ekonomik ve kültürel 

farklılık gösteren birçok yerleşim alanı bulunur. Bunlar içinde en dikkat çekiçi 

mekânlar ise köy topluluklarıdır. Sosyal ve kültürel yapının daha çok ekonomik 

koşullarla ve akrabalık sistemiyle şekillendiği bu tür yerleşkelerde ilişkiler çoğu kez 

soydanlık bağı ile sürdürülür.  

Köysel alanları,  kırsal yerleşim alanları içinde değerlendirdiğimizde bir toplumun 

idari ve iktisadi yönden en küçük birimi olarak görebiliriz. Aynı zamanda bu gruplar,  

ait olduğu toplumun siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının da küçük bir 

örneği olabilirler. Yani köy topluluklarının içsel ve dışsal çevre koşulları (kentsel 

yaşamla bütünleşme derecesi) birlikte düşünüldüğünde hem bir toplumun parçası 

hem de o toplumdan kısmen ya da bütün olarak ayrık olabilmektedir. Özellikle bu 

ayrıklık gelişmiş veya gelişmekte olan ulus devletlerin alt kültürlerinde daha da 

belirginleşmektedir. Ülkemiz bakımından durumu değerlendirdiğimizde, batıda yer 

alan köy yerleşkelerinin kentsel mekânlarla daha iç içe olduğu-hem ekonomik, hem 

sosyal hem de kültürel yönden- buna karşın doğuya doğru (özellikle sınır 

bölgelerine) gidildikçe geleneksel içe dönük yapının daha somutlaştığı 

görülmektedir.  

Çalışmamızda akraba evliliklerinin yoğun olarak uygulandığı köysel alanlarda, 

geleneksel örgüt yapıları soydanlık ilişkisi içinde incelenerek grupların, sosyal ve 

kültürel ilişkileri, cinsiyete dayalı rol kutuplaşması,  ailenin bu yapı içindeki işlev ve 

önemi, örgütlenme yapısı, akrabalık ilişkileri,  suç ve suçun açıklanması noktasındaki 

bakış açıları, sağlık algısı gibi özellikleri  o yörenin öznel koşulları içinde bütüncül 

bir yaklaşımla açıklanmaya çalışılmıştır. Anketi uyguladığımız kişiler, her hane 

içinden, aileyi temsil eden bir tek kişi olmasına özen gösterilmiştir; ancak bazı 
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durumlarda aynı aile içinden birden fazla kişiye anket uygulanmıştır.  Böylece grup 

içi daha çok bireye ulaşılmış ve araştırma sahası için daha reel sonuçlara ulaşılmıştır. 

Araştırma salt sayısal verilere dayanan nicel bir çalışma olmamış, nitel anlamda bire 

bir ya da 4-5 kişilik gruplar halinde görüşmeler de yapılmıştır. Bu sohbetler araştırma 

sahası için nicel anlamda elde edilen verileri destekleyici ve pekiştirici nitelikte 

olmuştur. Böylece günümüze yönelik bir yaklaşım biçimi analiz edilmesinin yanında 

geçmiş ve geleceğe yönelik anlayış biçimleri de kurgulanmıştır.  

Güvene dayanan dayanışma hissinin yoğun olduğu bu bölgelerde en önemli öğe 

soyut kültür olarak kavramsallaştırabileceğimiz gruba ya da örgüte olan bağlılık 

duygusudur. Örneğin, çoğunlukla kırsal yerleşim alanlarında karşılaştığımız imece 

usulu ile köylülerin birbirine yardım etme duygusuyla eyleme geçmesi ya da belirli 

bir organizasyon içinde yer alan üyelerinin birbirine sevgi, saygı ve sadakat duyması 

grup davranışının en önemli göstergesidir. Bu durum özelikle klan kültürü ya da 

akraba ilişkilerinin yoğun olduğu soy örgütlenmelerinde daha kesin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Diğer bir mana ile, dayanışma ve güven unsurunun ön planda olduğu, 

akrabalık ilişkilerinin yoğun olarak yaşandığı geleneksel topluluklarda birey 

kimliğinden ziyade grup kimliği ön plana çıkar ki, burada asıl olan topluluğun 

sürekliliğinin sağlanmasıdır. Özellikle yönetişim unsurlarının tek elde ya da birkaç 

kişiyle snırlandığı böylesi topluluklarda insan yetke arasındaki temel belirleyicilik 

kültürel değerlerle sınırlandırılmıştır. Geçmişte ve günümüzde Anadolu 

Coğrafya’sında hatta geleneksel anlayışın hakim olduğu birçok toplumda 

görebileceğimiz alt kültür gruplarının-soya dayalı aşiret örgütlenmesinin- temeli de 

bu anlayışa dayanmaktadır. Topluluğun varlığınının devamlılığı ise çoğu durumda 

alışılagelen (sürdürülen) kültürel değerlerle sağlanır. Bu yönüyle kültürel dinamikler, 

bu türden örgütsel yapılanmaların bir tür sigortasıdır ve çoğunlukla grubun tüm 

üyelerince benimsenen ve uygulanan kurallar ve yaklaşımları içerir.  

Güç ve iktidar egemenliğin önemli unsurlarıdır. Güçün halkın iradesiyle temsil 

edilmesi demokrasi, bu güçün bir veya birkaç kişiyle sınırlandırılarak kullanılması 

ise egemen güç (aristokrasi) olarak olarak ifade olunur. Geleneksel toplumlarda ise 

siyasi-politik güç genelde akrabalık ilişkileriyle sağlanır ve topluluk üyesi her birey 

bulunduğu konumu bu ilişkiyle kurar ve biçimlendirir. Ataerkil aile yapısının baskın 
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olduğu böylesi gruplarda bireylerin davranışlarının daha çok grup kimliği içinde 

geleneksel kontrol mekanizmalarıyla şekillendiği bilinmektedir. Geleneksel yetkenin 

kontrolü ise, çoğu durumda monarşik ya da teokratik yönetimlerde olduğu gibi 

mutlak bir hakimiyet öngörmese de daha yumuşatılmış olan aşiret reisi veya ağalık 

şeklindeki bir yapılanma biçimindedir. Ailenin saygınlığı ise daha çok aşiretin 

sayısal üstünlüğü ve aşirete özgü geçmişten gelen kalıplaşmış davranış biçimlerinin 

sürdürülmesiyle sağlanır. Diğer bir mana ile bir aşirette aynı soyada sahip ne kadar 

insan varsa ve bu bireyler geleneklerine ne kadar bağlı iseler o aşiret diğer 

topluluklar arasında daha itibarlı ve güçlü olarak kabul görmektedir.  

Akrabalık örgütlenme yapısını anlamada ve açıklamada kullanılan en temel 

unsurlardan biri akraba evlilikleri ve onun sosyal ve kültürel etkileridir. Soya dayalı 

informal gruplarda aile içi ilişkiler, kişisel yetenekten ziyade, cinsiyet ve yaş gibi 

fizyolojik özellikler ve bireyin akrabalar arasındaki konumuyla orantılı olmakta, 

örgütlenme sistemi bu ilişkiler ve roller üzerine temellenmektedir. Özellikle köysel 

yaşam alanlarında karşılaşılan yoğun akrabalık ilişkileri ve bu yapının ortaya 

çıkardığı ikincil gruplar (soy örgütlenmesi) en temel örnek olarak verilebilir. Bu 

manada akraba evliliğinin temellendirdiği bu gruplar, bağlı olduğu çevresel alanda en 

önemli sosyal yapı olabilmektedir. Yetkinin tek elde toplanması veya yakın akrabalık 

bağlarıyla birkaç kişi arasında dağıtılması ve bunu geleneksel anlayışın, dayanışma-

güven eksenli bir ölçüt olarak sunulması soya dayalı ilişkilere atfen devletin yönetim 

aygıtlarının kamusal alandaki rolünün de sınırlandırılması anlamına gelmektedir. 

Diğer bir yaklaşımla akraba örgütlenmesi, devletin yönetişim unsurlarının tam olarak 

kendini hissettiremediği ya da kabul ettiremediği yerleşim yerlerinde aşiret adı 

verilen örgütlenme yapısının varlığını merkezi yönetimden soyutlayarak bir nevi 

kanun koruyucu ya da yönetici vasfıyla kendi normlarını o alanda tesis etmesidir. Bu 

durumun çok çeşitli nedeni olabileği gibi, temeli merkezi yönetimin otorite ve erk 

zayıflığının ya da kısmen yetki devrinin bir sonucu olarak da görebiliriz. 

Çalışmada her iki ilçedeki sınır köylerine ait toplulukların kendilerine özgü sosyo-

kültürel yapısı ve karşılıklı ilişkileri karşılaştırmalı analiz edilmiştir. Araştırma 

alanlarının genel konumu dikkate alındığında her iki yerleşim bölgesi de yükseltisi 

bakımından geniş düzlükleri barındırır. Akçakale köyleri merkezleşme derecesi- 
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merkezi yönetimle olan enteğre olma düzeyi- Reyhanlı köylerine göre düşüktür. 

Köylerde cinsiyete dayalı basit bir iş bölümü olması, altyapı imkânlarının yetersiz 

olması, üretim-tüketim ilişkisindeki dengesizlik ve buna mukabil bölge ekonomisi 

içindeki yerinin sınırlı olması merkezi yönetimle bütünleşme derecesini 

düşürmektedir. Günümüzde ise tarlardan ve bahçelerden elde edilen ürün, hane 

tüketimi yanında ağırlıklı olarak merkezi yönetime satılmaktadır. Buda üretim-

tüketim ilişkisinde ibrenin üretim tarafına kaymasını sağlamaktadır. 

