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YAZAR NOTU
Her toplum belirli kurallara sahiptir. Bu kurallar aracılığıyla insanların davranışları belirli
bir değer anlayışı çerçevesinde düzenlenir. Bu düzenleme faaliyeti aynı zamanda toplumsal
kontrol olarak isimlendirilir. Toplumsal kontrol işlevi gören araçların en önemlisi hukuktur.
Hukuk, özellikle suç ve ceza kavramlarına başvurmak suretiyle bu işlevini görür. Nitekim ceza
hukuku en eski hukuk dallarındandır. Dolayısıyla hem hukukun doğasını hem de toplumsal
kontrol kavramını bize en iyi anlatan olguların başında suç ve suçluluk gelir.
Hukukun bu önemi sosyoloji bölümü müfredatlarına girmesini de gerektirmektedir. İşte
bu düşüncelerden hareketle sosyoloji bölümü öğrencilerinin hukuku, özellikle toplumsal boyutu
itibariyle öğrenmeleri, suç ve ceza gibi kavramları tanımaları faydalı olacaktır.
Doç. Dr. Sercan Gürler
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Hukukun Tanımı ve Nitelikleri
1.2. Müeyyide
1.3. Suç ve Ceza
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1.4.1. Ceza Adaleti Sistemi
1.4.2. Türk Ceza Adaleti Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Toplumsal kontrol kavramı ne demektir? Hukukun toplumsal kontrol işlevi var
mıdır, varsa bu işlevini nasıl yerine getirir?
2)

Suç ve ceza kavramlarının önemi nedir?

3)

Ceza adaleti ne demektir? Türk ceza adaleti sisteminin nitelikleri nelerdir?

3

Anahtar Kavramlar
•

Toplumsal kontrol

•

Toplumsal davranış kuralları

•

Hukuk

•

Müeyyide

•

Sapma davranışı

•

Suç

•

Ceza

•

Ceza adaleti sistemi
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1.1. Hukukun Tanımı ve Nitelikleri
En yalın ifadeyle hukuku, “toplum hayatında kişilerin birbirleriyle ve toplumla olan
ilişkilerini düzenleyen ve uyulması kamu kudreti ile desteklenmiş bulunan sosyal kurallar
bütünü” şeklinde tanımlayabiliriz. Bu tanıma söz konusu ilişkileri düzenlerken adaleti gözetme
unsurunu da eklemeliyiz. Zira hukuk, salt biçimsel bir düzenlemeyle yetinemez; adalet
duygusuna da uygun olması gerekir. Nitekim hukukun bir başka tanımı da şöyledir: “Hukuk,
adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir.”
Bu tanımdan hareketle hukukun amaçlarını şöyle sıralayabiliriz:
-

Toplumu düzenleme amacı

-

Toplumsal ihtiyaçları karşılama

-

Adaleti gerçekleştirme

Hukuka yönelik bu tanımlar doktrinde yaygın kabul edilen ve dolayısıyla hukuk fakültesi
öğrencilerine daha birinci sınıfın ilk derslerinde öğretilen tanımlardır. Bu durum, söz konusu
tanımların sorunsuz olduğu veya hukuk olgusunu bütün yönleriyle izah ettiği anlamına gelmez.
Diğer bir deyişle kuşatıcı veya tüketici oldukları söylenemez. Ne var ki tamamen yanlış da
değildirler. Hatta sağduyuya en yakın tanımlar oldukları da ileri sürülebilir.
Hukukun nasıl tanımlanması gerektiği kuşkusuz başta hukuk felsefesi olmak üzere
hukuka yönelik kuramsal çalışma alanlarında uzun uzadıya tartışılır. Bizim burada amacımız bu
tür bir kuramsal soruşturma olmadığından tanımla ilgili tartışmalara girmeyeceğiz. Bu derslerde
izleyeceğimiz temel yaklaşım biçimi sosyolojik olacağından burada sadece yukarıdaki tanımlarla
ilgili hukuk sosyolojisinin getirdiği bir kaç uyarı ve düzeltme üzerinde duracağız.
Daha çok hukuk sosyologlarının veya hukukun toplumsal boyutunu öne çıkaran
düşünürlerin gündeme getirdiği bu uyarı veya düzeltmelerin başında hukukun tanımlanmasında
devlete gereğinden fazla yer verilmesi gelir. Hukukun ne olduğuna ilişkin kuramsal tartışmalara,
hukuki pozitivizm ismiyle anılan hukuk felsefesi okulunun etkisiyle giren bu yaklaşıma göre
hukuk ile devlet neredeyse özdeştir. Diğer bir deyişle hakiki anlamda bir hukuk sisteminden
bahsedebilmek için, devletin koyduğu ve uyguladığı bir takım kuralların varlığı gerekir. Devlet
bir yandan kural koyar, diğer yandan da bu kurallara uymayanlara müeyyide uygular. Hem devlet
tarafından oluşturulması hem de müeyyidesinin yine devlet eliyle uygulanması hukuk kurallarını,
ahlak ve din kurallarından ayırdığı gibi örf ve âdet kurallarından da ayırır.
Fakat bu yaklaşım, hukuku oldukça dar bir alana
makamları tarafından kabul edilen kurallarla sınırlandırır. Bu
geçerliliği devletin tanımasına bağlıdır. Hukuk faaliyeti,
tekelindedir. Meşruiyetini de bu iktidarın toplum nezdindeki

sıkıştırır. Sadece devletin resmi
yaklaşıma göre hukuk kurallarının
siyasi ve merkezi bir iktidarın
meşru konumu ve işlevinden alır.
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Kuşkusuz bu yaklaşım özellikle 19. yüzyılda Kıta Avrupası’nda görülen ve liberal parlamentolar
tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli yasama faaliyetlerini (kodifikasyon) ve bu faaliyetlerin
sonucunda oluşturulan kanun külliyatlarını (kod) izah etmede başarılıdır. Dönem için önemli bir
ilerleme olduğu da bir gerçektir.
Fakat bugünün dünyasında hukuku devletle özdeşleştiren, üstelik bunu da hukukun özüne
ilişkin bir nitelik olarak kabul eden bu yaklaşım pek makul değildir. Zira öncelikle devletin
anlamı, amacı ve işlevi tamamen değişmiştir. 19. yüzyılın merkezi yönetim anlayışından
uzaklaşılmıştır. Fakat asıl önemlisi, hukuk olgusunu devletin koyduğu kurallarla sınırlandırmanın
gerçeğe pek uymamasıdır. Hukuk, modern devletlerin ortaya çıkmasından çok önceleri de vardır.
Hukukun kaynağı büyük ölçüde toplum ve kültürdür. Bu anlamda hukuk kuralları ile diğer
toplumsal kurallar arasında zannedildiğinden daha az fark vardır. Hukuk dediğimiz şey, aslında
toplumda hâkim olan diğer kontrol mekanizmalarının bir uzantısıdır. Kısaca örf ve âdet kuralları,
gelenekler, dini ve ahlaki kabuller, o toplumdaki hukuk kurallarının niteliğini de belirler.
Ayrıca bugün pek çok çağdaş toplumda hâlâ hukuk dışı kontrol mekanizmaları
işlemektedir. Hatta bu farklı kontrol mekanizmaları bazen hukuk kuralları ile çatışmaktadır da.
Mafya, kan davası, yerel uyuşmazlık çözme yolları, hukuk dışı bu tür kontrol mekanizmalarına
örnek verilebilir. Üstelik devlet, hukuk dışı bu mekanizmalar karşısında zaman zaman çaresiz
kalmaktadır.
Keza bugün küreselleşmenin etkisiyle hukuk koyan merkezlerin çeşitlendiğini görüyoruz.
Devlet merkezli, çoğu zaman yukarıdan aşağıya, yani topluma zorla kabul ettirilen hukuk koyma
faaliyetinin yerine çok merkezli, aşağıdan yukarıya, muhataplarının katılımına açık bir hukuk
koyma anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu yeni süreçte devletlerin rolü ya
asgari düzeydedir ya da özellikle uluslar üstü kuruluşların koyduğu kurallar örneğinde hiç yoktur.
Sonuç olarak hukukun tanımlanmasında devlete belirleyici bir yer veren yaklaşım
düzeltilmelidir. Hukukun çok daha geniş bir alanda ortaya çıktığını, devletin koyduğu kurallarla
özdeşleştirilmesinin yanıltıcı olabileceğini vurgulamak gerekir. Hukuk toplumsal bir kurumdur,
diğer toplumsal kurallarla birlikte toplumu düzenlemeyi amaçlar. Evet, çoğu durumda bu
faaliyetini devletin zor kullanma tekelini arkasına alarak gerçekleştirir. Fakat hukukun kökenini
ve varoluş amacını, sadece devlet merkezli bir yaklaşımla anlayamayız. Devletin resmi
makamlarınca belirli şekil esasları gözetilerek çıkarılan hukuk kuralları, yani yürürlükteki hukuk,
hukuk dediğimiz insan faaliyetinin sadece bir yönünü gösterir. Dolayısıyla normatif düzlemde
karşımıza çıkan yönüyle hukukun, aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğunu da unutmamamız
gerekir. Nitekim biz de bu derslerde daha çok hukukun bu boyutunu dikkate alacağız. Zira suç ve
suçluluk, hukukun toplumsal bir olgu olduğunu gösteren en önemli kavramlar arasındadır.

1.2. Müeyyide
Hukukun düzenleme yaptığı alanların kapsamı oldukça geniştir. Mülkiyetten çalışma
hayatına, bireylerin uğradığı zararların tazmininden aile kurumuna, siyasi sistemden güç
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ilişkilerine kadar bir dizi toplumsal olguyu düzenler. Bir yandan mevcut toplumsal düzeni
korurken diğer yandan değişime de imkân verir. Dolayısıyla hukukun, yukarıda da belirttiğimiz
gibi toplumsal kontrolün bir uzantısı, bir görünümü olduğu söylenebilir.
Her ne kadar bir toplumsal kontrol aracı olsa da hukukun, bu kontrol faaliyetini kendine
özgü bir takım yöntemlerle gerçekleştirdiği de unutulmamalıdır. En tipik örneğini kanunların
oluşturduğu hukuki işlemleri göz önünde bulundurduğumuzda hukukun, toplumsal kontrolün
biçimsel yönünü oluşturduğunu söyleyebiliriz.
Bir toplumsal kontrol aracı olarak hukukun yerine getirdiği işlevler şunlardır:
a.

Toplumsal ilişkileri tanımlamak

b.
Otoritenin kimde olacağını, diğer bir deyişle bir toplumda zorlama ve baskı
mekanizmasını kimin kullanacağını belirlemek
c.

Bireyler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek

d.
Gerektiğinde değişiklik yapabilmek için mevcut toplumsal ilişkileri yeniden
tanımlayabilecek esnekliği ve uyumu korumak.
Bu düzenleme işlevi hukukun normatif karakterini de gösterir. Hukuk, bazı davranışları
yasaklarken bazılarını da serbest bırakır. Üstelik yasakladığı davranışlara aykırılık durumunda
devlet eliyle bir takım müeyyideler uygular. Bu da hukukun zorlayıcı yönünü gösterir. Nitekim
hukuk, bir toplumda meşru zor kullanma tekeline sahip siyasi iktidarın en önemli vasıtalarından
biridir. İşte bu meşru zor kullanma yetkisi, en açık şekilde hukukun yap veya yapma dediğine
uymama durumunda uygulanan müeyyidede görülür.
Müeyyide veya daha yaygın kullanımıyla yaptırım, toplumsal düzeni bozduğu varsayılan
bir eyleme devletin, hukuk aracılığıyla verdiği karşılıktır. Bu yönüyle de toplumsal kontrol
sisteminin en bariz görünümüdür.
Müeyyide düşüncesinin temelinde hukuk kurallarına uymayan kişinin kınanması olduğu
kadar bu kişiye davranışından ötürü acı çektirme ve nihayet bu davranıştan zarar gören kişinin
zararını giderme amacı da vardır.
Müeyyide uygulama aslında hukukun, diğer toplumsal kurallarla paylaştığı bir özelliktir.
Bir toplumda insanların davranışlarını “olması gereken düşüncesi” çerçevesinde düzenleyen, yani
neyin “doğru” veya “yanlış”, dolayısıyla toplum nezdinde “kabul edilebilir” veya “kabul
edilemez” olduğunu belirleyen, kısaca belirli bir değerler manzumesine dayalı toplumsal kontrol
araçlarına toplumsal davranış kuralları deriz. Örf ve âdet kuralları, din kuralları, ahlak kuralları,
hatta moda kuralları, toplumsal davranış kurallarına örnek gösterilebilir. İşte hukuk kurallarını da
toplumsal davranış kuralları arasında sayabiliriz.
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Dikkat edilirse bu kuralların hepsinin de müeyyidesi vardır. Kim ki bu kurallara uymaz,
karşılığında kendisine bir müeyyide uygulanır. Örneğin bir örf ve âdet kuralına aykırılık
durumunda uygulanacak müeyyide, ayıplama, kınama veya dışlamadır. Semavi olsun veya
olmasın her din, belirli davranış kalıpları getirir ve bunları ihlâl edenlerin mutlaka bir cezaya
çarptırılacağını söyler. Bu müeyyide İslâm dinine göre bilindiği üzere cehennem azabıdır.
Bireysel yönü nispeten daha kuvvetli olan ahlak kurallarının da müeyyidesi vardır, o da vicdan
azabıdır. Keza moda kuralları da muhataplarının davranışlarını belirli bir “olması gereken
düşüncesi”ne göre düzenler. En azından bunu ciddiye alanlar açısından söz konusu davranış
biçimine aykırılık, ilgili çevrenin kınamasıyla karşılaşır.
Nitekim hukuk kurallarının da müeyyidesi vardır. Üstelik hukukun müeyyideleri, devletin
zoruyla uygulanır. Bu özelliği de hukukun, diğer toplumsal kurallardan ayrılmasını sağlar.
Demek ki hukuk, özünde toplumsal yaşamı düzenleyen bir takım kurallardan oluşur. Bu yönüyle
de diğer toplumsal davranış kurallarıyla aynı işleve sahiptir. Buna karşılık müeyyidesinin devlet
eliyle uygulanması sebebiyle hukuk kuralları, diğer toplumsal davranış kurallarından ayrılır.
Her ne kadar hukuk kurallarının müeyyidesi devlet eliyle uygulansa da her hukuk
sisteminde farklı müeyyide türleri bulunur. Bizim hukuk sistemimizin kabul ettiği müeyyide
çeşitleri ise şunlardır:
a. Ceza
b. Aynen ve zorla icra
c. Tazminat
d. Geçersizlik
e. İptal
Şimdi bu müeyyide çeşitlerini kısaca izah edelim.
Ceza, bireylerin mevcut hukuk kurallarına uymasını sağlamak amacıyla devletin
uyguladığı zorlayıcı tedbirlerin ortak ismidir.
Aynen ve zorla icra, bir kişiyi hukukun emrettiği bir davranışı yapmaya zorlamadır.
Tazminat, hukuk kurallarını ihlâl eden kişinin bu ihlâlinden ötürü karşı tarafa verdiği
zararın yine kendisinin tazmin etmesi, yani bu zararı gidermesidir.
Geçersizlik, daha çok bireyler arasındaki ilişkilerde geçerli olan ve özel hukuk ismini
verdiğimiz hukuk alanında uygulanır. Hukuka aykırı bir işlemin hukuk nezdinde hiçbir sonuç
doğurmamasıdır.
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İptal, herhangi bir hukuka aykırı işlemden ötürü zarar gören kişinin bu işlemin iptalini
isteyebilmesidir.
Dikkat edilirse yukarıda sıraladığımız müeyyide türlerinden birey açısından en ciddi
sonuç doğuranının ceza olduğu görülür. Üstelik ceza ve dolayısıyla cezayı gerektiren davranış,
yani suç, toplumsal kontrol açısından büyük bir öneme sahiptir. Dolayısıyla burada suç ve ceza
üzerinde biraz daha duralım.

1.3. Suç ve Ceza
Kişilerin hukuk kurallarını ihlâl eden eylemlerinden ötürü sorumlu tutulabilmesi ve
kendisine yukarıda belirtilen müeyyidelerden birinin uygulanabilmesi, yine hukukun belirlediği
bazı durumların varlığını gerektirir. Bizim hukukumuzda kişilerin hukuki sorumluluğunu
doğuran bu durumlar şunlardır:
Haksız fiil (kişinin, hukuku ihlâl eden bir davranıştan ötürü bir başkasına zarar
vermesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan bu zararı gidermekle yükümlü olması)
Sözleşmeye aykırılık (kişiler arasında yapılan ve taraflara karşılıklı hak ve yetkiler
veren bir sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranılması)
Sebepsiz zenginleşme (kişinin hukuk tarafından kabul edilen haklı bir sebebe
dayanmaksızın bir başkası aleyhine kendisine maddi bir kazanç elde etmesi)
-

Suç (ceza kanunlarını ihlâl ettiği için kişinin devlet eliyle cezalandırılması)

Her ne kadar yukarıda belirtilen bu sorumluluk hâllerinin her biri hukukun ne olduğunu
anlamak açısından önemliyse de biz bu derslerde sadece suç ve suçtan doğan sorumluluk
üzerinde duracağız.
Suç, bir hukuk sisteminde yürürlükte olan ceza kanunlarında suç olarak düzenlenmiş bir
takım eylemlerin kasten, yanlışlıkla veya ihmalen gerçekleştirilmesidir. Kısaca suçu ceza
kanunlarının ihlâli olarak da tanımlayabiliriz. Fakat kişinin bu ihlâl davranışının hukuk tarafından
kabul edilmiş herhangi bir haklı sebebinin olmaması gerekir. Haklı bir sebebe dayanmaksızın
gerçekleştirdiği ve suç sayılan bu eyleme karşı kişi devlet tarafından cezalandırılır.
Demek ki suçtan bahsedebilmek için ceza kanunlarını ihlâl eden bir davranışın varlığı
gerekir. Ceza kanunlarını ihlâl eden bu davranış bazen diğer hukuk kurallarını, hatta aynı
zamanda hukukun dışındaki toplumsal davranış kurallarını da ihlâl edebilir. Bazen de herhangi
bir hukuk kuralına değil sadece başka bir toplumsal davranış kuralına aykırılık söz konusu
olabilir. Örneğin otobanda hız sınırını aşmak, duruma göre sadece ilgili hukuk kuralının ihlâlidir.
Buna karşılık hırsızlık hem cezayı gerektiren ciddi bir hukuka aykırılık oluşturur, hem de
neredeyse bütün toplumsal davranış kurallarınca yasaklanmıştır. Buna karşılık eşcinsellik pek
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çok hukuk sisteminde yasaklanmamışsa da hemen hemen her toplumda normal olmayan bir
davranış kabul edilir.
Hukuk kurallarını ihlâl etsin veya etmesin bir toplumda yaygın kabul edilmiş değerlere
aykırı davranışlara sapma davranışı denir. Sapma davranışı toplumsal kontrolün en önemli
unsurlarından birisidir. Özellikle ceza hukuku kurallarının ihlâli demek olan suç davranışı ile
sapma davranışı arasında yakın bir ilişki vardır. Hatta suçun, çok daha genel planda sapma
davranışı ismi verilen davranış türlerinden biri olduğu da rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla suçu
ve suçluluğu konu alan sosyolojik herhangi bir çalışmanın sapma davranışını da incelemesi
gerekir. Nitekim biz de ilerleyen derslerde sapma davranışına geniş bir yer vereceğiz.
Her ne kadar hukuka aykırı olan ve suç sayılan bir davranışın müeyyidesi ceza olsa da her
suç işleyen kişiye ceza verilmez. Yukarıda da belirttiğimiz gibi suç oluşturan eylemin haklı bir
sebebe dayanmaması gerekir. Diğer bir deyişle kişiye ceza verilebilmesinin bazı koşulları vardır.
İşte bu koşulların toplamına ceza ehliyeti denir. Ceza kanunlarında suç olarak gösterilen bir
eylemi gerçekleştiren kişinin cezalandırılabilmesi için ceza ehliyetine sahip olması gerekir.
Bizim hukukumuzda suç kabul edilen bir eylemi gerçekleştirmesine karşın kişinin
cezalandırılmamasını sağlayan veya kanunlarda belirtilenden daha az ceza almasını gerektiren
durumlar şunlardır:
1.
Küçüklük Hali: Türk Ceza Kanunu küçüklük hâlini 31. maddesinde
düzenlemiştir. Buna göre fiili işlediği anda, 12 yaşını bitirmemiş olanların ceza ehliyeti yoktur.
Fiili işlediği anda 12 yaşını bitirmiş, 15 yaşını bitirmemiş olanlar işledikleri fiili fark ve temyiz
etmeleri durumunda ceza görür. Fakat cezaları indirilerek verilir. 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını
bitirmemiş olanların işledikleri fiili farik ve mümeyyizi olmaları şartı aranmaz, bunların temyiz
kudretine sahip oldukların kabul edilir, fakat cezaları bir miktar indirilerek verilir.
2.
Sağır ve Dilsizlik Hali: Sağırlık ve dilsizlik kişisel gelişime engel teşkil eder.
Sağır ve dilsiz kişilerin, yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında psikolojik ve fizyolojik gelişimleri daha
güçtür. Örneğin doğuştan veya sonradan küçük yaşta işitme engelli olanların algılama yeteneği
yeterince gelişemez. Bir davranışın suç kabul edilebilmesi ve dolayısıyla cezalandırılabilmesi için
kişinin bu davranışı bilerek ve isteyerek yapması veya yapabilecek durumda olması gerekir. Bu
da psikolojik, biyolojik ve fizyolojik gelişmeyi gerektirir. Bu yönden engelli olanların ceza
ehliyetinin de farklı düzenlenmesi gerektiği açıktır. Nitekim bizim hukukumuzda bu gerçekten
hareketle işitme ve konuşma engellilerin durumunu ayrıca düzenlemiştir. Burada da tıpkı yaş
küçüklüğündeki esaslar geçerlidir. Ama yaş sınırı biraz daha farklıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 33.
maddesine göre 15 yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizlerin ceza ehliyeti yok kabul edilir. Fiili
işlediği sırada 15 yaşını bitirmiş ama 18 yaşını bitirmemiş sağır ve dilsizler, eğer “işlediği fiilin
anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğine”
sahipse verilecek cezadan indirime gidilecektir. 18-21 yaş grubundakilerin ise ceza ehliyeti
vardır, ama bir miktar indirime gidilir. Nihayet 21 yaşını bitirmiş sağır ve dilsizler ise herhangi
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bir indirime gidilmez. Buna karşılık eğer fiili algılama ve sonuçlarını değerlendirme yeteneğine
sahip değilse o zaman akıl hastası olanlar gibi muamele görürler.
3.
Akıl hastalığı: Akıl hastalığı bizim hukukumuzda ceza ehliyetini tamamen
kaldıran bir durumdur. Fakat Türk Ceza Kanunu iki tür akıl maluliyetini kabul etmiştir.
Bunlardan ilki, cezayı tamamen diğeri ise kısmen ortadan kaldırır. Türk Ceza Kanunu akıl
hastalığının ilk hâlinin ceza ehliyetine etkisini şöyle tanımlar: “Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği
fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını
yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu kişiler
hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur” (TCK mad. 32/I). İkinci akıl hastalığı durumuna ilişkin
Kanun hükmü ise şöyledir: “[Bu] derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
yerine yirmi beş yıl, müebbet hapis cezası yerine yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hâllerde
verilecek ceza, altıda birden fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı
olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da
uygulanabilir” (TCK mad. 32/II)
4.
Alkol veya uyuşturucu madde etkisinde olma: Türk hukuk sistemine göre ceza
ehliyetini etkileyen son durum ise sarhoşluk veya uyuşturucu etkisi altında bulunmadır. Türk
Ceza Kanunu bu durumu 34. maddesinde düzenlemiştir. Buna göre “irade dışı alınan alkol veya
uyuşturucu madde etkisiyle, işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu
fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişi” ceza
ehliyetine sahip değildir, bu kişiye ceza verilmez. Burada öne çıkan unsur alkol veya
uyuşturucunun “irade dışı” alınmasıdır. Eğer kişi kendi isteğiyle, alkol veya uyuşturucu almış ve
bunların etkisiyle suç işlemişse ceza ehliyeti kalkmaz; suçun cezası neyse alır.
Suç ve ceza kavramları ile ilgili bu genel açıklamalardan sonra bu kavramların nasıl
işleyeceğini belirleyen kurumsal yapıyı, diğer bir deyişle ceza adaleti sistemini ve Türkiye’deki
uygulamasını görelim.

1.4. Ceza Adaleti ve Türk Hukukundaki Uygulaması
Ülkemizde kamuoyunun pek aşinası olmadığı ceza adaleti, aslında hem ceza
hukukçularının hem de kriminologların uzun yıllardan beri ilgilendiği bir alan olmuştur. Bununla
birlikte kriminolojiden ve suçla ilgili diğer disiplinlerden ayrı ve bağımsız bir araştırma alanı
olması nispeten yenidir. Özellikle ABD’de 1970’li ve 1980’li yıllarda yapılan çalışmalar ceza
adaletinin önemini arttırmış, zamanla kriminolojiden ayrılmasına yol açmıştır. Yine bu süreçte
kriminolojinin daha çok sosyolojik bir nitelik kazanmasına karşılık ceza adaleti, hukuk ağırlıklı
bir çalışma tarzı geliştirmiştir. Bu eğiliminin de sebebiyle bugün bağımsız bir araştırma alanı
olarak ceza adaleti, suçun soruşturulması, kovuşturulması ve cezaların infazı aşamalarına
odaklanmakta, suçun sebebi ve önlenmesi gibi meselelerle fazla ilgilenmemektedir.
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Aşağıda ceza adaleti sistemine ilişkin temel bazı bilgiler ve Türk ceza adaleti sisteminin
belli başlı özellikleri üzerinde duracağız.

1.4.1. Ceza Adaleti Sistemi
Bugün ceza hukuku literatüründe ceza adaleti sistemine ilişkin yapılan en geniş
tanımlardan biri şöyledir:
“Uygar dünya ülkelerinde suç teşkil eden kanun ihlâllerini aydınlatmak yani suçların
faillerini saptamak, delil, eser, iz ve emareleri toplayarak takip makamlarına sunmak, kendilerine
sunulan bilgilere ve ayrıca kendisinin toplayabileceği diğer delillere göre yargı otoritesine
sanıkları sevk etmek, gönderilen işleri hukuk kurallarına göre çözüme ulaştırmak, böylece verilen
hükümleri hukuka uygunlukları yönünden inceleyerek nihaî çözümü belirlemek, hükmü
kesinleştirmek, kesinleşen hükümlerin içerdiği yaptırımları yerine getirmek, infaz etmekle görevli
otoritelerden oluşmuş ve her aşamada müdafaaya yer veren resmî örgütlenmelerin meydana
getirdiği sisteme, ceza adaleti sistemi denilmektedir” (aktaran Arıcan, 2009:27).
Görüldüğü üzere ceza adaleti sistemi, suç teşkil eden bir hukuk ihlâlinin tespitinden
başlamak üzere bir dizi aşamadan geçerek gerçekten bir suçun işlenip işlenmediğinin
belirlenmesini, eğer işlenmişse gereken cezanın verilmesini ve bu cezanın hukuka uygun bir
şekilde uygulanmasını da kapsayan, birden fazla amaca yönelik, bünyesinde hayli kalabalık bir
görevli kadrosu bulunan devasa bir kurumsal yapıdır.
Ceza adaleti sisteminin bu kurumsal yapısının insan unsurunu oluşturan resmi makam ve
kişileri, temel organlar ve yardımcı organlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Temel organlar,
mahkemeler başta olmak üzere savcılık, kolluk, barolar ve infaz kurumlarıdır. Buna karşılık
yardımcı organlar ise “sistemin işleyişine doğrudan müdahale etmeyip, sistemin işleyişine
yardımcı olan fakat sistemin dışında olmayan” (Arıcan, 2009:29) adli tıp kurumu, cezaevi
personeli, denetimli serbestlik uzmanları, mahkeme kalemlerinde görevli yazı işleri müdürleri,
zabıt kâtipleri, mübaşirler gibi kişi veya kuruluşlardır.
Bütün bu kişi veya kuruluşları ayrıca ceza yargılaması sürecindeki yerlerine göre de tasnif
edebiliriz. Bilindiği üzere ceza yargılamasının iddia, savunma ve yargılama olmak üzere üç tarafı
vardır. Buna göre ceza adaleti sistemi görevlileri de iddia, savunma ve yargılama makam ve
kişilerinden oluşur. İddia makamını savcılık, savunma makamını mağdurun müdafisi başta olmak
üzere avukatlar, yargılama makamını ise mahkemeler temsil eder. Bunların yanı sıra yargılama
sürecinde yer alan, fakat doğrudan etkisi bulunmayan bazı kişiler de vardır. Tanık, bilirkişi,
mağdur, suçtan zarar gören, şikâyetçi, malen sorumlu ve müdahil bu kişilere örnek gösterilebilir.
Ceza adaleti sistemi kalabalık bir insan unsuruna sahip olmakla birlikte, yine yukarıdaki
verdiğimiz tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizi aşamadan oluşan uzun bir sürece de işaret
eder. Bu süreci kabaca soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarına ayırabiliriz:
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“Ceza adaleti süreci genelde suçun öğrenilmesi ile başlar; soruşturma ve kovuşturma
evreleri ile devam eder ve hükmün infazı ile sona erer. Bazen süreç infazdan sonraya da
uzayabilir. Süreç bazen soruşturma açılmaması hâlinde çok kısa sürer; bazen de kanun yolu
muhakemesini de içine alacak şekilde uzayıp gider. Soruşturma açılmaya karar verilmesi
durumunda sürecin uzaması ihtimali belirmiştir. Soruşturma sürecinin uzun veya kısa olması
delillerin mahiyetine ve toplanmasındaki hıza bağlıdır. Delillerin toplanması birkaç saat, birkaç
gün, birkaç hafta, birkaç ay veya senelerce sürebilir. Hatta deliller toplandıktan sonra hâlâ
şüphelinin kimliği belli değilse dosya daimi aramaya alınarak dava zamanaşımı tarihine kadar
soruşturma açık bırakılır. Soruşturma sonucunda toplanan deliller suçun işlendiğine dair yeterli
şüphe oluşturmuyorsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar ile soruşturma sona erdirilir;
yeterli şüphe varsa dava açılır. Eğer soruşturma kovuşturmaya dönüşürse süreç büyük ihtimalle
uzayacak demektir” (Arıcan, 2009:33).
Ceza adaleti sistemi hakkında verdiğimiz bu genel bilgilerden sonra Türk ceza adaleti
sistemini ana hatlarıyla inceleyelim.

1.4.2. Türk Ceza Adaleti Sistemi
Türk ceza adaleti sisteminin temeli kuşkusuz anayasada yer alır. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası 9. maddesinde yargıyı, bir devlet işlevi olarak tanımlamış, bağımsız mahkemeler ve
hâkimler eliyle uygulanacağını belirtmiştir. Ayrıca “Yargı” başlıklı bir bölüme de yer vermiş, bu
bölümün 138-160. maddeleri arasında da yargılamaya ilişkin genel ilkelerden bahsetmiştir.
“Mahkemelerin bağımsızlığı” (mad. 138) ve “hâkimlik ve savcılık teminatı” (mad. 139) bu
ilkelerin başında gelir. “Hâkimlik ve savcılık mesleği” başlıklı madde (mad. 140) ile de bu iki
ilkeyi bir arada ele alarak önemini teyit etmiştir. Bu maddeye göre “hâkim ve savcıların
nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, meslekte ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin
geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin
cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlarından dolayı
soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren
suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin
bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla” (Arıcan, 2009:91) düzenlenir.
Keza “duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması” (mad. 141), “mahkemelerin
kuruluşu” (mad. 142) başlıklı maddede belirtilen mahkemelerin kuruluşunun kanunla olacağı ve
“hâkim ve savcıların denetimi” (mad. 144) başlıklı maddede yer alan hâkimlerin ve savcıların
görevlerini yasaya uygun yapıp yapmadığının Adalet Bakanlığı’nın izni ile adalet müfettişleri
tarafından denetleneceği gibi düzenlemeler de temel yargılama ilkelerindendir.
Nihayet Anayasa’nın 145. ve devamında yer alan maddelerde ise yüksek mahkemeler
düzenlenmiştir.
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Anayasa’da düzenlenen bu genel ilkeler çerçevesinde Türk ceza adaleti sistemi içerisinde
bulunan mahkemelerin kuruluş ve işleyişini göstermek amacıyla 2004 tarihinde bir kanun
çıkarılmıştır: 5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun. Bu kanunun yanı sıra ayrı bir uzmanlık gerektiren
davalara bakmakla görevli bir takım uzmanlık mahkemelerine ilişkin kanunlar da vardır. Bunları
da dikkate aldığımızda Türk ceza adaleti sistemini oluşturan mahkemeleri şöyle sıralayabiliriz:
mahkemesi

İlk derece mahkemeleri: sulh ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi, ağır ceza

-

İkinci derece mahkemeleri (istinaf mahkemeleri): bölge adliye mahkemeleri

-

Temyiz mahkemesi: Yargıtay

İhtisas mahkemeleri: çocuk mahkemeleri, fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi,
icra mahkemesi, trafik mahkemesi
Türk ceza adaleti sistemi sadece mahkemelerden oluşmaz. Mahkemelerin yanı sıra şu
makamlardan da bahsetmek gerekir:
Savcılık teşkilatı: İddia makamıdır. Asli görevi, suçları soruşturmak, soruşturma
sonucunda kamu davası açılıp açılmayacağına karar vermektir. Eğer dava açılmasına karar
verirse bir iddianame düzenleyerek yargılama sürecinin kovuşturma aşamasına geçmesini sağlar.
Savcılık, aynı zamanda kovuşturma aşamasından sonra eğer sanık suçlu bulunursa cezasının infaz
edileceği aşamada da görevlidir.
Kolluk: “Bireylerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, emniyet ve asayişi
sağlamak, kamu düzenini korumak, suç işlenmesini önleyici tedbirler almak ve suçla mücadele
etmek, suçları aydınlatmak ve şüphelileri adli makamlara teslim etmek, yardım isteyenler ve
yardıma muhtaç olanlar ile tehlike içerisinde bulunanlara yardım” (Arıcan, 2009:128-129)
etmekle görevlidir.
-

Savunma: Şüpheli veya sanığı savunmak (müdafilik), mağdur veya şikâyetçiye
yardım etmek (vekillik) ve tarafları uzlaştırmak (uzlaştırıcı) gibi görevleri olan ve yargılama
sürecinin en önemli ayaklarından birini oluşturan avukatların yerine getirdiği faaliyettir.
İnfaz kurumu: Eğer yargılama süreci sonucunda kişi suçlu bulunur da mahkûm
olursa belirli bir cezaya çarptırılır. Bundan sonra infaz aşaması başlar. Kişi, cezasını, kanunlarla
belirlenen yerlerde çekmeye başlar. İnfaz aşamasında yukarıda da belirtildiği gibi asli görevli
savcılıktır.
Bu kadar geniş bir faaliyet alanına ve insan kadrosuna sahip ceza adaleti sisteminin
amacına uygun işleyebilmesi için verimlilik ve etkinlik gibi iki temel ilkeye ihtiyacı vardır. Bu
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anlamda verimlilik, sistemin ekonomik açıdan en uygun koşullarda çalışması, etkinlik ise
karalarının uygulanma kabiliyetinin olması demektir. Bu da hem zaman hem de maliyet açısından
uygun araçların kullanılmasıyla mümkündür. Diğer bir deyişle verimlilik ile etkinlik çoğu zaman
beraber gerçekleşir.

1.5. Sonuç ve Değerlendirme
Bir toplumsal kontrol aracı olan hukuk, devletin zoruyla uygulanma özelliğine sahiptir.
Bu yönüyle de diğer toplumsal kontrol araçlarından, diğer bir deyişle toplumsal davranış
kurallarından ayrılır. Hukukun devlet zoruna dayanmasının en bariz görünümü ceza hukukudur.
Bir hukuk sisteminde ceza kanunları neyin suç, neyin suç olmadığını belirler. Suç oluşturan
davranış, daha genel planda sapma davranışı kategorisine de girer. Dolayısıyla hukukun
toplumsal kontrol faaliyetini yerine getirirken başvurduğu en etkili kavramlar suç ve cezadır.
Bir ülkede suç ve ceza kavramlarının nasıl düzenleneceği ve insan ilişkilerine nasıl
uygulanacağı ceza adaleti sistemi dediğimiz devasa bir kurumsal yapıyı gerektirir. Bünyesinde
sayısız insanı bulunduran, hayli karmaşık süreçlerden oluşan ve birden fazla amaca yönelik bu
sistem, ancak etkinlik ve verimlilik gibi ilkeler gözetildiğinde başarılı bir şekilde işler. Bir ülkede
ceza adaleti sisteminin başarısı, aynı zamanda “adalet mülkün temelidir” ilkesinin hayata
geçirilmesi açısından hayati öneme sahiptir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu derste öncelikle hukukun tanımı üzerinde durulmuştur. Hukuk fakültelerinde öğretilen
hukuk tanımının yetersizliğine dikkat çekilmiş, sosyolojik bir bakış açısıyla geliştirilmesi
gerektiği belirtilmiştir. Hukuka ilişkin sosyolojik bir tanım, hukukun toplumsal kontrol işlevi
üzerinde durur. Bu işlevi dikkate alarak hukuk kuralları ile diğer toplumsal davranış kuralları
arasındaki ilişkiyi yeniden gözden geçirir. Dolayısıyla hukukun tanımından ve bir toplumsal
kontrol aracı olarak işlevlerinden bahsettikten sonra müeyyide kavramı üzerinde durulmuştur.
Hukuk müeyyidesi devlet eliyle gerçekleştirilir. Hukukun uyguladığı müeyyidelerin en önemlisi
cezalandırmadır. Hukuk kuralları, belirli davranışları suç sayar ve suç işleyenlerin
cezalandırılması gerektiğini söyler. Suç ve ceza kavramlarının nasıl tanımlanacağı ve
uygulanacağı ceza adaleti sistemini gündeme getirir. Bu açıklamalardan hareketle ayrıca genel
olarak ceza adalet sisteminden bahsedilmiş, Türk ceza adaleti sisteminin nitelikleri üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hukukun amaçları arasında yer almaz?
a.

Toplumu düzenleme

b.

Toplumsal ihtiyaçları karşılama

c.

Adaleti gerçekleştirme

d.

Örf ve âdetleri geliştirme

2. Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal kontrol aracı olarak hukukun işlevlerinden
değildir?
a.

Bilimsel gelişmeyi hızlandırmak

b.

Toplumsal ilişkilerin tanımlamak

c.

Otoritenin kimde olacağını belirlemek

d.

Bireyler arasındaki uyuşmazlıkları çözmek

3. “Toplumsal düzeni bozduğu varsayılan bir eyleme devletin, hukuk aracılığıyla verdiği
karşılık” aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Kolluk

b.

Müeyyide

c.

Suç

d.

Toplumsal kontrol

4. “Bir hukuk sisteminde yürürlükte olan ceza kanunlarında suç olarak düzenlenmiş bir
takım eylemlerin kasten, yanlışlıkla veya ihmalen gerçekleştirilmesi” neyin tanımıdır?
a.

Ceza

b.

Toplumsal kontrol

c.

Müeyyide

d.

Suç

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk ceza adaleti sisteminde yer almaz?
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a.

Mahkeme

b.

Savcılık

c.

Jüri

d.

Avukat

Cevaplar:
1) d, 2) a, 3) b, 4) d, 5) c
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2. TÜRK CEZA HUKUKU SİSTEMİNDE SUÇLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Giriş
2.2. Türk Ceza Kanunu’ndaki Suç Tipleri
2.3. Sonuç ve Değerlendirme

20

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Suç ve ceza politikası ne demektir? Bizim ceza hukuku sistemimizin dayandığı
suç ve ceza politikası nedir?
2)
Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suç tipleri nelerdir? Bu suçların gerek türü
gerekse niteliği Türk ceza hukuku sisteminin dayandığı suç ve ceza politikası hakkında ne
söylemektedir?
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Anahtar Kavramlar
•

Suç ve ceza politikası

•

Türk Ceza Kanunu

•

Suç tipleri

•

Liberal ceza sistemi
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2.1. Giriş
Suç ve suçluluk kavramlarının toplumsal boyutunu; hukukun, özellikle de ceza
hukukunun ve ceza adaleti sisteminin toplumla ilişkisini detaylı bir şekilde görmeden önce, bu
kavramlar hakkında Türk Ceza Hukuku sisteminin getirdiği normatif düzene bakmak faydalı
olacaktır. Zira şayet hukuku toplumsal olgu yönüyle inceleyeceksek zeminimizin daima normatif
düzenleme alanı olması gerekir. Yoksa açıklamalarımız hayli soyut ve gerçekten kopuk olur.
Her ne kadar “İyi yasa, kötü yasa yoktur; iyi uygulanan, iyi uygulanmayan yasa vardır.”
sözü bir hakikate işaret etse de ciddi eksikliklerle malûl veya uygulanma kabiliyetini yitirmiş
yasaların hâlâ yürürlükte olması pek tercih edilecek bir durum değildir. En iyi uygulamacılar
elinde bile bu tür yasaların göz ardı edilemeyecek hak ihlâllerine yol açması işten bile değildir.
Bu gerçekten hareketle Türkiye’de de zaman zaman yasalar düzeyinde bir takım uyarlamalara
gidilmesi kaçınılmaz olmuştur.
Nitekim Türk hukuk sistemi, özellikle 2000’li yıllardan itibaren kapsamlı değişikliklere
sahne olmaya başlamıştır. Başta 1982 Anayasası olmak üzere birçok temel kanuna önemli
yenilikler getirilmiştir. İşte bu tür yeniliklere ceza hukukunda da rastlıyoruz. Örneğin 2005-2006
yılları arasında hem Türk Ceza Kanunu hem de Türk Ceza Muhakemesi Kanunu’nda ve diğer
ilgili ceza hukuku mevzuatında köklü değişiklikler yapılmıştır.
Unutulmamalıdır ki hukuk sisteminin hangi eylemleri suç sayacağı belirli bir politikayı
gerektirir. Diğer bir deyişle her hukuk sistemi, belirli bir suç ve ceza politikasına dayanır. Bu
politikadan hareketle o hukuk sisteminin özgürlükler rejimini de anlayabiliriz. Hem suç sayılan
eylemlerin sayısı hem de niteliği, bu rejimin en bariz göstergelerindendir.
Aşağıda son değişiklikler sonucunda Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçları göreceğiz.
Böylece Türk Hukuk Sistemi’nin suç ve ceza politikasını görebilir ve dolayısıyla özgürlük
anlayışına dair ipuçları elde edebiliriz.

2.2. Türk Ceza Kanunu’ndaki Suç Tipleri
Şu an yürürlükte bulunan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre bugün bizim hukuk
sistemimizin kabul ettiği suç tiplerini şöyle sıralayabiliriz:
I. İnsanlığa Karşı Suçlar
A. Soykırım
•

Soykırım (mad. 76)

•

İnsanlığa karşı suçlar (mad. 77)

•

Örgüt (mad. 78)
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B. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti
•

Göçmen kaçakçılığı (mad. 79)

•

İnsan ticareti (mad. 80)

II. Kişilere Karşı Suçlar
A. Hayata Karşı Suçlar
•

Kasten öldürme (mad. 81, 82)

•

İntihara yönlendirme (mad. 84)

•

Taksirle öldürme (md. 85)

B. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar
•

Kasten yaralama (mad. 86, 87, 88)

•

Taksirle yaralama (mad. 89)

•

İnsan üzerinde deney (mad. 90)

•

Organ veya doku ticareti (md. 91)

C. İşkence ve Eziyet
•

İşkence (mad. 94)

•

Eziyet (md. 96)

Ç. Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim yükümlülüğünün İhlâli
•

Terk (md. 97)

•

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi (md. 98)

D. Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma
•

Çocuk düşürtme (mad. 99)

•

Çocuk düşürme (md. 100)

•

Kısırlaştırma (mad. 101)
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E. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
•

Cinsel saldırı (mad. 102)

•

Çocukların cinsel istismarı (mad. 103)

•

Reşit olmayanla cinsel ilişki (md. 104)

•

Cinsel taciz (mad. 105)

F. Hürriyete Karşı Suçlar
•

Tehdit (mad. 106)

•

Şantaj (mad. 107)

•

Cebir (mad. 108)

•

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (mad. 109)

•

Eğitim ve öğretimin engellenmesi (mad. 112)

•
Kamu kurumu veya kamu
faaliyetlerinin engellenmesi (mad. 113)

kurumu niteliğindeki

meslek

kuruluşlarının

•

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi (mad. 114)

•

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme (mad. 115)

•

Konut dokunulmazlığının ihlâli (mad. 116)

•

İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli (mad. 117)

•

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi (mad. 118)

•

Haksız arama (mad. 120)

•

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (mad. 121)

•

Ayrımcılık (mad. 122)

•

Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (mad. 123)

•

Haberleşmenin engellenmesi (mad. 124)
25

G. Şerefe Karşı Suçlar
•

Hakaret (mad. 125)

H. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar
•

Haberleşmenin gizliliğini ihlâl (mad. 132)

•

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması (mad. 133)

•

Özel hayatın gizliliğini ihlâl (mad. 134)

•

Kişisel verilerin kaydedilmesi (mad. 135)

•

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (mad. 136)

•

Verileri yok etmeme (mad. 138)

I. Malvarlığına Karşı Suçlar
•

Hırsızlık (mad. 141)

•

Kullanma hırsızlığı (mad. 146)

•

Yağma (mad. 148)

•

Mala zarar verme (mad. 151)

•

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (mad. 153)

•

Hakkı olmayan yere tecavüz (mad. 154)

•

Güveni kötüye kullanma (mad. 155)

•

Bedelsiz senedi kullanma (mad. 156)

•

Dolandırıcılık (mad. 157)

•

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf (mad. 160)

•

Hileli iflâs (mad. 161)

•

Taksirli iflâs (mad. 162)

•

Karşılıksız yararlanma (mad. 163)
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•

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi (mad. 164)

•

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (mad. 165)

III. Topluma Karşı Suçlar
A. Genel Tehlike Yaratan Suçlar
•

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (mad. 170)

•

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması (mad. 171)

•

Radyasyon yayma (mad. 172)

•

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme (mad. 173)

•

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi (mad.

•

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün ihlâli (mad. 175)

•

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama (mad. 176)

•

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması (mad. 177)

•

İşaret ve engel koymama (mad. 178)

•

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (mad. 179)

•

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma (mad. 180)

174)

B. Çevreye Karşı Suçlar
•

Çevrenin kasten kirletilmesi (mad. 181)

•

Çevrenin taksirle kirletilmesi (mad. 182)

•

Gürültüye neden olma (mad. 183)

•

İmar kirliliğine neden olma (mad. 184)

C. Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar
•

Zehirli madde katma (mad. 185)
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•
•
(mad. 187)

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti (mad. 186)
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilâç yapma veya satma

•

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (mad. 188)

•

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (mad. 190)

•
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya
bulundurmak (mad. 191)
•

Zehirli madde imal ve ticareti (mad. 193)

•

Sağlık için tehlikeli madde temini (mad. 194)

•

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (mad. 195)

•

Usulsüz ölü gömülmesi (mad. 196)

Ç. Kamu Güvenine Karşı Suçlar
•

Parada sahtecilik (mad. 197)

•

Kıymetli damgada sahtecilik (mad. 199)

•

Mühürde sahtecilik (mad. 202)

•

Mühür bozma (mad. 203)

•

Resmi belgede sahtecilik (mad. 204)

•

Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (mad. 205)

•

Resim belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (mad. 206)

•

Özel belgede sahtecilik (kaoüb 207)

•

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek (mad. 208)

•

Açığa imzanın kötüye kullanılması (mad. 209)

D. Kamu Barışına Karşı Suçlar
•

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit (mad. 213)
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•

Suç işlemeye tahrik (mad. 214)

•

Suçu ve suçluyu övme (mad. 215)

•

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (mad. 216)

•

Kanunlara uymamaya tahrik (mad. 217)

•

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma (mad. 219)

•

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (mad. 220)

E. Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar
•
•
(mad. 224)

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması (mad. 223)
Kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki sabit platformların işgali

F. Genel ahlaka Karşı Suçlar
•

Hayâsızca hareketler (mad. 225)

•

Müstehcenlik (mad. 226)

•

Fuhuş (mad. 227)

•

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (mad. 228)

•

Dilencilik (mad. 229)

G. Aile Düzenine Karşı Suçlar
•

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören (mad. 230)

•

Çocuğun soy bağını değiştirme (mad. 231)

•

Kötü muamele (mad. 232)

•

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlâli (mad. 233)

•

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (mad. 234)

H. Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar
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•

İhaleye fesat karıştırma (mad. 235)

•

Edimin ifasına fesat karıştırma (mad. 236)

•

Fiyatları etkileme (mad. 237)

•

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma (mad. 238)

•
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması (mad. 239)
•

Mal veya hizmet satımından kaçınma (mad. 240)

•

Tefecilik (mad. 241)

I. Bilişim Sistemlerine Karşı Suçlar
•

Bilişim sistemine girme (mad. 243)

•

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme (mad. 244)

•

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (mad. 245)

IV. Millete ve Devlete Karşı Suçlar
A. Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar
•

Zimmet (mad. 247)

•

İrtikâp (mad. 250)

•

Denetim görevinin ihmali (mad. 251)

•

Rüşvet (mad. 252)

•

Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama (mad. 255)

•

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması (mad. 256)

•

Görevi kötüye kullanma (mad. 257)

•

Göreve ilişkin sırrın açıklanması (mad. 258)

•

Kamu görevlisinin ticareti (mad. 259)
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•

Kamu görevinin terki veya yapılmaması (mad. 260)

•

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (mad. 261)

•

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi (mad. 262)

•

Kanuna aykırı eğitim kurumu (mad. 263)

•

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma (mad. 264)

•

Görevi yaptırmamak için direnme (mad. 265)

•

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma (mad. 266)

B. Adliyeye Karşı Suçlar
•

İftira (mad. 267)

•

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (mad. 268)

•

Suç üstlenme (mad. 270)

•

Suç uydurma (mad. 271)

•

Yalan tanıklık (mad. 272)

•

Yalan yere yemin (mad. 275)

•

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık (mad. 276)

•

Yargı görevi yapanı etkileme (mad. 277)

•

Suçu bildirmeme (mad. 278)

•

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi (mad. 279)

•

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi (mad. 280)

•

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (mad. 281)

•

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (mad. 282)

•

Suçluyu kayırma (mad. 283)

•

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme (mad. 284)
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•

Gizliliğin ihlâli (mad. 285)

•

Ses veya görüntünün kayda alınması (mad. 286)

•

Genital muayene (mad. 287)

•

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (mad. 288)

•

Muhafaza görevini kötüye kullanma ( mad. 289)

•

Resme teslim olunan mala el konulması ve bozulması (mad. 290)

•

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya tutukevine girme (mad. 291)

•

Gözaltına alınanın veya tutuklunun kaçması (mad. 292)

•

Kaçmaya imkân sağlama (mad. 294)

•

Muhafızın görevini kötüye kullanması (mad. 295)

•

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması (mad. 296)

•

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak (mad. 297)

•

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme (mad. 298)

C. Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar
•

Cumhurbaşkanına hakaret (mad. 299)

•

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama (mad. 300)

•

Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama (mad. 301)

Ç. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar
•

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (mad. 302)

•

Düşmanla işbirliği yapmak (mad. 303)

•

Devlete karşı savaşa tahrik (mad. 304)

•

Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (mad. 305)

•

Yabancı devlet aleyhine asker toplama (mad. 306)
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•

Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma (mad.307)

•

Düşman devlete maddi ve mali yardım (mad. 308)

D. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar
•

Anayasayı ihlâl (mad. 309)

•

Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı (mad. 310)

•

Yasama organına karşı suç (mad. 311)

•

Hükümete karşı suç (mad. 312)

•

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan (mad. 313)

•

Silahlı örgüt (mad. 314)

•

Silah sağlama (mad. 315)

•

Suç için anlaşma (mad. 316)

E. Milli Savunmaya Karşı Suçlar
•

Askeri komutanlıkların gasbı (mad. 317)

•

Halkı askerlikten soğutma (mad. 318)

•

Askerleri itaatsizliğe teşvik (mad. 319)

•

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (mad. 320)

•

Savaş zamanında emirlere uymama (mad. 321)

•

Savaş zamanında yükümlülükler (mad. 322)

•

Savaşta yalan haber yayma (mad. 323)

•

Seferberlikle ilgili görevin ihmali (mad. 324)

•

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü (mad. 325)

F. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk
•

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler (mad. 326)
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•

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (mad. 327)

•

Siyasal veya askerî casusluk (mad. 328)

•

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama (mad. 329)

•

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (mad. 330)

•

Uluslararası casusluk (mad. 331)

•

Askeri yasak bölgelere girme (mad. 332)

•

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (mad. 333)

•

Yasaklanan bilgileri temin (mad. 334)

•

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (mad. 335)

•

Yasaklanan bilgileri açıklama (mad. 336)

•

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama (mad. 337)

•

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi (mad. 338)

•

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma (mad. 339)

G. Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar
•

Yabancı devlet başkanına karşı suç (mad. 340)

•

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (mad. 341)

•

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç (mad. 342)

2.3. Sonuç ve Değerlendirme
Yürürlükteki 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve yukarıda tek tek saymak
suretiyle gösterdiğimiz suç tiplerine biraz daha yakından baktığımızda hem sayıca hem de türce
hayli kabarık bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu görürüz.
Suçları “insanlığa”, “kişilere”, “topluma”, “millete ve devlete” karşı olmak üzere başlıca
dört gruba ayıran Türk Ceza Kanunu, özellikle yapılan son değişikliklerle birlikte çağdaş ceza
kanunu sistemlerine büyük ölçüde yaklaşmıştır.
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Bugün pek çok ceza kanununda gördüğümüz üzere “insanlık” gibi çok geniş bir
kategoriden başlayıp hemen ardından “kişi” aleyhine işlenen suçlara geçmesi ve mala karşı
suçlara da burada yer vermesi ceza kanunumuzun, şu an dünyada hâkim konumdaki liberal ceza
anlayışını yansıttığını göstermektedir. Buna karşılık “topluma karşı suçlar” kategorisinde yer alan
“genel ahlaka karşı” suçlar, liberal anlayıştan saptığı şeklinde yorumlanabilir. Nihayet “millet ve
devlet” gibi milli nitelikler gösteren bir kategoriyi fazlasıyla detaylı düzenlemesi, üstelik “devlet
güvenliği”, “anayasal düzen” ve “milli savunma” gibi kavramlara aşırı önem vermesi ve bu
kavramlarla ilgili suçlarda muğlak ifadelere yer vermesi, birey hak ve özgürlükleri için tehdit
oluşturacak cinstendir. Nitekim kamuoyunda da Türk Ceza sistemine yönelik en çok tartışılan
meselelerin başında bu kavramlar ve ilgili düzenlemeler gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde Türk hukuk sisteminde son yıllarda önemli değişikliklerin yapıldığını,
bunların arasında Türk Ceza Kanunu’nun da bulunduğunu gördük. Ayrıca bir hukuk sisteminde
hangi davranışların suç kabul edileceğini ve suç kabul edilen bu davranışlara ne tür cezaların
verileceğini, o hukuk sisteminin temelini oluşturan suç ve ceza politikasının belirlediğini
öğrendik. Bir hukuk sisteminin kabul etmiş olduğu suç ve ceza politikasının o devletin genel
siyasi sistemini, birey hak ve özgürlükleri karşısındaki tavrını gösterdiğini de görmüş olduk. Bu
genel bilgilerden sonra şu an yürürlükte olan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suç
tiplerini tek tek sayarak öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi “insanlığa karşı” suçlardandır?
a.

İntihara yönlendirme

b.

Eziyet

c.

Tehdit

d.

Soykırım

2. “Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi” hangi suç kategorisine girer?
a.

İnsanlığa karşı suçlar

b.

Topluma karşı suçlar

c.

Hürriyete karşı suçlar

d.

Devlete karşı suçlar

3. “İşkence ve eziyet” hangi suç kategorisine girer?
a.

Hayata karşı suçlar

b.

İnsanlığa karşı suçlar

c.

Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar

d.

Kişilere karşı suçlar

4. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” hangi suç kategorisine girer?
a.

İnsanlığa karşı suçlar

b.

Kişilere karşı suçlar

c.

Topluma karşı suçlar

d.

Millete ve devlete karşı suçlar

5. Aşağıdakilerden hangisi “millete ve devlete karşı” suçlardan değildir?
a.

Dilencilik
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b.

Adliyeye karşı suçlar

c.

Devletin güvenliğine karşı suçlar

d.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) c, 5) a
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3. ÇAĞDAŞ KRİMİNOLOJİYE GİRİŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Giriş
3.2. Genel Olarak Kriminoloji
3.3. Kriminoloji Disiplininin Tarihsel ve Düşünsel Kökeni
3.4. Çağdaş Kriminolojinin Temel Varsayımları
3.5. Kriminoloji – Ceza Adaleti İlişkisi
3.6. Kriminolojinin Konuları ve Yardımcı Disiplinler
3.7. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kriminoloji ayrı ve bağımsız bir disiplin olarak ne zaman ve hangi tarihsel ve
düşünsel koşulların sonucunda doğmuştur?

2.

Sosyolojik yaklaşımın kriminoloji çalışmalarına girmesi nasıl olmuştur?

3.

Bugünkü kriminolojinin konuları nelerdir?

4.

Kriminoloji çalışmalarının dayandığı istatistik bilgisi bize suç ve suçluluk ile ilgili
ne tür veriler sunmaktadır?

5.

Kriminolojiye yardımcı disiplinler nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
•

Kriminoloji

•

Biyolojik kriminoloji

•

Psikolojik kriminoloji

•

Sosyolojik kriminoloji

•

Kriminoloji ile ceza adaleti ilişkisi
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3.1. Giriş
Biz bu derslerde suç ve ceza meseleleriyle hukukun normatif boyutu bağlamında
ilgilenmeyeceğiz. Evet ceza hukuku en eski hukuk dallarından birisidir ve bugün de en önemli
çalışma alanlarının başında gelmektedir. Fakat suça, suçluluğa salt normatif çerçeveden bakmak,
yani hukuk normlarında ele alındığı şekliyle yetinmek bizi suç davranışını anlamaktan alıkoyar.
Zira her ceza kanunu ve ait olduğu hukuk sistemi belirli bir toplumsal-kültürel arka plana
sahiptir. Bu arka plan anlaşılmadan ne söz konusu o hukuk sistemi anlaşılabilir ne de genel
itibariyle hukuk dediğimiz insan olgusunun ne olduğu bilinebilir.
Hukukun normatif boyutu, anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yazılı hukuk
kuralları ile örf ve âdet hukuku ve mahkeme içtihatları gibi yazısız hukuk kuralları (ki biz bunları
hepsine birden “pozitif hukuk” diyoruz) farklı hukuk dalları tarafından incelenir. Bu hukuk
dalları arasında suç ve cezayı ilgilendiren meseleler ise ceza hukuku başlığı altında ele alınır.
Fakat bir pozitif hukuk dalı olan ceza hukukunun yanı sıra suç ve suçluluk olgusuyla ilgilenen
başka disiplinler de vardır. Bunların başında da “kriminoloji” gelir.
İşte biz bu derslerde bir toplumsal olgu olarak suç ve suçluluk üzerinde duracağız. Bunun
için de önce bu olgularla bilimsel yöntem kullanmak suretiyle ilgilenen kriminoloji hakkında
genel bir bilgi vermek gerekir. Dolayısıyla bu ünitede kriminoloji disiplinin tanımı, konusu,
dalları ve yardımcı disiplinleriyle ilgili açıklamalar vereceğiz.

3.2. Genel Olarak Kriminoloji
Kriminoloji terimi ilk kez 1879’da Fransız antropolog Topinard tarafından kullanılmıştır.
Fakat o dönemde bu terim, suçu ve nedenlerini anlama çabası olarak değil, ceza yasalarının nasıl
şekilleneceği ile ilgili bir mesele olarak anlaşılmıştır. Bununla birlikte Kriminoloji isimli ilk kitap
İtalyan krimonolog ve hukukçu Rafaele Garofalo (1851-1934) tarafından 1885’de yazılmıştır.
Fakat suça dair çalışmaların kökeni çok daha eskilere uzanır. Örneğin ünlü filozof Platon,
Kanunlar isimli eserinde suç olgusuna da yer verir. Platon’a göre suç, bir ruh hastalığıdır.
Kaynağı da ihtiraslar, zevkler ve cehalettir. Keza Hipokrat ve Aristoteles gibi düşünür ve
filozoflar da suçla ilgilenmiştir. Özellikle Aristoteles suçluyu toplumun bir düşmanı kabul etmiş
ve şiddetli şekilde cezalandırılması gerektiğini düşünmüştür. Yine Aristoteles’e göre suçun
kaynağı sefalettir.
Modern zamanlarda kriminolojinin babası kimdir diye sorarsak cevabımız tereddütsüz
yine bir İtalyan Cesare Lombroso (1935-1909) olacaktır. Her ne kadar yukarıda da belirtildiği
gibi kriminoloji terimini kitabının başlığında kullanan kişi Garofalo olsa da suç olgusunu bilimsel
yöntemle ilk inceleyen Garofalo’nun hocası Lombroso’dur.
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Lombroso ve Garofalo birlikte, kurucusunun yine bir İtalyan Cesare Beccaria (17381794) olduğu ve kriminoloji tarihinde“klasik okul” diye isimlendirilen yaklaşıma karşı “pozitivist
okul”u kurmuştur.
Beccaria’nın Suçlar ve Cezalar (1764) isimli eserinde en özlü şekilde karşımıza çıkan
klasik okul Aydınlanma düşüncesinin bir yansımasdır. Özetle klasik okul, cezanın toplumun
devamını temin ve bireyin özgürlüğünü muhafaza ve arttırma ilkelerine dayanır. Bireyin hür irade
sahibi olduğuna inanır. Dolayısıyla cezanın da bireyin hür iradesiyle işlediği suç eylemine
karşılık olduğunu düşünür.
Buna karşılık pozitivist okul bireyin hür iradesi olduğunu inkâr eder. Suçun hür irade
meselesi değil bir takım sosyolojik, psikolojik veya fizyolojik şartların ürünü olduğunu düşünür.
Bu kabulden hareketle de suç ve suçlu olgularının bilimsel yöntemlerle ele alınması gerektiğini
savunur.
Bu arada şunu da belirtmekte fayda var: Yukarıda adı geçen ve kriminoloji tarihinin köşe
taşlarını oluşturan üç ismin (Rafaele Garofalo, Cesare Lombroso ve Cesare Beccaria) en önemli
eserleri Türkçe’ye çevrilmiştir. Bunların yayım bilgileri şöyledir: Baron Rafaele Garofalo,
Criminologia “Suç, Suçlu ve Ceza”, çev. Muhittin Göklü, Nurgök Matbaası, İstanbul, 1957;
Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar yahut Beşeriyetin Mecellesi, çev. Muhittin Göklü, İstanbul,
1950; Cesare Beccaria, Suçlar ve Cezalar Hakkında, çev. Sami Selçuk, Ankara, İmge Kitabevi,
2004; Cesare Lombroso, Suç İşlemenin Biyolojik ve Sosyolojik Sebepleri, çev. Sadi Irmak,
Aydın Güler Kitabevi, İstanbul, ty.
Her ne kadar bu isimler ve eserleri kriminoloji tarihinde çok önemli rol oynasa da bizim
bu derslerde üzerinde durduğumuz sosyolojik yaklaşımın ortaya çıkması 20. yüzyılda olmuştur.
Nitekim ABD’li ünlü sosyolog Edwin Hardin Sutherland (1883-1950) kriminoloji üzerine
yazdığı ve bugüne kadar 10’dan fazla adet baskı yapan Criminology (1924) isimli kitabının daha
ilk satırlarında suçun sosyolojik yönüne işaret eder. Sutherland’e göre kriminoloji, suçla
toplumsal bir fenomen olarak ilgilenen bilgiler manzumesidir. Kanun çıkarma sürecini,
kanunların ihlâlini, bu ihlâller karşısındaki tepkileri konu edinir. Bu üç farklı konu, aslında belirli
bir etkileşim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. İstenmeyen kimi davranışlar siyasal toplum tarafından
suç addedilir ve kanunlarla bu davranışların suç olduğu belirtilir. Suç kabul edilen bu
davranışlarda ısrar edenler varsa şayet bu kişilere karşı siyasal toplum tepki verir. Bu tepki
müeyyide şeklini alır. İşte kanunlaştırma, kanunların ihlâli ve ihlâlin cezalandırmasından oluşan
bu üç aşamalı süreç kriminolojinin konusunu oluşturur.
Keza yine Sutherland’in adı geçen kitabında kriminolojinin üç alt dalı olduğu
belirtilmektedir:
1.
Ceza hukuku sosyolojisi (ceza yasalarının gelişme koşulları ve kolluk güçlerinin
ve mahkemelerin kullandığı prosedürleri, başvurduğu politikaları inceler);
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2.
Suçun sosyolojisi ve suç davranışının sosyal psikolojisi (suçluluğun ortaya
çıkmasına yol açan ekonomik, siyasi ve toplumsal koşulları inceler);
3.
Ceza ve tazminat sosyolojisi (suçun yol açtığı zararlı sonuçları asgariye indirmek
için başvurulan politikaları ve prosedürleri inceler).
20. yüzyılın ilk yarısında yazılan bu kriminoloji kitabından da gayet iyi bir şekilde
anlaşılacağı üzere bugün suç ve suçluluk olguları sosyolojik yaklaşımdan bağımsız incelenemez.
Bununla birlikte günümüzde kriminoloji pek çok farklı disiplinden yardım almaktadır.
Biyologlar, tıpçılar, psikologlar, psikiyatrlar, tarihçiler, hatta ekonomistler kendi alanlarına
girdiği ölçüde suç ve suçluluk olgusuyla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Dolayısıyla
kriminolojinin, merkezinde sosyolojik yaklaşımın yer aldığı disiplerarası bir alan olduğu
söylenebilir.
Sosyolojik yönü kriminolojinin ortaya çıkışını ve gelişimini, tarihsel ve toplumsal
gelişmeler ile yakın ilişki içerisinde izah etmeyi mümkün kılar.

3.3. Kriminoloji Disiplininin Tarihsel ve Düşünsel Kökeni
Hiç kuşkusuz kriminolojinin kökeni de tıpkı diğer toplum bilimleri gibi moderniteyle
ortaya çıkan düşüncelerde bulunabilir. Her ne kadar modern veya modernite terimlerinden ne
anlaşılması gerektiği yoruma açıksa da burada geçici bir tanım kabul edebiliriz. Modernite
öncelikle Aydınlanma düşüncesinin doğurduğu toplum yapısıyla ilgili bir takım süreçlere özgü
toplumsal ve kültürel bazı özelliklere işaret eder. Aydınlanma ise pre-modern toplumsal
dünyadan moden dünyaya geçisi gösteren bir zaman ve mekân algısını gösterir. Burada önemli
olan nokta, bu geçişin anlaşılmasında ve dolayısıyla yönetilmesinde akla özel bir anlam ve
önemin atfedilmesidir. Akıl, bu yeni bakış açısıyla tarihin akışını durdurup geleneksel baskı
düzenlerini alaşağı etme, böylece geleceği daha arzu edilir hâle getirmek için istediği gibi eğip
bükme yetisine ve yetkisine sahiptir. Modernite de işte bireysel ve kolektif aklın büyük toplumsal
projeler gerçekleştirmek için kendisini ortaya koymasıdır.
Akla duyulan bu inanç, aynı zamanda o zamana kadar otorite iddiasında bulunan dini
kabullerin de değişmesine yol açmıştır. Üstelik bu dini kabullerin yerine bilimi ve bilimsel
düşünmeyi geçirmiştir. Bilimsel düşüncenin merkezi bir öneme sahip olması ise pozitivizm
denilen dünya görüşünü doğurmuştur. Kriminolojinin bağımsız bir disiplin olarak ortaya çıkması
da ancak pozitivizmin egemenliğini ilan etmesiyle mümkün olmuştur.
Bilime yönelik bu inanç, hatta yüceltme kuşkusuz gündelik hayatımızda her an karşı
karşıya kaldığımız teknolojik başarıları sebebiyledir. İnsan, bilim aracılığıyla doğal çevresini
gayet başarılı bir şekilde kontrol etmekte, böylece karşılaşabileceği muhtemel riskleri ve
tehlikeleri asgari düzeye indirebilmektedir. Bilimin ürettiği ve kullandığı bilginin bu bariz gücü
ve imkânı, sadece doğa bilimleri ve teknoloji alanında değil toplum bilimlerinde de kullanılmaya
başlanmasına yol açmıştır. Nasıl ki doğa bilimleri, insanın doğal çevresindeki olumsuzlukları
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kontrol etme ve asgari düzeye indirmede mükemmel bir işleve sahipse toplum bilimleri de aynı
şekilde toplumsal sorunlarla baş etmede başvurulabilecek en iyi yoldur. Hem doğa bilimlerine
hem de toplum bilimlerine yönelik bu inanç, kuşkusuz kriminoloji diye bir disiplinin ortaya
çıkmasının zeminini hazırlamıştır: Suç ve suçluluğun bilimsel yöntemlerle ele alınması, toplumda
bu ve benzeri istenmeyen durumların ortadan kaldırılmasında yardımcı olabilecektir.
Bilimsel bilgiye sırtını dayaması kriminolojinin nesnellik, suç davranışının doğasını
anlama ve suçla ilgili ölçme ve sınama imkânının varlığını kabul etme gibi temel varsayımlara
sahip olmasını sağlar. Suç davranışının toplumsal, psikolojik ve biyolojik etmenler tarafından
üretildiği ve dolayısıyla nesnel ölçme ve sınamaya tabi tutulabileceği düşüncesi kriminolojinin,
suçla ilgili evrensel açıklamalar geliştirebileceği iddiasına bağlılığını da gösterir. Bu yönü de
kriminolojinin niçin pozitivizmden neşet ettiği sorusunun cevabıdır.
Her ne kadar doğuşundan itibaren bilimsel bilgiyle yakın teması, ilk bakışta hayli ümit
vaad eder gibi görünse de kriminoloji etrafında tartışmalar bugüne kadar eksik olmamıştır. Zira
kriminoloji adı altında gerçekleştirilen ve bilimsellik iddiası taşıyan çok farklı disiplinler ortaya
çıkmıştır. Bu farklı disiplinlerin araştırma konusu suçtur belki ama her biri suçu kendi
zaviyesinden ele almış, kendi yöntemlerini geliştirmiştir. Bu da kriminolojinin bünyesinde bir
karmaşanın doğmasına yol açmıştır. Ayrıca sağduyunun suçla ilgili ön kabulleri ile akademik
sonuçlar arasında gözle görülür bir takım çatışmaların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Bütün bu karmaşa da kriminoloji diye bağımsız bir disiplinin var olup olmadığı sorununu
gündeme getirmiştir. Bunun önemli bir sonucu farklı kriminoloji kuramlarının geliştirilmiş
olmasıdır. Fakat daha da dikkat çekici olan nokta, bu farklı kriminoloji kuramlarının her birinin
suç davranışını araştırırken hangi analiz biriminin tercih edilmesi gerektiği konusunda bir türlü
uzlaşmaya varamamasıdır. Böylece kısa denebilecek bir süre içerisinde kriminoloji adı altında,
üzerinde iyi düşünülmemiş kavramlardan ve önermelerden oluşan tutarsız ve mantıksal örgüden
yoksun bir yığın çıkmıştır.
Bu karışıklığın, karmaşanın ortasında duran en önemli sorun suçun tanımıdır kuşkusuz.
Tabi ki de suça ilişkin çok farklı tanımlar getirilebilir. Bu hiç de kolay bir iş değildir. Fakat yine
de geçici bir süre için hukuki bir tanıma başvurabiliriz. Buna göre suç, ceza hukuku tarafından
suç olarak kabul edilmiş ve cezalandırılmaya tabi tutulmuş davranıştır. Buradan hareketle de
kriminolojinin konusunu, hukuku veya yasaları ihlâl eden davranış oluşturur diyebiliriz. Hem
böylece suç hakkında kabul edilen, örneğin suçlunun lanetlenmiş bir kişi olduğu gibi bir takım
düşüncelere dayanan nispeten daha duygusal tanımlar ile aramıza mesafe koyabiliriz.
Suçu, bir hukuk ihlâli olarak görmekle de sorun tam anlamıyla çözülmez. Zira bu yolu
tercih ettiğimizde suç davranışını belirli bir zaman ve mekânla, yani ilgili kanunun yürürlükte
olduğu yer ve zamanla sınırlandırmış oluruz. Fakat biliyoruz ki hukuk değişir. Bazı davranışlar
zamanla suç kategorisine sokulurken, diğer bazıları bu kategoriden çıkarılabilir. Dolayısıyla bir
dönem hukuk ihlâli sayılan bir davranış başka bir dönem hukuka uygun kabul edilebilir.
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Bununla birlikte kriminolojinin temel araştırma konusunu hukuku ihlâl eden davranış
olarak benimsediğimizde bu konudaki düşüncelerimiz ve araştırmalarımız kaçınılmaz surette bizi
söz konusu davranışın hangi koşullarda bir hukuk ihlâli sayılacağı meselesine götürür. Bu da
doğal olarak hukukun nasıl ve niçin değiştiği meselesiyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla suçu bir
hukuk ihlâli olarak görmekle sosyolojik bir bakış açısının kapısını ister istemez açmış oluruz.
Burada araştırılması gereken artık bir davranışı suç saymaya götüren toplumsal süreçlerdir.
Son açıklamalar da gösteriyor ki suç ve suçluluk olgusunu salt normatif çerçevede ele
alsak dahi kaçınılmaz surette bu iki olgunun sosyolojik yönünü incelemek zorundayız.

