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GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU TEORİLERİ 
 

Geleneksel olarak kriminolojideki suç 
teorilerinin çoğu statiktir ve bireyler arasındaki 
suç davranışındaki farklılıkları açıklamaya 
çalışmaktadır (örn: Sutherland’ın ayırıcı 
birliktelikler teorisi, Hirschi’nin sosyal bağ 
teorisi, gerilim teorisi). 
 Bazı suç teorileri doğası itibarı ile daha dinamik 

özellik taşırlar (örn: damgalama teorisi, sosyal 
öğrenme teorisi). 
 
 



GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU TEORİLERİ 
 

Ayrıca rasyonel seçim teorisi ya da rutin 
aktiviteler teorisi de zaten suçlular ile suç 
işlemeyenler arasındaki farkları değil; suçların 
neden meydana geldiğini açıklamaktadır. 
 Sonuç olarak: Önceki suç teorileri çok fazla 

gelişimsel özellik taşımamakta ve gelişimsel 
yaşam boyu kriminolojisindeki önemli 
sorunlara pek değinmemektedir. 
 



GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU BULGULARI 
 Daha önce yapılan gelişimsel araştırmalardan 

bilinen ve kabul edilen olgular (Farrington, 2003: 223-224): 
 
1)  Suçluluğun en yaygın olduğu dönem ergenlik yıllarıdır 
(özellikle 15-19 yaş arası) 
2) Suç işlemeye başlama yaşı 8-14 yaşları arasında, suç 
işlemeyi bırakma yaşı da 20-29 yaşları arasında zirve 
yapmaktadır. 
3) Çocukluktan ergenlik yıllarına, ergenlikten yetişkinliğe 
doğru antisosyal ve suç davranışında ciddi bir devamlılık söz 
konusudur. 

 
 
 



GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU BULGULARI 
 4) Kişi, suç işlemeye ne kadar erken yaşta başlarsa o 

kadar uzun bir suç kariyeri geliştirmekte ve göreceli 
olarak daha fazla suç işlemektedir. 

5) Suçlu nüfusun çok küçük bir bölümü (kronik suçlular) 
mevcut suçların büyük bölümünden sorumludurlar. 

6) Suçlular, işlenen suçlarda uzmanlaşmamakta; onun 
yerine çok farklı türde suçlar işleyebilmektedirler. 

7) Ergenlik yıllarına kadar işlenen suçlar genelde 
başkaları ile birlikte işlenirken; 20 yaşından sonra 
işlenen suçlar yalnız işlenmektedir. 

 
 



GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU TEORİLERİ 
 

Gelişimsel yaşam boyu kriminolojisi 3 temel 
sorunla ilgilenmektedir:  

 
Antisosyal davranış ve suçluluğun zaman 

içerisindeki gelişimi 
Farklı yaş dönemlerinde suçluluk için risk 

oluşturan etkenler 
Hayat olaylarının gelişim sürecine etkisi 
 



GELİŞİMSEL YAŞAM BOYU TEORİLERİ 
 

Gelişimsel yaşam boyu alanındaki suç teorileri 
3 grupta ele alınabilir: 

 
1. Yaşam boyu görüşü 
2. Örtük özellik görüşü 
3. Yörünge görüşü 

  



YAŞAM BOYU YAKLAŞIMI 
  Suçluluk, birçok bireysel özelliğin ve sosyal 

deneyimin etkisiyle şekillenen dinamik bir süreç 
olarak ele alınır. 
 Yaşam içerisinde ilerledikçe kişinin deneyimleri ve 

maruz kaldığı etkiler değişmektedir. Bu da kişinin 
suç kariyerini ve davranışları sürekli değiştirecektir.  
 Dolayısıyla; insan davranışını şekillendiren 

etkenler yaşam içerisinde sosyal etkileşimlere 
bağlı olarak değişim gösterecektir (örn: okul, 
çalışma hayatı, evlilik, çocuk sahibi olma). 