Yerleşim biçimi bakımında gerek Akçakale köyleri gerekse Reyhanlı köyleri kırsal 

Anadolu köy profiline uygundur. Akçakale köylerinde ilçeyi ve köyleri birbirine 

bağlayan yollar genel anlamda bozuktur. Köy içi evler birbirleriyle içi içe geçen ve 

kerpiçten yapılmış sağlıksız evlerdir.  Aynı durumu bazı koşullarda Reyhanlı köyleri 

için de söylemekle birlikte bu köylerin yaşam koşullarının daha yüksek olduğu 

söylenebilir. Araştırma sahalarını incelediğimizde bu mekanlar akraba evliliğinin 

sıklıkla yapıldığı geçmişten bu yana sürdürülen bir gelenek olduğu yönündedir. Grup 

içinde söz sahibi olma cinsiyete dayalı rol paylaşımı, maddi yetkinlik, yaş ve 

soydanlık ilişkisine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Her iki örneklem 

grubunu incelediğimizde ise Akçakale köyündeki ortalama katılımcı oranı erkekler 

için 37 ve kadınlar için 36.3; Reyhanlı köyündeki ortalama katılımcı oranı erkek 

bireyler için 43.1 ve kadın bireyler için ise 42.9’dur. Katılımcı oranı her iki örneklem 

grubu içinde erişkin bireylerden oluşmaktadır. 

Katılımcıların eğitim düzeyi her iki araştırma sahası içinde düşük seviyededir. Bu 

düşüklük cinsiyetler arasında daha fazla belirgindir; özellikle kadınlardaki düşük 

eğitim düzeyi araştırma sahasının özellikleri dikkate alındığında beklenen bir 

durumdur. Akçakale örneklem grubu özellikle ilkokul mezunu oranınının her iki 

popülasyon genelinde yüksek çıkması ülkemizde geçmişte zorunlu eğitimin 5 yılla 

sınırlandırılmasıyla ilişkili bir durumdur. Aynı zamanda ailelerce bu eğitimin yeterli 

bir eğitim seviyesi olarak görülmesidir(günümüzde ilköğretim zorundadır; ancak 

katılımcı grubun yaş aralığına dikkat edilirse o döneme ilişkin eğitim düzeyi asgari 

ilkokul olarak tespit olunmuştur). Geçim kaynaklarını daha ziyade tarım 

ekonomisine bağlayan ve çifçilikle geçinen bu gruplar için öncelikli amaç 

çoğunlukla iş gücüne (özellikle tarıma dayalı iş gücü) kısa zamanda katılmak olarak 
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görülebilir. Böyle bir anlayış, eğitimi temel zorunlu eğitimle hatta okuma yazma ile 

sınırlamakta ve yeterli görmektedir. Dolayısıyla bu tür yerleşkelerde genellikle erkek 

çocuklar ilkokuldan sonra,  kız çocukları ise daha çok geleneksel anlayışın getirdiği 

bir sonuç olarak küçük yaşta evlendirilmekte ve eğitim haklarından yoksun 

bırakılmaktadırlar. 

Reyhanlı örneklem grubunun ortalama eğitim düzeyi % 3.7 ; buna karşılık Akçakale 

araştırma sahası ortalama eğitim seviyesi ise % 2.7’dir. Böyle bir sonuç 

Akçakale’nin ortalama eğitim seviyesinin Reyhanlı örneklem grubunun ortalama 

eğitim düzeyine göre düşük olduğunu göstermektedir. Araştırma alanının sosyo-

ekonomik ve kültürel yapısı dikkate alındığında Reyhanlı katılımcı grubunun eğitim 

düzeyinin yüksek çıkması beklenen bir sonuçtur. Analizi katılımcı ailelerin çocukları 

için istemiş olduğu eğitim düzeyi bakımından incelediğimizde, araştırma gruplarına 

ait eğitim düzeyindeki benzer sonucun burada da çıktığı ve  Reyhanlı ailelerin 

çocukları için istediği eğitim seviyesinin, Akçakale ailelerine göre çok daha yüksek 

olduğu gözlemlenmektedir. 

Meslek dağılımına baktığımızda çifçilik mesleği her iki örneklem grup içinde yüksek 

oran çıkmaktadır. Serbest meslek olarak adlandırabileceğimiz kendi namına şöförlük 

ve ticari faaliyette bulunma, vasıflı/vasıfsız işçi olarak diğer bir kişi(kişiler) yanında 

hizmet elemanı olarak çalışmak çifçilik mesleğinden sonra ençok karşılaşılan meslek 

grubudur. Kadın katılımcıların ise büyük oranda bir meslek sahibi olmadığı, 

çoğunlukla vasıfsız bir meslek olarak niteleyebileceğimiz ev hanımı olduklarıdır. 

Bölgenin şartları dikkate alındığında çifçilik mesleğinin popülâsyonda sık görülmesi 

beklentiler doğrultusundadır. Bu durum, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin, gerek 

Akçakale gerekse Reyhanlı köylerinde önemli bir istihdam alanı ve gelir kaynağı 

olduğunu göstermektedir.  

Günümüzde tarımda meydana gelen arz-talep dengesinin talep yönlü olması tarıma 

dayalı ekonomik kalkınmanın bu bölgelerde gelişerek büyümesine ve bu durumun 

emek yoğunluğuna duyulan ihtiyacın artmasına (her ne kadar çağdaş tarım 

teknolojileri kullanılsada) neden olmuştur. Özellikle, endüstri bitkilerine (pamuk, 

mısır…) olan talebe paralel olarak bu yerleşkeler üretim pazarını genişletmişlerdir.  
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Bu durumu Akçakale köyleri için daha fazla söylemekle birlikte, yakın gelecekte 

Reyhanlı köylerinde sulama imkânlarının gelişmesiyle birlikte bu alanlarda da 

tarımdan kaynaklı gelir ve ona bağlı çifçilik mesleği güncelliğini koruyacaktır. 

Ancak nufüsün kontrolsüz bir şekilde artışı, toprağa dayalı mülkiyetin süreç içinde 

yetersizliğini ortaya koymaktadır. Buna miras nedeniyle Akçakale ve Reyhanlı 

köylülerinde toprağın aile içinde bölünmesini de eklediğimizde (her nekadar ataerkil 

aile yapısında toprak mülkiyeti kişinin değil ailenin ortak malı olsada) bir kısım 

hanelerin ileride çifçiliği bırakacağı ve geçimleri için tarım dışı başka meslekleri 

seçeceği yönündedir. 

Her iki örneklem grubunun gelir dağılımı analiz edildiğinde Akçakale katılımcı 

grubunun yaklaşık yarısı kendilerini düşük gelir seviyesine sahip, yani yoksul olarak 

tanımlamakta, buna karşın Reyhanlı katılımcı grubunun yaklaşık yarısının kendilerini 

ortalama bir geliri sahip olduğunu belirtmektedir. Gelir dağılımındaki oransal fark 

katılımcıların aylık ortalama gelir seviyesine de yansımıştır. Akçakale örneklem 

grubunun aylık ortalama geliri 764.7 TL, Reyhanlı örneklem grubunun ortalama 

geliri ise 844.1’dir.  Bu manada Akçakale katılımcılarının, Reyhanlı katılımcılarına 

göre daha düşük seviyede bir gelire sahip olduğu söylenebilir. Katılımcıların 

ekonomik seviyesinin düşüklüğü sağlık hizmetlerinde de kendisini göstermektedir. 

Özellikle yeşil kart sahibi birey sayısı her grup için oldukça yüksek seviyededir.  

Aynı zamanda Reyhanlı örneklem grubunun % 9.5 lik oranla ve Akçakale örneklem 

grubun ise  % 33.8 ‘lik oranla hiçbir sağlık güvencesine bağlı olmaması Reyhanlı 

katılımcılarının Akçakale katılımcılarına göre daha fazla sağlık hizmetinden 

yararlandığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. 

Kardeş ve çocuk sayısı, Türk Aile Yapısı düşünüldüğünde her iki popülasyon da 

beklentilerin üzerindedir. Akçakale katılımcı grubunun aile başı ortalama kardeş 

sayısı 9.6 ve çocuk sayısı 7.2’dir. Diğer gruplara göre sayıca üstünlük sağlama ve 

tarıma dayalı işgücü ihtiyacının aile içinden karşılanmak istenmesi gibi nedenler bu 

alanlarda doğurganlığı arttırmıştır. Reyhanlı katılımcı grubunun aile başına düşen 

ortalama kardeş sayısı 7.9 ve çocuk sayısı ise 5.5’dir. Bu durum Akçakale örneklem 

grubunun Reyhanlı örneklem grubuna göre nufusunun fazla olduğunu; ayrıca 
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geleceğe yönelik genç nufus sayısının Reyhanlı örneklem grubuna göre çok daha 

yüksek olacağını işaret etmektedir.  

Ekonomik koşullar ve üretim ilişkileriyle, aile biçimi arasındaki bağlantıyı gösteren 

birçok ülkeyi kapsayan araştırmada, geniş aile biçiminin çoğu durumda toprak 

mülkiyeti ve buna bağlı yerleşik tarım olgusuyla ilişkilendirilmesidir. Çalışmalar 

sonucunda,  geniş aile türünün oluşum kökeninin toprak mülkiyetine dayalı tarımsal 

faaliyetler olduğu ve mülkiyetin önemini yitirmesiyle birlikte geniş aileden çekirdek 

aileye doğru bir geçiş (ya da dönüşüm) yaşanacaktır. Türkiye toplumuna yönelik 

kırsal yerleşkelerde bu durumu doğrulayıcı bulgulara rastlanmaktadır. Bu 

araştırmalarda toprak büyüklüğü ve aile biçimi arasında belirgin bir korelasyon 

varlığı üzerinde durulmuş ve çekirdek aile yapısının hakim olduğu alanlarda sahip 

olunan toprağın büyüklüğünde azalma ve tarımsal faaliyetlerde iş gücüne katılım 

oranında düşme kaydedilmiştir (Timur,1972:53-57). Ancak sınır köylerindeki 

yapılan çalışmalar göstermektedir ki, çekirdek aile yapısının geçmişten buyana 

sürdürülen bir yapı olduğu yönündedir. 