3.4. Çağdaş Kriminolojinin Temel Varsayımları
Tarihi gelişiminden de anlaşılacağı üzere kriminoloji suç hakkında evrensel açıklamalar
getirme arayışıdır. Bu arayışta her biri kendi bakış açısına sahip çok çeşitli disiplinler rol oynar.
Üstelik bu farklı disiplinlerin suç olgusuna yönelik temel iddiaları çoğu zaman birbiriyle çatışır.
Bu çatışma ise kriminolojinin bir takım karışıklıklarla, belirsizliklerle malûl olmasına yol açar.
Buna karşın kriminoloji alanında çalışan akademisyenlerin üzerinde uzlaştığı bazı noktalar da
yok değildir. Fakat üzerinde uzlaşmaya varılan bu noktalar, sağduyunun veya ortalama bakış
açısının kabulleriyle pek uyuşmayabilir. Dünya çapında yapılan bu çalışmaların sonunda varılan
bu uzlaşılmış noktaları şöyle sıralayabiliriz:
1.

Suçlar, daha çok erkekler tarafından işlenir.

2.

Suç işleme yaşı daha çok 15-25’dir.

3.

Daha çok bekârlar suç işler.

4.

Büyük şehirlerde yaşayanların suç işleme oranı daha yüksektir.

5.
Sürekli sabit bir yerde ikamet etmeyenlerin veya bu tür bireylerin görece daha
fazla yaşadığı yerlerde yaşayanların suç işleme oranı daha yüksektir.
6.
7.
düşüktür.

Düzenli bir okul yaşamı bulunanların suç işleme oranı nispeten daha düşüktür.
Yüksek tahsilli veya iyi işlerde çalışanların suç işleme oranı nispeten daha

8.

Okulda başarılı olamayanların suç işleme oranı yüksektir.

9.

Ebeveynleriyle iyi ilişkiler içerisinde bulunanların suç işleme oranı düşüktür.

10.

Suçlularla yakın dostluk kuranların suç işleme oranı yüksektir.

11.

Hukuka uymanın gerekli olduğuna inananların suç işleme oranı düşüktür.
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12.
Gerek kişisel sosyo-ekonomik durum, gerek yaşanılan bölgenin genel sosyoekonomik durumu, gerek işsizlik, gerekse de azınlıkta kalan ırklardan birine mensubiyet olsun
neticede her anlamda en alt sınıflarda yer alma hem kadınlar hem de erkekler açısından suç
oranını arttıran bir işlev görür.
13.
Pek çok ülkede II. Dünya Savaşı’ndan sonra suç işleme oranı artış göstermiştir,
göstermeye de devam etmektedir. Bu dönemde suç işleme oranı düşen tek ülke Japonya’dır.
Bu tespitler teorik bir bakış açısından çok ampirik çalışmaların üründür. Daha çok
istatistiki bilgilere dayanır. Bununla birlikte tartışmasız da değildir. Daha sonraki ünitelerde de
göreceğimiz gibi istatistiki bilginin yetersizliği bir yana örneğin bugün önemli bir suç kategorisi
oluşturan “beyaz yakalı” suçları dikkate almamaktadır. Yine ev içi suçları da dışarıda
bırakmaktadır. Fakat yine de suç ve suçlulukla ilgili bize bir takım ipuçları vermektedir. Ancak
bütün bu tespitler sadece tespittir. Sebep-sonuç ilişkisi gözetmemektedir. Yani velev ki bütün bu
tespitler doğru olsun niçin böyle olduğuna dair herhangi bir açıklama getirmemektedir.
Kriminolojinin suç olgusunun doğasını anlayabilmek için salt ampirik çalışmalarla yetinmemesi,
teorik bir takım açıklamalar getirmesi de gereklidir. Peki bu tür bir teorik açıklama tarzı nasıl
geliştirilebilir?
Yukarıdaki tespitlere daha yakından baktığımızda toplumsal bir karakter sergiledikleri
görülür. Her bir tespitte yer alan değişkenlerin genel yapısı toplumsal grupların veya toplumsal
süreçlerin bir özelliğidir. Bu toplumsal grupların ve süreçlerin ne olduğu da birden fazla ampirik
çalışma ile tespit edilmiştir. Kuşkusuz bu toplumsal etmenler her bireysel suç olayını veya her
suçlu bireyi izah edemeyebilir. Ama ne var ki böylece kriminoloji bireysel psikolojinin alanından
çok toplumsal alanla sınırlandırılmış olur.
Nitekim bizim bu derslerde benimsediğimiz bakış açısı ne psikolojiktir ne de biyolojiktir.
Dolayısıyla açıklamalarımız da daha çok suçun toplumsal yönüne ilişkin olacaktır. Bu yaklaşımın
iki sonucu vardır. İlki, son zamanlarda giderek artan genetik, hormonal vb. biyolojik faktörlerle
suçu açıklamaya çalışan girişimleri daha baştan dışarıda bırakmaktır. Bu derslerde benimsenen
bakış açısına göre biyolojik faktörler suç davranışını, özellikle de hukuk ihlâllerini izah etmede
kullanılamaz. Zira hormonların veya genlerin sürekli değişen kanunlar veya toplumsal kurallarla
ilgili bilgi taşıdığı, böylece bir suçun nasıl işlendiğini bildiği ileri sürülemez.
Biyolojik ve psikolojik etmenleri dışarıda bırakmanın ikinci sonucu, bu tür bir bakış
açısının bugün vazgeçilmez öneme sahip suç ve ceza adaleti ve politikaları hakkında bize pek bir
şey söyleyemeyeceğidir.
Tam noktada biraz da ceza adaleti kavramı üzerinde durmak faydalı olacaktır.

48

3.5. Kriminoloji – Ceza Adaleti İlişkisi
Kriminoloji daima ceza adaleti politikalarıyla yakından bağlantılı olmuştur. Bu
bağlantının önemli bir kaynağı yine pozitivizmdir. Pozitivizmin kriminoloji üzerindeki etkisinin
en önemli yönü, toplumsal değişim süreçlerini pozitif şekilde yönlendirecek bir dinamik
sunmasıdır. Bu dinamizm kriminolojinin politika inşa süreçleriyle de ilişkiye girmesini
sağlamıştır. Devletin toplumsal yaşam üzerindeki etki alanı genişledikçe ve toplumsal değişimin
sonuçları üzerinde kontrol kurmada başat rol üstlendikçe kriminoloji de politika oluşturma
süreçleriyle daha bir yakın ilişkiye girmiştir. Bu durum karşısında ceza adaleti politikalarını da
kapsayan sosyal politikalar inşa edilmeye başlanmıştır. Bu da çağdaş kriminoloji bilgisi ile ceza
adaleti politikaları arasında yakın bir bağ kurulmasına yol açmıştır.
Kuşkusuz politika inşa süreçlerine etki edecek kriminolojik bilginin türü zamanla
değişikliğe uğramıştır. Kriminoloji alanında üretilen bilgilerin bir kısmı bireysel farklılıklara ve
eksiklikleri izaha yönelmiş, biyolojik veya psikolojik nedenler üzerinde durmuştur. Fakat daha
yakın dönemlerde artık toplumsal nitelikli bilgi üretilmesi yönünde bir eğilim baş göstermiştir.
1970’lerden itibaren toplumsal olana yönelik ilginin artmasının bir takım sebepleri vardır
kuşkusuz. Bu sebeplerin neler olduğu üzerinde sonraki derslerde yer yer ayrıntılı bir şekilde
durulacaktır. Burada sadece önemli bir kaç nokta üzerinde durmak yeterli olacaktır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi kriminoloji modern bir disiplindir. Dolayısıyla modern
toplumlara özgü her türlü özelliği paylaşır. Modern toplumların pek çok ayırt edici yönü bulunur.
Bunların başında da modern toplumların birer risk toplumu oluşu gelir. Fiilen daha riskli olmasa
da modern toplumların üyeleri, riskten uzak kalma konusunda daha isteklidir. Modern toplumlar
gelecekle, yani güvenlikle çok daha fazla ilgilidir. Bu durum, hayatın merkezindedir neredeyse.
Sağlık sisteminden ceza adaletine kadar toplumsal hayatın her alanında açıkça hissedilir bu
ihtiyaç. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren güvenliğe duyulan bu ihtiyaç, suç sorununa
yaklaşım şeklimizi de önemli ölçüde etkilemiştir.
Artık çok daha etkili ve kompleks suçla mücadele teknikleri geliştirilmektedir. Ceza
adaleti politikaları ne kadar gelişirse gelişsin toplumsal sorunlar azalmamaktadır. Örneğin yoksul
ile zengin arasındaki uçurum her geçen daha da artmaktadır bütün dünyada. Etnik azınlıkların
durumu konusunda her geçen daha fazla hassas olmamız beklenmektedir. Keza cinsiyet
ayrımcılığının da merkezi bir yer tuttuğunu söyleyebiliriz. İşte bütün bu sorunlar sosyal adalet
düşüncesinin tekrar gündeme gelmesine yol açmıştır. Tam bu noktada ceza adaleti politikalarının
da devreye girdiğini görüyoruz. Ceza adaleti politikalarının nasıl şekilleneceği, bu politikaların
muhatabının kimler olacağı ve bütün bu soruların sosyal adalet düşüncesiyle ilişkisinin nasıl
kurulacağı vb. meseleler bugün ceza adaleti ile sosyal adalet arasında, dolayısıyla kriminoloji ile
de ceza adaleti politikaları arasında yakın bir ilişkinin varlığını göstermektedir.
Fakat bütün bu meseleler o kadar yakıcıdır ki neredeyse tamamen gündelik siyasi
tartışmalara kurban gitmekte, üzerinde derinlemesine araştırma yapılamamaktadır. İşte bugünün
49

kriminolojisi bu meseleleri gündelik siyasetten uzak teorik genişlikte inceleme görevini
üstlenmiştir.
Buraya kadar anlatılanlardan hareketle günümüz kriminolojisinin temel özelliklerini şöyle
sıralayabiliriz:
1.

Bir disiplin olarak kriminolojinin ilgi alanını suç oluşturur.

2.
Kriminoloji birden fazla disiplinin yardımıyla çalışır. Dolayısıyla kriminologların
herhangi bir konuda ne söylediğini anlayabilmek için hangi kavramsal araç-gereçle hareket
ettiğini bilmek önemlidir.
3.

Bu sebeple kriminologlar arasında sık sık anlaşmazlıklar çıkar.

4.
Bütün bu anlaşmazlıklara karşın suç sorununun ne olduğu konusunda uzlaşılan
noktalar da yok değildir. Fakat getirilen çözümler açısından böyle bir uzlaşmadan bahsedilemez.
5.
Kriminologlar her zaman politika oluşturma süreçlerine bilfiil müdahale etme
yolunu tercih etmiştir.
6.
Bu özellikleri itibariyle kriminoloji zaman zaman ortak duyuya paralel sonuçlara
varsa da bazen de ortak duyuyla açıkça çatışmaktadır.
7.
Bütün bu tartışmalar geç modernitede cereyan etmektedir. Geç modernite
toplumları ise suç, risk ve güvensizlik toplumlarıdır.
Modern kriminolojinin tarihi gelişimini ve bugünkü özelliklerini bu şekilde gördükten
sonra alt inceleme konularına ve kriminolojiye yardımcı disiplinlere de değinelim.

3.6. Kriminolojinin Konuları ve Yardımcı Disiplinler
Kısaca “suçlu davranışı ve toplumun bu davranışa tepkisini inceleyen bilimsel bir
yaklaşım” olarak tanımladığımız kriminolojinin inceleme konuları arasında şu başlıklar yer alır:
-

Toplumda yasaların hazırlanması ve kullanılması

-

Suç örneklerinin incelenmesi

-

Suç ve suçluluğun nedenselliği

-

Suçluluğa toplumsal cevap ve tepki

-

Ceza yönetimi

-

Zanlıları ve hüküm giyenleri gözaltına alma ve cezalandırma
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-

Suçlu olarak etiketlenmiş olanları tedavi ve rehabilite etme

-

Suç mağdurlarıyla ilgilenme ve tedavi etme

Bu üniteyi bitirmeden bugün kriminolojiye yardımcı olan belli başlı disiplinlerden de
bahsedelim.
İstatistik:
Kriminologlara en fazla yardımı dokunan disiplinlerin başında kuşkusuz istatistik gelir.
Suç olgusunu istatistiki yöntemle izah etmenin sakıncaları ve yetersizlikleri üzerinde daha sonra
durulacaktır. Fakat yine de daha başlangıcından itibaren kriminoloji suç istatistiklerine
başvurmaktan vazgeçmemiştir.
Suç istatistikleri, suçluların faaliyet miktarını ve hangi yönelimlere sahip olduğunu ölçer.
Örneğin belirli bir zaman ve mekânda yılda ne kadar suç işlenmiştir? Kimler daha fazla suç
işlemektedir? Hangi suçlar daha fazla işlenmektedir? Söz konusu istatistiki bilgi polis ve
mahkeme kayıtlarından elde edilir.
Hukuk Sosyolojisi:
Hukukun toplumsal olgu boyutuyla ilgilenen hukuk sosyolojisi bir yandan toplumsal
koşulların hukuku nasıl belirlediğini, diğer yandan da hukukun toplumsal yapının
dönüştürülmesinde oynadığı rolü inceler. Yasa çıkarma sürecine etki eden toplumsal süreçleri
analiz ederken ceza yasalarının nasıl çıkarıldığını ve bir kere çıkarıldıktan sonra toplumu nasıl
etkilediğini inceler. Hırsızlık, ırza tecavüz, ilaç bağımlılığı gibi bazı özel suçların neye göre
arttığını veya azaldığını araştırır. Bununla birlikte bilişim suçları gibi bazı yeni suç
kategorilerinin hem ihdas edilmesinde hem de sonuçlarının öngörülmesinde rol oynar. Nihayet
belirli bir ceza yasasının etkinliği meselesiyle ilgilenir. İnsanların niçin bazı ceza yasalarına daha
fazla uyup bazılarına uymadığını araştırır.
Suç Etiyolojisi:
Suç davranışının gerçek nedenlerini araştırır. İnsanlar niçin suç işler? Sonuçlarını
öngörebilmelerine karşın niçin hırsızlık yapar, tecavüz eder, cinayet işler? Suçun temeli bireysel
midir yoksa toplumsal mıdır? Psikolojik, biyolojik, sosyolojik ve ekonomik etkenlerden hangisi
suç davranışı üzerinde daha fazla rol oynar?
Bu alanda çalışma yapanlar genellikle hangi disiplinden gelmişse suçu da o disiplinin
sınırları içerisinde izah etmeye çalışır. Örneğin şayet bir kriminolog psikoloji eğitimi almışsa
suçu da psikolojik etmenlere bağlamaya eğilimlidir. Keza eğer biyoloji kökenli ise bu defa da
biyolojik etmenlerin üzerinde daha fazla durur.
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Bugün hâlâ bu konuda net bir uzlaşım yoktur kriminologlar arasında. Niçin benzer
koşullara sahip iki kişiden biri suç işlemeye daha yatkınken diğeri değildir? Bu sorunun cevabı
henüz tam anlamıyla tatmin edici şekilde cevaplandırılamamıştır. Biraz da bu sebepten ötürü bazı
kriminoloji yaklaşımları suçu izah etmede bu tür kökensel cevaplar bulmaktan vazgeçmiş,
bizatihi suç davranışı ve suçlu üzerinde durmayı tercih etmiştir. Bu yaklaşımların en önemlisi
bizim de bu derslerde sık sık başvuracağımız sembolik etkileşimciliktir.
Suçlu Davranış Sistemleri:
Bu alandaki çalışmalar suçları ve suçluları sınıflandırır. Bugün kriminoloji literatüründe
çok farklı sınıflandırmalar mevcuttur. Bunların bazıları suçluyu merkeze alır. Buna göre örneğin
suçlular kendi aralarında profesyonel suçlular, psikotik suçlular ve ara sıra suç işleyenler şeklinde
bir sınıflandırmaya tabi tutulur. Diğer bazı sınıflandırmalar ise suçların türüne odaklanır. Buna
göre de mala karşı suçlar ve cinsel suçlar gibi kategoriler oluşturulur. Ceza kanunları da çoğu
zaman bu tür bir sınıflandırmaya göre hazırlanır. Örneğin Türk Ceza Kanunu’nun tercih ettiği
sistem suç türünü esas almaktadır.
Penaloji:
Kriminologlar sadece bireylerin niçin suç işlediğini araştırmakla yetinmez, suçlara karşı
verilecek cezaların nasıl olması gerektiği üzerinde de durur. Ceza yasalarının niçin ve nasıl
değişikliğe uğradığını araştırır. Bu aslında aynı zamanda toplumun suç davranışına karşı verdiği
tepkinin nasıl olduğu meselesidir. İşte penaloji bu ve benzeri sorunlarla ilgilenir.
Cezalandırmanın amacı, biçimi ve süresi gibi konular penalojinin araştırma konuları arasındadır.
Böylece suçun kontrolü de sağlanmış, ceza adaleti politikalarıyla uyumlu bir takım
stratejilerin geliştirilmesinin zemini hazırlanmış olur.
Adalet Psikolojisi:
Literatürde zaman zaman “adli psikoloji” olarak da kullanılan bu disiplin, ceza
yargılamasında yer alan kişi, kurum ve makamların davranışlarını, duygu ve düşüncelerini,
tepkilerini psikoloji ve psikiyatrinin verileri ışığında incelemeyi amaçlar. Suçlu psikolojisi, tanık
psikolojisi, hâkimlerin psikolojisi vb. başlıklar adalet psikolojisinin konuları arasındadır.
Viktimoloji:
Son olarak üzerinde durulması gereken diğer bir disiplin de viktimolojidir.
Her ne kadar mağdur kavramı ceza hukukunun, hatta tüm insanlık tarihinin en eski
kavramlarından olsa da viktimoloji (mağdur bilimi) görece yeni bir araştırma alanıdır. Belki de
bu yüzden hâlâ bağımsız bir disiplin mi olduğu yoksa kriminolojinin bir alt dalı mı olduğu
konusunda tartışma vardır.
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Viktimolojinin merkezinde suçun mağduru vardır. Mağdurların kendilerine yönelik
suçların işlenmesinde ne kadar etkisi vardır? Bazı mağdurlar, mağdur olmaya daha mı uygundur?
Mağdurların suç davranışının oluşma sürecindeki olumlu veya olumsuz rolü nedir? Bu sorular
viktimolojinin temel sorularıdır.
Ayrıca şu an tüm dünyada yaygın kullanıma sahip resmi yargılama süreçlerinin mağdurlar
üzerindeki etkisinin araştırılması, mağdurların bu süreç sonucunda ikinci kez mağdur olup
olmadıklarının tespiti, cezaların o suçtan bizzat mağdur olanları tatmin edip etmediğinin
gösterilmesi gibi konularda da viktimoloji çalışır. Alternatif uyuşmazlık çözme yöntemleri ve
onarıcı adalet gibi kimi başlıklar da viktimolojinin alanına girer.

3.7. Sonuç ve Değerlendirme
Sonuç itibariyle görüldüğü üzere kriminoloji pek çok yardımcı disiplinle birlikte çalışır.
Bu özelliği kriminolojinin belki saf ve bağımsız bir disiplin olmasının önünde engeldir. Fakat
unutulmamalıdır ki suç ve sapma gibi insani olgular tek bir disiplinin sınırları çerçevesinde ele
alınamayacak kadar karmaşıktır. Bu gerçeğin farkında olarak kriminoloji bugün çok farklı
alanlardan yardım almaktadır. Ama unutulmamalıdır ki her zaman temelinde suçun toplumsal bir
olgu olduğu kabulü vardır.
İşte bu özelliğinden dolayı biz de bu derslerimizde kriminolojinin özellikle toplumsal
niteliği üzerinde duracak, bu yönünü öne çıkaracak konulara temas edeceğiz. Dolayısıyla bundan
sonraki ünitemizde bu toplusallık ölçütünün çağdaş kriminolojide nasıl geliştiğini, hangi
aşamalardan geçtiğini görmekle işe başlayacağız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
19. yüzyıldan bu yana suç ve suçluluk olguları hakkında bilimsel yöntemler kullanmak
suretiyle araştırmalar yapan ve zamanla tamamen ayrı ve bağımsız bir disiplin hâline gelen
kriminoloji bu dersin ana konusunu oluşturmuştur. Kriminolojinin tarihsel ve düşünsel kökeni
anlatıldıktan sonra temel konuları, araştırma alanları ve suç ve suçluluğu konu alan diğer
yardımcı disiplinler üzerinde durulmuştur. Bugün kriminolojinin daha çok suç istatistiklerinden
hareketle ortaya koyduğu bazı varsayımlara da yer verilmiştir. Bütün bu açıklamalar
kriminolojinin önemli ölçüde sosyolojik bir yaklaşıma sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla
hukuk-toplum-suç ilişkisini daha iyi anlayabilmek için kriminolojik çalışmaların verilerinden
önemli ölçüde faydalanılmakta olduğu da bu derste öğrenilen hususlardan biridir.
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Bölüm Soruları
1. Kriminoloji terimini ilk kez aşağıdakilerden hangisi kullanmıştır?
a.

Platon

b.

Beccaria

c.

Lombroso

d.

Topinard

2. Aşağıdakilerden hangisi çağdaş kriminolojinin gelişmesine katkıda bulunmamıştır?
a.

Platon

b.

Beccaria

c.

Lombroso

d.

Garofalo

3. Aşağıdakilerden hangisi bugünkü kriminoloji çalışmalarının üzerinde çalıştığı istatistiki
bilgilerden değildir?
a.

Suçların çoğunluğu genç bekâr erkekler tarafından işlenir.

b.

Büyük şehirlerde yaşayanların suç işleme oranı daha yüksektir.

c.

Ilıman iklimlerde daha çok suç işlenir.

d.

Düzenli bir okul yaşamı bulunanların suç işleme oranı nispeten daha düşüktür.

4. Aşağıdakilerden hangisi bugünün kriminolojisinin özelliklerinden değildir?
a.

Kriminoloji birden fazla disiplinin yardımıyla çalışır.

b.

Kriminolojiyle uğraşanlar daha çok erkeklerdir.

c.
Kriminologlar her zaman politika oluşturma süreçlerine bilfiil müdahale etme
yolunu tercih etmektedir.
d.
Kriminoloji zaman zaman ortak duyuya paralel sonuçlara varsa da çoğunlukla
ortak duyuyla açıkça çatışır.
5. Aşağıdakilerden hangisi kriminolojiye yardımcı disiplinlerden değildir?
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a.

Viktimoloji

b.

İstatistik

c.

Adalet psikolojisi

d.

Jeoloji

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) c, 4) b, 5) d
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4. ÇAĞDAŞ KRİMİNOLOJİDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ –
I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Giriş
4.2. Modern Kriminolojinin Doğuşu
4.2.1. Modern Kriminolojinin Doğuşuna Zemin Hazırlayan Toplumsal, Kültürel ve
Siyasal Koşullar
4.2.2. Pozitivist Kriminolojinin Eleştirisi
4.2.3. Suç ve Suçluyla Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: Sosyolojik Kriminoloji
4.3. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
çıkmıştır?

Modern kriminoloji hangi tarihsel ve toplumsal koşullar sonucunda ortaya

2)

Kriminoloji tarihinde pozitivist görüşün yeri nedir?

3)

Sosyolojik kriminoloji ne demektir?
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Anahtar Kavramlar
•

Pozitivist kriminoloji

•

Sosyolojik kriminoloji

•

Sosyal devlet ile kriminoloji ilişkisi
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4.1. Giriş
Modern ceza hukuku bilindiği üzere suçun bireysel bir edim olduğu kabulünde ısrarcıdır.
Hatta suçta ve cezada şahsilik ilkesiyle de temellendirilir. Yani modern ceza hukuku açısından
suç, birey tarafından işlenir, dolayısıyla ceza da suç teşkil eden bu edimi gerçekleştiren kişiye
verilir. Bu yaklaşım ayrıca suçun asosyal bir davranış biçimi, suçlunun da asosyal bir kişilik
olduğu sonucuna da götürür. Buna karşılık bugün bütün dünyada suç ve ceza sorunlarıyla
ilgilenen başta kriminoloji olmak üzere hemen hemen bütün araştırma alanları, suçun
toplumsallığı üzerinde durur. Suçlu kişi de asosyal olmak bir yana tamamen mevcut toplumsal
koşulların ürünüdür. Yani toplumun âdeta doğal bir yansımasıdır. Dolayısıyla suçu ve suçluyu
anlayabilmek için topluma, toplumsal koşullara bakmak kaçınılmazdır. Zira en azından
Durkheim'dan beri sosyal bilimciler tarafından kabul edilen bir ilke vardır ki o da sosyal
hadiselerin, ancak yine sosyal hadiselerle izah edilebileceği, sosyal izah şekillerini
gerektireceğidir. Yani suç ve sapma davranışına ait toplumsal niteliklerin ne olduğu hakkında
eleştirel bir düşünme ihtiyacı bugün çok daha belirgindir.
Bütün bu önemine karşın suçun ve sapkın davranışın toplumsal doğasından ne zaman
bahsedilse buradaki "toplumsal"dan ne anlaşıldığı pek açık değildir. Suçun ve sapkın davranışın
toplumsallığının ne anlama geldiğinin daha iyi bilinebilmesi için başta kriminoloji olmak üzere
suç ve suçluyla ilgilenen disiplinlerin yakın tarihine bakmak, aynı zamanda genel planda
modernitenin tarihsel gelişim aşamalarını yakından takip etmek gerekir.

4.2. Modern Kriminolojinin Doğuşu
1946 yılında yayınlanan Criminal Justice and Social Reconstruction isimli kitabında
Hermann Mannheim, modern ceza hukukunun karşı karşıya kaldığı bir değerler krizinden
bahseder. Ceza hukuku, neredeyse ölü bir vücut gibidir; sürekli değişen bir dünyanın ortaya
çıkardığı sonsuz çeşitlilikteki sorunlarla başedemez durumdadır. II. Dünya Savaşı'nın yıkımının
ardından ceza sistemindeki kamusal, demokratik ve bilimsel unsurların, daha yüksek bir
temsiliyet ve verimlilik niteliği kazanması için genişletilmesi gerekmektedir. Böylece bir takım
eiltlerin özel kendi çıkarlarının ve yaygın amatör önyargılarının önü alınabilecektir.
Mannheim'a göre ceza hukuku toplumu temsil etmelidir. Toplum ise birbirinden çok farklı
çıkarlara sahip muazzam çeşitlilikte bir insan sınıfından oluşur. Demokratik bir toplumsal
düzenin inşası için "asosyal davranış"ın bilimsel yolla cezalandırılması gerekir. Eğer söz konusu
davranış, asosyal değilse cezalandırılmamalıdır. Bununla birlikte her asosyal davranış da cezayı
gerektirmez; pek çok asosyal davranış ceza sistemi dışındaki yollarla düzenlenebilir. Ceza
hukukunun toplumsal boyutu, en geniş anlamıyla kamunun çıkarlarının ve ihtiyaçlarının
demokratik yolla ifade edilmesi ölçüsünde anlamlıdır. Toplumsal amaçlar çok fazladır ve ancak
özel olana, sekter olana ve salt prosedürel olana rağmen gerçekleştirilebilir.
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1946'nın merkezi hedefi, toplumsal düzenin yeniden inşasıdır. Bu öyle bir toplumsal
düzen olmalıdır ki kamusal meşruiyete sahip olmalı, serbest piyasanın ve yerleşik teknokrat
sınıfının kendi çıkarları ön planda olmamalıdır. Yine bir başka yazarın, Lawrence K. Frank'ın
1948 tarihli Society as the Patient isimli kitabında belirttiği gibi sorun toplumun bizatihi
kendisidir, yoksa birey değil. Dolayısıyla toplum, sağlıklı, verimli ve büyük çoğunluğun
menfaatine olacak şekilde yeniden inşa edilmelidir.
Her ne kadar aralarında büyük farklar varsa da o dönemde ABD, İngiltere, Almanya ve
Sovyetler Birliği'nde geçerli ideolojilere bakıldığında "toplumsallık"; sosyal demokrasi, ortak
çıkarlar, bilimsel planlama, refah devleti veya en azından insanların iyiliği ve kitle terörünün,
serbest piyasa bencilliğinin, yoksulluğun ve ulusal dejenerasyonun önlenmesi ile aynı anlama
gelirdi. Toplumsal inşa veya yeniden inşanın, sosyal politikaların ve sosyal meselelerin bilimsel
esaslar çerçevesinde yürütülecek yasama faaliyetinin en önemli konusu olmasını gerektirdiğine
inanılırdı.
1946-1965 yılları arasında suçlu davranışının tespiti ve öngörülmesi hususunda nicel
analiz yöntemine başvurulduğu görülür. Kriminolojide yaygın bir şekilde resmi istatistikler
kullanılır. Hatta bu dönemde bu yöntem o kadar yaygındır ki bazı psikiyatrlar bile suçlu
davranışın sebebinin sosyolojik olduğunu kabul etmeye başlar. 1965-1975 yılları arasında ise
damgalama kuramının geçerli olduğu görülür. Bu yönteme göre suç, toplumda hâkim konumda
olan grupların ve kurumların suç olarak niteledikleri veya damgaladıkları davranıştır. Bu
yaklaşım, suç ve sapma davranışının tanımlanmasında aksiyom niteliğinde kabul görür. Buna
göre suç ve sapma davranışı, toplumsal tanımlar, baskılar, çevre, kurumlar, etkileşimler, etmenler
ve tercihler tarafından oluşturulan bir statüdür. Ardından yaygınlık kazanan sosyalist, feminist ve
postmodernist kriminoloji yaklaşımları, damgalama kuramının ötesine geçer. Toplumların
zannedildiğinden daha fazla hâkim sınıflar tarafından oluşturulduğunu ve bu hâkim sınıfların da
öncelikle beyaz, erkek, zengin ve güçlü sınıflar olduğunu söyler. Hatta bugün, kökleri 19.
yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan biyolojik teoriler bile kendi yaklaşımlarını "sosyobiyolojik" olarak nitelendirmektedir.

4.2.1. Modern Kriminolojinin Doğuşuna Zemin Hazırlayan Toplumsal,
Kültürel ve Siyasal Koşullar
Suç ve sapkın davranışın toplumsallığı düşüncesinin kökeni aslında 20. yüzyıldan çok
öncelere dayanır. Daha 17. yüzyılda örneğin Hobbes, bir çeşit toplumsal sözleşme aracılığıyla
bireyler hep beraber kişisel menfaatlerinden toplumsal iyi için vazgeçmezse iş ve ticaretin
açgözlü dünyasının yoksulluğa ve mülkiyetsizliğe yol açacağını, böylece şehir suçlarının artıp
siyasi düzenin bozulacağını anlamıştı.
Bir 20. yüzyıl düşünürü Michel Foucault'ya göre de ticarileşmenin ve şehirleşmenin bu
erken evresi, daha sonra 19. yüzyılda kriminolojinin doğması için gerekli unsurları ortaya
çıkarmıştır. Nitekim kriminoloji, toplumu düzenlemenin ve yönetmenin bilimsel yolunun, devlet
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idaresinin, nüfusun çoğunluğunun küçük ama güçlü ekonomik, siyasi ve askeri bir elit sınıf
tarafından yönetilmesinin bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Kriminolojinin ortaya çıkması için
gerekli unsurlar da şunlardır: şehir suçlarına ve hastalıklarına karşı korku, siyasi hareketlilik,
Protestan iş ahlakının yükselişi, kamu düzeninin askeri yollarla oluşturulması, rasyonel ve doğal
bilimlerin hem teknolojik gelişmelerde hem de insan davranışlarının araştırılmasında daha çok
kullanılmaya başlanması ve ahlak, siyasi düzen ve refah ekonomisi arasında yakın bir ilişki
olduğunun daha fazla kavranması. Foucault'ya göre toplumsal olan, "biyo-politik" veya sağlıklı
bir ekonomi ve ulus için nüfusun bilimsel yolla yönetildiği alandır.
20. yüzyılın başlarında kitle üretimine dayalı kapitalizmin ve kitle toplumunun ortaya
çıkışı, "toplumsal", "toplumsal yönetim", "toplumcu", "toplumbilimsel" ve "toplumsal refah" gibi
kavramları merkeze alan eğilimlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bütün bu eğilimlerin hedefi,
kapitalizmin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmayı veya azaltmayı amaçlayan reformlardır.
Toplum artık sağlıklı kolektif bir düzen değil de modern kapitalizmin bir olgusu olarak
anlaşılmaya başlanmıştır. Kitlesel yoksulluğu ve siyasi kaosu sona erdirecek yeni siyasi partiler
gibi kurumlar ve yasama gibi faaliyetlerle karakterize olan bir toplumdur bu. Sonuç olarak suçu
ve sapma davranışını, aşkın bir kötülüğün, zayıf ve hastalıklı, ilahi düzene aykırı hareket eden ve
dolayısıyla hukukun, ilahi olana uygun iyi kurumları tarafından cezalandırılması gereken bir
birey aracılığıyla dışa vurumu şeklinde anlayan eski düşüncenin terk edildiği bir döneme tanıklık
etmekteyiz.
Bu modern yaklaşıma göre suç, toplumsal bir olgudur, bireysel bir sapma değil. İçinde
yaşadığımız toplumun koşullarının bir sonucudur. Toplumsal yaşamın normal bir özelliğidir.
Toplumsal gelişimimizin türünü ve düzeyini yansıtır. Karanlıkların kalbinden gelen mistik bir şey
değildir. Toplumsal bütünleşme yönündeki girişimlerimizin düzeyini, biçimini ve başarısını
yansıtan çok daha dünyevi ve sıradan bir şeydir. Her ne kadar bazı suçlu kişiler hasta bireyler
olsa da Durkheim'ın da gözlemlediği gibi suç oranları, örnekleri ve türlerinin toplumsal
bütünleşme seviyesiyle doğrudan alakalı olduğu açıkça gösterilebilir. Burada belirleyici olan,
organize ve birbirine bağlı toplumsal kurumlar aracılığıyla toplumsal grupların toplum
normlarıyla bütünleşme derecesidir. Çok az bütünleşme; normsuzluk, ahlaki kayıtsızlık veya
toplumsal izolasyonun yol açtığı suçları ortaya çıkarır. Buna karşılık aşırı bütünleşme de
diktatörlüğün, aşırı baskının ve düzenlemenin yol açtığı suçları ortaya çıkarır.
Dolayısıyla Durkheim için bütün mesele toplumsal ihtiyaçlar ile bireysel ihtiyaçlar
arasında sistematik bir denge kurulmasıdır. Bu açıdan bakıldığında suç olarak tanımladığımız
davranışlar orada öyle zaten bulunan davranışlar değildir. Bugün kolektif olarak kabul ettiğimiz
bir tutuma, davranışa, tavra karşı geliştirilen bir davranıştır. Bu sebeple, şu an geçerli olan
toplumsal normlarla ve bu normların nasıl uygulandığıyla ilgilidir. Sonuç olarak toplumsal
dünya, toplumsal alan, sadece saldırgan davranışlar üretmez, aynı zamanda saldırganlıkla ilgili
algılarımızı da belirler. Dolayısıyla suç ve sapma davranışı her zaman iki açıdan toplumsal
şekilde oluşturulur: Saldırgan davranışların bizatihi kendilerini ve hangi davranışın saldırgan
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olduğuna ilişkin toplumsal algıyı belirler. Yani toplumsal dünya, saldırgan davranışlar üretmekle
kalmaz, saldırganlığa ilişkin bir algının üretilmesini de sağlar.
Durkheim'a göre suç ve sapkın davranışın bu iki yönü de her toplumda görülür. Fakat
modern toplumda yeni bilimsel yöntemler ve felsefi yaklaşımlar kullanılmak suretiyle
sosyolojinin içerisinde çalışılmalı ve tıpkı fiziğin alt dallarında olduğu gibi tamamen duygudan
yoksun bilimsel mantığa uygun şekilde toplumsal yönetim meselesi olarak planlama yapılmalıdır.
Dolayısıyla modern bir bakış açısından suçun öncelikle toplumsal bir problem olduğu ve
en iyi yeni toplum bilimleri aracılığıyla üstesinden gelinebileceği söylenebilir. Suç, suçlu zihinler
gibi hiçbir gizeme sahip değildir; toplumsal şartların ve sistemlerin son derece dünyevi
ürünleridir.
Ahlaki mutlaklığın, iyi ve kötünün birbirinden açıkça ayrıldığı ahlaki dünya görüşleri
çoktan ahlaki görecelik tarafından gölgelenmiştir. Nietzsche'nin gözlemlediği gibi, iyi niyetler
kötü sonuçlara, kötü niyetler iyi sonuçlara götürebilmektedir. Birinin asilliği, diğerinin kendisine
tevarüs eden gücü sinik bir şekilde kullanması anlamına gelebilmektedir. Keza Marx da en fazla
kârın temel amaç olduğu uluslararası ticaretin hâkim konumda bulunduğu bir dünyada kimin
suçlu kimin mağdur olduğunun net belirlenemeyeceğini söyler. Böyle bir dünyada vandal
kimdir? Heykelleri yıkan gençlik mi, yoksa para kazanmak ve ardından kendi heykellerini
yapmak için çevreye zarar veren sanayiciler mi? Neyin ahlaki ve sağlıklı neyin ahlaksız ve hasta
olduğu gittikçe daha da belirsizleşir. Zira içinde bulunduğumuz dünya hızla değişmekte olan
ticari bir dünyadır. Var olan bütün toplumsal ilişkileri yerle bir etmiş, kapitalizm öncesi tarım
toplumlarının buharlaşmasını sağlamıştır. Bu anlamda suçun sadece toplumsal bir olgu değil
hızla değişen bir olgu olduğu belirtilmelidir; tıpkı duygularımızda, alışkanlıklarımızda ve
şartlarımızda gerçekleşen değişim gibi.
I. Dünya Savaşı'nın yol açtığı kitle ölümleri neticesinde travma sonrası stres bozukluğu
vb. rahatsızlıklar keşfedilir. Sosyolojik farkındalığa sahip psikiyatri akımları ortaya çıkar. Bireyin
insani zaaflarla malul oluşu, yani zayıf, güçsüz ve kırılgan bir varlık oluşu ile doğal olmayan
toplumsal felaketler arasındaki mesafe daralır. İnsanın zaaflara sahip oluşunun, çevresiyle ilişkisi
içerisinde anlaşılır olduğu kabul edilir. Toplumsal felaketler ise en büyük problem hâline gelir.
1900'lerde resim sanatında ortaya çıkan kübizm veya dışavurumculuk gibi izlenimcilik
sonrası akımları, sadece yeniye karşı duyduğumuz şok hissini yansıtmakla kalmamış, bizim
dışımızda orada resminin çizilmesini bekleyen bir gerçekliğin de bulunmadığını fark etmemizi
sağlamıştır. Görüşün, görene göreli olduğu, görülenin sadece hasara uğramış ruhların
derinliklerinden gelen şeyler olduğu anlaşılmıştır. İçimizdeki yabani ile dışımızdaki yabani
birbirine eşlik eder hâle gelmiştir. Geleceğe ilişkin ütopyalarımız, tarihsel ve psikolojik yükler
tarafından tehdit edilmiştir. Jung, ekonomik dayanışma veya uluslararası sosyal demokrasi gibi
ideallerimizin, yanmakta olan gerçekliğin ateşi karşısında kül olup gittiğini düşünür. Jung'a göre
modern insanın onulmaz şüpheleri, onu ruha yönelik arayışından alıkoymuş, neredeyse ölümcül
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denilebilecek bir şok durumu içerisine hapsetmiştir.
1930'larda yükselen faşizm ve nasyonel sosyalizm ve Stalin dönemi sosyalizminin
karşısında yer alan Amerikan ve İngiliz sosyal demokrasisi ile birlikte eski dünyanın toplumsal
blokajları ortadan kalkmıştır. Yerini, uzun süredir baskı altında bulunan nüfusun dalga dalga
gelişmesine bırakmıştır. Toplumsal ideal arayışı ve bu idealleri gerçekleştirme azmi, sıkıntı verici
derecede belirsiz ve aynı zamanda bunaltıcı ölçüde zor ekonomik ve siyasi koşullarla
karşılaşmıştır. Krallardan, kraliçelerden, yüksek din görevlilerinden ve şövalyelerden çok daha
güçlü bireysel yöneticilerin, güçlü devletlerin, devasa şirketlerin elinde bireyler, sadece birer
piyon olarak görülmeye başlamıştır. Çağın çılgınlığında toplumsal olan ile bireysel olan birbirine
karışıp belirsizleşmiştir. Sonuçta II. Dünya Savaşı'nın vahim sonuçları başka nasıl izah edilebilir
ki?
Görecelilik ve göreceli düşünme pek çok çalışma alanında yaygınlaşmıştır. Gerek yüce
sanat eserlerinde gerekse suç ediminde olsun kendimizi ifade etme şeklimiz, toplumsal dünya
veya toplum ile aramızdaki ilişkinin birer yansıması olarak kabul edilmeye başlamıştır. Bu,
toplumdan ne istediğimiz ve onun bize ne yaptığı ile ilgili bir sorundur. Bireysel koşullar ile
toplumsal koşullar arasındaki bu karşılıklı etkileşimi kabul eden görüş, 1930'larda kriminoloji
alanında, Chicago okulu aracılığıyla toplumsallık düşüncesini alıp bunun suçun sebebi hâline
getirmiştir. Chicago Okulu, suç tiplerini ve oranlarını, toplumsal düzensizliğin bir ifadesi kabul
eder. Bir eylemin suç olarak tanımlanmasında fail ile ekonomik, siyasi ve kültürel çıkarlara,
ihtiyaçlara ve algılara sahip toplum, yasa koyucu veya polis arasındaki ilişkiyi esas alır. Suç ve
sapkın davranışı, karşılıklı etkileşimin ürünü kabul eder. Böylece toplumsal olan, bizim dışımızda
bulunan bir şey olmaktan çok, bütün insani ilişkilerin karşılıklı katılımından oluşan bir alan
hâline gelir. Ceza hukukunun değeri ve anlamı, işaret ettiği toplumsal sorunlarla ve bu sorunları
giderme kabiliyeti ile daha fazla ilişkilendirilir. Bir bireyin işlediği suç veya sergilediği sapkın
davranış, bireyin, toplumu ve toplumsal koşulları nasıl tecrübe ettiğinin açık bir yansıması olarak
algılanmaya başlar.
Suça ve sapkın davranışa ilişkin yaklaşımımızın değişmesine sebebiyet veren olayları
şöyle özetlemek mümkündür:
- Büyük şehirlerin daha fazla genişlemesi ve bunun sonucunda bu şehirlere yönelik göçün
artması, bu artışa bağlı olarak küçük suçlarda ve organize suçlarda artışın görülmesi
- Dev uluslararası şirketlerin sayısının artması, bu şirketlerin iradi olarak yeni bir hukuk
anlayışı geliştirmesi, sonuç olarak hukuk önünde eşitlik ilkesinin anlamsız ve geçersiz hâle
gelmesi
- 1930 bunalımının ve Üçüncü Dünya'nın geniş yoksulluğunun, pek çok kişiyi hukuka
aykırı da olsa gayet anlaşılır şekilde direnmeye, isyan etmeye itmesi

65

- II. Dünya Savaşı'nın yol açtığı kitle ölümleri, savaşın taraflarını oluşturan bir yanda
hukukla yönetilen özgür toplumlar, diğer yanda da ırkçı bir takım gerekçelerle günah keçisi
hâline getirilen milyonları bürokratik kıyıma uğratan Holocaust anlayışı ve daha sonra soykırımın
cezalandırılması
- 1945 sonrası inşa edilmiş refah devletinin, sapkınlığın ve toplumsal bozulmanın
köklerini araştırmak, görece yoksulluğa ve kurumsal düzensizliğe yönelik itirazın önüne geçmek
için merkezi planlamaya dayalı bir yönetim anlayışına odaklanması
- 1955 ile 1975 arasında sapkınlardan ve suçlulardan oluşan alt grupların sayısının artması
ve "kötü arkadaşlık" ile "kötü davranış" arasında güçlü bir bağ olduğu fikrinin tartışmasız kabulü
- Eski ve yeni emperyalist güçlerin, sömürgecilik karşıtı veya ulusal her türlü terörist
harekete karşı dahili veya harici artan şiddetli baskısı ve bunun sonucunda suçun toplumsal
değerinin tekrar tartışılmaya başlanması
- "Davranışlarda ve ahlakta devrim" sloganı eşliğinde bireysel veya hazcı kendini ifade
şeklinin ve Avrupa'da 1960'larda görülen kültürel devrimin, kapitalist kültürün muhafazakâr
yönlerinin gerekliliğine veya değerine yönelik meydan okuması
- 1970'lerden sonra yükselişe geçen feminizmin, şeylerin doğal düzeni fikrine ve yüzlerce
yıl eskiye dayanan ataerkil hâkimiyet kültüründen doğan şedit erkek kavramına karşı çıkması
- Büyüyen müreffeh toplumlara ve karşılıklı anlaşmaya dayalı hukuk uygulama
tekniklerine rağmen 1945 sonrası dönemde resmi suç kayıtlarında artış.
- Hem Batı hem de Doğu ülkelerinde görülen siyasi memnuniyetsizlik ve bunun
sonucunda hem kapitalizmin hem de sosyalizmin, dahası bizatihi devletin doğası ve amacının
sorgulanmaya başlanması
- Uluslararası şirketlerin yanı sıra Avrupa Birliği ve NAFTA gibi dev bölgesel ekonomik
blokların, anlaşmaların ve örgütlerin ortaya çıkması, ulus devletin gücünün zayıflaması ve bu
sürecin, "Aslında kim yönetiyor?" ve "Kimin kuralları aracılığıyla suç ve sapkınlık
tanımlanıyor?" sorularını akla getirmesi
- Emek göçünün artması, emek piyasalarının küreselleşmesi ve genel düzeyde seyahatin
yaygınlaşması ve bu durumun, kanunların ulusal veya ahlaki temelinin geçerliğinin ve
uygulanabilirliğinin sorgulanmaya başlaması ve suç ile haklar, sapkınlık ve kültürel çeşitlilik gibi
kavramlar arasındaki ayrımların bulanıklaşması
- Ekonomik düzenin gittikçe artan küresel müdahalesi sonucunda ortaya çıkan büyük
çaplı çevre kirlenmesi ve kapitalist ekonomilerin toplumsal düzenlemeden yoksunluğunun bizde
yarattığı korkuları teyit etmesi.
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Bütün bu büyük değişimler bir arada, suç ve sapkınlığın iki açıdan toplumsal bir inşa
olduğunu doğrular: Suç ve sapkınlık, öncelikle toplumsal koşullara yönelik pratik ve davranışsal
bir tepkidir, ayrıca güçlü hâkim toplumsal sınıfların duygularını, ideolojilerini ve değerlerini
yansıtan bir yasaklama mekanizmasıdır.

4.2.2. Pozitivist Kriminolojinin Eleştirisi
Her ne kadar Charles Dickens ve Karl Marx gibi bazı yazarlar ve düşünürler toplumsal
koşulların suçu doğurabileceğini yazmışsa da 1914'e kadar suçun toplumsal bir form olduğu
kabul edilmiyordu. Örneğin Lombroso gibi erken dönem kriminologları suçlu kişileri âdeta
toplumsallaşamamış bir alt tür gibi görüyordu.
Lombroso gibi kriminologlar pozitivist kriminoloji akımı içerisinde sayılır. Pozitivist
kriminoloji dönemin doğa bilimlerinin yöntemini benimser. En azılı suçluların ahlaki yapısını
analitik yöntemle inceler. Bu kişilerin insan türünün bozulmuş örneği olduğunu düşünür. Yapısal
bir anormalliğe sahiptir bu kişiler. Zihinsel özürlü, zayıf ahlaklı, vicdansız ve duygusal açıdan
eksiktirler. Hatta anatomik kriminoloji uzmanları, idam cezasına çarptırılan ve infaz edilen
suçluların ölü bedenleri üzerinde araştırma dahi yapmıştır; onları suça götüren kötülüğün izlerini
fiziksel olarak tespit edebilmek için. Her ne kadar kriminoloji, bir takım tarihsel ve toplumsal
koşulların ürünü olarak ortaya çıkmışsa da suçluların sosyallik öncesi bir aşamada bulunduklarını
iddia etmiştir. Kont Drakula, Frankestein ve Dr. Jykll gibi romanlarda karşımıza çıkan canavarinsanlar, popüler bir demonolojinin konusunu oluşturmuştur; tıpkı hemen hemen aynı dönemde
Batı dışı uzak toplumlarda ilkel olarak adlandırılan, medenileşmemiş sömürge toplumlarındaki
insanlar gibi. Bu dönemde antropoloji, popüler edebiyat, tıpla birlikte Darwinizm, "öteki"ni
oluşturmada, yabancıyı, esrarengizi, suçluyu insan altı bir tür olarak tanımlamış, insanlardan
farklı muamele edilmesi gerektiğini düşünmüştür. Böylece 1880'lerden itibaren Avrupa'nın,
dünyanın geri kalanını sömürgeleştirirken başvurduğu her türlü eziyeti, vahşeti, soykırımı
meşrulaştıracak zemin oluşmuştur.
Emperyalizm ve sömürgecilik çağı açılmıştır bir kere. Beraberinde sanayi kapitalizminin
ortaya çıkardığı kitle toplumu da oluşmaya başlamıştır. Bu topluma girmek, uyum göstermek
istemeyen herkesin insan olmadığı, dolayısıyla tıpkı zararlı bir hayvan gibi ortadan
kaldırılabileceği görüşü de baskın hâle gelmiştir. İşte bu dönemin kriminolojisi bütün gücünü,
suçlunun yapısal bozukluğa sahip olduğunu kanıtlamaya adamıştır. Bu aşamada suçlu, sosyallik
altı olarak kabul edilmiştir. 20. yüzyılın ortalarına doğru ise toplumsallık düşüncesinin ağır
basmasıyla birlikte asosyal olarak tanımlanacaktır.
Suçun ve suçlunun sosyallik öncesi veya altı bir olgu olmaktan çok asosyal bir olgu
olduğu görüşünün geçerlik kazanmasında toplumsal kontrol konusundaki tartışmaların etkisi
olmuştur. Örneğin 20. yüzyılın başlarında Edward A. Ross isimli bir Amerikalı sosyolog,
geleneksel sosyal kontrol düzenlemelerinin doğal ve sosyallik öncesi olduğunu söylemiştir.
Ross'a göre geleneksel toplumsal kontrol mekanizması, aile ve cemaat bağlarına dayanan, kişiler
67

arası, ahlaki bir uzlaşma ürünüdür. Cemaatin cemaati, benzer zihniyete sahip kişilerin yine benzer
zihniyete sahip kişileri kontrol ettiği bir mekanizmadır. Burada aynı cemaate üye kişiler,
cemaatin ruhunu ayakta tutmak için çabalar, sapkın davranışta bulunan işte bu ruha aykırı
davranmıştır, dolayısıyla o cemaate yabancı olmuştur artık. Buna karşılık 20. yüzyılın anahtar
kavramı toplumsal kontroldür. Toplumsal kontrol, bir hukuki düzenleme meselesidir; planlı,
bilinçi ve bilimseldir. Doğal kontrolü, makine benzeri, kitlesel yasal düzenlemeyle birleştirir.
Merkezi ilkesi, doğru kural ve etkin düzenin, toplumun geniş bir bölümünün rızası, katılımı ve
uygun bulması ile kurulabileceğidir. Toplumsal kontrol, çok hızlı değişen çok kültürlü
toplumların ortak potasıdır; uyumlu veya uyumsuz herkesi toplumun ontolojik, hukuki ve siyasi
bir bütün olarak parçası kabul eder. Bu kişiler iyi niyet ve liyakattan oluşan toplumsal dokuya
destek verebileceği gibi bu dokuyu imha da edebilir. Sapkınlar, suçlular ve isyan edenler de
insandır, fakat toplumun ortak projesiyle, yani toplumsal normlarla uyumlu değildirler.
Antisosyal terimi işte bu gibilerin saldırgan davranışlarını tanımlamak için kullanılır.
Sanayileşme süreci yeni bir toplum tipi ortaya çıkarmıştır. Muazzam çeşitlilikte ve
farklılaşmış bir toplumdur bu. Geleneksel insan ilişkilerinde görülen değerlerden oluşan bağların
ve normların geçerliliği yoktur artık. Bu durumda düzenleme fikrinin kendisi de
modernleşmelidir. Aksi takdirde bir ülkenin her yerinde geçerli tek bir sosyal kontrol
mekanizması mümkün olamaz. Üstelik bu sosyal kontrol mekanizması adil yargılanma ve eşitlik
ilkesini temel almalıdır. Ross'un ifadesiyle toplumu bir arada tutan güç, canlı bir bağ değil, vida
ve tornavida gibi işleyen bugünün mekanik ceza adaleti sistemidir. Bu yeni sistem, yeni bir takım
toplumsal değerlerden oluşmalıdır. Bu değerler, toplumun her kesimini veya en azından
çoğunluğuna hitap edecek, onları koruyacak nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde gayri şahsi bir
makineden başka bir şey olmaz. Bu da ekonomik bireyciliğin önlenmesini veya genel refahın
arttırılmasını sağlamaz.
Gerek Amerika kıtasında, gerek Afrika kıtasında gerekse diğer herhangi bir yerde görülen
sömürgeci vahşet, yerel toplumların doğal ve cemaat temelli kontrol mekanizmalarını tahrip
etmiştir. Bunun sonucunda sadece eşitlikçi hukuk devleti havariliğine soyunan sömürgecilerin
masumiyetini öldürmemiş, geriye demoralize olmuş ve düzensizleşmiş yerel halklar bırakmıştır.
Daha da önemlisi bu yerel halklar arasından potansiyel direnişçi savaşçıların ortaya çıkmasına da
zemin hazırlamıştır.
Sosyal kontrol, hem ulusal hem de uluslararası düzlemde toplumları bir arada tutmayı
sağlamada hayati bir işleve sahiptir. Böylece bir yandan güçlülerin aşırılıkları engellenmiş, hem
de yeni yeni ortaya çıkan mülksüzlüre genel ulusal refahtan pay alma imkânı tanınmış olur.
Sosyal kontrol, modern düzenleme türüdür. Kapsayıcı, temsil edici ve adil olmak zorundadır.
Ayrıca geniş bir insan kitlesini gayet düşük bir maliyetle yönetebilmenin en makul yoludur.
Sonuç olarak suçlu veya sapkın kişinin insanlıktan nasibini almamış şeytani bir kötülüğün
temsilcisi olduğu fikrinin sosyal kontrol kavramıyla hiçbir şekilde örtüşmediği rahatlıkla
söylenebilir.
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Sosyal kontrol fikrinin hâkim konuma gelmesiyle antisosyal tanımının ortaya çıktığını
daha önce belirtmiştik. Nitekim 1921 yılında Amerikan Öjenik Kayıt Ofisi için çalışan Harry
Laughlin toplumsal açıdan uygunsuz olanları şöyle sıralamıştır:
1. sınırlı ehliyetliler 2. deliler 3. suçlular 4. saralılar 5. müptelalar 6. kronik hastalar 7.
körler 8. sağırlar 9. bedensel engelliler 10. bakıma muhtaç olanlar.
Görüldüğü gibi antisosyal tanımı hayli genişlemiştir. 1920'lerde antisosyal tanımına
girenler hâlâ devlete maliyeti yüksek olanlardır. Toplumsal kontrol pahalı bir iştir. Zenginin daha
da zengin, fakirin daha da fakir olduğu, erken veya hapiste öldüğü serbest piyasa mantığı her ne
kadar liberal vicdanda rahatsızlık uyandırsa da yine de devlet açısından sosyal kontrole göre daha
az maliyetlidir.
Toplumsal refaha yönelik arzu 1900'lerden itibaren artsa da bu arzu toplumsal açıdan
uygunsuz olanları kamunun görmeyeceği yerlere kapatmanın daha maliyetli oluşu ile çelişir. Bu
gözlerden ırak hâle getirmenin en bilinen ifadesi, yalancı bir bilim olan ve etnik temizliğin de
habercisi diyebileceğimiz öjeniktir. Yeni Dünya'da (ABD) maliyetli, tehlikeli ve hastalıklı
unsurların kamu hayatından uzaklaştırılması hedefi, göç politikalarıyla gerçekleştirilse de cinsel
sterilizasyonu amaçlayan yasalarla gerçekleştirilen etnik ve sınıfsal temizliği de unutmamak
gerek. Eski Dünya'da (Kıta Avrupası) ise II. Dünya Savaşı sırasında görüldüğü üzere saf ırktan ve
o ırkın sahip olduğu saf beden ve zihinlerden oluşan toplumun düşmanları büyük bir katliama
uğramıştır. Gerek Hitler Almanya'sında gerekse Stalin Rusya'sında toplumsal olanla ilgili en
büyük sorun, devletin koyduğu düzene karşı tehdit oluşturan unsurların temizlenmesiydi. Bu
anlamda biyolojizm, yani suçun veya diğer herhangi bireysel zayıflığın biyolojik ve etnik temeli
olduğuna dair inanç, böylece kolektifleştirilmiştir.
Bu tarihsel gelişmelerin de gösterdiği gibi, "toplumsal olan" her zaman ve her yerde aynı
anlamı taşımamaktadır. Sosyalistlerin, feministlerin, muhafazakârların elinde bile kolektif ve
mitik bir etnik saflık veya bazı çekirdek yerel özelliklerin neredeyse kutsal bir statüye
yükseltildiği saplantılı bir şovenizmden başka bir şey ifade etmemektedir.
Sonuç itibariyle unutulmamalıdır ki “toplumsal olan”ın ne anlama geldiği büyük oranda
tarihsel koşullarca belirlenir. “Toplumsal olan”, tarih ötesi bir anlama sahip değildir, belki de
eşya ve hadiseyi kendimiz için daha iyi hâle getirmenin yoludur.

4.2.3. Suç ve Suçluyla Mücadelede Yeni Bir Yaklaşım: Sosyolojik
Kriminoloji
Suç ve sapkın davranışın salt ulusa yönelik bir tehdit değil de toplumsal koşulların bir
ürünü olarak algılanması eğiliminin ilk belirtilerini ABD'de New Deal döneminde görebiliriz.
New Deal döneminin düşünme biçiminin merkezinde sosyal demokrasinin ve toplumsal
kontrolün ancak merkezi-idari düzenlemeyle mümkün olacağı kabulü vardır. Bu dönemde kırsal
kültürün eleştirildiğini, entelektüel bir şehir liberaliziminin geliştirildiğini görürüz. Güçlü bir
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devlet yönetimi, sosyal güvenlik ve sendikalaşma ile birlikte federal refah devleti ortaya
çıkmaktadır. Hitler'in nasyonel sosyalizmi ile Stalin'in Sovyetler Birliği politikalarının ilginç bir
sentezine gidildiği söylenebilir. İşte bu koşullar altında toplumsal sapkınlık kavramı 1937'de
doğmuştur. Psikanaliz, sosyal politika ve sosyolojinin tek bir potada eritilmesinin sonucudur.
Toplumsal örgütlenmenin bozulmasının davranış düzeyindeki semptomlarının bilimsel açıdan
incelenebileceği ve bu semptomların tarafsız bir bakış açısıyla kökensel olarak toplumsal
normlardan sapma şeklinde tasnif edilebileceği düşüncesine dayanır.
1930'larda ABD'li akademisyenler, İçki Yasağı'nın başarısızlığı, ahlaki skandallar ve
Ekonomik Bunalım'dan etkilenerek şu kanaate varmıştır. Eğer çok fazla insan çalışmaya veya
hayatta kalmaya zorlanıyorsa bu insanların günahını kendi kişiliklerine bağlayamayız. Bu,
kolektif bir başarısızlıktır. Yeni iş ve sosyal güvenlik imkânları sağlayamamanın, dürüst ve
duyarlı bir toplum inşa edememenin sonucudur. Kötü çocukların durumu artık karakter kusuruyla
izah edilemez. Aşırı ahlakçlığın, cezalandırıcı zihniyetin ürünüdür; geleceğe ilişkin hissedilen
kolektif kaygının günah keçisidir bu çocuklar. Bu çocukları kullanmak suretiyle toplumsal
bozulma kendisini saldırgan bir şekilde açığa vurur. Ebeveyn kültürü bütün bu olumsuzlukları
bırakın engellemeyi çok daha arttırmıştır. Yani kötü çocuklar toplumun ürünüdür ve dolayısıyla
toplumsal sorumluluğun konusudur. Bu yaklaşım, liberal hoşgörü olarak değerlendirilemez.
Ebeveynleriyle, türlü türlü cemaatleriyle, yasa koyucularıyla ve her türlü otoritesiyle toplumun
bizatihi kendisi çocuk suçluluğunun sebebidir, yoksa suç işleyen çocuklar değil. Suçun ve sapkın
davranışın toplum tarafından nasıl inşa edildiği, kural koyucular ile kuralları ihlal edenler
arasındaki karşılıklı etkileşim, yani bir başka deyişle ebeveynler ile çocukları, otorite ile
vatandaşlar arasındaki çatışma incelenerek izah edilebilir.
Bu, hiç de küçük bir değişiklik değildir. Tek taraflı doğa bilimlerinin bakış açısıyla sanki
cansız varlıklarmış gibi suçluyu ele alan eski kriminolojiden keskin bir ayrılığa işaret eder. Yeni
gelişen toplumsal bilince sahip etkileşimcilik, ne suçluyu, suç teşkil eden davranışın tek sahibi
kabul eder ne de suçlu davranışını, dışarıdan gelen nesnel bir takım etmenlerle açıklar. Suç,
hukuk yapıcılar ile hukuku ihlal edenler arasındaki karşılıklı toplumsal etkileşimin ürünüdür. Suç
artık bireysel değil toplumsal bir hastalıktır, bir toplumsal gerilim, çatışma ve işlevsizleşmedir.
Toplum, suçu bir kötülük olarak aşırı dramatize ederek kendi eleştirisini yapmaktan kaçınır.
Dolayısıyla suç giderek toplumsal bir sonuç olarak görülmeye başlanır, ancak "toplumsal"
çalışmalarla, "toplumsal" refahla, "toplumsal" planlamayla ve bizatihi toplumun kendisini
araştıran sosyolojiyle ele alınabileceği düşüncesi kabul görür.
New Deal dönemi, toplumun kendi sorunlarını ürettiğini ve dolayısıyla kendisini yine
kendisinin ortaya koyduğu bir takım önlemlerle, ulusal-kültürel uzlaşmaya dayalı önlemlerle
iyileştireceğini kabul eder. "Uygunsuzlar" ve "kamuya yük olanlar" artık "sapkın"dır. Toplumsal
olarak üretildiğinden aslında "toplumsal sapkın"dırlar. 1950'lere gelindiğinde cezalandırma artık
fiziksel değil zihinsel ve kültürel bir anlama sahiptir. Liyakatın pratik değerine tanıklık etmiş
uzun bir dünya savaşının ve iş gücüne ihtiyaç hissedilen uzun bir tam istihdam döneminin
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ardından ulus devletin veya refah devletinin kültürel normlarına uyma hayati bir öneme sahip
olmuştur. Sapkın eğilimler; ıslah, sosyal iş, eğitim ve katılım gibi vasıtalarla farklı alanlara
kaydırılmak zorunda kalmıştır.
Toplumun kültürel başarısızlığının ve zayıflığının birey planında dışa vurumu kabul
edilen toplumsal sapma; toplumsal yönetim ve sosyoloji gibi sosyal bilimler tarafından
incelenmeye başlamıştır. Buna karşılık konvansiyonel kriminoloji 1970'lere kadar “toplumsal
olan”a ilişkin bu yeni bilimleri görmezden gelmiştir. Sadece kendi suç izahına uygun unsurları
almıştır. Bu da zayıf bireyleri suça itenin dış sebepler olduğu görüşünü güçlendirmek içindir.
Dolayısıyla kriminolojide tercih, öznellik, sembolizm, kültürel anlam ve etkileşim gibi
kavramları tercih etmeyen sosyolojik yaklaşımlar kabul görmüştür. Bununla birlikte 1940'lardan
1960'lara kadar sosyal bilimler de benzeri bir tavır sergilemiştir. Üzerinde durulan konular sadece
sınıf-statü farkı, kanalizasyon sorunu, düşük gelir, boşanmış aileler, konut yetersizliği vb.'dir.

4.3. Sonuç ve Değerlendirme
Tarihsel açıdan bakıldığında 20. yüzyılın ilk yarısındaki gelişmeleri, suçun ve sapkınlığın
toplumsal inşası olarak değil, daha çok ulusa veya özgür dünyaya tehdit oluşturan toplumsal
sorunlar olarak suç ve sapkınlığı inşa etmek için devletin bir takım kategoriler veya düzenleyici
sistemler kullanması şeklinde yorumlamak mümkündür. Bu açıdan suç kontrolü ulus devleti
düşmanlara karşı korumanın, sosyal kontrol ise devlete tehdit oluşturan sapkınlara, isyancılara ve
diğer potansiyel tehlikelere karşı sürekli bir gözetlemenin aracıdır. Bu yaklaşım bugün hâlâ
pozitivist kriminolojide devam etmektedir. Bu yönüyle de istenmeyen, direnen ve topluma
maliyeti yüksek olan toplumsal kesimlerde yer alan gizli ve sürekli kendini üreten bir kötülüğe
yönelik korkudan farklı değildir.
Hâlbuki Durkheim'dan öğrendiğimiz kadarıyla siyasi bünyedeki suç veya sapkınlık
unsurları bize bir şeyler öğretmek için vardır. Zira toplumun bizatihi kendisi kusurlu, hastalıklı ve
gerginliklerle doludur. Dolayısıyla 20. yüzyılın ortalarından itibaren suçu ve sapkınlığı toplumsal
sorunlar olarak tanımlamaya başladık. Bizim ürünümüz olan bu suç ve sapkınlık olgusuna karşı
sorumluluk duyar olduk. Nitekim bu sorumluluk duygusu bugün sosyal demokrasi dediğimiz
şeyin de merkezinde yer almaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kriminoloji tarihinde sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışını ve 1960’lara
kadarki gelişimini gördük. Bir sonraki bölümde de devam edecek bu tarihi süreç, bugün
kriminolojinin tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal koşullardan bağımsız ele
alınamayacağını göstermektedir. Nitekim biz de bu bölümde sırasıyla kriminolojinin geçirdiği
aşamaları ele aldık. Kökeni 18. yüzyıla kadar uzanan suç ve suçlulukla ilgili araştırmalar, 19.
yüzyılda zirve dönemini yaşamıştır. Bu dönemde genel düşünce dünyasında hâkim konumdaki
pozitivizmin kriminoloji üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez. Fakat 20. yüzyılla birlikte
pozitivizmin ciddi eleştirilere maruz kalması, kriminoloji alanını da derinden etkilemiştir. İşte
sosyolojik yaklaşımın kriminolojiye uyarlanması da bu döneme denk gelir. Dolayısıyla bu
bölümde modern kriminolojinin doğuşuna zemin hazırlayan 20. yüzyılın tarihsel, toplumsal,
kültürel ve siyasal olayları incelenmiş, pozitivizm eleştirileri üzerinde durulmuş, özellikle II.
Dünya Savaşı sonrası yaygınlaşan sosyal adalet düşüncesinin kriminoloji alanındaki sonuçları ele
alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. “Bir çeşit toplumsal sözleşme aracılığıyla bireyler hep beraber kişisel menfaatlerinden
toplumsal iyi için vazgeçmezse iş ve ticaretin açgözlü dünyası yoksulluğa ve mülkiyetsizliğe yol
açar, böylece şehir suçları artıp siyasi düzen bozulur.” Bu düşünce aşağıdakilerden hangisine
aittir?
a.

Aristoteles

b.

Cicero

c.

Thomas Aquinas

d.

Thomas Hobbes

2. Aşağıdaki tarihsel ve toplumsal gelişmelerden hangisi modern kriminolojinin ortaya
çıkmasında etkili değildir?
a.

Şehir suçları ve hastalıklarına karşı korku

b.

Siyasi hareketlilik

c.

İklim değişikliği

d.
Doğal bilimlerinin hem teknolojik gelişmelerde hem de insan davranışlarının
araştırılmasında daha çok kullanılmaya başlanması
3. Suç ve sapkın davranışın salt ulusa yönelik bir tehdit değil de toplumsal koşulların bir
ürünü olarak algılanması eğiliminin ilk belirtileri aşağıdaki dönemlerden hangisinde
görülmüştür?
a.

ABD’deki New Deal dönemi

b.

Güney Afrika’daki Apartheid dönemi

c.

ABD’deki kuzey- güney savaşı dönemi

d.

Türkiye’deki 12 Eylül dönemi

4. Dönemin doğa bilimlerinin yöntemini benimseyen, en azılı suçluların ahlaki yapısını
analitik yöntemle inceleyen ve bu kişilerin insan türünün bozulmuş örneği olduğunu düşünen
disiplin aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Doğal hukuk
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b.

Sosyoloji

c.

Pozitivist kriminoloji

d.

Penaloji

5. Siyasi bünyedeki suç veya sapkınlık unsurlarının bize bir şeyler öğretmek için var
olduğunu, zira toplumun bizatihi kendisinin kusurlu, hastalıklı ve gerginliklerle dolu olduğunu
düşünen sosyolog kimdir?
a.

Karl Marx

b.

Emile Durkheim

c.

Max Weber

d.

Cesare Beccaria

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) c, 5) b
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5. ÇAĞDAŞ KRİMİNOLOJİDE SOSYOLOJİK DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ –
I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Giriş
5.2. Kriminolojide Çığır Açan Bir Akım: Sembolik Etkileşimcilik
5.3. İdeolojilerin Sonu Tezi ve Sosyolojiden Sosyal Teoriye
5.4. Alternatif Arayışlar: Eleştirel Kriminoloji
5.5. Kriminolojide Postmodern Yönelimler
5.6. Topluma Karşı Kültür: Kültürel Kriminoloji
5.7. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. 20. yüzyılda kriminolojide hangi akımlar ortaya çıkmıştır?
2. Postmodernizmin kriminolojiye etkisi nedir?
3. Kriminoloji tarihinde toplumu merkeze alan yaklaşımlar ile kültürü merkeze alan
yaklaşımlar arasındaki fark nedir?
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Anahtar Kavramlar
•

Sembolik etkileşimcilik

•

Eleştirel kriminoloji

•

Postmodern kriminoloji

•

Kültürel kriminoloji
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5.1. Giriş
Hatırlanacağı üzere bir önceki bölümde modern kriminoloji tarihinde sosyolojik
düşüncenin doğuşunu ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar geçirdiği aşamaları görmüştük.
Kriminolojide gerçekleşen bu değişikliğin kaynağında topluma yönelik çalışmaların,
araştırmaların, “toplumsal olan”a yönelik ilginin artması bulunmaktadır. Her ne kadar birbirinden
çok farklı sonuçlara varsa da modern kriminolojide özellikle 20. yüzyılda ortaya çıkan
yaklaşımların hemen hemen hepsinin paylaştığı bir özellik vardır. O da toplumsal sorunlara karşı
duyarlı olmaktır. Kriminolojideki bu yeni eğilim, aynı zamanda daha genel planda sosyolojide
ortaya çıkan yeni akımlarla da yakından ilişkilidir.
II. Dünya Savaşı'ndan sonra sosyoloji hızlı bir değişiklik geçirmiştir. Bu değişiklik doğal
olarak suç ve sapkın davranışla ilgili çalışmalara da sirayet etmiştir. Bu yeni tarz sosyoloji daha
çok ana akım işlevselci yaklaşımlardan oluşmaktadır. Bu yaklaşımlara göre sapkın kişi, içinde
yaşadığı kültürü reddeden kişidir. Toplumsal normlara uyma konusundaki motivasyonunda
kayma olmuştur. Tekrar toplumsallaşabilmesi için yardıma, gözetime, kısaca ulusal hizmetlerden
yararlanmaya ihtiyacı vardır. Zira mevcut toplumsal yaşamın alternatifi işlevsiz, uzun süre devam
etme imkânı olmayan bir yaşam şeklidir. Bu tarz kişilerin topluma yeniden kazandırılması
sonucunda suç ve sapkın davranışla ilgili toplumsal mesele de halledilmiş olacaktır.
Kuşkusuz bu muhafazakâr yaklaşımı paylaşmayan dönemin başka sosyologları da vardır.
Bunların başında etkileşimciler gelir. Modern kriminolojinin bugünkü seviyesine gelmesinde
etkileşimciliğin katkısı göz ardı edilemez. Dolayısıyla kriminolojinin 20. yüzyılın ikinci yarısında
gösterdiği gelişmeleri anlatmaya etkileşimcilikle başlamak yerinde olacaktır.

