SUÇ, SUÇUN ÖZ NİTELİKLERİ VE TANIMI
Prof. Dr. Sami SELÇUK.

1- GENEL OLARAK
Her insan toplumunda ortak yaşama ters düşen insan davranışla
rı vardır 1 • Suç da bu tür sapma davranışlardan biridir.
Peki, o zaman suç nedir (quid est crimen)?
Ve de suçun hukuksal sonuçlarından biri olan yaptırım nedir
(quid est sanctio)?
Her iki sorunun yanıtı, "suç" üst kavramında yatmaktadır.
Burada karşımıza çıkan sorunlar, hiç kuşkusuz bir "adlan
dırma sorunu"nun (qurestio nominis), bir "tanımlama (definitio)
konusu"nun çok ötesindedir.
İster hukukçu olsun, ister olmasın, dürüstlük, doğru(luk),
hak(lılık) çizgisinin geometrik yapısı açısından bakıldığında, suç (de
lictum), doğru çizgiden ayrılmak, doğru yoldan sapmaktır (delinque
re). Dürüstlük, bu anlamda doğruluk2 ise, bu çizginin üzerinde yürü
mektir (corrigere). Hak(lılık)3 ile haksızlık4 da, yukarıdaki kavramları
karşılamaktadır. Haklı olmak, hakkını vermek, doğruluk, dürüstlük,
Eski Yargıtay Birinc.:i Başkanı, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi.
Carnelutıi, Teoria generale del rcato,.Padova, 1933, s. 1.

2

Latince (Lat.) correctum, Almanca (Alrn.) Bcı:ichtigung, Fransızca (Fr.) ve İngiliz
ce (İng.) correction, İtalyanca (İti.) corre:ôone, İspanyolca (İsp) corecci6n, Porte
kizce (Port.) correcçao. Bundan böyle metinde geçen kavramların ve terimlerin
yubuncı dildeki kaı·şılıkları dip notlarında verilmek gerektiği zaman sırasıyla Yu
nanca (gerekiyorsa), Latince, Almanca, Fnınsızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca,
Portekizce (gerekiyorsa) ve eski Türkçe (gerekiyorsa) olarak verilecektir (S. S.).

3

Recht, droit, diritto, derccho, direilo)

4

Alm. Unrecht, Fr. ıorı, iti. torto.
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suç, haksızlık etmek, haksızlığı gidermek, düzel(t)mek vb. sözcükleri
aynı algının değer biçici ürünüdür5 .
Hukukçu olmayan bir kimse, çoğu dillerde olduğu gibi, Türkçede
de "suç" sözcüğünü elbctle teknik anlamda kullanmaz, geniş anlam
da kullanır; yalnızca ahlaka, töreye, hukuka aykırılıkları değil, top
lumdaki bütün "sapma"ları suç (ya da kabahat) diye adlandırır.
Hukukçu olan ve olmayan insanların birleştikleri nokta, tam da
bu noktada ortaya çıkmaktadır. O da şudur: Toplum içinde yaşayan
her insan, doğruluk, dürüstlük, haklılık, haksızlık gibi etik/ahlaksal
boyutlu kavramlara göre değerlendirmeler yapar. Böylelikle haksızlı
ğın ya da suçun, özellikle ahlaka aykırı ve alışılandan bir sapma oldu
ğu da vurgulanmış olur.
Geçen yüzyıllarda özel hukukla ilgili yapıllar yazan yazarlar bile
her türden kötü ya da dolanlı davranışlarla bir başkasına zarar verme
yi, "suç" ya da "suç benzeri" diye adlandırmışlardır. Sözgelimi, Pot
hier, "Borçlar Hukuku" adlı yapıtında bu kavramlara yer vermiştir6•
Demek, suç olgusuna ve kavramına vereceğimiz anlam ve yapa
cağımız tanım başat önem taşımaktadır.
Elbette kavram olarak suç, her şeyden önce suç (ceza) hukuku
nun7 ; olgu olarak suç ise ahlakın, ruhbilimin, toplumbilimin, özelikle
5

Orıolan, Elemenıs de droiı pena!, l, Paris, 1886, n. 560.

6

Ortoilln, l, n. 562.