Katılımcıların aile içinde anne, baba ve çocuk harici yaşayan aile bireyinin olup 

olmadığına yönelik analizi yapılmıştır. Bu inceleme, ayrıca araştırma yaptığımız 

sahanın çekirdek ya da geniş aile yapısı özelliği gösterip göstermediğine yönelik 

bilgi de vermektedir. Akçakale ve Reyhanlı katılımcı grubun büyük çoğunluğu aile 

içinde anne, baba ve çocuk harici bir kişinin hane içinde kalmadığını belirtmiştir. Bu 

kapsamda çekirdek aile yapısının araştırma yapılan alanlarda yüksek olduğu 

söylenebilir. Sayısal verilere göre Akçakale katılımcıların % 66.2’si çekirdek aile 

yapısı özelliği gösterirken; bu oran Reyhanlı örneklem grubunda % 77.7’ye 

çıkmaktadır. Bu oransal yaklaşım Reyhanlı köylerindeki çekirdek aile yapısının, 

Akçakale köylerine göre daha baskın olduğu izlenimi vermektedir. 

Tarımsal kaynakların kullanımından ya da genel anlamda ekonomik yapının bir 

sonucu olarak ortaya çıkan geniş aile tipi, daha çok kırsal yaşam tarzının 

benimsendiği biçimsel olmayan yapılarda- aşiret veya akraba örgütlenmesinin bir 

gereği olarak şekillenen- baskın bir aile şeklidir. Araştırma köylerinde geniş aile 

yapıları da gözlenmekle birlikte sınırlı sayıda olduğu söylenebilir. Tam geleneksel 
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geniş aile yapısına (anne, baba, çocuklar, evli erkek çocuklar ve onların eşleri) ise 

rastlanmamıştır. Değişmekte olan ekonomik, sosyal ve kültürel koşullar geleneksel 

aile yapısınına sahip köy toplumlarının süreç içinde fonksiyonel özelliğini yitireceği 

düşünülmektedir. Bu karşın bilindik geniş aile yapısı, anne, baba, evlenmemiş 

çocuklar, büyükanne ve büyükbaba beraber yaşayan aile oranı… parçalanmış aile 

türü ise, köyde var olan az sayıda aile yapısıdır. Ailede eşlerden birinin ölmesi veya 

boşanma(çok nadir) durumunda, dul anne, evlenmemiş çocuklar, kadının veya 

erkeğin anne ya da babası veya her ikisi aynı hane içinde yaşama şeklidir. 

Türkiye’de çekirdek aile yapısı, sosyal, ekonomik ve kültürel faktörlerin 

değişkenliğine göre bölgeler arası farklılık gösterir. Dolayısıyla her aile birliği kendi 

içinde öznel koşulları barındırır. Bu da çekirdek ailenin sadece niteliksel değil 

niceliksel(fonksiyonel) yönününde incelenmesi gerektiğidir. Çünkü her yapıda 

olduğu gibi çekirdek aile yapısıda yaşamsal döngü içinde farklılaşmakta ve 

değişkenlik gösterebilmektedir. İncelenen köy topluluklarında görülen aile yapısının, 

bağımlı çekirdek, bağımlı değişken çekirdek, geniş aile ve parçalanmış aile olmak 

üzere başlıca dört türü gözlenmiştir. Örneğin, ekonomik koşulların bir sonucu olarak 

bağımsız çekirdek aile yapısının, bağımlı çekirdek, kısmi bağımlı çekirdek aile veya 

geniş aile yapısına dönüşebilmektedir. Yapılan çalışmada yüksek oranda beklenenin 

aksine çekirdek aile yapısı akraba örgütlenmelerinde baskın bir yapı olarak ortaya 

çıkmaktadır. Ancak, köy yerleşkeleri derinlemesine analiz edildiğinde var olan 

çekirdek ailenin aslında geniş aile içinde yer alan, bağımlı çekirdek aile olarak 

holistik anlayış içinde bir bütünün parçaları gibi özellik gösterdiğidir. Bu tarz aile 

yapısında evden ayrılan aile bireyi ile hane halkı arasındaki organik bağ 

kopmamakta, evlenen erkek birey evlenmeden önce yaşamış olduğu evden kısa 

mesafeye taşınmaktadır. Bu durum aile içi ilişkilerin önceden olduğu gibi geniş aile 

çerçevesinde -özellikle baba ve oğul arasındaki yetke, aile içi dayanışma ve bağlılık- 

aynen sürdürülmesini sağlamaktadır. Geçimin tarım ekonomisine dayalı, toprağın 

kullanım hakkınında ölünceye kadar baba da olduğu düşünülürse (aile reisi büyük 

babadır ve aile içi tüm ekonomik faaliyetler, toprağın ortak kullanımı onun 

aracılığıyla yürütülür) bu ilişki ağı anlam ve önemini daha çok korumaktadır. 
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Diğer bir çekirdek aile yapısı ise kısmı bağımlı çekirdek aile yapısının varlığıdır. 

Aile reisinin ölmesi halinde bağımlı çekirdek aileler yasal sistem gereği(veraset) 

baba toprağını aralarında bölüşürler. Ancak,  bu gerçekleşmez ise (kardeş sayısının 

fazla, bölüşülen toprağın küçüklüğü, anlaşamama), kardeşler toprağın tümünden elde 

ettikleri geliri aralarında pay ederler. Burada kardeş aileler arası kısmi bir ekonomik 

bağımlılık olmakla birlikte, aile reisinin rolünün ortadan kalkması kardeş ailelerin 

süreç içerinde daha az bağımlı ve aile içi ilişkilerde karar alma sürecinde daha aktif 

(insiyatif kullandıkları) oldukları gözlenmektedir. 

Sanayi toplumunun sosyal ve kültürel yapısı akrabalık ilişkilerini önemli oranda 

etkileyebilmektedir. Kırsal kesimden kentsel yaşam alanlarına doğru bir yönelim 

hem şehirlerin demoğrafik yapısı hem de sosyo-kültürel yapısı üzerinde belirgin bir 

baskılama yapmakta ve bu durum, sosyal yönden en fazla aile yapıları üzerinde 

kendini hissettirmektedir. Sanayileşmenin ve şehirleşmenin çekirdek aile yapısı 

üzerindeki belirgin etkisi olduğu yönünde-mevcut kent popülâsyonu üzerinde ve 

yapısında meydana getirdiği değişim- yaygın bir kanaat vardır. Ancak, köy yaşam 

alanlarında da mevcut çekirdek aile türünün yaygın olması ve bunların göç etmesi 

sonucu zaten var olan bir olguyu kentsel yaşam biçiminin bir sonucu olarak 

göstermek ne derece doğrudur. Bu noktada bu olguya geniş aileden çekirdek aileye 

dönüşüm olarak değil, kentsel yaşam tarzının getirdiği kültürel değişim süreci olarak 

bakmak (nicelik ve nitelik bakımdan) daha doğru olacaktır. 

Her iki örneklem grubunun evlenme yaşlarını cinsiyetlerine göre 

gruplandırdığımızda ise erkeklerde ortalama yaş 23.2 ve kadınlarda 18.3 olduğu 

sonucuna ulaşırız. Bu veriler bölgenin yöresel özelliklerini dikkate aldımızda 

beklentiler yönündedir. Özellikle kadın katılımcıların evlenme yaş ortalamasının 

düşüklüğünü kadına o bölgede biçilen role ve  eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi 

nedenlere bağlayabiliriz. Araştırma alanlarını karşılaştırdığımızda Akçakale 

köylerindeki katılımcılarının erkeklerde evlenme yaş ortalaması 22 iken, Reyhanlı 

köylerindeki erkeklerin yaş ortalaması 24.4 tür. Buna karşılık bayan katılımcılar 

arasında evlenme yaş ortalamaları arasında anlamlı bir fak olmadını görmekteyiz. 

Erkek katılımcılar arasındaki bu farklılık, örneklem gruplarının eğitim, meslek 

dağılımı… gibi sosyo-kültürel yapısını etkileyebilecek değişkenleri ve buna bağlı 
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farklılıkları dikkate aldığımızda birbirine paralelellik gösterir. Ancak kadın 

katılımcılar arasındaki evlenme yaş ortalamalarının her iki araştırma alanı içinde  

yaklaşık aynı değerleri vermesi ataerkil aile yapısının araştırma sahalarındaki baskın 

yapısından kaynaklandığını söyleyebiliriz.  

İnformel örgütlenmelerde en çok karşılaşılan evlilik türü ise akraba evliliğidir. Bu tür 

evlilikler, soy örgütlenmesinin devamlılığını bir tür garanti altına almayı hedefleyen 

bu yönelim olmakta; aynı zamanada güvene dayalı dayanışma unsurununda önemli 

bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Reyhanli ve Akçakale katılımcıları 

arasında cinsiyet farkı gözetmeksizin akraba evlilik oranına baktığımızda Akçakale 

örneklem grubunun %  73.15, Reyhanlı örneklem grubunun ise % 87.95 ile akraba 

evliliği yaptığıdır. Bu bulgular Reyhanlı örneklem grubunun Akçakale 

katılımcılarına göre daha yüksek oranda akraba evliliği yaptığını göstermektedir. 