5.2. Kriminolojide Çığır Açan Bir Akım: Sembolik Etkileşimcilik
Ünlü sembolik etkileşimci Edwin Lemert’e göre, sapkınlığın kültürel tanımı bankerlere,
siyasetçilere, generallere veya sanayicilere uygulanmamaktadır. Tamamen toplumun elit
tabakasının inandığı değerlerin bir ifadesidir. Yine örneğin Goffman, suç ve sapkınlığın
tanımının, toplumun her zaman bir takım halk şeytanları icat etme susuzluğunu giderme şekli
olduğunu söylemiştir. Goffman'a göre deliliğin resmi tanımı aslında tamamen rastlantısal veya
kötü şansla ilgili bir şeydir. Zira pek çok deli vardır ki tımarhanelerde değildir; yine pek çok
sağlıklı insan vardır ki tımarhaneye yatırıldığında sağlıklı fakat oradan çıktığında delirmiş
hâldedir. Akıl hastanelerinde kullanılan pek çok yöntem bugün pek de sağlıklı kabul
edilmemektedir. Yine deliliği resmi kayıtlarca kabul edilmiş pek çok kişi de bugün uluslarının
lideridir. Goffman'ın fark ettiği husus şudur: Hayli farklılaşmış, kültürel çeşitliliğin hâkim olduğu
bir toplumda öyle bir vakit gelir ki herkes sapkın damgası yiyebilir. Bu tamamen şans işidir.
Dolayısıyla toplumsal açıdan sapkın damgası yiyenler arasında ortak bir takım özellikler bulma
çabası boştur. Bu, sanki piyangoda başarılı olanların veya başarısız olanların kendi aralarında
ortak bir takım özelliklerin bulunduğunu ortaya çıkarma çabası gibidir. Hâlbuki bu insanların
ortak noktası, sadece şanslı piyango biletini alma veya almamadır. Nitekim sapkın damgası
yiyenlerin de tek ortak noktası toplum tarafından sapkın damgası yemiş olmalarıdır. Bireysel
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farklılıklar kuşkusuz gerçektir, fakat bireyselliğin doğuştan sahip olunan bir hak olarak görüldüğü
bir toplumda resmi yasaklamanın ve sapkın veya suçlu kabul edilmenin nedeni olarak görülemez.
1960'ların suç ve sapkın davranışla ilgilenen bu sosyologları için "toplumsal mesele",
sapkın damgası yiyen kişilerin salt bu damgayı yiyenler olarak sahip oldukları bireysel
niteliklerle değil ortak toplumsal özelliklerle ilgilidir. Nitekim piyango kazanan kişilerin kazanma
sırasında ve sonrasında ne tür değişiklikler yaşadığını araştırabilirsek de kişisel bir takım ortak
özelliklerinin mi onlara kazanan bileti aldırıp aldırmadığını bilemeyiz. Kimse kazanan bileti
bilerek alamaz, tabi eğer çekiliş hileli değilse. Demek ki artık sorun, toplumun bazı kişileri suçlu
veya sapkın şekilde damgalamak için ne yaptığının araştırılmasıdır. Kişinin, kaybedeceği baştan
belli bileti bilinçli veya bilinçsiz şekilde yine de almak isteyebileceği veya çekilişin baştan beri
bozuk olabileceği gibi meselelerin gündeme gelmesi için 1970'lerin radikal kriminolojisini
beklemek gerekecektir.
Sembolik etkileşimci yazarlarda "toplumsal olan”, bütün ayrımcılığın, kötülüğün sebebi
hâline gelir. Toplum, sapkın damgası yiyen ve yasaklanan bütün o insanları kontrol etmek üzere
inşa edilmiş bir dizi kurumdan ibaret kabul edilir. Bu yaklaşıma göre toplumun kendisi canidir.
Öyle ki üzerinde düşünmemiz ve hakkında soruşturma yapmamız gereken tek cani, toplumdur.
Fakat Ortodoks olsun liberal olsun, pek çok sosyal bilimci, önemli bir olguyu görmezden
gelmiştir: Toplumsal açıdan sapkın ilan edilenler çoğu zaman geleneksel kapitalist değerleri
benimser; mülkiyet, üst sınıflara yükselme, rekabetçi bencillik ve coğrafi hareketlilik gibi. Ayrıca
yine çoğu, otoriter kurumlarla birlikte hareket eder. Bu ihmal pek çok analitik problemi de
beraberinde getirir. Ayrıca şu olguyla da uyuşmaz: "Toplumsal olan" ile sınırsız kapitalizm
birbirini dışlar, yani kapitalizm kendi içinde çelişkilidir; bireysellik vurgusu ile topluluğu teşviki
bir arada yer alamaz.

5.3. İdeolojilerin Sonu Tezi ve Sosyolojiden Sosyal Teoriye
Ebedi bir refah devleti ve değişmez normatif bir siyasi uzlaşma tasarlama eğilimine eşlik
eden ideolojilerin öldüğü kabulüne dayalı sosyoloji, bir hafıza kaybına uğramıştır. Küresel
ölçekte görülen kitle katliamlarını, soykırımları unutmuştur. Komünizm ve faşizm birçok aşırılığa
sahne olmuştur. Sosyoloji artık sosyal teoriye dönüşmüş, tarihi unutmuş, biyoloji, bilim ve tarihin
bizzat kendisinin de aslında toplumsal olduğunu, yani her şeyin toplumsallığını vurgulayan bir
teorik dil geliştirmiştir. Toplumsal ilişkilerden, toplumsal normlardan, toplumsal rollerden,
toplumsal etkileşimden, toplumsal biçimlerden ve toplumsal sistemlerden bahseden sosyal teori,
son derece ince işlenmiş bir soyutlama hâline gelmiş, bu da “toplumsal olan”ın bizatihi kendisini
hiçbir özgünlüğü ve yaratıcılığı, faydası, katkısı olmayan bir alana hapsetmiştir. Gerçek bir
toplumsal dünya umudunu, hayatın evrensel olgularına dönüştürmüştür. Toplumsal olan her
yerdedir fakat büyük oranda derinlikten ve düşünceden yoksundur. 1968'in savaş sonrası sosyal
teorisinde siyasal ekonomi, devlet, emperyalizm ve bunların son derece antisosyal karakteri
hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Sosyolojinin söylemi boş, apolitik, ekonomik köklerinden
uzak, sadece kültürel bir hâl almıştır.
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Eğer her şey müreffeh olmayla çözülebiliyorsa artık suça ve dolayısıyla toplumsal
sapkınlığa da gerek yoktur. Fakat bu arada 20. yüzyılın bütün o asosyal devlet şiddeti, savaşları,
sömürgeciliği, barbarca vahşeti, ekonomik felaketleri, otoriter yönetimleri ve saçma bürokrasileri
unutulmuştur. Evet belki her şey toplumsal veya kültürel bir nitelik kazanmıştır ama kapitalizm
ve devlet bundan muaftır. Bu durumda "Suç, toplumsal, kültürel ve siyasal bağlamların
ürünüdür." ifadesindeki toplumsalın anlamı bulanıklaşmıştır. Şayet her şey toplumsal ise
ekonomi veya siyaset nedir öyleyse? Gerçekten de ekonomi ve siyaset disiplinleri, her şeyin
sosyoloji dalı içerisine sokulmasıyla görünmez olmuştur. Ekonomi, üretim ile dağıtım arasındaki
toplumsal ilişkilere; siyasi kurumlar, iktidarın toplumsal örgütlenmesine; kültür ise toplumsal
bilincin yapay bir ürününe indirgenmiştir. Ne ekonomi ne de siyaset, sosyolojiye bir şey
öğretebilir artık. Zira iki alanın da bilimsellik iddiaları aslında toplumsal niteliklidir. Dünya
aniden ve gizemli bir şekilde büyük bir toplum hâline gelmiştir. Her şey, kültür anlamında
toplumsaldır artık; her varlık, kültürel farklılığın uzlaşma denizinde semantik bir noktadır.
Buna karşın 1960'ların sonu ile 1970'ler boyunca "kültürel olmayan" intikamını almak
üzere geri gelmiştir. Sapkınlık sosyologları, ekonomik ve siyasal elitlerin antisosyalliğinden
bahsetmeye başlar. Lorenz gibi etologlar bilinç sahibi olmayan hayvanlara benzer
davranışlarımızı gözlemlemiştir. Fromm ve Jung gibi radikal psikanalistler varoluşun primitif
örneklerinin sürekliliğini vurgular. Marksistler, gerçek bir toplumsal dünyanın, ancak üretim
araçlarının toplumsallaşmasıyla mümkün olabileceğini ileri sürerken, filozoflar varoluşun ebedi
ve mutlak anlamsızlığı üzerinde durmaya başlar. Herşey hâline gelmiş “toplumsal olan”, kendine
özgü tarihsel önemini kaybeder.
1970'de ortaya çıkan "eleştirel" kriminoloji ve daha sonra yükselişe geçen ve bugüne
kadar devam eden diğer eleştirel yaklaşımlar, bize sınıf savaşını, emperyalizmi, soykırımı,
propagandayı, yani kısaca isyanı çağrıştıran pek çok şeyi yeniden hatırlattı. Daha önce
Tannenbaum'un söylediği gibi toplumun bir umut, bir rüya olduğu, özel ve bencil çıkarlar
yüzünden bozulacağı ve zenginlik, iktidar ve hâkimiyet isteği ile bağdaşmayacağı gerçeğini bir
kez daha gördük. Sapkın damgası yiyenler ve suçlular çoğu zaman aslında isyankâr olanlardır.
Üstelik bu isyanlarında da haklıdırlar. Böylece her türlü isyankâr tekrar gündeme geldi: işçiler,
sömürgeleştirilenler, kadınlar, eşcinseller, avangard sanatçılar, komünistler, etnik azınlıklar,
milliyetçiler ve tabi ki gençlik. Sapkınlar, kendi siyasi tarihlerini yeniden keşfetti. Kendilerine
yönelik tıbbi-psikiyatrik tedavi yöntemlerine karşı direndiler. Sapkınlıkları artık sadece
farklılıklarıydı, patoloji ise sadece bu farklılıklara sempati duymayanların onlara atfettiği bir
nitelikti. Eleştirel kriminologlar yeni sorunları gündeme getirdi: aile içi şiddet, beyaz yakalıların
suçları, devletin işlediği suçlar, tecavüz, toplumsal suç, siyasi suç. Sosyoloji temelli eleştirel
hukukçular ise toplumsal işbölümü, iktidar ve hukuk arasındaki karşılıklı ilişkileri açığa çıkardı.
Bu eleştirel çalışmaların çoğu, toplumsal yapıda görülen eşitsizlikleri inceledi. Bazısı sapkın
bilincin ve alt kültürlerin olumlu yönünü açığa çıkardı. Pek çok çalışma büyük oranda tarihsel bir
yaklaşıma da sahipti. Diğer bir deyişle tarih, özellikle Marksistler eliyle yine gündeme getirildi.
Çatışmalar, grevler, savaşlar, ayrılmalar, tek taraflı bağımsızlık ilanları, gösteriler, protestolar ve
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isyanlar ortalığı toz dumana kattı. Yoksulluk ve soykırım dünyanın dört bir tarafında yeniden
keşfedildi. Tarihin bu dönüşü kaçınılmaz olarak "toplumsal olan"ın tekrardan gözden geçirilmesi
anlamına geliyordu.
Bu noktada suç, siyasi mücadelenin aracı hâline geldi. Kabul edilmesi mümkün olmayan
toplumsal normlara ve koşullara karşı bir cevap kabul edildi. Toplumsal dünya alt üst oldu.
Toplumsal sapkınlar, antisosyal davranışları ifşa edecek kahramanlara dönüştü. Sağlıksız
toplumun sağlıklı üyeleri sayıldılar. Aynı zamanda devlete antisosyallik niteliği atfedildi. Devlet
bu anlamda kötülüğün destekçisi, insanları birbirinden ayıran sınırları koyan ve savunan kötü
adam addedildi. Refah, sadece alt sınıfları pasifize etmeye yarayan bir aldatmacaydı artık.
Haklar, yapısal eşitsizlikleri ve güçlünün aslında haklı olduğu gerçeğini gizleyen bir maske
muamelesi gördü. Bir sonraki aşamada ise ataerkilliğin ve ırkçılığın savunucusu, çevrenin imha
edilmesinin müsebbibi ilan edildi.
Bu dönemin katı gerçekleri arasında askeri ve endüstriyel bir kompleks hâline gelen
ABD'nin Vietnam saldırısı, Stalin'in işçi kamplarının keşfi, Kamboçya'daki soykırım, Sovyet
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesi yer alır. Toplumsalın ne olduğu,
gerçek doğasının ne olduğu gibi meseleler artık toplumsal yönetim, toplumsal refah veya
sosyalizm gibi terimlerle izah edilmez hâle geldi. Dahası bu tür terimler, güçlülerin kendi gücünü
daha da sağlamlaştırmak için başvurduğu asosyal devlet müdahaleleri olarak kabul edildi. Genel
ve yaygın siyasi kabul, devlet olmadan toplumsallaşmaydı. Toplum, pek çok kişi için, "tek
ihtiyaç duyduğumuz şeyin sevgi" olduğu, barışa ve ahenke götüren insan eylemlerinden oluşan
"iyi hayat"tan fazlası değildi.

5.4. Alternatif Arayışlar: Eleştirel Kriminoloji
1970'den günümüze sosyal devletin yapısökümünü amaçlayan araştırmalar yapılmaya
başlandı. Bu araştırmaların amacı, sosyal devletin vaad ettiklerini nasıl yerine getiremediğini,
toplumsal bölünmenin ve eşitsizliklerin üzerini nasıl örttüğünü açığa çıkarmaktı. Bu çalışmalarda
“toplumsal olan”, sadece tarihin belirli bir anında tamamen rastlantı sonucu bir araya gelen
koşulların toplamından başka bir şey ifade etmiyordu. Olumlu anlamını yitirdi. Arzu edilen
değişimi gösteren retorik gücü, işçi sınıfı, kadınlar, ırkçılık karşıtlığı, emperyalizm karşıtlığı ve
yerel cemaatler gibi birbirinden bağımsız, herbiri kendine özgü nedenselliğe sahip meselelere
indirgenecek şekilde parçalı hâle getirildi. Bütün bunlar şu anki toplusallığa değer vermiyordu.
Özellikle eleştirel kriminoloji çalışmaları, bireyler arasındaki ilişkilerin toplumsal boyutunu
sadece, herbiri kendine özgü tarihsel ve coğrafi koşullara sahip ekonomik, siyasi ve kültürel
unsurlara indirgemişti. “Toplumsal olan”ın anlamı her ne kadar askıya alınmışsa da ilke
düzeyinde onu reddeden yoktu. Toplumun, sınıf, cinsiyet, etnisite ve din gibi unsurlardan
hangisine göre tasvir edileceği belirlenirken aslında toplum küçük parçalara bölünüyordu. Ortaya
çıkan parçalı görüntü, eleştirel kriminologların dünyayı görme şekliyle paraleldi. Bu öyle bir
dünyaydı ki suç, gayet gerçekçi bir şekilde sorunların ve çatışmaların bir işaretiydi, ilerleme
umutlarımıza gölge düşüren yıkıcı, yardımlaşmacı olmayan, bireysel bir antisosyal davranış
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biçimiydi. Sapkınlık ise zorluk olduğu kadar yaratıcılığın da göstergesiydi. Yine aynı dönemde,
yani 1970'lerde toplumsal suç kavramı geliştirildi. Bu şu anlama geliyordu: Az miktar suç
toplumun menfaatinedir. Dünya evrensel bir ahlaka dayanan bir uzlaşmanın ürünü değildir.
Ahlak dışı bir işbölümünün ürünüdür. Bu dünya aynı zamanda alt sınıfların ahlaki yasaklar
aracılığıyla suçlu ve sapkın kabul edildiği bir dünyadır. Böylece suç, yoksullara özgü bir şey
değil, güçlü tarafından uygulanan yasaklamadır. Antisosyal bir dünyada hiçbir davranış
tartışmasız değildir. Uygunsuz davranış, ahlaki bir saflığın ifadesinden çok güçlünün çıkarına
uygun olandır.
Toplumsala dair bu değerden düşme ve parçalı hâle gelme, ekonomi siyasetinin, kültürel
olanın, tikel olanın, yerel olanın, tarihsel olanın ve öznel olanın suç ve sapkınlık araştırmalarında
moda olmasıyla daha da arttı. Modernist sosyolojinin büyük soyutlamaları tıpkı bir duvarın
tuğlaları gibi teker teker söküldü. Örneğin feministler, esnek olmayan, tarih dışı, büyük
soyutlamaların eril düşüncenin ürünü olduğunu iddia ederek, tikel olanın lehine genel olanı
değersizleştirme yoluna gitti.
Feminist kriminoloji öncelikle ataerkilliği, biyolojik veya doğal bir özellik olarak değil de
hâkimiyetin toplumsal bir biçimi olarak kabul eder. Toplum, kendi çıkarını düşünen ataerkil
kültürün hâkimiyeti altındadır. Hukuk, kadınların çıkarlarını temsil etmez. Dolayısıyla sekterdir,
evrensel değil. Dolayısıyla uzlaşmaya dayalı, olumlu ve iktidarı sınırlandırmaya yönelik bir
toplumsal düzenin yeniden kurulması gerekir. Mevcut toplumsal düzende pek çok kadın mağdur
konumundadır. Feminizm bu açıdan mağduru tekrar kriminolojinin gündemine getirmiştir.
Burada üzerinde özellikle durulan da aile içi şiddetin ve tecavüzün mağdurlarıdır. Bu yaklaşıma
göre suç ve suç adaleti daha çok erkek iktidarın bir ifadesi olarak görülür ve ayrımcıdır. Burada
anahtar işlevi gören kavram cinsiyetin toplumsallığıdır. Dişi ve erkek cinsiyetine atfedilen roller,
yetenekler ve haklar ve bu iki cins arasındaki ilişkileri düzenleyen normlar, tarihsel ve kültüreldir
ve toplumsallaşma süreciyle bir sonraki kuşaklara aktarılır. Dolayısıyla cinsiyet ve cinsiyet
ilişkileri toplumsal ve kültürel inşa ürünüdür ve siyasi düzene göre değişmez.
Bununla birlikte feminist yaklaşım nispeten daha radikal ve anarşist eğilimlere sahip
kriminolojiden de ayrılır. Feministlere göre toplumun gelecekte nasıl şekilleneceği meselesi
öncelikli değildir. Zira bu gelecek tasavvuru şu anki toplumda erkekler ile kadınlar arasındaki
eşitsizliklerin nasıl giderileceğine ilişkin bir şey söylemez. Her ne kadar devletin ve bir reform
aracı olarak hukukun konumu hakkında belirsizlikler taşısa da feminist yaklaşımın önemli bir
kısmı gelecek projelerinden çok bugünün sorunlarını çözmeyi, şu anki toplumda geçerli eşitsiz
koşulları değiştirmeyi amaçlamaktadır. Geleceğe ilişkin ütopik bir programın önceden üzerinde
ince düşünülüp ona göre hareket edilmelidir. Eleştirel kriminolojiden feministleri ayıran diğer bir
fark da mevcut toplumsal formların kökeni meselesidir. Feministlere göre erkeklerin tarih aşırı
sosyo-biyolojik doğası karşısında kadınların edilgen ve duygusal doğası vardır. Bu bakış açısı,
erkekler ile kadınlar arasındaki iktidar ilişkilerinde devrim niteliğinde bir değişikliğin yapılmasını
gerektirmektedir. Böyle bir devrim olmadıktan sonra hiçbir başka toplumsal devrim mümkün
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veya anlamlı değildir. Tıpkı kadın-erkek eşitsizliği gibi ırk eşitsizliği de giderilmediği sürece
gerçek bir toplumsal devrim olamayacağını söyleyen ırk çalışmalarını da dikkate alırsak, bugün
eleştirel kriminolojinin mevcut toplumsal düzenin tamamına yönelik çok daha kapsamlı bir
yeniden inşayı gerektirdiği söylenebilir.
Tam bu noktada bir hatırlatma yapmak gerekir. Eleştirel yaklaşımlar, daha önce sosyal
demokrasi, sosyalizm, sosyal iş ve sosyal politika gibi kavramların kriminolojiye yaptığı katkıyı
yadsımamaktadır. Amaç toplumu yok etmek değil, yeniden inşa etmektir. Hiçbir eleştirel
kriminolog, serbest piyasaya ve yeniden doğal hâle dönmeyi savunmamaktadır.

5.5. Kriminolojide Postmodern Yönelimler
Eleştirel kriminolojinin mevcut toplumsal düzene yönelik eleştirileri, 1980'lerde
postmodernizmle birlikte tam bir patlama yaşadı. Burada en önemli etki Foucault'nun
çalışmalarına aittir. Aslında Foucault'nun çalışmaları 1960'ların kriminoloji akımlarını
hatırlatıyordu. Zira ikisinin de temelinde sapkınlığın toplumsal bir fenomen olduğu fikri vardı.
Postmodernistler sosyalizmin öldüğünü ilanda gecikmedi. Dahası, "toplumsal olan"ın
diğer söylemler yanında bir söylem olduğu, daha düşük seviyedeki vahşi düzenleri sağlıklı hâle
getirmek için başvurulan bir araçtan ibaret olduğu dile getirildi. Söylem denilen şey salt bir
hâkimiyet aracıydı. Böylece "toplumsal olan", hâkim sınıfların, diğer tehlikeli sınıfları
ehlileştirmek için başvurduğu bir taktikten başka bir şey değildi.
Suç ve sapma, postmodernist düşüncede toplumsal kontrolün söylemsel kategorileri
hâline gelmiştir. Hâkim bilimsel, tıbbi ve hukuki söylemlerden oluşan bir bütünlüktür bu. Güçlü
kampanyalar ve manevralar aracılığıyla nüfusun yönetimini ve böylece sağlıklı işçilerin her
Pazartesi iş yerine gitmelerinin teminini amaçlar; kuralın aklileştirilmesinde temel öneme
sahiptir.
Foucault'ya göre nüfusu medenileştirme aslında onu kapatmadır. Sivil toplum, bir tartışma
ortamı olmaktan ziyade, çok başlı bir yılanı andıran toplumu kontrol altında tutacak ahlaki
kurumlardan oluşan bir sistem olarak düşünülür. Hapishaneler ile hastaneler, okullar arasında
insanları kontrol altında tutma anlamında fark yoktur. Keza polis de kitleleri televizyondan daha
fazla denetliyor değildir. Her şey neticede bir iktidar ve hâkimiyet ilişkisinin dekorundan başka
bir şey değildir. İnsani ve insani olmayan iktidar sistemleri arasında da fark görmez Foucault. Her
ikisi de itaati sağlayan gözetleyici disiplin mekanizmalarıdır. Bu anlamda çağdaş yönetim veya
gözaltı sistemi ile taşlama, asma vb. halka açık infaz türleri arasında fark yoktur. Hepsi nüfusu
kontrol etmek ve yönetmek amacı taşır. Fakat burada bir tutarsızlık vardır. Her türlü yönetimi
birbirinin aynı sayan, yani aralarında hiçbir fark gözetmeyen postmodernist yaklaşım bir yandan
da toplumsal açıdan sapkın sayılan grupları, yani toplumsal farklılıkları över. İktidar her yerdedir
ve aynıdır ve mutlak anlamda olumsuzdur; buna karşılık farklılık da her yerdedir ve fakat mutlak
anlamda olumludur.
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1980'lerden itibaren "farklılık" postmoderizmin alamet-i farikası olmuştur. Toplum büyük
bir farklılıklar denizidir. Her tür farklılık saygı görmelidir; tabi postmodernistlerin kendilerinin
sevmediği farklılıklar hariç. Kadınların, siyahların ve bastırılmış diğer grupların özellikleri öne
çıkartılır, değer verilir. Fakat örneğin neo-Naziler'in farklılığından hiç bahsedilmez. Sapkınlık
yeniden değer kazanmıştır. Buna karşılık toplum gözden düşmüş, değerini kaybetmiştir. Zira
toplumsal yaşam âdeta hapishaneyle özdeştir.
Foucaultcu kriminolojide "toplumsal olan", iktidara dönüştürülen bir söylemdir. İnsanları
daha fazla zincire vurur ve hâkimiyet iradesini genişleten retorik ve taktik bir figürdür. İktidarın
hem kamu hem de özel yaşamda zayıflatılması savunulur. Yeni disiplin yöntemleri, hâkimiyet
kurma olduğu için reddedilir. Aslında disiplin iktidarı, halka açık teröre dayanan iktidardan daha
kötüdür. Zira bizim gönüllü rızamızı talep eder. Her ne kadar 1960'larda pek çok kişi, ölüm
cezasıyla karşılaştırıldığında disiplin odaklı cezalandırmayı olumlu görmüş ve 17. yüzyılın
hastaneleri ile bugünkü hastaneler arasında açıkça olumlu bir gelişme varsa da Foucaultcu
kriminolojide bunların önemi yoktur. Toplumsal reform düşüncesi unutulmuştur. Reform veya
ilerleme sadece bir illüzyondur. Bu reformlar aracılığıyla hepimiz hiçbir şekilde hayır
diyemeyeceğimiz bir toplumsal disiplin ağının daha da ayrılmaz bir parçası hâline geliyoruz.
Böylece sadece başımızı değil ruhumuzu da kaybediyoruz. Üstelik reform veya ilerleme
düşüncesi, modern anlamda toplumsalın inşasında direnmenin de katkısı olduğunu görmezden
gelir. Bu tarz bir direnme onu besler, direnme olmasa bu sistem de olmazdı.
Fakat toplumların kuruluşunda direnmenin oynadığı rolün değerini azaltmak, disiplin
veya herhangi bir toplumsal düzenleme sisteminin kurulmasında başvurulan aşırılıklara karşı
koyma iradesinin varlığını reddetmektir. Aşırılıklara karşı koyma iradesinin reddi, Foucaultcu
postmodernizmin yeni bir toplumsal düzenin temelini oluşturmaktan onu alıkoyar. Bu ise anarşik,
ahlak dışı ve rastlantısal, hatta keyfi bir pozisyona sürükler. Bu öyle bir pozisyondur ki modern
organizasyon türlerinin kalbinde yer alan aşırı kontrolcü, ahlakçı, çoğu zaman otoriter ve ayrımcı
yönetim anlayışına karşı sahte bir muhalefet oluşturur. Foucaultculuk, disiplin merkezli iktidarın
yerine aşırılığı koyar. Bu ise siyasi ve kültürel ahlakdışılığı besler. Böylece isyankâr grupların
nefretini ve mevcut sistemi kaldırıp eşit derecede kötü bir başka sistemi koyma imkânlarını
görmezden gelir.
Buraya kadar anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere 1945 sonrasında “toplumsal olan”,
ekonomik ve siyasi anlamını kaybetmiştir. Normatif reformcu mesajından yoksun tamamen
tarafsız bir terim hâline gelmiştir. “Toplumsal olan” artık bir önceki çağın bütüncül toplumlarını,
refah devletlerini, militan işçi sendikalarını ve sınıf siyasetini ifade eder olmuştur.

5.6. Topluma Karşı Kültür: Kültürel Kriminoloji
“Toplumsal olan”ın eğer günümüz sosyolojisindeki kalıntılarını ararsak ancak insan
hayatının kültürel yönüne işaret eden bir soyutlamayla karşılaşırız. Bu soyutlama da ekonomik ve
siyasi olanın karşısında durmaktadır. Çok kültürlü küresel bir dünyada “toplumsal olan” sadece
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özde değil ama şekildeki farklılıklardır, yani tarz farklılıkları. Çeşitlilik artık temel norm
olmuştur. Toplumun harcını oluşturan “toplumsal olan”, toplumsal uzlaşmaya dayalı refah
devletçiliği, yerini farklılığın evrenselliğine ve sapkının normalliğine bırakmıştır. Ticaretin
küreselleşmesi, Berlin Duvarı'nın yıkılması ve genel olarak siyasetin gözden düşmesi sonucunda
ötekinin farklılığına saygıdan başka evrensel bir siyasi ilke kalmamıştır. 1930'larda kültür
kavramı çerçevesinde ele alınan ve yabancılıkla nitelendirilen "öteki", bugünün kahramanı olarak
selamlanmaktadır. Ötekiler bugün saygı görmekte, ekonomik ve siyasi ilişkilerimiz sadece
kültürel davranışlarımızın dışavurumu olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık tanıdık olana,
geleneksel, sabit ve yerleşik olana kuşku duyulmakta, hatta dışlanmaktadır.
Postmodern çağda tikel özelliklerin başat konumda olması gayet normaldir. Zira
kapitalizmin küresel yayılması sonucunda insanlar ve mekânlar birbirinden o kadar ayrılmıştır ki
bu tikel özellikler belirli bir kimlik bilinci vermektedir. Üretimin küreselleşmesi, insanları ve
şeyleri tamamen ürüne dönüştürmüştür. Burada önemli olan küresel marketteki değerdir. Ulusal
veya kültürel olan her şey sadece pazarlanabiliyorsa varlığını sürdürebilir. Pek çok şey melezdir,
çok kültürlüdür, hareketlidir veya karma karakterlidir. Dolayısıyla saf olan, özsel olan
sosyologlar tarafından önemsenmez. Seyahat, değiş tokuş, hareket ve küresellik, hakiki
farklılıkları imha etmekte, bulanıklaştırmakta veya birbirine karıştırmaktadır. Hiçbir şey özsel
veya saf olamaz zira hiçbir şey veya hiçbir kimse tek bir şey olarak kalamaz. Melezlik, resmi
veya genel geçer kelimelere direnir. Buna karşılık alt kültür dili, yani argo veya şive hâkim
konumdadır. Küreselleştirilen ve apolitikleştirilen, metalaştırılan kitle haberleşmesi çağında
toplumsal olan, sadece kültür hâline gelmiştir. Bu öyle bir kültürdür ki birbirinden farklı, üstü
üste binmiş, anonim anlam dünyaları ile geçmiş, şimdi ve gelecek imalarından oluşan bir
konuşma tarzının karışımıdır. Yani kültür, herhangi bir şey olabilir.
Herhangi bir nesnenin sanat formu, herhangi bir duygunun adil ve herhangi bir eylemin
ahlaki olabileceği postmodern kültürde eşyaya verdiğimiz anlamların değişmesi, ters yüz olması
da çok normaldir. Herhangi bir şey herhangi bir şey olabilir. İronik bir şekilde tam da serbest
piyasa erbabının fantazilerini süsleyen bir durumdur bu.
Bu bağlamda suç, aksi takdirde son derece anlamsız, bedbin ve amaçsız olacak bir
varoluşun baştan çıkarıcı, heyecan verici, yüce bir ana dönüştürülebilecek bir araçtır. Eylemin
veya iktidarın bir göstergesidir. Marjinalleşmiş kültürel çölde bundan daha iyisi olmaz.
Mağdurun acısı, toplumsal tahayyülün bulunmadığı bir dünyada pek de düşünülmez. Empati
beslemek veya basiret sahibi olmak, medyanın hiper gerçekliğinde yaşayan nesiller için zordur
veya sıkıntılıdır. Zira bu nesiller, şiddeti heyecan verici bulur ve ciddi suçları dikkat çekici kabul
eder. Savaşın yanı sıra suç, pek çok postmodernist için birer medya hadisesidir. Artık toplumsal
değil de kültürel olan suç, aynı zamanda bir modadır da; kimliği olmayanlara bir kimlik verir.
Yeni gangster filmlerinin övdüğü bir formdur. Aynı zamanda beyaz veya siyah çalışan sınıfların
erilliğini yayar ve abartır.
Kültürel çalışmalar sosyolojinin büyük bir bölümünü ele geçirmiş durumdadır. Nitekim
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bugün artık kültürel kriminolojiden de bahsediyoruz. Kültürel kriminoloji, suçun kültürel bir şey
olduğu üzerinde durur. Peki ya ekonomi veya siyaset veyahut da “toplumsal olan”ın bizatihi
kendisi nerededir? Bugün artık suçun ve sapkınlığın kültürel birer fenomen olduğu konusunda
yaygın bir kabul var. Fakat bu, biraz da topu taça atmak gibi bir şey. Zira "kültürel" olana bu
vurgu, aslında "toplumsal olan”dan pek de farklı değil. İkisi de doğası gereği ortak veya kolektif
olana işaret etmekte. Fakat buna karşılık yine doğası gereği ortak veya kolektif olan başka
şeyleri, örneğin kapitalizm ve devleti dikkate almamakta. Bugün gerçekleştirilen pek çok kültürel
çalışma, popüler kabul gören anlamların tanımlanmasıyla uğraşır. Fakat bu anlamların olguya
mutabık olup olmadığıyla veya genel planda nasıl bir etki doğurduğuyla ilgilenen belirli bir
yöntemden mahrumdur. Buna karşılık eğer istatistiki bilgiye dayanıyorsa kapitalizm, devlet veya
sınıfla ilgili çalışmalar pek rağbet görmemektedir.
Bütün bunlara rağmen çağdaş kriminolojiye hâkim kültürelci yaklaşımın haklı olduğu bir
nokta var: 21. yüzyılda dünyanın hastalıklarının genetik veya psikolojik bir takım eksikliklerle
malûl birkaç çürük elmadan kaynaklandığını, bunlar dışındakilerin tamamen sağlıklı olduğunu
iddia etmek pek de makul değildir. Bunun sebebi bugün sağlıklı olma, genetik, psikolojik,
eksiklik gibi terimlerden ne anlaşılması gerektiği konusunda bir uzlaşmanın olmamasıdır. Bugün
eşya ve hadiseler farklı ve çoklu anlama sahiptir. Tek tip, yavaş değişen, toprağa bağımlı, son
derece sınırlı, kapalı bir kültürden oluşan Altın Çağ mitinin tek tip ve mutlak ahlaki dilinden
yoksunuz. Suç ve sapkınlık, birbiriyle çatışan ahlaki yargıların ürünüdür. Uygulamada herkes için
farklı anlamlara gelir. Çok kültürlü bir dünyada birilerinin kuralını ihlal etmek, ihlal edenin niçin
cezalandırılması gerektiğine yönelik herhangi bir izahı gerektirmeyecek denli basit bir olgu
değildir artık. Bu, tıpkı bir üniversite tarafından düzenlenen konferansta kimin aslında gerçek
mağdur olduğuna ilişkin bir tebliğ sunmak gibidir.
Ahlaki normların kendileri kadar nasıl uygulanacakları da tartışmalıdır. Ahlaki
muhakemenin klasik işleyiş şekli parçalı hâle gelmiş ve siyasi, akademik ve medyatik sunumlara
konu edilmiştir. Bilgi çağı, dünyevileşme aşamasından sanal ahlaksızlaştırma aşamasına
geçmiştir. Bütün bunların sonucu, ahlaki kesinliğin ve ahlaki pozisyonların bizatihi kendilerinin
çözülmesidir. Hâlbuki "toplumsal olan"ın harcı bunlardır. Bunlar olmaksızın “toplumsal olan”,
birleştirici, bütünleştirici temellere sahip olamaz.

5.7. Sonuç ve Değerlendirme
Bugün pek çok Batı toplumunda suç meselesi alt üst olmuş durumdadır. Mahkûmların
önemli bir kısmı infaz aşamasında intihar etmektedir. Pek çok kişi, kişisel husumetten çok
sokakta, yol ortasında veya park yerinde öldürülmektedir. Yine cinayet vakalarının çoğunda ceset
bulunup da cinayet ispat edilmeden mahkûmiyet kararı verilmektedir. Bunun yanı sıra herhangi
bir suç kaydı bulunmayan binlerce kayıp kişi vardır. Tanıklar veya mağdurlar çoğu zaman
faillerden daha fazla cezalandırılmaktadır; televizyonlarda, gazetelerde büyük bir iştahla suç
dramaları oynanmakta, medya mahkemeleri kurulmaktadır. Toplumsal sapkınlık görsel olarak ve
tüm dünyada Internet üzerinde ifşa edilmektedir. Bugünün dünyasında gerçekçi olmak gerekirse
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suç ve adalet meseleleri kültürel araçlar ve bilgiler kullanılmak suretiyle yeniden ele alınmalı ve
yorumlanmalıdır. Zira suç bugün maddi bir şey olmaktan çıkmış, açık ve netlikten mahrum
bırakılmıştır.
Bu şartlar çerçevesinde Batı dışı toplumların Batı toplumlarını çürümüş, bozulmuş ve
tıpkı Babil gibi inançtan yoksun görmelerinde pek de anlaşılmayacak bir şey yoktur. Devran
dönmüştür, şimdi Batı değil de Batı dışındakiler, yani ötekiler kendini medeni kabul etmekte,
Batı'yı ahlaki bir yenilenmeye muhtaç görmektedir.
Neyin suç veya sapkınlık olarak yasaklanacağı artık çok açık şekilde siyasi bir meseledir.
Hukuki ilkelere başvurmak siyasetçiler tarafından hukukçuların etkin adaleti engellemesi olarak
görülmektedir. Bireysel cezaların miktarını da siyasetçiler belirlemektedir. Pek çok suçla ilgili
davalar, birbiriyle çatışan argümanların ve delillerin ileri sürüldüğü duruşmalarda
görülmemektedir. Çoğu zaman sanık mahkemede temsil edilmeksizin acelece savunması alınarak
sonuca bağlanmaktadır. Bu tarz yargılamalarda sanık gibi tanıklar, müdafiler, hatta mağdurlar
bile bulunmayabilmektedir. Müeyyideler artık hapis cezası, hatta para cezası bile olmamakta,
çalıştığı işten, memurluktan, gelirden veya aileden mahrum bırakma şeklini alabilmektedir. Yani
aslında sanığın kendisinden çok yakınlarını cezalandırma söz konusudur. Şurası bir gerçek ki
ulusal düzenleyici mekanizmalar aracılığıyla sahip olduğumuz şey, pek çok suç için artık sosyal
kontrol değil. Ortak anlamlara, katılıma, temsile dayalı sosyal kontrol düşüncesi yerine tamamen
bilgisayarlar eliyle yürütülen ve polis hedeflerini gözeten siber kontrol mekanizmasına sahibiz.
Çok fazla sayıda suç, sapkınlık ve hukuka aykırılık söz konusudur fakat bunların çok azı
gerçekten tespit edilebilmekte veya yakalanabilmektedir. Buna karşılık televizyonda gösterilen
suç programlarının sayısı hayli fazladır. Modern disiplin iktidarının üzerine tamamıyla sanal yeni
bir cezalandırma terörü ekledik. Bütün amacı kontrol olan bu yeni sistemin sosyal kontrolle
yakından uzaktan ilgisi olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Kültürelcilik bir olguya işaret eder: Suç veya sapkınlık durumlarına ilişkin çok çeşitli
tanımlar veya yaklaşımlar bulunur. Baskının ne zaman başladığından mağduriyetin ne zaman
ortaya çıktığına kadar birbiriyle iç içe geçmiş pek çok girift sorun söz konusudur. Böyle bir
durum karşısında bizler birbiriyle çatışan anlamlar ve algılar ağı içerisinde kalırız. Öyle olunca da
pek çoğumuz pratik olmadığı kadar rahatsız edici de olsa yine görececi bir konumu benimsemeye
meylederiz. Bu konum da herhangi bir ahlak kuralına dayanmayı inkâr eder. Yani ahlak da tıpkı
toplumsal gibi değersizleşmiştir. Zira ahlaki değer yargılarından yoksunluğu öven bir dünyada
yaşıyoruz. Hatta haklar, kurallar ve ispat meselesi de hiçbir değere sahip değildir. Adalet çoğu
zaman mekanik bir işlem veya duygusal bir baskıdır; siyaseten doğruya uygunluğu gözetir,
ahlaka, hakka, kurala veya ispata kayıtsızdır. Bütün bu terimler ve arkasındaki felsefi kabuller,
çağdaş sosyolojide dışlanmış, modernist epistemolojinin çöp kutusuna atılmıştır. Sadece eski bir
söylem kabul edilmektedir. Zaten her şey söylemdir. Katı olan her şey buharlaşmaktadır; suç ve
adalet bile. Fakat insanların çoğunun ortak sezgisi, siyasetçilerden farklıdır. Bu ortak sezgi bir
taraftan farklı olma özgürlüğünü hayata geçirmek, diğer taraftan da suç karşısında korunmak
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istemekte, sosyal adaleti gerçekleştirecek bir ceza adaleti talep etmektedir.
Sonuç itibariyle suç ve sapkınlığın kültürel olduğunu söylemek uzun vadede çok da fazla
bir anlam ifade etmez; eğer kültür de toplum da her şey ve hiçbir şey olarak algılanmaya devam
edecekse. İster bir davranış şekli isterse yasaklama olarak görülsün suç, kuşkusuz kültürel bir
boyuta sahiptir. Fakat neredeyse sonsuz sayıda tikelden, yeni bir takım tümellere doğru
yönelmeliyiz. Bu tümeller bizim için kılavuz görevi görmeli, sınırlandırma işlevine sahip
olmalıdır. Aksi takdirde her şey yasaklanabilir veya onaylanabilir. Neyin yasaklanacağı neyin
kabul göreceği ise sadece siyasi ve kültürel konumlara göre değişecektir. Suç ve sapkınlığın
kültürel boyutunu görmek, bu boyutun bütünüyle anarşiye götürme potansiyeline bizi kör
bırakmamalı. Yani zenginin ve güçlünün hizmetinde olacak, yoksulu ve güçsüzü ezecek, böylece
kitlesel bir adaletsizliğe yol açacak koşulların ortaya çıkma ihtimalini unutmamak gerek. Keza
kültürel boyut adına, keyfi, tarafgir ve sanal her türlü kolektif düzenlemeye izin verilmesine de
göz yumulmamalıdır. İlerleme kaydedebilmek için kriminoloji inşai olmalı, salt kültürel olanın
ötesine geçmelidir.
Bu yüzyıl, birilerinin, başka birilerinin bazı davranışlarını yasaklayacağı gerçeğini kabul
etmemizi gerektirmektedir. Fakat burada önemli olan husus, birilerinin suçlu veya sapkın şekilde
bir takım yasaklara tabi tutulmasının ne kadar toplumsal olduğu sorusunun yol açtığı meseleleri
görmektir. Bu meseleler: a) yasaklarımızın ne kadar demokratik yolla desteklendiği ne kadar
kişisel çıkarları gerçekleştirmeye yönelik tarafgir araçlar olduğu b) demokratik bile olsa
yasaklarımızın birilerine faydalı olup olmadığı, dolayısıyla sağlıklı bir toplumun kurulmasına yol
açıp açmadığı c) toplumsal ve bireysel sağlığın ne anlama geldiği ve bu anlamın nasıl
oluşturulduğu d) çok kültürlü kitle toplumunda yasakların ne kadar adil uygulanabileceği e)
yasakların amacının ne olacağıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir önceki bölümde başladığımız kriminoloji tarihinde sosyolojik düşüncenin doğuşunu
bu bölümde de anlatmaya devam ettik. 1950’li yıllardan başlamak üzere bu sürecin günümüze
kadarki gelişimini gördük. Modern kriminoloji açısından büyük öneme sahip, bugün de belirli
ölçüde geçerliliğini koruyan sembolik etkileşimcilik üzerinde durduk. Daha sonra topluma
yönelik kuramsal yaklaşımlarda görülen değişmelere paralel olarak kriminolojide ortaya çıkan
yeni akımları inceledik. Ardından 1980’li yıllardan itibaren yaygınlık kazanan eleştirel ve
postmodern kriminoloji yaklaşımlarını, bu tür yaklaşımların ortaya çıkmasında etkili toplumsal
ve siyasal koşulları ele aldık. Nihayet günümüzde büyük kabul gören kültürel çalışmaların
kriminolojideki yansımalarını irdeledik.
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Bölüm Soruları
1. “Toplumsal olan, bütün ayrımcılığın, kötülüğün sebebidir. Toplum, sapkın damgası
yiyen ve yasaklanan bütün o insanları kontrol etmek üzere inşa edilmiş bir dizi kurumdan
ibarettir. Toplumun bizatihi kendisi canidir. Öyle ki üzerinde düşünmemiz ve hakkında
soruşturma yapmamız gereken tek cani, toplumdur.” Bu görüşlere sahip kriminoloji yaklaşımı
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Pozitivist kriminoloji

b.

Radikal kriminoloji

c.

Postmodern kriminoloji

d.

Sembolik etkileşimcilik

2. Sosyal devletin vaad ettiklerini nasıl yerine getiremediğini, toplumsal bölünmenin ve
eşitsizliklerin üzerini nasıl örttüğünü açığa çıkarmayı amaçlayan, toplumsal kelimesinin, sadece
tarihin belirli bir anında tamamen rastlantı sonucu bir araya gelen koşulların toplamından başka
bir şey ifade etmediğini düşünen kriminoloji yaklaşımı hangisidir?
a.

Pozitivist kriminoloji

b.

Biyolojik krirminoloji

c.

Eleştirel kriminoloji

d.

Sembolik etkileşimcilik

3. Aşağıdakilerden hangisi feminist kriminolojinin temel kabullerinden değildir?
a.
Ataerkilliği, biyolojik veya doğal bir özellik olarak değil hâkimiyetin toplumsal
bir biçimi olarak kabul etme
b.
düşünme

Hukukun, kadınların çıkarlarını temsil etmediğini, dolayısıyla evrensel olmadığını

c.
Uzlaşmaya dayalı, olumlu ve iktidarı sınırlandırmaya yönelik bir toplumsal
düzenin yeniden kurulması gerektiğine inanma
d.
Mevcut cinsiyet rollerinin değişmesini beklemeden siyasi sistemi en kısa sürede
bütünüyle yıkmak gibi radikal ve anarşist bir anlayışa sahip olma
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4. “Toplumsal olan"ın diğer söylemler yanında bir söylem olduğunu, daha düşük
seviyedeki vahşi düzenleri sağlıklı hâle getirmek için başvurulan bir araçtan ibaret olduğunu,
söylem denilen şeyin hâkimiyet kurma aracı olduğunu, böylece "toplumsal olan"ın, hâkim
sınıfların, diğer tehlikeli sınıfları ehlileştirmek için başvurduğu bir taktikten başka bir şey
olmadığını söyleyen kriminoloji yaklaşımı hangisidir?
a.

Postmodernist kriminoloji

b.

Sembolik etkileşimcilik

c.

Pozitivist kriminoloji

d.

Klasik kriminoloji

5. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojik yaklaşıma en uzak kriminoloji akımıdır?
a.

Sembolik etkileşimcilik

b.

Biyolojik kriminoloji

c.

Kültürel psikoloji

d.

Eleştirel psikoloji

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) a, 5) b
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6. TOPLUM NASIL KURULUR?
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Giriş
6.2. İnsanın Toplumsal Niteliği
6.3. Toplumun Temeli Olarak Etkileşim
6.4. Bir Nesnel Gerçeklik Olarak Toplum
6.5. Toplumsal Kontrolün Ortaya Çıkışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplum dediğimiz şey aslında nedir?

2)

İnsanlar arasındaki etkileşimin toplumun kurulmasında rolü nedir?

3)

Toplumsal kontrol nasıl ortaya çıkar?
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Anahtar Kavramlar
•

Toplum

•

Dünyaya açıklık

•

Dünyaya kapalılık

•

Anlamlı ötekiler

•

Toplumsal etkileşim

•

Kurumlaşma

•

Dışsallaşma

•

Nesnelleşme

•

İçselleştirme

•

Toplumun nesnel gerçekliği

•

Meşrulaştırma

•

Toplumsal kontrol
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6.1. Giriş
Buraya kadarki bölümlerde sürekli toplumsal nitelikler üzerinde durduk. Öncelikle
hukukun toplumsal bir olgu olduğunu söyledik. Hukuk, toplumsal kontrol araçlarından birisidir.
Bu kontrol aracı olma özelliği, en açık şekilde hukuk kurallarının müeyyide uygulamasında
görülür. Hukuk, müeyyide uygulayarak aslında insanların davranışlarını, aralarındaki ilişkileri
düzenlemektedir. Üstelik hukukun müeyyideleri devletin zoruyla uygulanır. Devletin rolü
özellikle suç ve ceza mekanizmasında görülür. Demek ki hukuk bir takım davranışları suç
sayarak ve bu davranışları gerçekleştirenleri cezalandırarak aslında toplumsal kontrol işlevi
görmektedir. Zira bir davranışın suç sayılması aynı zamanda sapma damgası yemesi demektir.
Kişi işte bu sapkınlığı dolayısıyla cezalandırılmaktadır.
Bu açıklamalar suç ve ceza gibi kavramların bile toplumsal nitelikte olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla suç ve suçluluğu bilimsel yöntemler kullanmak suretiyle inceleyen
ayrı ve bağımsız bir disiplin olan kriminolojinin de bu toplumsal bağlamı göz ardı etmesi
düşünülemez. Nitekim bugün kriminoloji alanında gerçekleştirilen her türlü çalışma da toplumsal
bakış açısına sahiptir.
Bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan toplumsallık düşüncesi nereden gelmektedir peki?
Daha doğrusu göz önünde bulundurulması gereken bu toplum dediğimiz şey nedir? İşte hukuk ve
suç gibi iki olguyu daha iyi anlayabilmek için bu ikisinden ayrı düşünülemeyecek toplum
kavramı üzerinde de düşünmek gerekir. Bunun için de işe toplumun nasıl kurulduğu sorusunu
sorarak başlamak kaçınılmazdır.

6.2. İnsanın Toplumsal Niteliği
“İnsan nedir?” sorusuna kuşkusuz birbirinden farklı, hatta birbiriyle çatışan pek çok cevap
verilebilir. Ama herhalde üzerinde en fazla ittifak edilen husus, insanın toplumsal bir varlık
oluşudur. İnsan toplum içerisinde, toplumla birlikte yaşar. Sahip olduğu yetenekleri,
potansiyelleri ancak belirli bir toplum içerisinde hayata geçirebilir. Diğer bir deyişle tam ve
mükemmel bir hayat toplumla mümkündür.
Biyolojik yönü itibariyle insan, büyük ölçüde hayvanlar ile ortak bir takım özelliklere
sahiptir. Bu yönüyle insanın hayvan türüne girdiği dahi söylenebilir. Buna karşılık diğer
hayvanlardan onu ayıran önemli bazı özellikleri vardır. İnsan hayvanlar âleminde kendine özgü
bir konuma sahiptir. Diğer hayvanlardan farklı olarak, “türe-özgü” bir çevresi yoktur. Yani
hayvanlardakinin aksine içgüdüleri tarafından katı bir şekilde belirlenmiş bir çevrede yaşamaz.
Herhangi bir hayvanın, içinde yaşadığı, kendi türüne özgü yaşam evreni ile kurduğu ilişki büyük
ölçüde sabittir. Zaman zaman coğrafi yer değiştirmeler mümkünse de hayvanların yaşadığı çevre
ile arasındaki ilişki, biyolojik açıdan sabitlenmiş bir takım özellikler içerir. Sonuç olarak
hayvanların, biyolojik yapılarının önceden belirlediği “kapalı bir dünya”da yaşadıkları
söylenebilir.
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Buna karşılık insan, hayvanlara nispetle hem yeryüzünün daha geniş bölümüne yerleşmiş
hem de çevresiyle kurduğu ilişki biyolojik yapısı tarafından eksik belirlenmiştir. Bu özelliği
sebebiyle de çok farklı faaliyetlere girişebilme yetisine sahiptir. Nitekim yeryüzünün belirli
bölümünde tarımla uğraşan, diğer bir bölümünde ise göçebe bir hayat süren insan topluluklarının
varlığı, çevresiyle kurduğu işte bu ilişkinin farklılığından kaynaklanır. Kuşkusuz biyolojik
yapısının insan üzerinde hiç bir sınırlaması olmadığı söylenemez. Fakat insanın biyolojik
yapısında, onu hayvanınkinden ayıran önemli bir özellik vardır: İnsanın içgüdüleri, hayvanlarıyla
karşılaştırılamayacak ölçüde nakıstır. İnsan da tıpkı hayvan gibi bir takım dürtülere sahiptir, fakat
bu dürtüler belirli bir yönelimden, amaçtan, düzenlilikten mahrumdur. Bu da insana doğuştan
sahip olduğu bu dürtülerini, sürekli değişip gelişen bir faaliyetler alanına uygulama imkânı
kazandırır. Zira insan organizması, doğumundan itibaren kısa bir süre daha fiziki gelişimine
devam etse de dış dünyayla kurduğu ve fiziki olmayan çok karmaşık bir ilişkiler ağı da yavaş
yavaş oluşmaya başlar. Evet belki insan bir dış dünya içerisine doğar, fakat bu dış dünya ile
sürekli karşılıklı bir ilişki de geliştirir. Bu açıdan bakıldığında bir yandan biyolojik gelişimini
sürdürür, diğer yandan çevresiyle sürekli ilişkiye girer. İşte bu yönü sebebiyle insanın çevresiyle
kurduğu ilişkiyi, hayvanınkinden farklı olarak “dünyaya açıklık”la ifade edebiliriz.
İnsanlaşma dediğimiz süreç de işte bu ikili gelişimin ürünüdür. Bu insanlaşma sürecine
demek ki çevreyle kurulan karşılıklı ilişkiler eşlik eder. Üstelik bu dış çevre sadece doğal değil
diğer insanların da yer aldığı, yani kısaca insani bir çevredir. Doğal çevresinin yanı sıra diğer
insanlarla paylaştığı bu insani çevre içerisinde insan, kendisi dışındakiler ile sürekli ilişkiye girer.
İşte “anlamlı ötekiler” diyebileceğimiz bu insanlar ile arasındaki ilişkide aracılık işlevi gören
kültürel ve toplumsal bir düzen vardır. Bu düzen, insan yavrusunun hayatta kalmasını sağlamakla
kalmaz, insanlaşma sürecinin yönünü de belirler. Yani insan organizmasının gelişimi toplumsal
açıdan belirlenmiştir. Doğumundan itibaren yaşamının her evresi, toplumsal müdahaleye tabidir.
Bununla birlikte insan, sürekli ilişki içerisinde olduğu ve kendi yaşamının her evresine
müdahalede bulunan bu toplumsal düzene karşılık verme kapasitesine de sahiptir. Bu konuda
insan son derece esnek bir yapı sergiler. Diğer bir deyişle insan yaşamı neredeyse sonsuz bir
imkânlar ve ihtimaller alanıdır. Nitekim bu imkânlar ve ihtimaller alanı ve insanın toplumsal
düzenin müdahalelerine karşı sergilediği esneklik, insanlaşma yollarının insanların oluşturduğu
kültürler kadar çok ve farklı olduğu düşüncesini ister istemez akla getirir. İnsan olmanın,
toplumsal ve kültürel bir sürece tekabül ettiği, dolayısıyla değişkenlik gösterdiği gerçeği,
biyolojik açıdan belirlenmiş sabit bir insan doğasının olmadığı sonucuna götürür. Mutlaka bir
insan doğası düşüncesinden bahsedeceksek, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe izin veren, ama aynı
zamanda belirli sınırlar da koyan, biyolojik değil de antropolojik sabitelerden oluşan bir insan
doğasıdır bu. Bunun ötesinde ise insanın içinde yaşadığı ve insana özgü çevrenin tamamen
toplumsal ve kültürel koşullar tarafından belirlendiğini kabul etmek durumundayız. Daha veciz
bir ifadeyle “[i]nsanın bir doğaya sahip olduğu söylemek mümkünse de, insanın kendi doğasını
inşâ ettiğini ya da daha basit bir biçimde insanın kendini ürettiğini söylemek çok daha
anlamlıdır.”
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İnsanın bu kendini sürekli üretmesi zorunlu olarak toplumsaldır. Toplumsal, kültürel,
hatta psikolojik koşullarının bir ürünü olan insani çevre, diğer insanlarla birlikte üretilir. İnsan
çevresinden, yani diğer insanlardan tamamen yalıtılmış bir şekilde gelişimini sürdüremez. Ama
aynı şekilde içinde yaşadığı çevreyi de yine kendisi, kendi başına şekillendiremez. Her türlü
toplumsal ve kültürel etkiden bütünüyle yalıtılmış bir insandan bahsedilemez. Bu tür bir varlık,
olsa olsa bir hayvan olabilir ancak. İnsani çevresiyle karşılaştığı andan itibaren kişi, toplumsal
alana girmiştir artık. Yani insanın, insaniliği ile toplumsallığı birbirinden ayrılamaz.
Buraya kadar anlatılanlardan insan organizmasının tek başına varlığını sürdüremeyeceği
gayet açık bir şekilde görülür. İnsan, yaşamını ancak istikrarlı bir düzen içerisinde devam
ettirebilir. Bu istikrarı sağlayan da biyolojik yapısı değildir. Yani hayvanlardan farklı olarak
insan, varlığını devam ettirebileceği biyolojik araçlardan mahrumdur. Bu istikrarlı düzen ihtiyacı
bize iki şey söyler. Öncelikle böylesine ihtiyaç teşkil eden istikrarlı bir düzen, her bir insan
bireyinden önce gelir. Yukarıda da belirtildiği gibi insan, dünyaya açık bir varlıksa da bu durum,
söz konusu istikrarlı düzen tarafından bir nevi kapalı hâle getirilir, yani sınırlandırılır. Bu
dünyaya kapalılık durumu tabi ki de hayvanınkine eş değildir. Yapay niteliktedir. Buna rağmen
insanın davranışlarına istikamet ve istikrar kazandırır. Bu istikrarlı düzenin ifade ettiği ikinci şey
şudur: Bu düzen tamamen insani bir üründür ve süreklilik sergiler. İnsanın, insanlaşma sürecinde
ortaya çıkan bir dışsallaşmayı veya nesnelleşmeyi ifade eder. Biyolojik olarak verili değildir.
Keza insanın doğal çevresinde de bulunmaz. Zaman zaman doğal çevre bu toplumsal düzenin
belirli yönlerini belirleyebilir. Fakat geneli itibariyle bu düzen ne biyolojiktir ne de doğal. Bu
konuda herhangi bir doğal yasadan bahsedilemez. Yani toplumsal düzen doğal yasalardan
türetilemez. Diğer bir deyişle tamamen insan faaliyetlerinin bir sonucudur. Hem kaynağı
bakımından önceki insan faaliyetlerinin bir ürünüdür, hem de herhangi bir andaki varoluşu
bakımından insanidir; insan faaliyetleri tarafından sürekli üretilir.
Demek ki insan kendisini sürekli toplumsal yollarla dışa vurur. İnsanın bu ihtiyacı, bir
yandan biyolojik yönünün diğer yandan doğal çevresinin karşısında yer alan kendine özgü bir
özelliktir. Bununla birlikte antropolojik bir zorunluluktur da. İnsan, kapalı bir alanda yaşayamaz.
Sürekli kendini ifade edecek bir takım faaliyetlerde bulunmalıdır. Aslında bu ihtiyaç, insanın
biyolojik bir takım yetersizliklerinden kaynaklanır. Zira insan organizmasının doğası
istikrarsızdır, öngörülemezdir. Bu belirsizlikler sebebiyle insan kendisi için sabit bir çevre
kurmak zorundadır. Böylece istikrarsız, öngörülemez, belirsiz dürtülerini, bir nebze de olsa belirli
bir amaca yönlendirmeyi başarabilir. Sonuç itibariyle mevcut hiçbir toplumsal düzenin, biyolojik
verilerden türetilemeyeceğini fakat böyle bir düzen ihtiyacının temelinde bir takım biyolojik
özelliklerin yer aldığını söyleyebiliriz.

6.3. Toplumun Temeli Olarak Etkileşim
İnsan davranışları için gerekli istikrarlı toplumsal düzenin varlığı belirli bir sürekliliği,
alışkanlığı gerektirir. Aksi takdirde dürtülerinin yol açtığı gerilimin üstesinden gelemez. Ayrıca
bu alışkanlık, insana kararlarını daha sağlıklı alabileceği güvenli bir alan da oluşturur. Böylece
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zorunlu durumlarda alacağı kararlar için gerekli enerjiyi bulur kendisinde. Düşünmek ve yeni
şeyler üretmek için bir imkân da çıkar karşısına. Karşılaştığı her bir durumu yeniden tanımlamak
yerine alışmış olduğu şekilde davranmaya meyleder. Bu tür durumlarda nasıl davranması
gerektiği önceden bellidir; belirli bir standarda tabidir.
Şayet bu alışkanlık ürünü faaliyetler birden fazla kişi tarafından karşılıklı olarak belirli bir
tipe uygun hâle getirilip tasnif edilirse “kurumlaşma” dediğimiz olgu ortaya çıkar. Diğer bir
deyişle bir toplumsal eylemin birden fazla kişi tarafından karşılıklı olarak tipleştirildiği her
durumda bir kurumlaşmadan bahsedebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hem
eylemlerin hem de o eylemleri gerçekleştiren kişilerin de tipikliğidir. Kurumlaşmış eylem tipleri,
sürekli diğer insanlarla paylaşılır. O eylem etrafında oluşan söz konusu kurumun her bir üyesi
için ulaşılabilir niteliktedir. Kısaca “[k]urum, X tipteki fâiller tarafından icrâ edilen X tipteki
eylemleri tespit eder.”
Kurumların tarihselliği vardır. Kurumlaşacak eylemlerin karşılıklı tipleştirilmesi, ister
istemez ortak bir tarihi gerektirir. Bu eylemler aynı anda gerçekleştirilmez, tarih içerisinde ortaya
çıkar. Dolayısıyla tarihini anlamadan kurumları anlamak mümkün değildir. Bir kurum, doğası
gereği insan davranışlarını tek bir yöne çekecek önceden tanımlanmış davranış modelleri
oluşturur. Bu modellerle söz konusu insan davranışlarını kontrol eder. Üstelik bu kontrol
mekanizması, herhangi bir aykırılık durumunda uygulanacak cezalandırma veya benzeri bir
müeyyide sisteminin devreye girmesinden önce vardır. Kontrol, bizzat kurumun ortaya çıkışından
itibaren geçerlidir. Bir kurumun bizatihi kendisinden kaynaklanan kontrol ile diğer kontrol
biçimlerinin toplamına bugün toplumsal kontrol diyoruz. Dolayısıyla “[i]nsan faaliyetinin bir
kısmının kurumlaştığını söylemek, hâlihazırda bu insan faaliyeti kısmının sosyal kontrol altında
sınıflandırıldığını söylemek demektir.” Bu tür bir kurumlaşma sürecinin tam anlamıyla başarılı
olamadığı durumlarda ise hukuk gibi başka bazı kontrol mekanizmaları devreye girer. Gerçek
yaşamda kuşkusuz kurumlar, bünyesinde çok sayıda insanı ve insani faaliyeti barındırır. Buna
karşın çekirdek hâlde bile olsa kurumlaşmanın ilk örneğini, iki kişinin etkileşime girdiği ve
karşılıklı tipleştirmelerde bulunduğu söylenebilir.
Varsayalım ki birbirinden tamamen farklı iki kültürden, iki toplumdan gelen A ve B kişisi
etkileşime giriyor. Bu iki kişinin etkileşime girdiği andan itibaren karşılıklı tipleştirmeler
başlayacaktır. Örneğin A, B’nin çimenlere basmadığını gözlemler. Ardından bu eylemini belirli
bir saikle gerçekleştirdiğini düşünür. Eğer B, her defasında çimenlere basmıyorsa A, B’nin bu
konudaki saiklerini tipleştirir. B bu eylemi gerçekleştirdiği her defasında A, “İşte yine yapıyor!”
der. Tabi ki bu süreç aynen B için de geçerlidir. B de tıpkı A gibi, A’nın davranışları hakkında
aynı şeyleri düşünebilir. Yani bu iki süreç aynı anda gerçekleşir. Hem A, hem B karşısındakinin
eylemlerini ve bu eylemlerin altında yattığını düşündüğü saikleri tipleştirir. Etkileşim devam
ettiği sürece bu tipleştirmeler özel bir takım davranış örneklerine dönüştürülür. Böylece ikisi
arasında karşılıklı bir rolleşme başlar. Eğer ikisi aynı eylemi gerçekleştiriyorsa A’nın B’nin
rolünü kendi üzerine alacak, kendi rol icrasına yönelik davranış modellerine dönüştürecektir.
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Yukarıdaki örneğimizi alırsak A, B’nin çimenlere basmama davranışını sadece tipleştirmekle
kalmayacak, kendisi için de bir model kabul edecektir. Sonuç olarak karşılıklı tipleştirmelerden
oluşan bir eylemler toplamı ortaya çıkacaktır. Bu eylemler roller şeklinde alışkanlık hâline
getirildiği her durumda ya ayrı ayrı ya da birlikte gerçekleştirilecektir. Her ne kadar bu süreç, tam
anlamıyla kurumlaşma olarak ifade edilemese de ileride ortaya çıkacak muhtemel bir
kurumlaşmanın ilk nüvesini barındırmaktadır.
Tam bu noktada bu sürecin A ve B’ye faydasını da belirtmek gerekir. Böyle bir süreç
aracılığıyla ikisi de diğerinin eylemlerini öngörebilecektir. Bu, aralarındaki etkileşimin de
öngörülebilir hâle gelmesini sağlar. Artık “İşte yine yapıyor!” değil “İşte yine yapıyoruz.”
aşamasına geçilir. Böylece taraflar ciddi bir gerilimden kurtulur. Karşısındakinin eylemlerini
tahmin etmeye ayıracağı zamanı ve enerjiyi kendi kişisel tasarruflarına ayırabilir. Aralarındaki
ilişki belirli rutinlerle tanımlanmaya başlar. Birinin eylemi, diğeri için sürpriz, şok, hatta tehlike
olmaktan çıkar. Birlikte gündelik hayat dediğimiz yaşam biçiminin örneğini oluşturur.
Bu sürece biraz daha yakından bakıldığında aslında A ve B’nin bir yandan kendi
eylemlerini, diğer yandan aralarındaki etkileşimi sabitlemeye çalıştıkları görülür. Bu sabitleme
gayretinin mümkün olabilmesi için belirli bir art-alan inşa edilmelidir. İşte A ve B bu tür bir artalan inşa etmeye çalışmaktadır. Alışkanlıklardan oluşan bu art-alan, ileride çok daha farklı ve
gelişmiş davranışlar gerçekleştirebilmelerini sağlar. Bu ise aralarında bir işbölümünün inşa
edilmesine yol açar. Bu gelişmiş davranışlar ve aralarındaki işbölümü, söz konusu art-alanı daha
da genişletir, yeni alışkanlıklara kapı açar. İşte bu şekilde “kapsam alanı genişleyen kurumsal bir
düzenin köklerini içinde taşıyan sosyal bir dünya, inşâ ediliyor olacaktır.”
Varsayalım ki A ve B’nin çocukları oldu. Bu durumda artık ilişkinin niteliği değişir.
Üçüncü bir kişinin ortaya çıkması ve ilişkiye dahil olması, A ile B arasındaki toplumsal
etkileşimin karakterinin değişmesine yol açar. Daha sonra başkalarının da katılımıyla bu değişim
çok daha farklılaşacaktır. Aralarındaki ilişkinin ilk kurulduğu andaki kurumsal dünya A ve B’nin
çocuklarına tevarüs edecek, böylece kurumlaşma süreci tamamlanacaktır. A ve B’ye ait ortak
hayata özgü alışkanlıklar ve tipleştirmeler bu noktaya kadar ikisi tarafından belirli bir amaç
doğrultusunda oluşturulmuş iken bu noktadan sonra artık tarihsel bir nitelik kazanacaktır.
Böylece bu ikisinin birbirlerinin davranışlarını tipleştirmeye başladıkları an, ortaya çıkmaya
başlayan bir başka aşamaya gelinmiş olur. Bu aşama “nesnelleşme”dir. Artık “kristalleşmiş”
kurumlar bireylerin “üstünde ve ötesinde” tecrübe edilmeye başlanır. Örneğin artık çimenlere
basmama sadece bireylerin kendi davranışları için model oluşturmaz. Çimenlere basma,
bireylerin buna verdiği anlamdan, bu konudaki saiklerinden bağımsızlaşır. Diğer bir deyişle
“kurumlar, artık kendi gerçekliklerine sahip olarak, yani bireyin dışsal ve zorlayıcı bir olgu
biçiminde karşılaştığı bir gerçeklik olarak tecrübe edilir.”
Bu nesnelleşmiş kurumsal dünya büyük oranda yoğun ve katıdır. Üstelik bu yoğunluk ve
katılık sadece söz konusu kurumlara yabancı çocuklar için değil ebeveynler için de geçerlidir.
Artık “İşte yine yapıyoruz!” aşamasından “Bunlar böyle yapılır!” aşamasına geçilmiştir. Bu,
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istikrarlı bir dünyadır. Kelimenin tam anlamıyla gerçektir. Bundan sonra öyle kolay şekilde
değiştirilemez de. Fakat yine de oluşumunda hiçbir rolleri olmadığından çocuklar için bu dünya,
belki bu dünya niteliğini kazanır ama hâlâ bulanıktır. İşte “[b]ireyin doğal dünyanın gerçekliğine
benzer bir biçimde yüz yüze geldiği, kuşatıcı ve verili bir gerçeklik olması anlamında tam
anlamıyla bir sosyal dünyadan bahsetmek, ancak bu noktada mümkündür.” Bu sosyal dünya, bu
yolla nesnel bir dünya olarak sonraki kuşaklara aktarılır.
Demek ki kurumlaşma sürecinin tamamlandığı bir dünya nesnel bir gerçeklik olarak
tecrübe edilir. Bireyden öncedir; kişisel yaşamlardan bağımsız kendine özgü bir tarihi vardır. Bu
dünya birey doğmadan önce vardı, öldükten sonra da var olmaya devam edecektir. Bireyin hayatı
bu dünyanın nesnel tarihi içerisinde bir “uğrak”tır ancak. “Tarihsel ve nesnel olgular olarak
kurumlar, bireyin karşısına reddedilemez olgular olarak çıkarlar. Kurumlar oradadırlar, bireye
dışsaldırlar ve birey beğensin ya da beğenmesin, kendi gerçekliklerini sürdürmekte ısrarlıdırlar.”