7

Suç (t:cza) hukukunda. yaptırım açısından salı t:czayı ya da An.ayasa'mızda (rn.
38/3), İsveç hukukunda belirtildiği gibi t:ezanın yerine geçen güvenlik önlemini
öngören "tek iı.lilik (çizgi, şerit, lıat, yol) diı.gesi" ya da "yerine geçme (ikame)
diı.gesi" denen anlayı�. artık geçmiş dönemlerde kalmış; hemen hemen bütün
yeni hukuk di;ı.gelerinde ceza yaptırımının yanı sırn güvenlik önlemleri yaptırımı
da bcniınscneı·ck "iki hlilik diı.gesi"ne gcçilmişliı: Daha:;ı, kimi ya:ı.arlanı güre,
suç hukukunda suçun edilgin öznesinin (mağdur) konınımısımı ili�kin hüküm
lere de yer vcrikliği gözetilirse etkin özneyi etkileyen üçüncü hiı· "iz"den, dolayı
sıyla "iiç hlilik diı.gesi"nden bile söz cdilcbiliı·. Öte yanchın, öğreti suçun yapısal
öğclerini irdelerken ve sonımluluğu belirlerken "eylem" (fiil) kavnımıııı temel
olarak alı111.ş, bir ba.şka deyi.şle her şeyden önce kunınısal açıdan suç kavramı üne
çıkmıştıı: Yaptırım açısından ise, ceza yaptırımını uygulamanın zontnllı/ön ko
şulu olan "kusurlulııklkımmabilirlik" bvramı ve bu ko�ul bulunmadığı ;ı..ıımın
güvenlik önlemleri yaptırımlarının çevrime girmesi gerektiği dile gctirilmiştir.
Bütün bu gelişnıt•lcı· gözetildiği :ı.aman, hukuk dalları içinde ayrık olarak yaplı
rınıdan adını alan "ceza lıukııkıı" Lcı-iıninin yerini artık "suç hukuku" leı-inıinc
bırakması zorunludur. Bu son terim, gerçekten iki, halla üç izi birlikle kucakla-
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suçbilimin konusudur.
Kuşkusuz ilgi ve disiplin alanı suçun tanımına göre belirlenecek
tir. Sözgelimi, dogmatik hukuk söz konusu ise, suçun yapısı hakkında
benimsenecek görü�ü dogmatik hukuk belirleyecektir�.
Buna karşılık, hukuk dogmatiği suçun başka boyutlarından ve/
ya daha sonra sergilenecek olan özniteliklerden (karakteı·istik) biri ya
da birkaçı yahut da bütünü gözetildiğinde değişik tanımlar ve bilim
dalları ortaya çıkacaktır.
Bilimsel sorunlara yaklaşım yöntemini ve sınıdanm çizen doğru
kavramsal/kuramsal çerçeve anlamına gelen paradigmaya9 ulaşabil
mek için bunların üzerine duyarlılıkla eğilmek gerekir.

il- SUÇ OLGUSUNUN VE KAVRAMININ ÇAGRIŞTIRDIGI
YAKLAŞIMLAR
Suça yak.laşımlaı� soyut hukuk, somut toplum ve insan gerçeği
olarak ayrı ayrı ele alınabilir ve bunlar iç içe olsalar da elbette değişik
sonuçlara ulaşılabiliı:
Bununla birlikte konuyu saydamlaştırmak için başlan belirtmek
gerekir ki, toplumsal koşullar, hukuk kuralının belirlenmesinde olum
lu ve olumsuz olarak iki biçimde ortaya çıkar. Özellikle olumlu koşul
lar hesaba katıldığında bir ikileşim (dichotomie) söz konusu olur.
ilkin, suça ilişkin hukuksal düzgüler (norm), etik değerlerin ger
çekleşmesini ve yaşatılmasını olanaklı kılma aracı oldukları için, top
lumsal koşulların gözetilmesi gerekir.

nıaktudıı- (1,"/er, Ceza Hukuku, Genci Hükümler, İstanbul, 2013, s. 496). Ancuk
biz, "geniş anlamda suç lıukuku" teriminin suçun yapısını, öğderini ve bunlara
ili�kiıı konulan, genci hükümlerle özel hükümleri ve bu yaplınml,ınıı bütünü
nü kapsadığı; "tlcır mılmııda sııç lıukııkıı" teriminin ise sadece suçun yapısını,
öğclerini ve bunlara ilişkin konulan ve genel hükümleri içine aldığı, ancak yaptı
nnılan içermediği; yaptırım hukukunun "ceza lıukuku" ve "güvenlik ötılemleri
lıııkukıı" olanık ikiye ayrıldığı kanısındayı;,.. Ceza davası ve yaptırım ilişkilerini
sona crdil'en nedcnlel'in ise geni� anlamda suç hukuku kavnımına giı'diği kanısın
dayız. (Benzer görüşler için bk. Zafer, s. 164, 165; Özh<•k/Kaıılmr/Doğan/Bacaksızj
1epe, Tüı'k Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara, s. 39-41 ).
8