YAŞAM BOYU YAKLAŞIMI 
 

 Kişiler bu süreçlerde sorun yaşayabilir ve bazen 
normal geçişi zamanında gerçekleştiremez, 
bazen de erken yaşamak zorunda kalır. Tüm bu 
değişimler kişinin suç davranışını etkileyebilir. 
 Bu yaklaşımda kişinin suç eğilimi sabit değildir; 

yaşam içerisindeki deneyimlere, olumlu  veya 
olumsuz geçişlere bağlı olarak değişebilir.  



ÖRTÜK ÖZELLİK YAKLAŞIMI 
 

 Bu yaklaşımda, insan gelişimi, doğuştan var olan 
ya da sonrasında erken çocukluk evresinde gelişen 
ve sonrasında sabit kalan bir eğilim tarafından 
şekillenmektedir. 
 Bu eğilim her daim kişide var olur ve kişinin 

davranışını ve yaşamının alacağı yönü belirler. 
 Bu eğilime sahip olan kişiler, yaşamlarının her 

döneminde suç kariyeri geliştirme noktasında 
yüksek risk taşıyacaklardır.  
 Kişinin deneyimleri ve karşılaşacağı fırsatlar, her 

daim var olan bu eğilimin tezahürünü 
belirleyecektir. 



ÖRTÜK ÖZELLİK YAKLAŞIMI 
 

 Hirschi ve Gottfredson’un öz-kontrol teorisi bu 
bağlamda düşünülebilir. 
 Aslında Farrington (2003)’a göre bu teori tam da 

gelişimsellik karşıtı bir teoridir çünkü önemli 
gelişimsel yaşam boyu konularına yönelmeyi ve 
hatta boylamsal çalışma yürütüp insanları zaman 
içerisinde takip etmeyi reddetmektedir. 
 Öz-kontrol teorisine göre kişinin öz-kontrol düzeyi 

yaşamın erken evresinde belirlenmekte ve 
sonrasında ise büyük oranda sabit kalmaktadır.  



ÖRTÜK ÖZELLİK YAKLAŞIMI 
 

 Dolayısıyla, bu teoriye göre suçluluğun nedenleri 
her yaşta aynıdır ve de bunu belirlemek için 
kişilerin gelişimini zaman içerisinde takip etmeye 
gerek yoktur.  
 Yani, bu görüşe göre insanların neden suç 

işlemeye başladığını, devam ettiğini ve bir süre 
sonra da vazgeçtiğini araştırmaya gerek yoktur; 
çünkü aslında suç kariyerinin bütün parametreleri 
kişinin öz-kontrol düzeyini yansıtmaktadır.  



YÖRÜNGE YAKLAŞIMI 
 

 Bu görüşe göre, suçlu nüfusu içerisinde birçok alt-
grup vardır ve bu gruplar suç kariyeri geliştirme 
noktasında çok farklı gelişimsel yörüngeleri takip 
ediyor olabilirler. 
 Bu görüşe göre, hem yaşam boyu görüşünün hem 

de örtük özellikler yaklaşımının geçerliliği olabilir. 
 Dolayısıyla, farklı alt gruplarda kişileri suça iten 

etkenler, işlenen suçun türü ve sıklığı ciddi farklılık 
gösterebilir. 



MOFFITT’İN GELİŞİMSEL TAKSONOMİSİ 
  Moffitt, bu teorisinde yaş-ve-suç arasındaki çok iyi 

bilinen ilişkiyi açıklamaya çalışmaktadır: 
 



MOFFITT’İN GELİŞİMSEL TAKSONOMİSİ 
 

 Resmi suçluluk ve yaş arasındaki ilişki incelendiğinde 
şu bulgular ortaya çıkmaktadır: 
 Suçluluğun yaygınlık ve sıklık oranları ergenlik 

döneminde en yüksek düzeyde. Yaklaşık 17 yaş 
civarında en üst düzeyde ve sonrasında erken 
yetişkinlik evresinde azalıyor. 
 Fakat resmi istatistiklere dayanıldığı için yaş-suç 

eğrisinin sol tarafı sansürlü. 
 Ancak gelişimsel olarak çocukları inceleyen çalışmalar 

göstermiştir ki antisosyal davranış aslında kişi ilk defa 
polis tarafından kayıt altına alınmadan çok daha önce 
başlamaktadır. 