Araştırma alanlarının sosyo-ekonomik ve kültürel yapısı dikkate alındığında; 

beklenenin aksine Reyhanlı katılımcılarında akraba evliliğinde gözlenen bu durumu, 

geleneksel örgüt yapısına olan (dayanışma, güven…) bağlılığın bir sonucu olarak 

değerlendirebiliriz. 

Ataerkil yapılarda soydanlık ilişkisinin babayanlı olması, soy kimliğinin hem erkek 

hem de kadın birey açısından babasoylu tarafından sürdürülmesine neden olur. Bu 

durum topluluktan topluluğa farkındalık göstermekle birlikte, Anadolu toplumu 

kırsal yerleşkeleri için çoğu kez böyledir. Bu noktada evlenecek bireylerin eşini 

seçme noktasında karar alma süreci kimin tarafından verilmektedir. Bu tür 

evliliklerde genel kanı, ebeveynlerin akraba evliliği yapma konusunda evlenecek 

taraflara olan baskısı ya da yönlendirmesidir. Bu kapsamda her iki örneklem 

grubundaki ebeveynlerin, çocukları için akraba evliliği isteyip istemediğine yönelik 

algısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu şekilde hem bağlı olunan topluluğun akraba 

evliliklerine yönelik genel algısı ve ebeynlerin akraba evliliğindeki rolü hemde 

gelecek popülasyondaki akraba evliliği oranının yaklaşık ne olacağı hakkında bizlere 

ipucu vermektedir. Gerek Akçakale gerekse Reyhanlı araştırma sahasından elde 

edilen bulgulara göre, ebeveynlerin akraba evliliğini istedikleri; ancak 

azımsanmayacak bir oranda da akraba evliliğini istemedikleridir. 
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Buna benzer bir diğer yaklaşım biçimi de yapılan evliliklerin kişilerin tercihiyle ya 

da ebeveylerin isteğiyle mi gerçekleştiği yönündeki algının incelenmesidir. Yani 

buradan elde edilen bilgilerle akraba evliliğinin gerçekleşmesinde aile faktörünün ne 

kadar önemli olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır. Bu konuda hem Akçakale hemde 

Reyhanlı köyleri arasında oransal olarak anlamlı bir farklılık olmadığı yönündedir. 

Akçakale köylerinde bireysel tercihin % 39.7, Reyhanlı köylerinde ise bu oran % 

42.4 olmaktadır. Araştırma bulgularına göre belirli bir oranda eş seçiminin, bireylerin 

özgür iradesiyle yaptığı ve ailelerin buna destek verdiğidir. Oysaki bu sonuç ataerkil 

aile yapısında beklenmeyen bir durumdur. Kapsamlı niteliksel araştırma sonucunda 

ise eş seçiminde çiftlerin onayının sınırlı olduğu-özellikle bayanlar yönünden- evlilik 

birliğinin çiftlerin tercihlerinden çok aile üyelerinin onayları ile (büyükbaba, baba, 

aşiretin lideri) alındığıdır. Diğer bir ifade ile geleneksel yaşam biçiminin hakim 

olduğu böylesi topluluklarda karar mercihi çoğu durumda baba veya ailenin en 

büyüğü sıfatıyla büyük baba olmakta ve kadının rolü sınırlanmaktadır. Hal böyle 

olunca bireysel tercihlerde çoğu kez ailenin isteği (ya da babanın) doğrultusunda 

gerçekleşmektedir.  Kaldı ki evlendirilecek olan bir kızın, ilk önce birinci derece 

akrabası olan olan amcaoğluna sorulması ve izin alınması, amcaoğlu hakkı, sonraki 

aşamada diğer akraba üyeleriyle evlendirilmesi evliliklerin, kişisellikten ziyade aile 

meclisinin tercihleri doğrultusunda gerçekleştiğinin göstergesidir.  

Akraba evliliği, bazı alanlarada geniş aile tipinin yanında soyun devamlılığını 

sağlaması bakımından sülale, aşiret..gibi informal örgütlenme yapılarını da temsil 

eder. Bu yönüyle bu tür evlilikler soydanlık ilişkisine dayalı ataerkil aile yapısının 

korunması ve sürdürülmesi bakımından da önemli bir işleve sahiptir. Geleneksel 

davranış örüntülerinin yeri geldiğinde katı olarak uygulanabildiği bu gibi sistemler, 

soy içi yapılan evlilikleri bir tür güvence olarak görürler. Bu anlayışa göre, aşiretteki 

aynı soyada sahip birey sayısının fazlalığı aşiretin nedenli güçlü olduğunun da 

göstergesidir. Bir aşiret örgütlenmesinde akraba harici kız alınıp verilmemesi bunun 

temel göstergesi olarak düşünülebilir ki, bu durum içe dönük geleneksel örgüt 

yapısını kuvvetlendirici bir etken olarak karşımıza çıkarmaktadır.  Her iki örneklem 

grubu da akraba evliliğinin yaygın olarak uygulandığı alanlardır. Buna ilişkin bir 

soruda köyün dışına akraba harici kız verilir mi? sorusunun katılımcılara 

yöneltilmesidir.  Reyhanlı ve Akçakale örneklem grubu karşılaştırıldığında Reyhanlı 
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köylerinin (% 78.5) Akçakale köylerine (57.6)  göre daha kapalı ve soydanlık 

ilişkisinin bu alanlarda daha yoğun olarak yaşandığı söylenebilir. Yapılan çalışmada 

elde edilen nitel ve nicel veriler son zamanlarda azda olsa kız alındığı, buna karşın 

akraba dışı kız verilmediğidir. Bunu  aşiretin madi ve manevi olarak sürekliliği için 

şart olarak görülmesidir. 

Yapılan araştırmada içe dönük ve kapalı toplumların akraba evliliğini yaygın bir 

kültür olarak devam ettirdiği görülmektedir. Özellikle gruplar halinde ya da köy 

yerleşkelerinde yaşayan bireyler yakın ya da uzak bir şekilde birbirleriyle akrabadır. 

Hal böyle olunca aynı yerleşke içinde iki bireyin evliliği de çok yüksek oranda 

akraba evliliği olacaktır. Bu durumu tetikleyen ana etken ise genel manada coğrafi, 

psikolojik, kültürel ve ekonomik şartlardır. Akraba evliliklerinde en sık karşılaşılan 

evlilik biçimi genellikle erkek kardeşlerin çocukları arasında yapılan amcaoğlu-

amcakızı evliliğidir. Özellikle ataerkil toplumlarda erkeğin rolünün daha baskın 

olması bu tür evlilikleri teşvik etmektedir. Aileler arasındaki dayanışma ve güven 

unsurunu pekiştirmek, ayrıca geleneksel aile yapısını güçlendirmek amaçlı olarak 

erkek kardeşlerin çocukları arasında gerçekleşen evliliklerdir. Akçakale denek 

grubunun % 68.3, Reyhanlı denek grubu da % 46.1 oranında kardeş çocukları 

arasında amcaoğlu-amcakızı evliliği yapmıştır.  Her iki araştırma alanı arasındaki % 

22.1 lik oransal fark Akçakale örneklem grubunun Reyhanlı örneklem grubuna göre 

daha yüksek oranda bu tür evliliği tercih ettiği yönündedir.  

Kişiler, birçok sebepten ötürü akraba evliliği yapabilmektedir. Ekonomik kaygılar, 

ataerkil aile yapısı, coğrafi faktörler… gibi nedenler bu türden evlilikleri 

arttırmaktadır. Akçakale ve Reyhanlı köylerinde yapılan araştırmalarda ise rahat 

anlaşma ve güven duygusu ve geçmişten bu yana sürdürülen geleneksel yapı akraba 

evlililiklerinin temel gerekçelerini oluşturmaktadır.  Anadolu toplumunda kırsal köy 

yerleşkelerinde  güvene dayalı dayanışma  unsuru ve gelenek, görenek, örflerin… 

sürdürülmesi dini motifler kadar kuvvetli bir özellik olabilmekte ve bu tür evlilikleri 

neredeyse bir zorunluluk olarak topluluk genelince benimsenmesini sağlamaktadır.  

Geleneksel ataerkil aile yapısında görülen geleneklerden birisi de başlık parası 

uygulamasıdır.  İlkel toplumlardan günümüze kadar sürdürülen bu anlayış biçimi,  
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kimine göre gereklilik, kimine göre evlilikte istikrar,  kimine göre kadına verilen 

değer ve kimine göre ise toplumsal bir sorun (kadının maddi bir metea, vasıfsız iş 

gücü olarak bakılması) olarak açıklanmaktadır. Geleneksel yaşam biçiminin 

benimsendiği informel gruplarda ya da gelişmiş/gelişmemiş ülkelerin altkültürlerinde 

(kırsal yerleşim alanlarında),  ailenin erkek tarafının,  kız tarafına kan bedeli, sandık 

içi, yetiştirme bedeli… adı altında çoğu durumda nakti olarak bedel ödemesidir.  

Araştırma yapılan Akçakale örneklem grubunda % 95.6, Reyhanlı köyleri 

katılımcıların ise 23.5’lük oranla köylerinde başlık parası geleneği sürdürülmektedir. 

Nitel ve nicel analizden elde edilen bulgular, Akçakale köylerinde bu geleneğin 

yaygın bir kültürel olgu olarak varlığını devam ettirdiği, buna karşın Reyhanlı 

köylerinde kız tarafına çoğu kez sandık içi olarak nitelenen sembolik bir bedel 

ödenmesi şeklinde uygulandığıdır. 

Akraba ilişkileri kişinin, duygusal, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşantısına önemli 

etkisi olabilmektedir. Hele ki bu durum, geleneksel aile yapısının yaşandığı soya 

dayalı örgütlenmelerde daha belirgindir. Özellikle güven duygusu, yakınlık ve 

dayanışma duygusu gibi kavramlar böylesi ortamlarda daha da önem kazanmaktadır. 