Benzeı· göl'i.iı;;: Baıtaglini, Diritlo penale, Padova, 1949, 11. 3 4 .

9

Yun. panıdcigma, Alm., İti.., isp. paradigma, Fr. paradigmc, iııg. paradignı.
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İkinci olarak, bu düzgüler sayesinde adil bir hukuk düzeni ger
çekleştirmek üzere gerekli ortamı sağlamak zorunludur.
Bu iki neden, toplumsal koşulların olduğu gibi, yani ne ise öylece
benimsenmesini gerektirmektedir.
Öte yandan ahlaksallığın gerçekleştirilmesi de zorunludur. Bu
mın için kimi toplumsal koşulların değiştirilmesi gerekmekte, ancak
bunların dirençleri her zaman kolaylıkla kırılamamaktadır. O neden
le isler istemez oldukları gibi ele alınmaları sö;ı. konusudur. Buna kar
şılık kimi koşullar, ahlaksallığın gerçekleştirilmesine engel olabilen,
ancak kırılabilen dirençlerdir. Elbette bu koşullar da gözetilecektir.
Özetle, toplumsal gerçeklik, suç hukukunun evriminin kanıtladı
ğı üzere, hukuk kuralını belirleı: Davranış kuralı, ancak bu olumlu ve
olumsuz belirlemelere uygun düşlüğü ve elverişli bulunduğu takdirde
maddi yaptırı mla donatılmakta ve hukuk kuralı kimliğine kavuşmak
tadı r10 .
Suç, her şeyden önce bir insan davranışıdıı: Anayasal çerçevede
korunması gereken bir değerin çiğnenmesi söz konusu olduğunda ymm
koyucusunca eğer bu değerin daha etkili ve cneı�jik biçime.le korunma
sına gereksinme duyuluyorsa, suç hukukuna özgü yaptın mlara başvur
mak kaçı nılmaz olur. Bir başka deyişle suç hukuku yaptırımı, öbür hu
hık yaptınmları yetmediği ve kaçınılmaz olduğu zaman çevrime gire
cektir11 . Çünkü suç, Grispigni'nin değindiği üzere, toplumun varlığını
ve sürdürülmesini tehlikeye sokan ya da olanaksız kılan bir eylemdir 12.
Gerçekten suç, ortalama ölçüte göre, uygar insanlık düzeninde
var olan dürüstlüğün ve acımanın izdüşümü bulunan elcil/özgecil
(diğerkam) duyguları katlanılamaz ölçekte çiğnemek deıTıcktir1:I.
Suç, kural olarak dış dünyaya yansıyan bir insan davranışı yla,
yani geniş anlamda doğal bir olguyla, felsefi ve bilimsel anlatımla
"doğa(i)cılık"la da ilgilidiı: "Doğa(l)cılık ise, doğanın doğa yasalarına
göre uzamsal-zamansal varlığın birliği anlamında doğanın keşfinin
dolaylı bir sonucudur" 14 •
1O

Öz.bil�eı-ı, Ele�ıiriscl Hukuk Ba�langıcı Dersleri, İstanbul, 1976, s. 22.

11

Fiandaca/Muscu, Dirillo penale,_ parıe generale, Bologna, 1995, s. 132.

12

İleten: Garofc,li, Manualc di diritıo pcmılc, parıc gelll:nıle, Milano, 2006, s. 281.

13

Grispi�ni, lnıroduzione alla sociologia criıninalc, Torino, 1928, s. 135.