6.4. Bir Nesnel Gerçeklik Olarak Toplum
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere birey, kurumlar karşısında edilgen bir
konumdadır. Bireyin kurumların âkibeti konusunda herhangi bir etkisi yoktur. Ne kadar
değiştirmek ve kurtulmak isterse istesin kurumların varlığı bir şekilde devam eder. Dahası,
kurumlar hem birer olgu olarak hem de üzerinde uyguladığı kontrol aracılığıyla bireyler üzerinde
zorlayıcı bir etkiye sahiptir. Üstelik bireyler bu yönünü fark etmese veya kabul etmese bile
kurumların nesnel gerçekliği azalmaz. Zaten birey açısından toplumsal gerçekliğin büyük bir
bölümü çoğu zaman anlaşılmaz, bulanık, dolayısıyla da baskıcıdır. Kurumlar da toplumsal
gerçekliğin bir parçası olduğu için bireylerin kurumları öğrenmesi kendiliğinden olmaz. Birey,
tabiri caizse dışarı çıkmalı, oraya gitmeli ve kurumları öğrenmelidir. Kuşkusuz doğal dünyadan
farklı olarak toplumsal dünya insan açısından daha bir anlaşılırdır. Buna rağmen birey toplumsal
dünyayı ve dolayısıyla kurumları ancak sonradan öğrenmek ve tecrübe etmek zorundadır.
Ama bu son özellik, yani insanın kurumlar karşısında edilgen konumda oluşu, kurumsal
dünyanın yine de insan eliyle üretilmiş, inşa edilmiş olduğu gerçeğini değiştirmez. İnsan
faaliyetlerinin dışsallaşmış ürünlerinin nesnellik karakteri kazanmasına “nesnelleşme” diyoruz.
Kurumsal dünya da işte bu tür bir nesnelliğe sahiptir; nesnel gerçekliği vardır. Bu anlamda
“nesnellik, insanî tecrübedeki sosyal dünyaya işaret diyor olsa da, onu üreten insan faaliyetinden
bağımsız ontolojik bir statü asla kazanmaz.”
Burada açık bir paradoks var gibidir: İnsan bir yandan toplumsal bir dünya üretmeye
muktedirdir, diğer yandan ürettiği bu toplumsal dünyayı sanki kendi üretmemiş de doğal bir
şeymiş gibi tecrübe eder. Belki de insan ile toplumsal dünya arasındaki bu ilişkinin diyalektik bir
ilişki olduğu söylenebilir. Diğer bir deyişle insan ile toplumsal dünyası arasında bir etkileşim
vardır. Buraya kadar gördüğümüz gibi bu etkileşimin ilk iki unsuru “dışsallaşma” ve
“nesnelleşme”dir. Bir diğer üçüncü unsuru ise “içselleştirme”dir. Bu üç unsuru şöyle de ifade
edebiliriz: İnsan sürekli kendini ifade edecek faaliyetlerde bulunmak zorundadır. Bu faaliyet
102

alanı, insanlar arasında karşılıklı bir ilişkinin ve etkileşimin ortaya çıkmasına yol açar. Bu
etkileşim ise bir süre sonra artık taraflarından bağımsız nesnel bir gerçeklik kazanır. Böylece
toplumsal dünyanın nüvesi oluşur. Nihayet bu nesnelleşmiş toplumsal dünya taraflarca
toplumsallaşma süreci sonucunda içselleştirilir, kendine mal edilir. Bu, aynı zamanda söz konusu
toplumsal dünyanın sonraki kuşaklara aktarılmasını da içerir. Dolayısıyla hakiki anlamda bir
toplumsal dünya, ancak yeni kuşakların ortaya çıkmasıyla mümkündür. Sonuç olarak “[t]oplum,
insanî bir üründür. Toplum, nesnel bir gerçekliktir. İnsan, sosyal bir üründür.”
Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir aşama da kurumların kendilerini meşrulaştırma
ihtiyacının ortaya çıkmasıdır. Her ne kadar toplumsal dünyanın nesnel gerçekliği, bireyler
açısından “heybetli” bir görünüme sahipse de sonraki kuşaklara aktarımında kişisel bir tecrübe
olarak değil de gelenek olarak aktarılır; yani toplumsal dünya böylece tarihsel bir gerçeklik hâline
gelir.

6.5. Toplumsal Kontrolün Ortaya Çıkışı
Hatırlayacak olursak A ve B, toplumsal dünyanın ilk yaratıcılarıdır. Bu dünyayı her an
yeniden inşa ederler. Dolayısıyla inşa ettikleri bu dünyanın ve kurumlarının anlamına hafızaları
aracılığıyla vakıf olabilirler. Örneğin yukarıdaki örneğimizi ele alırsak çimenlere niçin ve ne
zaman basılmaması gerektiği, bunun sonuçları vb. konularda A ve B, bir takım yorumlar
yapabilir, hatta gerektiğinde bu davranış modelini değiştirebilir. Buna karşılık çocukları,
ebeveynlerinden çok farklı bir konumdadır. İçine doğdukları bu dünyayı ve kurumlarını ancak
kulaktan dolma bilgilerle tanırlar; kişisel tecrübeleri yoktur. Örneğin ebeveynlerinden farklı
olarak niçin çimenlere basılmaması gerektiğini bir türlü anlayamayabilirler. Çimenlere
basmamaktansa kesmeyi veya yan gelip yatmayı tercih edebilirler. İşte bu durum da
meşrulaştırma ihtiyacını doğurur. Zira içine doğdukları ve yaşamlarını sürdürdükleri bu dünyayı
yorumlamak zorundadırlar. Bu yorumlama faaliyeti de bir takım formülleri gerektirir. Söz konusu
formüllerin yeni kuşaklar için bağlayıcılık taşıması gerekir. Bağlayıcılık taşıyabilmesi için bu
formüllerin toplumsal dünyanın bütününü en geniş kapsayıcılıkta ve tutarlı bir şekilde izah etmesi
gerekir. Diğer bir deyişle “[t]üm çocuklara, tâbir câizse aynı hikâyenin anlatılması gerekir.”
Zamanla daha da genişleyen bu toplumsal düzenin hem bilişsel hem de normatif düzeyde
girişilecek yorumlardan oluşan koruyucu bir “meşrulaştırmalar şemsiyesi” geliştirmesi
gerekecektir. Söz konusu bu meşrulaştırmalar, yine toplumsallaşma süreci ile sonraki kuşaklar
tarafından öğrenilir. Böylece toplumsal dünya ve kurumları bireyler açısından tam anlamıyla
nesnel bir gerçeklik hâlini alır.
Fakat bu meşrulaştırma süreci her zaman işe yaramayabilir. Ne kadar güçlü olursa olsun
meşrulaştırıcı formüller sonraki kuşaklar tarafından yeterince ikna edici bulunmayabilir. İkna
edici bulsa bile bazıları yine de kurumların gereklerini yerine getirmekten imtina edebilir.
Dolayısıyla kurumların nesnelleşmesi ve tarihselleşmesi sürecinde özel kontrol mekanizmalarının
da geliştirilmesi gerekir. Şimdi bu kontrol mekanizmalarının ortaya çıkma sürecini görelim.
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Ortaya çıkmalarından belirli bir süre sonra toplumsal kurumlar, kendilerini ortaya çıkaran
koşullardan bağımsızlaşır. İşte bu bağımsızlaşma süreciyle birlikte kurumların belirlediği
davranış standartlarından sapmalar da baş gösterir. Bir önceki paragrafta da belirtildiği gibi
özellikle sonraki kuşakların üyeleri, başkaları (bu başkaları ebeveynleri bile olsa) tarafından
oluşturulan davranış standartlarına uymama eğilimi gösterebilir. Yani sonraki kuşaklarda bir
uyma sorunuyla karşılaşılır. İşte uymama eğilimine binaen bir takım müeyyidelerin oluşturulması
gerekir. Kuşkusuz bireyler kendilerine göre kurumlara özel anlamlar verebilir. Fakat kurumlar,
bireylerin verdiği bu anlamlardan bağımsız olarak otorite iddiasında bulunur.
Burada bir çatışmadan bahsedilebilir: Bir yandan kurumlar kendi tanımlarını diretir;
bireyler de bu tanımlara karşı direnir ve yeniden tanımlama girişiminde bulunur. Fakat bu
çatışmanın galibi kaçınılmaz olarak kurumlardır. Zira kurumların, belirli durumlara ilişkin
getirdiği tanımların, bireylerin ayın durumlar için getirdiği tanımlara göre önceliği vardır. Tabiri
caizse “[ç]ocuklara ‘nasıl davranacakları öğretilmeli’ ve bu bir kez öğretildikten sonra da ‘hizada
tutulmalıdırlar’”. Bu öğretme ve hizada tutma aynı şekilde ebeveynler için de geçerlidir aslında.
“Davranış ne denli kurumlaşırsa, o denli öngörülebilir hâle gelir ve böylece de o denli kontrol
altına alınır.” Kurumlar tarafından uygulanan bu zorlayıcı davranış standartlarının daha etkili
olabilmesi, bireylerin toplumsallaşmasıyla doğru orantılıdır. Toplumsallaşma ne kadar etkiliyse
kurumların zorlayıcılığı da o kadar etkindir.
Aslında çoğu zaman eğer kurumsal yapı yeterince güçlü bir işleyişe sahipse bireylerin
istenen davranışı kendiliğinden gerçekleştirme ihtimali de artar. Bireyler, söz konusu davranışı
kurumların ona yüklediği anlam düzeyinde kabul ederse direnme ve muhalif standartlar
oluşturma yoluna gitmeyecektir. Böylece davranışın öngörülebilirliği artacak ve kontrol altına
daha kolay alınabilecek, farklı zorlayıcı müdahalelere gerek kalmayacaktır. Nitekim yukarıda da
söylediğimiz gibi bugün bizim toplumsal kontrol dediğimiz mekanizmaların işleyebilmesi için de
ancak bireylerin toplumsallaşma sürecinde bir kırılmanın ortaya çıkması, yani kurumların
getirdiği söz konusu davranış standartlarına direnmesi gerekir.
Toplumun nasıl kurulduğunu ve toplumsal kontrol düşüncesinin nasıl ortaya çıktığını
daha iyi anlayabilmek için aşağıda yer alan hayli ilginç şu metni okumakta fayda vardır.
“İçimizden biri, bir tanıdığının evine gidiyor olsun, yine tanıdığı başka bazı kimseleri de
orada toplanmış bulacağını bilmektedir. Toplantının genel nedeninin ya da bahanesinin ne olduğu
fark etmez, yeter ki resmi değil de özel nitelikli olsun […] Benim o toplantıya gidişim kendi
irademin ürünü olan bir edimdir, orada beni kişisel olarak ilgilendiren bir şey yapma yolundaki
niyetime uyarım. Yapmaya niyetlendiğim o şey de bir eylemden ya da karmaşık bir eylem
dizisinden oluşuyor olabilir. Şimdi buradaki irdelememiz açısından ha biri ha öteki. Önemli olan,
yapacağım her şeyin benim aklıma gelmiş, benden kaynaklanmış olması, benim açımdan anlam
taşıması. Üstelik o yapacağım başkalarının yapmış olduklarının aynı bile olsa, önemli olan şimdi
onu kendi hesabıma, salt benden doğduğundan ya da benim içimde yeniden doğduğundan
yapmam. Çünkü o edimler insan davranışının en göze çarpan iki özgün niteliğini taşır: benim
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irademden doğarlar, özneleri tam anlamıyla ben olurum, nedenlerini anlarım, yaptığım şeyi,
neden ve niçin yaptığımı anlarım.
Şimdi işin şaşırtıcı yanı geliyor. Ahbabımın evine vardığımda, insanların toplanmış
bulundukları salona girince ilkin ne yaparım? Başlangıçta, başka her şeyden öncelikli olarak,
orada çalmaya hazırlandığım davranış melodisinin ilk notası olarak yaptığım nedir? Acayip bir
şeydir, evet, acayip bir şey, çünkü kendimi orada bulunanların her birinin yanına yaklaşıp elini
tutmaktan, sıkmaktan, sallayıp bırakmaktan oluşan bir işleme dalmış bulurum. O yaptığım işleme
selamlama deniyor. İyi de, benim oraya gidişim bunu yapmak için miydi? Başkalarının elini
tutup sıkayım, onlar da benim elimi tutup sıksınlar diye mi? Hayır. O işlem benim kendi
hesabıma yapmaya niyetlendiğim şeyler listesinde yer almaz. Önceden tasarlamamışımdır. Beni
ilgilendirmiyordur. İlle yapayım diye bir iddiam yoktur. Hatta belki rahatsız bile eder.
Dolayısıyla, yapanın, uygulayanın ben olduğum kuşku götürmüyorsa da, kendi içimden gelen bir
şey değildir.
Selam nedir öyleyse? Beni o denli ilgilendirmeyen bir şeydir ki, doğrudan doğruya
sıktığım her elin sahibiyle de arasında bir bağlantı kurmam, o da benim karşımda aynı
durumdadır. Söyleyeceklerimiz -zaten bu yüzden söyleyeceğiz ya- o selam ediminin, biz her ne
kadar somut olarak birbirine el veren iki insan, iki bireysek de, bireylerarası ya da insanlararası
bir ilişki olmadığını açık seçik fark etmemizi sağlayacak. Ne ben ne de o olan, ama ikimizi de
yönelten ve sanki bizim üstümüzde bulunan bir kimse ya da bir X o verdiğimiz selamın yaratıcı
ve sorumlu öznesidir. Selamın genel çizgisine benim tarafımdan katılmış pek ufak bazı özellikler
ya da ayrıntılar bulunabilir gerçi, ama bunlar tam olarak selamın kendisi değildir, benim
neredeyse gizlice araya sokuşturduğum, açıkça görülmeyen şeylerdir. Örneğin elimi az ya da çok
bastırma, geri çekme, karşımdakinin elini sallama, tutma, bırakma ritmim gibi. Gerçekten de iki
eli tıpatıp birbirinin aynı biçimde sıkmayız. Ne var ki hareketin o hafif duygusal, gizli, kişisel
bileşeni selamın kendisine dahil değildir. Selamın örgüsüne kendimce eklediğim belli belirsiz bir
nakıştır. Selamı katı bir çerçeve izler, şeması hep aynıdır, herkesçe bilinen ve alışılmış biçimde
karşınızdakinin elini yakalar, sıkar -az ya da çok sıkmanız fark etmez- bir an sallar, sonra
bırakırsınız.
[…]
Öyleyse, her birimiz selam verdiğinde ne olduğunu iyice göz önünde tutarak, bu
edimimizde apaçık ortaya çıkan en önemli özellikleri zihnimize bilinçli olarak yerleştirelim. 1.
Benim, bir insan varlığı olarak uyguladığım bir edimdir. 2. Ama her ne kadar uygulayan bensem
de, benim aklıma gelmiş, benim kendi icadım ya da düşüncem değildir, başkalarına, ötekilere,
öyle yapan herkese öykünerek yinelediğim bir şeydir. Bana dışarıdan gelir, benim
bireyselliğimden kaynaklanmaz, ama aslında hiçbir belli kimseden de doğmuş değildir. Başka
bütün bireylere de bana olanın olduğunu görürüm, yani onu herkes yapıyor, yapılıyor diye
yaparlar. Dolayısıyla, bireydışı kökenli bir edimdir, ne benim, ne senin ne de belli hiçbir
kimsenindir. 3. Ama, bu edimin yaratıcısı, ne ben ne sen olduğumuz bir yana, bizimkinin salt
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yineleme olduğu bir yana, zaten kendi doğal irademle uyguluyor da değilimdir; dahası, çoğu
zaman dişimi sıkarak yaptığım bir şeydir; aslında senin de, bütün senlerin de aynı durumda
olduğundan kuşkulanırım. 4. Sonuçta bir insan varlığı olarak ben, insana özgü sayılacak her
eylemin vazgeçilmez niteliklerinden ikisinin eksik olduğu bir edimi gerçekleştirmek durumunda
kalırım: gerçekleştiren öznenin zihninden doğmayan, iradesinin ürün olmayan bir edimi. Bu
haliyle, bir insan davranışından çok, mekanik, insanlıkdışı bir davranışa benzer.
Ama şimdi en kötüsü geliyor, çünkü o el verip el sıkmak işlemim, toplantıya yapmayı
önceden tasarlamaksızın gittiğim bu işlem yalnız benim aklıma gelmemiş, benim isteğim
çerçevesinde olmamakla kalmaz, üstelik son derece temel nitelikli, basit, sık sık yapılan bir şey
olmakla birlikte, ben onu anlıyor bile değilimdir. Nitekim, şöyle böyle tanıdığım insanlarla karşı
karşıya gelir gelmez neden ilk iş olarak el sıkma denen o acayip işlemi yapmam gerektiğini
bilmem.
[…]
Mademki selam verme edimini anlamıyoruz, zaten bizim kafamızdan çıkmış olamazdı;
öte yandan, madem ki bizim için anlamsız, yapmayı da istemeyiz. İnsan yalnız anlayabildiği şeyi
yapmak ister. Dolayısıyla şu açıkça belli ki, birini selamlamak için el verdiğimizde ne yaptığımızı
bilmeden -bu nedenle insanlığa sığmayan bir biçimde- selam verdiğimiz bir yana, bunun
sonucunda o işlemi istemeden, irademize, keyfimize, zevkimize aykırı olarak yaparız. Yani
anlaşılmazlığı bir yana, üstüne üstlük istekdışı, bazen isteğe karşı bir eylem söz konusu, ki bu
sonuncusu ayrıca bir insanlıkdışı özellik oluyor. Ama insan severek yapmadığı şeyi sevmeden
yapar, sevmeden yaptığını da zorla ya da güç bela yapar. Gerçekten de selam verme güç bela
yaptığımız bir işlemdir, ikinci kattan düşen birinin bir güç sonucu, yani yerçekimi gücüyle
düşmesinden pek farklı değildir.
[…]
Peki, güzel ama, kimdir bizi zorlayan? Yanıt kuşku götürmez: görenek. İyi de, bizi
zorlayacak kadar güçlü olan o görenek de kim? Göreneğin o güçlü kuvvetli atleti kim oluyor?
[…]
Dünyaya geldiğimizden itibaren, bir görenekler deryasına gömülmüş yaşarız, görenekler
karşılaştığımız ilk ve en güçlü gerçekliktir; dar anlamda çevremiz ya da toplumsal ortamdırlar,
içinde yaşadığımız toplumdurlar. O toplumsal ortam ya da görenekler ortamının aracılığıyla
insanların ve şeylerin dünyasını görürüz, evreni görürüz.
[…]
Öyleyse buradan ortaya çıkan sonuç ve anlam şu oluyor: Bir kimseyi iyi tanıdığımız ve o
nedenle görenekler olmasa da bize nasıl davranacağını tahmin edebildiğimiz zaman, selamlamak
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zorunda olmadığımızı duyarız; selamlama karşımızdaki kimse bizim için belirli bir bireysel
yaşam olmaktan, falan kişi olmaktan çıkıp da, rasgele biri, herkes olduğu oranda ağırlık kazanır.
Şimdi ‘herkes’ sözcüğünün nasıl soyut birey, yani biricik ve eşsiz bireyselliği boşaltılmış,
herhangi biri, bireyselliğinden çıkmış birey anlamına geldiğini görüyoruz; sözün kısası
‘neredeyse birey’ olan biri.
O halde, karşılaştığımız o neredeyse bireyin nemenem bir kişi olduğunu, bize nasıl
davranacağını bilmediğimizden, ben de onun için bir neredeyse birey olduğum için o da benim
davranışımı öngöremediğinden, o öngörünün eksikliğinde, onunla herhangi bir olumlu şey
yapmadan önce, karşılıklı olarak, gezegenin o bölümünde yürürlükte ya da geçerli olan davranış
kurallarını kabullenme kararlılığımızı birbirimize bildirme zorunluluğunu duyarız. Bu bize o
insanla yapacağımız şey ve kendisine nasıl davranmamız gerektiği açısından kocaman bir dizi
sağlam nirengi noktası, sakin ve güvenceli yol sağlar. Kısacası, el verdiğimizde karşılıklı barış ve
toplumsallık isteğimizi ortaya koyarız; karşımızdakiyle toplumsallaşırız.
[…]
İşte böylece el sıkma ve genelde selam denen hiyeroglifin, bilmecenin çözümlendiğini
fark ediyoruz; şimdi onun başlı başına hiçbir anlam taşımadığını görüyoruz; selam başlı başına
somut bir değer taşıma iddiasıyla yapılan belli bir işlem değildir, tam tersine, karşımızdakine
birtakım ortak göreneklere boyun eğeceğimizin bildirilmesidir; insanlarla ilişkimizi başlatan bu
edimle karşılıklı olarak, o toplumsal öbekte yürürlükte olan tüm öteki göreneklere uymaya hazır
olduğumuzu bildiririz; o yüzden, başlı başına olumlu bir iş değildir, kendi yararlı içeriği bulunan
bir görenek değildir, bütün öteki görenekleri simgeleştirir, göreneklerin göreneği, kabilenin
parolası ya da işaretidir. Onu her türlü toplumsallığın örneği olarak seçmiş olmamız için alın size
bir neden daha.
[…]
Bir an için, bu gece, bir büyüyle selamın ortadan kalktığını, böylelikle, yarın
tanıdıklarımıza rastladığımızda, önceden o süsleyici selam ilişkisi olmaksızın, onlarla somut
ilişkimize başlamak durumunda kaldığımızı düşünelim. En sürekli ve ileri yakınlık içinde
yaşadığımız kimseler dışındakilerle o başlangıcın güç, sert, saygısız olduğunu duymaz mıyız?
Çünkü bu durumda aslında rastlaşma denen şey olmaz; örneğin sürekli olarak aynı çatı altında
yaşadığımız kişilere -ana babamıza, çocuklarımıza, en yakın akrabalarımıza- ‘rastlamayız’.
Tersine, çevremizde bulunmazlarsa garip olur. Buna karşılık, öteki kişi eğer yakınımızsa, öteki
kişiyle iki ayrı karşılaşmamızda hemen hiçbir zaman ikimizin de aynı insani yakınlık düzeyinde,
birbirimize karşı aynı ruh hâli içinde bulunmadığımızı algılarız. Belli bir karara uymaksızın,
karşımızdakinin bizi nasıl karşıladığını hesaplamak falan gibi bir şey oluşur, her durumda onunla
temasımızın daha soğuk mu, daha sıcak mı olduğunu bize bildiren bir çeşit toplumsallık ya da
dostluk termometresi ediniriz. Selam, tanıdığımıza ilk söyleyeceğimiz şeyde isabetli
davranmamıza yarar. Birbirlerini selamlamaya gerek duymayan herhalde yalnız meleklerdir,
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birbirlerine karşı saydamlar ya. Ama birbirine karşı az çok gizemli, sırlı, yalnız bu yüzden bile az
çok tehlikeli olmak insanların o denli içine sinmiştir ki, o sürekli eksiklik ya da minik dram
birlikte yaşamamıza tat tuz katan bir şeye dönüşmüştür; öyle ki eğer hepimiz saydam olsak,
içimiz dışımız bir olsa, müthiş bir düşkırıklığına uğrarız ve bizi durmadan çevremizdekilerle
çatıştıran o saydam yaşantıyı ne yapacağımızı bilemeyiz.
[…]
[B]ugün selamın hâlâ belli belirsiz de olsa bir oranda yararı varsa, bu ancak tanıdıklar söz
konusu olduğundadır; buna karşılık, kentin sokaklarından geçerken karşılaştığımız yabancılarla
geçerli değildir. Peki ama, tanıdıklar yerine, yabancılar karşısında daha çok işe yaramaz mıydı?
Neden bize tanıtılmış bir kimseyi selamlarız da, hiç tanımadığımızı selamlamayız? Oysa çölde ya
da vahşi ormanlarda bir bakıma bunun tam tersi olur, ufukta beliren adsız adam karşısında daha
uzun ve ayrıntılı bir uygulamaya girişiriz. Böyle olmasının nedeni hemen göze çarpıyor. Kent
sürekli olarak birbirini tanımayan kimselerin yaşadığı bir yer olduğundan, o insanların
karşılaşmalarını ve birlikte yaşamlarını düzenlemek için selam gibi hafif etkili, yani sonuçta
işlevi süsleme olan bir görenek yeterli değildi. Böylece selam daha az tehlikeli ortamlara,
tanıdıkların oluşturdukları, sınırları baştan belirlenmiş öbeklere indirgendi. Birisi iki kişiyi
birbirine tanıştırdığı zaman, karşılıklı olarak onların barışçı karakterlerinin ve iyi niyetlerinin
kefili sayılır. Kentte, özellikle büyük kentte birbirini tanımayan iki kişinin sürtüşmesini önlemek
için toplumun daha buyurgan, daha enerjik ve kesin bir görenek yaratması gerekmiştir: O
görenek en basitinden polistir, güvenlik güçleridir, jandarmalardır.”
(Yukarıdaki metin Ortega y Gasset, İnsan ve “Herkes”, çev. Neyire Gül Işık, İstanbul,
Metis Yayınları, 1995, s. 175-213’den özetlenerek alınmıştır.)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanı hayvandan ayıran en önemli özellik toplumsallıktır. Hayvandan farklı olarak insan,
biyolojik varlığının kendisine kazandırdığı genetik özelliklerinin yanı sıra dünyaya geldiği andan
itibaren başka özellikler de geliştirir. Bu, biyolojik belirlenime tabi olmadığı anlamına da gelir.
İnsanın biyolojik belirlenime tabi olmayıp doğduğu andan itibaren çevresiyle kurduğu ilişki
sonucunda elde ettiği yeni özellikler, “dünyaya açık” olmasını sağlar. İnsanın nasıl bir yaşam
sürdüreceği büyük ölçüde önceden belirlenemez. Yani insan yaşamı bir imkân ve ihtimaller
toplamıdır. Bu özelliği sayesinde insan toplum dediğimiz yaşama düzenini inşa eder. Demek ki
toplum insanlar tarafından inşa edilir. Fakat bu durum nesnel bir gerçekliği olmadığı anlamına da
gelmez. Toplumun kurulması sürecine baktığımızda önce insanın çevresiyle kurduğu ilişkide
kendisini ifade etmesi gelir. Dışsallaşma diyebileceğimiz bu aşamada insanlar arasında belirli bir
etkileşim doğar. Ardından bu etkileşim insanlar arasındaki ilişkinin nesnel bir düzene tabi
tutulmasını getirir. Bunu sağlayan da insanların karşılıklı eylemlerinin kurumlar hâline
dönüşmesidir. Bu, nesnelleşme aşamasıdır. Nesnelleşme aşaması kurumların eliyle işleyen bir
yaşama işaret eder. Bu kurumlaşma aynı zamanda bir öngörülebilirlik imkânı da sağlar. Kurumlar
bir süre sonra kendi kurallarını dayatmaya başlar. Bu kurallara uymayanların çıkması gayet
doğaldır. Dolayısıyla kurumlar kendilerini meşrulaştırma ihtiyacı duyar. Bu da kişilerin
kurumları içselleştirmelerini sağlar. İçselleştirme diyebileceğimiz bu aşamada söz konusu
kurumların kurallarına uymayanlar, yani içselleştiremeyenlere karşı bir takım zorlayıcı tedbirler
alınır. Toplumsal kontrol dediğimiz mekanizmanın kökeni işte bu zorlayıcı tedbirlerdir.
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Bölüm Soruları
1. “Dünyaya açıklık” ne anlama gelir?
a.

İnsanın bilgili ve kültürlü oluşu

b.

İnsanın diğer canlılarla barış içerisinde yaşaması

c.

İnsanın çevre sorunlarına duyarlı olması

d.
İnsanın hayvanlara nispetle hem yeryüzünün daha geniş bölümüne yerleşmiş
olması hem de çevresiyle kurduğu ilişkinin bütünüyle biyolojik yapısı tarafından belirlenmemiş
olması.
2. “İnsan doğası” ifadesi neyi anlatır?
a.

İnsan yaşamının biyolojik açıdan belirlenmiş olması

b.

İnsan yaşamının ırk özellikleri açısından belirlenmiş olması

c.

İnsan yaşamının antropolojik özellikler açısından belirlenmiş olması

d.

İnsan yaşamının ekonomik özellikler açısından belirlenmiş olması

3. Alışkanlık ürünü faaliyetlerin birden fazla kişi tarafından karşılıklı olarak belirli bir tipe
uygun hâle getirilip tasnif edilmesine ne isim verilir?
a.

Sosyalleşme

b.

Kurumlaşma

c.

Nesnelleşme

d.

Meşrulaştırma

4. Aşağıdakilerden hangisi toplumun kurulmasında ortaya çıkan aşamalardan değildir?
a.

Olgunlaşma

b.

Dışsallaşma

c.

Nesnelleşme

d.

İçselleştirme
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5. Bireylerin toplumsallaşma sürecinde bir kırılmanın ortaya çıkması ve kurumların
getirdiği davranış standartlarına direnmesi durumunda karşılaşacağı tepkiye ne ad verilir?
a.

Savaş

b.

Rekabet

c.

Çatışma

d.

Toplumsal kontrol

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d
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7. TOPLUMSAL KONTROL
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Giriş
7.2. Toplumsal Kontrol Kavramı
7.2.1. Toplumsal Kontrolün Tanımı ve Amacı
7.2.2. Toplumsal Kontrol – Toplumsal Düzen İlişkisi
7.2.3. Toplumsal Kontrol Türleri
7.3. Modern Toplum ve Toplumsal Kontrol
7.3.1. Modern Toplum
7.3.2. Toplumsal Kontrolün Değişen Anlamı
7.4. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumsal kontrol deyince ne anlaşılması gerekir?

2)

Toplumsal kontrol ile toplumsal düzen arasında nasıl bir ilişki vardır?

3)

Modern toplumlarda toplumsal kontrol ne ifade eder?
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Anahtar Kavramlar
•

Toplumsal kontrol

•

Toplumsal düzen

•

Modern toplum

•

Geç modernite

•

Risk toplumu
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7.1. Giriş
Sosyal bilimcilerin üzerinde en fazla durduğu temel meselelerin başında bireylerin,
grupların ve toplumların bir arada nasıl var olabildiğidir. Davranış kalıpları, gelenek ve
görenekler, alışkanlıklar, resmi örgütler ve kurumlar nasıl ortaya çıkar, süreklilik kazanır ve
yeniden üretilir? Toplumun kaos değil de bir düzen şeklinde yaşanabilmesi için toplumsal
aktörler, hem bireysel olarak hem de toplu hâlde bilinçli veya bilinçsiz olarak normlara ve
kurallara uyar hâle nasıl gelir? Ve tabi ki bu düzene aykırı davrandıklarında ne olur? İşte bu ve
benzeri sorular da bize gösteriyor ki toplumsal yaşamı anlamada “toplumsal kontrol” son derece
önemli ve faydalı bir kavramdır.

7.2. Toplumsal Kontrol Kavramı
7.2.1. Toplumsal Kontrolün Tanımı ve Amacı
Bugün sosyal bilimler alanında toplumsal kontrol terimi, çoğunlukla sapkın davranışa
karşı gösterilen örgütlü tepki biçimi olarak kullanılır. Örneğin Visions of Social Control (1985)
isimli hayli etkili kitabında Stan Cohen toplumsal kontrolü şöyle tanımlar:
“[Toplumsal kontrol] suça, çocuk suçluluğuna ve sapkın ve/veya toplumsal açıdan
sorunlu bütün davranış türlerine yönelik örgütlü karşılıklardır. Bu karşılık, söz konusu davranışın
gerçekleşmesinden veya failin tespitinden sonra geliştirilen tepkisel veya söz konusu davranışın
gerçekleştirilmesini önlemek amacıyla koruyucu bir karşılık olarak düşünülebilir” (Aktaran
Innes, 2003:3).
Keza Donald Black de toplumsal kontrolün, toplumsal yaşamın normatif boyutunu
oluşturduğunu, sapkın davranışın ve yasaklama, suçlama, cezalandırma ve tazmin etme gibi bu
davranışa karşı geliştirilen tepkilerin toplamı olduğunu belirtmektedir.
Toplumsal kontrolün belirli bir amacı vardır. Toplumun geri kalanı tarafından sapkın,
suçlu, sorunlu görülen kişilerin davranışlarını kontrol etmede kullanılır. Kuşkusuz farklı
kültürlerin hangi davranışları sorunlu kabul ettiği ve nasıl karşılık verdiği değişkenlik gösterir.
Sorunun kaynağı, suça, sapmaya, ahlaksızlığa, kötülüğe veya uyumsuzluğa atfedilir. Sorunlu
davranışla mücadelede ise cezalandırma, tedavi etme, yoksun bırakma, izole etme veya önleme
gibi araçlar kullanılabilir. Bütün bu farklılığa rağmen toplumsal kontrol düşüncesinin temelinde
bir şekilde sapkın kabul edilen davranış üzerinde kontrol tesis etme amacı vardır.
Bu alandaki sosyoloji literatürüne bakıldığında toplumsal kontrolün belli başlı şu
anlamlarda kullanıldığı görülmektedir:
1.
Temel bir toplumsal sürecin veya koşulun betimlenmesi (Bu daha çok klasik
sosyolojinin yaklaşımıdır ve 20. yüzyılın ilk yarısında yaygın kullanılmıştır).
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2.
Normlara
başlanmıştır).

uymayı

sağlayan

bir

mekanizma

(1950’lerde

kullanılmaya

3.
Toplumsal düzen hakkında araştırma yapıp veri toplamada kullanılan bir yöntem
(Daha çok günümüzde kullanılan bir yaklaşımdır, fakat daha eski yaklaşımlara bir dönüş
anlamına da gelmektedir).
Bu noktada sosyalleşme ile toplumsal kontrol kavramlarını birbirine karıştırmamak
gerektiği belirtilmelidir. Zira bazı yazarlar toplumsal kontrolü, toplumsal grupların yaşam
tarzının ve toplumsal pratiklerinin bir ifadesi ve bu pratiklerin inşası olarak tanımlar. Fakat bu
tanım toplumsal kontrolü birbirinden çok farklı durumları ve davranışları aynı potada eriten hayli
geniş bir tanımdır. Yine de bu geniş tanım, toplumsal kontrol ile eşitsizlik, iktidar, zorlama,
toplumsallaşma ve ikna gibi toplum bilimlerinin temel kavramlarının bir şekilde ilgili olduğunu
gösterir.
Yukarıda verdiğimiz tanım, toplumsal kontrolü sapkın eylemlere karşı geliştirilen
programlanmış tepkiyle sınırlandırır. Bununla birlikte devletin yanı sıra özel şirket çalışanları
veya psikiyatr gibi daha özerk profesyonel özneler tarafından uygulanan dolaysız toplumsal
kontrol mekanizmalarını da kapsar. Örneğin Donald Black gibi araştırmacılara göre, devlet ve
hukuk eliyle uygulanan toplumsal kontrol mekanizmalarına odaklanan çalışmalar, toplumsal
davranışlara yönelik gündelik hayatta karşımıza çıkan kontrol mekanizmasının çok az bir
bölümünü oluşturur. Toplumsal kontrolün aşağıdan yukarıya işleyen yönü bu gibi çalışmalarda
görmezden gelinir. İnsanlar, devlet eliyle uygulanan ve hukuk tarafından da desteklenen
toplumsal kontrol mekanizmalarına zannedildiğinin aksine çok nadiren başvurur. Pek çok
uyuşmazlık hukuka veya resmi toplumsal kontrol yollarına başvurulmaksızın çözülür. Çözüm,
çoğu zaman uzlaşma yoluna gitmektir. Sapma davranışı hoş görülür. İlişki mesafesi arttıkça
resmi toplumsal kontrol mekanizmaları gündeme gelir. Kişiler birbirini tanıyorsa aralarındaki
uyuşmazlığı resmi kontrol mekanizmasıyla çözme yoluna o kadar az başvururlar. Batı
toplumlarında suç kontrolü ismi verilen faaliyet alanı, pek çok durumda toplumun kendi kendine
yardımı şeklinde anlaşılabilir. Kişiler, birbirleri üzerinde belirli bir ölçüye kadar kendi
kontrollerini uygularlar. Dolayısıyla toplumsal kontrol mekanizmalarının önemli bir bölümünün
resmi olmayan bir temeli vardır.

7.2.2. Toplumsal Kontrol – Toplumsal Düzen İlişkisi
Bu bölümün başında da belirtildiği üzere toplumsal kontrol ile toplumsal düzen arasında
yakın bir ilişki vardır. Dolayısıyla toplumsal kontrolü daha iyi anlayabilmek için toplumsal
düzenden ne anlaşılması gerektiğinin de açıklanması gerekir. Konumuz açısından bir tanım
yapmak gerektiğinde ünlü ABD’li sosyolog Erving Goffman’ın 1971 tarihli Relations in Public
isimli kitabında toplumsal düzen için söylediği şu satırları ödünç alabiliriz:
“Kişiler kendi aralarında düzenli ilişkilere girdiği zaman, toplumsal rutinler veya
pratikler, yani kurallara uyarlanma şekilleri geliştirirler. Bunlar arasında uyma davranışı,
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arkasından dolanma, gizli sapma, mazur görülebilir ihlaller, saldırgan ihlaller vb. yer alır. Çeşitli
saiklerle gerçekleştirilen ve farklı işlevlere sahip bu davranış örnekleri, temel kurallara dayalı bu
rutinler hep birlikte ‘toplumsal düzen’ dediğimiz şeyi oluşturur” (Aktaran Innes, 2003:6).
Bu tanımdan hareketle toplumsal kontrol ile toplumsal düzen arasındaki ilişkiyi izah
edebiliriz. Toplumsal kontrolün uygulanması çoğu zaman belirli bir toplumsal düzenin
korunmasını amaçlar. Buna karşılık toplumsal düzen dediğimiz şey, sadece toplumsal kontrol
mekanizmalarının bir ürünü değildir. Toplumsal düzen kavramı, bir toplumun varlık koşullarına
işaret eder. Doğası gereği her toplum, belirli seviyede bir örgütlenmeyi, dolayısıyla da bir
toplumsal düzeni içerir. Toplumsal düzen statik değildir. Sürekli işler hâldedir. Üyelerinin
tutumları, değerleri, pratikleri, kurumları ve eylemleriyle birlikte üretilir ve yeniden üretilir.
Dolayısıyla toplumsal düzen, çeşitli düşünceler, eylemler ve etkileşimlerden oluşur. Bunlar
toplumsal örgütlenmenin devam eden inşasına katkıda bulunur. Toplumsal düzeni oluşturan
pratikler ile toplumsal kontrol mekanizmaları arasındaki sınır, önceden belirlenmiş olmadığı gibi
statik de değildir ve zamanla değişebilir. Böyle bir ayrım gözetmek, toplumsal kontrol
kavramında zamanla görülen değişikliklerin yol açtığı bir yanlış anlamayı da önleyebilir. Zira
toplumsal düzen, toplum olma durumuna ve buna ilişkin bilginin, bunu oluşturan değerlerin,
eylemlerin, kurumların ve oluşumların örgütlü bir şekilde düzenlenmesine işaret eder. Buna
karşılık toplumsal kontrol, söz konusu toplumsal düzenden sapanı veya bu düzenle çatışanı
yönetme teşebbüslerine eşlik eden işleyişe işaret eder.
Toplumsal düzen ile toplumsal kontrol arasındaki ilişkiden sonra farklı toplumsal kontrol
türleri hakkında bilgi verilebilir.

7.2.3. Toplumsal Kontrol Türleri
Öncelikle üzerinde durulması gereken, “resmi toplumsal kontrol” ve “gayri resmi
toplumsal kontrol” ayrımıdır. Literatürde önerilen bir tanıma göre resmi toplumsal kontrol,
hukuka dayanan veya hukukun bilgisi dahilinde gerçekleştirilen kontrol durumları için geçerlidir.
Bunun dışındaki durumlarda geçerli olan kontrol türü ise resmi olmayan toplumsal kontroldür.
Fakat bu ayrım eleştirilmektedir. Ampirik açıdan incelendiğinde bu ayrımın fazla basit,
kontrol meselesinin karmaşıklığını izahta başarısız olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin hukuku
uygulamakla görevli polis ve benzeri öznelere bakıldığında hukukun yeterince uygulanmaması
yönünde bir eğilimin olduğu gözlenebilir. Pek çok uyuşmazlığın resmi olmayan yollarla
çözüldüğünden daha önce de bahsetmiştik. Bu örneklerin resmi toplumsal kontrole mi yoksa
gayri resmi toplumsal kontrole mi girdiği açık değildir. Bunun dışında daha çarpıcı bir başka
örnek ise okul kurumudur. Gençler üzerinde belirli normları uygulamakla ve belirli tür bir bilgi
vermek suretiyle okul kurumu, karmaşık toplumlarda potansiyeli en yüksek ve önemli toplumsal
kontrol kaynaklarından birisidir. Bununla birlikte çoğu kişi bu işlevini kabul etmekle birlikte
okulun asli amacının bu olmadığını söyleyecektir. Dolayısıyla okulun resmi veya gayri resmi
toplumsal kontrol mekanizması olup olmadığı konusu çok net değildir.
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Toplumsal kontrolle ilgili bir başka ayrım “önleyici toplumsal kontrol” ile “tepkisel
toplumsal kontrol” arasındadır. Tepkisel toplumsal kontrol türleri, herhangi bir davranış
gerçekleştikten sonra devreye girer. Bir suçun işlenmesinden sonra polisin soruşturma başlatması
buna örnektir. Buna karşılık önleyici toplumsal kontrol türleri, belirli bir davranışın veya suç
teşkil eden eylemin nerede ve ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin ihtimallerin hesaplanması ve
buna bağlı olarak bir takım önlemlerin alınması gibi önlemleri içerir. Önleyici toplumsal kontrol
türlerinin geliştirilmesi ve toplumsal sorunlara uygulanması, geç modernite dönemi toplumsal
kontrol araçlarıyla ilgili en fazla tartışılan konulardan biridir.
Bir başka ayrım ise “katı” ve “yumuşak” kontrol türleri arasındadır. Katı toplumsal
kontrol türleri, zorlama içerir ve bu zorlayıcılık eylemin kontrolünde açıkça ortaya çıkar. Buna
karşılık yumuşak kontrol türleri, psikolojik veya terapi cinsinden teşhis, ikna ve müdahale
yöntemlerini içerir. Amacı, resmi kontrol mekanizmalarında görülen daha sert ve zorlayıcı
yöntemlere başvurmaksızın sapma davranışıyla uğraşmaktır.
Diğer bir ayrım “yukarıdan aşağıya” ve “aşağıdan yukarıya” toplumsal kontrol türleri
arasındadır. Bu ayrım daha çok iktidar ilişkileri alanında ortaya çıkar. “Yukarıdan aşağıya”
toplumsal kontrol en yaygın olanıdır. Daha güçlü veya otorite sahibi bir kişinin, daha güçsüz
kişiler veya gruplar üzerinde uyguladığı kontrol türüdür. Daha az karşılaşılmakla birlikte
“aşağıdan yukarıya” toplumsal kontrol de olabilir. Burada daha güçsüz olan, güçlünün
davranışlarını şekillendirecek bir kontrol uygular.
Literatürde toplumsal kontrolün saf şekli olarak dört toplumsal kontrol mekanizmasından
bahsedilir. Bunların her biri kendine göre bir sapkınlık tanımı getirir, buna uygun çözüm
yöntemleri geliştirir, kendine özgü bir dili ve mantığı vardır.
Bunlardan ilki “cezai kontrol”dür. Burada, yasaklanan bir davranışı gerçekleştirene acı
vermek asıldır. Ahlaki bir niteliği vardır. Hukuki veya hukuk dışı bir takım davranış
standartlarına aykırı davrananın cezalandırılması amaçlanır. Cezai kontrol sadece dışa yansıyan
bir uyumsuzluk veya aykırılık durumunu dikkate almaz. Aynı zamanda belirli bir zihin durumunu
da gerektirir. Bu da niyettir; bile isteye hareket etmektir. Cezalandırma, sadece yanlış bir
davranışı gerçekleştirme niyeti olan veya isteseydi bu davranışı gerçekleştirmekten kaçınabilecek
durumdaki faile uygulanır. Dikkat edilirse burada daha çok failin niyeti ve davranışları öne çıkar,
mağdurun acıları değil. Nitekim amaç failin suçlu veya masum olup olmadığını tespit etmektir,
mağdurun kayıplarını gidermek tali bir öneme sahiptir. Cezai kontrol özünde ahlakidir. Ahlaki
açıdan yanlış olan davranışından ötürü failin kendisinden intikam alma düşüncesine dayanır. Fail,
sadece ahlaken yanlış bir davranış yaptığından ötürü cezalandırılmaz, cezalandırılmanın nasıl
olacağı da ahlaki bir meseledir. Amaç cezalandırma olduğundan cezai kontrol iknai değil
zorlayıcıdır.
Diğer toplumsal kontrol türü “tazmini kontrol”dür. Burada fail, mağdura karşı belirli bir
borç altındadır ve bunu ödemekle yükümlüdür. Buradaki amaç mağdurun zararını gidermektir.
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Bir kere bu zarar giderilirse anlaşmazlık sona ermiş, toplumsal kontrol de amacına ulaşmış
sayılır. Cezai kontrolden farklı olarak burada niyetin pek önemi yoktur. Önemli olan belirli bir
eylem ile yol açtığı zarar arasında bir bağ kurulup kurulamayacağıdır. Bu eylemin bile isteye
yapılıp yapılmadığı o kadar da önemli değildir. Suçtan ziyade zarar öne çıktığı için tazmini
kontrol nispeten daha az ahlakidir. Meydana gelen zarardan kimin sorumlu olduğundan çok bu
zararı kimin ödeyeceğinin tespiti önem taşır. Zarar giderildikten sonra mesele kalmaz, toplumsal
kontrol amacına ulaşmış sayılır.
Üçüncü toplumsal kontrol türü “uzlaştırıcı kontrol”dür. Burada taraflar birlikte veya
üçüncü bir tarafın yardımına başvurarak hareket eder. Uzlaşmazlığın çözümü karşılıklı pazarlık
usulüyle olur. Dışarıdan uygulanan zorlayıcı müeyyideler yoktur. Uzlaştırma da taraflar
arasındaki ilişkiye odaklanır. Bireysel sapma davranışları üzerinde durulmaz. Amaç çatışma
hâlindeki tarafları bir şekilde uzlaştırmaktır. Taraflardan herhangi birini, ortaya çıkan zarardan
ötürü sorumlu tutmak uzlaştırmanın doğasına aykırıdır. Çatışan taraflar davacı veya davalı
şeklinde tanımlanmaz. Sorumluluk paylaştırılır. Hatta bazen sorumluluk kavramına başvurulmaz
bile. Nasreddin Hoca'nın şu meşhur fıkrası uzlaştırmaya güzel bir örnektir. Davacı Nasreddin
Hoca'ya davalıyı şikâyet ettiği zaman hoca, “Sen haklısın.” der. Sonra davalı kendisinin değil
aslında davacının suçlu olduğunu söylediğinde ona döner ve “Sen de haklısın.” şeklinde cevap
verir. Davayı izleyen birisi iki tarafın da haklı olamayacağını söylediğinde ona da “Sen de
haklısın.” der. Uzlaştırmada herhangi bir sapma davranışı tanımlamaz. Taraflar arasındaki
ilişkinin bizatihi kendisidir asıl sorunlu olan. Ortaya çıkan herhangi bir zorluk, tarafların
katılımıyla ortaklaşa giderilmeye çalışılır. Bu yönüyle uzlaştırıcı kontrol, cezai ve tazmini
kontrollerden farklıdır. Bu ikisinde muhakkak bir kazanan ve kaybeden olmak zorundayken
uzlaştırıcı kontrolde her iki tarafın da kazanan olmasına çalışılır. Burada amaç bozulan ilişkileri
tamir etmek olduğundan ne tür bir çözüme varılacağı tarafların her ikisinin de rızasıyla olur. Bu
sebeple uzlaştırıcı kontrol zorlayıcı değil iknaidir.
Nihayet dördüncü toplumsal kontrol türü ise “sağaltıcı kontrol”dür. Burada çatışmanın
tarafları hastalıklı kişiliklere sahip kabul edilir. Dolayısıyla kişiliklerinin düzeltilmesi, yani
tarafların tedavi edilmesi amaçlanır. Tarafların davranışları tuhaf görünür, ne kendileri ne de
başkaları tarafından anlaşılabilir niteliktedir. Bir takım sembolik sistemler kullanılmak suretiyle
taraflar normal hâle döndürülmeye çalışılır. Hastaların iyileşebilmeleri için tedavi veren
uzmanlarla anlaşmaları gerekir. Ne cezai kontrolde olduğu gibi cezalandırma, ne tazmini
kontrolde olduğu gibi tazmin, ne de uzlaştırıcı kontrolde olduğu gibi ilişkinin onarılması
hedeflenir. Bozulan kişiliklerin düzeltilmesidir amaç. Sorumluluğun dağıtılması da çok farklıdır.
Tedavi sürecine giren kişiler ahlaken yanlış bir davranış yapmış sayılmaz. Kontrolleri dışında
gerçekleşen bir hastalığın mağdurları kabul edilir. Dolayısıyla sorumlu yoktur. Tarafların
davranışları, devam eden ve doğru bir teşhis ve tedaviyle ortadan kaldırılacak bir hastalığın
emaresidir.
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Bu bölümün geri kalanında genel planda ele aldığımız bu farklı toplumsal kontrol
türlerinin, çağdaş toplumda toplumsal kontrol mekanizmasının çalışma şekillerinin tespitinde
nasıl kullanılabileceği üzerinde duracağız.

7.3. Modern Toplum ve Toplumsal Kontrol
7.3.1. Modern Toplum
Bugün pek çok toplum bilimcinin de kabul ettiği üzere Batı toplumları son zamanlarda
büyüklü küçüklü birçok değişiklik geçirmektedir. Hatta kendi tarihsel gelişim sürecinde yeni bir
aşamaya girdiği bile söylenebilir. Bu yeni aşama farklı terimlerle isimlendirilmiştir. Postmodernite, hiper-modernite, yüksek modernite, geç modernite bunlar arasında ilk akla gelendir.
Burada biz geç modernite terimini kullanmayı tercih ediyoruz. Bu tercihimizin sebebi,
modernitenin önceki aşamaları ile arasındaki bağlantıya dikkat çekmektir. Zira geç modernite,
modern toplumların erken dönemlerinden itibaren görülmeye başlanan eğilimlerin güçlenmesi,
yoğunlaşması ve hızlanması anlamına gelir.
Burada tercih edilen modernite tanımı ünlü İngiliz sosyolog Anthony Giddens’ın
yaklaşımı ile paraleldir. The Consequences of Modernity [Modernliğin Sonuçları] (1990) tarihli
kitabında kurumsal analizine giriştiği modernliğin, “on yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve
sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleri”ne
işaret ettiğini belirten Giddens, böylece modernliği aslında sadece belirli bir zaman süreci ve
coğrafi çıkış noktasıyla ilişkilendirmiş olur.
Giddens’a göre bugün “yirminci yüzyılın sonlarında, birçok kişi tarafından, toplum
bilimlerinin (social sciences) karşılık vermesi gereken ve bizi modernliğin de ötesine götüren bir
dönemin başında bulunduğumuz” söylenebilir. “Bu geçiş dönemini adlandırmak için göz
kamaştırıcı çeşitlilikte terimler ileri sürülmüştür: Bunlardan birkaçı (‘bilgi toplumu’ ya da
‘tüketim toplumu’ gibi) kesinlikle yeni bir toplumsal sistemin çıkışına işaret ederken, çoğunluğu
ise (‘postmodernlik’, ‘postmodernizm’, ‘endüstri sonrası toplumu’, ‘kapitalizm sonrası’ ve
benzerleri) daha çok önceki dönemin kapanmak üzere olduğu fikrini öne çıkarır.”
Konuyla ilgili tartışmalarda bu geçiş, “maddi ürünlerin üretimine dayalı bir sistemden
bilgiyi merkeze alan bir diğerine doğru” bir ilerleme olarak ifade edilmekte ve değişimin daha
çok kurumsal yönü üzerinde durulmaktadır. Diğer bir yaklaşım ise felsefe ve epistemoloji
konuları üzerinde odaklanmakta, postmodernlik olarak isimlendirilen bu dönem “epistemolojiyi
temellendirmeye yönelik çabalardan ve insanlar tarafından yönlendirilen ilerlemeye duyulan
inançtan bir sapma” olarak değerlendirilmektedir.
Bu iki farklı yaklaşımın da haklı olduğu yönler varsa da Giddens’a göre söz konusu
değişimi anlayabilmek için postmodern gibi yeni terimler bulmak yerine modernitenin bizatihi
kendi doğasına tekrar bakmamız gerekir: “Bir postmodernlik dönemine girmek yerine,
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modernliğin sonuçlarının eskisinden daha çok radikalleştiği ve evrenselleştiği bir başka döneme
doğru gidiyoruz.”
İşte “geç modernite” terimi Giddens’ın yukarıda alıntıladığımız görüşlerine en uygun
ifade olsa gerektir. Dolayısıyla aşağıda bu terimi kullanmayı sürdüreceğiz.
Hangi ismin verileceği konusunda tam bir uzlaşma olmasa da içinde yaşadığımız çağın
özellikleri hakkında neredeyse bütün sosyal bilimciler uzlaşır. Buna göre temel toplumsal yapı,
kurumsal ve organizasyonel düzenlemeler, kim olduğumuza ve çevremizdeki dünyaya ilişkin
anlama tarzlarımız ciddi bir revizyona tabi tutulmaktadır bu dönemde. Bu revizyon ihtiyacına
aynı zamanda bir takım dönüşümler de eşlik etmektedir. Bunlar arasında kapitalizmin
mantığındaki değişim, devlet ve aygıtlarının oluşumunda ve işlevinde değişiklik, toplumsal
örgütlenmenin yaygınlaşan bir ağ hâline gelmesi, daha akışkan kimlik duygusu, mekânın
kullanımında değişiklik, bilginin sürekli değiş tokuş edildiği, yorumlandığı ve saklandığı kitle
iletişim araçlarının yaygın bir şekilde kullanılması gibi olgular yer almaktadır.
Demek ki geç modernite tecrübesi, bütün bu toplumsal etmenlerin bir ürünüdür. Artık
sürekli değişen, hareket hâlinde ve daha akışkan bir toplumsal düzene dayalı bir dünya düşüncesi
ortaya çıkmaktadır. Geleneksel tabakalaşma ve sınıflaşma sistemi ortadan kalkmaya yüz
tutmuştur. Keza yine geleneksel ahlak düzenleri öncekine göre daha az bağlayıcıdır. İnsanlar bir
yerden başka bir yere daha fazla gitmektedir. Bu da birbirlerine karşı hissettikleri bağları
zayıflatmaktadır. Bütün bu hercümerç içinde insan kırılgan ve güvensiz hissetmektedir kendisini.
Hayli derinlere kök salmış, değişmez nitelikte varoluşsal güvensizlik hissinin nasıl idare
edileceği meselesi geç modernite vatandaşlığının temel özelliğidir. Bu güvensizlik kuşkusuz
toplumsal kontrolün de mantığında ve pratiğinde önemli değişiklikler doğurur. Korku ve
güvensizlik, daha fazla ve daha iyi kontrol mekanizmalarına ilişkin ihtiyacı arttırmaktadır.
Burada vurgulamak istediğimiz husus, toplumsal kontrolün hem kavramsal düzeyde hem
de uygulama şekilleri itibariyle yeni baştan tanımlanmış oluşudur. Toplumsal kontrol
düşüncesindeki bu değişiklik, çok daha genel düzeyde geç modernite koşullarında gerçekleşen
değişikliklerin bir uzantısıdır. Toplumsal kontrol alanında çoğulculuk, çeşitlilik ve farklı kontrol
kademelerinin ortaya çıktığına tanıklık ediyoruz. Toplumsal kontrol aynı zamanda günlük pek
çok duruma örtülü hâle gelmiş, toplumsal yaşamın dokusuna sinmiş, böylece çok daha
muğlaklaşmıştır. Bütün bu değişikliklerin bir parçası olarak önceleri birbirinden ayrı ve bağımsız
işletilen kontrol kurumları ve sistemleri artık birleştirilmektedir. Kontrol araçları birbirine
bağımlı, birbirini sürekli etkileyen pratiklerden oluşmaktadır. Yani toplumsal kontrol aracı
yaygınlaşmakta, bunun sonucu olarak da daha yoğun bir hâle gelmektedir.

7.3.2. Toplumsal Kontrolün Değişen Anlamı
Kuşkusuz bugün toplumsal kontrol tamamen bütünleşmiş, irili ufaklı pek çok farklı
mekanizmayı kendi bünyesinde toplamış bir görüntü çiziyor değildir. Sadece daha önce bağımsız
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şekilde karşımıza çıkan kontrol sistemlerinin bugün birbirine yaklaştığını, bir araya geldiğini
söyleyebiliriz. Bu bir araya gelmelerin ne şekilde devam edeceği kesin değildir. Yine bütün
kontrol mekanizmalarının değiştiği de söylenemez. Bazısı, eskisi gibi kullanılmaya devam
etmekte bazısı ise artık kullanılmamaktadır. Dolayısıyla daha fazla ampirik çalışma yapılmalıdır
ki toplumsal kontrolün geç moderniteyi yaşadığımız bu dönemde ne anlama geldiği daha iyi
anlaşılabilsin.
Bu değişikliklerin nasıl ve niçin ortaya çıktığı meselesinin de üzerinde durulması gerekir.
Bütün bu süreç, “toplumsal kontrol ağı” ve “toplumsal kontrol ağının genişlemesi ve
derinleşmesi” ifadeleriyle isimlendirilmiştir. 1960’ların yıkıcı toplumsal hareketleri, bir takım
reformların yapılmasını gerektirmiştir. Bu reformların amacı devlet merkezli toplumsal kontrol
mekanizmasının gücünü asgariye indirmek, sapma davranışına karşı farklı alternatif yollar
geliştirmektir. Fakat bu reformların istenmeyen sonuçları olmuştur. Paradoksal bir şekilde
toplumsal kontrol sistemi daha da genişlemiştir.
Geç modernitede yaşamanın en dikkat çekici yönlerinden biri, farklı sapma davranışı
türlerini kontrol etmek için gözetleme kameraları, dinleme cihazları ve genetik analiz gibi
teknolojik kontrol mekanizmalarının geliştirilmesidir. Bu yeni teknolojik kontrol mekanizmaları
çoğu zaman alışıldık kontrol sistemlerinin yerine geçmeyi değil de onları desteklemeyi, daha da
güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu özellik, geç modernitede toplumsal kontrolün mantığını ve
doğasını anlamada belirleyicidir. Zira mesele sadece eskinin yerine yenisinin geçmesi değildir.
Sapma davranışını kontrol eden geleneksel yaklaşımlar varlığını sürdürmektedir. Fakat giderek
yeni kanunlar, teknolojiler ve özneler tarafından desteklenmekte ve yenilenmektedir. Böylece
yaşamımızın daha fazla boyutu düzenlenmekte ve kontrol edilmektedir. Kontrol, çok çeşitli
toplumsal alanlarda çok daha görünür şekilde işlev görmektedir. Kontrolün erişim alanı
genişlemekte, bağımsız kontrol sistemlerinin bir araya getirilmesini teşvik etmektedir.
Toplumsal kontrolün çağdaş tanımları, uymayı arttırma, sapmayı bastırma amaçlarını bir
araya getirme eğilimindedir. Geç modernitede toplumsal yaşam, güvenliğimizi tehdit ettiği
düşünülen her türlü tehkileyi, tesadüfü ve riski en üst düzeyde kontrol edecek bir
kurumsallaşmayla şekillenmiştir. Ulrich Beck’in tabiriyle bu “risk toplumu”dur. Yine başka bir
düşünür olan Garland’a göre toplumsal kontrolün yeniden tanımlanması suçla ilgili bir meseledir.
Geç modernite döneminde toplumsal yaşamın merkezi meselelerinden birisi suç ve suç
korkusudur. Bugün pek çok etmen bir arada öyle koşullar oluşturmaktadır ki suç, pek çok farklı
sapkınlık türünün ortak ifadesi, hatta sembolü konumundadır. Düzen/düzensizlik veya
güvenlik/güvensizlik hakkındaki daha ileri kaygılara eşlik eden bir kavramdır suç. Garland bunda
“geç modernite dönemi suç kompleksi”, “gündelik yaşamın kriminolojisi” veya “ötekinin
kriminolojisi” demektedir.
Suç oranlarında gözle görülür bir artışın olması ve bunun sonucunda ortaya çıkan risklerin
ve korkuların üstesinden gelecek bir gündelik yaşam kriminolojisi, suçun artık istisnai bir olgu
olmaktan çıkıp gündelik yaşamın sıradan bir parçası olduğunu göstermektedir. Suç veya bir
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suçun mağduru olma korkusu önemlidir zira sokaktaki insanın düzenli bir şekilde hissettiği bir
duygudur bu. Âdeta varoluşsal bir güvensizlik duygusu olduğunu da söyleyebiliriz. Suçtan ve yol
açtığı tehditlerden bahsederken insanlar bir yandan mağdur olma korkusunu, diğer yandan da geç
modernitenin kurumları karşısında hissedilen çok daha yoğun kaygılarını açığa vurmaktadır.
Dolayısıyla toplumsal kontrol alanında geliştirilen yeni araçların neredeyse tamamı sürekli suç ve
düzensizlik üzerinde durmaktadır.
Toplumsal kontrolün mantığının ve uygulamasının değişmiş olması, bu konuda analitik
bir çerçeve oluşturulması gerektiği gerçeğini de gündeme getirir. Pek çok kuramcı toplumsal
kontrol konusunda ikili bir yapının ortaya çıktığını söyler. Toplumun genel kısımları, yani
toplumsal diyebileceğimiz bölümü, sapma davranışına karşı bir yasak getirildiğinde yeniden
bütünleştirici kontrol biçimlerine maruz kalmaktadır. Buna karşılık tek tek bireyler, özellikle de
siyasi ve ekonomik açıdan marjinalleştirilmiş gruplara üye olanlar, daha çok dışlayıcı araçlarla
karşı karşıya kalmaktadır.
Suç, insanların güvenlik duygusu üzerinde hem sembolik hem de gerçek bir tehdit olarak
inşa edildiği için suçun önlenmesine yardımcı olacak kurumların sayısı her geçen gün
artmaktadır. Örneğin doğal gözaltı düşüncesiyle uyumlu olacak şekilde mimari yapıların
geliştirildiği görülmektedir. Refah dağıtıcı öznelerin sahte muhtaçları tespit etmek ve engellemek
için daha fazla yetkilendirildiğini de söyleyebiliriz.
Geç modernitede toplumsal kontrol türlerinin karakteristik özelliği, daha önceleri
bağımsız ve ayrı işleyen kontrol araçları arasındaki sınırın giderek muğlaklaşmasıdır. Refah
söylemi bu kontrol araçları tarafından kullanılmaktadır. Toplumsal kontrolün uygulanması,
birbiriyle örtüşen stratejiler, teknolojiler ve uygulayıcılara dayanmaktadır. Bu bağlantılar
dikeydir, zira bireyler, topluluklar ve çeşitli kamu öznesi hep birlikte devlet tarafından
desteklenen programlar bolluğu içerisine sokulmaktadır. Bu programların amacı suç, suç korkusu
ve antisosyal davranışla mücadeledir. Bu bağlantılar aynı zamanda yataydır da. Kamusal özneler
ve sivil özneler çok özneli işbirliği projelerine katılmaya teşvik edilmektedir. Bu projeler,
geleneksel hukuk uygulamalarından da farklıdır.
Polisimiz, hapishanemiz, şartlı salıvermelerimiz, genç suçluluğuyla mücadele ekipleri,
özel güvenlik kurumları, sosyal hizmet çalışanları, uyuşturucuyla mücadele ekipleri ve doktorlar,
komşu gözetimi sistemi, toplumun iyileştirilmesi projeleriyle birlikte suç ve düzensizlik
konusunda çalışmaktadır. Hepimiz bir yandan kontrol mekanizmalarının konusunu
oluşturmaktayız diğer yandan da hem kendi üzerimizde hem de başkasına karşı işletilen kontrol
süreçlerine bizzat katılmaya teşvik ediliyoruz.
Toplumsal kontrolün mantığında ve uygulamasında yaşanan bu değişiklik en iyi polis
kurumunda görülebilir. Gerek dünyada olsun gerekse Türkiye’de belirli bir süredir polis
kurumunda bir diz yeni strateji geliştirilmektedir. Bunların amacı, suçun önlenmesi kadar
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toplumsal düzensizlikten toplumsal düzenin nasıl inşa edileceği sorununun farklı boyutlarını
ortaya koymaktır da.
Toplum polisi programları, bilinçli olarak polis ile toplum arasındaki ilişkileri
geliştirmeye çalışır. Toplumun üyelerini, düzenin tesisi ve suçla mücadelede polise yardımcı
olmaya, bilgi vermeye teşvik eder.
Aynı şekilde radikal olan bir başka dönüşüm ise ceza sisteminde gerçekleşmektedir.
Sapma davranışının nasıl cezalandırılacağı kadar cezalandırmanın bizatihi kendisinin nasıl
temellendirilebileceği meselesi de söz konusu dönüşümün merkezinde yer alır. Cezalandırmanın
temelinde toplumla ilgili mülahazalar daha fazla yaygınlaşmaktadır. Elektronik kelepçe gibi
teknolojik gelişmelerin ürünü yeni yöntemlerin uygulanması artmaktadır.
Gözaltına alma süreçlerinde de teknolojik gelişmelerin artan bir yeri vardır. Değişik
toplumsal durumlara uygulanabilen, farklı amaçlara sahip gözaltına alma tekniklerinin artması,
toplumsal kontrolün nasıl gerçekleştirileceği konusundaki değişikliği gösterir. Önemli
değişiklikler sadece gözaltı tekniklerinde görülmemektedir. Çağdaş toplumsal kontrol stratejileri
konusunda özellikle öne çıkan bir mesele, genel görünümü itibariyle geç modernitenin daha fazla
kontrole izin verecek şekilde dönüşüme uğramış olmasıdır. Kontrol teknikleri gittikçe daha fazla
fiziki çevreye uygun şekilde tasarlanmaktadır. Böylece toplumsal kontrolün hem daha etkin hem
de daha verimli olması sağlanmaktadır.
Uygulamada görülen bu değişiklikler belirli bir düşünsel öncüle dayanır. Günümüzde
sapkın kişileri düzeltmek zordur. Dolayısıyla bu kişilerin eyleme geçmelerini mümkün kılan
koşulları değiştirmek suretiyle sapma davranışında bulunma ihtimalini azaltabiliriz. Bu alanda
çalışan pek çok kuramcıya göre koşullarda yapılan değişiklikle suçu önleme düşüncesi, geç
modernite döneminin toplumsal kontrol yaklaşımlarının en önemli boyutunu oluşturmaktadır.
Her ne kadar toplumsal kontrolün nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin en önemli, dikkat
çeken değişiklikler suçla ilgili meselelere yönelikse de bir dizi başka değişiklik de vardır.
Bunların başında diğer sapma davranışlarına yönelik tepkiler bakımından görülen
değişikliklerdir. Örneğin ekonomik yaşamın düzenlemeye tabi alanları gittikçe artmaktadır.
Düzenleme kurullarındaki ve düzenlenecek alanlardaki bu artışa, risk ihtimallerini dikkate alarak
hareket etmenin önemine dair bir bilincin her geçen gün daha da artması eşlik etmektedir.
Risk, kontrol altına alınması gereken potansiyel sorunlar ve bu sorunların çözümünde
uygulanacak yöntemlerin sonuçları hakkında düşünmenin özel bir şeklini oluşturmaktadır. Risk
düşüncesi, gelecekte ortaya çıkacak belirsizlikleri tespit etmede ve kontrol altına almada
başvurulacak öngörüye ve tahmine dayalı bir epistemoloji sağlamaktadır. Aslında buraya kadar
anlattığımız dönüşümler açısından risk çok merkezi bir konumda yer almaktadır.
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7.4. Sonuç ve Değerlendirme
Geç modernitede toplumsal kontrolün çeşitli unsurlardan oluştuğu görülmektedir.
Toplumsal kontrol günümüzde farklı uygulama şekillerine sahiptir ve farklı teknolojiler
kullanmaktadır. Üstelik bir dizi farklı soruna temas etmektedir. Bugün toplumsal kontrolün
altında yatan mantık, bir yandan bazı sapkınları ve sapmaları düzeltmek diğer yandan diğer
sapma davranışları karşısında geliştirilecek tek tavrın dışlama olduğunu tespit etmek olduğunu
söyler. Bu anlamda aslında geçmişle arasında bir sürekliliğin olduğu görülür. Fakat en az bu
kadar önemli diğer bir husus da sapkın olmayan kişilerin de gittikçe daha fazla toplumsal
kontrole maruz kaldığıdır. Bu durum, güvensiz bir çağda güven duygusunu oluşturma çabasının
bir parçası olarak kabul edilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum hakkında yapılan herhangi bir çalışmanın bugün toplumsal kontrol kavramını
dışarıda bırakması düşünülemez. Toplumun ne olduğunu, nasıl kurulduğunu daha iyi
anlayabilmek için toplumsal kontrol mekanizmalarının nasıl işlediğini bilmek gerekir. Bu aynı
zamanda toplumsal kontrol ile toplumsal düzen arasındaki ilişkiyi de bilmeyi gerektirir. Her ne
kadar toplumun birbirini bütünleyen iki unsuru olsa da aslında toplumsal kontrol ile toplumsal
düzen aynı şeyler değildir. Toplumsal düzen toplumun statik yanını gösterirken toplumsal kontrol
sürekli değişir. İşte bu sebeple her toplumda farklı toplumsal kontrol türleri vardır. Dolayısıyla bu
farklı toplumsal kontrol türlerini de incelemek gerekir. Her toplumda olduğu gibi modern
toplumlarda da toplumsal kontrol söz konusudur. Fakat modern toplumlarda görülen toplumsal
kontrol mekanizması hayli farklıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki modern toplumların ayırt edici
özelliklerinden birisi risk toplumu oluşudur. Modern toplumlarda en önemli toplumsal mesele
güvenliktir. İşte bu durumdan ötürü toplumsal kontrol mekanizmaları daha önce olmadığı kadar
çeşitlenmiş ve karmaşıklaşmıştır. Bunun diğer bir sonucu da bağımsız işleyen toplumsal kontrol
araçlarının bir araya gelmesi, birlikte uygulanmasıdır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrolün anlamlarından değildir?
a.

Temel bir toplumsal sürecin veya koşulun betimlenmesi

b.

Normlara uymayı sağlayan bir mekanizma

c.

Toplumsal düzen hakkında araştırma yapıp veri toplamada kullanılan bir yöntem

d.

Suç oranlarının tespitinde kullanılan bir istatistik yöntemi

2. “Kişiler kendi aralarında düzenli ilişkilere girdiği zaman, toplumsal rutinler veya
pratikler, yani kurallara uyarlanma şekilleri geliştirirler. Bunlar arasında uyma davranışı,
arkasından dolanma, gizli sapma, mazur görülebilir ihlaller, saldırgan ihlaller vb. yer alır. Çeşitli
saiklerle gerçekleştirilen ve farklı işlevlere sahip bu davranış örnekleri, temel kurallara dayalı bu
rutinler hep birlikte (……) dediğimiz şeyi oluşturur.”
Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.

Toplumsal kontrol

b.

Toplumsal düzen

c.

Toplumsal dayanışma

d.

Toplumsal çatışma

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kontrol türlerinden değildir?
a.

Resmi toplumsal kontrol

b.

Gayri resmi toplumsal kontrol

c.

Bilgilendirici toplumsal kontrol

d.

Önleyici toplumsal kontrol

4. “On yedinci yüzyılda Avrupa’da başlayan ve sonraları neredeyse bütün dünyayı etkisi
altına alan toplumsal yaşam ve örgütlenme biçimleri”nin işaret ettiği toplumsal olguya ne isim
verilir?
a.

Yerel toplum

b.

Geleneksel toplum
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c.

Evrensel toplum

d.

Modern toplum

5. Aşağıdakilerden
özelliklerinden değildir?

hangisi

modern

toplumlarda

görülen

toplumsal

kontrolün

a.
Birbirinden farklı ve bağımsız irili ufaklı pek çok toplumsal kontrol aracını
bünyesinde toplaması
b.

Toplumsal kontrolün uygulanmasında teknolojiden daha fazla yararlanılması

c.

Geleneksel toplumsal kontrol araçlarının kullanımının tamamen terk edilmesi

d.
Toplumsal kontrolün, çok çeşitli toplumsal alanlarda çok daha görünür şekilde
işlev görmesi

Cevaplar
1) d, 2) b, 3) c, 4) d, 5) c
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8. SAPMA DAVRANIŞI – I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Giriş
8.2. Sapma Davranışının Toplumsal Kökeni
8.3. Toplumsal Kontrol ve Sapma Davranışı
8.4. Sapma Davranışına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
8.5. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sapma davranışı ve sapkın kelimeleri ne çağrıştırıyor?

2)

Toplumsal kontrol ile sapma davranışı arasındaki ilişki nedir?

3)
nelerdir?