Akçkale ve Reyhanlı örneklem grubunun birbirleri arasındaki güven algısını tespitine 

yönelik köyünüzde ençok kime güvenirsiniz? sorusu yöneltilmiştir. Buna göre 

araştırma alanından elde edilen veriler her iki grubunda yüksek oranda akrabalarına 

güvendiği yönündedir. 

Ataerkil aile yapılarında aile içi karar verme durumu çoğu durumda baba tarafından 

gerçekleşir. Aile içinde bireylerin aldığı rol ve bu role bağlı olarak sahip olduğu 

konum geleneksel yapılarda daha belirgindir. Geleneksel ataerkil aile yapılarda 

kadının toplumsal yaşamda rolü sınırlanmakta, buna karşın baba fiğürü alınan 

kararlarda baskın güç olmaktadır. Buna yönelik araştırma yapılan alanda, 

katılımcılara aile içi kararların alınmasında kararın kimin tarafından verildiği 

sorulduğunda Akçakale köyleri için(baba, büyük baba, aile meclisi) % 77.9, 

Reyhanlı köyleri için ortalama değer 49.4 tür. Buradan Akçakale köylerinde babanın 

karar alma aşamasının, Reyhanlı köylerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Her iki örneklem grup içinde yapılan birebir veya 4-5 kişilik grup görüşmelerde 
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baskın aile yapısının aterkil olduğu ve bu durumun sayısal verilerle (en azından 

Reyhanlı köyleriyle) kısmi ölçüde uyumlu olduğudur. 

Akraba evliliğinin en önemli sonuçlarından biri bu tür evliliklerin sağlık sorunlarına 

neden olmasıdır. Özellikle genetik kökenli kalıtsal hastalıklara sebep olması ve bu 

durumun kuşaklar arasında sürdürülmesi, bu tür evliliklerin toplumsal yaşamda 

önemini daha da arttırmaktadır. Araştırma yapılan sahanın soya dayalı akraba 

evliliklerinin yoğun olması bu gibi yerleşkelerde kalıtsal hastalıklarla daha sık 

karşılaşılmasına neden olmaktadır. Araştırma alanından elde edilen veriler bunu 

doğrular niteliktedir.  Bu kapsamda, Akçakale köylerinde en çok gözlenen kalıtsal 

hastalık türü zihinsel engelliliktir. Reyhanlı köylerinde ise genetiğe bağlı düşük ve 

kas erimesi hastalığı popülâsyonda en sık karşılaşılan hastalıklardır. Bu tür 

hastalıklarla mücadelede en büyük zaafiyet topluluğun sağlık algısındaki 

yetersizliğidir. Köylülerin akraba evliliğinden kaynaklı hastalıklar hakkındaki 

görüşleri, çoğu zaman önemsememezlik, güvensizlik ve bilgi eksikliği tarafından 

şekillenmektedir.  Bu konuda Örneklem gruplarının sağlık anlayışını ortaya koymak 

maksadıyla köyünüzde kalıtsal hastalıkların sebebi nedir? diye sorulduğunda 

Akçakale katılımcılarının % 50 si kader-takdir, % 38.2 akraba evliliği, Reyhanlı 

katılımcılarının ise % 45.9’u kader-takdir, % 43.5’i akraba evliliği olarak beyan 

etmiştir. Her iki popülâsyon içinde yer alan bireylerin akraba evliliğinden kaynaklı 

sağlık sorunlarına yönelik sağlık algılarının yetersiz olduğu görülmüştür. Bu durum 

hem sayısal hemde nitel verilerle uyum göstermektedir. Özellikle bu anlayış 

Akçakale köyleri bakımından daha belirgindir. Genel anlamda ise Akçakale ve 

Reyhanlı katılımcıları arasında sağlık algısı arasında anlamlı bir fark 

gözükmemektedir. 

Akraba örgütlenmelerinde bireyler, çoğu kez kolellektif bir bilinçle hareket 

ettiğinden bireysellik o topluluk içinde ikinci planda kalabilmektedir. Dolayısıyla 

kişiler her nekar aile içi bağımsız bir anlayış ile hareket etseler de aile dışındaki 

tutum ve davranışları özerk bir anlayış gerektirir. Bu gibi örgütlenmelerde bireyin 

kendi kişiliği ile ilgili algılarının yanında, sosyal ve kültürel yaşamda aldığı rol ve bu 

rolün topluluk içi temsil ediliş biçimi daha fazla önemli olabilmektedir. Roller daha 

çok sosyal statü (kişinin organizasyon içindeki yetkisi, zenginlik…) ve akrabalık 
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ilişkileriyle ortaya çıkmaktadır. Topluluk içi ilişkiler samimi olmakla birlikte daha 

çok biçimsel örgütlenmelerde gözlenen hiyerarşik yapılanmayı (her bir alt rolün 

kendi üstünde yer alan üst rolce denetlenebilmesi) bu oluşumda da görmek 

mümkündür Hatta onlar için geçmişten bu yana sürdürülen topluluk değerleri (ya da 

başkaları tarafından belirlenmiş değerler) kendi kimliğinin bir parçası olarak 

açıklanmaktadır. 

 

Öte yandan, bir topluluğun analizi ve buradan ortaya çıkabilecek sonucun doğru 

yorumlanabilmesi, grup içi tüm değerlerin, tutumların, davranışların…bir bütünsellik 

içinde değerlendirilmesiyle mümkün olabilir. Bu kapsamda katılımcıların başarı, suç 

ve onun türevlerine bağlı olarak ortaya çıkabilen, bireyin düşünceleri diğer 

değişkenler olarak incelenmiştir. 

 

Katılımcılara başarılı olma algısını ölçmek amacıyla, Türkiye’de size göre nasıl 

başarılı olunur? sorusuna gerek Akçakale gerekse Reyhanlı köylerindeki 

katılımıcıların genel düşüncesi çalışmanın ve okumanın başarılı olmak için yeterli 

olduğu cevabı alınmıştır. Buna karşın, Akçakale köylerinden % 29.4, Reyhanlı 

köylerinden % 24.7 oranında bir grubun başarılı olmayı kanun dışılıkla eşdeğer 

görmesi düşünülmesi gereken diğer bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Katılımcıların suç hakkındaki algısını öğrenmek amacıyla suç kavramının 

çağrıştırdığı anlamı sorulmuş, buna göre cevapları korku, güvensizlik ve nefret üç 

unsuru gruplandırdığımızda Akçakale katılımcıları için % 82.3, Reyhanlı 

katılımcıları için bu oran % 78.3’dür. Her iki örneklem grup arasında anlamlı bir fark 

görülmemekte suçu yüksek oranda korku, güvensizlik ve nefret kavramlarıyla 

özdeşleştirmektedir. Buna karşılık aynı soruya, Akçakale köylerinde % 14.7, 

Reyhanlı köylerinde % 12.9 oranında güç yanıtının verilmesi ve bunun nitel 

araştırmayla desteklenmesi katılımcılar arasında suça farklı bir bakış açısının da 

mevcut olduğunu göstermektedir. 

 

Suç kavramı geçmişten günümeze kadar birçok farklı disiplin tarafından incelenmiş 

ve açıklanmaya çalışılmıştır. Kimine göre hukuki, kimine göre sosyal ve kültürel 

kimine göre ise ekonomik, davranışsal, biyolojik… boyutuyla neden sonuç ilişkisi 

kapsamında analiz edilmeye çalışılmıştır. Tarihten günümüze kadar devinimini 
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sürdüren bu kavram genel suç ilkeleri kapsamında evrensel nitelikli olmasının 

yanında toplumdan topluma, her toplumun kendi altkültürlerinde hatta kişi bazında 

bile anlam ve kapsamı değişebilen görece bir yaklaşım olabilmektedir. Araştırma 

grubumuzda soya dayalı akrabalık ilşkilerinin yoğun şekilde yaşanması suçun grup 

bakımından da analizini olanaklı kılmaktadır. Katılımcılara suçu açıklama noktasında 

görüşleri sorulmuş buna göre, Akçakale örneklem grubu suçu % 38.2 yaşanılan 

çevreden kaynaklı bir sorun, % 17.7 yetişmeden kaynaklı bir sorun, %14.7 yasalara 

karşı gelme eylemi olarak görülürken, aynı soruya Reyhanlı örneklem grubu % 21.1 

yaşanılan çevreden kaynaklı bir sorun, % 18.8 toplum düzenini bozan bir davranış, 

%17.6 yasalara karşı gelme eylemi olarak açıklamaktadırlar. Buradan Reyhanlı 

katılımcı grubun suçu daha evrensel içerikli, toplumun genelini kapsayan bir 

yaklaşımla açıklamakta, buna karşın Akçakale katılmcı grup suçu daha özele ve 

bireye endeksli normatif bir anlayışla açıklamaktadır.  

 

Katılımcılara her koşulda suç olan hiç kabul edemiyeceğiniz suç türü hangisidir? 

sorusu yöneltilmiştir. Akçakale örneklem grubu % 55.9 tecavüz, % 23.5 ve bu suçları 

diğer suçlar takip etmektedir.  Reyhanlı örneklem grubu ise %56.4 tecavüz, % 22.3 

ve diğer suçlar,  hiç kabul edilmeyen suç türü olarak kabul görmektetir; her iki 

araştırma alanı arasında ise anlamlı bir ilişki yoktur. Buna ilişkin katılımcılara yasal 

olarak suç olan; ancak sizin için suç oluşturmayan (suçun nedeniyle ilişkili hafifletici 

bir durumu olduğu inancı) iki suç türü sorulmuş, gerek Akçakale (% 64.7) gerekse 

Reyhanlı katılımcıları(% 69.4)  arasında ekonomik odaklı kaçakçılık suçları yüksek 

oranlı çıkmıştır.  