14

f-lırsserl, (ı\hılullah Kııy�ı), Kesin Bilim Olanık Felsefe, Ankara, 2007, s. 13.
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Beri yandan suç, bir karanlık kutuduı· (camera obscura) da. Suçu
kavrayabilmek için bu karanlık kutunun en karanlık, en kör nokta
larına girilmek gerekecektir. Bunu başarmak, gizlerinden/sırlarından
suç olgusunun özünü çekip çıkarmak, aydınlığa, apaçıklığa kavuştur
mak için onunla ilgili bütün bilimsel disiplinlerin katkısına başvur
mak zorunludur.
Bu yüzden suçun keşti, bir bakıma doğanın gizlerinin de keşfidir.
Günümüz insanlığı artık tarihsel evrimin kanıtladığı şu doğruyu
benimseyerek yola çıkrnaktadır: Suç olgusu ve kavramıyla ilgili sonı
laı� dünlerde ve bugünlerde olduğu gibi, yarınlarda <la daha çoğalarak
sürekli var olacaktu�
Esasen uğraş alanı ne olursa olsun, hiçbir bilim dah ve dolayısıyla hiçbir bilim insan!_ öbür bilim dallarını göz ardı edemez.
Üstüne üstelik suç olayı/olgusu/gerçeği ile ilgili bilim dalları da
iç içedir. Zira suçların, suçluların ve bunlarla önleyici ya da bastırıcı
biçimde savaşım yollarının incelenmesi, günümüzde tek bir bilim da
lının tekeline bırakılmamıştıı- 1 \
Bırakılamaz da. Çünkü çağımız, "akıl"ı, Tanrı'nın yerine geçiren
"Aydınlanma" yüzyılının yöntemini geride bırakmış, gerek doğa bi
limlerinde, gerek kültür, yani insanı irdeleyen bilimlerde akılcı (akıl
cı) ve olgucu (pozitivist) paradigmaların araştırmalarda kimi yalın
özellikleri ortaya çıkmıştır: Birincisi, her nesne/şey/varlık, onu oluş
turnn parçaların toplamıdır. İkincisi, her parç,\ bütünün bilgisini/
özünü bağrında Laşır. Üçüncüsü, parçalar arasında ilişkiler doğru
saldır. Bunlar arasında nedensellik ilişkisi bulunmaktı:1dır. Bu ilişki
belirlendiği ve bilindiği takdirde sonucu açıklamak olanaklıdır. Deği
şimler dizgeye (sistem) yeni bir parça eklese bile bu nitel değil, nicel
olmaktadır. Akılcı ve olgucu paradigmalar, sistemlerin yalından kar
maşıklığa doğru hiyerarşik düzen ilkesine göre seyrettiğini, geleceğin
belirli, nedensellik ilişkisinin sonucu açıklayıcı, nitel ya da sıçramalı
değişimin seyrek, nicel değişimin sürekli olduğunu ileri sürmektedir.
Buna karşılık çağımızdaki olguculuk sonrası (postpozitivizm) para
digmalar ise, haklı olarak, bunların tam tersini savunmaktadır. Zira
doğruluk ve gerçeklik karmaşıktır. Dizgeler hiycrarşik değil, karşı-

1 5 Grispigııi, I, s . 3 vd.
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lıklı ve dtşsal etkileyicidir (heterarşik). Evrende her parça, bütünün
bilgisini taşımaktadır. Bir nesne/şey/varlık, onu oluşturan parçaların
toplamıdır. Parçalar arasında ilişkiler doğrusal değildir; karşılıklı ne
denselliğe, yani etkileşime yaslanır. Değişim, tek kalıtsal (monogene
tik) değildir. Bu nedenlerle araştırma konusunu oluşturan fenomen/
olgu (elbette suç fenomeni de, olgusu da), ilkin doğal ortamında in
celenmeli (suçbilim), toplanan veriler bütüncü bir yaklaşımla ve de
neyimlere, gözlemlere yaslanan tümevarım yöntemleriyle çözümlen
meli (tahlil edilmeli), gözlem, kuram ve denemeyle sona eren nitel
araştırmayla tamamlanarak kuramsal/kavramsal yapı, laboratuvar
gibi yapma 16 değil, doğal ortamda gerçekleşecek verili yapı üzerine
kurulan çözümleme, yorumlama ve betimleme ile soruna tanı (teşhis)
konma1ıdır17 •
Suça tepkinin örgünleştirilmesi, düzenlenmesi ve örgütlenmesi,
yani suç politikası suçun bu tanımına göre belirlenmeli ve gerçek
leştirilmelidir.
Bu nedenlerle, suç hukukunun fenomen/olgu, insan ve toplum
gerçeği olarak suça eğilmeyi dışlaması gerektiği yolundaki görüşler
yerinde değildir.
Suçu bir fenomen/olgu olarak inceleyen bilimler, suç hukukunun
bir tür giriş kapısı, önsözüdür; iç içe geçen ve birbirini tamamlayan
düşüncel (ideal), düşünsel (intellectue1) ve de düşünümsel (reflexion
ile ilgili) kaynağıdır. Dolayısıyla onlardan vazgeçilemez. Bunlar, hiç
kuşkusuz aynı zamanda yine iç içe geçen ve birbirini tamamlayan
tarihe ve öğr�tiye ilişkin kaynaklardır.
Bu yüzden dogmatik hukukun bir dalı olarak suç hukuku; ko
nusu bulunan "suç" olgusunun özünü iyi algılamak ve anlamak zo
rundadır. Suç olgusu iyi algılanmadığı ve anla�ılmadığı takdirde,
toplumsal fenomene/olguya yaslanan suç düzgülerini iyi kavramak,
yorumlamak ve uygulamak olanakstzdır. Öyleyse suç hukuku, suçun
fenomen, olgu, insana ve topluma özgü gerçek olarak ortaya çıkan