Sapma davranışının sebebini açıklamayı amaçlayan kuramsal yaklaşımlar
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Anahtar Kavramlar
•

Sapma davranışı

•

Sapkınlık

•

Sapkın

•

Anomali kuramı

•

Patoloji kuramı

•

Sembolik etkileşim kuramı
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8.1. Giriş
Bir komedi filmi izlerken insanların gülmesi çok doğal karşılanır. Buna karşılık eğer bir
cenaze törenindeyseniz bu davranışınız hemen hemen herkesin kınamasına yol açar. Hatta
kınamakla da kalmaz insanlar size anormal biri gözüyle bakar. Sapkın addedilmeniz işten bile
değildir.
Bununla birlikte hangi davranışın sapma, hangisinin normal olduğuna karar vermek her
zaman kolay değildir. Biri için sapma sayılan bir davranış başkası için hiç de öyle
değerlendirilmeyebilir. Keza bir davranışın sapma olarak kabul edilip edilmeyeceği durumdan
duruma da farklılık gösterir.
Buradan hareketle neyin sapma neyin sapma olmadığını belirlemede makul ve tutarlı bir
açıklamanın imkânsızlığı sonucuna varılabilir. Zira sapkınlık kavramı hayli kafa karıştırıcı gibi
gözükmektedir. Yine de sapkınlık düşüncesi ve sapma davranışının unsurları gibi konularda
nispeten yol gösterici bazı sonuçlara ulaşılabilir.
Öncelikle belirtilmelidir ki sapma davranışı bir boşlukta cereyan etmez. Kesinlikle
toplumsal bir temeli vardır. Özü gereği toplumsaldır. Evet bazı durumlarda veya zamanlarda bu
kavram daha fazla gündeme gelebilir; bazılarında ise neredeyse hiç söz konusu edilmez. Bütün
bu farklı durumlar ve zamanlar için geçerli ortak bir sapkınlık izahı nasıl yapılabilir? Sapkınlık
sosyolojisinin temel sorusu işte budur.
Kuşkusuz uyuşturucu müptelalığı, intihar, suç, alkolizm, fahişelik ve eşcinsellik gibi bazı
davranışları sapma olarak nitelendirebiliriz. Fakat sapma bu örneklerle sınırlı olmadığı gibi adı
geçen bu davranışların herkes tarafından sapma olarak değerlendirildiğini de söyleyemeyiz.
Dolayısıyla sapkınlığın tanımlanmasında bariz bir belirsizliğin varlığı inkâr edilemez.
Buna karşın yine de kime sorarsanız sorun belki tam bir tanımını veremese de sapma
davranışıyla karşılaştığında onu fark edeceğini söyleyecektir. Bu durum da sapma davranışıyla
ilgili ciddi bir çelişkinin varlığını gösterir. Herkesin üzerinde anlaştığı mükellef bir sapkınlık
tanımı yoksa da hemen hemen herkes gördüğünde sapma davranışını tanıyabileceğini ileri sürer.
Böylesine çetrefil, hatta tuhaf bir sorun olan sapma davranışı 1950’lere kadar pek
bilinmemekteydi. Daha doğrusu ismi böyle konmamıştı. Bugün bizim sapkınlık başlığı altında
ele aldığımız konular daha önceleri toplumsal organizasyon bozukluğu veya toplumsal patoloji
olarak isimlendirilmekte, genel planda toplumsal sorunlar bağlamında ele alınmaktaydı.
Toplumsal sorunlar ise tıpkı savaş, yoksulluk veya toplumsal kırılmalar gibi konularla bir arada
incelenmekteydi.
1951’de yayımlanan bir kitap bu yaklaşımı kökten değiştirdi. Edwin Lemert (1912–1996)
isimli ABD’li bir sosyolog Social Pathology başlığını taşıyan kitabında herhangi bir kişinin
sergilediği beklenmeyen, normal dışı davranışlara odaklansa da körlük ve konuşma bozukluğu
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gibi daha önce hiç düşünülmeyen durumları da beklenmedik davranışlar kategorisinde ele aldı.
Ayrıca ilk defa sapkınlık terimini kullandı. Sapma sayılan bir davranışa yol açan koşullardan
ziyade bu davranışın bizatihi kendisine odaklanan Lemert, böylece bugün de hâlâ geçerli
sapkınlık yaklaşımına yol açmış oldu.
Lemert’in ardından sosyologlar artık bir davranışa sapma niteliği veren özellikleri, sapma
davranışının doğasını, kişinin hangi süreçler sonucunda sapma davranışı sergilediğini ve bu tarz
bir davranışın nelere yol açtığını incelemeye başladı.
Kuşkusuz burada muazzam genişlikte sapma literatürünü tüketecek, sapkınlıkla ilgili her
meseleye temas edecek değiliz. Sadece derslerimizin temel konusunu oluşturan suç ve toplum
ilişkisini ilgilendirecek düzeyde sapma davranışının üzerinde duracağız.
Aşağıda sapma davranışı ve yakından ilişkili damgalama meselesi hakkında genel bilgi
verilecek ve bu çalışma bağlamında kabul ettiğimiz sosyolojik yaklaşımın temel görüşleri
üzerinde durulacaktır. Bir sonraki bölümde ise sapma davranışının nasıl ortaya çıktığı daha
yakından incelenecektir.

8.2. Sapma Davranışının Toplumsal Kökeni
Toplum, kişileri kategorize eder. Her bir kategori için belirli nitelikler tespit eder. Bu
nitelikler o kategoriye girenler için sıradan ve doğal kabul edilir. Kişilerin sabit kategoriler
altında ele alınacağı çerçeveler oluşturur; sınırlar çizer. Bu çerçeveler ve sınırlar aracılığıyla
farklı toplumsal bağlamlarda hangi kişi kategorileriyle karşılaşılacağı önceden bilinebilir.
Böylece söz konusu farklı toplumsal bağlamlarda ortaya çıkan ilişki rutinlerinin, taraflarca özel
bir dikkate veya düşünceye gerek kalmaksızın yaşanabilmesini mümkün hâle getirir. Nitekim bir
yabancıyla karşılaştığımızda bizde bir takım intibaların uyanması kaçınılmazdır. İşte bu ilk
intibalar, karşımızdakinin hangi kişi kategorisine girdiğini ve dolayısıyla ne tür niteliklere sahip
olduğunu, yani toplumsal kimliğini peşinen kestirmemizi sağlar.
Karşımızdaki hakkında vereceğimiz yargılar da işte bu peşin kestirmelerimize dayanır. Bu
peşin kestirmelerden hareketle normatif beklentilere girer, kendimizde karşımızdakinden makul
bir takım taleplerde bulunma hakkı görürüz.
Gündelik hayatın olağan akışında bu taleplerin yerine getirilip getirilmeyeceği konusunda
bir sorun ortaya çıkmaz. Zira bir talepte bulunduğumuzu bile bilmeyiz. Ne zaman ki taleplerin
yerine getirilmediğini farkederiz, karşımızdaki kişinin hangi kategoriye girdiği, yani nasıl biri
olduğu konusunda belirli bir varsayıma sahip olduğumuzu anlarız.
Karşımızdakine yönelik bu taleplerimize “bilkuvve” talepler diyebiliriz. Bu durumda söz
konusu taleplerimizden hareketle karşımızdaki kişiye yakıştırdığımız sıfatı da geçmişe dönük bir
yakıştırma anlamında “bilkuvve” bir nitelendirme şeklinde adlandırabiliriz. Bu nitelendirme
aslında karşımızdaki kişinin toplumsal kimliğine yöneliktir. Bir takım taleplerimizden hareketle
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karşımızdaki kişiye yakıştırdığımız nitelikler “varsayılan bir toplumsal kimlik”e işaret eder.
Karşımızdaki kişinin bizim taleplerimizden ve dolayısıyla nitelendirmemizden bağımsız dahil
olduğu gerçek kategoriye ise “fiili toplumsal kimlik” diyebiliriz.
Bir yabancıyla karşılaştığımızda dahil olduğunu düşündüğümüz kategorinin diğer
üyelerinden farklı bir takım özellikler gösterdiğini farkedebiliriz. Üstelik bu farklılık pek de
rağbet görmeyen, hoş karşılanmayan bir takım niteliklerden kaynaklanabilir. Karşımızdaki
kişinin kötü, tehlikeli veya zayıf biri olduğunu düşünebiliriz. Diğer bir deyişle bu kişi
taleplerimizi karşılamaktan aciz görünür bize. Bu durumda karşımızdaki kişi, bizim açımızdan
doğal ve sıradan niteliklere sahip değildir, dolayısıyla sağlıklı da kabul edilemez. Lekeli, sakat
veya dikkate alınmayacak bir kişidir. Bu kişinin varsayılan toplumsal kimliği ile fiili toplumsal
kimliği arasında bir uyuşmazlık vardır. Sahip olduğu nitelikler o kişiyi gözümüzde “damgalı”
hâle getirir.
İşte gündelik hayatın olağan koşulları içerisindeki taleplerimizi karşılamayan bir takım
niteliklere sahip, dolayısıyla gözümüzde “damgalı” hâle gelmiş bu kişiler normalin dışında kalma
anlamında “sapkın” kabul edilir; davranışlarına da “sapma davranışı” denir.
Bu açıklamaların ışığında sapkınlık ve sapma davranışı hakkında şu tespitleri yapabiliriz:
“Birtakım değerleri paylaşan ve kişisel sıfatlar ve davranma şekillerine ilişkin belli bir
toplumsal normlar bütününe riayet eden bir grup bireyden hareketle bağlılık göstermeyen her üye
‘sapkın’ olarak, hususiyet ise bir ‘sapma’ olarak tanımlanabilir” (Goffman, 2014:197).
“‘Sapkınlık’ olarak adlandırılabilecek bir çalışma alanı mevcutsa eğer, bu alanın
merkezini oluşturanların, yukarıdaki şekliyle tanımlanmış toplumsal sapkınlar olmaları
muhtemeldir. Fahişeler, uyuşturucu bağımlıları, suçlular, caz müzisyenleri, bohem kişiler,
Çingeneler, karnavalların geçici çalışanları, ayyaşlar, sahne dünyasından insanlar, profesyonel
oyuncular, evsiz barksızlar, eşcinseller, pişmanlık duymayan fakirler, bunların hepsi bu tanıma
dahildirler. Toplumsal düzene müşterek bir reddiye yöneltme noktasında angaje olmuş gibi
görünen bireylerdir bunlar; toplumun kendilerine sunduğu patikalarda ilerleme fırsatına tenezzül
etmiyor izlenimi verenlerdir. Üstlerine saygıda açıkça kusur eden onlardır; dinsiz olan onlardır;
sunduğu motivasyonlar noktasında toplumun ıskaladıklarıdır onlar” (Goffman, 2014:201).
Sapma davranışını ve sapkınları damgalama olgusu açısından inceledikten sonra bir de
toplumsal kontrol mekanizması bakımından ele alabiliriz. Burada karşımıza çıkan ise toplumsal
kurallardır.

8.3. Toplumsal Kontrol ve Sapma Davranışı
Bütün toplumsal gruplar kural koyar ve zaman zaman ve belirli koşullarda bu kuralları
dayatır. Kurallar aracılığıyla durumlar ve bu durumlara uygun davranışlar toplumsal açıdan
tanımlanır. Bu davranışların bazısı “doğru”, bazısı ise “yanlış” kabul edilir. Doğru davranışlara
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izin verilir, yanlışlar yasaklanır. Toplumsal gruplar tarafından dayatılan bu kuralları ihlâl ettiği
varsayılanlar, özel bir kişilik türüne sahip kabul edilir. Yani yukarıda da belirtildiği gibi
“damgalı” hâle gelirler. Diğer bir deyişle söz konusu toplumsal grubun kabul ettiği kurallara
uygun yaşamayan, bu konuda kendisine güvenilemeyen kişilerdir bunlar. İşte bu kişilere sapkın
(veya “harici”) ismi verilir.
Fakat bu madalyonun bir yüzüdür. Bir de öteki yüzü vardır. Sapkın addedilen kişiler
kendilerine dayatılan kuralları tanımayabilir, kuralları koyanları yetkin bulmayabilir veya
meşruiyetlerini sorgulayabilir. Kısaca kendilerini sapkınlıkla damgalayanları aynı şekilde
sapkınlıkla suçlayabilirler. İşte bu iki grup kişi arasındaki bir yandan kural koyan, diğer yandan
kuralları ihlâl edenler olmak üzere karşılıklı bir ilişki vardır. Yani kural koyma, dayatma ve ihlâl
etme süreçleri sonucunda bir taraf kuralı koyan ve dayatan, diğer taraf ise kuralı ihlâl eden, yani
sapkın olur.
Tam bu noktada kural koyma üzerinde biraz daha durmak da fayda vardır. Yukarıda da
belirttiğimiz gibi bütün toplumsal gruplar kural koyar. Hatta bu kuralların bir kısmı zamanla
hukuk kuralı hâline gelir, yani yasalaşır. Yasalaşan bu kuralları uygulama görevi ise devletin
kolluk gücüne aittir. Diğer kurallar ise daha yeni oluşmuş veya uzun yıllardır uygulanıyor
olabilir. Bu tür durumlarda söz konusu kuralların uygulanması geleneğe aittir. Geleneğin
yaptırımları aracılığıyla bu kurallar resmi olmayan bir uzlaşımı temsil edebilir. Dolayısıyla
yaptırımları da resmi değildir; yine gelenek tarafından uygulanır.
Demek ki kurallar şayet yasalaşmış yani resmiyet kazanmış ise yaptırımı uygulamakla
görevli olanlar devletin kolluk gücü, yani polistir. Buna karşılık henüz yasalaşmamış, gelenek
ürünü veya uzlaşıma dayalı kuralların uygulanması ise belirli bir grubun veya bir mesleğe ait etik
kurul eliyle gerçekleşir. Bazı durumlarda ise bir kuralın uygulanması herkesin veya belirli bir
toplumsal kesimin veyahut da meslek grubunun bütün üyelerinin görevidir.
Bütün bunlara karşın bazı kurallar da hiçbir şekilde uygulanmaz. Bizim hukukumuzda
metruk yasa denilen kurallar bunlara örnektir. Geçmişte belirli bir ihtiyaca binaen kabul edilmiş,
fakat zamanla bu ihtiyacın ortadan kalkmasına karşın hâlâ yürürlükte olan yasalardır bunlar.
Örnek vermek gerekirse 1930’lu yıllarda dönemin bir takım ihtiyaçlarından hareketle düğün ve
törenlerde fazla harcama yapılmasını veya matbu basına ait herhangi bir ürünün pazarlarda kese
kâğıdı olarak kullanılmasını yasaklayan kanunlar gibi uygulanmayan kurallardan bahsedilebilir.
Keza örf ve âdet cinsinden bazı kurallar da günümüzde en azından büyük şehirlerde artık
uygulanmamaktadır.
Her ne kadar bir kuralı ihlâl eden toplumun geri kalanı, özellikle de o kuralı koyan ve
dayatanlar açısından sapkın addedilirse de söz konusu kişinin ne kadar sapkın sayılacağı da
durumdan duruma değişiklik gösterir. Örneğin sınavda kopya çeken bir öğrenci ile bir hırsız aynı
oranda sapkın kabul edilmez. Keza bir cinayet işleyen veya tecavüz eden ile basit bir trafik
kuralını ihlâl eden sapkınlık açısından aynı değerlendirmeye tabi tutulmaz.
137

Bazı durumlarda bir kuralı ihlâl eden, bu kuralın ihlâl edilmemesi gerektiğini kabul eder.
Örneğin bir trafik kuralını ihlal eden genellikle bu kurala uyulması gerektiği fikrine karşı çıkmaz.
Buna karşılık örneğin bir alkolik, alkol kullanmanın yanlış olduğunu kabul etmeyebilir veya en
azından bu konuda mütereddittir. Diğer bazı durumlarda ise kuralı ihlâl eden, kendisinin yanlış
bir şey yaptığını tamamen inkâr edebilir. Örneğin vergi kaçıran kişi, haklı veya haksız bir takım
gerekçelerle vergi kaçırmanın yanlış bir şey olmadığını, aksine çok da doğru bir davranış
olduğunu, zira bu devlete vergi verilmemesi gerektiğini düşünebilir. Hatta vergi verenleri
eleştirir, normal karşılamayabilir. Keza bir eşcinsel de kendi cinsel tercihinin hiç de bir sapma
davranışı olmadığını, gayet normal sıradan bir tercih veya eğilim sayılması gerektiğini ileri
sürebilir. Bu son iki durumda sapkın addedilen kişiler, bilakis kendi davranışlarının doğru,
diğerlerinin yanlış olduğunu iddia etmelerini sağlayan ideolojik bir takım meşrulaştırma
mekanizmaları geliştirebilirler.

8.4. Sapma Davranışına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar
Sapkınlıkla ilgili bugüne kadar en azından batılı akademik dünyada çok farklı ve zengin
bir literatür oluşmuştur. Sokaktaki insan çok doğal olarak sapkın davranışın ne olduğunu,
birilerinin niçin sapma davranışı sergilediğini anlamak ister. İşte bilimsel çalışmalarda sokaktaki
insanın sorduğu bu sorulara bilimsel cevaplar bulmaya çalışır. Fakat bu tür çalışmalar ilgili
soruları cevaplarken sapkın addedilen kişilerin bu niteliğini, yani kendilerine atfedilen bu
damgayı veri kabul eder. Yani toplumsal kuralları ihlâl eden davranışlarda içkin bir sapkınlık
olduğunu varsayarlar. Bu tür davranışları sergileyenlerin de bir takım doğal niteliklerinden ötürü
bu şekilde davrandıklarını düşünürler. Doğal olduğu varsayılan bu nitelikler zorunlu şekilde
sapma davranışına yol açar. Böylece “belli davranışlara ya da kişilere vurulan ‘sapkın’ etiketini
sorgulamazlar; aksine verili kabul ederler. Bunu yaparak da yargıda bulunan grubun değerlerini
ikrar etmiş olurlar.”
Fakat çok basit bir gözlem bile sapkın addedilen davranış türlerinin bireyden bireye,
gruptan gruba değiştiğini bize gösterir. Dolayısıyla sapkınlığı tam anlamıyla kavrayabilmek için
“[s]apkınlık yargısında bulunan kişi, bu yargıya varılmasına neden olan süreç ve bu yargının
varıldığı bağlam”ın da dikkate alınması gerekir. Hâlbuki bilimsel çalışmalara hâkim genel
yaklaşımın temsilcileri, sapkınlığı, kuralları ihlâl eden davranışların verili bir niteliği
saydığından, dolayısıyla sapkınlık yargısının birer parçası hâline geldikleri durumları ve süreçleri
görmezden geldiğinden sapma davranışını tam anlamıyla izah etmeye muktedir değildir.
Bu tür eksik açıklama tarzlarının başında istatistiğe dayalı yaklaşımlar gelir. Kısaca
belirtildiğinde bu yaklaşımlar, ortalamadan sapan her tür davranışı sapkın kabul eder.
Ortalamanın ne olduğunu da bir takım istatistik hesaplamalarıyla tespit eder. Fakat böyle bir
yaklaşım, normal kabul edilenden, yani yaygın olandan farklı her davranışı sapkınlık sayar.
Örneğin solaklık veya çekik gözlülük, çok uzun veya çok kısa boyluluk gibi özellikler de sapma
şeklinde nitelendirilebilir. Zira insanların çoğu sağ elini kullanır. En çok görülen göz şekli de
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çekik olmayandır. Keza çok kısa veya uzun boyluluk da nispeten az rastlanan bir özelliktir.
Dolayısıyla istatistiği kendisine temel alan yaklaşım açıkça abesle iştigaldir.
Sapma davranışını açıklamaya çalışan ikinci yaklaşım tıbbı veya psikiyatriyi esas alanıdır.
Bu yaklaşıma göre sapkınlık bir hastalıktır. Daha doğrusu bir hastalığın varlığına delalet eden
patolojik bir durumdur. Tıbbi analojiye dayanan bu yaklaşım, insan organizmasının hangi
durumlarda sağlıklı çalıştığını tespit eder önce, ardından farklı durumları hastalık olarak tanımlar.
Fakat kuşkusuz hangi durumların sağlıklı kabul edileceği konusunda ne tıb dünyasında ne de
psikiyatri literatüründe tam bir anlaşma vardır. Dolayısıyla tıbbi yaklaşım da sapma davranışını
izah etmede yetersizdir.
Sapkınlığa dair diğer bir yaklaşım ise görece sosyolojik olsa da yine sağlık ve hastalık
tanımlarından hareket eder. Bu yaklaşıma göre toplumun genel düzenini, istikrarını, diğer bir
deyişle sağlığını, bozan ve sürekliliğini tehlikeye düşürme ihtimaline sahip davranışlar veya
süreçler sapkınlığa yol açacak niteliktedir. Buna karşılık toplumun istikrarını koruyan, yani
“işlevsel” niteliğe sahip davranışlar ise normaldir.
Toplumsal “anomali” yaklaşımı da denilen bu bakış açısının en büyük sorunu işlev
teriminin nasıl anlaşılacağıdır. Bir toplumda neyin işlevsel neyin işlevsel olmadığını tespit her
zaman kolay değildir. Üstelik bir toplumsal grup için veya bir bütün olarak toplum bakımından
işlevsel niteliklerin tespiti büyük ölçüde siyasi bir meseledir. Bir grubun bizatihi kendi üyeleri
arasında bile neyin işlevsel olduğuna dair çeşitli farklılaşmalar, hizipleşmeler olabilir. Bu da bize
gösterir ki işlevsellik bir grubun doğasından kaynaklanan bir özellik değildir. Hangi kuralların
kabul edileceği ve hangi davranışların ihlâl anlamına geleceği, dolayısıyla da sapma davranışı
addedileceği tamamen siyasi süreçlerin ürünüdür. İşte bu yönüyle işlevselci yaklaşım da
sapkınlığı tam anlamıyla izah edemez.
Diğer bir sosyolojik yaklaşım ise sapkınlığı, işlevsel olup olmamasına bakmaksızın bir
grup kuralının ihlâli olarak tanımlar. Fakat hangi kuralların bir davranışı ölçmede kullanılacağı
konusunda tam bir açıklık sağlayamaz. Zira bir toplumda her biri kendi kurallarına sahip çok
farklı gruplar vardır. Bireyler de aynı anda birbirinden farklı iki, hatta ikiden fazla grubun üyesi
olabilir. Bazı davranışları bir grubun kurallarını ihlâl ederken, üyesi olduğu diğer grubun veya
grupların kurallarına ihlâl etmeyebilir. Bu durumda söz konusu birey, neye bakılarak sapkın
addedilecektir.
Bu yaklaşım sahipleri belki bazı kuralların her grupta doğru veya yanlış kabul edildiğini,
dolayısıyla herkesin hangi davranışın hangi kuralı ihlâl ettiğinde sapkınlık sayılacağını
belirleyebileceğini iddia edebilir. Fakat bu durum olgusal bir araştırmayı gerektirir. Hangi
kurallar üzerinde toplumun tamamınca uzlaşıldığını tespit etmek pek de kolay değildir. Belki de
bu tür kurallar neredeyse yok gibidir. Sonuç itibariyle diğerleriyle kıyaslandığında sapkınlığın
toplumsallığına daha fazla önem verdiğinden bu yaklaşım nispeten makul gibidir, ama yine de
yeterli değildir.
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Bizim bu derslerde kabul edeceğimiz sapkınlık tanımı literatürde sembolik etkileşimcilik
ismi verilen kuramsal bir yaklaşıma aittir. Her ne kadar bu yaklaşım da bazı önemli zaaflara
sahipse de modern toplumlar için ileri sürülen diğer kuramsal yaklaşımlara göre sapkınlığı izah
etmede daha başarılıdır. Üstelik bizim derslerimiz açısından suç ile toplum arasındaki ilişkiyi, suç
ve sapma davranışının toplumsal niteliğini izah etmede çok daha tutarlıdır. Burada genel anlamda
sembolik etkileşimcilik hakkında ayrıntılı bilgi vermemeyi tercih ediyoruz. Daha çok suça ve
sapma davranışına yönelik açıklamalarından hareketle bu kuramsal yaklaşımı tanıtmaya
çalışacağız.
Adı geçen bu kuramsal yaklaşımın 20. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden birisi de
ABD’li Howard S. Becker’dir. Becker’ın sapkınlıkla ilgili yaklaşımını yine kendi sözlerinden
anlamaya çalışalım:
“Sapkınlık, toplum tarafından yaratılmıştır. Bu önermeyi hâlihazırda genel olarak kabul
gören anlamıyla kullanmıyorum. Genel kanıya göre sapkınlığın nedenleri, sapkının içinde
yaşadığı toplumsal durumdan ya da bu davranışlara sebep olan ‘toplumsal etkenlerden’
kaynaklanmaktadır. Ben daha ziyade şunu kastediyorum: Toplumsal gruplar, ihlal edilmesi
sapkınlık olarak tanımlanan kurallar koyarak sapkınlığı yaratırlar. Bu kuralları belli kişlere
uygularlar ve bu kişileri de haricîler [sapkın] olarak etiketlerler. Bu açıdan bakıldığında sapkınlık,
kişinin gerçekleştirdiği davranışa içkin bir nitelik değil, daha ziyade kuralların ve yasakların
başkaları tarafından bir ‘suçluya’ uygulanmasının ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Sapkın, bu
etiketin kendisine başarıyla uygulandığı kişi; sapkın davranış da insanların sapkın olarak
nitelendirdikleri davranıştır” (Becker, 2013:31).
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere sapkınlıkla damgalananların kişilik veya
yaşam koşulları benzerliği gibi ortak özelliklere sahip olmadığı söylenebilir. Sapkınların asgari
ortak özelliği sapkınlık damgası yemiş olmalarıdır. Dolayısıyla sapkınlığı “birilerinin ötekiler
tarafından kural çiğneyenler olarak görüldüğü gruplar arası etkileşimin bir ürünü” olarak görmek
mümkündür. Diğer bir deyişle yukarıda da belirtildiği gibi sapkınlık, “davranışa içkin bir nitelik
değildir; davranışta bulunan kişiler ile o davranışa tepki gösterenler arasındaki ilişkiye içkin bir
niteliktir.”

8.5. Sonuç ve Değerlendirme
Konunun başında da belirttiğimiz gibi, toplumsal kurallar bir toplumda mevcut farklı
gruplar tarafından inşa edilir. Özellikle modern toplumlarda bu durum çok daha belirgindir. Zira
modern toplumlar, hangi toplumsal kuralların kabul edileceği ve nasıl uygulanacağı konusunda
herkesin mutabık kaldığı basit örgütlenmeler değildir. Sınıf, etnisite, meslek ve kültür açısından
hayli farklı grupların varlığı, modern toplumların en önemli özelliklerindendir. Yani modern
toplumlar, geleneksel toplumlara göre nispeten daha az türdeştir. Farklı gruplar, aynı kuralları
kabul etmek zorunda değildir, çoğu zaman da zaten kabul etmez. Her bir grubun kendine ait tarihi
ve geleneği vardır; karşılaştıkları sorunları tarihlerinden ve geleneklerinden tevarüs ettiği bir
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takım yöntemlerle çözme yoluna giderler. Böylece bir toplumda birbirinden farklı pek çok kural
ortaya çıkar. Bu kurallar birbiriyle çeliştiği, hatta çatıştığı zaman da ne tür bir çözüm bulunacağı
ciddi bir sorun teşkil eder.
Örnek vermek gerekirse ülkemizde hatırı sayılır oranda imam nikâhlı veya çok eşli aileler
vardır. Bu durum söz konusu ailelerin geleneğinden veya dini inançlarından kaynaklanır. Buna
karşılık Türk Medeni Kanunu ne resmi nikâh olmaksızın yapılan imam nikâhına ne de çok
eşliliğe izin verir. Dolayısıyla burada iki farklı kural manzumesi söz konusudur ve bunlar
arasında uyuşmazlık vardır.
Keza yine belirli bir toplumsal grup geçimini çöp toplamakla sağlama yolunu tercih eder,
fakat toplumun geri kalanı her ne kadar kanunen serbest olsa da bu davranışı pek makbul
karşılamaz. Hatta bu işle uğraşanları normalin dışında kabul eder.
Bir başka örnek de şu olabilir: Toplumumuzda belirli gruplar elle ve yerde yemeği bir
alışkanlık hâline getirmiştir. Buna karşılık diğer bazı gruplar ise bu tür bir yemek yeme
alışkanlığını ilkellik kabul eder ve bu alışkanlığa sahip olanlara pek de iyi gözle bakmaz.
Yine belirli giyim tarzına sahip olanlar toplumumuzda diğer bazı gruplar tarafından siyasi
veya başka mülahazalarla dışlanır.
Yine ülkemizden çok daha çarpıcı bir örnek kan davasıdır. Belirli toplumsal gruplar
arasında kan davası hayli yaygın bir sorun çözme yöntemiyken toplumun geri kalanı tarafından
normalden sapma olarak değerlendirilir. Üstelik devletin yasaları da bu davranışı yasaklar.
Belki pek çok kural açısından toplumda genel bir uzlaşımın varlığı ileri sürülebilir. Fakat
bu varsayımın doğrulanabilmesi ampirik araştırmayı gerektirir. Bu tür araştırmalar ise
zannedildiğinin aksine pek çok kural üzerinde toplumun geneli tarafından bir uzlaşmaya
varılmadığını gösterecektir. Belirli bir toplumsal grubun içerisinde dahi “gerçekten işleyen
kurallar” hakkında tam bir uzlaşmaya varılamayabilir.
Dolayısıyla sapma davranışı ve sapkınlıkla ilgili araştırmalar için dikkat edilmesi gereken
en önemli nokta şudur: “Söz konusu davranışta bulunan kişilerin bakış açısı, bu davranışa sapkın
hükmü giydiren kişilerin bakış açısından büyük ihtimalle farklı olacaktır. Bu durumda suçlanan
kişi, kendisine sorulmadan konulmuş, dolayısıyla kabul etmediği ve kendisine dayatılmış olan
kurallar yüzünden yargılandığı duygusunu taşıyabilir.”
Bu kadar farklı grupların ve her bir gruba ait çeşitli kuralların var olması ve bunlar
üzerinde toplumun genel bir uzlaşıma varamayacağı bir gerçektir. Fakat buna karşın basit bir
gözlem bile belirli grupların diğer gruplara kendi kurallarını dayattığını bize gösterir. Bu nasıl
olmaktadır? Diğer bir deyişle “[k]im bir başkasını, kendi kurallarını kabul etmeye zorlayabilir ve
bunu başardığında başarılı olmasının nedenleri nelerdir?”
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Yukarıdaki sorunun işaret ettiği durum her toplumda görülebilecek iktidar mücadelesi ile
izah edilebilir. Bir toplumsal grubun kendi kurallarını başka bir toplusal gruba dayatabilmesinin
sebebi, demek ki siyasi ve ekonomik güçle ilgilidir. Daha doğrusu bu güce sahip olmak için
girişilen iktidar mücadelesidir. Tekrar etmek pahasına belirtilmelidir ki “[i]nsanlar gerçekte, her
zaman kendi kurallarını başkalarına zorla dayatırlar; bu kuralları az ya da çok, bu dayatmaya
maruz kalanların iradesine rağmen ve onaylarını almadan uygularlar.”
Her toplumda belirli bir toplumsal grup işgal ettiği konum sebebiyle kendi kurallarını
başkalarına dayatma gücüne sahiptir. Bu konum siyasi veya ekonomik olabileceği gibi kültürel
de olabilir. Yani bir iktidar sadece siyasi ve ekonomik gücü elinde bulundurmakla kalmaz; o
toplumdaki kültürel süreçleri belirleyecek bir üstünlüğe de sahip olabilir. Bu konumu da diğer
gruplara uygulanmak üzere bir takım kurallar koyma imkânı verir. Ayrıca yaş, cinsiyet ve etnisite
de bu gücün kimde olacağının belirlenmesinde rol oynar. Büyükler, küçüklere, erkekler kadınlara
ve baskın etnik gruplar azınlıklara kendi kurallarını dayatabilir.
Bu bölümü bitirirken son olarak şu hususu da belirtelim:
“Sapkınlığın, başkalarının belli davranış biçimlerine verdikleri tepkilerden, bu
davranışları sapkın olarak etiketlemelerinden ortaya çıktığını anlamanın yanı sıra, böylesi bir
etiketleme eylemi tarafından yaratılan ve korunan kuralların evrensel olarak kabul görmediğini de
hatırımızda tutmamız gerekir. Daha ziyade, kurallar çatışma ve uyuşmazlık konusudurlar ve
toplumdaki siyasal sürecin de bir parçasıdırlar” (Becker, 2013:40).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde suç ve suçluluk olgularını anlamada başvurulan sapma davranışı kavramı
üzerinde duruldu. Sapma davranışının toplumsal kontrolün bir görünümü olduğu belirtildi.
Sapma davranışının sebebini açıklamayı amaçlayan kuramsal yaklaşımlar görüldü. Bu bağlamda
öncelikle sapma davranışını istatistiklerden hareketle açıklayan yaklaşımdan bahsedildi. İstatistiki
açıdan toplumda normal kabul edilmeyen davranışların sapkınlık olduğunu ileri süren bu
yaklaşım ciddi sorunlarla malûl olduğundan pek revaçta değildir. Nispeten daha eski olan diğer
bir yaklaşım ise sapkınlığı izah etmede tıbbi terminolojiden faydalanır. Toplumu insan vücuduna
benzeten bu yaklaşıma göre sapma davranışı da tıpkı insan vücudunda ortaya çıkan hastalık
gibidir. Acilen tedavi edilmesi gerekir. Bu yaklaşımın biraz daha gelişmiş hâli sapkınlığı
psikiyatrik bir hastalık kabul eder. Fakat bu yaklaşım da ciddi eksikliklere sahiptir. Bu iki
yaklaşımdan sonra diğer bir yaklaşım ele alındı. Tıbbi yaklaşıma göre daha gelişmiş ve
sosyolojik yönü ağır basan bu yaklaşım ise sapkınlığı anomali kavramıyla izah eder.
Sosyolojideki genel işlevselci kuramların uzantısı olan bu yaklaşıma göre sapkınlık toplumsal
işlevini görmeyen davranışlar için kullanılmalıdır. Toplumu birbiriyle tutarlı olan pek çok
işlevden ibaret gören bu yaklaşıma göre sapma davranışı, işte bu işlevlerden birinin çalışmaması
demektir. Bir işlevin yerine getirilmemesi toplumsal anomaliye yol açar. Şayet tedbir alınmazsa
söz konusu bu sapma davranışı toplumun genel düzenini bozabilir. Fakat bizim de tercih
ettiğimiz ve nispeten daha kapsamlı ve tutarlı diğer bir yaklaşım ise sembolik etkileşimciliktir.
Bu yaklaşıma göre sapkınlık toplumdan topluma değişen bir değer yargısıdır. Hangi davranışın
sapma olduğunu anlayabilmek için sadece sapkınları değil, kimlerin sapkın olduğuna karar
verenlerin de nasıl bir düşünce tarzına sahip olduğunu anlamak gerekir. Damgalama kuramı da
denilen bu yaklaşım, bugün hâlâ suç ve suçluluk hakkında yapılan çalışmaların en çok etkilendiği
yaklaşımlar arasındadır. Dolayısıyla bu yaklaşım biraz daha detaylı anlatıldı.
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Bölüm Soruları
1. 1951 tarihli Social Pathology isimli kitabında ilk kez sapkınlık terimini kullanan
sosyolog kimdir?
a.

Howard Becker

b.

Erving Goffman

c.

David Matza

d.

Edwin Lemert

2. “Birtakım değerleri paylaşan ve kişisel sıfatlar ve davranma şekillerine ilişkin belli bir
toplumsal normlar bütününe riayet eden bir grup bireyden hareketle bağlılık göstermeyen her üye
(……) olarak, hususiyet ise bir (……) olarak tanımlanabilir.”
Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi
gelmelidir?
a.

Katil – Cinayet

b.

Deli – Delilik

c.

Sapkın – Sapma

d.

Hasta – Hastalık

3. Kaldırıldı.
4. “Toplumun genel düzenini, istikrarını, diğer bir deyişle sağlığını bozan ve sürekliliğini
tehlikeye düşürme ihtimaline sahip davranışlar veya süreçler sapkınlığa yol açacak niteliktedir.
Buna karşılık toplumun istikrarını koruyan, yani “işlevsel” niteliğe sahip davranışlar ise
normaldir.”
Yukarıdaki görüşü savunan sapma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a.

İstatistiği temel alan kuram

b.

Tıbbi yaklaşımı temel alan kuram

c.

Sembolik etkileşimcilik

d.

Anomali kuramı
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5. “Toplumsal gruplar, ihlal edilmesi sapkınlık olarak tanımlanan kurallar koyarak
sapkınlığı yaratırlar. Bu kuralları belli kişilere uygularlar ve bu kişileri de haricîler olarak
etiketlerler. Bu açıdan bakıldığında sapkınlık, kişinin gerçekleştirdiği davranışa içkin bir nitelik
değil, daha ziyade kuralların ve yasakların başkaları tarafından bir ‘suçluya’ uygulanmasının
ortaya çıkardığı bir sonuçtur.”
Yukarıdaki görüşleri savunan sapma kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Sembolik etkileşimcilik

b.

Anomali kuramı

c.

Çatışma kuramı

d.

Pozitivist kuram

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) d, 5) a

145

9. SAPMA DAVRANIŞI – II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Giriş
9.2. Toplumsal Uzlaşma ve Çatışma Bağlamında Sapma Davranışı
9.3. Sapkınlık “Kariyeri”
9.3.1. Sapkınlık Kariyerinde İlk Aşama: Norm İhlâli
9.3.2. Sapkınlık Kariyerinde İkinci Aşama: Kamuya Mal Olma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sapkınlığın toplumsal kaynağı nedir?

2)

Her toplum için bütün zamanlarda geçerli evrensel bir sapkınlık türü var mıdır?

3)

Sapkınlığın görülmediği bir toplum olabilir mi?

4)
sapkın olur?

Kişinin sapkın damgasını yeme süreci nasıl oluşur? Diğer bir deyişle kişi nasıl
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Anahtar Kavramlar
•

Sapkınlık kariyeri

•

Norm ihlali

•

Sapkınlık damgası yeme

•

Örgütlü sapkınlık
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9.1. Giriş
Sapma, en yalın anlamıyla belirli bir yolun veya standardın dışına çıkma demektir. Söz
konusu yolu veya standardı nasıl tanımlarsak sapmayı da ona göre belirlemiş oluruz. Bu da bize
gösterir ki birden fazla sapma şekli vardır. Sapma aynı zamanda bir ölçü meselesidir de; bazılar
çok sapar, bazıları az.
Yoldan veya standarttan ne anlarsanız anlayın zaman zaman bazı sınır problemleriyle
karşı karşıya kalınması kaçınılmazdır. Özellikle neyin sapma neyin normal veya alışılageldik
olduğu konusunda netlik olmadığında ciddi ölçüde şüphe doğar. Bu belirsizlik hâli kimileri için
rahatsız edici görünse de bu durumun, sapma davranışının bizatihi kendisiyle değil kültür
olgusunun doğasıyla ilgili olduğu bir gerçektir. Kültürel tanımlamalar, özellikle de çağdaş
toplumlarda belirsiz olmaya eğilimlidir. Standartlar değiştiği için toplumun üyeleri marjinal
fenomenler karşısında belirsiz tepkiler verebilir veya değişmek zorunda kalabilir.
Eğer toplumla ilgili bir konu üzerinde konuşuyorsak bu tür belirsizliklere alışmamız
gerekir. Üzerinde ince düşünülmüş, sıkı sıkıya tanımlanmış, hiçbir belirsizliğe tahammülü
olmayan kavramlar belki her araştırmacının arzu ettiği entelektüel ekipmanlardır. Fakat söz
konusu araştırma konusuyla ilgili olağan özneler, diğer bir deyişle sokaktaki insanın yaklaşımı
daima bu tür kavramları çarpıtmaya, işlevsizleştirmeye eğilimlidir.
Belirsizlikten uzak bu tür kavramlarla yapılan bir araştırma herhangi bir fenomenin sapma
olup olmadığı sorusunu net bir şekilde cevaplandırmalıdır. Örneğin yaşadığınız şehirde bir
çıplaklar kampının bulunmasının bir sapkınlık olup olmadığı sorusunu gayet net bir şekilde
cevaplayabilmelisiniz. Fakat bu tür bir cevap ancak baskı kurarak veya söz konusu fenomene dair
bütün belirsizliği zorla ortadan kaldırarak veyahut da verilebilecek çeşitli cevapları görmezden
gelerek elde edilebilir. Tanımlama ve sınıflandırma konusundaki aşırı titizlik, bir başka aşırılığa
yol açar ve bakışımızı tek bir yönle sınırlandırmaya götürür bizi.
Dahası özellikle modern toplumlarda birilerinin sapkınlık olarak nitelendirdiği bir
davranış başkaları için örf ve âdet dahi sayılabilir. Söz konusu davranışın örf ve âdet olmadığı
toplum kesimlerinde bile hoşgörü konusunda farklı tutumlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla modern
toplumlarda bazı fenomenler ahlaki açıdan son derece karmaşık olabilir; kolayca sınıflandırmaya
karşı direnebilir. Toplum üyeleri arasındaki bu uzlaşmazlık bir kavramın lafzi veya sözlük
anlamını bile etkileyebilir.
Sonuç itibariyle çoğulculuk modern toplumlar için toplumsal bir olgudur. Tıpkı
çoğulculuk gibi belirsizlik de aynı şekilde kabul edilmeli ve yaşanmalıdır. Katı bir takım
tanımlamalarla bu toplumsal olgu görmezden gelinemez; hele ortadan hiç kaldırılamaz. Değişim,
belirsizlik ve çoğulculuk sapma davranışının merkezinde yer alır. Sapkınlıkla ilgili her türlü
tanımlama girişimini ister istemez etkiler. Dolayısıyla belirsizliği ortadan kaldırmaktansa kabul
edip anlamaya çalışmak daha makul bir yoldur.
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9.2. Toplumsal Uzlaşma ve Çatışma Bağlamında Sapma Davranışı
Şayet belirli bir davranışın ahlaki niteliği konusundaki farklı görüşleri uzlaştıracak bir
otorite yoksa ortada ciddi anlamda çözülemeyen bir toplumsal sorun var demektir. Fakat çoğu
zaman bir otorite bulunur. Bu tür durumlarda sorun hukuka başvurulmak suretiyle büyük ölçüde
çözülür. Belki birilerini tam anlamıyla tatmin etmeyecektir ama genel planda sorun çözülmüş
sayılabilir. Yukarıdaki örneğimizde çıplaklar kampıyla ilgili serbest bırakıcı veya yasaklayıcı
herhangi bir kural kabul edildikten sonra, bu kural herkesi eşit oranda tatmin etmese de sorun en
azından hukuk nezdinde çözülmüş addedilir. Doğal olarak söz konusu fenomenin kendisi
tartışmalı olmaya devam eder. Gerek hukukun bulduğu çözüm, gerekse bu çözüme yönelik
itirazlar üzerinde tartışılmaya devam edilir.
Fakat hemen burada bir noktanın altını çizelim. Bir toplumda değişimin, belirsizliğin ve
çoğulculuğun varlığını kabul etmek mutlaka ortak bir ahlak anlayışının olmadığı sonucuna
götürmemeli bizi. Böyle bir çıkarım fazla aceleci olur ve hiç de makul sayılamayacak bir
görececiliğe götürür. Çoğulcu değerlendirme, standartların değiştiğini kabul ve ahlaki belirsizlik,
genel kabul görmüş bir sapkınlık tanımıyla bir arada bulunabilir. Çoğulculuğun, değişimin ve
belirsizliğin varlığı üzerinde geniş bir uzlaşma olabilir ve bazı sıradan davranışların sapkın bir
doğası olduğu konusunda ortak bir kabul bulunabilir. Aslında pek çok davranışın sapkın nitelikte
oluşu toplum tarafından problem sayılmaz, zira bu konuda herhangi bir tartışma yapılmaz.
Örneğin hırsızlar, bu davranışın doğru olduğunu düşündükleri için hırsızlık yapıyor değildir.
Hatta kendilerine göre haklı sebepleri olduğunu düşünseler, bu konuda belirli bir uzmanlık
geliştirmiş olsalar bile neticede çalmanın doğru veya normal bir davranış olduğuna inanmazlar.
Zorbalar da insanlara saldırmanın doğru olduğunu düşünmez, sahip oldukları güçle övünseler
veya bu gücü haklılaştırsalar bile. Keza kadın satıcıları da yaptıkları iş nedeniyle kınansalar da
zaman zaman kovuşturmaya uğramaz, tolere edilirler. Dolayısıyla herkesin kabul ettiği genel bir
ahlak anlayışı ile kültürel görececelikten birisini seçmek zorunda değiliz.
Sonuç itibariyle sapma davranışı bir toplum açısından gayet normal ve doğal bir
durumdur. Toplumsal hayatın kaçınılmaz bir özelliğidir; tıpkı bu tür davranışlara karşı önlemlerin
alınması, yasakların getirilmesi gibi. Sapkınlık toplumun ahlaki karakterinin ayrılmaz bir
parçasıdır. Madem sapkınlık bu kadar genel bir özelliktir, toplumsal ve ahlaki organizasyonlara
içkindir o zaman ayrı bir titizlik ve dikkatle incelenmesi gerekir. Başta da söylediğimiz gibi
sapma, yoldan ayrılma ise en az bu yolda yürümenin bizatihi kendisi kadar üzerinde düşünülmeyi
hak etmektedir. Nitekim sosyologların bugüne kadar bu davranışla bu kadar çok ilgilenmesi de
ancak bununla izah edilebilir. Sonuç olarak Durkheim’ın şu tespitleri herhalde her zaman için
dikkat çekici olacaktır:
“Bir ermişler toplumu, örnek ve mükemmel bir manastır tasavvur ediniz. Gerçek anlamda
cürümler, bilinmeyen şeyler olacaktır burada; fakat avama bağışlanabilir görünen kabahatler,
burada, alelâde cürmün alelâde bilinçlerde uyandırdığı utancın aynısını uyandıracaktır. Demek ki,
bu toplum, yargılama ve cezalandırma erkiyle donanmış olursa, bu fiilleri cürüm fiilleri olarak
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sıfatlandıracak ve bunları bu sıfatla ele alacaktır. Aynı nedenledir ki tam bir dürüstlüğe sahip olan
bir insan, kendisinin en ufak ahlaki zaaflarını, yığının gerçekten cürüm mahiyetindeki fiillere
gösterdiği katılıktan geri kalmayan bir katılıkla yargılar. Vaktiyle, bireysel dürüstlüğe duyulan
saygı daha zayıf olduğundan, kişilere karşı tecavüzler bugünkünden daha sık görülürdü. Bu
saygının artmış olmasından ötürü, bu cürümler daha nadir hâle gelmiştir; ne var ki, bu duyguyu
inciten eylemlerin birçoğu, başlangıçta bunları içermeyen ceza hukukunun çerçevesi içine
girmiştir (İftiralar, hareketler, sövme, hile, vb.)” (Durkheim, 1994:115-116.).
Neyin sapkınlık olup olmadığı zamandan zamana ve mekândan mekâna değişse de demek
ki bir toplumda sapkınlığın varlığı gayet normal ve doğal bir durumdur. Nitekim işte bu
niteliğidir ki sapkınlığın bilimsel araştırmalara konu yapılmasını mümkün kılar. Önceki bölümde
de söylediğimiz gibi sapkınlık toplumsal bir inşadır. Toplumsal kuralları koyanlar ile bu kurallara
uymayanlar arasındaki karşılıklı etkileşimin sonucudur. Fakat biraz önce de belirttiğimiz gibi her
toplumda görülen bir etkileşim biçimdir. İşte bu bölümde söz konusu bu etkileşimin nasıl ortaya
çıktığı, nasıl geliştiği ve sonuçlandığı üzerinde duracağız. Kısaca bir kişiyi sapkın konuma
getiren sürecin özelliklerini anlamaya çalışacağız.

9.3. Sapkınlık “Kariyeri”
Bir kişinin sapkın konumuna girme sürecini izah etmede literatürde sık sık “kariyer”
kavramına başvurulur. Aslında mesleklerle ilgili sosyolojik çalışmalarda kullanılan bir terimdir
“kariyer”. Bu anlamda kariyer, “bir mesleki yörüngede konumlanmış herhangi birinin bu yörünge
içerisinde bir konumdan diğer bir konuma doğru yaptığı hareketlilik silsilesine” işaret eder.
Bunun yanı sıra bir konumdan diğerine gerçekleşen bu hareketliliğin dayandığı dinamikleri de
anlatır. Bu yönüyle de “kariyer olasılığı” kavramıyla ilişkilidir. Kariyer olasılığından kasıt, bir
mesleki konumdan diğerine yönelik hareketi doğuran toplumsal koşullar ile bireysel güdüler ve
hedeflerin toplamıdır. Bu kavram ayrıca mesleğinde başarılı olanlar ile başarısız olanları
birbirinden ayırmada da kullanıldığı gibi çeşitli kariyer sonuçlarını karşılaştırmada da kullanılır.
Konumuz bağlamında ise bir sapkınlık sürecinin gidişatını anlamak için kullanılmaktadır.
Bu anlamda sadece her geçen daha da artarak devam eden ve nihayet tamamen sapkın bir
kimlikle ve dolayısıyla da yaşam tarzıyla sonuçlanan bir süreci değil, yarıda kalmış, bir süre
sonra tekrar normal hayatına dönmüş kişilerin sapma sürecini izah için de kullanılmaktadır.

9.3.1. Sapkınlık Kariyerinde İlk Aşama: Norm İhlâli
Bir sapkınlık kariyeri, çoğu zaman belirli bir normlar manzumesini ihlâl eden bir
davranışın gerçekleştirilmesiyle başlar. Peki ama bu ilk davranış niçin gerçekleştirilmektedir?
Bu konudaki çalışmaların önemli bir kısmı, kişiyi söz konusu sapma davranışını
gerçekleştirmeye iten belirli bir güdünün varlığını kabul eder. Dolayısıyla kişi bu ilk davranışı
bile isteye (belirli bir güdünün etkisiyle) gerçekleştirmiştir. Kişinin bu konudaki amacı bilinçli
veya bilinçsiz de olabilir, ama o davranışı kesinlikle belirli bir nedene dayanmaktadır.
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Buna karşılık yapılan çalışmalar pek çok norm ihlâlinin kasıt olmaksızın
gerçekleştirildiğini göstermektedir. Yani kişilerin aslında böyle bir amacı yoktur. Bu tür kasıt
olmadan gerçekleştirilen ihlâl davranışlarının izahı nispeten kolaydır. Kişi, söz konusu kuralın
veyahut da bu kuralın kişinin içinde bulunduğu duruma uygulanabilir olduğunun farkında
değildir. Peki fark etmemeyi nasıl izah edebiliriz? Burada daha çok belirli alt gruplara üye
kişilerin durumundan bahsedebiliriz. Kişi kendi alt grubunun (Bu grup dini, etnik veya kültürel
olabilir.) normal karşıladığı bir davranışı sergiliyordur fakat bu davranış, bir başka alt grubun
normlarının ihlâlidir.
Peki kasıtlı ihlâller hakkında ne söylenebilir? Kişi sapkınlık sayılacak bir davranışı böyle
olduğunu bile bile niçin yapar? Yukarıda da belirtildiği gibi pek çok yaklaşım kişinin bu tür bir
davranışta bulunmasını bir takım güdülere bağlar. Bu bakış açısı sapkınlar ile normaller
arasındaki farkı güdülerde görür. Yani normal insanlarda bulunmayan bazı güdülere sahiptir
sapkınlar. Peki bunlar nasıl güdülerdir? Psikolojik yaklaşımlar, bu güdülerin kaynağını kişinin
erken dönemlerinde yaşadığı tecrübelere bağlar. Buna karşılık sosyolojik yaklaşımlar, söz konusu
güdüleri, toplumsal gerilim hatlarına vurgu yaparak ve kişinin kendisini çelişkiye düşürecek
durumlardan kaçınmak için başvurmak zorunda kaldığı meşru olmayan çözümlerden hareketle
anlamaya çalışır.
Bu iki yaklaşım tarzının da en büyük hatası sapma davranışını mutlaka bir güdüyle
açıklamaya çalışmasıdır. Hâlbuki kişinin bir ihlâlde bulunması için sapkınlık güdüsüne sahip
olması gerekmez. Zira pek çok insan sapkın güdülere sahip olabilir. Fakat bunlardan çok azı
fiilen sapma davranışı sergiler. Dolayısıyla burada şöyle bir tespitte bulunmak daha doğrudur:
“Neden sapkınlar onaylanmayan şeyleri yapmak isterler sorusunu sormak yerine, neden
(geleneksel normlara bağlılıkları olan) insanların, sahip oldukları sapkın itkileri gerçekleştirmeye
kalkışmadıklarını sormamız daha iyi olabilir” (Becker, 2013:50-51).
Normal kişiler, geleneksel davranış kurallarına ve alışkanlıklarına daha fazla “bağlılık
geliştirme” eğilimindedir. Burada bağlılık geliştirmeden kastedilen ise “çeşitli çıkarlarımızın
sanki onlara dışsalmış gibi görünen belli davranış biçimlerini benimsememize bağlı hâle
gelmesi” sürecidir. Bu süreci şöyle ifade edebiliriz:
“Kişi geçmişte yaptığı davranışların ya da çeşitli kurumsal rutinlerin işleyişinin bir sonucu
olarak belli davranış biçimlerine uymak zorunda kalır; çünkü bu davranış biçimlerine uymadığı
takdirde, kişinin şu an işgal ettiği konumun dışındaki pek çok faaliyeti de bu itaatsizlikten
olumsuz şekilde etkilenecektir” (Becker, 2013:51).
Örneğin orta sınıftan gelen bir çocuk üniversiteyi bitirmeli, iyi maaşlı bir işe girmeli ve
mesleğinde mümkün en yüksek konuma gelmelidir. Dolayısıyla içinden ne kadar arzulasa da bu
özelliklere sahip bir yaşam biçiminden kendisini mahrum bırakacak herhangi bir sapma
davranışında bulunmamalıdır. Keza yaşamın olağan akışına kendisini kaptırmış, önemli ölçüde
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konfora alışmış bir kişi, hayalini ne kadar kurarsa kursun uyuşturucu madde kullanmamalıdır.
Zira hissedeceği anlık bir zevk ile yaşamının bütünü boyunca aldığı keyif karşılaştırılamaz.
Bu iki örnekte de tipik bir normal kişi davranışı görebiliriz. Peki o zaman normal kişi
kimdir?
“‘Normal kişi’, kendisinde sapkın bir itki keşfettiğinde bu itkiye göre hareket ettiği
takdirde ortaya çıkabilecek çok çeşitli sonuçları düşünerek bu itkiyi kontrol altına alabilen kişidir.
Kendisini geleneksel olmayan itkiler tarafından baştan çıkartılmaya bırakamayacak kadar çok
sayıda menfaati, normal olmaya devam etmesine bağlıdır” (Becker, 2013:51-52).
Pek çok kişi geleneksel bağlılıklarını sürdürmeye devam ederken diğerleri (kendilerine
sapkın denilenler) niçin bunu başaramaz veya tercih etmez?
Kişi geleneksel bağlılıklarının etkisinden iki yoldan birini tercih ederek kurtulur.
Öncelikle kişi, büyürken çevresini oluşturan geleneksel toplumla çok fazla iç içe ilişkilere
girmemiş, bir takım ittifaklar kurmamış, dolayısıyla dürtüleri konusunda daha özgür davranma
imkânı bulmuş olabilir. Böylece koruması gereken bir saygınlığı, kaybetmemesi gereken bir
itibarı olmadığından dürtülerini takip etmede daha rahat davranmıştır. Sonuç itibariyle böyle bir
kişinin geleneksel bağlılıklarını devam ettirmede herhangi bir menfaati yoktur.
Fakat çoğu durumda sapma davranışında bulunan kişi, geleneksel bağlılıklarını devam
ettirir. Sapma davranışını gerçekleştireceği zaman bu geleneksel duyarlılıkları ile belki de ilk kez
yüzleşmek zorunda kalır. Çocuk suçluların durumu buna örnek gösterilebilir. Bu alandaki
çalışmalar pek çok çocuk suçlunun aslında geleneksel bağlılıklarını devam ettirmede, özellikle de
yasaya bağlı kalmada gösterdikleri aşırı gayreti gösterir. Çocuk suçlular kendilerine mantıklı
görünen ama yasalar veya toplum tarafından gayri meşru sayılan bir takım davranışları
gerçekleştirirken güçlü meşrulaştırma tekniklerine başvururlar. Böylece sapkınlıkla
damgalanmayı kendilerine göre etkisizleştirmiş olurlar.
Geleneksel bağlılıkları sürdürmekten vazgeçildiği bir diğer örnekte yaşamı boyunca
kurallara riayet eden bir kişi söz konusudur. Fakat öyle bazı durumlar ortaya çıkmıştır ki bu kişi o
zamana kadar riayet ettiği bir kuralı ihlâl etmek zorunda kalabilir veya ihlâl etmesi gerektiğini
düşünebilir. Yıllar boyunca kendi meslek kurallarına harfiyen uyan bir akademisyen bir gün
hayatının fırsatı olduğunu düşündüğü bir durumla karşı karşıya kalabilir. Örneğin kendisini
dünya çapında tanıtacak bir proje içinde bulabilir. Fakat biraz araştırdıktan sonra bu projenin
aslında pek de meşru olmayan bir takım hususlar içerdiğini veya projenin tamamlanması için
birilerine haksız kazanç sağlamak gerektiğini farkedebilir. Yine de hayatının fırsatını kaçırmak
istemeyip bu projenin altına imza atarak bir kural ihlâlinde bulunmuş, dolayısıyla normal dışı bir
davranış sergilemiştir.
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Fakat bir kereliğine gerçekleştirilen bu tür ihlâller tam anlamıyla kişinin geleneksel
bağlılıklarını sürdürmekten vazgeçmesi ve sapkın addedilmesi örnekleri değildir. Konumuz
açısından üzerinde durulması gereken asıl ihlâl örnekleri sapkınlığın arada bir değil de düzenli bir
şekilde tekrarlanan davranışlar sonucunda ortaya çıkmasıdır. Kişiyi, bir sapma davranışını arada
bir gerçekleştirmekten düzenli gerçekleştirmeye iten etmenlerin başında sapkın isteklerin ve
ilgilerin gelişmesidir:
“Pek çok sapkın davranış, toplumsal olarak öğrenilen isteklerden doğar. Kişinin söz
konusu davranışı az ya da çok düzenli bir şekilde yapmaya başlamadan önce, bu davranıştan
duyacağı hazlara ilişkin hiçbir fikri yoktur. Kişi bu hazları, daha deneyimli sapkınlarla iletişimi
sırasında öğrenir. Yeni deneyim türlerinin farkına varmayı ve bunları haz olarak yaşamayı
öğrenir. Yeni bir şeyi denemeye ilişkin gelişigüzel bir merak, hâlihazırda bilinen ve
deneyimlenmiş bir şeye ilişkin yerleşik bir beğeni hâline gelir. Sapkın isteklendirmelerin ifade
edildiği kelime hazinesinin içeriği, kelimeleri kullananların, onları, başka sapkınlarla olan
iletişimleri sonucunda öğrendiklerini göstermektedir. Kısacası kişi, belli bir sapkın eylem
etrafında örgütlenmiş bir alt kültürün parçası olmayı öğrenir.” (Becker, 2013:55)
Sapkın damgasını yeme süreci toplumsallıkla o kadar yakından ilişkilidir ki kişi tümüyle
mahrem koşullarda ve tek başına gerçekleştirse bile sapma davranışının toplumsal anlamını bilir.
Sapma davranışının bu toplumsal niteliği, özellikle günümüzde iletişim araçları tarafından bireye
bir şekilde önceden öğretilmiştir.

9.3.2. Sapkınlık Kariyerinde İkinci Aşama: Kamuya Mal Olma
Sapma davranışının istikrar kazanmasında önemli rol oynayan diğer bir etmen ise kişinin
yakalanması veya kamuya mal olacak şekilde sapkın damgasını yemesidir. Burada kişinin bu
olaylar karşısındaki tavrı çok önemli değildir. Aksine diğerlerinin kişiye vereceği tepki, ihlâl
edilen kurala karşı kişiye herhangi bir müeyyidenin uygulanıp uygulanmayacağı, kişinin
sapkınlık konusunda istikrar kazanmasında çok daha önemlidir.
Bununla birlikte yukarıda belirtilen durumun iki istisnası olabilir. Bazen sergilediği kural
ihlâli davranışı yüzünden herhangi bir müeyyide uygulanmamıştır. Fakat yine de kişi kendi
kendisini sapkın olarak değerlendirmiş, hatta kendi kendisine ceza uygulamış olabilir. Yani
burada kişi âdeta yasa koyucu gibi davranmıştır. İkinci bir istisnai durum ise daha çok
psikanalistlerin üzerinde durduğu bir örnektir. Kişi, ihlâl davranışını öyle işlemiştir ki kendisinin
suçlu olduğunu herkes anlamıştır. Yani kişi, kendisinin sapkın olduğunu diğerlerine göstermek
istemiştir. Bu iki istisna dışında örneklerin çoğunda kişinin istikrarlı bir sapkınlık sürecine
girmesi, yukarıda da belirtildiği gibi kural ihlâlinin ortaya çıkmasına, kişinin yakalanıp ceza
almasına bağlıdır.
Yakalanmak, cezalandırılmak ve sonuçta sapkın damgası yemek kişinin daha sonraki
yaşamında köklü bir takım değişikliklere yol açar. Öncelikle kişinin kamusal kimliği zedelenir.
Kişi, uygunsuz bir davranış sergilemiş, üstelik bu davranışı gerçekleştirirken yakalanmıştır. Bu
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durum kişiyi öncekinden çok farklı bir statüye koyar. O güne kadar toplum nazarında tanındığı
kişiliğinin dışında çok farklı bir kişiliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Âdeta gerçek kişiliği ifşa
olmuştur. Artık o bir “katil”, bir “ırz düşmanı”, bir “vatan haini”, “hırsız”, “serkeş”, “müptela”,
“müptezel”dir ve kendisinden, bundan sonraki tüm yaşamı boyunca söz konusu sıfatlarla anılan
kişilerden beklenen davranışları sergilemesi beklenecektir:
“Suçlu olarak etiketlenmek için kişinin yapması gereken tek şey sadece bir tane suç
işlemesidir. Kavramın gerçekte resmî olarak taşıdığı anlam da budur. Öte yandan suçlu kelimesi,
suçlu etiketini taşıyan herkesin sahip olduğu varsayılan ikincil nitelikleri tanımlayan sayısız
çağrışımı da içinde barındırır. Bir kez hırsızlık yapmaktan mahkûm olmuş ve dolayısıyla da suçlu
olarak mimlenmiş bir adamın başka evlere de girmesi muhtemel bir kişi olduğu varsayılır. Bir
suç işlendiğinde olağan şüphelileri sorguya almak üzere toplayan polis de bu varsayımla hareket
etmektedir. Dahası hırsızlıktan dolayı suçlu olarak etiketlenmiş bir adam ‘yasaya saygısı
olmayan’ biri olduğunu gösterdiği için, başka tür suçları işleme ihtimali olan biri olarak da
düşünülür. Dolayısıyla, bir sapkın davranış sonucunda bir kişinin yakalanmış olması, o kişinin
başka açılardan da sapkın ya da istenmeyen olarak algılanması ihtimalini arttırır” (Becker,
2013:58).
Sergilediği tek bir sapma davranış karşısında kişiye sadece tek bir durum için değil de
genel olarak sapkınmış gibi davranmanın önemli sonuçları vardır. İnsanlar, söz konusu bu
davranışı sebebiyle kişi hakkında hemen belirli bir imge oluşturur ve bu imgeye uyacak şekilde o
kişiyi yeniden tanımlarlar. Böylece kişi aleyhine işleyen bir toplumsal mekanizma harekete
geçirilmiş olur. Önce kişi sapkın ilan edilir. Ardından geleneksel gruplardan dışlanır. Hatta
kişinin sapma davranışı gizli kalıp kamuya mal olmamış, doğurduğu sonuçlar itibariyle
toplumdan yalıtılmasına sebebiyet vermemişse bile yine de sapkınlık damgası yemesi sebebiyle
toplumdan dışlanması mukadderattır. Örneğin eşcinselliği ifşa olmuş bir kişinin belirli bir yerde
çalışma kabiliyeti ortadan kalkmasa da çalışma imkânı kalmayabilir. Keza uyuşturucu bağımlısı
bir kişi, kullandığı uyuşturucuların cinsine göre yaptığı işi aynı şekilde sürdürmeye muktedir
olabilir, fakat müptelalık damgası, aynı işyerinde çalışmasını zorlaştırabilir.
Sapkın kişi, işte bu tür durumlarda aslında hiç de ihlâl etme isteği veya eğilimi taşımasa
da başka bazı geleneksel normları çiğnemek zorunda kalabilir. Normal bir işte çalışamadığı için
toplumun geneli tarafından pek de hoş karşılanmayan marjinal işlerde çalışmaya başlayabilir.
Hatta öyle bazı durumlar olabilir ki yaşamını sürdürebilmek için bir yasayı ihlâl etmek zorunda
bile kalabilir. Örneğin aç kalmamak için hırsızlık yapabilir.
Yakalandığında sapkın kişiye gösterilen muamele de bu kişinin daha fazla sapma
davranışı sergilemesine yol açabilir. Örneğin uyuşturucu müptelası biri yakalandığında zayıf
irade sahibi olduğu gerekçesiyle kendisinden uyuşturucu esirgenebilir. Bu durumda söz konusu
kişi yasa dışı yollara başvurmak suretiyle yine ihtiyaç duyduğu uyuşturucuyu temin yoluna
gidecektir. Bu da uyuşturucu piyasasının yer altı dünyasına çekilmesiyle sonuçlanan bir dizi
süreci tetikleyecektir. Uyuşturucu piyasasının yer altına çekilmesi uyuşturucuların gözle görülür
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oranda pahalılaşmasına, çok zengin olmayanların bu maddelere ulaşmasının imkânsız hâle
gelmesine, sonuç itibariyle müptelanın gayri meşru yollara tevessül etmesine yol açacaktır.
Sonuç itibariyle “sapkınlara reva görülen muamele, çoğu insan için erişilebilir olan
gündelik yaşamın rutinlerini sürdürebilme araçlarını sapkınlardan esirger. Bu esirgemeden doğan
mahrumiyet sebebiyle de sapkın kişi, zorunlu olarak yasa dışı rutinler geliştirmek durumunda
kalır” (Becker, 2013:60).

9.3.3. Sapkınlık Kariyerinde Bir Ara Durak: Kişinin Kendini Kontrolü
ve Normal Hayatına Geri Dönüşü
Bütün bu karamsar tablo her zaman bu şekilde gerçekleşmeyebilir. Bazen işler tersine
gitmeye başlar. Yani bir kere sapma davranışı sergileyen kişi aleyhine başlatılan mekanizma
yavaşlar, hatta bazen tümden durabilir. Kişinin sapkınlık süreci belirli bir noktada durur. Bunu
sağlayan nedir?
Kişi kendisini sapkınlığa götüren sürece karşı koyabilir. Öncelikle belirli bir bağışıklık
geliştirerek yapar bunu. Bu konuda yapılan bir araştırmada yetişkin eşcinsellerle para karşılığı
cinsel ilişkiye giren çocukların, kendilerini eşcinselliğe kaptırmadan bu işi devam
ettirebildiklerini göstermiştir. Bunun sebeplerinin başında polis tarafından korunmaları gelir.
Eşcinsel ilişki sırasında yakalandıklarında çocuklar değil de yetişkin eşcinseller cezalandırılır.
İkinci olarak çocuklar bu ilişkiyi sürdürmeyi, örneğin hırsızlık yapma vb. diğer sapma
davranışlarıyla kıyaslandığında daha güvenli bulur. Üçüncü olarak üyesi bulundukları arkadaş
grupları bu çocuklar üzerinde söz konusu ilişkiyle alakalı bir takım sınırlandırmalar getirir.
Sadece para karşılığı bu ilişkiye girmelerine izin verilir. Bütün bu sebepler de çocukların daha
sonraki yaşamlarında eşcinselliği sürdürmelerini engeller.
Kişinin sapkınlık sürecine kendisini kaptırmasını engelleyen diğer bir durum, söz konusu
sapma davranışını gerçekleştirdiği anın, kişiye hâlâ normal davranış ile sapma davranışı arasında
tercihte bulunabilme imkânını vermesidir. Böyle bir durumda örneğin yakalanmak kişinin daha
sonraki sapkınlıklarına izin vermez. Kişi, yaptığı şeyin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalabilir
ve sapkınlığa devam etmeme kararı alabilir. Tam bu anda doğru tercihi yaparak geleneksel
bağlılıklarını sürdürmeye devam edecek ve kendi toplumsal grubu tarafından kabul görecektir.
Buna karşılık yanlış tercihte bulunursa dışlanacak ve böylece kendisini giderek artan bir sapkınlık
sarmalı içerisinde bulacaktır.

9.3.4. Sapkınlık Kariyerinde Nihai Aşama: Örgütlülük
Sapkınlık sürecinin, diğer bir deyişle kariyerinin nihai noktası kişinin kendisini örgütlü bir
sapkın grubunun içerisinde bulmasıdır. Şayet kişi, örgütlü bir sapkın grubunun daimi üyesi hâline
gelirse kendisi hakkındaki algısı önemli ölçüde etkilenir. Bu da sonraki yaşamının köklü bir
değişikliğe uğramasına yol açar:

157

“Örgütlü sapkın grupların üyelerinin elbette ortak bir noktaları vardır: sapkınlıkları. Bu
onlara, ortak bir kaderi paylaştıkları, aynı geminin yolcusu oldukları hissini verir. Ortak bir
kaderi paylaştıkları hissinden, yani benzer sorunlarla boğuştukları hissinden bir sapkınlık alt
kültürü doğar: Dünyanın nasıl bir yer olduğuna ve onunla nasıl baş etmek gerektiğine ilişkin
perspektifler ve anlayışlar dizgesi ile perspektiflere dayalı bir rutin aktiviteler dizgesi. Böylesi bir
gruba üyelik, sapkın kimliği pekiştirir” (Becker, 2013:63).
Peki örgütlü bir sapkın grubuna dâhil olması kişinin sapkınlık kariyeri açısından ne gibi
sonuçlar doğurur?
Bu sonuçların belki de en önemlisi, sapkın kişiye göre sapkın grupların kendi konumlarını
meşrulaştırmaya daha fazla eğilimli oluşudur. Öyle ki bazı sapkın grupları, faaliyetleri için hayli
sofistike tarihsel, yasal ve psikolojik meşrulaştırma yöntemleri geliştirmiştir. Örneğin bugün
dünya çapında gelişmiş bir sivil toplum örgütü hâline gelen LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve
Transgender) hareketinin, faaliyetlerinin meşruluğunu temellendirmek ve eşcinselliğin bir
sapkınlık olmadığını kanıtlamak için dayandıkları argümanlar, çıkardıkları dergiler, yazdıkları
kitaplar, hazırladıkları broşürler, tanıtım filmleri vb. ekipmanlar bu tür bir meşrulaştırmanın
göstergeleridir.
Bu tür meşrulaştırma faaliyetleri zaman zaman âdeta bir ideoloji hâlini bile alabilir.
Geliştirilen bu sapkınlık ideolojileri, bir yandan sapkın kişilerin kendi konumlarına ilişkin
hissedebilecekleri tereddüt hâlini ve bundan kaynaklanan olumsuz tavırları giderir; diğer yandan
da bir kez başladıkları bu sapkın faaliyeti devam ettirebilmeleri için kendilerine gerekli meşru
gerekçeyi sunar: “Kuşkularını gerekçeleri benimseyerek gideren kişi, bu gerekçeleri
benimsemeden önce mümkün olandan daha ilkeli ve tutarlı bir sapkınlık türüne geçer” (Becker,
2013:64).
Örgütlü bir sapkın grubuna üye olmanın kişi açısından doğurduğu ikinci bir sonucu daha
vardır. Bir sapkın grubuna üye olmakla kişi, faaliyetlerini nispeten daha az sorunla karşılaşacak
şekilde sürdürme ihtimalini arttırır. Daha doğrusu nasıl daha az sorunla sapkın hayatını devam
ettireceğini öğrenir. Zira kendisinden önce başkaları da aynı davranışta bulunmuş ve bir kuralın
ihlâlinden veya bir yasanın çiğnenmesinden kaynaklanan zorluklarla, dayatmalarla nasıl baş
edileceğini tecrübe ederek öğrenmiştir. İşte bir sapkın grubuna üye olan kişinin kendisi de yaşamı
boyunca karşılaştığı sorunları çözmede, grubun diğer üyelerinin tecrübe yoluyla edindiği bu
bilgilerden faydalanabilecektir. Bu da zaten zor olan bu tür bir yaşamın daha tahammül edilesi bir
hâle gelmesini sağlar.
Örneğin bir hırsız, hapisteyken veya yeni girdiği hırsız çetesinin diğer üyeleri arasında
bulunan deneyimli hırsızlardan, faaliyetini gerçekleştirirken karşılaşabileceği belalardan nasıl
kaçınabileceğini öğrenir. Bu durum aynı zamanda hırsızlık faaliyetini daha kolay devam ettirmesi
yönünde kendisine cesaret de verir.
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Örgütlü sapkın gruplarıyla ilgili üzerinde durulması gereken son bir nokta daha vardır.
Sapkın gruplarının faaliyetlerini meşrulaştırmak için başvurduğu temellendirmeler, içinde
yaşadıkları geleneksel toplumun bütün ahlak kurallarını, kurumlarını, hatta geleneksel topluma
ait ne varsa hepsini reddetmeye yöneliktir. Bu tür bir reddin en uç ve çarpıcı örneği bizim
tarihimizdeki Haşhaşiler’in tavrıdır.