 

Suç ile suçlu arasındaki ilişkileri inceleyerek suça neden olan unsurları açıklamak 

için birçok yaklaşım biçimi geliştirilmiş ve buna yönelik çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Bu kapsamda katılımcı gruplara, insanların suça yönelmesindeki temel 

sebep nedir? sorusu yöneltilmiş, Akçakale ve Reyhanlı örneklem grubu arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bireyin, suça yönelimin temel gerekçelerini birincil 

neden olarak namus kavramıyla açıklamaya çalışırken, ikincil sebep olarak 

ekonomik sorunların getirdiği maddi yetersizlik olarak ifade edilmiştir. Araştırma 

yapılan sahanın sosyo-kültürel yapısı ve inanç değerleri dikkate alındığında suça 
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neden oluşturan temel eylemin, namus kavramıyla açıklanmaya çalışılması her iki 

araştırma sahası içinde beklenen bir yaklaşım biçimidir.  

 

Bir kişinin(lerin), diğer bir kişi(ler) hakkındaki düşünceleri, algıları, onlar hakkındaki 

geliştirdiği inançlar, yargılar, tutumlar… o grup ya da topluluk hakkında üçüncü 

kişilerde belli bir kanı oluşturabilir. Örneğin, araştırma yapılan saha çalışmasında 

topluluğun suça bakış açısını ölçmek amaçlı katılımcı gruplara çevrenizdeki suçlu 

insanlara nasıl bakarlar? sorusu yöneltilmiştir. Buna göre, Akçakale katılımcıları % 

55.8 çevreleri tarafından, % 30.1 aileleri tarafından dışlanır cevabı verilirken; 

Reyhanlı katılımcıları % 44.7 oranında suçlu bir kişinin çevreleri tarafından 

dışlanacağını, % 30.1 oranında da aileleri tarafından dışlanacağını belirtmiştir. 

Bulgulara göre Akçakale katılımcı grubun Reyhanlı katılımcı gruba göre suça 

yönelik çevre algısını daha ön planda tuttuğu ve aralarında anlamlı ilşki olduğu 

yönündedir. 

Bireyin doğduğu ve yaşamını geçirdiği içsel ve dışsal çevre aynı zamanda davranış 

ve tutumların şekillendiği bir alandır. İnsanın doğumuyla başlayan bu süreç, kişinin 

yaşamı boyunca bağlı olduğu gruba ait değerlerin, inançların, normların… bir tür 

kültür aktarımı sonucu benimsenip uygulandığı bir yaşam biçimi olarak ortaya çıkar. 

Yani birey yaşadığı çevrenin şartları içinde-özellikle bu durum kırsal yerleşkelerde 

daha belirgindir- çevrenin, kişi için biçtiği rolün bir parçası haline gelir (yetkenin 

dağılımına, soyun belirleniş şekline ya da ailenin büyüklüğüne göre). Akrabalık bağı 

ve bunun yanında aynı coğrafik alanın ve fiziksel çevre koşullarının paylaşılıyor 

olması bireyler arasında sosyal ve kültürel bağları güçlendirir. Özellikle aşiret 

yapılanmasının olduğu bu gibi yerlerde fiziksel çevre koşullarının verdiği ayrıcalık 

ve akrabalık ilişkilerinin verdiği dayanışma ve güven duygusu (ihbar olma durumu 

olmamama, saklanabilme, rahat hareket etme…) ekonomik (kaçakçılık) nitelikli 

suçlara yönelimi arttırmakta ve teşvik etmektedir. Süreç içinde sosyal ve kültürel 

bağların getirmiş olduğu güç-üyeler arasındaki ortak paylaşım- bu türden suçları 

akraba grubu içinde geleneksel davranış örüntülerinin bir parçası olarak görülmesine 

neden olur. Yani suç, zamanla tekrarlanabilen bir alışkanlık haline döner; yaşam 

biçimi olarak kanıksanır ve kabul görürse bu durum, o topluluk ya da grup genelinde 

sürdürülen bir kültür olarak yerleşik hale gelir. 
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Yapılan çalışmada suçlar ekonomik, şiddet, mülkiyet ve çevre suçları olarak dört 

kısımda incelenmiştir. Akçakale ve Reyhanlı araştırma sahasından elde edilen 

verilere göre her iki örneklem grubu içinde en yüksek orana sahip suç türü ekonomik 

suçlardır. Günümüzde ekonomik suçlar toplumlarda ençok karşılaşılan suç türü olma 

özelliğini devam ettirmektedir. Özellikle gelişen teknolojik gelişmelere paralel 

ekonomik suç kavram ve kapsamı onunla birlikte gelişmesini sürdürmektedir. Birçok 

ekonomik suç türü olmakla beraber araştırma sahasının coğrafi ve sosyal-ekonomik 

koşulları düşünüldüğünde en fazla karşılaşılan ekonomik suç türü kaçakçılık suçları 

ve onun türevleridir. Akçakale araştırma alanından elde edilen bulgulara göre, 

işlenen suçların  % 58’i ekonomik suçlar olup bu suçların % 91.5’ini kaçakçılık 

suçları oluşturur. Kaçakçılık suçları içinde en yüksek oran % 41.8 ile emtia 

kaçakçılığı, % 30.2 ile akaryakıt kaçakçılığı bunu % 21 ile uyuşturucu kaçakçılığı 

suçu takip etmektedir. Reyhanlı araştırma sahasınında elde edilen verilere göre suç 

oranının % 86.7 ekonomik nitelikli suç olup,  bunun % 94’ünü kaçaklık suçları 

oluşturur. Kaçakçılık suçları içinde % 93.7 ile emtia kaçakçılığı en yüksek oran 

olmakta ve bunu diğer kaçakçılık suç türleri takip etmektedir. Buradan Reyhanlı 

köylerinde gözlenen ekonomik nitelikli suç oranın, Akçale köylerindeki benzer 

nitelikli ekonomik suç oranından oldukça yüksek olduğu ve aralarında anlamlı bir 

ilişki olduğu söylenebilir.  

Örneklem gruplarını şiddet suçları bakımından karşılaştırdığımızda ise Akçakale 

araştırma sahasından elde edilen verilere göre şiddet suçları oranı % 32 olup bu 

suçlar içerisinde  % 61.6 ile kasten  yaralama, % 23 ile aile içi şiddet ve % 11.6 ile 

tehdit suçu gelmektedir. Reyhanlı araştırma sahasından elde edilen şiddet suçları 

oranı %7.4’tür. Bunun  % 60’ı kasten yaralama, % 20’si aile içi şiddet ve bunu diğer 

suç grupları takip etmektedir. Buradan, Akçakale örneklem grubunun Reyhanlı 

örneklem grubuna göre şiddet suçu oranının çok daha yüksek olduğunu ve aralarında 

anlamlı bir ilişkinin olduğunu söyleyebiliriz. Aslında şiddet suçlarını alt başlıklar 

halinde sınıflandırdığımızda tüm bu suç grupları kendi içinde yaralamayı, tehdit 

algısını veya hürriyeti yoksun bırakma gibi suçları içeriğinde barındırmaktadır. 

Ancak hukuki hüküm noktasında suç unsurunun tam olarak açıklanabilmesi 

bakımından birbirinden ayırmak önemli olmaktadır. 
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Öte yandan, soya dayalı örgütlenmelerde, aynı soy ağacına sahip bireyler arasında 

aidiyet kimliğine yapılan vurgu o topluğun kökensel birliğine ilişkin önemli bir 

varlık göstergesidir. Geleneksel toplumlarda ya da akraba örgütlenmesinin yoğun 

olarak yaşandığı topluluklarda bireyler kimliklerini daha ziyade bizlik duygusuyla 

ifade etmektedir. Örneğin, her iki araştırma sahasında yapılan nitel gözlemlerde 

bireyler kendilerini açıklamak için daha çok bağlı olduğu grubun aidiyet kimliğiyle 

kendilerini açıklamaktadırlar. Yapılan çalışmada ise her iki örneklem grubundan köy 

ahalisinin neredeyse tamamı kendilerini tanıtırken bizim soyadımız şudur, şu aileden 

gelmekteyiz, şukadar nufusa sahibiz gibi söylemlerle ve soydanlık bağına vurgu 

yapmaktadır. Dolayısıyla, geleneksel yaşam biçiminin benimsendiği, devlet 

yapılanmasının tam olarak oluşmadığı ya da ulus devletlerin altkültürlerinde 

geçmişten bu yana gelen kendine özgü kültürel kalıplar, normatif değerler sistemi o 

topluluk içinde çok daha önemli olmakta ve bir tür yasa koruyucu gibi genel 

hükümler içermektedir. Kültürel değerlerin ihlali ise çoğu durumda suçun özelliğine 

göre öldürme, yaralama, topluluktan dışlama ile cezalandırılmaktadır. Bu kapsamda 

özellikle namus, onur, şeref…gibi kavramlara yüklenen anlamlar ve bu ad altında 

işlenen cinayet veya yaralamalar şiddet suçlarını daha da arttırmaktadır. Araştırma 

sahasının genel yapısı düşünüldüğünde şiddet suçlarının önemli bir kaynağının da 

yukarıda anılan kavramların töre adı verilen olguyla ilişkilendirilmesi ve 

açıklanmaya çalışılmasıdır.  Özellikle kadına atfedilen olaylar veya geçmişten gelen 

husumet v.b. nedenlerle işlenen bu cinayetler, namus, onur, haysiyet, şeref, ahlak… 

kavramlarına verilen değer ölçüsünde daha da anlam bulmaktadır.  