16

Yapma söz<.:üğü, suni siiz<.:üğünün karşılığı olarak kullanılmışlıı·. Türkı,:cdc eylem
den nitelik yapan "-ay" eki bulunmadığından "yapay" siizdiğü kullanılmanıışllr
(S. S.).

1 7 Yrldırırıı, Ali/Şimşek, Hasan, Sosyal Bilimlerde Nitel Anıştırma Yöntemleri, Anka
ra, 2008, s. 23-25, 28, 3 1 , 42, 47, 72-75, 79, 83 vd., 170 v<l.
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boyutunu bütünüyle suçbilimin (kriminoloji) alanına bırakamaz. Bı
rakırsa buzdağının çıplak gözle görünmeyen su altındaki önemli bir
kesimini göz ardı etmiş olur.
Özetle, eğer bir hukukçu, ister suçbilimini (kriminoloji), ister ce
zabilimini (penologie), ister suç politikasını, ister dogmatik suç hu
kukunu uğraş alanı olarak seçsin, yukarıdaki gerçeklerd<:!n birini göz
ardı ederse, hem donanım açısından, hem de uzmanlık alanı açısın
dan eksik ve yetersiz kalmaya mahkumdur. Zira ancak bir toplum
düzeni içinde ortaya çıkan, süreklilik ve küresellik gösteren suçun ah
laksal, toplumbilimsel, n.ıhbilimsel boyutları, özü ve nedenleri bilin
meden, gerek hukuki düzenlemelerin uygulanmasıyla somut olarak,
gerek düşünürlerin geliştirdikleri görüşlerle soyut olarak gün ışığına
çıkan tepkiler -ki bu aslında suç politikasıdır- irdelenmeden, bir başka
deyişle suç fenomeni/olgusu/olayı/gerçeği bütün içerik ve kapsamıyla
kuşatılmadan ve kavranılmadan hukuksal kavram olarak suçun özü/
neliği/mahiyeti özümsenemez ve hukuk uygulaması da, gerçeklerden
uzaklaştığı için, başarılı ve sağlıklı olamaz; tek boyutlu ve yüzeysel
kalmaya mahküm olur.
Demek oluyor ki, suç hukuku; suçu hukuksal açıdan incelerken
suç fenomeninin/olgusunun/olayının/gerçeğinin bu boyutlarını dış
lamamaya ve suça karşı savaşımın ve gösterilecek tepkinin içeriğini
ve kapsamını belirlerken tarihin ilk dönemlerinden bugüne yaşanan
gelişmeleri ve düzenlemeleri, düşünsel alanda geliştirilen görüşleri
değerlendirmeye özen göstermek zorundadır.
Çağcıl olguculuk sonrası, yorumlamacı paradigmanın gereği ola
rak, suç olgusunda doğrulara ulaşabilmek için "suç, bir bütündür"
gerçeğiyle yola çıkmak gerekir. Bu gerçeğin ve ön kabulün sonucu da
bellidir: Suç, yukarıda sergilenen gerçeklerden sadece ne biridir ne de
öbürüdür. Hepsinin toplamı, belki de daha ötesidir.
Bu gerçekleı� tıpkı atom altı parçacıklar gibi, birbirlerine dolan
mış durumdadıc Birbirlerine karşı bir ölçüde hem bağımsız, hem de
bağımlıdır.
Bu açıdan Adorno'nun "suç bir monad mı?" sorusu 18 çok anlamlı
ve düşündürücü bir yaklaşımı dile getirmektedir.