9.4. Sapkınlık Sürecine Genel Bir Bakış
Buraya kadar anlatılanlardan hareketle bir kişinin sapkınlık kariyerinin hangi aşamalardan
geçtiğini, diğer bir deyişle tam anlamıyla sapkın hâle gelme sürecinin nasıl geliştiğini şöyle
özetleyebiliriz:
Her sapkınlık kariyeri öncelikle toplum tarafından kabul görmeyen bir sapma
davranışının gerçekleşmesiyle başlar. Bu da çoğu zaman bir kuralın ihlâli veya bir yasanın
çiğnenmesi şeklindedir. Fakat kişiyi bu tür bir ihlâle götüren etmen kişide bir takım istek veya
ilgilerin ağır basmasıdır. (Burada unutulmaması gereken husus, bu tür sapkın istek veya ilgileri
toplumun her üyesinin farklı derecelerde de olsa hissedebilmesidir. Normal kişiden farklı olarak
sapkın kişi, bu istek ve ilgilere boyun eğer.)
İkinci aşamada kişinin söz konusu davranıştan ötürü yakalanması ve bu durumun
kamuya mal olmasıdır. (Yine unutulmamalıdır ki bazı istisnai durumlarda, yakalanmasa ve
dolayısıyla da durumu, kamuya mal olmasa da kişinin kendisi bu davranışının sapkınlık olduğunu
bilir ve kendisini sapkın olarak nitelendirebilir.)
Üçüncü aşamada sapma davranışı sayılan kural ihlâlinden ötürü kişiye hem
toplum hem de yasa tarafından bir tepki gösterilir. Bu tepki beraberinde belirli bir müeyyideyi de
getirir. Böylece kişi artık sapkın damgasını yemeğe namzettir.
Sapkın damgasını yiyen kişi artık bambaşka birisidir. Uyumsuz bir davranış
sergilemiş, yakalanmış ve dolayısıyla bu davranışı ifşa olmuştur. Üstelik bu davranışından ötürü
cezalandırılmıştır da. Artık o daha önce sahip olduğu kimlikle değil bu yeni damgalı kimliğiyle
tanınmaktadır.
Kişi bir kez sapkın damgası yediğinde, örneğin “hırsız”, “katil”, “cani”, “ırz
düşmanı”, “hilekâr”, “dolandırıcı”, “sahtekâr”, “vatan haini”, “müptela”, “müptezel”, “ayyaş”,
“serkeş” vb. isimlerle anılmaya başladığında kendisinden her zaman bu isimlere sahip olan
diğerleri gibi davranması beklenir. Bu isimler kendisi için âdeta birer karakter özelliği gibidir.
Kendisi için âdeta karakteristik özellikler hâline gelen bu davranışlardan ötürü
kişinin sonraki yaşamı kökten değişir. Bu değişiklik iş hayatında, aile hayatında, arkadaşlarıyla
ilişkisinde ciddi kesintilere ve başarısızlıklara yol açar. Artık geleneksel bağlılıklarını eskisi gibi
devam ettiremez. Toplumun geri kalanı tarafından dışlanır.
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Uğradığı bu muamele kişiyi daha fazla sapma davranışı sergilemek zorunda
bırakır. Örneğin hırsızlıktan mahkûm olan bir kişi cezasını çekip tekrar eski hayatına dönse bile
yaşamını kolay kolay sürdüremez. Bu da o kişiyi ister istemez gayri meşru bir takım geçim
yollarına sapmaya iter.
Nihayet bir sapkının kariyerinde gerçekleşecek son aşama belirli bir örgütlü
sapkın grubuna dahil olmaktır. Böylece kişinin kendisi hakkındaki algısı çok daha köklü, belki de
hiç değişmeyecek şekilde bir değişikliğe uğrar. Kişi, bir örgüte üye olmakla sapkın kimliğini
pekiştirir. Bir yandan konumunu meşrulaştıracak gerekli entelektüel araçları, diğer yandan bu
entelektüel süreci hayata geçirebilecek uygun ortamı bulur. Ayrıca hayatının bundan sonraki
bölümünü çok daha az riskli, nispeten rahat ve istediği gibi geçirebileceği imkânlara kavuşur.
Bütün bu sapkın kariyerinin sonucunda ise kişi, çoğu zaman ait olduğu örgütlü
grubuyla birlikte kendisine sapkın damgasını veren toplumun geleneksel ahlak anlayışına, kurum
ve kuruluşlarına, kısaca bütünüyle topluma karşı bir reddiyeye gider.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir önceki bölümde sapkınlık kavramının toplumsal niteliğine dikkat çekilmişti.
Sapkınlığın, sapma kabul edilen davranışı gerçekleştirenler ile o davranışa sapkın damgası
verenler arasındaki ilişkinin bir özelliği olduğu gösterilmişti. Bu bölümde de bu yaklaşım
sürdürülmüştür. Her ne kadar neyin sapkınlık kabul edileceği toplumdan topluma değişse de
bütün toplumlarda sapma davranışlarına rastlanabileceği, yani sapmanın olmadığı bir toplumun
düşünülemeyeceği belirtildikten sonra sapkın addedilmenin bir süreç içerisinde gerçekleştirildiği
vurgulanmıştır. Bu süreci anlatmak için kariyer kavramı seçilmiştir. Sapkınlık sürecinin, norm
ihlâli, bu ihlâlin toplum tarafından öğrenilmesi, ihlâli gerçekleştiren kişiye karşı tepki
gösterilmesi, gerektiğinde cezalandırılması aşamalarından oluştuğu, bazı durumlarda kişinin bu
süreci durdurup daha ileri aşamalara geçmesini engelleyebileceği anlatılmıştır. Nihayet, sapkın
kişinin bir örgüte katılması ve yaşamının geri kalanını bu örgütle birlikte geçirmesi ile ortaya
çıkan sapkınlık kariyerinin son aşaması üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Neyin sapkınlık olup olmadığı zamandan zamana ve mekândan mekâna değişse de bir
toplumda sapkınlığın varlığının gayet normal ve doğal bir durum olduğuna, hatta toplumun
sağlıklı işlediğini gösterdiğine ilk işaret eden sosyolog kimdir?
a.

Karl Marx

b.

Max Weber

c.

George Simmel

d.

Emile Durkheim

2. Bir kişinin sapkın konumuna girme sürecini ifade etmek için kullanılan yaygın terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a.

Doğal seçilim

b.

Patoloji

c.

Kariyer

d.

Anomali

3. Aşağıdakilerden hangisi sapkınlık kariyerinin aşamalarından değildir?
a.

Norm ihlâli

b.

Yabancılaşma

c.

Kamuya mal olma

d.

Örgüte katılma

4. “(……) kendisinde sapkın bir itki keşfettiğinde bu itkiye göre hareket ettiği takdirde
ortaya çıkabilecek çok çeşitli sonuçları düşünerek bu itkiyi kontrol altına alabilen kişidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.

Normal kişi

b.

Anormal kişi

c.

Suçlu
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d.

Damgalı kişi

5. Aşağıdakilerden hangisi kişinin örgütlü bir sapkın grubuna katılmasının sapkınlık
kariyeri açısından doğurduğu sonuçlardan değildir?
a.
Sapkın kişiye göre sapkın grupların kendi konumlarını meşrulaştırmaya daha fazla
eğilimli olması
b.
Sapkınlık faaliyetlerinin nispeten daha az sorunla karşılaşacak şekilde sürdürme
ihtimalinin artması
c.

Daha önce gruba katılanların tecrübelerinden istifade edilmesi

d.
Toplumun genel değerlerine, ahlak anlayışına, geleneksel kurumlarına daha fazla
saygı duyulması

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) a, 5) d
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10. SAPMA DAVRANIŞI – III
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Giriş
10.2. Toplumsal Kontrol Mekanizmasının İşlemeye Başlaması: ahlaki Panik Durumu
10.3. Toplumsal Kuralların Oluşumu ve Uygulanması
10.3.1. Toplumsal Kuralların Kaynağı Olarak Değerler
10.3.2. Toplumsal Kuralları Uygulamayı Görev Edinenler: ahlaki Girişimciler
10.3.3. Toplumsal Kurallardan
Uygulayıcılarının Devreye Girmesi

Hukuk

Kurallarına:

Yasa

Koyucuların

ve

10.4. Toplumsal Kurallar ve Sapma Davranışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Toplumsal kurallar nasıl oluşur ve uygulanır?

2)

Toplumsal kuralların oluşumu ve uygulanması aşamalarında değerlerin rolü nedir?

3)

Toplumsal kuralları kimler uygular?

4)

Toplumsal kurallar ile sapma davranışı arasında nasıl bir ilişki vardır?
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Anahtar Kavramlar
•

Toplumsal değerler

•

Toplumsal kurallar

•

Ahlaki panik durumu

•

Ahlaki girişimci

•

Yasa koyucular ve uygulayıcılar
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10.1. Giriş
Hatırlanacağı üzere daha önceki iki bölümde toplumsal kontrolün ne olduğunu, nasıl
ortaya çıktığını ve günümüzde aldığı şekilleri görmüş, ayrıca sapma davranışını anlamaya
çalışmıştık.
Suç olgusunu sosyolojik bir çerçeveye oturtabilmek için hukuk kuralları da dahil her türlü
toplumsal kuralın oluşumu ve uygulanması süreçlerini de incelememiz gerekmektedir. İşte bu
bölümün konusu toplumsal kuralların nasıl ortaya çıktığı ve nasıl uygulandığıdır.
Burada da yine bize rehberlik edecek kuramsal yaklaşım öncelikle sembolik
etkileşimciliktir. Yoksa tabi ki toplumsal normların oluşum sürecini izah eden pek çok farklı
sosyolojik kuram vardır. Fakat biz önceki yaklaşımımızla tutarlı olsun diye burada da söz konusu
kuramın önemli temsilcilerinden istifade edeceğiz. Bu kuramsal yaklaşımda eksik kaldığını
düşündüğümüz noktaları da başka yaklaşımlarla tamamlamaya çalışacağız.
Tam bu noktada hatırlatılmalıdır ki bu kuramcıların görüşlerini oluştururken başvurduğu
anket, görüşme, katılımcı gözlemcilik gibi yöntemler tabi ki kendi ülkelerindeki toplumsal
gruplara yöneliktir. Fakat vardıkları sonuçların önemli bir kısmı bugün hemen hemen bütün
çağdaş toplumlar için geçerli olabilecek cinstendir. Dolayısıyla belki örneklerde yapılacak ufak
değişikliklerle ülkemize de uygulanabileceğini gösterebiliriz.

10.2. Toplumsal Kontrol Mekanizmasının İşlemeye Başlaması: ahlaki
Panik Durumu
Sapkın kişi, kendi karakterinde bir kusur bulunan bir kişi, sapma davranışı da özü gereği
sapkın sayılan bir davranış değildir. Toplumun belirli bir kesiminin kabul ettiği bir takım
kuralları ihlâl eden davranış sapma, bu davranışı sergileyen de sapkındır. Yani sapkınlık bir
yanda kural koyan, diğer yanda bu kuralı ihlâl eden arasındaki karşılıklı etkileşimin sonucudur.
Diğer bir deyişle bir davranışın sapkınlıkla suçlanması evrensel bir sonuç değildir.
Davranışın ortaya çıktığı zaman ve mekânın özellikleri, tepki gösterecek toplumsal kesimin ruh
hâli vb. etmenlerin bir arada bulunması gerekir. Yani velev ki bir davranış sapma damgası yemiş
olsun, toplumun tepkisi ve ardından gelen cezalandırma, söz konusu davranışın kendine özgü
nesnel niteliğinden bağımsız gerçekleşir. Toplum, bazen doğrudan kendisine tehdit hissetmese
bile sapma damgası yiyen davranışı gerçekleştirene çok sert ve şiddetle tepki verebileceği gibi,
daha doğrudan bir ihlâlle karşılaştığı başka bir durumda tamamen sessiz de kalabilir.
Demek ki belirli bir toplum kesimi tarafından kabul edilen bir kuralın ihlâl edilmesi, her
durumda kendiliğinden bir tepkinin ortaya çıkmasına yol açmayabilir. Öyle bazı ihlâl durumları
vardır ki toplumun büyük bölümü bu ihlâli görmezden gelir veyahut da ihlâlde bulunana karşı
herhangi bir tepkide bulunmaz. Kısaca kuralların kesin surette ve kendiliğinden uygulandığı
söylenemez.
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Daha önceki bölümlerde bir toplumda her farklı grubun kendi kurallarını başkalarına
dayatmak istediğinden, hatta fiilen de dayattığından bahsetmiştik. Kuralların uygulanması işte bu
tür bir dayatmanın ortaya çıkmasıyla gerçekleşir. Peki bu dayatmayı tetikleyen nedir?
Sapma literatüründe bu durumu ifade etmek için bir kaç farklı kavram kullanılır. Bunların
başında “ahlaki panik” durumu gelir.
Belirli bir insan veya insan grubuna karşı toplumun geri kalanı tarafından gözle görülür
bir düşmanlığın sergilenmesi o toplumda bir “ahlaki panik” durumunun ortaya çıkmasıyla
gerçekleşir. Birden bire o toplumun kabul ettiği kuralları ihlâl eden davranış sapkınlık olarak ilân
edilir, kişi de sapkın. Artık bir sapkınlık kategorisi oluşturulmuştur. Sapkın damgası yiyen bu
davranışa karşı hissedilen panik durumu, sapkın kişiyi ahlaki açıdan karalamakla, bu kişinin bir
“toplum düşmanı” olduğunu cümle âleme duyurmakla sonuçlanır.
Ahlaki panik dönemlerinde toplumun tepkisinin nasıl olacağı çoğunlukla öngörülemez.
Bazen mevcut kültürel kaynaklardan hareketle bir takım kategoriler oluşturulup tepkiler ona göre
biçimlendirilebilir. Bazen de toplumun alışageldiği bir takım davranış örüntülerinin terkedilmesi
pahasına veya yeniden tanımlanması suretiyle yeni bir takım yöntemler geliştirilebileceği gibi
daha önce görülmemiş bir takım teknikler de icat edilebilir.
Yine bu tür dönemlerde birilerinin sapkın damgası yiyip acımasız muamelelere tabi
tutulması, toplumun müzminleşmiş kimi sorunlarının üzerine örtmek, insanların bakışını başka
yere çevirmek suretiyle gündemi değiştirmeyi de amaçlayabilir.
Böylesi bir ahlaki panik ortamında kimlerin veya hangi toplumsal grupların toplum
düşmanı, diğer bir deyişle “günah keçisi” olacağı da önceden bilinemez. Örneğin Batı
ortaçağında ahlaki paniğe yol açan ve günah keçisi ilan edilenler öncelikle cadılar ve büyücüler
olmuştur. Cezaları da hepimizin bildiği gibi yakılmaktır. 1950’ler Amerika’sında siyah derililer,
eşcinseller, sosyalistler; Nazi Almanya’sında Alman ırkının üstünlüğüne inanmayan hemen
hemen herkes; Sovyetler Birliği’nde halk düşmanı ilan edilen Batı özentili burjuvalar ve
yabancılaşmış sanatçı ve yazarlar buna örnek verilebilir.
Günümüzde bu durumun en güzel örneği özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra başta
ABD ve İngiltere olmak üzere bazı Batılı toplumlarda derisi esmer renkli kişilerin terörist ilân
edilmesidir. Keza ülkemizde bir kaç yıl önce dinlediği müziğe uygun belirli tarzda giyinen
kişilere ve bu kişilerin bulunduğu mekânlara satanizmle ilişkili oldukları gerekçesiyle yapılan
denetimler de bu bağlamda değerlendirilebilir.
Sonuç itibariyle sapkın olarak damgalama olgusu, bir takım halk düşmanlarının ilanı ve
suçlanması sürecinden bağımsız ele alınamaz. Ahlaki panik durumlarının en önemli
unsurlarındandır. Kuşkusuz her ahlaki panik durumu, hukuki ve cezai nitelikte belirli
uygulamalara yol açmaz. Toplumun büyük bir bölümünün teyakkuza geçmesi, medya
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kuruluşlarının ilgisinin artması veya geniş katılımlı sivil hareketler ahlaki panik durumlarında
sıkça karşılaşılan gelişmelerdir. İşte bazen bu gelişmeler hukuk alanında yansımasını bulur. Cezai
bir takım müdahalelerin gerçekleştirilmesi ihtiyacını gündeme getirir. Dolayısıyla her ahlaki
panik durumunun mutlaka hukuki bir karşılığının bulunması gerekmez. Buna karşılık sapkınlıkla
damgalama hemen hemen her ahlaki panik durumunun ayrılmaz parçasıdır.
Biz burada daha çok hukuk kurallarının eşlik ettiği ahlaki panik durumları üzerinde
duracağız. Neticede amacımız, ahlaki panik durumlarını bütünüyle incelemektense toplumsal
kuralların nasıl oluştuğunu ve uygulandığını anlamaktır.

10.3. Toplumsal Kuralların Oluşumu ve Uygulanması
Hatırlayalım ki bir kural kendiliğinden uygulanmaz. Bir kuralın uygulanması sürecinin
kendiliğinden başlamadığını söylemek ise aslında şu demektir: Bir kuralın uygulanması süreci
belirli bir kişinin veya kişilerin girişimiyle başlar. Yani fitili ateşleyecek birilerinin bulunması
gerekir. Bu kişi veya kişiler, kuralı ihlâl edenin cezalandırılması gerektiğini ileri sürer.
İkinci aşamada cezalandırmanın gerekliliğini ileri sürenler, gerçekleşen kural ihlâlinin
daha geniş bir toplumsal kesim tarafından bilinmesi için bu durumun bilgisini mümkün mertebe
yaygınlaştırmanın yolunu arar. İhlâl bir kez kamuya mal olmaya görsün, artık göz ardı edilemez.
Demek ki bu aşamada Becker’in ifadesiyle birilerinin “yaygara koparması” veya “ahlaki panik”
ortamı yaratması gerekir.
Üçüncü aşamada söz konusu ihlâl haberini alan toplum kesimleri, bu durumu kendi
menfaatelerine aykırı bularak, âdeta bir “felaket tellallığı”na soyunur. Diğer bir deyişle ahlaki
panik ortamına kendilerini kaptırarak bu ihlâlin muhakkak cezalandırılması gerektiği sonucuna
varır.
Nihayet son aşamada ise ihlâl davranışı sonucunda menfaati etkilenenlerin bu
menfaatlerinin niteliği de kuralın uygulanıp uygulanmayacağını belirler. Yani pek çok kişi, söz
konusu ihlâlin menfaatlerine aykırı olduğunu düşünse bile koşullar yine de kuralın
uygulanmasını, dolayısıyla da cezalandırmanın gerçekleşmesini engelleyebilir.
İşte bir kuralın uygulanması, yukarıda bahsettiğimiz kişisel girişim, kamuya mal olma ve
birilerinin menfaatinin önemli ölçüde etkilendiğine dair bir kabulün ortaya çıkması olgularının
karışımı sonucunda gerçekleşir.
Burada bir noktaya dikkat çekmek gerekir. Bir kuralın ne zaman uygulanacağının
belirsizliği, o kural hakkında herhangi bir uzlaşmazlığın veya soru işaretinin bulunmasından
kaynaklanmaz. Çoğu durumda kuralın kabulü konusunda bir sorun yoktur. O toplumda yaşayan
hemen hemen herkes söz konusu kuralı kabul etmektedir. Fakat başta da söylediğimiz gibi herkes
üzerinde ittifak etse bile yine de o kuralın kendiliğinden uygulanması söz konusu değildir. Bir
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ihlâl gerçekleştiğinde gereğinin yapılması biraz önce altını çizdiğimiz unsurların karşılıklı ilişkisi
sonucu olur.
Örneğin nispeten daha karmaşık bir yaşamın yaşandığı modern şehir yaşamında bir
kuralın uygulanması çok daha zordur. Yasalar ciddi ölçüde çiğnense bile modern şehir yaşamında
bireylerin bu olayı önemsememe ihtimali daha yüksektir. Bireyler söz konusu ihlâle müdahale
etmede daha az isteklidir. Tabir-i caizse “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.” veya “Her koyun
kendi bacağından asılır.” düşünceleri ağır basar. Ne kadar ağır bir kural ihlâli gerçekleşirse
gerçekleşsin şehirli insan kendi işine bakar, hayatını yaşamaya devam eder. Zaten böyle bir niyet
taşısa bile söz konusu ihlâlden çoğu zaman haberi dahi olmaz.
Zira modern şehir yaşamı, herkesin birbirini tanıdığı, yakın ilişkiler kurduğu bir ortam
değildir. Çoğu kişi aynı apartmanda oturan komşularıyla bile kırk yılın başında görüşür. O da
sadece bir selamlaşma düzeyinde kalır. Şehir hayatında neredeyse mutlak bir kayıtsızlık söz
konusudur. Özellikle çok daha gelişmiş metropol niteliğindeki şehirlerde sokak ortasında yaşanan
tecavüz, cinayet, yaralama vb. olaylara karşı insanların tepkisizliği malûmdur. Böyle bir ortamda
bir kural ihlâli ne kadar ciddi olursa olsun söz konusu kuralın uygulanması çok daha karmaşık
süreçleri gerektirir. Daha doğrusu bir kuralın uygulanma koşulları hakkında tam bir uzlaşma
zordur.
Hele söz konusu kuralın uygulanacağı ortam, bir iktidar mücadelesine konu ise kuralın
uygulanması hakkındaki bu uzlaşmazlık çatışmaya dönüşür. Bazen de hiçbir şekilde kural
uygulanmaz; çatışma gizli kalır. İktidar mücadelesi içerisindeki gruplar, karşılıklı ihlâllere belirli
ölçüde izin verebilir. Zira çatışma ikisinin de menfaatine değildir.
Bu tür bir çatışmalı iktidar ilişkileri ağına sanayi sektöründe rastlanabilir. Aslında işveren
ile işçiler arasında örneğin işyeri koşullarının nasıl olacağını belirleyen kuralların nasıl
uygulanacağı konusunda bir anlaşmazlık bulunabilir. Fakat ne işveren ne de işçi tarafı bu
anlaşmazlığı muhtemel bir çatışmaya dönüştürmeye heveslidir. Zira bu tür bir çatışma iki tarafı
da zarara uğratacaktır. İşveren ciddi maliyet kaybına uğrayacak, işçiler ise belki işlerinden
olacaktır. Dolayısıyla her iki taraf da bu sorunun üstünün kapatılması yoluna gidecektir.
Şimdi bir kere kuralın uygulanması süreci başladıktan sonraki aşamaların nasıl
gerçekleştiğini görelim.
Kuralların uygulanması (diğer bir ifadeyle dayatılması) sürecinin evrelerini görmeden
önce filmi biraz daha geri sararak kuralların oluşumunu da işin içerisine katalım.

10.3.1. Toplumsal Kuralların Kaynağı Olarak Değerler
Toplumsal kurallar, toplum bilimlerinde “değerler” ismi verilen bir takım tercih
ifadelerinden türer. Her ne kadar “değer” kelimesinin içeriği hayli kalabalıksa da burada ünlü
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ABD’li toplum kuramcısı Talcott Parsons’ın The Social System (1951) isimli eserinde geçen
tanımı kullanabiliriz:
“Doğal olarak bir duruma içkin ucu açık muhtemel yönelimler arasında yapılacak bir
seçim için kıstas ya da ölçüt işlevini gören ortak sembolik sistemin bir öğesine değer denilebilir”
(Aktaran Becker, 2013:164)
Değerler hayli soyut ve genel olduğundan, herhangi somut bir durumda eylemlerimiz için
açık ve net tercih ölçütleri sunmakta belirsiz kalır. Diyelim ki somut bir durumda aralarında
tercih yapacağımız iki veya daha fazla eylem imkânımız var. Değerler, bu farklı eylem biçimleri
ancak hemen hemen eşit koşullara sahipse bize yardımcı olabilir. Fakat gündelik yaşamda hiçbir
zaman bu tarz eşit koşullarla karşılaşmayız. Dolayısıyla belirli bir değerden hareketle tercihimizi
kolayca yapamayız.
Örneğin dayanışmayı bir toplumsal değer kabul ettiğimizi varsayalım. Dayanışma
değerinin hayata geçirilmesinde bizi ciddi sorunlar bekleyebilir. Herhangi somut bir durumda
birden fazla dayanışma tarzı ihtimali varsa bunlardan hangisini tercih edeceğimizi
bilemeyebiliriz. Kiminle ve hangi koşullarda dayanışmaya girmeliyiz? Belirli biriyle girdiğimiz
dayanışma ilişkisi, başkalarıyla aramızdaki dayanışmayı olumsuz etkileyebilir mi? Dayanışmalar
arasında hiyerarşik bir sıralama nasıl yapabiliriz? Bu tür sorular gündelik yaşamda öyle kolay
kolay cevalandırılamayabilir.
Değerlerin gündelik davranışlarımızda tam bir rehberlik hizmeti sunamamasından ötürü
toplumlar, söz konusu değerlere bağlı olmak şartıyla somut durumlarda uygulanabilecek bir
takım kurallara ihtiyaç duyar. Böylece o belirsiz ve hayli genel nitelikli değerler, sınırları çok
daha net ve özel durumlarda uygulanabilme kabiliyetini haiz kurallara dönüştürülür.
Çok yalın bir gözlem bile toplumların sürekli sorunlarla karşılaştığını bize gösterir.
Toplumlar karşılaştıkları bu sorunları çözmek için yukarıda bahsettiğimiz değerler arasından
bazılarını alır, bunlardan gündelik yaşamda karşılaşılan soruna uygun olacak kuralları türetir.
Toplumun genelinin kabul ettiği bu değerlerle uygunluk içerisindeki kurallar aracılığıyla
hangi eylemlerin onaylanacağı, hangilerinin ise yerileceği tespit edilir. Onay görmeyen eylemlere
yasak statüsü verilir. Yasaklanan eylemlerin ihlâline karşı da bir takım cezalar belirlenir. Böylece
söz konusu kuralın uygulanacağı koşullar da bir anlamda yavaş yavaş ortaya çıkar.
Biz bundan sonraki açıklamalarımızda kuralların uygulanması sürecini hukuk kuralları
üzerinden anlatacağız. Ama unutulmamalıdır ki hukuk kuralları dışındaki nispeten daha az formel
toplumsal kurallar için de süreç aşağı yukarı böyledir.
Bir hukuk kuralı, üzerinde ince düşünülmüş, iyi hazırlanmış ve yoruma müsait hâle
getirilmiş bir nitelik arz eder. Kuşkusuz bu, bir hukuk kuralının ideal tipidir. Bu tür bir hukuk
kuralı belirsizliklerden arındırılmış, açık ve kesin hükümler taşır. Kişilere neyi yapıp, neyi
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yapamayacaklarını gayet vazıh şekilde buyurur. Tabi ki de pek çok hukuk kuralı bu niteliklerden
mahrumdur. Değerlere nispetle daha az belirsiz olsalar da hukuk kuralları da zaman zaman
kişilerin hangi davranış tarzını tercih etmesi gerektiği konusunda kapalı hükümler içerebilir. Ama
biraz önce de belirttiğimiz üzere bir hukuk kuralından beklenen yukarıdaki niteliklere sahip
olmasıdır.

10.3.2. Toplumsal Kuralları Uygulamayı Görev Edinenler: ahlaki
Girişimciler
Bir hukuk kuralının değerden türetilmesiyle uygulanma süreci sona ermez. Belirli
durumlarda belirli kişilere uygulanması gerekir. Yani kural, birilerine dayatılmalıdır mutlaka. Bir
dayatmanın varlığı da dayatılan kişiye yönelik belirli bir müeyyidenin uygulanmasını gerektirir.
Yani süreç, bir toplumsal değerden somut bir duruma uygun bir kuralın veya kuralların
üretilmesi, ardından da fiilen birileri üzerinde sonuç doğurması, diğer bir deyişle ihlâli
gerçekleştirenlere karşı müeyyide uygulanması şeklinde gelişir.
Bu sürecin odağında kuşkusuz girişimci vardır. Yani belirli bir ahlaki panik hissine sahip,
dolayısıyla bir kuralın önce oluşturulması, ardından da uygulanması gerektiğini düşünen kişidir
bu. Dolayısıyla şimdi bu “ahlaki girişimci”nin niteliğini bir örnek üzerinden biraz daha yakından
görelim.
Malûm olduğu üzere bir süredir Türk medyasında nargile aleyhine bir reklam kampanyası
sürdürülmektedir. Büyük ihtimalle yakın bir süre sonra nargile içilen yerlere bir yasak getirilmesi
söz konusudur. Zira benzer bir kampanya süreci daha önce sigara yasakları için de
sürdürülmüştü. Yasaklayıcı kuralların konup konmayacağı bilinmez ama nargile aleyhindeki bu
kampanya, kuralların oluşturulması ve uygulanması sürecinin ilk aşamasına tipik bir örnek
oluşturacak cinstendir.
Öncelikle burada literatürde “ahlaki girişimci” terimiyle ifade edilen bir kişi veya kişiler
vardır. Kendisini bir ahlak savaşçısı veya reformcusu kabul eden bu kişiler, içinde yaşadıkları
toplumca benimsenen değerlerden kural oluşturma inisiyatifini alan kesimdir. Dolayısıyla daha
çok kuralların içeriğiyle ilgilenirler. Toplumda o an yürürlükte bulunan hukuk kurallarından
memnun değildirler. Mevcut kuralların çözmekte yetersiz kaldığı olumsuz bir durum söz
konusudur. Bu olumsuz durum âdeta daha ciddi kötülüklere yol açacak niteliktedir. Söz konusu
olumsuzlukla mücadele etmek ve dolayısıyla kötülük ihtimalini ortadan kaldırmak için neredeyse
her yol mübahtır. Ahlak savaşçısı bu uğurda her şeyi göze alacaktır. Samimi ve gayretkeştir.
Ciddi tehlike arz eden kötülüklerle mücadele etmeyi kendisine vazife bilen bu kişiler,
oluşturulacak kuralların uygulanmasının herkes için faydalı olacağı inancındadır. Yani aslında bu
kişiler sadece kendisini değil, toplumun genelini de düşünür. Nitekim örneğimizde de nargile
içmenin toplumun genel sağlığına tehdit oluşturacağı yönünde bir kanaat söz konusudur.
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Genel olarak toplumun menfaatine uygun bu kuralların oluşturulmasında ahlaki girişimci
uzmanların görüşlerine de başvurur. Dikkat edilecek olursa tıpkı sigara yasağında olduğu gibi
nargileyle ilgili kamuya yönelik açıklamalarda da bu tütün ürününün zararları tıbbi görüşlerle
birlikte verilmektedir.
Aslında bu durum özellikle sigara paketleri üzerinde yazılan uyarı niteliğindeki ifadelerde
daha iyi görülür. Keza yine medya aracılığıyla hemen hemen her gün sigaranın ve diğer tütün
ürünlerinin zararları konusunda kamuoyu uzmanlarca bilgilendirilir.
Tam bu noktada bir açıklama yapmamız gerekiyor. Burada sigara başta olmak üzere tütün
ürünlerinin zararlı olmadığını veya bu konudaki yasakların gereksiz olduğunu düşündüğümüz
zannedilmesin. Sadece toplumsal bir kuralın, özellikle de bir hukuk kuralının oluşturulma ve
uygulanma sürecinde karşılaştığımız tipik aşamaları göstermek için bu örnekler üzerinde
duruyoruz.
Bir kez nargile içmenin toplumun geneli açısından zararlı, dolayısıyla da ahlaki açıdan
yanlış bir davranış olduğu kabul edildikten, bu konuda kamuoyu ilgili uzmanlar tarafından
aydınlatıldıktan sonra iş, bu konuyu düzenleyen bir kuralın oluşturulmasına gelir.
Kuralın oluşturulması işi, çoğu zaman ahlaki girişimcinin vazifesi değildir. Örneğimizde
nargilenin zararlı olduğunu ve büyük ihtimalle bu konuda yasal bir düzenleme yapılması
gerektiğini düşünen kişiler, iş söz konusu yasanın çıkarılmasına geldiğinde geri çekilecektir.
Bu aşamada öngörülmeyen sonuçların doğması pek muhtemeldir. Zira nargile içilmemesi
konusunda ahlaki girişimcinin kendi düşüncesi ile toplumun bu düşüncelerden etkilenen geniş bir
kesiminin kanaatleri büyük oranda aynı olsa bile yasayı çıkaracak grubun beklentileri bambaşka
olabilir. Bu da yasanın, çok farklı içerikte (daha dar veya daha geniş) çıkmasına yol açabilir.
Biz yine ahlaki girişimcinin durumuna dönelim. Varsayalım ki işler ahlaki girişimcinin
istediği gibi gelişti. Örneğimizi dikkate alırsak nargile ile ilgili bir takım yasakların getirilmesi
konusunda toplumsal bir uzlaşmaya varıldı. Bu aşamadan itibaren ahlaki girişimcinin vazifesi
sona erer. Zira onun için ilgili yasanın çıkarılması yeterliydi. Bu konuda kamuoyunu da ikna
etmeyi başardı ve yasanın da büyük ölçüde kendi isteğine uygun şekilde çıkarılmasını sağladı. Bu
noktadan sonra devreye bir başka aktör girer: yasayı uygulayacak olanlar.

10.3.3. Toplumsal Kurallardan Hukuk Kurallarına: Yasa Koyucuların
ve Uygulayıcılarının Devreye Girmesi
Kısaca tekrarlarsak öncelikle tehlikeli ve zararlı addedilen bir toplumsal mesele karşısında
birileri (ahlaki girişimciler), toplumun geneli tarafından kabul edilen bir değerden hareketle
belirli bir kuralın oluşturulması konusunda herkesi ikna etmeyi başarır. Ardından kuralın
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uygulanacağı koşullar da gayet açık ve net bir şekilde belirlenir. İşte bu noktada ahlaki girişimci
geri plan çekilir, yerine söz konusu kuralı uygulayacak başkaları devreye girer.
Bir kuralın uygulanması yeni birimlerin ve bu birimlerde istihdam edilecek resmi
görevlilerin de ortaya çıkmasını gerektirir. Yani nargile içilen kapalı alanları denetlemekle
görevli birimlerin ihdas edilmesi gerektiği açıktır. Kuşkusuz var olan birimler de bu görevi yerine
getirebilir. Örneğin daha önce sigara yasaklarını denetlemek için kurulan birimlerde görevli
olanlar şimdi nargile yasaklarının uygulanıp uygulanmadığını da denetleyebilir. Ama bu tür yeni
yasaların kabulünde genellikle yeni birimlere ihtiyaç doğar.
Kuralları uygulayacak birimlerin ve bu birimlerde görev alacak kişilerin belirlenmesiyle
ilk baştaki ahlaki mücadele kurumsallaşır. Bu kurumsallaşmanın en görünen yönü kolluk
gücüdür. Demek ki bu aşamadan sonra üzerinde durulması gereken güç, kolluktur.
Bir sonraki ünitede kolluğu daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Burada sadece kuralların
uygulanması sürecinde oynadığı rol üzerinde duracağız.
Bazı durumlarda tıpkı baştaki ahlaki girişimci gibi kolluk da kendisini söz konusu
toplumsal kötülükle mücadelede görevli kabul edebilir. Fakat çoğunlukla böyle değildir. Kolluk,
yerine getirmekle görevli olduğu işe, yani kuralların uygulanması sürecine belirli bir mesafede
durur. Kuralın içeriği onu pek ilgilendirmez. Daha çok kuralın nasıl daha iyi uygulanabileceğiyle
uğraşır. Örneğin nargilenin gerçekten zararlı olup olmadığı onun meselesi değildir. Bir kere böyle
bir yasak konmuştur. Bu yasağın en iyi şekilde uygulanması gerekir.
Nitekim kurallar değişebilir. Bu durumda daha doğru bulduğu gerekçesiyle kolluğun
ısrarla önceki kuralı uygulaması düşünülemez. İçeriği konusunda ikna olsa da olmasa da yeni
kuralı uygulamak zorundadır.
Kolluğun görevini başarılı şekilde tamamlayabilmesi için iki özelliğin bir arada olması
gerekir. Öncelikle toplum nezdinde faaliyeti meşru görülmelidir. İkinci olarak da saygınlık
kazanmalıdır.
Faaliyeti meşru göstermede kolluk âdeta bir paradoksla karşı karşıyadır. Bir yandan
malûm kötülüğün devam ettiğini göstermelidir. İhlâl devam etmektedir. Dolayısıyla ilgili kuralın
uygulanmasına devam edilmelidir. Diğer yandan ise görevini en iyi şekilde yerine getirip
getirmediği konusunda insanların zihninde herhangi bir tereddüt kalmamalıdır. Bunun için de
ihlâllerle etkin yollarla mücadele edildiğini, söz konusu kötülüğün neredeyse bütünüyle ortadan
kaldırıldığını insanlara göstermelidir.
Kolluğun toplumun gözünde saygınlık kazanabilmesi de gereklidir. Hatta zaman zaman
saygınlık kazanma ihtiyacı, kuralların gerçekten uygulanması faaliyetine ağır basabilir. Bu
durumda kolluk, bir kişiyi kuralları ihlâl ettiği için değil kolluk gücüne karşı saygısızlık yaptığı
gerekçesiyle de damgalayabilir.
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Özellikle devlet otoritesinin zayıfladığı zamanlarda ve yerlerde kolluğun bu tür
girişimlerde bulunma ihtimali artar. Yasal sınırların dışına çıkmak pahasına güç sergileme yoluna
gidebilir. Bu tür durumların dışında, yani olağan koşullarda kolluk kurumu lehine
gerçekleştirilen, toplumsal duyarlılığı arttırıcı nitelikte kampanyalar, reklamlar, afişler de ihtiyaç
duyulan saygınlığı kazanma veya güçlendirme amacına yöneliktir.
Ülkemizde zaman zaman gördüğümüz “Sizinleyiz!”, “Nöbetteyiz!”, “Hizmetteyiz!”,
“Güvenlik hayattır!” vb. afişlerle desteklenen kampanyalar, kolluk kurumunun yukarıda
bahsettiğimiz saygınlık kazanma girişimlerine örnek verilebilir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi kolluk gücü, uygulayacağı kuralların içeriğiyle değil nasıl
uygulanacağıyla ilgilenir. Bu durum da bazen kuralları oluşturanlar ile kolluk gücü arasında bir
takım anlaşmazlıkların çıkmasına sebebiyet verebilir. Kolluk gücü, bazı kuralların diğerlerine
göre daha öncelikli uygulanması gerektiğine inanabilir. Toplumun geneli ile de arasında böyle bir
farklılık oluşabilir. Toplum bazı suçların hayati olduğunu, dolayısıyla da ihlâllerin daha sert
yöntemlerle engellenmesi gerektiğini, ez azından bu ihlâllere öncelik verilmesi gerektiğini
düşünebilir. Buna karşılık kolluk için söz konusu ihlâller o kadar da önem taşımayabilir.
Demek ki kolluk gücü, uygulamakla görevli olduğu kurallar arasında bir tercihte bulunur.
Böylece toplumun geneli tarafından sapkın damgası yiyen bir kişinin hukuk nezdinde de sapkın
sayılıp sayılmayacağı kolluğun bu konudaki tavrına da bağlıdır. Özellikle meşruiyet ve saygınlık
kazanma çabalarına eşlik eden faaliyetlerinde kolluk, toplumun genel beklentisi veya ahlaki
girişimcinin niyetiyle çelişebilecek bir takım girişimlerde bulunabilir; farklı sapkınlık
kategorilerinin oluşmasına zemin hazırlayabilir.
Uygulamakla görevli kuralın içeriğiyle arasına mesafe koyması kolluğun, kural koyucular
ile çatışmasına yol açabilir. Zira iki tarafın beklentileri farklıdır. Keza yine kuralların içeriğiyle
daha fazla ilgilenen toplum kesimlerinin, kötülükle mücadele yöntemlerini yetersiz bulduğu
kolluğa karşı tepki göstermesi de mümkündür. Ülkemizde temelinde farklı saikler de yer alsa kan
davasının yaygın olduğu bölgelerde kolluk güçleri ile yerel halk arasında ortaya çıkan ve ciddi
çatışmalara da dönüşen sürtüşmeler, bu konuda örnek gösterilebilir.

10.4. Toplumsal Kurallar ve Sapma Davranışı
Buraya kadar anlatılanlardan hareketle “kamusal olarak etiketlenmiş hatalı davranış”
(Becker, 2013:198) olarak tanımlanabilecek sapkınlık hakkında şunları söyleyebiliriz:
Sapkınlık kendiliğinden ortaya çıkmaz. Diğer bir deyişle sapma davranışı, o
davranışın doğasında yer alan bir takım özelliklerin yansıması değildir.
Bir davranışın sapma, davranışı gerçekleştirenin de sapkın olarak
damgalanmasından önce birilerinin söz konusu davranışı sapkın sayan bir kural koyması gerekir.
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Bir kuralın uygulanması, bu kuralla yasaklanan davranışın o toplumda birilerine
fiilen zarar verip vermemesinden bağımsızdır. Söz konusu kuralın uygulanabilmesi için,
kamuoyuna mal olması gerekir. Bu da ancak toplumun dikkatinin bu yöne çekilmesiyle
mümkündür. Toplumun büyük bir kısmının dikkatini çekebilmesi için söz konusu kurala yönelik
ihlâl, bir “ahlaki panik” ortamı doğurmalıdır. Böyle bir ortamın doğmasını sağlayan da “ahlaki
girişimci” diyebileceğimiz kişi veya kişilerdir.
“Ahlaki girişimciler”, toplumun dikkatini çekmek için etkili yöntemler uygular.
Öncelikle insanları, söz konusu kuralın ihlâlinin ahlaken yanlış olduğuna ve dolayısıyla bu
davranışı sergileyenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğine, aksi takdirde ortaya çıkan bu
olumsuzluğun herkesin menfaatini etkileyeceğine inandırır. Bunun için her türlü iletişim kanalını
kullanma, bu arada konunun uzmanlarını halkı bilgilendirmeye davet etme yolunu tercih eder. Bu
süreç söz konusu ihlâlin bir hukuk kuralı aracılığıyla yasaklanmasına kadar devam eder.
Bir kez ilgili yasa çıktığında artık devreye yasa uygulayıcılar girer. Bunların
başında da kolluk gücü gelir. Kolluk gücü, yasanın ortaya çıkmasına vesile olan ahlaki
girişimciden farklı bir işleve sahiptir. Yasanın içeriğiyle ilgilenmez. En etkili şekilde
uygulanması için çalışır. Yasanın uygulanacağı toplumsal kesimleri tespit eder. Suçlu sayılanları
gerektiğinde tutuklar. Nihayet hakkında kesin karara varılanları mahkûm eder. Hatta bu
çabasında zaman zaman kendisi de bir takım tercihlerde bulunur. Bu tercihleri yasanın
beklenenden farklı sonuçlar doğurmasına yol açabilir. Bu durum da gerek yasa koyanların
gerekse halkın beklentileriyle çelişecek bir uygulamayla sonuçlanabilir.
Bu konuyu bitirmeden sapkınlıkla ilgili genel bir tespitte bulunabiliriz. Sözü yine
Becker’a bırakıyoruz:
“Sapkınlık hakkında yapılan laf kalabalığının ve hatta bilimsel araştırmaların çoğunun,
kuralları yapan ve uygulayan insanlardan ziyade, kuralları bozanlarla uğraşması ilginç bir
olgudur. Eğer sapkın davranışa ilişkin bütünlüklü bir anlayışa sahip olmak istiyorsak bu iki
araştırma unsurunu bir dengeye oturtmalıyız. Sapkınlığı ve bu soyut kavrayışı ete kemiğe
büründüren haricîleri [sapkınları], kişiler arasındaki etkileşimin bir sonucu olarak görmek
zorundayız: Bu kişilerin bazıları kendi çıkarları doğrultusunda sapkın olarak nitelendirdikleri
davranışlarda bulunan diğerlerini mimlerler ve yine kendi çıkarları doğrultusunda kurallar koyup
uygularlar” (Becker, 2013:199).
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sapma davranışına ayırdığımız bu son bölümde sapkınlık kariyerinin işlemesinde başat
role sahip olan toplumsal kuralların oluşumunu ve uygulanmasını gördük. Toplumsal kuralların
oluşumu ve uygulanması aynı zamanda toplumsal kontrol mekanizmasının da işleyiş sürecine
işaret eder. Bir toplumda toplumsal kontrol mekanizmasının işlemeye başlaması genel bir
rahatsızlığın, endişenin ve korkunun ortaya çıkmasıyla olur. Bu duruma “ahlaki panik”
denildiğini belirttik. Ahlaki panik durumunun ortaya çıkmasıyla birileri, ihlâl edilen toplumsal
değerleri korumak amacıyla bir takım kuralların oluşturulması gerektiğine dikkat çeker. Bu
kişilere de “ahlaki girişimci” ismi verildiğinden bahsettik. Ahlaki girişimcilerin toplumun geri
kalanını ikna etmesiyle kurallar oluşturulur ve uygulanmaya başlar. Bu kurallara en iyi örnek
hukuk kurallarıdır. Hukuk kurallarının uygulanmaya başlaması bu işle görevli birilerinin olmasını
gerektirir. Bu görevlileri kolluk başlığı altında inceledik. Böylece toplumsal kuralların
oluşturulması ve uygulanması süreci tamamlanır. İşte bu süreç aynı zamanda sapkınlığın da inşa
edilme sürecidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi literatürde “ahlaki panik” denilen toplumsal durumun
görünümlerinden değildir?
a.
Belirli bir insan veya insan grubuna karşı toplumun geri kalanı tarafından gözle
görülür bir düşmanlığın sergilenmesi
b.
edilmesi

Toplumun kabul ettiği kuralları ihlâl eden davranışın sapkınlık olarak ilân

c.
Sapkın kişinin ahlaki açıdan karalanması ve bu kişinin bir “toplum düşmanı”
olduğunun cümle âleme duyurulması
d.

Kişilerin daha dürüst ve hak gözetir davranışlar sergilemesi

2. Aşağıdakilerden hangisi “ahlaki panik” durumuna örnek teşkil etmez?
a.
11 Eylül sonrası ABD ve İngiltere’de derisi esmer renkli kişilere yönelik
şüphelerin artması
b.

1950’lere kadar ABD’de sıkça görülen siyahlara yönelik linç kampanyaları

c.
Türkiye’de de zaman zaman görülen siyasi iktidarın kararlarına karşı düzenlenen
toplumsal protestolar ve gösteri yürüyüşleri
d.

Nazi Almanya’sında Alman olmayanlara karşı gösterilen ayrımcı davranışlar

3. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kuralların uygulanması aşamalarından değildir?
a.

Farklı toplumsal gruplar arasında diyalog kurulması

b.

Kişisel ahlaki girişim

c.

Kamuya mal olma

d.
çıkması

Toplumun belirli kesimlerinin menfaatinin ihlâl edildiğine dair inancın ortaya

4. “Doğal olarak bir duruma içkin ucu açık muhtemel yönelimler arasında yapılacak bir
seçim için kıstas ya da ölçüt işlevini gören ortak sembolik sistemin bir öğesine (…) denilebilir.”
Yukarıdaki alıntıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.

Norm
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b.

Değer

c.

Statü

d.

Sapma

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal kurallar ve sapma davranışı hakkında söylenemez?
a.
Sapkınlık kendiliğinden ortaya çıkmaz. Diğer bir deyişle sapma davranışı, o
davranışın doğasında yer alan bir takım özelliklerin yansıması değildir.
b.
Bir davranışın sapma, davranışı gerçekleştirenin de sapkın olarak
damgalanmasından önce birilerinin söz konusu davranışı sapkın sayan bir kural koyması gerekir
c.
Bir kuralın uygulanması, bu kuralla yasaklanan davranışın o toplumda birilerine
fiilen zarar verip vermemesinden bağımsızdır.
d.

Toplumsal kurallara yönelik her ihlâl davranışı mutlaka cezalandırılır.

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) a, 4) b, 5) d
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11. POLİS TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Giriş
11.2. Polisin Tanımı, Özellikleri ve Görevleri
11.3. Farklı Polislik Anlayışları
11.4. Polisin Tarihsel ve Toplumsal Gelişimi
11.4.1. Modern Devletin Bir Yönetim Aracı Olarak Polislik
11.4.2. Polis – Siyaset İlişkisi
11.4.3. Polisin Profesyonelleşmesi
11.5. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Polis kelimesi nereden gelmektedir?

2)

Polisin toplumsal işlevi nedir?

3)

Farklı polis anlayışlarının özellikleri nelerdir?

4)

Modern devlet ile polis arasında nasıl bir ilişki vardır?

5)

Polisin profesyonelleşmesi ne demektir?
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Anahtar Kavramlar
•

Polis

•

Toplum destekli polislik

•

Sıfır hoşgörülü polislik

•

Bilgi odaklı polislik

•

Polisliğin profesyonelleşmesi
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11.1. Giriş
Hatırlanacağı üzere önceki derslerimizde sapkınlık üzerinde ayrıntılı durmuş, toplumsal
kontrole de önemli bir yer ayırmıştık. Suçluluk hakkında yapılan herhangi bir çalışma bu iki
temel kavram üzerinde temellenir. Fakat bu iki kavramın anlamlı olabilmesi, bir üçüncü
kavramın daha ele alınmasıyla mümkündür. İşte o kavram kolluk gücü veya daha yaygın bilindiği
şekliyle polis teşkilatıdır.
Zira hem bir davranışın sapkınlık olarak belirlenmesi hem de toplumsal kontrolün
özellikle hukuk aracılığıyla gerçekleştirilmesi süreçlerinin en önemli aşaması kolluk gücünün
devreye girmesidir. Diğer bir deyişle toplumsal kontrolün sağlıklı işleyebilmesi için birilerinin
mutlaka sapkınlıkla damgalanması gerekir. Sapkınlıkla damgalananların toplum nezdinde tehlike
olmaktan çıkması ise kolluk gücünün müdahalesiyle gerçekleşir.
Burada hemen hatırlatalım ki hem toplumsal kontrolün ne anlama geldiği ve hangi
vasıtalarla gerçekleştirileceği hem de kime veya kimlere sapkın denileceği zaman ve mekâna
göre değişir. Biz burada herhangi verili bir toplumsal kontrol anlayışını veya sapkınlık tanımını
tercih etmiş değiliz. Sadece toplumsal kontrol mekanizmalarının hemen hemen hepsinde bir
şekilde karşımıza çıkan sapma düşüncesi ve kolluk gücü olgusuyla ilgilenmekteyiz.
Yine belirtilmelidir ki burada kolluk gücünün Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında
düzenlenmiş hâliyle ne olduğundan ziyade toplumsal kökeni ve diğer kurumlarla ilişkisi üzerinde
durmaktayız. Dolayısıyla bu çalışmanın tamamında hâkim olan sosyolojik bakış açısını burada da
devam ettiriyoruz.
Malûm olduğu üzere Türkçede “polis” teriminin yanı sıra “kolluk gücü” ve “zabıta” gibi
terimler de kullanılmaktadır. Bugünkü mevzuatımız ve uygulama dikkate alındığında “zabıta”
teriminin anlamı hakkında herhangi bir kuşkuya yer kalmaz. Zira her ne kadar eskiden “polis” ile
eş anlamda kullanılsa da “zabıta” bugün polis faaliyetlerinden daha geniş bir alana işaret
etmektedir. Buna göre “polis” terimi dar anlamda güvenlik personelini ifade etmekteyken
“zabıta”, genel anlamda kamu düzenini koruma kollama faaliyetini yerine getirdiği için daha
geniş bir alanda görev yapar. Belki de bu koruma kollama görevinden ötürü “zabıta”ya karşılık
önce “kolluk” terimi önerilmişse de bugün “kolluk”tan anlaşılan hem “polisi” hem de “zabıta”yı
kapsayan çok daha geniş bir faaliyet alanıdır. Buna göre kolluk genel ve özel olmak üzere ikiye
ayrılır. Polis ve jandarma genel kolluğu oluştururken özel kolluktan anlaşılan, özel kanunlarla
kurulan koruma kollama görevlileridir. Belediye, orman, gümrük ve liman kolluğu bunlara örnek
verilebilir.
Biz bu derste konumuz açısından daha aydınlatıcı olacağından “polis” terimini tercih
edeceğiz.
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11.2. Polisin Tanımı, Özellikleri ve Görevleri
Polisi çok kabaca “devletin topluma nüfuzunu olanaklı kılan bir mekanizma” olarak
tanımladığımızda (Ergut, 2012:45) toplumsal kontrol ve dolayısıyla sapkınlık kavramlarından
bağımsız ele alınamayacağını gördüğümüz gibi devlet aygıtı ile arasındaki ilişkiye de dikkat
çekmiş oluruz.
Bu derslerdeki yaklaşımımız sosyolojik olduğundan ister istemez polis kavramını bir
takım toplumsal ve tarihsel koşulların ürünü kabul etmek zorundayız. Polis teşkilatının toplumsal
ve tarihsel kaynaklarına baktığımızda da hemen karşımızda modern devleti ve doğal olarak
modernite dediğimiz tarihsel kesiti görürüz.
Nitekim bu derslerde üzerinde durduğumuz polislik faaliyeti de daha çok modern devlet
ve hukuk sistemlerinde gerçekleştirilen toplumsal kontrol biçimidir.
İşin toplumsal ve tarihsel yönüne gelmeden polislik hakkında genel bazı bilgiler vermek
faydalı olacaktır. Önce kelimenin etimolojisinden başlayalım.
Polis kelimesinin etimolojik kökeni Latince “devlet” anlamına gelen politia ve Eski
Yunanca “şehir, devlet, site, kent, belde” anlamlarına gelen polis’tir. Keza yine Eski Yunanca’da
yer alan ve “şehrin düzeni”, “kent yönetimi”, “yönetim” veya “idare” anlamlarına gelen politeia
ve “vatandaş” anlamında kullanılan polites kelimeleri de bugün bizim kullandığımız polis
terimiyle ilişkilidir.
Polis terimi, zamanla bir sitedeki hükümet faaliyetlerinin ve kamu hizmetlerinin tamamını
anlatacak şekilde anlam genişlemesine uğramıştır. Örneğin XV. yüzyılda Fransa’da polis
kelimesi, devletin amacını ve tüm faaliyetlerini ifade edecek şekilde kullanılmaktaydı. Diğer bir
deyişle örgütlenmiş devlet anlamına geliyordu. Yine bu yüzyılda Almanya’da da Jus Policia
olarak karşılanan polis teriminden aynı şey kastediliyordu. Bu anlamda polis, prensin tebaasının
mutluluğunu sağlamak için aldığı önlemleri ifade ediyordu.
XVII. yüzyılla birlikte terimin anlamında ufak bir değişiklik gerçekleşti. Her türlü devlet
faaliyetini anlatmaktan uzaklaştı. Örneğin adalet, dışişleri, askeri işler ve maliye yönetimi terimin
kapsamı dışına çıkarıldı.
XVIII. yüzyıldan itibaren ise özellikle Almanya’da Polizei terimi kullanılmaya başladı.
Bu terim bugün kullandığımız anlama en yakın anlamı taşıyordu. Bugünkü anlamıyla polisin ilk
örneğinin işte bu Polizei terimiyle ifade edilen görev alanı olduğu ileri sürülebilir.
Bu etimolojik açıklamalardan sonra sokaktaki insanın sık sık düştüğü bir hatadan da
bahsetmek gerekir.
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Devletin toplumsal kontrol mekanizması, hiç kuşkusuz en fazla polislik faaliyetinde
görünüme çıkar. Tek tip, hiyerarşik bir bürokratik örgüte sahip polislik kurumu, özellikle modern
liberal devletin toplumsal düzeni şekillendirmede başvurduğu en önemli vasıtalardan biridir.
Polis, suçluları tespit eder ve yakalar. Hukuka yönelik ihlâlleri açığa çıkarır ve kamu
düzenini muhafaza eder. Hukukun uygulanmasında sorumluluğu olanlar arasında ilk sıradadır.
Kâğıt üzerinde yazılı kanunların hayata geçirilmesini sağlayarak toplumsal düzenin bekasını
temin eder. Bir nevi ceza adaletinin muhafızıdır. Kimlerin soruşturmaya tabi tutulacağını,
tutuklanacağını, kimin ne tür ceza alacağını veya serbest kalacağını belirleyen hep polistir.
Böylece toplumsal açıdan kime sapkın damgası verileceği ve dolayısıyla mahkemeye çıkarılıp
gerektiğinde mahkûm edileceği de polisin bu konudaki tavrına bağlıdır.
Dolayısıyla polisin nerede nasıl karar vereceği, diğer bir deyişle neyi takdir edeceği
herkesin dikkatini ve merakını celbeder. Zira herhangi bir polis memurunun somut bir olayda
alacağı inisiyatif, örneğin suç işlediği düşünülen kişi hakkında soruşturma açılmasına karar
vermesi, hayli karmaşık bir ceza yargılaması sürecini başlatır. Keza polis hangi suçların üzerine
gidilmesi gerektiğine de karar verir. Bir önceki ünitede de belirtildiği üzere bazı suçlara öncelik
verebilir. Bu tür bir tercihte bulunmasının sebebi, sınırlı kaynaklara ve zamana sahip olmasıdır.
Gerek somut bir olayda ceza yargılaması sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına karar
vermesi gerekse hangi suçlara öncelik verileceğini kendisinin tercih etmesi, polisin hukukun nasıl
uygulanacağı konusunda göz ardı edilemeyecek bir role sahip olduğunu gösterir.
Polis, aynı zamanda hukuka yönelik algımızı da belirler. Pek çok kişinin ceza adaleti
sistemi ile ilk karşılaşması polis aracılığıyla gerçekleşir. Örneğin bir trafik kazasında ilk kez karşı
karşıya geldiği polisin tavrı, kişinin hukukla ilgili kanaatlerini temelden etkiler. Polis, devletin,
hukukun ve toplumsal sorumluluğun sembolüdür. Medya ortamında sık sık bu yönü üzerinde
durulur. Bütün bu temsil biçimleri polisin kültürel hafızanın önemli bir unsurunu oluşturmasını
sağlar.
Nihayet polis önemli bir siyasi ve ekonomik güçtür de. Dev bürokratik yapısı ve bu yapıyı
diri tutacak kaynak aktarımı ihtiyacı, ceza adaleti sistemine ayrılan bütçenin önemli bir kısmının
polise ayrılmasına yol açar. Topluma büyük bir iş imkânı sağlayan polis teşkilatı, aynı zamanda
önemli bir hizmet alıcısıdır da. Her ne kadar siyasetten bağımsız olması gerektiği ileri sürülse de
aşağıda daha ayrıntılı görüleceği üzere, polis ile siyaset arasında yakın bir bağ vardır. Örneğin
kendi bütçesinin arttırılması, yetki alanının genişletilmesi için çoğu zaman hükümetleri
etkilemeye, hatta gerektiğinde hukuk sisteminin değişmesini sağlamaya çalışır.
Bir yandan hukukun uygulamada nasıl bir şekil alacağını önemli ölçüde belirleme, bir
yandan kültürel bir sembol işlevi görme ve diğer yandan da ciddi bir siyasi ve ekonomik güç
oluşturma özellikleri sebebebiyle polisin statüsü, toplum nezdinde fevkalâde üstündür. Bu durum
karşısında sokaktaki insanın geniş anlamda güvenlik faaliyeti ile dar anlamda polislik faaliyetini
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özdeşleştirmesi gayet normaldir. İnsanlar genellikle bir ülkedeki tüm güvenlik faaliyetlerinin
polis tarafından yerine getirildiğini düşünür. Hâlbuki özellikle modern liberal devletlerde bu iki
faaliyet alanı birbirinden ayrıdır.
Polis, devletin hukuki otoritesini gerektiğinde fiziki güç de kullanmak suretiyle temsil
eden ve toplumsal düzenin bekasını temin etmekle görevli kendine özgü bir yapıya sahip modern
bir kurumdur. Buna karşılık bir toplumda toplumsal düzeni sağlamakla görevli başka kurumlar da
bulunabilir. Herbiri kendine özgü kontrol mekanizmasına sahip bu farklı kurumlar arasında
örneğin özel güvenlik şirketleri, çevre ve sağlık konularında çalışan yerel bir takım örgütler vb.
bulunur.
Polislik faaliyetine güvenlikle ilgili diğer faaliyetler karşısında bariz bir üstünlük veren bu
bakış açısının sebebi kuşkusuz polise atfedilen sembolik değerdir. Zira polislik bazen ölümü de
içeren çok tehlikeli bir faaliyettir. Bu özelliğinden ötürü polisin, üzerinde uzlaşmaya varılan
temel iyi ve kötü değerlerinin de koruyucusu sıfatını haiz olduğu düşünülür. Bu sıfatı, özellikle
suçla mücadele gibi asli bir göreve sahip olmasından kaynaklanır.
Fakat suçla mücadele gibi gerçekten hayati nitelikteki bu görevi toplumun polislik
faaliyetinin tamamını görmesini engeller. Bu açıdan da polislik dar bir alana indirgenir. Zira
polisin suçla mücadele dışında daha pek çok görevi vardır. Bütün bu görevlerini de dikkate
aldığımızda polislik faaliyetinin “yakın tehlikeler karşısında toplumsal düzeni koruma ve
kollamaya yönelik acil müdahale” niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. İşte bu tür tehlikelere karşı
polis, toplumsal düzeni korumak için temelini hukuktan alan zorlayıcı güç kullanma yetkisine
sahiptir. Bu tehlike her zaman suç şeklinde ortaya çıkmayabilir.
Buraya kadar anlatılanlardan hareketle polisin faaliyet alanının şu başlıklar altında ele
alabiliriz:
1.
Suçla mücadele: Polisin en önemli görevi sayılan suçla mücadele, suçun tespiti ve
önlenmesi faaliyetlerini içerir. Fakat bu alandaki çalışmalar göstermektedir ki polis gücü suçun
tespiti ve önlenmesinde tek başına yeterli değildir. Pek çok suç tespit edilememektedir. Tespit
edildiğinde de bu, ancak toplumdan edinilen bilgiler aracılığıyla mümkün olabilmektedir.
Dolayısıyla resmi toplumsal kontrol mekanizmasının önemli bir kısmı suçun tespiti ve
önlenmesine yönelmişse de bu çaba, suç oranlarının azalmasında sınırlı bir etkiye sahiptir.
2.
Toplumsal düzenin bekasını temin: Polis teşkilatının gündelik faaliyetlerinin
büyük bir bölümü bireyler arasında ortaya çıkan basit uyuşmazlıkları çözmeye yöneliktir.
Bireyler arasındaki bu tip uyuşmazlıkları çözmek suretiyle polis, toplumsal düzenin olağan
koşullarda devamını da temin etmiş olur. Bu faaliyetin kapsamına toplumsal gösteri ve
yürüyüşlerin kontrolü de girer.
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3.
Toplumsal güvenliğin tesisi: Aslında polisin bu faaliyeti, diğer iki faaliyeti de
kapsayan daha genel düzeyde bir görev alanıdır. Bu bağlamda güvenlik, risksiz ve tehlikesiz bir
toplumsal düzene işaret eder. Polisin güvenliği tesis etme görevi, devlet otoritesinin belirli bir
mekân ve nüfus üzerinde hayata geçirilmesi anlamına da gelir. Bu görevini yerine getirirken
polis, bireylerin maddi risklere ve tehlikelere daha az maruz kalmasına çalışır. Bazen daha ciddi
güvenlik sorunlarıyla karşılaşılabilir. Bu durumda söz konusu sorunla ilgilenecek özel birimler
oluşturulur. Netice itibariyle polis toplumsal güvenliğin tesisi amacıyla riskleri asgari düzeye
indirme, koruma imkânlarından mahrum bırakmama, güvenlik duygusuna yönelik tehdit
algılarıyla mücadele etme faaliyetlerinde bulunur.
Yukarıda sayılan polis faaliyetleri büyük ölçüde toplumun genelinin polise yönelik
beklentisiyle örtüşür. Buna karşılık bu faaliyet alanları aynı zamanda polisin rolü hakkında
yürütülen bazı tartışmalarla da yakından ilişkilidir. Zira polisin her geçen gün artan bu rolleri
arasında ciddi gerilimlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır.

11.3. Farklı Polislik Anlayışları
Günümüz gelişmiş sanayi toplumlarında polis teşkilatları, bir yandan faaliyetlerinin daha
az maliyetli olması yönünde siyasi baskı hissetmekte, diğer yandan da tüm bu görevlerini yerine
getirirken ölçülebilir performanslar sergilemeye zorlanmaktadır. Bu durumda zor bir tercih söz
konusudur: Ya daha genel düzeyde bir toplumsal düzen tesisi ve güvenlik politikası
benimsenecek ya da daha özel ve uzmanlaşmış bir alana, yani sadece suçla mücadeleye
odaklanılacaktır. Ayrıca bu iki yönden hangisi tercih edilirse edilsin bu farklı faaliyet alanlarının
içeriğinin tespiti meselesi de çatışma konusu olmaya adaydır.
İşte bu çatışmalı meselelerden dolayı bugün dünya çapında farklı polis anlayışları
benimsenmektedir. Burada ayrıntısına giremeyeceğimiz bu farklı polis anlayışlarına kısaca
değinelim.
1.
Toplum destekli polislik [community policing]: Bugün dünyada yaygın kabul
gören toplum destekli polislik anlayışının kökleri 1960’lara, ABD’ye uzanır. “tepkici polislik”e
[reactive policing] yönelik itirazların sonucunda geliştirilmiştir. Özünde “halka hizmet” ilkesinin
yer aldığı bu polislik anlayışı, polis teşkilatı ile toplum arasındaki iletişimin daha sağlıklı hâle
getirilmesini amaçlar. Böylece hem polisten halka, hem de halktan polise yönelik bilgi alış-verişi
sağlanacak, bu da polis teşkilatının aynı zamanda topluma hizmet sunan bir kurum olmasını
kolaylaştıracaktır. Yerel veya bölgesel örgütler veya cemaatlerle işbirliğini esas alan bu yaklaşım,
yüz yüze ilişkilerde karşılıklı güvenin tazelenmesini de amaçlar. Nihayet bireyi, özellikle de
suçluyu merkeze almayıp daha çok önleyici ve problem çözücü tekniklere yer verdiği için bu
yaklaşımın suçla mücadelede daha etkin rol oynayacağı düşünülür.
2.
Sıfır hoşgörülü polislik [Zero-tolerance policing]: 1990’larda gündeme gelen ve
bir hayli tartışma yaratan sıfır hoşgörülü polislik de aslında “tepkici polislik”e alternatif olma
iddiasındadır. Fakat toplum destekli polisliğe göre suçla mücadelede daha etkin yöntemlerin
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kullanılmasından yanadır. Suçun önlenmesine odaklanan bu yaklaşıma göre toplumda bazı
potansiyel anti-sosyal unsurlar vardır. Polis, işte bu unsurların suç oluşturan herhangi bir
faaliyette bulunamayacak ölçüde kısıtlanmış hissettiklerinden emin olmalıdır. Bunun için de
ihmal edilmiş toplumsal alanların bu unsurların için uygun birer zemin oluşturmamasını temin
etmelidir. Nispeten önemsiz gözüken ufak çaplı ihlâllere karşı bile polis tam bir kontrol
sağlamalıdır. Bu tür bir kontrol mutlaka zorlayıcı tedbirler almayı gerektirmez. Burada önemli
olan nokta, kontrol hissinin toplumda sürekli hâle getirilmesidir. Nispeten basit nitelikteki bu
ihlâllerin söz konusu yöntemlerle önlenmesi daha ciddi suçların ortaya çıkma ihtimalini
azaltacaktır.
3.
Bilgi odaklı polislik [Intelligence-led policing]: Bu yaklaşımın ortaya çıkmasında
bilgi ve teknoloji çağının imkânlarının gözle görülür şekilde toplumsal yaşamı etkilemesi rol
oynamıştır. Ayrıca 1980’lerde suç oranlarının aşırı artması ve geleneksel polis yöntemlerinin bu
artışı engelleyemediğinin farkedilmesi de önemli bir etmendir. Nihayet toplum destekli polislik
anlayışının da beklentileri verememesi, yeni bir anlayışın geliştirilmesi ihtiyacını iyice açığa
çıkarmıştır. Tıpkı önceki anlayışlarda gördüğümüz gibi burada da tepkici polislik anlayışına
yönelik bir itiraz söz konusudur. Tepkici polislik faaliyetinin sınırları, polisin suçun
gerçekleşmesini bekledikten sonra suçun gerçekleştiği yere gidip müdahale etmesinin
yetersizliğini kanıtlamıştır. Dolayısıyla polisin suçu gerçekleşmeden önleme faaliyetine daha
fazla önem verilmelidir. Bu da gerekli soruşturmaların yapılabilmesi, daha önce suç işlemiş
kişilerin araştırılmasıyla mümkündür. İşte bütün bu faaliyetler için etkili bir istihbarat sistemi ve
edinilen bilgileri daha iyi yorumlaylacak bir mekanizma zorunludur. Bütün bunların sonucu ise
“bilgi odaklı polislik” anlayışıdır. Aslında bu anlayış, polislik faaliyetinin odağına suçu değil de
suçluyu alır. Bu yönelim de polis faaliyetlerinin daha ince ve titiz yürütülmesine yol açmıştır.
Sivil polisler, suçlu örgütlerin içine yerleştirilen ajanlar ve çeşitli gözetim yöntemleri bu amaçla
kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç itibariyle “bilgi odaklı polislik” anlayışı, geç modernitede
toplumsal kontrolün en ileri seviyedeki görünümüdür.
Geç modernitede toplumsal kontrolün en azından polislik faaliyeti aracılığıyla aldığı yeni
görünümleri bu şekilde inceledikten sonra polis kurumunun bugüne kadarki tarihsel gelişimini
ele alabiliriz. Başta da dediğimiz gibi bugünkü polis kavramının kökeni modernitenin
başlangıcına uzanır. Dolayısıyla bu tarihsel sürece eşlik eden toplumsal ve siyasal dönüşümlerin
de üzerinde durmak gerekir.