Katılımcıların töre suçları hakkındaki genel algısısının tespitine yönelik töre 

cinayetleri hakkındaki düşüncesi sorulmuştur. Buna göre Akçakale katılımcıları bu 

durumu % 20.6 eğitimsizlik, % 19.1 kan davası ve namus cinayetleri, % 17.6 

sürdürülen kültürel yapı, % 16.1 kabul edilmeyen bir eylem biçimi, % 13.1 çevre ve 

aşiret kurallarının baskısı altında işlenen cinayetler olarak açıklamaktadır. Reyhanlı 

katılımcıları %34.1 eğitimsizlik, %28.2 kabul edilmeyen bir eylem, % 10.6 çevre ve 

aşiret kurallarının baskısı altında işlenen cinayetler, % 10.6 kan davası ve namus 

cinayetleri ve % 8.2 sürdürülen kültürel yapı (yaşam tarzından kaynaklı) cinayetler 

olarak belirtmiştir. Genel anlamda Reyhanlı katılımcıları bu tür suçları ağırlıklı 

olarak eğitimsizliğe bağlamakta ve kabul edilmeyen bir eylem biçimi olarak 
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görmektedir. Akçakale katılımcıları ise bu durumu başta eğitimin yanında, kan 

davası ve namus cinayetleri, geleneksel yapı ve çevre ya da aşiret kuralları altında 

işlenen cinayetler gibi diğer nedenlerle açıklamaktadır.   

Genellikle kırsal yerleşim alanlarında yaşayan insanların temel geçim kaynakları 

tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa dayanır. Hayvancılık  ticari maksattan ziyade 

hane içi tüketim ihtiyaçlarını  karşılamak için, tarımsal faaliyetler ise  daha çok ticari 

amaçlı olarak yapılır. Bunun yanında araştırma alanı içindeki bu köylerin sınır 

ülkeleri ile komşu olması ve buna paralel sınır hinderlandının geniş olması illegal 

faaliyetleri tetikleyebilmektedir. Bunun sağladığı avantaj ile bu alanlarda, illegal 

yollardan hayvan ticaretinin yapılması veya kaçak malzemelerin ülkeye sokularak 

daha fazla kazancın sağlanması ya da temel geçimin bu yoldan elde edilmesi 

amaçlanır. 

Akçakale araştırma sahasını incelediğimizde şiddet içerikli suç unsuruyla daha fazla 

karşılaşılmaktadır. Buna karşılık Reyhanlı araştırma alanında ekonomik içerikli 

kaçakçılık suç türleri Akçakale araştırma bölgesine göre daha fazla görülmektedir. 

Öte yandan, suç araştırmalarında suçun türü kadar eylemi yapan kişi de- kriminolojik 

olarak suçu gerçekleştiren birey- yani failin kendisi de bir o kadar önemlidir.  Bu 

kapsamda faillerin, yaş grupları,  suç türleri, cinsiyet ile…  olan  ilişkisini belirleyen 

analizler araştırma sahasının suç profilini ortaya koyması bakımından önem arz 

etmektedir. Örneklem sahasını fail durumuna göre incelediğimizde, tüm suç 

türlerinde Akçakale örneklem alanında aydınlatılan olay oranı (ya da yakalanan kişi 

sayısı), Reyhanlı örneklem grubuna göre oldukça fazladır. Özellikle Reyhanlı 

örneklem grubunda ekonomik odaklı kaçakçılık eylemlerindeki meçhul ve firar 

sayısının yüksekliği dikkat çekiçidir. Aslında araştırma sahasının fiziki şartları 

incelendiğinde bu durum olası gözükmektedir.  

 

Akçakale örneklem grubuna ait, yaş gruplarının suç türleriyle ilişkisini analiz 

ettiğimizde, ekonomik suçları işleyen bireylerin yaş ortalaması 41.4 olurken, şiddet 

suçlarında ise bu ortalama 35.1’e düşmektedir. Reyhanlı örneklem grubuna ait 

bireyleri dikkate aldığımızda ekonomik suç işleyen bireylerin yaş ortalaması 40.7, 

şiddet suçlarını işleyen kişilerin yaş ortalaması 31’dir. Her iki araştırma sahası, 
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ekonomik suçlar bakımından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir ilişkinin 

olmadığı, buna karşılık şiddet suçları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

yönündedir. Diğer yandan, Akçakale ve Reyhanlı araştırma sahası birlikte 

değerlendirildiğinde, ekonomik suçları işleyen yaş gruplarının, şiddet suçlarını 

gerçekleştiren bireylere göre daha genç bireyleri temsil ettiği söylenebilir. Faillerin,  

yaş grupları ve meslek dağılımı arasındaki ilişkisine baktığımızda çifçilik ve serbest 

meslekle uğraşan kişi sayısının ağırlıklı olarak her iki popülâsyonda da yüksek 

düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırma sahasının sosyo-ekonomik yapısı dikkate 

alındığı olası bir durumdur. Ayrıca, faillerin, eğitim düzeyi incelenmiş ve her iki 

örneklem sahasında da ilkokul (ya da ilköğretim) düzeyi belirgin şekilde yüksektir. 

Bunun yanında Reyhanlı örneklem grubunun eğitim seviyesindeki yüksekliğe bağlı 

olarak suç işleyen bireylerdeki eğitim düzeyi de doğal olarak Akçakale örneklem 

grubuna göre yüksek çıkmaktadır ki bu beklenen bir durumdur.  

 

Her iki araştırma sahasının sınır köyleri olması, bu bölgeleri ekonomik nitelikli 

kaçakçılık suçları ile karekterize etmektedir. Özellikle bu hipotezi Reyhanlı ve 

Akçakale araştırma sahsından elde edilen suça ilişkin bulgularla destekleyebiliriz. 

Suçun ekonomik nitelikli olması bölgenin fiziki şartlarını düşündüğümüzde olası 

görülmektedir. Yani coğrafi koşullar, hem suçun türünü belirlemekte hem de suçu 

arttırmaya bir nevi teşvik eden ortamı hazırlamaktadır. Bunun yanında akraba 

örgütlenmesinin verdiği güven ve ona bağlı dayanışma duygusu suçun niteliğne 

bakılmaksızın bu gibi gruplarda bir tür manevi koruma sağlayabilmekte ve kişileri 

suça daha yatkın hale getirebilmektedir. Hal böyle olunca, ekonomik nitelikli 

kaçakçılık suçlarında(ya da diğer suç türlerinde) faile yönelik kimlik tespiti 

zorlaşmakta ve olay sayısının yoğunluğuna rağmen, faili meçhul sayısı da bir o kadar 

çok olabilmektedir. 

Ekonomik suçlarda mağdur sayısı çoğu zaman devletin tüzel kişiliği, yani kamunun 

kendisi olduğu için mağdur sayısı; ancak diğer ekonomik nitelikli suçlar olan, 

doğrudan gerçek kişiyi hedef alınarak kayda geçirilen dolandırıcılık veya sahtecilik 

suçlarından mağdur olan kişi sayısı hedef alınarak incelenmiştir. Dolayısıyla 

buradaki mağdur profili, daha çok şiddet ve mülkiyet suçları içerikli suç türleridir.  

Her iki örneklem grup içinde erkeklere göre kadın mağdur sayısının oldukça az 
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olması, kadınların toplumsal yaşama olan katılımı ile doğrudan bağlantılıdır. 

Akçakale ve Reyhanlı mağdur gruplarını karşılaştırdığımızda, Reyhanlı köylerindeki 

mağdur oranının( % 31.7), Akçakale köylerindeki mağdur oranına(% 62.9) göre 

yaklaşık iki kat düşük olduğu gözlenmektedir. Bu durum, Reyhanlı ve Akçakale 

köylerindeki olay sayısı ile uyumludur. Her iki örneklem grubundan elde edilen 

bulgulara göre, özellikle yaş grubunun armasına paralel mağdur olma durumu da 

arttığı gözlenmektedir. Mağdurların meslek profilini incelediğimizde her iki 

örneklem grubunda çifçilik mesleği yüksek oranlıdır. Eğitim düzeyi ile mağdur 

arasındaki ilişki incelendiğinde, ilkokul mezunu mağdur oranı her iki araştırma alanı 

içinde yüksektir.  

Suça ilişkin verileri analiz ettiğimizde şöyle bir kanıya varılabilir: Suçu tanıdıkça ve 

suç işlemek bir yaşam tarzı olarak benimsendikçe cezaların caydırıcılığı da o oranda 

düşecektir (Hagan,2011;Vito et al,2007). Bu noktada suçla mücadele de ne gibi 

politikalar geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Şu aşamada üç yol gözükmektedir: (i) 

cezaların yaptırım gücünün yüksek olması (toplumun beklentileri de genelde bu 

yöndedir) (ii) önleyici hizmetlerin arttırılması ve (iii) insana yönelik sosyal 

politikalara ( eğitim seviyesinin arttırılması, işsizliği önleyecek tedbirler…) ağırlık 

verilmesidir. Bize göre bu üç unsururunda bir arada uygulanabildiği politik ve 

bürokratik yaklaşımlar büyük ölçüde suç ve onun unsurlarını önlemede etkili 

olacaktır. Tüm bunların yanında yazılı ve görsel basın suçla mücadelede önemli bir 

araçtır. Yapılan yayınlarda ya da atılan manşetlerde suç ve suça yönelik faaliyetlerin 

özendirilmesi (çeteleşme, töre, aile içi şiddet…) ve bunların kamu oyunda gündelik  

yaşamın parçası olarak normal bir olaymış gibi günlerce hatta haftalarca ayrıntılı bir 

şekilde göstermesi toplumda suç ve suçlaya bakışı değiştirmiştir. Özellikle son 

dönemlerde çekilen yerli film ve dizilerin tamamına yakını suça yönelik çeteleşme 

faaliyetlerini gücün ve zenginliğin olduğu gruplar olarak tanıtmaktadır. Keza, kadına 

yönelik şiddet içerikli görüntülerin sık sık ekranlarda ve yazılı medyada 

tekrarlanması suçu neredeyse teşvik eder hale getirmiştir. Bu sonuç bizlere, suçu 