1 8 ı\dorııo, (O Koçalc-A. Doğıılwıı), Miniıııa Moralia, İstanbul, 1998, İstanbul, s. 260.
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Eğer suç olgusu/olayı/gerçeği, bir bakıma bölünemez bir monad,
fenomenolojik anlatımla görünenin ardındaki bir "kendisellik", bir
bakıma zamandan bağımsız ve değişmez bir bir töz (esas, substanlia)
ya da öz (essentia) olarak görülebiliyorsa, bu sorunun yanıtı elbette
evettir.
Ne var ki, suç olayının sergilediği gerçekler, değişmezler ve değiş
kenler gözetildiğinde evet yanıtı da tartışma götürür.
Bundan başka hukukun, özellikle de suç hukukunun grameri,
çağcıllık sonrası (postmodernist) görüşlerle henüz tanışmamıştır.
Suç, suç politikası konularında kuşatıcı ve kavrayıcı nitelikteki gö
rüşler, Lyotard'ın terimleriyle "büyük öykünmeli anlatı1ar" 19 tam an
lamıyla henüz sorgulanmamış; küçük öykünmeli anlatılar20 ise tam
anlamıyla suçu belirginleştir(e)memiştir. Kavram dağarı ve kuram
zenginliği açısından sonsuza dek uzanan, tanımlamalar bolluğunda
belirsizliği gittikçe çoğalan suç hukuku, zamanımızda ilkin İngiliz
Ressam John Watkins Chapınan ile 1 870'lerde gün ışığına çıkan, bü
tün değerlerin yeni baştan gözden geçirilmesiyle ve yaygın adaletsiz
liğe başkaldırısıyla, "her şey uyar" çoğulculuğuyla, başkalığı çılgınca
kutsamasıyla gündeme oturan çağcıllık sonrası görüşlel"i 2 1 elbette göz
ardı edemez22 .
Bu bağlamda acaba suç bir "simulacrum" (simulacre) ınuduı·?
Bilindiği üzere Baudrillard'ın ( 1 929-2007) var olan durum çözümle
mesinde kilit terim olan simulacrum, özgün gerçek, ilk örneği olma
yanı; kendisi aslında kopya olan bir şeyin kopyasını anlatır. Bu duru
muyla simulacrum, bir şeyin yan yana gelemez olduğu iki ayn şeyi
yan yana getirebilmekte ve bunu anlatmaktadır. Kopya özgün olana
tm;ınamaz; harita araziye uyamaz. Baudrillard, simülakr düzenini
üç basamaklı olarak irdeler. Birincisi, Rönesans'tan sonraki klasik
19

Gnınds rccits narratif"s, grands mırnıtives.

20

Petits recits narnıtil"s, lillles narrntives.

21

Geniş bilgi ve kavnıınlar için bkz: Postmodern Dü:;;ünceniıı Eleştirel Sözlüğü,
Derleyen: Sim, (M. Erk(ln/ı\. Uıkıı), Ankara, 2006.