11.4. Polisin Tarihsel ve Toplumsal Gelişimi
11.4.1. Modern Devletin Bir Yönetim Aracı Olarak Polislik
Yukarıda polisin devletin topluma nüfuzunu mümkün hâle getiren başlıca
mekanizmalardan biri olduğunu belirtmiştik. Dolayısıyla polisin tarihsel gelişiminin aynı
zamanda devletin topluma nüfuz alanının da genişlemesine işaret ettiği ileri sürülebilir. Diğer bir
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deyişle polis kurumunun tarihi, en azından modern toplumlarda devlet ile diğer toplumsal güçler
arasındaki iktidar mücadelesinin de tarihidir.
Örneğin iki büyük hukuk geleneğine bakıldığında İngiltere ve ABD’de polislik daha çok
“toplum merkezli” bir gelişme göstermiştir. Diğer bir deyişle polislik kurumunun ortaya çıkışı
daha çok toplumsal süreçlerin sonucudur. Buna karşılık Kıta Avrupası’nda devletin özerkleşmesi
ile birlikte polislik faaliyetlerinin de arttığı ve güçlendiği gözlemlenebilir. Bir yazarın gayet açık
bir şekilde belirttiği gibi, “İngiltere’nin yeni polisi için ‘önleme’ nasıl anahtar bir sözcük idiyse,
la police general’in ihtiyaçlarını karşılayan ‘denetim’ de Fransa’da anahtar bir sözcük olarak
kalmıştır” (Aktaran Ergut, 2012:42).
Yine bir başka yazar da bu iki polis anlayışı arasındaki farkı vurgular: “polis sözcüğü
Birleşik Devletler’de ve İngiltere’de polis gücü anlamına gelmektedir: polis, yasaların ihlal
edilme ihtimaline ya da gerçekten ihlaline karşı cevap verir. Buna karşın Fransa’da ve Fransa
siyasal sistemini paylaşan tüm ülkelerde polis yetkileri terimi, suçluların yakalanmasından ve
belirli suçların önlenmesinden çok daha geniş bir anlama sahiptir. ‘Toplumdaki iyi düzen’
anlamına gelmektedir. Bu nedenle polis ve toplumun düzenlenmesi anlamındaki kamu yönetimi
Fransa’da örtüşen anlamlara sahip olmuştur” (Aktaran Ergut, 2012:42).
Polislik kurumuna yönelik bu farklı gelişmenin temelinde ayrıca iki farklı siyasal külürün
de bulunduğu unutulmamalıdır. Nitekim “Devrim öncesinde Fransa mutlaki bir kral tarafından
yönetiliyordu; Fransa’daki birçok bölgenin bağımsız ve/veya az gelişmiş doğası dikkate
alındığında, düzeni dayatmak ve devamını sağlamaktan sorumlu silahli bir gücün varlığı
anayasacı düşününürleri pek fazla endişelendirmiyordu. Buna karşılık, İngilizler “özgür
doğduklarına” ve mutlaki bir kralın isteklerine ve silahlı güçlere tâbi olmadıklarına inanıyorlardı”
(Aktaran, Ergut, 2012:44).
Yukarıdaki bu karşılaştırma da polis tarihinin, daha geniş planda toplumsal ve siyasal
örgütlenme biçimlerinin tarihinden bağımsız ele alınamayacağını gösterir.
Bu arada bu tarihsel süreç, yani modern devletlerin ortaya çıkışı ve güçlenmesi aynı
zamanda kapitalizmin de yaygınlaşması ile paraleldir. Dolayısıyla günümüzdeki anlamıyla
polisin geçirdiği tarihsel dönüşümlerde kapitalizmin de önemli bir etkisi vardır.
Kapitalizme geçiş, doğal olarak toplumsal kontrol mekanizmalarında da bir değişikliğe
yol açmıştır. Sanayi odaklı ekonomik sistem, doğrudan baskıcı veya caydırıcı kontrol
yöntemlerinin terkedilmesini de beraberinde getirmiş, bilgiye ve istihbarata dayalı daha kapsayıcı
ve dolaylı yöntemlere başvurulması söz konusu olmuştur. Bu değişim ayrıca polis teşkilatının iç
yapılanmasında da bir takım dönüşümleri zorunlu kılmıştır. Artık polis, suçla mücadelenin yanı
sıra daha geniş bir toplumsal hizmet anlayışını kabul etmiştir.
Şimdi polisin bu tarihsel ve toplumsal dönüşümüne biraz daha yakından bakalım.
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Modern kapitalist dönem öncesinde devletler sınırlı teknik imkâna sahip olduğundan
toplumsal kontrol bakımından yetersizdi. Bu da topluma nüfuz kabiliyetini olumsuz etkiliyordu.
Gerçi bu tür bir nüfuza ihtiyacı da yoktu. Zira dolaylı bir idare sistemi vardı. En önemli gayesi,
tebaasının gündelik yaşamına pek de müdahale etmeden toplumsal artı ürünü toplayabilmekti.
Buna karşılık topluma güvenli bir ortamda yaşama imkânı sunuyordu. Bu tür bir sistemde devlet
kamu düzenini iki yolla sağlıyordu: “ya sorumluluk, aracı kurumlara/kişilere devrediliyordu ya
da son çare olarak orduya başvuruluyordu. Her iki durum da, kendi yaşamlarını düzenlemeleri
yolunda yerelliklere, kolektif sorumluluğun devredilmesi/dayatılması anlamına geliyordu”
(Ergut, 2012:49). Bu tür bir kamu düzeni anlayışına Osmanlı devletindeki iltizam usulü örnek
verilebilir.
Kamu düzeninin bu şekilde tesis edilmesi doğal olarak buna uygun bir polislik
kurumunun da varlığını gerektirir. Bu dönemde polislerin uzmanlaşmadığı, yeterli tecrübeye
sahip olmadığı ve hem eleman sayısı hem de bütçe açısından hayli kıt olduğu söylenebilir.
Böylece polisler ister istemez yasaların uygulanmasında seçici davranmak zorunda kalıyordu.
Yani her türlü suç polisler tarafından takip edilemiyordu.
Polislik kurumunun içinde bulunduğu bu koşullar, merkezi iktidar ile yerel güç odakları
arasında özellikle güvenlik konularında sürekli bir pazarlığın yapılmasına yol açıyordu. Örneğin
Fransa’da devlet görevlileri, “[h]alkın gündelik hayatlarının denetimi ve kontrolünü beledi
otoritelere, bölgesel mahkemelere, kilise görevlilerine ve yerel lordlara bırakıyorlardı” (Aktaran
Ergut, 2012:51). Bu da merkeze çok az istihbari bilginin gelmesi demekti.
Yine Fransa örneğinden gidersek Devrim sonrası işlerin önemli ölçüde değiştiğini
görürüz. Artık toplumsal kontrol, merkezi hükümetin görevlileri eliyle gerçekleştirilmeye
başlanmıştır. Toplumsal kontrol mekanizmasının nasıl işleyeceği hayli sıkı kurallara
bağlanmıştır. Hızla bürokratikleşen polis teşkilatı suçun meydana gelmesinden önce edindiği
istihbari bilgiler sayesinde gerekli önlemleri alma imkânı bulmuştur. Kısaca “tepkici” polislikten
“önleyici” polisliğe geçilmiştir.
Tepkici polislikten önleyici polisliğe geçiş, devletin kendi istihbarat örgütünü ve polis
teşkilatını kurmasını kolaylaştırmıştır. Böylece yerel güç odakları ile girdiği iktidar
mücadelesinde devlete bariz bir üstünlük sağlamıştır.
Önleyici polislik kaçınılmaz olarak polis faaliyetlerinin niteliğini de değiştirmiştir.
Bundan sonra polislik faaliyeti “çift yönlü” bir işleve sahip olacaktır. Bu işlevlerden ilki, polisin,
merkezi iktidarın değerlerini gündelik yaşama sindirmektir. Bu anlamda polis, bir iktidar
sembolüdür. Bu işlevini de toplumsal etkilerden muaf ve sadece teşkilatın bizzat kendisi
tarafından tespit edilen görevleri yerine getiren kişiler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Yani
polis teşkilatı nispeten özerk bir kuruluşa ve işleyişe kavuşmuştur. Önleyici polisliğin sonucunda
ortaya çıkan polisin ikinci işlevi ise halkın rızasını kazanmaktı. Buna meşruiyet elde etmek de
diyebiliriz. Bu işlevin ne anlama geldiğini şöyle de ifade edebiliriz: “Modern devlet, kendi
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dışındaki toplumsal kurumarı ortadan kaldırmak veya zayıflatmak suretiyle toplumla arasındaki
tamponları da kaldırmış oluyordu. Başka bir deyişle, polislik gücünü merkezileştirmek,
sorumluluğu da merkezileştiriyordu. Merkezi polisin, o ana kadar kendisinden beklenmeyen idari
ve toplumsal refaha ilişkin görevlerin içine çekilme süreci böyle başlamıştı” (Ergut, 2012:52).
Polis gücünün merkezileşmesi aynı zamanda toplumsal kontrol mekanizmasının ve
dolayısıyla baskı güçlerinin devletin tekeline geçmesi anlamına da gelir. Kamu güvenliğinin tek
teminatı devlettir. Bu, aynı zamanda “adi” suçların bile “siyasi” bir yaklaşımla ele alınmasına da
yol açar. Zira devlet dışındaki diğer toplumsal güç odakları, bu merkezileşme sürecine ancak
kamu düzeninin devlet eliyle güvence altına alınması koşuluyla rıza gösterir. Böylece merkez ile
çevre arasındaki nüfuz mücadelesi suçla mücadele şeklinde ortaya çıkar.
Keza yine bu merkezileşme süreci hayli ilginiç bir şekilde medeni haklara dair
tartışmaların başlamasına da zemin hazırlar. Siyasi muhalifler devleti de kendi koyduğu yasalara
uymaya zorlama imkânına sahip olur. Böylece “hukuk, hükümetlerin kendi amaçlarını
gerçekleştirmek için kullanabilecekleri, fakat aynı zamanda yetkililerin baskı altında tutmaya
çalıştığı insanlara önemli fırsatlar ve güvenceler vermesi itibariyle de hükümetlere karşı da
kullanılabilecek çift yönlü bir silah olarak kalmaktadır” (Aktaran Ergut, 2012:53-54).

11.4.2. Polis – Siyaset İlişkisi
Tam bu noktada polislik kurumunun siyasal yapıyla ilişkisi üzerinde de durmak gerekir.
Malûm olduğu üzere toplumda polisin siyasetten uzak kalması gerektiğine ilişkin genel bir kanı
vardır. Fakat tarihsel ve toplumsal gelişmelere biraz daha derinlemesine bakıldığında işin hiç de
böyle olmadığı görülür. Modern anlamda polislik kurumu daha doğuşundan itibaren toplumdaki
siyasi mücadenin mekezinde yer alır. Polis ile siyaset arasındaki bu ilişikiyi üç düzeyde ele
alabiliriz.
Öncelikle eğer bir toplumda sürekli bir savaş hâli varsa polisin siyasi süreç üzerindeki
etkisinin arttığını söyleyebiliriz. Günümüzde örneğin kendisini sürekli bir terörü tehdidi altında
hisseden İsrail devletinin polis gücü aşırı düzeyde askerileşmiştir.
İkinci olarak siyasi alanın olağan koşullarda ve sağlıklı bir şekilde her türlü rekabete açık
işlemediği bir toplumda, birçok siyasi hareket anonim kalmayı tercih eder. Bu da söz konusu
siyasi hareketlerin yer altına inmesi demektir. Siyasetin yer altında gerçekleşmesi, polisin daha
aktif ve istihbarat merkezli bir faaliyet yürütmesine yol açar. Bu tür bir polislik faaliyeti ise
demokrasinin önünde ciddi bir engel oluşturur.
Nihayet üçüncü bir ilişki düzeyi ise devletin polisi kullanmasındansa polisin devlet
yönetimini zorlaması durumudur. Polis, iddia edildiğinin aksine devletin emirlerini uygulayan
âdeta kukla misali bir kurum değildir. Bürokratikleştikçe özerkliği artar. Özerkliği arttıkça da
siyasi rejimde görülen değişikliklere karşı bağışıklık kazanır. Hatta bazen kendi menfaati yönüde
siyasi iktidarları karar almaya zorlar. Bu aşamada hukuki değişiklikler bile talep edebilir. Örneğin
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yine Türkiye’de 1980 öncesi polis teşkilatı içerisinde görülen aşırı politikleşme, bazı polis
gruplarının muhalefetle birlikte iktidara karşı mücadele etme yönünde tercihte bulunmasıyla
sonuçlanmıştır.
Ekonomik alandaki gelişmelerin de polislik kurumunu etkilediğinden daha önce
bahsetmiştik. Burada kapitalizmin polis üzerindeki sonuçları hakkında bir kaç söz söylemek
gerekir.
Öncelikle ekonomik sistemin değişmesi, suçun ve sapkınlığın tanımlarını da değiştirebilir.
Örneğin mülkiyet düşüncesini merkeze alan kapitalist bir sistemde mallara karşı işlenen suçların
daha önemli olacağı aşikârdır.
İkinci olarak yine kapitalizm örneğini alırsak kamusal ve özel alanlar arasındaki sınırın
yeniden tanımlanacağı söylenebilir. Bireysel özgürlüğe ve serbest teşebbüse dayalı kapitalizm,
kuşkusuz özel alanı güvence altına alacak düzenlemelere ağırlık verecektir. Buna karşılık
kamusal alanı da üretimi azamileştirecek nitelikte düzenleme yoluna gidecektir. Bu tercihlerin
polislik faaliyetlerinin niteliği üzerinde de etkili olacağı tartışma götürmez.
Nihayet üçüncü olarak işçi sınıfı gibi yeni toplumsal öznelerin sahneye çıkması siyasi
iktidarları bu yeni öznelere karşı daha duyarlı hâle getirir. Dolayısıyla “‘baskı-olarak-polislik
işinden’ ‘yasaların-uygulanması-olarak-polislik işine’ geçiş süreci, bir boyutuyla da kapitalizmin
gelişimi sürecidir” (Ergut, 2012:59).
Polisin tarihsel ve toplumsal gelişiminde son evre profesyonelleşmedir. Bu da polis ile
ordunun birbirinden tamamen ayrışması demektir.

11.4.3. Polisin Profesyonelleşmesi
Kuşkusuz toplumsal kontrol araçları polisle sınırlı değildir. Bu alanda polis ile rekabete
giren çoğu da devlet kurumu niteliğinde başka araçlar da vardır. Bu dersin başında da belirtildiği
gibi sosyal yardımlaşma kurumları, adliye teşkilatı ve tabi ki ordu bunlara örnek verilebilir.
Dolayısıyla polis teşkilatının nasıl kurulacağı ve işleyeceği, diğer bütün bu toplumsal kontrol
mekanizmalarını da yakından ilgilendirir. Çoğu zaman polisi de kullanmak zorunda kalan bu
kontrol mekanizmaları ile arasındaki ilişki polis teşkilatına “işbirliği yapmayı kabul veya
reddetmek, örgütsel sınırlar konusunda pazarlıklara girişmek, çatışmalı süreçlere ve iktidar
mücadelelerine müdahil olmak, diğer örgütlerle eşgüdüm sağlamak, yeni programlar oluşturmak
veya mevcut programları genişletmek vb. gibi polisin örgütlenmesi üzerinde etkide bulunacak
ihtiyaçları üretir” (Aktaran Ergut, 2012: 62).
Toplumsal kontrol görevini yerine getiren farklı kurumlar ile arasındaki bu ilişkinin yanı
sıra polisin faaliyet alanını etkileyen diğer bir etken de kültürel heterojenliktir:
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“Bir devletin nüfusu ne kadar katmanlı ve heterojense büyük ölçekli isyanların çıkma
olasılığı o kadar düşer, fakat öte yanda her yerde aynı idari düzenlemeleri uygulamanın zorluğu
büyür. Nüfusun birbiriyle bağlantılı olduğu homojen bir toplumda, bir bölgede uygulanıp sınanan
idari bir iyileştirmenin başka bir bölgede de işlemesi kuvvetle muhtemeldir ve devlet görevlileri
bilgilerini bir bölgeden diğerine kolayca aktarabilecektir” (Aktaran Ergut, 2012:63-64).
Dolayısıyla kültürel heterojenliğe sahip bir toplumda polisin daha etkin çalışması gerekir.
Bu gereklilik de ister istemez baskıcı yöntemleri gündeme getirir. Polisin toplumun rızasını
alarak faaliyette bulunması pek mümkün olmaz.
Kültürel heterojenlik ayrıca polisin sık sık birbiriyle çatışan toplumsal taleplerle karşı
karşıya kalmasına yol açar: “Toplumsal adaletin evrenselliği ile kültürel farklılıkların
özgüllüklerini bağdaştırmak polisin etkinliği açısından gerçekten güç bir iştir” (Ergut, 2012:64).
Nihayet kültürel heterojenliğin polislik faaliyeti açısından doğurduğu diğer bir sonuç da
ordunun konumunu ilgilendirir. Zira bu tür toplumlarda polisin askeri niteliği veya tersten
söylersek ordunun polislik faaliyeti asgari düzeydedir.
Polisin ordudan tam anlamıyla ayrışması ve profesyonelleşmesinde etkili diğer bir özellik
de takdir yetkisidir. Bu bağlamda polisin takdir yetkisini şöyle tanımlayabiliriz:
“Bir polis memurunun ya da biriminin üzerindeki fiili sınırlamalar, olası eylem ya da
eylemsizlik halleri arasından onların seçimler yapmalarına imkân tanıdığında, o polis memuru ya
da birimin takdir yetkisini kullandığı söylenebilir” (Aktaran Ergut, 2012:65).
İşte bu özelliği polisi askerden ayıran en önemli noktadır. Zira bilindiği üzere asker, katı
bir emir komuta zinciri doğrultusunda hareket eder. Dolayısıyla ne yönde hareket edeceği, nasıl
bir karar alacağı olağan koşullarda öngörülebilir. Buna karşılık polis, başlangıcından beri belirli
ölçüde takdir yetkisine sahiptir. Hatta bazen bu takdir yetkisi, neredeyse yargısal niteliktedir.
Özellikle polise geniş önleyici tedbirler alma imkânı veren yasalar, bu takdir yetisini daha da
güçlendirir.
Yine bu takdir yetkisinin bir görünümü, polisin muhtelif toplumsal meseleler karşısındaki
tavrının doğrudan yasama sürecine aktarılması olgusudur. Kaldı ki polis, kendi teşkilat ihtiyaçları
doğrultusunda yeni yasaların yapılmasını dahi sağlayabilir.
Sonuç itibariyle toplumsal kontrol işlevi gören farklı kurumlar arasındaki ilişkide kendi
menfaatini gözetmek, toplumu homojenleştirici müdahalelerde bulunmak ve önemli konularda
takdir yetkisini kullanmak suretiyle polislik kurumu zaman içerisinde özellikle ordu karşısında
özerkliğini elde etmiştir. Bu özerklik de bugün polis teşkilatının büyük ölçüde
profesyonelleşmesini de sağlamıştır.
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11.5. Sonuç ve Değerlendirme
Özerk ve profesyonel polislik teşkilatı bugün bütün modern toplumlarda başta da
belirttiğimiz gibi devletin toplumsal kontrol mekanizmasının âdeta görünen yüzüdür. Dolayısıyla
bir devletin toplumsal kontrol işlevini ne kadar ve nasıl gerçekleştirdiğini, hangi teknikleri
kullandığını, kısaca ne tür bir devlet olduğunu, toplum ile arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğunu
anlayabilmek için polislik faaliyetlerinin niteliğine bakmak gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumsal kontrol mekanizmasının en önemli araçlarından birisi de polistir. Dolayısıyla
bu bölümde toplumsal kontrol işlevini dikkate alarak polisin tanımını, özelliklerini ve görevlerini
gördük. Farklı polislik anlayışları üzerinde durduk. Polisin tarihsel ve toplumsal gelişimini
inceledik. Polis ile modern devlet arasındaki ilişkiyi, polislik kurumunun siyasi ve ekonomik
temelini ele aldık. Nihayet polisin profesyonelleşmesine ve ordudan ayrılmasına değindik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Türk hukuk literatüründe polis yerine kullanılan terimlerden
değildir?
a.

Zabıta

b.

Kolluk

c.

Kolluk gücü

d.

Toplumsal muhafaza

2. Aşağıdakilerden hangisi polisin faaliyet alanlarından değildir?
a.

Talim ve terbiye

b.

Suçla mücadele

c.

Toplumsal düzenin bekasını temin

d.

Toplumsal güvenliğin tesisi

3. Aşağıdakilerden hangisi farklı polislik anlayışlarına örnek gösterilemez?
a.

Toplum merkezli polislik

b.

Adli polislik

c.

Sıfır hoşgörülü polislik

d.

Bilgi odaklı polislik

4. Aşağıdakilerden hangisi modern polis örgütünün gelişmesinde görülen değişikliklerden
değildir?
a.

Tepkici polislikten önleyici polisliğe geçiş

b.

Devletlerin kendi istihbarat örgütünü ve polislik teşkilatını kurması

c.

Devletin polislik faaliyetini yerel güç odaklarına bırakması

d.

Polis aracılığıyla merkezi iktidarın değerlerinin gündelik yaşama sindirilmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi polisin profesyonelleşmesine yol açan etmenlerden değildir?
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a.
Toplumsal kontrol işlevi gören farklı kurumlar arasındaki ilişkide kendi
menfaatini gözetmek
b.

Toplumu homojenleştirici müdahalelerde bulunmak

c.

Önemli konularda takdir yetkisini kullanmak

d.

Askeri uygulamalara ağırlık verme

Cevaplar
1) d, 2) a, 3) b, 4) c, 5) d
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12. YARGI TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Giriş
12.2. Yargının Dayanılmaz Ağırlığı
12.3. Modern Hukuk Sistemlerinde Yargılama Mekanizması
12.3.1. Modern Yargılama Faaliyetine Yönelik Bazı Soru İşaretleri
12.3.2. Yargılamada İlk Perde: Soruşturma ve Savcının Rolü
12.3.3. Yargılamada İkinci ve Son Perde: Kovuşturma ve Özellikleri
12.3.3.1. Duruşma Sosyolojisi
12.3.3.2. Hâkimin Rolü
12.3.4. Yargılamanın “Öteki” Tarafı: Savunma ve Avukatlık Mesleği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yargılama faaliyetinin modern toplumlar için anlamı nedir?

2)

Modern yargılama mekanizmasına yönelik ne tür eleştiriler yapılabilir?

3)

Yargılama sürecinde yer alan kişi veya kurumlar nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
•

Yargı

•

Yargılama faaliyeti

•

Soruşturma

•

Savcı

•

Kovuşturma

•

Hâkim

•

Tanık

•

Duruşma

•

Avukat
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12.1. Giriş
Suç olgusu etrafında incelediğimiz toplumsal kontrol, sapma davranışı ve polis teşkilatı
gibi kavramların âdeta hep birlikte sahne aldığı ve nihai rollerini oynadığı yer mahkeme
salonudur. Dolayısıyla bu derste mahkemeler başta olmak üzere ceza adaleti sisteminin
vazgeçilmez unsuru yargı teşkilatı üzerinde duracağız.
Konuyu ele alış tarzımız yine sosyolojik olacak. Dolayısıyla Türk Yargı Teşkilatı’nda yer
alan mahkemelerin tek tek neler olduğu, aralarındaki ilişkiler, hâkim ve savcıların konumu gibi
daha çok pozitif hukuku ilgilendiren konuları dışarıda bırakacağız. Burada bir bütün olarak yargı
teşkilatı ve yargılama sürecinin toplumsal bağlamını inceleyeceğiz. Yargı toplumun genel düzeni
içerisinde ne tür bir rol oynamakta, diğer toplumsal kurumlar ile arasındaki ilişki nasıl
kurulmakta vb. meseleler, bu dersin konusunu oluşturacaktır.

12.2. Yargının Dayanılmaz Ağırlığı
Sokaktaki insanın aklına hukuk denilince kuşkusuz öncelikle mahkemeler ve hâkimler
gelir. Adaletin nihai tecelli yeri mahkeme salonlarıdır. Hatta bir hukuk sistemi ne kadar gelişmiş
kurallara ve bu kuralları uygulamakla yetkili kurum ve kuruluşlara sahip olursa olsun şayet bu
kurallar, bir yargı merci önünde tabiri caizse ete kemiğe bürünmedikçe hiçbir anlam ifade etmez.
Üstelik yargı organlarının varlığı da tek başına yeterli değildir. Hızlı, etkin, tarafsız ve mağdurlar
başta olmak üzere kamuoyunun vicdanını tatmin etmeyen bir yargılama süreci kaçınılmaz surette
insanların kendi haklarını kendilerinin almasına yol açar.
Bugün dünyada yaygın uygulanan sistem çekişmeli yargıdır. Çekişmeli yargı en az iki kişi
arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlığın, taraflar veya resmi kamu görevlileri eliyle devletin
yargılama organları önüne getirilmesi ve burada nihai anlamda çözülmesi esasına dayanır.
Burada öne çıkan özellik, aralarında uyuşmazlık bulunan tarafların bu uyuşmazlığın çözümünü,
tarafsız olduğu düşünülen ve kendisine bu konuda yetki verilen üçüncü bir unsura
devretmeleridir. Bu unsur pek çok hukuk sisteminde gördüğümüz gibi ya hâkim ve jüri ya da
sadece hâkim veya hâkimler heyetidir.
Sonuç itibariyle adaletin tesisi görevinin yerine getirilmesi konusunda bugün mahkemeler
ve hâkimler, özellikle de yüksek yargı organları hayli imtiyazlı bir statüye sahiptir. Özellikle
Anglo-Sakson hukuk sisteminde hâkimlerin bu imtiyazlı statüsü çok daha barizdir.
Yeri gelmişken bugün bütün dünyada belli başlı iki büyük hukuk sistemi ve iki yargı
modeli olduğunu da belirtelim. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Kıta Avrupası hukuk
sistemlerinin yargı modeli “Yargı Ayrılığı” olarak isimlendirilir. Bu modele göre hukuki
uyuşmazlıklar, konusuna ve tarafların niteliğine göre ayrı ayrı yargı kollarında çözülür. Örneğin
idari davalar, yani bireyler ile idare arasındaki uyuşmazlıklar “idari yargı”da; ceza davaları, yani
ceza kanunlarında tanımlandığı şekliyle suç oluşturan eylemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
“ceza yargısı”nda; hukuki davalar, yani bireyler ile bireyler arasında haksız fiillerden
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kaynaklanan ve taraflardan birinin diğerine tazminat vermek zorunda olduğu uyuşmazlıklar
“hukuki yargı”da; kanunların ve diğer hukuki normların Anayasa’ya aykırı olup olmadığıyla
ilgili davalar da “anayasa yargısı”nda görülür.
“Yargı ayrılığı” modelinin diğer önemli özelliği ise hukukun ne olduğunun
belirlenmesinde kanunların bariz bir üstünlüğünün bulunmasıdır. Nitekim bu modeli benimseyen
hukuk sistemlerinde hayli kapsamlı kanun külliyatları vardır. Keza anayasalar da genelde ayrıntılı
hükümlere yer verir. Yine Türkiye’nin bugüne kadar kabul ettiği (1921 Anayasası hariç)
anayasalar ve diğer kanunlar da bu özelliği yansıtır.
Başta İngiltere ve ABD’de uygulanan diğer yargı modeli ise “Yargı Birliği”dir. Bu
modelde ayrı ayrı yargı kolları yoktur. Konusu ve tarafların niteliği ne olursa olsun her türlü
uyuşmazlık tek tip hâlinde kurulmuş mahkemelerde çözülür. Diğer bir deyişle idari yargı, cezai
yargı, hukuki yargı veya bağımsız ayrı bir anayasa yargısı söz konusu değildir. Her mahkeme, her
türlü davaya bakabilir. Bütün bu mahkemelerin üstünde ise tek bir yüksek mahkeme vardır. Bu
yüksek mahkeme genellikle aynı zamanda anayasa mahkemesi olarak da çalışır. Örneğin
ABD’de bu işlevi gören mahkeme Supreme Court’tur.
“Yargı birliği” modelinin alamet-i farikasi denilebilecek asıl özelliği ise hukukun
belirlenmesinde yazılı hukuk kaynaklarından ziyade mahkeme içtihatlarına neredeyse mutlak bir
yetki tanımasıdır. Herhangi bir davada mahkemenin verdiği karar, konusu ve özelliği aynı olan
diğer davalara bakan mahkemeler için yol göstericidir. “Emsal karar” ilkesi ismi verilen bu
durum, bir yandan hâkimlere hukukun ne olduğunu belirlemede önemli bir imkân vermekte diğer
yandan mahkeme içtihatlarına ülke çapında nispeten bir bütünlük ve tutarlılık kazandırmaktadır.
Nitekim bu modeli benimseyen ülkelerde başta anayasalar olmak üzere kanunlar çok kapsamlı
değildir, sadece çerçeve ilkeleri belirlemekle yetinir. Örneğin 1788 tarihli ABD Anayasası sadece
10 maddeden oluşur. İngiltere’nin ise yazılı bir anayasası dahi yoktur. Dolayısıyla bu ülkelere
bakıldığında hâkimlerin ve genel olarak yargının merkezi bir konuma sahip olduğu daha iyi
görülür.
Bu açıklamalardan sonra söz konusu yargı modellerini ortaya çıkaran toplumsal koşulları
ve yargıya atfedilen bu üstün statünün toplumsal anlamını, sebeblerini ve sonuçlarını incelemeye
geçebiliriz.
Unutmadan belirtelim ki aşağıdaki açıklamalar hem yargı ayrılığı hem de yargı birliği
modelleri için geçerli olabilecek niteliktedir. Fakat bu derslerin konusunu suç, suçlu ve suçluluk
oluşturduğundan açıklamalarımız daha çok ceza yargısını dikkate alacaktır. Ceza mahkemelerinin
ve bu mahkelemelerde görev alanların toplumsal bir kurum olarak özellikleri, toplumdaki rolü ve
işlevi, yine suç ve suçluluk olgularıyla ilişkisi içerisinde incelenecektir.
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12.3. Modern Hukuk Sistemlerinde Yargılama Mekanizması
12.3.1. Modern Yargılama Faaliyetine Yönelik Bazı Soru İşaretleri
Yukarıda da belirttiğimiz gibi toplumdaki genel kanı, mahkemelerin en önemli işlevinin
bireyler arasındaki uyuşmazlıkları sona erdirmek olduğu yönündedir. Ceza yargısında ise bu
uyuşmazlık bilindiği üzere aslında birey ile devlet arasındadır. Diğer bir deyişle suç işlediği
düşünülen kişinin, hukuki terimlerle söylersek sanığın eylemi nihai anlamda devleti mağdur
etmiştir. Zira suç teşkil eden bu eylem toplumsal düzeni bozmuştur. Toplumsal düzeni koruyup
kollamakla görevli olan ise devlettir. Dolayısıyla burada asıl mağdurun devlet olduğu düşünülür.
Modern ceza hukukunun temel ilkesi budur.
Yine yukarıda söylediğimiz gibi taraflar arasındaki bu uyuşmazlık mahkemede sonuca
bağlanır. Mahkeme tarafların her birini dinler ve getirilen kanıtlar ışığında bir karara varır. Fakat
biraz daha yakından bakıldığında çekişmeli yargı sürecinin aslında hakiki anlamda bir
uyuşmazlık çözme faaliyeti olmadığı görülür. Bir uyuşmazlık çözme sürecinden bahsedebilmek
için tarafların sonuç üzerinde uzlaşmaları, sürecin mantığı ve uygulanacak kuralların mahiyeti
hakkında herhangi bir kuşkularının bulunmaması gerekir.
Hâlbuki ceza yargılamasının sonucunda bir kazanan ve bir de kaybeden vardır. Üstelik
kimin kazanıp kimin kaybedeceğini belirleyen unsur, ilgili tarafların pek de künhüne vakıf
olmadığı bir takım kurallardır. Bu tür bir süreç ise uyuşmazlıkları çözmekten çok arttırmaya daha
uygundur. Uyuşmazlıklar bu yolla kamuya intikal eder. İlgili tarafların dışındaki kişilerin de
bilgisine sunulur. Bu durumda normalden çok daha hassas, hatta zaman zaman hayli
basitleştirmek pahasına, tanımlar yapmayı, öngörülerde bulunmayı gerektirir. Böylece söz
konusu uyuşmazlığın konusunu oluşturan hukuka aykırı fiiller, bağlamlarından kopartılır,
tarafların istemediği, kontrol edemediği sonuçların meydana gelmesine yol açar.
Bu açıklamalardan hareketle bugünkü ceza yargılaması sürecinin, normatif bir düzenin
dayatılması, belirli toplumsal konumların veya ilişki ağlarının nasıl anlaşılması gerektiğini
söyleyen bir hukuk öğretisinin kendi tanımlarını kabul ettirmesi olduğu iddia edilebilir.
Ceza yargılamasının bu özellikleri ayrıca uyuşmazlık çözme faaliyetinin
marjinalleşmesine de sebep olur. Pek çok uyuşmazlık daha mahkeme önüne gelmeden çözülür.
Özellikle Anlgo-Sakson ülkelerinde davalı tarafa verilen itiraz imkânları, yargılama sürecinin
hâkimin müdahalesine gerek kalmadan sona ermesini sağlar. Bizim hukukumuzda da bu tür
uygulamaları hatırlatacak cinsten imkânlar vardır. Uzlaşma kurumu buna örnek verilebilir. Ceza
Muhakemesi Kanunu’nun 253. ve devamındaki maddelerinde düzenlenen uzlaşma yolu, bir ceza
uyuşmazlığının kamu davası açılmadan sonuçlanmasını amaçlar.
Bu ve benzeri yollar, belki dava sürecinin yol açtığı aşırı maliyeti ve zaman israfını
azaltabilir. Fakat sosyolojik açıdan bakıldığında bu tür uygulamalar aslında modern adalet
mekanizmasının temelini oluşturan araçsal aklın bir gereğidir. Ünlü sosyolog Max Weber’in
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“rasyonelleşme” dediği ve en üst seviyesini modern bürokratik devletlerde gördüğümüz bu
sürecin yargılama alanındaki karşılığı işte bu tür uygulamalardır. Evet, basitlik, kısalık ve az
maliyetli oluş, bir açıdan tercih edilesi özelliklerdir. Fakat bir başka açıdan, uyuşmazlıkların adil
çözümünden ziyade tabir-i caizse topu taca atmak, hakiki sorunları görmezden gelmek, ortalama
bir çözüme razı olmaktır. Mahkemeler bu yolla âdeta işi başlarından atmakta, günü
kurtarmaktadırlar. Üstelik bu tür uygulamalar sonucunda sanık sıfatını haiz kişiler, gerçekten suç
işleyip işlemedikleri tespit edilmeden baştan suçlu sayılmaktadır. Sonuçta “Şüpheden sanık
yararlanır.” veya “Suçu ispatlanıncaya kadar herkes masumdur.” gibi bugün bütün dünyada kabul
edilen genel hukuk ilkeleri önemini yitirmektedir.
Bir uyuşmazlığın mahkeme önüne gelmeden sona erdirilmesi, çekişmeli yargıya ihtiyacı
da ortadan kaldırır. Yargı organlarından ziyade savcılık ve ona bağlı polis teşkilatının rolünü
arttırır. Adaletin tesisi, bir anlamda salt teknik bir işe dönüşür. Özellikle delillerin toplanması ve
değerlendirilmesi faaliyeti, neredeyse polisin tekeline bırakılır. Böylece polisin zaman zaman
sergilediği dikkatsiz ve özensiz sorgulama yöntemi sonucunda elde edilen sağlıksız delillerin
mahkemelerce denetlenmesi imkânı azalır. Bu da bir önceki derste üzerinde durduğumuz polisin
takdir yetkisinin genişlemesi sonucunu doğurur. Böylece başta sanık hakları olmak üzere
bireylerin bir takım özgürlüklerinin aşırı kısıtlanması durumuyla karşı karşıya kalınabilir.

12.3.2. Yargılamada İlk Perde: Soruşturma ve Savcının Rolü
Bu noktada savcılık kurumu hakkında da bir kaç şey söylemek gerekir. Tekrar etmek
pahasına modern ceza hukuku anlayışında suçun nihai mağduru devlettir. Devlet kendi kendisini
koruyamayacağına göre bu görevi yerine getirecek bir kuruma ihtiyaç vardır. İşe savcılığın
görevi, suç işlediği düşünülen kişiyi, devlet adına takip etmek, soruşturmak, gerektiğinde bu kişi
aleyhine kamu davası açmaktır.
Uygulamada tıpkı polis gibi savcılığın faaliyetleri de perde arkasında cereyan eder.
Bireyler ancak bu faaliyetlerin sonucunda verilen kararlara muhatap olur. Keza yine polisi
anlatırken değindiğimiz gibi savcılık da geniş bir takdir yetkisine sahiptir. Bu takdir yetkisinin
zaman zaman keyfi şekilde uygulanabileceği de bir gerçektir. Bu durum hem polisin hem de
savcılığın herhangi bir denetime tabi tutulmasını zorlaştırır. Hatta savcılığın bir sanık hakkında
kamu davası açma kararı hiçbir şekilde sorgulanamaz. Velev ki kamu davasının sonucunda sanık
aklansın ve masum olduğu ortaya çıksın, yine de savcılık bu girişiminden ötürü herhangi bir
bedel ödemez.
Kısaca savcı, hangi iddiaların suç oluşturup oluşturmadığını, yani kamu davasına konu
olup olmayacağını, diğer bir deyişle ilgili uyuşmazlığın yargıya intikal edip etmeyeceğini, söz
konusu uyuşmazlığı mahkemenin hangi suç başlığı altında ele alacağını ve nihayet mahkemenin
vereceği kararın, yani nihai hükmün hangi koşullar altında infaz edileceğini belirler.
Bu kadar geniş bir yetki alanı savcıya muazzam bir otorite verir. Zaten savcının kamu
davası açmaya karar vermesi, sanığın kamu menfaatine aykırı hareket ettiğinin de kabulüdür. Bu
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da savcıyı, sanık hakkında kamu adına karar verme, sanığı bir nevi toplum düşmanı ilan etme
konusunda otorite sahibi kılar. Böylesine güçlü bir statü kaçınılmaz olarak savcının ideolojik bir
konuma oturmasına yol açar. Fakat bu ideolojik konum, yine de şu soruların cevaplanması
ihtiyacını ortadan kaldırmaz:
-

Kamunun menfaati nedir?

-

Sanığın kamu içerisindeki yeri neresidir?

-

Sanığın gerçekten suç işleyip işlemediği nasıl anlaşılacaktır?

Neyin kamunun menfaatine olduğu ancak adil bir yargılama sonucunda tespit edilebilir.
Yoksa bir kişinin sadece sanık sıfatıyla suçlanıp aleyhinde kamu davası açılması, ortada
kesinlikle kamunun menfaatine uygun bir durumun olduğu anlamına gelmez. Kuşkusuz buradaki
tespitin zorluğu, başta ceza yargılaması olmak üzere hukukun her aşaması için geçerlidir.
Sanığın kişisel menfaatinin de mahkeme önünde dikkate alınması gerektiği tartışma
götürmez. Fakat kamunun menfaatleri ile sanığın menfaatleri çoğu zaman çatışır. Bu çatışma hâli
özellikle savcı için hayli çetin bir meseledir. Savcı, aynı anda hem ceza kanunlarını uygulamak
hem de mağdurun ve sanığın menfaatlerini gözetmek zorundadır. Yani toplumsal duyarlılık ile
bireysel hak ve özgürlüklere eşit ölçüde değer vermelidir. Belki kuramsal düzeyde bu çatışma bir
takım ilkeler ışığında giderilebilir. Fakat iş, bu ilkeleri uygulamaya geldiğinde savcının görevi
çok daha çetrefilleşir. Unutulmamalıdır ki savcı da toplumun bir üyesidir. Toplumda yerleşmiş
inançlardan, kanaatlerden, önyargılardan ister istemez etkilenir. Daha doğrusu bunları yeniden
üretir. Dolayısıyla uygulamada sahip olduğu bu kişisel görüşler ile ceza adaleti ilkelerini
bağdaştırmada her zaman başarılı olamayabilir. Üstelik yukarıda da belirttiğimiz üzere araçsal
aklın gereği olan verimlilik unsuru, Demokles’in kılıcı gibi üzerinde sallanmaktadır.
Kamunun menfaatini tayin etmenin yanı sıra sanığın gerçekten suç işleyip işlemediğini
tespitte de savcı büyük zorluklarla karşılaşır. Kendisi ne kadar sağduyulu ve tarafsız bakmaya
çalışırsa çalışsın sonuçta elindeki verilerin önemli bir kısmı başka kaynaklardan devşirilmiştir.
Bu kaynakların başında da tabi ki polis gelir. Polisin delil toplama ve değerlendirme konusundaki
zaafları ve yetersizlikleri üzerinde durmuştuk. Savcıya nazaran polisin bu konudaki tavrı daha
önyargılı olabilir. Bu da delillerin niteliğini olumsuz etkileyebilir. İşte bu koşullarda savcının,
önündeki delilleri sağlıklı değerlendirebilmesi her zaman mümkün değildir.
Daha önceki suçlu kayıtları da burada pek işe yaramaz. Zira bu kayıtlar da gerçeği
yansıtma konusunda eksikliklerle malûl olabilir. Keza yine yukarıda değinilen uzlaşma gibi
uygulamalarda sanığın temsilcisi de savcının kanaatlerini yanlış yönlendirebilir.
Sonuç itibariyle bir yandan bu tür engeller, bir yandan savcıdan beklenen ahlaki duruş,
diğer yandan yargı teşkilatının iç yapısından kaynaklanan sorunlar ve tabi ki verimlilik kaydı,
sanık statüsündeki kişinin mahkeme önüne çıkıp çıkmayacağını, eğer çıkacaksa da hangi
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koşullarda çıkacağını belirler. Dolayısıyla bütün bu sürecin, uyuşmazlığın adil şekilde
çözülmesiyle alakası olduğu pek söylenemez.

12.3.3. Yargılamada İkinci ve Son Perde: Kovuşturma ve Özellikleri
12.3.3.1. Duruşma Sosyolojisi
Diyelim ki uyuşmazlık mümkün en adil yollarla mahkeme önüne geldi. Yargılama süreci
yeni bir aşamaya, bizim Ceza Muhakemesi Kanunumuzun ifadesiyle “kovuşturma” aşamasına
geçti. Peki tarafları burada tamamen sorunsuz bir ortam mı beklemektedir? Adalet burada
gerçekten olması gerektiği gibi tecelli edecek midir? Maalesef bu soruların cevabı da olumlu
değildir. Hâkimlere atfedilen o imtiyazlı statüyle tezatlık oluşturacak ölçüde ciddi sorunlar,
uyuşmazlık çözüm sürecinin burada da tarafların beklentilerini karşılayamamasına, hakiki bir adil
sonuca ulaşmada yetersiz kalmasına yol açmaktadır.
Mahkeme önüne çıkan tarafları bekleyen ilk büyük engel, kendilerini istedikleri gibi ifade
etme imkânından mahrum olmalarıdır. Duruşma salonu belirli bir tarzda kurulmuştur. Duruşma
salonlarının bu tarzı, Batılı hukuk sistemlerinin ürünüdür. Batılı yargılama mantığını bire bir
yansıtır. Uyuşmazlığın tarafları, hâkim, savcı, avukatlar ve seyircilerin konumu buna göre
şekillenmiştir. Duruşma salonunda yer alan bu kişilerin arasındaki ilişki, delillerin nasıl
sunulacağı konusunda kabul edilen şekil kurallarının, yargılama sürecinde rol oynayan resmi
görevlilerin resmi olmayan davranış biçimlerinin, tanıkların, davalıların ve diğer ilgililerin
kendilerini ifade edecekleri usullerin hep birlikte oluşturduğu düzen tarafından belirlenir. Bütün
bu olup bitenler, bugün hukukun sahip olduğu resmi söylemin, sokaktaki insanın hiç
anlayamayacağı bir dil oluşturduğunu, uyuşmazlığın asıl taraflarının beklentilerini
karşılamadığını açık bir şekilde gösterir. Hâlbuki hukukun asıl varlık sebebi, sokaktaki bu
insanlar değil midir?
Duruşma salonu aslında bir etkileşim ortamıdır. Kendine özgü bir dili vardır. Duruşma
salonunda vuku bulan bu etkileşimin ve kullanılan dilin dayandığı kuralların niteliği, çok farklı
kuramsal yaklaşımlar tarafından izah edilebilir. Biz burada konuyla ilgili sadece belli başlı
kuramsal yaklaşımlardan hareketle duruşma salonunun bu özelliği hakkında bilgi vereceğiz.
Örneğin etnometodoloji yaklaşımına göre kişilerin içinde yaşadığı toplumsal düzen,
birlikte gerçekleştirdikleri pratikler ve kullandıkları dil tarafından inşa edilir; yoksa verili bir
toplumsal düzenden ve bu düzenin, gündelik pratikleri ve kişilerin dili kullanma biçimlerini
belirlediğinden bahsedilemez. Bu düşünceyi ceza yargılamasına ve duruşma salonunda olup
bitene uyarlarsak daha sağlıklı bir izah getirebiliriz. Duruşma salonundaki etkileşime, belirli
iletişim kuralları ve delil getirme usulleri rehberlik eder. Ünlü etnometodolog Harold Garfinkel
(1917-2011) bu süreci ifade etmek için “değersizleştirici seremoniler” [degradation ceremonies]
tabirini kullanmıştır. Bundan kasıt, davalının duruşma sırasında “sapkın” olarak yeniden
tanımlanmasına yönelik ritüellerdir. Bu yeniden tanımlamanın başarıya ulaşması, ayrıca özel bir
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takım eylemlerin sergilenmesini ve taraflarca yorumlanmasını gerektirir. Böylece duruşma
salonundaki etkileşim sıkı kurallara bağlanmış olur. Yukarıda bahsettiğimiz üzere delillerin nasıl
sunulacağı, tarafların ne zaman ve hangi usulle konuşacağı, hâkim, savcı ve avukat gibi resmi
görevlilerin ne tür davranışlar sergilemesi gerektiği gibi konular, söz konusu etkileşimin tabi
olduğu kuralları oluşturur.
Marksizm, feminizm ve postmodernizmden etkilenen çağdaş eleştirel kuramlar ise
duruşma salonundaki bu düzeni, daha genel planda işleyen toplumsal ve kültürel süreçlerin bir
parçası olarak görmekte, hukukun diğer alanlarıyla arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu
kuramlara göre tarafların üzerinde uzlaştıkları veya çatıştıkları gerçeklik anlayışları, duruşma
sırasında, özellikle de sorgulama ve çapraz sorgulama aracılığıyla yeniden üretilir. Hukuki
söylem, kurallar tarafından yönetilen kamuya açık bir ortamda ortaya çıkar. Burada güç ve
imtiyaz, sınırlar, çatışma, norm ve sapma gibi konular bir dizi söylem stratejisi eşliğinde dile
getirilir. Bu söylem stratejisi ise zorlama ve direnme, ikna ve uzlaştırma, anlatı ve tartışma
unsurlarından oluşur.
Örneğin bir ceza yargılamasının sağlıklı işleyebilmesi için duruşmada bulunması
kaçınılmaz olan tanıklık kurumu gerek hâkimler, gerek savcılar, gerekse avukatlar tarafından
belirli sınırlara tabi tutulur. Şayet tanıklar çok farklı bir kültürel çevreden geliyor ve bu durum,
iletişim imkânlarını önemli ölçüde kısıtlıyorsa kendini mevcut söylem içerisinden ifade
edemeyen bu tanıkların, çoğu zaman susturulduğu veya dikkate alınmadığı bir vakadır.
Söylediklerinin delil değeri taşımadığı düşünülür. Yerel halkların yaygın olduğu Avustralya gibi
ülkelerde özellikle Aborjinlere yönelik bu gibi tavırlar, söz konusu durumun ilk akla gelen
örneklerindendir. Fakat hemen hemen her toplumda yargılama sürecinde başat rolleri
bulunanların hâkim kültürden geldiği ve diğer kültürlere ait olanlara karşı benzer tutumlar
sergilediği gözlemlenebilir.
Kültürel üstünlüğe dayalı bu iletişim biçimi en fazla sorgulama sırasında kendisini
gösterir. Soru-cevap tarzında gerçekleştirilen bu sorgulama faaliyeti, özellikle tanık konumunda
bulunan kişiden davanın çözümünde kullanılacak delilleri elde etmeyi amaçlar. Fakat sorulan
sorular tanığı belirli yönde cevap vermeye zorlar. Tanıktan kendisine sorulduğu kadarına cevap
vermesi istenir. Buna karşılık tanığın delil olarak değerlendirilmesini istediği konular dikkate
alınmaz. Bu durum en çok avukatların lehinedir. Zira avukatlar böylece deliller hakkında kendi
yorumlarını öne çıkarabilir; sorgulama sürecini istedikleri gibi yönlendirebilirler. Sonuçta pek
çok önemli mesele yanlış değerlendirilebilir veya göz ardı edilebilir.
Yargılamanın niteliğini belirleyen diğer bir duruşma pratiği ise cümle yapılarında tezahür
eden iktidar anlayışıdır. Örneğin sorgulama sonunda kurulan şöyle bir cümle buradaki
meramımızı gayet güzel anlatır: “Yani arabandan indin ve herkesin gözü önünde sana korna çalan
adama yumruk attın öyle mi?” Bu tür cümleler hayli manipülatiftir. Üstelik sadece “evet” veya
“hayır”la cevaplanabilir niteliğinden ötürü sanığa veya tanığa olayı bütünlüğü içerisinde anlatma
fırsatı vermez. Hâlbuki “nasıl?” ve “niçin?” gibi, daha çeşitli cevaplar verilebilecek sorular,
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özellikle savunma konumundaki kişilere, gerçeğe yakın bir anlatım imkânı sunar. Bu da verilen
ifadelerin delil değerini arttırdığı gibi mevcut diğer delillerin sağlıklı değerlendirilmesinde de
önemli bir işlev görür.
Tanık ifadelerinde kullanılan cümle kalıplarını inceleyen çalışmalar, tanıkların, ihtimal
bildiren kelimeleri, belirsiz sıfatları, tereddüt gösteren ibareleri ve kendi sözlerinden ziyade
doğrudan alıntıları daha çok tercih ettiğini göstermiştir. Bu sonuç, tanıkların nispeten zayıf bir
konumda olduğunun da göstergesidir. Bu zayıflık, tanık ifadelerinin inandırıcılığını da
azaltmaktadır. Buna karşılık örneğin kendinden emin, özgüveni yüksek, etkili konuşabilen
tanıkların ifadelerinin, mahkeme nezdinde daha güçlü deliller kabul edildiği de yine bu
çalışmaların sonuçları arasındadır.
Tanıkların ve özellikle de sanıkların duruşma sırasında olup biteni dil engelinden ötürü
anlayamaması da ayrı bir sorundur. Malûm olduğu üzere bizim Ceza Muhakemesi Kanunumuz
202. maddesinde gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamalarında sanığın, mağdurun ve
tanığın tercüman bulundurabilmesine izin vermektedir. Normatif düzlemde tanınan bu imkân,
uygulamada hiç de kolay gerçekleşmeyebilir, hatta ilgili kişilerin aleyhine sonuçlar da
doğurabilir. Atanan tercüman ile ilgili kişi arasındaki iletişim sağlıklı cereyan etmeyebilir.
Tercüman, ilgili kişinin meramını tam anlamıyla dile getiremeyebileceği gibi ilgili kişi de
kendisini istediği gibi tercümana anlatamayabilir. Özellikle soruşturma aşamasında tercümanın
hâkim veya savcı tarafından atanması ciddi hak kayıplarına yol açabilir. Zira ilgili kişi, hâkim
veya savcı tarafından atanan tercümana güvenemeyebilir. Bu da kendisini rahat ifade
edememesine sebep olabilir veya hakkında verilen kararı tercümanın doğru aktarıp aktarmadığı
konusunda tereddüt edebilir.
Ayrıca hangi durumlarda tercümana gerçekten ihtiyaç duyulduğunu tespit de mümkün
değildir. Kişi, mahkemenin kendisine yönelttiği basit soruları anlayabilir ve doğru cevap
verebilir. Fakat duruşmanın olağan akışında kullanılan gündelik dile ait kelimeleri bilemeyeceği
gibi bir takım nüansları da fark edemeyebilir. Hayli soyut ve teknik özellikler gösteren hukuk
dilini ise hiç anlamayabilir. İşte bütün bu durumlarda bir tercümana ihtiyaç duyulup duyulmadığı
kolay tespit edilemeyebilir. Tercümana karar verilse bile tercüme faaliyetinin, mahkemenin mi
yoksa ilgili kişinin mi daha çok işine yarayacağı tartışmalıdır. Böylece ilgili kişi bütün bir
duruşma sürecini, neyin olup bittiğinden habersiz geçirebilir.
Duruşma evresinin sonunda hükmün verilmesi ve açıklanması gelir. Burada da aynı soru
geçerlidir? Acaba mahkeme nihai kararını verirken neleri gözetir? Verdiği bu karar, ne kadar
baktığı davanın konusunu oluşturan uyuşmazlıkla ilgilidir? Tarafların adalet duygusunun tatmini
mi yoksa etkinlik ve verimlilik esasına uygunluk mu gözetilmiştir? Şimdi bu meseleler üzerinde
duralım.
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12.3.3.2. Hâkimin Rolü
Hatırlanacağı üzere bugünkü yargılama anlayışı, hâkimin önündeki uyuşmazlığı çözerken
mevcut hukuk kurallarını tamamen nesnel ve tarafsız bir yöntemle uyguladığı kabulüne dayanır.
Keza yine bu anlayışa göre şayet somut olaya uygulayacağı herhangi somut bir kural yoksa bile
hâkim, hukukun rehberliğinde sağlam bir akıl yürütmeye başvurarak davayı sonuçlandırabilir.
Fakat hâkimin karar verme sürecini sosyolojik bir incelemeye tabi tutmak zordur. Zira bilindiği
üzere, hâkimler kamuya kapalı koşullarda karar verir. Üstelik verilen kararlar son derece teknik
bir dille kaleme alınır. Bunun dışında çoğu zaman hâkimler niçin o şekilde karar verdiğini
açıklama ihtiyacı hissetmez. Dolayısıyla hâkimlerin karar verirken geçirdiği zihinsel sürecin
niteliğini ve bu sürece etki eden toplumsal dinamikleri tespit etmek neredeyse imkânsızdır.
Duruşma sonunda suç işlediği tespit edilen sanık hakkında mahkeme bir hüküm verir. Bu
hükümle birlikte sanık artık suçlu statüsüne girer, “mahkûm” olur. Karşılığında kendisine bir
ceza verilir. Hâkimin işte bu ceza verme yetkisi kuşkusuz birçok tartışmayı da beraberinde getirir.
Öncelikle hâkimin bu cezayı verirken salt hukuka mı bağlı kaldığı, yoksa fikri, dini, etnik, cinsel
vb. bir takım önyargılardan mı etkilendiği tartışma konusudur.
Hâkimlerin karar verme süreci hakkında pek çok araştırma vardır. Bu araştırmaların
önemli sonuçlarından birisi, karar verme sürecinin, pek çok etmenin göz önünde bulundurulduğu,
sonucu önceden bilinemeyecek neredeyse tesadüfi bir faaliyet alanı olduğudur.
Hâkimler karar verirken suç teşkil eden fiilin şiddetini değerlendirir. Failin işlediği önceki
suçları göz önünde bulundurur. Kanunlarda cezalar için belirlenmiş alt ve üst sınırları dikkate
alır. Benzer davalarda verilen kararları inceler. Mağdurun uğradığı zararı tespit eder.
Nispeten olgusal diyebileceğimiz bu mülahazaların yanı sıra cezalandırmanın amacını
izah etmeye yönelik geliştirilen kuramsal yaklaşımlar da hâkimin kararını belirler. Ayrıntısına
burada giremeyeceğimiz örneğin intikam alma veya caydırma esasına dayanan yaklaşımlardan
hangisini benimsediği, hâkimin vereceği kararın niteliğini değiştirecektir.
Olgusal mülahazalar ile kuramsal yaklaşımlar arasından bir karara varabilmek için hâkim
kendisine genellikle yol gösterici bir kaç ilke tayin eder. Ayrıca bütün bu etmenlere hâkimin
içinde yaşadığı toplumun kabulleri de eklenir. Kısaca zamanın ruhu bir şekilde verilen kararlarda
hissedilir.
Burada son olarak yargılama sürecinin diğer önemli bir unsuru olan avukatlardan da
kısaca bahsedelim.

12.3.4. Yargılamanın “Öteki” Tarafı: Savunma ve Avukatlık Mesleği
Bugün dünyada uygulandığı şekliyle avukatlık mesleğinin kökeni ortaçağ İngiltere’sine
kadar uzanır. Bir uzmanlık alanı ve meslek türü olarak avukatlığın ortaya çıkması ve gelişmesi,
hukukun rasyonelleşmesinin tipik sonuçlarındandır.
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Yargılama faaliyetinin Ortaçağ’ın sonu ile Yeni Çağ’ın başlarında yaşadığı merkezileşme,
uzman hâkimlerin de ortaya çıkmasına, davaların hayli karmaşık ve anlaşılması zor kurallar ve
usullerle görülmesine yol açmıştır. Bu gelişmelerin sonucunda sıradan insan, mahkemelerde
kendisine yardım edecek kimselere ihtiyaç duymaya başlamıştır. İşte bu ihtiyacı, sıradan insana
göre biraz daha bilgili ve becerikli bir takım kişiler gidermiştir. Aslında resmi hukuk bilgisine
sahip olmayan bu kişiler, davalı veya davacıların yakın dostu veya yardımcısıdır; mahkemelerde
onlar adına söz alır ve davayı takip eder. Zaman içerisinde bu kişiler daha fazla davaya katılmış,
farklı tarafların yanında yer almış, giderek belirli bir uzmanlık da geliştirmiştir. Böylece bugünkü
avukatlığın atası diyebileceğimiz bir faaliyet alanı yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Nihayet kanunlar
da bu yeni faaliyet alanını tanımıştır. Fakat avukatlığın bağımsız bir meslek olarak gelişmesi çok
sonralara rastlar.
Bağımsız bir meslek olarak avukatlığın göstergeleri şunlardır:
-

Çerçevesi belirli bir eğitim ve bu eğitimi alabilmek için gerekli kesin kurallar

-

Belirli bir kuramsal bilgi ve bu bilginin uygulanması konusunda tekel konumunda

-

Özerk çalışma pratikleri ve mesleki düzenleme

-

Ortak menfaatlere sahip bir topluluğu temsil kabiliyetini haiz meslek birlikleri

-

Salt kâr merkezli bir anlayıştan ziyade belirli bir mesleki ideali gözetme

olma

Mesleki ideal kavramı üzerinde biraz daha durmak gerekir. Bu tür bir idealleştirme
aslında avukatlığın bağımsız bir meslek olarak tanımlanmasında ideolojik bir işleve de sahiptir.
Söz konusu bu ideal, müvekkillerin menfaatini gözetmeyi, daha genel planda ise adaleti
sağlamayı ve güvenilir bir hukuk sistemi oluşturmayı ifade eder. Tarihsel olarak da salt kârı
düşünmeyen, adalete ulaşma imkânı bulamayanlara yardımı öne çıkaran bir meslek algısının
oluşmasına hizmet etmiştir. Fakat sonuçta bu eğilim ideal düzeyinde kalmış, özellikle yoksul
kesim, zenginlerin, Kilise’nin ve yardım kuruluşlarının insafına terk edilmiştir.
Bununla birlikte meslek ideali kavramı, avukatlığın işlevsel yaklaşımlarla izah
edilmesinde önemli bir role sahiptir. Mesleklerin düzenli bir toplumsal yaşamın kurulmasında
büyük katkısının bulunduğunu ileri süren işlevselci yaklaşımlara göre mesleki idealler, kamunun
menfaatini gözetme konusunda sıradan vatandaş için de örnek teşkil eder. Bu da özellikle büyük
ölçüde farklılaşmış çağdaş toplumları bir arada tutmada göz ardı edilemeyecek bir işleve sahiptir.
Fakat avukatlığa atfedilen bu işlev, gereğinden fazla bir sorumluluk yükler, üstelik
avukatlığın başka işlevlerini yok sayar. Nitekim avukatlığın daha bariz işlevi, hukuku, toplumsal
sisteme entegre etmek, böylece hukukun otoritesini daha etkin gerçekleştirmesini sağlamaktır.
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1960’lardan itibaren avukatlığın statüsüne yönelik bu işlevselci yaklaşımlar ciddi
eleştirilere konu olmuştur. Avukatlığın da diğer meslek türleri gibi kendi menfaatleri olduğu
gerçeği üzerinde durulmuştur. Ayrıca bir takım özellikler atfetmenin bir mesleği anlamada her
zaman yeterli olmadığına dikkat çekilmiştir. Zira bu tür bir yaklaşım, toplumsal bağlamın ve
değişen koşulların, mesleklerin niteliğini de değiştirdiğini görmezden gelmektedir. Üstelik sabit
özellikler tespit etmek suretiyle bir mesleği tanımlamak o meslek alanı üzerinde tekel kurmaya
yol açar. Avukatlık örneğinde bu tür bir tanımlama, aynı faaliyeti başkalarının da yerine
getirebileceği ihtimalini ortadan kaldırır. Bu da avukatların kendi içine kapalı, tamamen kendi
toplumsal statülerini ve menfaatlerini önceleyen bir meslek anlayışını doğurur. Giderek
toplumdan kopan avukatlar kamu hizmeti düşüncesinden de uzaklaşır. Sonuçta avukatlık
mesleğinin uygulaması adaletin tesisi yerine tamamen kâr odaklı bir yönelim gösterir.
Avukatların tek amacı kendi piyasaları üzerinde mutlak bir hâkimiyet kurmak ve toplumsal
konumlarını muhafaza etmek olur.
Bütün bu haklı eleştirilere karşın avukatlık mesleğinin bütünüyle kâr odaklı hâle geldiği
ve piyasanın talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği sonucuna varmak da pek mümkün değildir.
Zira dünyanın farklı bölgelerinde özellikle hukuk öğrencileri üzerinde yapılan araştırmalar,
meslek idealinin hâlâ önemli olduğunu fakat piyasa koşullarının etkisinin giderek arttığını
göstermektedir. Tıpkı diğer meslek grupları gibi avukatlık da sürekli değişmektedir. Bu
değişimin yönünü tespit etmek için daha çok çalışma yapılmalıdır.
Bugün geldiği nokta itibariyle avukatlık mesleğine dair şu tespitler yapılabilir:
Hukuk fakültelerinin sayısının ve kontenjanların arttırılması, avukat adaylarının
niteliğine ilişkin mesleki kontrolü zayıflatmaktadır.
-

Meslekte tekel azalmakta, rekabet güçlenmektedir.

Maaşlı çalışan oranı yükselmektedir. Bu da genç avukatların, mesleğin kendi
gereklerine değil de işverenin menfaatlerine öncelik vermesine yol açmaktadır.
-

Küresel ölçekli, dünya çapında, uluslararası hukuk firmalarının sayısında gözle
görülür bir artış vardır. Bu da avukatlık mesleğinin giderek daha fazla uzmanlaşmasına, hukuki
bilginin metalaşmasına, yani alınıp satılan bir ürüne dönüşmesine sebep olmaktadır. Bu sürecin
doğal sonucu ise kâr düşüncesi ile kamu hizmeti anlayışı arasındaki dengenin ilki lehine
bozulmasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yargılama modern toplumlarda uyuşmazlık çözme yöntemlerinin en önemlisidir. Bu
bölümde yargılama faaliyetinin ve bu faaliyeti yerine getiren devletin resmi makamlarının sahip
olduğu imtiyazlı toplumsal statüden bahsedildi. Bununla birlikte bu imtiyazlı statüye yönelik
eleştirilere de yer verildi. Daha sonra yargılama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda görev alan
kişilerin faaliyetleri ele alındı. Bu konular toplumsal bağlamı içerisinde incelendi. Soruşturma
aşaması ve savcılığın, kovuşturma aşaması ve bu aşamanın en önemli yönü olan duruşma,
duruşma sırasında tanıkların, mağdurların ve sanıkların konumu ve hâkimin rolü üzerinde
duruldu. Nihayet yargılamanın önemli taraflarından biri olan avukatlar ve avukatlık mesleği de
incelendi.
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Bölüm Soruları
1. “En az iki kişi arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlığın, taraflar veya resmi kamu
görevlileri eliyle devletin yargılama organları önüne getirilmesi ve burada nihai anlamda
çözülmesi” esasına dayalı yargılama şekline ne isim verilir?
a.

Adli yargı

b.

Anayasa yargısı

c.

Çekişmesiz yargı

d.

Çekişmeli yargı

2. Aşağıdakilerden hangisi “yargı ayrılığı” modelinin özelliklerinden değildir?
a.

Birden fazla yargı kolu ve yüksek mahkeme vardır

b.

Davalar konularına ve tarafların özelliklerine göre farklı mahkemelerde görülür

c.

Hâkimlerin kararları mutlak belirleyicidir

d.

Daha çok yazılı hukuk kuralları belirleyicidir

3. Soruşturma aşamasında görevli temel kurum hangisidir?
a.

Arabuluculuk

b.

Avukatlık

c.

Hâkimlik

d.

Savcılık

4. Kovuşturma aşamasında görevli temel kurum hangisidir?
a.

Hâkimlik

b.

Savcılık

c.

Avukatlık

d.

Kolluk

5. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir kurum olarak avukatlığın özelliklerinden
değildir?
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a.

Çerçevesi belirli bir eğitim ve bu eğitimi alabilmek için gerekli kesin kurallar

b.

Belirli bir kuramsal bilgi ve bu bilginin uygulanması konusunda tekel konumunda

c.

Özerk çalışma pratikleri ve mesleki düzenleme

d.

Hayır kurumu statüsünde olma

olma

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) d, 4) a, 5) d
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13. ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZME YOLLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Giriş
13.2. Uyuşmazlık - Kültür İlişkisi
13.3. Uyuşmazlığın Tanımı ve Özellikleri
13.4. Uyuşmazlık Çözümü
13.4.1. Uyuşmazlık Çözüm Süreci
13.4.2. Uyuşmazlık Çözme Yolları
13.4.2.1. Geleneksel ve Modern Toplumlarda Uyuşmazlık Çözme
13.4.2.2. Günümüzde Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yolları
13.5. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Uyuşmazlık ne demektir? Ne zaman ortaya çıkar ve nasıl çözülür?

2)

Uyuşmazlık ile kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

3)
Geleneksel toplumlarda uygulanan uyuşmazlık çözme yolları ile modern
toplumlarda uygulanan uyuşmazlık çözme yolları arasında fark var mıdır?
4)

Bugün uygulanan alternatif uyuşmazlık çözme yolları nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
•

Kültür

•

Uyuşmazlık

•

Uyuşmazlık çözme

•

Çatışma

•

Şikâyet

•

Alternatif uyuşmazlık çözme yolları

•

Yargılama

•

Onarıcı adalet
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13.1. Giriş
Bir önceki derste ceza mahkemelerini merkeze alarak yargı teşkilatının özellikleri ve
yargılama sürecinin aşamaları üzerinde durmuştuk. Devletin resmi organları eliyle
gerçekleştirilen bu uyuşmazlık çözme yolunun bir takım mahzurlu yanlarını göstermeye
çalışmıştık. Resmi uyuşmazlık çözme yolu olarak isimlendirebileceğimiz bu uygulamalar söz
konusu mahzurlu yanlarından ötürü ciddi itirazlarla karşılaşmaktadır. Bu itirazların sonucunda
bugün pek çok ülkede alternatif uyuşmazlık çözme yollarının geliştirildiği görülmektedir.
Böylece mahkemelerin ve hâkimlerin uyuşmazlık çözmede sahip olduğu tekel kırılmakta, devlet
organlarının inisiyatifinde gerçekleşen yargılama pratiği, geniş bir uyuşmazlık alanında
terkedilmektedir. Belki de bu yeni eğilim, önceki dersin başında belirttiğimiz hakiki anlamıyla
uyuşmazlık çözme uygulamalarının yaygınlaşmasına yol açacak, hatta geleneksel yargılama
anlayışının imtiyazlı konumunu alaşağı edecektir.
Bu derste her geçen gün artan işte bu alternatif uyuşmazlık çözme yollarını inceleyeceğiz.
Alternatif uyuşmazlık çözme yollarının hangi toplumsal ihtiyaçtan doğduğunu ve yavaş yavaş
gelişen bu yeni anlayışın, bireyler arasındaki ilişkileri, bireylerin devletin resmi yargılama
makamları ve genel olarak hukuk karşısındaki konumunu nasıl etkileyeceği meselesi üzerinde
duracağız.
Öncelikle belirtilmelidir ki “alternatif uyuşmazlık çözme yolu”ndan kastedilen
“uyuşmazlıkların mahkemeler dışında, varlığına devlet tarafından izin verilen kurumlar
aracılığıyla çözülmesine olanak tanıyan bir dizi yöntem”dir (Ceylan, 2009:xi). Bu alandaki
çalışmaların çoğu söz konusu yöntemin teknik detayları hakkındadır. Fakat biz bu derste genel
yaklaşımımızın bir sonucu olarak konuyu sosyolojik yönüyle ele alacağız. Gerektiğinde
antropolojik verilerden de istifade yoluna gideceğiz. Zira alternatif uyuşmazlık çözme yollarının
ortaya çıkmasında, ilkel olarak vasıflandırılan bazı kabile ve toplulukların bu konudaki
uygulamaları hakkındaki antropolojik çalışmaların katkısı hiç de az değildir.
Alternatif uyuşmazlık yollarını incelemeye geçmeden önce uyuşmazlık olgusu üzerinde
biraz durmak gerekir.

13.2. Uyuşmazlık - Kültür İlişkisi
İnsanlık tarihini sürekli bir çatışma, rekabet, husumet ve savaş ortamı olarak
nitelendirmek pek makul olmasa gerek. Bununla birlikte en az iki kişi arasında bile bir takım
anlaşmazlıkların, uyuşmazlıkların, hatta çatışmaların ortaya çıkması da kaçınılmazdır. Zira
inançlar ve düşünceler, kaynakların paylaşımı, iktidar mücadelesi gibi insanı ilgilendiren her türlü
istek ve arzu anlaşmazlık kaynağı olabilir.
Sebepleri ne kadar benzer olursa olsun insanlar arasındaki bu anlaşmazlıkların,
uyuşmazlıkların ve çatışmaların hangi yollarla çözüleceği zaman ve mekâna göre değişiklik
gösterir. Her toplumun kendine özgü evren ve doğa anlayışı, bu anlayıştan türeyen değerleri, bu
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değerlere dayalı yaşam şekli, ilişkiler ağı, kurumları ve denetim mekanizmaları vardır. Bütün bu
farklılıklar toplumların karşılaşacağı sorunları çözme yöntemlerini de belirler. Dolayısıyla
bireyler arasında çıkan uyuşmazlıklar da toplumların işte bu farklı sorun çözme yöntemlerinin bir
yansımasıdır.
Nitekim bir toplumda ayıplama, kınama veya dışlama vb. tepkilerle karşılanan bir
davranış, başka bir toplumda ölüm cezasını gerektireceği gibi bir başkasında da gayet doğal
karşılanabilir. Hatta aynı toplum içerisinde bile zaman içerisinde bu tepki biçimlerinin değiştiği
gözlemlenebilir. Önceki derslerimizde suç davranışının oluşması ve yaptırıma tabi tutulması ile
ilgili açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bir toplumda herkes tarafından yanlış kabul edilse
bile bir davranışa karşı tepki gösterilmesi bir takım koşulların meydana gelmesine bağlıdır.
İşte bütün bu ihtimaller, uyuşmazlık çözme tarzının bir toplumun kültürel yapısıyla
yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Tekrarlarsak her toplumun kendine özgü kültürel
kabulleri vardır. Bu kabuller pek çok başka toplumsal olgu gibi uyuşmazlığın da nasıl
anlaşılacağını ve çözüleceğini belirler:
“Kişilerin, uyuşmazlığın nasıl yürütülmesi gerektiğine ilişkin yargıları, mahkemeye veya
başka bir uyuşmazlık çözüm kurumuna başvurma davranışları, bu davranışa yükledikleri anlam
ve süreçten beklentileri kültürel uygulamalardan kolaylıkla ayrılamamaktadır” (Ceylan, 2009:10).
Uyuşmazlık olgusuyla bu kadar yakından ilişkili kültür kavramı hakkında burada uzun
uzadıya açıklama yapmamız mümkün değil. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için hayli eskimiş
de olsa İngiliz antropolog Sir Edward Burnett Tylor (1832-1917) tarafından önerilen ve kültür
olgusunu bütün yönleriyle ifade etmeyi amaçlayan ve bugün genel kabul gören tanımı vermekle
yetinelim:
“Kültür, ya da uygarlık, bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazandığı)
bilgi, sanat, gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir
bütündür” (Aktaran Güvenç, 2011:129).
Kültürü mümkün en geniş kapsamda tanımlayan bu tür bir bütüncül yaklaşım, “insanın
zihinsel faaliyetlerini, öğrenilmiş ve belirlenmiş davranış biçimlerini ve bunlarla doğrudan
bağlantılı olarak insan yapımı (artefact) herşeyi” içerir (Ceylan, 2009:24). Bu açıdan insana ait ve
kalıtımsal olmayan her şey kültür başlığı altında ele alınabilir.
Böylesi geniş bir varlık alanını oluşturan unsurlar insan topluluklarının hepsinde görülür.
Söz konusu unsurlar “demografik taban, dil, ekonomi, bilim ve teknik, tarih, din ve kült olmak
üzere doğaüstü inanç formlarının tümü, sanat, devlet ve siyaset (hukuk da toplumsal yaşamın
dıştan düzenlenmesine ilişkin olduğundan bu bağlamdadır), felsefe olarak sıralanabilir. Ayrıca
gelenek görenekler, aile soy ve akrabalık ilişkileri, sağlık ve hastalık, eğitim, yerleşme yerleri,
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tekil olarak insan, insan ilişkileri, yani insanın ortaya koyduğu he tür ürün”dür (Ceylan, 2009:2425).
“Bu anlamda duygu, düşünce, eylem, değer, istek, yaşam biçimi gibi insanlar arası
etkileşimin maddi ve manevi tüm görünümleri ‘kültür’ başlığı altında ele alınabilir” (Ceylan,
2009:25).
Yukarıda sayılan maddi ve manevi bütün yönleriyle kültürün, “somut ve dışardan
gözlemlenebilir bir gerçeklik olmayıp, gerçek olgular üzerine kurulu soyut bir kavramlaştırmayı
yansıttığını (ve ilgili olduğu toplumsal yapıyı bünyesinde bütünleştirme eğilimini taşıdığını)
söylemek mümkündür” (Ceylan, 2009:26).
Buraya kadar söylenenler kültürün, insanın varoluşsal koşullarıyla yakından ilişkili
olduğunu göstermektedir. Bu durumda yine çok temel bir insanlık durumu olan uyuşmazlığın da
kültürden bağımsız ele alınamayacağı gayet açıktır.
Uyuşmazlık olgusu ile kültür arasındaki ilişkiyi bu şekilde gördükten sonra uyuşmazlık
olgusunun kendisi, görünüm şekilleri ve farklı çözüm yolları üzerinde durabiliriz.