MOFFITT’İN GELİŞİMSEL TAKSONOMİSİ 
 

Moffitt, gelişimsel araştırmalardan elde edilen 
şu bulguları açıklamak için bir taksonomi 
geliştirmiştir: 
 

(1) Antisosyal davranış, zaman içerisinde ciddi bir 
devamlılık göstermektedir. 

(2) Antisosyal davranışın yaygınlığı zaman içerisinde 
ciddi bir değişim göstermektedir; özellikle de ergenlik 
döneminde neredeyse 10 kat daha artmaktadır. 



MOFFITT’İN GELİŞİMSEL TAKSONOMİSİ 
  Bu modele göre toplumda 2 farklı türde suçlu grubu 

bulunmaktadır: 
  (1) Sadece ergenlik döneminde suç işleyenler 
  (2) Yaşam boyu istikrarlı suçlular 

Ergenlikte suç 
işleyenler 

Yaşam boyu 
istikrarlı 
suçlular 



ERGENLİKLE SINIRLI SUÇLULAR 
  Bu grup suçlu nüfusunun çoğunluğunu (~%90) 

oluşturmaktadır. 
 Yaşamlarının sadece bir bölümünde—ergenlikte—suç 

işlerler; sonrasında antisosyal davranışları devamlılık 
göstermez. 
 Bu grupta suçluluğun nedenleri daha çok ergenlik 

dönemi ile ilgili. 
 Biyolojik yaşları ile sosyal yaşları arasındaki farktan 

dolayı rahatsızlık duyan bu ergenler, yetişkin rollerini 
elde etme konusunda «yaşam boyu istikrarlı suçlular» 
grubundaki akranlarını taklit ederek bu ikilemden 
kurtulurlar. 



ERGENLİKLE SINIRLI SUÇLULAR 
 

Ancak bu çocukların antisosyal davranışları 
devamlılık arzetmiyor; çünkü yaşları ilerledikçe 
zaten yetişkin rollerini elde edebildikleri için 
antisosyal davranış için bir motivasyonları 
kalmıyor. 
Ayrıca diğer grup suçlularda olduğu gibi bu 

çocukların çeşitli nöropsikolojik sorunları 
olmadığından sosyal yatırımları ve dolayısıyla 
da suçluluğun devamında kaybedecekleri çok 
şey bulunmakta.   



YAŞAM BOYU İSTİKRARLI SUÇLULAR 
 

 Bu grup, suçlu nüfusun içinde bir azınlıktır (~%5-
6); ancak mevcut suçların çok ciddi bölümünden 
sorumludurlar (~%50). 
 Bu çocuklar, çocuklukta çok erken dönemde 

antisosyal davranmaya başlıyor ve sonrasında da 
devamlılık gösteriyor. 
 Bu çocuklar gelişimleri süresince iki dezavantajlı 

duruma maruz kalırlar: doğuştan ya da erken 
çocukluk evresinde kazanılan nöropsikolojik 
bozukluklar ve suçun oluşumu açısından sorunlu 
sosyal çevre. 
 



YAŞAM BOYU İSTİKRARLI SUÇLULAR 
 

 Bu çocuklar okuma ve anlama güçlüğü, kendini 
sözlü ifade etme ve problem çözme becerisi 
eksikliği, dikkat eksikliği gösterir; hiperaktivite ve 
düşünmeden dürtüsel tepkiler geliştirirler. 
 Bu çocuklar genelde destekleyici ailelerde dünyaya 

gelmezler. Ebeveynler de benzer özellikleri kalıtsal 
olarak taşıyabildiği gibi bu zor çocuklarla baş 
edebilmek için yeterli psikolojik ve maddi 
kaynaktan yoksundurlar. 
 Çocukların biyolojik özellikleri ile sosyal etkenlerin 

etkileşimi sonucunda istikrarlı suçlu tipi oluşur.  
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