önlemede tüm uygulamaların birlikte ele alınacağı (suçu oluşturan nedenin bir 

yönünün analiz edilmeyip suçu oluşturan sebepleri tüm yalınlığıyla 

değerlendirmemiz gerektiği) geniş bir bakış açısından suçla mücadele edilmesi 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 



 270 

Dolayısıyla, özellikle kırsal yerleşkelerde görülen yoğun akraba ilişkilerine dayalı 

informal yapılar(soy örgütlenmesi), yerini şehir yaşamına geçiş ile birlikte bireysel 

anlamda bireylerin daha özgür ve karar verici olarak ben merkeziyetçi yapının daha 

etkin olduğu bir anlayışa bırakabilmektedir. Yani, süreç içinde değişen 

sosyal(kültürel) algı insanların yaşam tarzlarında birçok değişimi beraberinde 

getirmiştir. Bu değişimi teknolojik ve mekânsal anlamda net bir şekilde görebilmek 

mümkündür. Geleneksel toplumlarda çoğunluk ya kırsal yaşam tarzını terk ederek 

metropol olarak adlandırılan kentsel yaşam bölgelerine göç etmiştir ya da bunun 

arzusu içindedir. Bu durum, bir taraftan insanların daha fazla topluluk halinde 

yaşamasına yol açarken; diğer taraftan komünal yaşamın getirdiği grup 

davranışından ziyade bireysel tercihleri ön plana çıkarmıştır. Yani komünal yaşamın 

gerekliliği olan (ortak yaşam) bir şart sağlanırken, diğer bir şart olan grup 

dayanışması sağlanamamıştır. Bunun sonucu olarak da aslında kalabalık bir sosyal 

(yapay) ve kültürel çevre içinde yaşayan; ama kendi içinde bir o kadar yalnız olan 

birey(ler) psikolojisi oluşmuştur. Buna karşılık, kentsel yaşamdan umduğunu 

bulamayan ya da adapte olamayan kişiler, şehir yaşamındaki içselliği (yalnızlaşma 

duygusunun getirdiği açmazı) aşmanın yolu olarak köy yaşamındaki geleneksel 

yaklaşımın sürdürülmesinde bulmuşlar ve köy ortamında sürdürdüğü yaşam tarzını 

büyük ölçüde kentsel alanlara taşımayı amaçlamışlardır. Örneğin,  şehirleşme 

bölgelerinde ortaya çıkan gecekondu kültürü-aynı soy bağına dayanan akrabaların, 

bağlı olduğu yapay çevreye getirilmesi- bunun tipik örneği olarak görebiliriz. Ya da 

kan davası veya namus cinayeti adı altında işlenen şiddet suçlarının kentsel alanlarda 

hatta metropollerde devam etmesi bu anlayışın sürdürülmesinin bir sonucu olarak 

algılayabiliriz. Bu bağlamda, her ne kadar kentleşmeyle birlikte geleneksel aile 

yapısında bir çözülme olası olarak gözüküyorsa da fonksiyonel bakımdan etkinliğini 

koruyabilmektedir. 

Sonuç itibariyle, sanayileşmenin ve kentleşmenin sosyo-kültürel yapıda meydana 

getirdiği değişiklikler beraberinde köy yaşam alanlarında ve buralarda var olan 

akraba, aşiret örgütlenmelerini de etkilemiştir. Özellikle göç nedeniyle (işsizlik, 

eğitim, terör, kültürel olanakların fazlalığı…) bu yerleşkelerdeki demografik yapının 

değişmesi göç eden ailelerin kültürel ve sosyal anlayışlarında farklılıklar 

yaşanmasına ve bu durum, akrabalık bağları etrafında örgütlenmiş olan-aşiret ve 
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buna bağlı akrabalık ilişkilerinde- kısmi de olsa bir çözülme yaşanmasına neden 

olmuştur. Dolayısıyla, süreç içinde sosyal-ekonomik imkânların artması, insanların 

kültürel yönden de farklılaşmasına ve beraberinde soy içi ve aile içi atfedilen 

değerlerin değişmesine neden olmaktadır. Diğer bir ifade ile eğitim, iş, ulaşım, 

iletişim… imkanlarındaki artışa paralel gelişen  anlayışın bir sonucunda, zamanla içe 

dönük kapalı yapı dışa dönük bir çevreye dönüşebilmektedir. Buna bağlı olarak da 

üyelerde bireysel bağımsızlık anlayışı gelişebilir ve bu anlayışın bir sonucu, birbirini 

görsel olarak tanıyan; ancak birbirinden farklı düşünen, algılayan, tutum ve davranış 

gösteren bir topluluğu ortaya çıkarabilir. Bu da akraba örgütlenmesinin zaman içinde 

işlev ve önemini kaybetmesine yol açabilir. Özellikle bunu Akçakale köylerinden 

ziyade Reyhanlı köyleri için söylemek olasıdır. Her nekadar Reyhanlı köylerinde 

soya dayalı akrabalık ilişkileri öncül olsada,  sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerde 

ki gelişim ve değişim, süreç içinde topluluk içinde algıların değişerek çözülmesine 

neden olabilecektir. Bu ne kadar zamanda olacaktır; bunu bizlere zaman 

gösterecektir. Dolayısıyla her iki örneklem alanı içinde akrabalık bağlarında kısmı 

bir zayıflayacağı öngörülmektedir. Ancak akrabalık, aşiretcilik ve etnisite 

kavramlarının anlamı zayıf gibi görünse de tam anlamıyla ortadan kalktığını 

söylemek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 
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ÖZET 

 

NAR, Mehmet Şükrü. Kültürel Örgütlenmenin Antropolojik Temelleri: Akçakale ve 

Reyhanlı İlçeleri Sınır Köylerinin Sosyal Antropolojik Açıdan Karşılaştırmalı 

Analizi, Doktora Tezi, Antropoloji (Sosyal Antropoloji) Anabilim Dalı, Mart 2012. 

 

Bazı toplumlarda ya da toplumların kendi içinde bir alt örgütsel sistem olarak 

niteleyebileceğimiz akraba, aşiret ya da kabile örgütlenmesi olarak 

adlandırabileceğimiz soydanlık ilişkisine dayalı kültürel örgütlenme biçimleri 

bulunur. Soy temelinde oluşturulan bu gruplar, doğal örgütlenmenin, o topluluğa 

özgü sosyo-kültürel yaşamın sürdürülmesinin en önemli aracı olmuştur. Akraba 

evlilikleri ise, bu türden yapıların temellenmesinde ve şekillenmesinde önemli bir 

role sahiptir. Kan bağına dayanan bu tür ilişkilerde başta birinci derece akrabalar 

olmak üzere çoğunlukla grup içi evlilikler yapılır. 

 

Yapılan saha çalışması, akraba evliliklerinin yoğun olarak yapıldığı, sınıra çok yakın 

ya da sıfır noktası olarak nitelenebilecek Akçakale ve Reyhanlı ilçesi sınır köyleri 

arasından rastgele örneklem olarak seçilmiştir. Bu tür çalışmalar, geleneksel yaşam 

tarzının benimsendiği toplulukların analiz edilmesinin yanı sıra, yaşadığımız 

coğrafyadaki bilinmeyen ya da eksik olarak bilinen akraba örgütlenmesinin 

detaylandırılması ve anlaşılması olanağını bizlere sağlamaktadır. 

Sanayileşmenin ve kentleşmenin sosyo-kültürel yapıda meydana getirdiği 

değişiklikler insanların kültürel yönden farklılaşmasına ve beraberinde soy içi ve aile 

içi atfedilen değerlerin değişmesine neden olabilmektedir. Dolayısıyla her iki 

örneklem alanı içinde akrabalık bağlarında kısmı bir zayıflayacağı öngörülmektedir. 

Ancak, akrabalık, soydanlık, aşiretcilik ve etnisite kavramlarının anlamı zayıf gibi 

görünse de tam anlamıyla ortadan kalktığını söylemek de doğru bir yaklaşım 

olmayacaktır. 

Anahtar Kavramlar: Kültürel örgütlenme, akraba örgütlenmesi, alan araştırması,  

suç, tıbbi antropolojisi, 
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ABSTRACT 

 

NAR, Mehmet Şükrü. Cultural Anthropological Foundations of Organization: 

Comparative Analysis of Social Anthropological Perspective in Reyhanlı and 

Akçakale District-border Villages.  

 

In some societies there are types of social organizations that dwell upon kinship 

relations which can be named as relative or clan organizations and called as sub 

organizational system. These groups which are formed in the base of kinship, are the 

most important means of leading socio-cultural life and natural organizing. And 

marriages among relatives have an essential role in shaping and forming such kind of 

organizations. In such relations which are based on bloodline, there are marriages 

amoung the group (generally first degree relatives). 

 

In field works, Akçakale and Reyhanlı towns, which are located on boundries, are 

chosen at random where there are many marriages among relatives. Such kind of 

works provides us not only which accept traditional life style but also with possibility 

to understanding the relative organizations that is either unknow or barely known in 

the geography that we live in. 

 

The changes in the socio-cultural life caused by industrialization and urbanization 

may cause in changes in people in term of culture and values of families and 

relatives. Therefore, it is predicted that there will be some negative changes in the 

bonds among relatives. However, although the meanings of the terms such as 

relationship, clan, kinship and ethnicity seem weak, it will not be a correct approach 

to indicate that these have vanished completely. 

 

Keywords: Cultural organization, organization of relatives, field survey, crime, 

medical anthropology 
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