13.3. Uyuşmazlığın Tanımı ve Özellikleri
Uyuşmazlığı kısaca şöyle tanımlayabiliriz:
“[U]yuşmazlık, taraflarından birinin, bir olgu, hukuk kuralı ya da davranış biçimine ilişkin
iddia veya talebinin, diğeri tarafından itiraz, karşı iddia ya da inkarla karşılandığı belirli bir
anlaşmazlık durumunu ifade eder” (Ceylan, 2009:75).
Demek ki bir uyuşmazlıktan bahsedebilmek için öncelikle en az iki taraf olmalıdır.
Taraflardan biri ortaya bir iddia koymalı, diğer taraf da bu iddia ile çelişen bir karşılık vermelidir.
Fakat bu yetmez; iddiada bulunan taraf, bu iddiasında ısrarcı da olmalıdır. Uyuşmazlığın tarafları,
taleplerini birbirlerine yöneltebileceği gibi üçüncü bir kişiye de bildirebilirler. Söz konusu bu
iddialaşma sürecinin hangi koşullar altında ortaya çıkacağı ve nasıl yönetileceği, tarafların
birbirine yönelttiği şikâyetlerin niteliğine, bu ilişkiye dahil olacak kişilerin sayısına ve
özelliklerine, nihayet uyuşmazlık konusunun tarihsel kökenine bağlıdır.
Bütün bu yönleriyle çatışmaya benzese de uyuşmazlık biraz daha farklı bir durumdur.
Zira “[ç]atışma, iki veya daha fazla kişi ya da grubun, farklılıklarının bilincinde olduğu bir
karşıtlık durumuyken; uyuşmazlık, bu farklılıkları gidermek için bir takım girişimlerde
bulunulmasıdır” (Ceylan, 2009:76). Dolayısıyla herhangi bir çatışmanın hukuk sistemi tarafından
dikkate alınabilmesi için uyuşmazlığa dönüşmesi gerekir. Kişiler arasındaki anlaşmazlık şayet
uyuşmazlık görünümündeyse daha önce ortaya çıkan sorun çatışma aşamasındayken
çözülememiş demektir. Aslında bu durum, söz konusu sorunun başka hiçbir şekilde
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çözülemediğini de gösterir. Nihayet uyuşmazlık aşamasına gelinmiş, sorun hukuka havale
edilmiştir.
Dolayısıyla uyuşmazlık, “aniden ortaya çıkan bağımsız ve sabit bir durum olmayıp, yapısı
gereği her tip toplumsal ilişkinin dönüşebileceği gelişimsel bir sürecin ifadesidir.” Bu anlamda
“[n]elerin uyuşmazlığa kaynaklık ettiği ya da uyuşmazlığa dönüşme ihtimalini barındırdığı,
önceden öngörülemeyecek denli belirsizdir.” Nitekim bir şekilde hukukun alanına giren
uyuşmazlıklar, “gelişme ihtimali bulunduğu hâlde bu süreci tamamlayamamış potansiyel
uyuşmazlıkların yalnızca küçük bir kısmını teşkil eder.” Diğer bir deyişle “bazı anlaşmazlıklar
uyuşmazlığa dönüşürken, diğerlerinin kaçınma veya yok sayma davranışıyla geçiştirilmesi
olasıdır” (Ceylan, 2009:76-77).
Yukarıdaki açıklamaları da dikkate aldığımızda uyuşmazlıkla ilgili yapılacak herhangi bir
araştırmanın bazı varsayımlara dayanması gerektiği söylenebilir. Bunları şöyle sıralayabiliriz:
varsayımı)

Evrensellik (insanların yaşadığı her yerde uyuşmazlıklara rastlanabileceği

İdeolojik işlevselcilik (uyuşmazlıkların toplumun sağlıklı işlemesi açısından
önemli bir işlevi yerine getirdiği, yani toplumun düzeni temsil etmesine karşılık uyuşmazlığın,
giderilmesi gereken geçici bir düzensizlik hâli olduğu varsayımı)
Mahkemelerin uyuşmazlıkları çözme gerekliliği (mahkemelerin uyuşmazlıkları
çözmek zorunda olduğu, yoksa bu işlevi yerine getirecek başka mekanizmaların mutlaka ortaya
çıkacağı varsayımı)
Tarafların nitel özdeşliği (güç, para, toplumsal statü gibi nicel farklılıklara karşın
bir uyuşmazlığın taraflarının nitelik itibariyle birbirine aşağı yukarı denk olduğu varsayımı)
Karşılaştırılabilirlik (zaman ve mekân farklılıklarına karşın uyuşmazlık türlerinin
ve çözüm yollarının birbiriyle karşılaştırılabilir nitelikte olduğu ve böylece bir takım
genellemelere gidilebileceği varsayımı)

13.4. Uyuşmazlık Çözümü
13.4.1. Uyuşmazlık Çözüm Süreci
Bireyler arasında ortaya çıkan bir sorunun uyuşmazlık sayılabilmesi için bir takım
koşulların gerekli olduğundan daha önce bahsetmiştik. Demek ki bireyler arasında ortaya çıkan
her türlü anlaşmazlık, uyuşmazlık olmadığı gibi bu anlaşmazlıkların mutlaka bir çözümle sona
ermesi de şart değildir. Burada en önemli nokta, söz konusu anlaşmazlıkların kamuya mal
olmasıdır. Ancak bu durumda bir uyuşmazlıktan bahsedebiliriz. İşte bir anlaşmazlığın kamuya
mal olup uyuşmazlığa dönüşmesi için farklı aşamalardan geçmesi gerekir. Hepsine birden
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“uyuşmazlık süreci” ismini verebileceğimiz bu aşamalar sırasıyla “şikâyet”, “çatışma” ve
“uyuşmazlık”tır.
“Şikâyet” aşaması tek taraflıdır. Kişi, kendisine yönelik bir davranış karşısında belirli bir
rahatsızlık hissetmektedir; adaletsizliğe uğradığını düşünür. Gerçekten böyle bir davranışın olup
olmadığı önemli değildir. Kişinin böyle hissetmesi yeterlidir. Yani kendisine karşı gerçekten bir
kötülüğün yapılması gerekli değildir; sonuçta kişi, adaletsizliğe uğradığını hissetmekte, içinde
bulunduğu bu durumdan ötürü şikâyetçi olmaktadır. Dolayısıyla şikâyetin, “göreli olarak
objektif, somut olaylar ve koşullar ile bunların haksız ve anlamsız olduğuna dair subjektif inanç
ve düşünüşlerin toplamından ibaret” olduğu söylenebilir (Ceylan, 2009:92).
Buna karşılık “çatışma” aşaması iki taraflıdır. Kişi, kendisine yönelik olumsuz
davranıştan şikâyetçi olmakla yetinmemekte, bu davranışı gerçekleştirene karşı bir takım
taleplerde de bulunmaktadır. Fakat sadece talep de yeterli değildir. Zira bu talepler karşısında
diğer tarafın da bir tepki vermesi gerekir. Şayet hakkında şikâyette bulunulan ve belirli şekilde
davranması talep edilen kişi, bu durumu kabul eder de kendisinden bekleneni yerine getirirse bir
çatışmadan bahsedilemez. Dolayısıyla “küçük ya da büyük herhangi bir ‘çatışma’dan
bahsettiğimizde öne çıkan ve onu diğer aşamalardan ayırt etmemizi sağlayan özelliği, taraflar
arasında çift yanlı ve özel bir problem çözme ilişkisi”nin varlığını kabul ederiz (Ceylan,
2009:94).
“Uyuşmazlık” aşaması ise asgari üç taraflıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi çatışmanın
kamuya mal olduğu bu aşamada, “taraflardan birinin, her ikisinin veya yardımcılarının isteğiyle
ya da kendi insiyatifiyle sürece müdahale” eden bir üçüncü kişi vardır. Bu kişi, ya uyuşmazlığı
çözmekle yetkili bir hâkim ya da aralarındaki iletişimi kolaylaştırmak suretiyle taraflara yol
gösterecek bir arabulucudur. Burada önemli olan husus, söz konusu kişinin kim olduğu değil,
“sürece katılarak çatışmanın uyuşmazlığa dönüşmesini sağlamış olmasıdır” (Ceylan, 2009:9899).
“Öyleyse uyuşmazlık, üçüncü kişi tarafından çözülebilir ya da en azından
değerlendirilebilir nitelikteki bir anlaşmazlık durumunu ifade etmekle, çatışmadan ayrılmaktadır.
Gerçekten de çatışma, tarafların, şikayetlerini özel ya da genel biçimde dile getirmeleri;
uyuşmazlık, üçüncü kişilerin destekleme veya sonlandırma amacıyla sürece dahil olmaları ve
sorunun bu şekilde ikili ilişkinin dışına taşırılması durumudur” (Ceylan, 2009:99).
Fakat burada bir uyarıda bulunmak gerekir. Her ne kadar uyuşmazlık aşamasının en
önemli özelliği çözüm getirmesi olsa da her uyuşmazlığın mutlaka çözümle biteceği söylenemez.
Bu anlamda çözüm, taraflar arasındaki sorunun giderilmesini ve bu sonuçtan herkesin memnun
kalmasını ifade eder. Fakat her zaman bu tür bir çözüme varılamayabilir. Nitekim literatürde bir
uyuşmazlığın sona erme yolları olarak “çözüm”ün [resolution] yanı sıra “sonlandırma”dan
[settlement] da bahsedilir. Bu bağlamda çözüm, “tüm meselelerin doyurucu biçimde saptanıp
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çözümlenmesi; sonlandırma, temel sorunlar halledilmemiş olsa bile uyuşmazlığın bir şekilde
sona ermesi anlamına” gelir (Ceylan, 2009:115).
Bu açıklamayı da yaptıktan sonra artık farklı çözüm yollarını, geleneksel toplumlar ile
modern toplumları karşılaştırmak suretiyle incelemeye başlayabiliriz.

13.4.2. Uyuşmazlık Çözme Yolları
Yukarıda uyuşmazlık olgusunun kültürel niteliği üzerinde durmuştuk. İşte uyuşmazlık
çözme şekilleri de toplumdan topluma, kültürden kültüre değişiklik gösterir. Bazı toplumlarda
devletin resmi makamlarınca gerçekleştirilen yargılama usulü ağırlıklı iken diğer bazı
toplumlarda resmi olmayan, diğer bir deyişle yargılama dışı bir takım mekanizmalar da devreye
girer. Dolayısıyla hukuka, özellikle de ceza hukukuna yönelik herhangi bir sosyolojik çalışma,
mahkemelerin yanı sıra bu tür çözüm yollarını da dikkate almalıdır.
Sonuç itibariyle her toplumda mahkemelerin temsil ettiği yargılama faaliyetleri olduğu
kadar tahkim, arabuluculuk, müzakere gibi devletin resmi makamları dışında bazı kurum ve
kuruluşlar tarafından yerine getirilen uyuşmazlık çözme usulleri de vardır. Bu iki farklı
uyuşmazlık çözme yolunun hangisinin ağır basacağını, biraz önce de belirttiğimiz gibi büyük
ölçüde kültürel koşullar belirler.
Günümüzde bu tür farklı ve resmi yargılama usulüne alternatif oluşturma iddiası taşıyan
uyuşmazlık çözme yollarının tekrar önem kazanmasında, yerel toplulukların kendi arasında
uygulanan bazı uyuşmazlık çözme tekniklerinin dikkat çekmesi etkili olmuştur. Dolayısıyla
uyuşmazlık çözme yollarını tasnif ederken geleneksel toplumlar ile modern toplumlar arasında
bir ayrıma gitmek bugün yaygın bir yaklaşımdır.

13.4.2.1. Geleneksel ve Modern Toplumlarda Uyuşmazlık Çözme
Her ne kadar geleneksel toplum – modern toplum ayrımı bugün ciddi eleştirilere uğrasa
da sosyolojik araştırmalarda hâlâ kullanılmaktadır. Pek çok toplumsal olgunun anlaşılmasında
kolaylık sağlamakta, farklı kültürler arasında karşılaştırma yapma imkânı sunmaktadır.
“[Ö]rgütlenme biçimi ağırlıkla hısımlığa dayanan, yavaş değişen, az sayıda ve birbiriyle
yakın ilişkideki insanlardan oluşan, işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmediği” (Ceylan,
2009:140) toplumlar, geleneksel sınıfına sokulmaktadır. İnsanlar arasındaki ilişkilerin çok yönlü,
duygusal ve sürekli olmasıyla ayrılan geleneksel toplumlarda çatışmalar, gayet yoğun, karmaşık
ve şiddetlidir. Toplumsal hafıza, bu tür çatışmaların unutulmasını güçleştirmektedir.
Geleneksel toplumlarda çatışmaların önemli bir kısmı kamuya mal olmaktadır.
Dolayısıyla uyuşmazlık düzeyi hayli yüksektir. Polis, avukat, savcı gibi meslek grupları yeterince
gelişmediğinden taraflar, uyuşmazlık sürecine daha aktif katılmakta ve etkili olabilmektedir.
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Uyuşmazlık çözme yollarına gelince bunların daha çok ileriye dönük ve tavsiye
niteliğinde olduğu görülür. En sık rastlanan uyuşmazlık çözme yolları arasında şunlar bulunur:
kaçınma (karşı tarafla ilişikiyi asgari düzeye indirip uyuşmazlığın dikkat çekmeyecek bir hâle
gelmesini sağlama); dile getirme (uyuşmazlığı toplumun daha geniş bir kesimine duyurma);
sadakat veya tahammül etme (aksi takdirde bedelinin çok ağır olacağı durumlarda uyuşmazlığa
göz yumma); uyuşmazlığı sembolik ve doğaüstü kavramlara dönüştürme (cadılık suçlaması,
atalara tapınma törenleri, spok müsabakaları); zorlama (güç kullanmak suretiyle uyuşmazlığı
kendi lehine sonuçlandırma); kendine yardım (doğrudan karşı tarafa fiziki saldırıda bulunma);
müzakere (tarafların üçüncü kişiye başvurmaksızın aralarındaki uyuşmazlığı karşılıklı konuşarak,
görüşerek sona erdirmesi); arabuluculuk (toplumda sözüne güvenilen, saygı duyulan, herkesin
benimsediği bir role sahip üçüncü kişilere başvurarak, uyuşmazlığı sona erdirmesini talep etme);
tahkim (arabuluculuktan farklı olarak müdahalede bulunan üçüncü kişinin kararının sadece
tavsiye niteliğinde olmayıp bağlayıcı da olmasıdır).
Modern toplumların ise “[t]oplumsal örgütlenmenin hısımlık yerine uzmanlaşmış
ekonomik, siyasi, dini ve eğitimsel birleşmelere dayandığı, anonim, hareketli, rol ve statülerde
uzmanlaşmanın görüldüğü işbölümünün arttığı, geleneklerin gücünü kaybettiği” (Ceylan,
2009:149) toplumlar olduğu söylenebilir.
Arkadaşlık ilişkilerinin dengesiz ve kısa süreli olduğu, yüksek düzeyde hareketliliğin
yaşandığı, hemen hemen herkesin örgün eğitim aldığı, toplumun küçük bir bölümünün tarım
sektöründe çalıştığı modern toplumların “birbiriyle sınırlı amaçlarla, geçici ve tarafsız
etkileşimde bulunan bağımsız bireylerden oluşması, çatışma oranını düşürmektedir.” Böyle bir
ortamda “[ç]atışmalar çoğunlukla yüzeysel, basit, belli bir amaca yönelik ve kolay unutulabalir
niteliktedir” (Ceylan, 2009:149,150).
Geleneksel uyuşmazlık çözme yollarından farklı olarak modern toplumda yargılama “tek
merkezlidir, ilgili olduğu sorun sayısı ve tarihsel derinliği sınırlıdır. Önceden belirlenmiş
kriterlere uymayan olaylar mahkemeye yansıtılmamaktadır. Dava tarafları ya birbirlerine
yabancıdır ya da aralarındaki ilişkiyi bozmayı göze alan yakın kişilerdir. İlişkilerini korumak
veya yeniden yapılandırmak isteyenler, dava yolu yerine mahkeme seçeneklerini
değerlendirmektedirler. Yasal sistemin taraflara biçtiği rolün edilgenliği, uyuşmazlıkla ilgili
işlemlerin resmi aktörlerce yerine getirilmesi sonucunu doğurur. Geleneksel toplumdan farklı
olarak çatışmalar bastırılmakta, uyuşmazlık kurumuna erişim güçleşmekte, sürece katılan kişiler
ve öne sürülen sorunlar sınırlandırılmaktadır” (Ceylan, 2009:150-151).
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere modern toplumlarda uyuşmazlıkları
çözmekle yetkili asli kurum mahkemelerdir. Yargılama faaliyeti, “tarafların isteğinden bağımsız
olarak bir uyuşmazlığa müdahale etme, kendi hukuki tasarrufuyla karar verme ve gerektiğinde
tarafları bu karara uymaya zorlama yetkisine” (Ceylan, 2009:151) sahip hâkimler eliyle
yürütülür.
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“Yargılama faaliyetiyle güdülen öncelikli amaç, tarafların isteklerinin gerçekleştirilmesi
veya rızalarının alınması değil, hukuken tanınmış hakların yerine getirilmesidir. Mahkemeler,
işlevsel olarak ihtisaslaşmış, farklılaşmış ve bürokratikleşmiş kurumlardır. Ahlaki, ekonomik,
siyasi ve benzeri çekişmeleri dışarıda bırakarak yalnızca hukuki uyuşmazlıkları konu edinirler
[…] Tarafların edilgenliği, yardım ve destek alabilecekleri uzmanların varlığıyla
dengelenmektedir. Geleneksel toplumlardaki mekanizmalarla karşılaştırınca, mahkemelere
erişimin daha güç, masraflı ve zahmetli olduğu söylenebilir. Bu erişilmezlik aşılsa bile
mahkemelerdeki iş yükü dolayısıyla sonuca ulaşmak uzun zaman almaktadır. Yargıçlarca
uygulanan normlar, genel, katı, açık ve tutarlıdır. Mahkemenin kararı, bireyin geçmişteki
davranışıyla ilgili ve geriye dönük bir değerlendirmeye dayanır” (Ceylan, 2009:152).

13.4.2.2. Günümüzde Alternatif Uyuşmazlık Çözme Yolları
Modern yargılama anlayışının yukarıdaki son paragrafta belirtilen özellikleri ciddi
eleştirilere konu olmasına yol açmıştır. Bu eleştirilerin de etkisiyle geleneksel uyuşmazlık çözme
yollarından esinlenerek bugün pek çok ülkede farklı uyuşmazlık çözme mekanizmaları
geliştirilmeye başlanmıştır.
Mahkemeleri esas alan modern yargılama usulünün aşırı şekli niteliği, günümüzde yavaş
yavaş yerini nispeten daha esnek uygulamalara bırakmaktadır. Bu tür uygulamaların avantajı,
uyuşmazlığın bütün taraflarının kendilerini istedikleri gibi ifade etme imkânı ve herkesi tatmin
edecek bir sonuca varma ihtimalidir. Bu tür esnek uygulamalar:
-

Resmi değildir ve devletten bağımsız gerçekleşir

-

Tarafları zorunlu tutmaz

-

Tarafların kendi iradeleriyle tercih ettikleri bir yoldur

-

Adem-i merkeziyetçidir

-

Mesleki nitelikler göstermez

Tarafların ihtiyaçları tarafından belirlenen demokratik ve değişen koşullara
uyarlanabilir kurallarca yürütülür.
Bir aracı eşliğinde veya aile konferansları gibi toplumsal katılımlı bir takım grup
faaliyetleri yoluyla fail ile mağduru bir araya getirmeyi amaçlayan, daha çok genç ve çocuk
suçluların söz konusu olduğu bağlamlarda başvurulan bu yeni uygulamalara genel bir
isimlendirmeyle “alternatif uyuşmazlık çözme yolları” denir.
En sık başvurulan alternatif uyuşmazlık çözme yollarından bazıları aşağıda verilmiştir:
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Müzakere (tarafların aralarındaki sorunla ilgili görüşmek, danışmak ve sonucunda
anlaşmaya varmak için bir araya gelmeleri)
Arabuluculuk (üçüncü bir kişinin uyuşmazlığın çözümünde taraflara yardım edip
herhangi somut bir çözüm önermemesi)
Tahkim (tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, altyapısı, bilgisi ve tecrübesi uygun
bir üçüncü kişiye götürmek için anlaşması, hakem ismi verilen bu kişinin de hüküm kurma veya
karar verme yetkisinin bulunması)
Ombudsman (idareyi denetlemekle görevli, siyasi parti mensubu olmayan,
idarenin adaletsiz ve kötü yönetimine ilişkin şikâyetleri gidermekle görevli, araştırma yetkisi
bulunan kişi)
Özel yargılama [private tribunals, private judging] (yasaların özellikle seçilmiş ve
ödemesi yapılmış bir hâkime davaları yürütme izni verdiği hâllerde uygulanan özel bir yargılama
türü)
Ilımlı çözüm konferansı [moderated settlement conference] (tarafların ve
avukatlarının katılımıyla gerçekleşen ve uyuşmazlık hakkında görüşmelerin, tartışmaların ve
tarafsız değerlendirmelerin yapıldığı toplantı)
Uzlaştırma (arabuluculuğa göre daha az resmi bir sürecin işlediği, üçüncü kişinin
daha az etkin olduğu bir çözüm yolu)
Kısa duruşma [mini-trial/structured settlement negotiation] (tahkim, müzakere ve
arabuluculuğa ilişkin unsurları bünyesinde barındıran, katılanların ihtiyaçlarına göre
uyarlanabilen, özel tasarlanmış bir süreç)
Alternatif uyuşmazlık çözme yollarının temelinde “onarıcı adalet” düşüncesi yer alır.
Cezalandırıcı adaletten farklı olarak onarıcı adalet, “suç sonucunda ortaya çıkan zararı telafi
etmeyi, bozulan toplumsal düzeni yeniden tesis etmeyi amaçlamaktadır. Bir anlamda kavram,
suçun zararlı toplumsal etkilerinin bütünlükçü uygulamalar yoluyla ortadan kaldırılmasını
amaçlamaktadır” (Gökulu, 2013:79).
Onarıcı adalet düşüncesi, suçun toplumsal düzende yol açtığı olumsuz etkilerin,
cezalandırma yoluyla değil de uzlaşma ve mağdur ile fail arasında kopan bağların yeniden
onarılması ile ortadan kaldırılacağı esasını benimser.
Cezalandırmayı merkeze alan sistemlerin hem suçluyu gerektiği gibi rehabilite
edememesi hem de devlete büyük bir maddi külfet getirmesi, onarıcı adalet düşüncesinin
doğmasına zemin hazırlamıştır. Fakat yine de onarıcı adaletin sadece maliyet hesabı gözetilerek
benimsenmemesi gerekir. Zira “[o]narıcı adalet kavramı uzlaşma, toplumsal barış, affetme,
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merhamet gösterme gibi kavramları içine alan bununla birlikte, uygun durumlarda da ceza
vermeyi içeren kapsamlı bir felsefi yaklaşımdır. Onarıcı adalet, suç sonucu bozulan toplumsal
yapıya geniş bir perspektiften bakarak, bozulan toplumsal yapının ortadan kaldırılması
noktasında mağdur, suçlu ve ailelerin her birine sorumluluk yükler” (Gökulu, 2013:84).
Onarıcı adaletle ilgili bu kısa açıklamadan sonra alternatif uyuşmazlık çözme yollarına
dönebiliriz.
İnsanları uyuşmazlıkların çözümünde alternatif yollar aramaya iten sebeplerin başında,
mahkemelerin bir uyuşmazlığın sona erdirilmesinde tercih edilecek en uygun yol olmadığı inancı
gelir. Mahkemeler eliyle yürütülen yargılama sürecinden çoğu zaman insanlar tatmin olmaz. Zira
gerçek ihtiyaçlarının gözetilmediğini, kişisel tecrübelerinin dikkate alınmadığını düşünürler.
Üstelik, özellikle Türk yargı sistemi dikkate alındığında dava yolu, çok uzun sürmekte ve hem
dava sahipleri hem de devlet açısından hayli maliyetli olmaktadır. Buna karşılık alternatif
uyuşmazlık çözme yolları nispeten kısa sürer ve maliyeti de azdır, dolayısıyla çok daha
avantajlıdır. Ayrıca kendilerine çözüm sürecinde belirli sorumluluklar verildiğinde faillerin
yükümlülüklerini yerine getirmede daha istekli olacağı ileri sürülebilir.
Çatışmalı yargı, doğası gereği, taraflara birbirlerine mümkün en ağır zararı verme
eğilimindedir. Buna karşılık örneğin önemli alternatif uyuşmazlık çözme yollarından olan
arabuluculukta taraflar, iletişim kurma, kendilerini ifade etme, konumlarını izah etme imkânına
sahiptir. Taraflardan hakkaniyeti gözetmeleri beklenir. Onlar da bu beklentileri karşılamaya
hazırdır. Birbirlerini karalamayı düşünmezler. Zira süreç, böyle düşünmelerini engeller.
Uyuşmazlığın taraflarına süreci yönetmekte yetki verilmesi, avukatlara bağımlılığı da
azaltır. Katı kurallara bağlı olmamasından kaynaklanan esnek niteliği, uyuşmazlık çözme
sürecinin kültürel farklılıklara duyarlı olmasını sağlar. Buna karşılık mahkemeler eliyle yürütülen
yargılama faaliyeti, tutarlılığı, prosedürel adaleti, tek bir hukuk anlayışının her durumda ve nesnel
şekilde uygulanması ilkesini esas alır. Bu da hem mağdurun hem de failin kendine özgü
niteliklerinin dikkate alınmaması demektir.
Bu alanda yapılan araştırmalar da gösteriyor ki alternatif uyuşmazlık çözme yollarından
mağdurlar da failler de önemli ölçüde tatmin olmaktadır. Buna göre failler, kendilerine adil
davranıldığını düşünmektedir. Keza mağdurlar da aynı düşünceyi paylaşmaktadır. Zira
mahkemeden farklı olarak taraflar, uyuşmazlıkla ilgili kişisel görüşlerini dile getirebilmekte,
olayları kendi açısından anlatabilmektedir. Örneğin mahkemede özellikle mağdurlar âdeta tanık
muamelesi görmekte, savcının veya avukatın çizdiği sınırlar içerisinde ifade vermek zorunda
kalmaktadır. Katı delil sistemi ve duruşma salonunda dikkat edilmesi gereken şekli kurallar,
tarafların kendisini rahat hissetmesini engellemektedir.
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Bütün bu olumlu yanlarına karşın alternatif uyuşmazlık çözme yollarına mesafeli
yaklaşanlar da yok değildir. Özellikle “ılımlı çözüm konferansı” gibi uygulamaların
zannedildiğinin aksine meşru olmayan bir öfkeye, hınca yol açtığı, hatta intikam duygusunu
güçlendirdiği ileri sürülmüştür. Alternatif uyuşmazlık çözme yolları, mağdurların, haklarından
mahrum bırakıldığı hissine kapılmasına, duygularının önemsenmediğini, failin tekrar topluma
kazandırılmasının basit bir aracı hâline getirildiğini düşünmesine yol açmaktadır. Aynı zamanda
“şiddeti evcilleştirmek” suretiyle anlamını çarpıtmakta; mağdur kavramının içini boşaltmaktadır.
Böylece maddi, fiziki ve duygusal açıdan acı çeken mağdurla empati kurmada başarısız
olmaktadır.
Bir başka eleştiri ise alternatif uyuşmazlık çözme yollarının, herkese açık olmadığını, eşit
muamele göstermediğini söyler. Örneğin aldıkları formel eğitim, arabulucuların, çözmekle yetkili
oldukları uyuşmazlığın taraflarından kendilerini üstün görmelerine yol açabilir. Taraflar üzerinde
sembolik bir otorite kurmak isteyen arabulucular, en uygun ve kabul edilebilir kararın,
kendilerininki olduğu şeklinde ideolojik bir algı oluşturabilirler. Bir süre sonra hâkim gibi
hissetmeye ve öyle davranmaya başlayabilir, tarafları, önceden belirlenmiş standartlara uygun
sonuçlara ulaşma konusunda ikna etmeye çalışabilirler. Bu noktada artık tarafların istekleri,
beklentileri ve ihtiyaçları göz ardı edilir.
Keza yine örneğin ılımlı çözüm konferanslarında sonucun belirlenmesinde önceliğin çoğu
zaman failin ailesine verildiği ileri sürülmüştür. Ardından uzmanların ve nihayet failin etkisi
görülmektedir. Mağdur ise bu süreçte neredeyse yok gibidir; istekleri, kanaatleri,
değerlendirmeleri pek önemli değildir.
Alternatif uyuşmazlık çözme yollarına yönelik son bir eleştiri de prosedürel adaletle
ilgidir. Normal yargılama mekanizmasından farklı olarak alternatif çözüm yollarında prosedürel
adaletin gerçekleştiği söylenemez. Örneğin alternatif uyuşmazlık çözme yolları, failin suçlu
olduğunu kabul etmesiyle başlar. Fakat bilindiği üzere herkes suçu ispat edilinceye kadar
masumdur. Dolayısıyla kimse suç işlediğini kabule zorlanamaz. Ama mahkeme sürecinin
olumsuz etkilerine maruz kalmak istemeyen fail, aslında işlemediği bir suçu itiraf etme pahasına
alternatif bir çözüm yoluna başvurmak zorunda hissedebilir kendisini. Hukuka uygunluk
sebeplerinden haberdar olmayan bir fail de yine alternatif uyuşmazlık çözme yollarına
başvurmakla mahkemede dikkate alınacak bu hakkından mahrum kalabilir.
Prosedürel adaletle ilgili diğer bir hususa da dikkat çekelim. Alternatif uyuşmazlık çözme
yolları aracılığıyla varılan sonuçlar hayli tekil karakterdedir. Birbirine benzeyen iki sonuç bulmak
neredeyse imkânsızdır. Zira bu durum, alternatif uyuşmazlık çözümü düşüncesinin doğasından
kaynaklanır. Her bir olayın kendine özgü nitelikleri olduğu, dolayısıyla çözüm şeklinin de buna
göre belirlenmesi gerektiği esası benimsenmiştir. Benzer olaylara benzer çözümlerin
uygulanmaması, yine genel bir ilke olan hukuk güvenliğini zedeler.
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13.5. Sonuç ve Değerlendirme
Bütün bu eleştirileri de dikkate aldığımıza alternatif uyuşmazlık çözme yolları hakkında
şu değerlendirmelerde bulunabiliriz.
“Alternatif” kelimesi, devletin resmi makamları tarafından, yine devletin belirlediği resmi
kurallar çerçevesinde yürütülen çekişmeli yargılama mekanizmasının dışında yer alan farklı
uyuşmazlık çözme yollarına işaret eder. Fakat bu alternatif uyuşmazlık çözme yollarının,
yargılama mekanizmasının yerine ikame edildiği söylenemez. Zira pek çok alternatif uyuşmazlık
çözme yolu ile mahkemelerin yargılama faaliyeti birlikte gerçekleşir. Hele alternatif uyuşmazlık
çözme yollarının, devletin koyduğu kurallarla bağlı olmadığını düşünmek büsbütün yanıltıcıdır.
Üstelik her ne kadar geleneksel uyuşmazlık çözme yöntemlerinden önemli ölçüde etiklenmişse de
alternatif uyuşmazlık çözme yolları geleneksel uygulamalardan da ayrılır. Dolayısıyla alternatif
uyuşmazlık çözme yollarının modern yargılama düşüncesi ile geleneksel uyuşmazlık çözme
uygulamaları arasında bir nevi köprü işlevi gördüğü kabul edilmelidir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İnsanlar arasındaki sorunlar çoğu zaman çatışmaya konu olur. Bu çatışmalar bazen
taraflarca çözülemez. Bu durumda uyuşmazlık hâlini alır ve çözülmesi için üçüncü kişilere
müracaat edilir. Gerek uyuşmazlığın ne zaman ve hangi koşullarda ortaya çıktığı gerekse nasıl
çözüleceği toplumdan topluma, kültürden kültüre değişir. Modern toplumlarda kabul edilen
uyuşmazlık çözme yolu devletin resmi makamları eliyle gerçekleştirilen yargılama faaliyetidir.
Fakat yargılama yolunun bazı olumsuz tarafları, kişilerin yargılama sonucunda ortaya çıkan
çözüm şeklinden tatmin olmamasına yol açmaktadır. Bu sebeple günümüzde gittikçe artan ölçüde
alternatif uyuşmazlık çözme yollarına başvurulmaktadır. Büyük ölçüde geleneksel toplumlarda
görülen uyuşmazlık çözme yöntemlerinden etkilenen bu alternatif yollar arasında arabuluculuk ve
uzlaşma gibi uygulamalar gelir. Bu alternatif uyuşmazlık çözme yollarının temelinde onarıcı
adalet düşüncesi yer alır. Cezalandırıcı adaletten farklı olarak onarıcı adalet işlenen suç sebebiyle
bozulan toplumsal düzeni yeniden kurmak, bunu yaparken de hem mağduru hem de sanığı
sürecin içerisine katmak, mümkün mertebe her ikisini de tatmin etmek amaçlarına yöneliktir.
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Bölüm Soruları
1. “(……) bir toplumun üyesi olarak, insanoğlunun öğrendiği (kazandığı) bilgi, sanat,
gelenek-görenek ve benzeri yetenek, beceri ve alışkanlıkları içine alan karmaşık bir bütündür.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.

Tarih

b.

Millet

c.

Kültür

d.

Hukuk

2. “(……) taraflarından birinin, bir olgu, hukuk kuralı ya da davranış biçimine ilişkin
iddia veya talebinin, diğeri tarafından itiraz, karşı iddia ya da inkarla karşılandığı belirli bir
anlaşmazlık durumunu ifade eder.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a.

Toplumsal kontrol

b.

Ceza

c.

Suç

d.

Uyuşmazlık

3. Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlığın niteliklerinden değildir?
a.

Sadece belirli toplumlarda görülme

b.

Evrensellik

c.

Tarafların özdeşliği

d.

Karşılaştırılabilirlik

4. Aşağıdakilerden hangisi uyuşmazlığın aşamalarından biri değildir?
a.

Çatışma

b.

Şikâyet

c.

Üçüncü kişinin müdahalesi
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d.

Resmi gazetede ilan

5. Aşağıdakilerden hangisi alternatif uyuşmazlık çözme yollarındandır?
a.

Soruşturma

b.

Kovuşturma

c.

Uzlaştırma

d.

Yargılama

Cevaplar
1) c, 2) d, 3) a, 4) d, 5) c
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14. CEZALANDIRMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Giriş
14.2. Cezalandırma Kavramı
14.2.1. Cezalandırmanın Meşruluğu
14.2.2. Felsefi Kuramlar
14.2.3. Sosyolojik Kuramlar
14.3. Cezalandırma Yöntemleri
14.3.1. Özgürlüğü Kısıtlayan Cezalar
14.3.2. Toplum Merkezli Cezalar
14.4. Sonuç ve Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Cezalandırmanın meşruluğu düşüncesinin kaynağı nedir?

2)
Niçin farklı cezalandırma yöntemleri vardır? Cezalandırma yöntemlerinin
toplumdan topluma, dönemden döneme değişmesinin sebebi nedir?

3)

Modern toplumlarda hangi cezalandırma yöntemleri daha çok uygulanır?
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Anahtar Kavramlar
•

Cezalandırmanın işlevi

•

Caydırıcılık kuramı

•

Cezalandırıcılık kuramı

•

Disiplin ve gözetim

•

Total kurumlar

•

Özgürlüğü kısıtlayıcı ceza

•

Toplum merkezli ceza
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14.1. Giriş
Toplumsal kontrol kavramından başlayan, sapma davranışı ve sapkınlık, suçluluk, polislik
faaliyeti ve yargı teşkilatı ile alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını da içine alacak genişlikteki bu
derslerimizin son konusu cezalandırmadır. Nitekim bütün bu kavram ve kurumlar, sonuçta
cezalandırma faaliyeti ile nihai amacına ulaşır. Artık toplumsal kontrol tam anlamıyla işlemiş,
sapkın kabul edilenler tespit edilip, polisin de yardımıyla yargı önüne çıkarılmış ve haklarında
hüküm verilmiştir. Bu hüküm belirli bir cezayı içerir. Mahkûm olan (yani toplum nazarında
yediği sapkın damgası devletin resmi makamlarınca da tasdik edilmiş) kişinin hak ettiği cezayı
çekmesiyle toplumsal düzen eski hâline tekrar kavuşmuştur.
Cezalandırma sapkın bir davranışa yönelik bir suçlamada bulunma veya müeyyide
uygulama şeklidir. Bu yönüyle de önemli bir toplumsal kontrol türüdür. Genellikle devletin resmi
ceza adaleti sistemi aracılığıyla gerçekleştirilir. Bununla birlikte bir önceki derste gördüğümüz
gibi günümüzde çeşitli grupların ve bireylerin ortak katılımına açık resmi olmayan uyuşmazlık
çözme yollarına da başvurulmaktadır. Gerek devletin resmi makamları gerekse resmi olmayan
sivil kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilsin cezalandırma faaliyeti, sapkınlıkla ilgilenen
toplumsal normların bir yansımasıdır. Dolayısıyla toplumsal kontrolün işleyiş mantığını gösteren
çok daha karmaşık ilişkiler bağlamı içerisinde ele alınmalıdır.
Nitekim bu ders boyunca cezalandırma bir toplumsal kontrol şekli olarak ele alınacaktır.
Bu, aynı zamanda toplumsal kontrol düşüncesinin daha iyi anlaşılmasına da hizmet edecektir. Bir
düşünce tarzını, bir kurumu, bir kurallar ve uygulamalar bütünlüğünü ifade eden
cezalandırmanın, diğer toplumsal kurumlar ile arasındaki ilişki, farklı cezalandırma yöntemleri ve
bunların neye göre belirlendiği gibi konular da dersin içeriğini oluşturmaktadır.

14.2. Cezalandırma Kavramı
14.2.1. Cezalandırmanın Meşruluğu
Bir toplumsal kontrol şekli olarak niçin cezalandırmaya başvurulması gerektiği, hem
hukuk felsefesinin hem de hukuk sosyolojisinin kayıtsız kalamayacağı bir sorudur. Buna karşın
konuyla ilgili tartışmalar genelde bu soruyu görmezden gelerek başlar. Cezalandırmanın tümden
yanlış olduğunu ve dolayısıyla terk edilmesi gerektiğini savunan istisnai bazı yaklaşımları bir
kenara bırakırsak bugünkü tartışmalarda cezalandırmanın ahlaken meşru olduğu kabulü, âdeta bir
aksiyom niteliğindedir. Yani cezalandırmanın meşruluğu, sanki tartışılması ve kanıtlanması
gerekmeyen, üzerinde herkesin anlaştığı, kendiliğinden apaçık olan ve bu özelliğinden ötürü
konuyla ilgili her türlü düşünceye zemin teşkil eden bir hakikatmiş gibi farz edilir. Bu durum da
aslında cezalandırma yolunun, sapkınlığa karşı etkin bir çözüm olduğu yönünde kuvvetli bir
inancın varlığını gösterir.
Nitekim büyük ihtimalle her birimiz, çocukluğumuzda ebeveynlerimiz veya diğer
yetişkinler tarafından bazı uygunsuz davranışlarımızdan ötürü uyarılmış, hatta zaman zaman
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cezalandırılmışızdır. Üstelik bu uyarıları veya cezalandırılmaları hak etmediğimizi de
düşünmüşüzdür. Biraz daha detaylı düşündüğümüzde bu uyarıların veya cezaların, normal
bireyler olarak toplumsallaşmamız için gerekli olduğu da söylenmiştir bize. Böylece doğuştan
sahip olduğumuz bazı dürtülerimizin yıkıcı sonuçlar doğurması da engellenmiş olacaktır. Demek
ki çok erken yaşlarımızdan itibaren sapkın davranışı kontrol edebilecek en doğru yolun
cezalandırma olduğunu ve ancak toplumsal normları içselleştirirsek kendi üzerimizde denetim
kurabileceğimizi düşünmeye alıştırılıyoruz.
Yukarıda bahsettiğimiz yaygın kabul gören bu yaklaşım sebebiyle bugün cezalandırmaya
yönelik tartışmalar, cezalandırmanın bizatihi kendisini sorgulamaktan ziyade amacı, gerekçesi ve
yöntemleri etrafında cereyan eder. Bu konuları izah etmek için çeşitli kuramsal yaklaşımlar
geliştirilmiştir. Bunlardan bir kısmı cezalandırma faaliyetini felsefi açıdan temellendirmeyi
amaçlar. Diğer bir kısmı ise cezalandırma kurumunun kaynağını, işlevini ve diğer kurumlar ile
ilişkisini izah etmeyi amaçlayan sosyolojik kuramlardır. Aşağıda bu kuramların temel
argümanları üzerinde kısaca durulacaktır.

14.2.2. Felsefi Kuramlar
Cezalandırmayı felsefi açıdan temellendirmeye yönelik geliştirilen kuramları kabaca iki
gruba ayırabiliriz. Caydırıcılık kuramları [theories of deterrence] ismini verebileceğimiz ilk grup,
cezalandırmanın amacını gelecekte işlenecek suçları önlemek olarak izah eder. Faydacılığın
başını çektiği bu kuramlara göre cezalandırma, muhtemel suçluları suç işlemekten alıkoyar. Basit
bir fayda-zarar hesabı yapıldığında, kişinin, suç işlemediğinde elde edeceği faydanın, işlediğinde
ödeyeceği bedele ağır basacağı açıktır. Dolayısıyla cezalandırma, hem zaten suç işlemiş olanları
hem de işleyecek olanları caydıracak niteliktedir. Kısaca cezalandırmanın amacı caydırıcılıktır.
Bu caydırıcılık işlevi, suçtan alıkoyma, suçu oluşturan koşulları ortadan kaldırmak suretiyle suç
imkânlarını sınırlandırma, ceza sisteminde reform yapma ve rehabilitasyon gibi çeşitli
yöntemlerle gerçekleştirilir.
Cezalandırıcı kuramlar [retributivist theories] diyebileceğimiz ikinci gruba göreyse
cezalandırmanın, sadece cezalandırma amacı taşıması gerekir. Bunun dışında örneğin suçları
önlemek gibi bir düşünce cezalandırma faaliyetinin özüne aykırıdır. Suç işleyen kişi mutlaka bir
bedel ödemelidir. İşlediği suçun bedeli ise cezalandırılmaktır. Diğer bir deyişle cezalandırılmayı
hak etmiştir. Cezalandırma, suç işleyen kişiden âdeta öç alma anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım
ileride işlenecek suçları engelleme amacının, orantısız cezalara yol açacağını ileri sürer. Zira
henüz bir suç işlenmemiştir, buna karşın ne tür bir ceza verileceği, ileride işlenmesi muhtemel bir
suç dikkate alınarak belirlenmektedir. Hâlbuki suç işleyen kişinin cezalandırma yoluyla
uğrayacağı zarar, bu suçun mağdurunun uğradığı zarara denk gelmelidir. Caydırıcılık kuramları
suç ile cezanın denkliği ilkesi ismi verilen işte bu ilkeyi ihlâl etmektedir.
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14.2.3. Sosyolojik Kuramlar
Daha çok ahlaki mülahazalardan hareket eden felsefi kuramlara karşılık sosyolojik
kuramlar, cezalandırmanın kültürel anlamı, işlevi, sonuçları ve cezalandırma sistemlerinin
birbirinden farklı olmasına yol açan toplumsal etmenleri izah etmeyi amaçlar.
Örneğin ünlü Fransız sosyolog Emile Durkheim (1858-1917) ve daha sonra ortaya çıkan
işlevsel yaklaşım, cezalandırmayı sapma davranışına karşı geliştirilen bir tepki olarak görmez.
Cezalandırma çok daha sembolik bir anlama sahiptir; belirli bir düzen düşüncesini yansıtan ayin
niteliğinde bir toplumsal faaliyettir. Bir gruba veya inanç sistemine aidiyeti dışa vurur.
Dolayısıyla temel toplumsal kurumların otoritesini ve meşruiyetini tebarüz ettiren zorunlu bir
ahlaki düzenin vazgeçilmez unsurudur.
Buna karşılık büyük oranda Karl Marx’ın (1818-1883) kendi düşüncelerinden ve Marksist
gelenekten etkilenen çatışmacı kuramlar, cezalandırma ile ilgili temel kurumların ve
uygulamaların ancak kapitalizm bağlamında ele alınırsa anlamlı olabileceğini ileri sürer. Zira bir
toplumda hangi cezalandırma yöntemlerinin benimseneceği ve bu yöntemlerin nasıl
uygulanacağı, kapitalizmin ekonomi politiği tarafından belirlenir. Çatışmacı kuramlar,
cezalandırma faaliyetinin ideolojik yönünü ve sınıf ilişkileriyle yakın bağını göstermesi açısından
önemlidir.
Üçüncü bir sosyolojik yaklaşım ise Alman sosyolog Max Weber’in (1864-1920)
görüşlerine dayanır. Weber tarafından geliştirilen rasyonelleşme kuramı cezalandırmaya da
uyarlanmıştır. Buna göre cezalandırma yöntemleri zaman içerisinde daha da rasyonelleşmiş,
böylece cezalandırma faaliyeti bürokratik makamlar tarafından yürütülmeye başlanmış, devletin
toplumu tek bir merkezden yönetmek için kullandığı araçlardan biri hâline gelmiştir.
Hakkında bu kadar farklı kuramsal yaklaşımın geliştirildiği cezalandırma faaliyeti
günümüzde çok farklı yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Şimdi bugün pek çok hukuk sisteminde
karşımıza çıkan bu farklı cezalandırma yöntemlerini görelim.

14.3. Cezalandırma Yöntemleri
Az önce de belirttiğimiz gibi bugün tüm dünyada çok farklı cezalandırma yöntemleri
uygulanmaktadır. Bu farklılık, cezalandırılacak davranışın gerçekleştirdiği ihlâlin ağırlığına,
diğer bir deyişle sapmanın boyutlarına göre belirlenir. Söz konusu yöntemler, gittikçe daha fazla
uygulanmamaya başlayan ölüm cezasından hapse, erteleme ve şartlı tahliyeden denetimli
serbestliğe, para cezasından konutta infaza, elektronik kelepçeden kamu hizmetinde çalıştırmaya
kadar büyük bir çeşitlilik gösterir.
Ne kadar birbirinden farkı olursa olsun unutulmamalıdır ki bu yöntemlerin hepsi de
sonuçta bir damgalama işevi görür. Ayrıca toplumsal kontrol mekanizmasının ne kadar güçlü,
karmaşık ve bir o kadar da belirsiz işlediğinin de kanıtıdır.
243

Her biri toplumsal kontrolün farklı bir cephesini gösteren bu cezalandırma yöntemlerini
kabaca iki gruba ayırabiliriz. İlk gruba özgürlüğü kısıtlayan cezalar girerken, diğer grubu daha
çok toplum merkezli cezalar oluşturur. Şimdi bunları daha ayrıntılı inceleyelim.

14.3.1. Özgürlüğü Kısıtlayan Cezalar
Bir cezalandırma yöntemi olarak özgürlüğü kısıtlama, genellikle hapishaneye koyma
şeklinde gerçekleştirilir. Nispeten daha ciddi sapma davranışlarına karşı geliştirilen tepkiyi ifade
eder. Aşırı tehlikeli ve sorunlu olduğu düşünülen faillere uygulanır.
Son yıllarda özellikle Batı ülkelerinde bir toplumsal kontrol şekli olarak hapishanelerin
yaygınlaştırılmasına yönelik ısrarcı ve ödün vermeyen bir eğilimin olduğu görülmektedir. Buna
kaşılık hapishane yönteminin etkili olmadığına inanan karamsar bir yaklaşım da giderek
güçlenmektedir. Suç oranlarının yüksekliği ve hapishanelerdeki mahkûmların neredeyse üçte
ikisinin daha sonra başka suçlar da işlediğini ortaya koyan çalışmalar, kamuoyunda,
hapishanelerin kötü insanları daha da kötüleştirdiği veya birer suç okulu hâline geldiği şeklinde
bir algının oluşmasına yol açmaktadır.
Bu gelişmeler, hapishanelerin işlevinin sorgulandığı ve yeniden tanımlandığı bir
tartışmayı da gündeme getirmiştir. Hapishane ortamının suçluları rehabilite ettiği ve böylece
tekrar topluma kazandırdığı düşüncesinin pek de gerçeği yansıtmadığı, dolayısıyla terkedilmesi
gerektiği ileri sürülmektedir. Bu yaklaşıma göre hapishaneler, daha çok bir etkisizleştirme ve
tecrit etme işlevine sahip olmalıdır. Topluma kazandırılamayan suçlular böylece en azından
tehlikesiz hâle getirilebilir. Diğer bir deyişle bu yeni yaklaşım, toplumun suç işleyen üyeleri ile
işlemeyen üyelerinin kesin surette birbirinden ayrılması, aralarındaki ilişkilerin asgari düzeye
indirilmesi ihtiyacına işaret eder. Böylece suçlular üzerinde çok fazla etki doğurmasa bile
toplumun geri kalanının güvenliği sağlanmış olur.
Bu tartışmanın niteliğini daha iyi tespit edebilmek için başta hapishane olmak üzere
özgürlüğü kısıtlayan uygulamaların tarihine daha yakından bakmak gerekir.
Her ne kadar bugün demokratik liberal devletlerin hemen hemen hepsinde sapma
davranışına karşı hapsetmek suretiyle özgürlüğü kısıtlama uygulamasına başvurulması temel
cezalandırma yöntemi olsa da tarihsel açıdan bu, nispeten yeni bir durumdur. 18. yüzyıldan önce
hapishanelerin işlevi başkaydı. Bedeni cezalara veya ölüme mahkûm edilenler suçluların, infaz
aşamasına kadar tutulmasına yarıyordu. Hapishaneye koymanın bizatihi kendisi bir cezalandırma
şekli değildi. Hapishaneler aracılığıyla gerçekleştirilen özgürlüğü kısıtlama uygulamasının, geçici
bir tedbir olmaktan çıkıp başlı başına ayrı bir cezalandırma yöntemi hâline geldiği bu süreç,
hapishanelerin toplumsal işlevinde de önemli bir tarihsel dönüşüme kaynaklık etmiştir.
Bu dönüşüme yakından bakıldığında iki boyutu olduğu görülür. Bunlardan ilki, disiplin
altına almaya yöneliktir. Hapishaneye koymak suretiyle bireylerin davranışları üzerinde bir
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gözetleme sistemi kurulur ve böylece zaman ve mekânın kontrol edilmesi sağlanır. Hapishanenin
işlevinde görülen dönüşümün ikinci boyutu ise dış dünyadan tecrit etmeyi içerir.
Yakın dönemde bu tarihsel sürecin özellikleri üzerinde en fazla Michel Foucault (19261984) durmuştur. Ünlü Fransız düşünür, özgürlüğü kısıtlayıcı uygulamaların Batı toplumlarında
geçirdiği dönüşümleri incelediği bir dizi çalışmasında, bir cezalandırma şekli olarak
hapishanelerde karşımıza çıkan disiplin anlayışının nasıl ortaya çıktığını ve geliştiğini araştırır.
Foucault’ya göre modern hapishanelerde uygulanan teknolojiler, kişilerin ruhlarını terbiye etmek
için tasarlanıp hayata geçirilmiştir. Böylece sapkın güdülerin bastırılması da kolaylaşacaktır.
Sonuç itibariyle hapishaneler, tıpkı ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri ve diğer klinikler gibi
modern dönemde ortaya çıkan ve disiplin altına alma ve normalleştirme amacı taşıyan pek çok
kurumdan biridir.
Hapishane, kontrol düşüncesinin modern toplumlarda gündelik yaşamın en basit
rutinlerine bile nasıl nüfuz edebildiğini göstermesi açısından dikkat çekici bir örnektir. Ayrıca
modern toplumlarda görülen çok daha büyük dönüşümleri izah etmede kullanılabilecek iyi bir
metafordur. “Panoptik gözetim” [panoptic surveillancce] ve “disiplin” gibi kavramlar kullanmak
suretiyle Foucault, hapishanelerde, mahkûmların kendi davranışlarını yine kendilerinin
denetlemesi sonucunu doğuracak şekilde gözetlemeye dayalı bir sistemin işlediğini göstermiştir.
Bu disiplin teknolojileri ve hapishane yaşamını zaman ve mekân yönünden düzenlemeyi
mümkün kılan gözetim faaliyeti mahkûmlar üzerinde benzersiz bir kontrol sağlar. Mahkûmların
yaşamı, ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda değil, hapishanedeki toplumsal sistemin işleyiş
mekanizmasının gerektirdiği şekilde tasarlanır. Zaman ve mekânın düzenlenmesi yoluyla belirli
bir kontrol düşüncesinin nasıl hayata geçirildiğini gösteren Foucault’ya göre sürekli disiplin
altında tutulan özneler, aslında dışarıdan gelen talepler doğrultusunda değişmeye zorlanmaktadır.
“Sonuç olarak, cezalandırma sanatı disiplinsel iktidar rejiminde ne kefareti, ne de hatta
tam olarak bastırmayı hedeflemektedir. Birbirlerinden iyice ayrı beş işlemi devreye sokmaktadır:
Bireysel eylemleri, performansları, hal ve gidişleri, aynı anda hem bir kıyaslama alanı, hem bir
farklılaştırma mekânı, hem de izlenecek bir kuralın ilkesi olan bir bütüne göre değerlendirmek.
Bireyleri birbirlerine nazaran ve bu bütünsel kuralın -bu kural ister en düşük eşik, ister uyulacak
ortalama veya yaklaşılması gereken optimum olarak işletilsin- işlevinde farklılaştırmak.
Bireylerin kapasitelerini, düzeyini, “cinsi”ni miktarsal terimlerle ölçmek ve değer terimleriyle
hiyerarşik hâle getirmek. Gerçekleştirilecek bir uygunluğun zorlamasını bu “değerlendirici” ölçü
boyunca oynatmak. Son olarak da, tüm farklılıklara göre olan farklılığı, anormalin dış sınırını
[…] tanımlayacak hududu çizmek. Tüm noktalardan geçen ve disiplin kurumlarını her an
denetleyen sürekli cezalandırma kıyaslamakta, farklılaştırmakta, hiyerarşik hâle getirmekte,
türdeşleştirmekte, dışlamaktadır. Tek kelimeyle, normalleştirmektedir” (Foucault, 1992:229230).
Benzer bir yaklaşım, Amerikalı sosyolog Erving Goffman (1922-1982) tarafından da
geliştirilmiştir. Foucault’nun terbiye etme ve disiplin altına alma teknolojileri Goffman’ın
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“bütüncül kurumlar”ının da temelini oluşturur. Bu kurumların ortak özelliği, örgütlenme
ilkeleridir. Bu kurumlarda tutulan kişilerin davranışları, resmi görevliler tarafından sistematik ve
yoğun şekilde gözetlenir. Bu anlamda “bütüncül kurum”u, “benzer koşullara sahip geniş bir insan
kitlesinin bir arada bulunduğu ve çalıştığı, belirli bir süre için dış dünyadan tecrit edildiği, kapalı,
resmi kurallarca düzenlenen bir yaşam tarzına tabi tutulduğu ortamlar” (Goffman, 1961:xiii)
şeklinde tanımlayabiliriz.
Goffman’a göre “bütüncül kurumlar”lardaki düzenlemeler, belirli bir toplumsal kontrol
şeklinin hayata geçirilmesi için bilinçli oluşturulur. Bu toplumsal kontrol şekli kuşatıcıdır; ilgili
kurumun bütün yönlerini düzenlemeyi amaçlar. Toplumsal kontrol araçları, nüfuz edici, yoğun ve
sistematik olacak şekilde kullanılır. Bireylerin dışa dönük davranışları kadar iç yaşamlarını da
kontrol etmeye yöneliktir.
Goffman, bu özellikleri taşıyan beş farklı kurum türünden bahseder. İlk gruba giren
kurumlar, engelli fakat zararsız kişilerin bakımı ve gözetimi amacıyla kurulur. Bu kurumlara
yetimhaneler, yaşlılar evi ve yoksullar evi örnek gösterilebilir.
İkinci gruba giren kurumlarda kendisine bakmaktan aciz, bu sebeple toplum açısından
tehdit oluşturan kişiler tutulur. Bu tür kurumlar arasında senatoryumlar ve akıl hastaneleri
bulunur.
Üçüncü gruba çalışma ve benzeri bir görevi yerine getirmek amacıyla kurulan kurumlar
girer. Bu kurumların temelinde sadece önceden belirlenmiş bir hedefi gerçekleştirme düşüncesi
yer alır. Kışlalar, gemiler, çalışma kampları, sömürge yerleşimleri gibi ortamlar, bu tür
kurumlardandır.
Dördüncü grup, dünyadan elini eteğini çeken kişilerin bulunduğu kurumlardan oluşur.
Çoğu zaman belirli bir eğitim sisteminin de eşlik ettiği bu kurumların başında tabi ki manastırlar
gelir.
Nihayet son gruba, bile isteye zarar vermek istediği düşünülen bir takım kişilerden
toplumu korumak için oluşturulan kurumlar girer. Aynı zamanda bu tür kötü niyet taşıyan
kişilerin bizatihi kendisini de koruma altına almayı amaçlayan bu kurumlara hapishaneler,
ıslahhaneler, hatta toplama kampları örnek verilebilir.
Goffman’a göre “bütüncül kurumlar”ın en bariz örneği hapishanelerdir. Nitekim yukarıda
verdiğimiz tanımın hapishanelere çok daha uygun olduğu görülmektedir. Bu yönüyle Goffman’ın
“bütüncül kurumlar”ının aslında Foucault’nun gözetim ve disiplin teknolojilerinin işlediği
ortamlardan olduğu söylenebilir.
Fakat Goffman’ın tanımladığı şekliyle “bütüncül kurumlar”da tutulan kişilerin önemli bir
özelliği vardır. Foucault’nun çalışmaları daha çok bu tür kurumların işleyiş mantığı ve kuruluş
amacı üzerinde dururken, Goffman’ın gözlemleri bu işleyiş mantığının muhataplarının duygu ve
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düşüncelerini de işin içine katar. Bu tür kurumlarda görülen gündelik uygulamalara Goffman,
“yer altı yaşamı” [underlife] ismini verir. “Yer altı yaşamı”nın müdavimleri, yani “bütüncül
kurumlar”da bakım ve gözetim altında tutulanların, tabi oldukları sisteme karşı verdiği tepkileri
de incelemiştir. Kendilerine yönelik toplumsal kontrol mekanizması ne kadar baskıcı ve
kapsayıcı olursa olsun bu kişiler, bir takım stratejiler geliştirebilmektedirler. Böylece söz konusu
bu sistem karşısında görece bir özerklik sağlayabilmekte, sonuçta benliklerini ve şahsiyetlerini
bir ölçüye kadar koruyabilmektedirler.
Goffman’ın bu gözlemleri bize söz konusu kurumların niteliği hakkında bir ipucu
vermektedir. Bu kurumlarda, özellikle de hapishanelerde uygulanan toplumsal kontrol
mekanizması dışarıdan bakıldığında son derece başarılı, kapsamlı, nüfuz edici, muhataplarının
üzerine gerilmiş âdeta geçirgen olmayan deliksiz bir ağ gibi görünmektedir. Fakat daha ayrıntılı
ve içeriden bir bakışla bakıldığında gerçek hiç de öyle değildir. Ne kadar bütüncül olmaya
çalışırsa çalışsın bu kurumlardaki toplumsal kontrol duvarlarının çatlaklardan oluştuğu inkâr
edilemez. Dolayısıyla kontrol altında tutmaya çalıştığı özneler üzerinde bu kurumların mutlak bir
hâkimiyet kuramadığı söylenebilir.
Goffman’ın bu tespitlerini de dikkate aldığımızda hapsetmenin her ne kadar demokratik
liberal devletlerde sapkınlığa karşı kullanılan en etkili toplumsal konrol şekli olduğu düşünülse
de sınırlı olduğu ileri sürülebilir. Nitekim daha sonraki çalışmalar da bu sonucu desteklemektedir.
Örneğin yüksek güvenlikli Amerikan ve İngiliz hapishaneleri hakkında yapılan
araştırmalar, özellikle uzun hapis cezalarına çarptırılan mahkûmların hapishanedeki
davranışlarını kontrolde ciddi sorunlarla karşılaşıldığını belirtmektedir. Zira bu hapishanelerin
kendine özgü bir iç düzeni vardır. Bu düzenin nasıl tesis edileceğine ise gardiyanlar ile
mahkûmlar birlikte karar verir. Kontrol faaliyeti sadece resmi usullerle gerçekleştirilmez. Resmi
olmayan bir ödüllendirme ve cezalandırma sistemini de içerir.
İç güvenliğin ve huzurun sağlanması pahasına mahkûmların bazı önemsiz sapma
davranışlarına göz yumulur. Fakat bazı durumlarda mahkûmlar tarafından bir siyasi protesto şekli
olarak sistematik sapma davranışları sergilenebilir. Dolayısıyla hapishanenin karmaşık bir
toplumsal sistem olduğu söylenebilir. Bu tür bir sistem salt kaba güçle yönetilemez; belirli ölçüde
meşruluğa ve işbirliğine dayanmalıdır.
Bu koşullar altında cezalandırmanın mahkûmlar üzerindeki etkisi çok önem arzetmez.
Hapishanenin günlük işleyişinin düzenli bir şekilde devam ettiğinden emin olmak çok daha
önemlidir. Dolayısıyla her türlü faaliyetin gözetime tabi tutulması ve kontrol altına alınması
şarttır. Buna karşın yine de zaman zaman kontrol dışına çıkan durumlarla karşılaşılabilir. Hatta
bu konrol dışılık, kısmen veya bir süreliğine mevcut hapishane düzenini tehdit edecek
seviyededir. İşte bu tür durumlarda yüksek oranda fiziki güç kullanma yoluna gidilir.
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Hapsetme yönteminin sınırlı oluşunun diğer bir göstergesi ise daha önce suç işlemiş ve
cezasını çekmiş kişiler arasında tekrar suç işleyenlerin oranının hayli yüksek oluşudur. Çağdaş
toplumların dikkat çekici özelliklerinden birisi de hapsetmenin, sadece suçluları geçici bir süre
etkisizleştirmede başarılı olduğu düşüncesinin giderek daha fazla kabul görmesine karşın, her
geçen gün daha fazla insanın özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Hapsedilenlerin sayısındaki bu artış
bugün örneğin ABD’de müzmin bir sorun hâline gelmiştir. 1990’lı yıllarda yapılan çalışmalara
göre, Amerikalı siyahi genç erkeklerin neredeyse üçte biri yaşamlarının bir döneminde
hapishaneye girmiştir.
Kitlelerin hapsedilmesi [mass imprisonment] ismi verilen bu durumun temelinde üç sebep
vardır. İlki siyasal kültürdeki değişimdir. Son zamanlarda popülist bir cezalandırma taraftarlığı
ortaya çıkmıştır. Her geçen gün sesi daha gür çıkan mağdur hakları savunucularından oluşan
endişeli bir seçmen kitlesi ve yüksek suç oranları karşısında siyasetçiler, hapis cezası öngören
yasalar çıkarma yoluna gitmektedir.
Hapsetmeye yönelik ilginin artmasının diğer bir sebebi, uyuşturucuyla mücadeledir.
Uyuşturucuyla mücadelede ceza sisteminden istifade edilmesi, tutuklanmaya ve cezalandırılmaya
müsait pek çok fail bulma imkân ve ihtimalini doğurmuştur.
Hapsetmeye yönelik ilginin artmasının nihayet üçüncü bir sebebi ise ceza adaleti
kurumlarının arasındaki etkileşimin, hapishane sisteminin yaygınlaşması gerektiğine yönelik
inancı güçlendirmesidir.
Bütün bu gelişmelerin sonucu hayli dikkat çekicidir. Aslında sadece tek bir suçlunun
özgürlüğünü kısıtlama değil, toplumda varolan gruplara yönelik sistematik bir hapsetme söz
konusudur burada. Dolayısıyla uzun süren hapishane tecrübesi bu şekilde normalleşen bir grup
üyesinin, hapishaneden çıktıktan sonra diğer gruplar ve toplumun geneli açısından ciddi sorunlara
yol açacağı muhakkaktır.
Hapsetmeye yönelik bu ilgi artışının, geç-modern kapitalizm koşulları içerisinde daha iyi
anlaşılacağı ileri sürülmüştür. Her geçen gün daha fazla kişinin hapsedilmesi, resmi işssizlik
oranını da düşürür. Amerika’yı merkeze alan bir çalışmada Amerikan hapishanelerindeki
mahkûm sayısının, erkek işçi oranının yüzde ikisine tekabül ettiği belirtilmektedir. Bu da resmi
işsizlik oranının yüzde 30 ile 40 arasında bir seviyeye düştüğü izlenimi uyandırmaktadır. Sonuç
itibariyle serbest piyasa toplumlarının sadece kriminolojik olmadığı, bu özelliği makro başarıları
için ideolojik bir kalkan olarak kullandığı söylenebilir.

14.3.2. Toplum Merkezli Cezalar
Özgürlüğü kısıtlama yolu olan hapsetmenin yanı sıra bugün pek çok ülkede toplum
merkezli cezaların sayısında ve türünde gözle görülür bir artış vardır. Bu ceza yöntemlerinin
temelinde suç işlemeyi engelleme düşüncesi de bulunsa daha çok pragmatik bir bakış açısının
ürünü oldukları söylenebilir. Zira diğer cezalandırma yöntemlerine göre daha az maliyetlidirler.
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Aslında toplum merkezli ceza yöntemleri her zaman özgürlüğü kısıtlayıcı yöntemlerle bir
arada uygulanmıştır. Fakat son yıllarda toplum merkezli yöntemlere daha fazla yer verildiği
görülmektedir. Zira pek çok ülkede artan mahkûm sayısıyla baş etmek için büyük hapishaneler
kurma, yeni hapishaneler açma yoluna gidilmekte, bu ise ekonomik ve toplumsal açıdan hayli
maliyetli olmaktadır. Dolayısıyla hapishane sistemine göre daha az maliyetli cezalandırma
yöntemlerine başvurulmaktadır. Bu tür cezalandırma yöntemlerinin başında da toplum merkezli
cezalar gelmektedir.
Toplum merkezli ceza yöntemlerinin bu denli etkili olmasının bir başka sebebi de önemli
ölçüde hoşgörü düşüncesine dayanmasıdır. Ayrıca bu cezaların uygulanıp uygulanmayacağına
hâkimler karar verir. Hâkimlere tanınan bu takdir yetkisi kuralların hayata geçirilmesinde belirli
bir esnekliğin ortaya çıkmasını sağlar.
Toplum merkezli ceza yöntemlerinin kullanımı, yetkili makamların başvuracağı müeyyide
skalasını da genişletir. Ayrıca kontrol mekanizmasının toplumsal yaşamın en ucra köşelerine dahi
ulaşmasını mümkün kılar; hapishanelerin dört duvarı arasında sıkışıp kalmasını engeller. Bu tür
cezalandırma yöntemlerinin gelişmesi, ademi merkeziyetçi toplumsal kontrol süreçlerine
başvuruyu teşvik eder.
Erteleme, şartlı tahliye, denetimli serbestlik, konutta infaz, elektronik kelepçe ve kamu
hizmetinde çalıştırma gibi uygulamalar, ilk akla gelen toplum merkezli cezalandırma
yöntemleridir.
Şimdi toplum merkezli bu cezalandırma yöntemlerinden özellikle Türk Ceza Hukuk
sisteminde de uygulanan bir kaçını görelim.
Erteleme veya tecil, belirli bir suçtan dolayı mahkûm olan kişinin cezasının infazının
belirli bir süre için geriye bırakılmasıdır. Şayet bu süre içerisinde suçlu tekrar bir suç işlemezse
hükümlülük durumu sona erer, yani suç işlememiş sayılır. Dikkat edilirse burada mahkûm
hapishaneye hiç girmemektedir. Suçlunun bu yöntemden istifade edebilmesi için daha önce 3
aydan fazla hapis cezası almamış olması ve yargılama sürecinde tekrar suç işlemeyeceği yönünde
kanaat oluşturacak şekilde pişmanlık göstermesi gerekir.
Şartlı tahliye veya bugünkü yaygın kullanımıyla koşullu salıverilme, “ceza infaz
kurumunda cezasını çekmekte olan, bunun sonucu olarak belli bir ıslah ve terbiye programına
tabi tutulan, bütün tutum ve davranışları gözlemlenen mahkûmun işlediği suçtan dolayı pişmanlık
duyması hâlinde, mahkûm olduğu ceza süresi tamamlanmadan ceza infaz kurumunun dışına
çıkarılmasına ve cezasının kalan kısmını herhangi bir suç işlememesi ve kendisine yüklenen
yükümlülüklere uygun davranması koşuluyla dışarıda geçirmesine imkân tanınması” (Akkaş,
2008:307) şeklinde tanımlanabilir.
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Denetimli serbestlik, mahkûmların gösterdiği iyi hâlden ötürü infazının ceza infaz
kurumları dışında tamamlanmasını amaçlar. Bu yöntem, şartlı salıverilme veya infazın
ertelenmesi durumunda uygulanabileceği gibi infazın sona ermesinden sonra belirli bir süre
denetime tabi tutulması şeklinde de gerçekleştirilebilir. Bu denetim süresi tedavi merkezlerinde
geçirilebileceği gibi bir kamu hizmetinde çalışma şeklinde de tamamlanabilir. Ayrıca konutta
infaz veya elektronik kelepçe de bu kapsamda başvurulabilecek yöntemlerdendir.
Aslında toplum merkezli cezalandırma yönteminin en bariz görünümü denetimli
serbestliktir. Zira burada amaç, hapsetmeye alternatif infaz yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıdır.

14.4. Sonuç ve Değerlendirme
Cezalandırma temel toplumsal kontrol biçimlerinden biridir. Hapsetme, şartlı tahliye ve
denetimli serbestlik gibi cezalandırma yöntemleri, bireylerin eylemlerini doğrudan kontrol
etmeye yöneliktir. Bununla birlikte farklı sapkınlık türlerini önleme de bu yöntemlerin amaçları
arasındadır.
Her bir farklı cezalandırma yöntemi aslında toplumsal kontrol mekanizmasının nasıl
işlediğini anlamamızı sağlar. Örneğin hapsetmenin doğası ve işlevleri, toplumsal kontrolün en
yoğun ve sistematik uygulandığı ortamlarda bile uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Bu da
toplumsal kontrolün sınırlı olduğu, yani bireylerin yaşamlarını belirlemede çoğu zaman yetersiz
kaldığı sonucuna götürür bizi. Hiçbir toplumsal kontrol mekanizmasının birey üzerinde mutlak
hâkimiyet kuramayacağı açıktır.
Toplum merkezli cezalandırma yöntemlerinin gelişmesi, hâkim toplumsal kontrol
anlayışında bir değişikliğin olduğuna işaret eder. Normalleştirmenin yerini kriz yönetimi
almaktadır. Buradaki temel amaç mutlaka bir çözüm bulmaktan ziyade tehlikenin kontrol altına
alınmasıdır.
Bütün bu gelişmeler aynı zamanda daha önce birbirinden kesin hatlarla ayrılmış farklı
cezalandırma yöntemleri arasındaki sınırın giderek belirsizleştiği anlamına da gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sırasıyla cezalandırma faaliyetinin ahlaki meşruluğunun neredeyse hiç
tartışılmadan kabul edildiğini, hâlbuki bu düşüncenin aslında tartışmaya açık olduğunu, zira
temelinde rasyonel gerekçelerden ziyade çocukluğumuzdan beri edindiğimiz toplumsal
alışkanlıklarımızın bulunduğunu, cezalandırmaya yönelik tartışmaların cezanın amacı ve nasıl
uygulanacağı gibi meseleler etrafında gerçekleştirildiğini gördük. Bu bağlamda felsefi ve
sosyolojik kuramları ele aldık. Özellikle sosyolojik kuramların üzerinde daha fazla durduk.
Cezalandırma yöntemlerindeki değişikliğin aslında modern toplumun ortaya çıkışıyla alakalı
olduğunu, disiplin ve gözetim gibi modern toplumun iki temel özelliğini yansıttığını öğrendik.
Bugün artık başta hapsetme olmak üzere özgürlüğü kısıtlayıcı cezalardan çok toplum merkezli
cezaların uygulanmasına doğru bir eğilimin ortaya çıktığını gördük.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi cezalandırmanın amacını izah eden felsefi kuramlardandır?
a.

Toplumsal anomali kuramı

b.

Çatışma kuramı

c.

Sembolik etkileşimcilik

d.

Caydırıcılık kuramı

2. Modern toplumlarda cezalandırma yöntemlerindeki değişimi rasyonelleşme ve
bürokratikleşme olgularıyla açıklayan sosyolog kimdir?
a.

Auguste Comte

b.

Karl Marx

c.

Max Weber

d.

Emile Durkheim

3. Ünlü Fransız düşünür Michel Foucault hapishanelerin temel işlevini hangi kavramla
açıklamaktadır?
a.

Yardımlaşma

b.

Disiplin

c.

İntikam

d.

Yabancılaşma

4. Aşağıdakilerden hangisi ünlü Amerikalı sosyolog Erving Goffman’ın “bütüncül
kurumlar” ismini verdiği kurumlar arasında yer almaz?
a.

Hapishaneler

b.

Akıl hastaneleri

c.

Kışlalar

d.

Stadyumlar

5. Aşağıdakilerden hangisi toplum merkezli cezalandırma yöntemlerinden değildir?
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a.

Şartlı tahliye

b.

Müebbet hapis

c.

Denetimli serbestlik

d.

Elektronik kelepçe

Cevaplar
1) d, 2) c, 3) b, 4) d 5) b
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