22

Bütün b u febcfi kavramlar ve terimler için ş u yapıtlara bakınmz: Cevizci, Felsefe
Tarihi, İstanbul, 2009, s. 1280-1286; Ceviz.ci. Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul,
2005 ve Güçlii/Uzıııı (E)/Uzıın (S)!Yolsa{. Felsefe Sözlüğü, Ankanı, 2008; flaııçerli
oğlıı, Felsef"e Sözlüğü, İstanbul, 1989; /.,(l[ancle, Vocabulaire techııique et critique
de la philosoplıie, PUF, Paris, 1980.
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dönemdeki kopyalama, öykünme; ikincisi, sanayileşmeyle simülakr
üretim; üçüncüsü, kodlamaların belirlediği biçimlendirme dönemi,
yani simülasyon. Demek, bu süreçte simulacnım, günümüzde gerçe
ğin yerini almıştır. Doğrular, düşlere dönüşmüştür. Özgün olmayan
kopyalar, her yeri kaplamıştı..r. Gerçek ile model, taklit, kopya yer de
ğiştirmiştir. Gerçeklik olmadan modeller, taklitleı� kopyalar yaratıl
maktadır. Michael Jackson örneğindeki gibi bir insan simulacrumu
yaşanmaktadır. Özellikle felsefede "kavramların açıklığı ve seçikliği"
ilkesi bu yüzden ortadan kalkmıştır. Kavramların açıklığı, kavramın
içeriğiyle ilgilidir. Sözgelimi, adalet kavramı, adaletten ne anlaşıla
cağını anlatır. Kavramların seçikliği ise, kavramın öteki kavramlara
karıştırılmadan anlaşılması yetisini ve herkesin aynı biçimde anla
masını anlatır. Düşünce tarihinde yürütülen tartışmalar, kavramların
açıklığı üzerinedir. Bu tartışmayı olanaklı kılan temel ilke ise kav
ramların seçikliği ilkesidir. Günümüz dünyasında Baudrillard'a göre,
açıklık ve seçiklik ilkeleri yıkılmış, gerçekten düşünme, yaşanma, ya
şadığını anlama da olanaksızlaşmıştır. Eldeki haritalar, yaşama bi
çimini geliştirme konusunda bir şey söyleyememekte, yeni haritalar
çizme olanağı ela kalmamakta; bizlere sadece saydamlaşmış kötülüğü
izleme kalmaktadır. Düş kırıklığıyla son bulan bu düzmece yaşam,
gerçeklerden uzaklaşmaya itmektedir. Son çözümlemede temsil, tem
sil edilen gerçeğin önüne geçmiştir. Sözgelimi, gerçek sevişmenin ye
rini sanallaşmış porno filmlerindeki sevişme almıştır. Hiper-gerçeklik
ve simülasyon (simulation) dünyasında yaşamaktayız. Simülasyon,
bilindiği gibi sözlük anlamıyla gerçekten var olmayan bir şeyi, bir
olayı, bir durumu ya da varlığı, onu yapan bütün ilişkileri, görünüm
leri ve bileşenleriyle birlikte sanki gerçekten varmış gibi göstermedir.
Baudrillard'da ise, bu terim, sadece bir "-imiş gibi" gösterme davra
nışı değildir. Düşünür şu örneği vermektedir: Kendisini hasta olarak
göstermek isteyen insan, yatağa yatarak çevresindekileri inandırma
ya çalışır. Oysa simülasyon içindeki kişi, hastaymış gibi yapmakla
yetinmez; kendinde hastalık belirtileri bularak çevresindekilerden
önce kendisi buna inanır. Çağımız dünyasının en temel var olma kipi
budur. Düşünür, "Kötülüğün Saydamlığı" adlı yapıtında postmodern
dünyanın bir simülasyonlar dünyası olduğunu anlatır. Bu nedenler
le karşıtlıklar silinmiş, anlamlarını yitirmiştiı: Her şey bir şey olabil
mekte, ama hiçbir şey olmamakta, anlamlandırma süreci çökmekte,
içe göçüş (iç göçme, iç patlama, içe dönük patlama) yaşanmakta ve
kötülükler saydamlaşmaktadır. İyi ve kötü gibi en temel kavramlar,
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aralarındaki sınırların saydamlaşmasıyla birlikte, anlamını ve seçik
liklerini yitirmiştir. Sözgelimi, her şey siyasalsa, siyasa, her şey este
tikse estetik, (dolayısıyla her şey hukuksa hukuk) anlamını yitirir. O
zaman saydamlığın bulaşıcı virüsüne karşı bağışıklık da yiter23 . Bu
ortamda yukarıdaki soru, herkesin bildiği olağan suçlar yanında yer
alan ve ekonomi ile sanayideki gelişme sürecinde ortaya çıkan ve so
kaktaki insanların yasal tanımlarım bilmedikleri yapma suçlar açısın
dan yerinde midir? Yani suç, hukuk öğreticilerinin ve uygulamacıları
nın yapma öğelerle uğraştıkları bir simülakrum mudur?
Jcan-Paul Sartre, başyapıtı "Varlık ve Hiçlik"te çağcıl düşünce
nin var- olanı (existant), var-olanı açığa çıkaran görünmeler (appariti
on) dizisine indirgeyerek, ikicilikten (düalizm) fenomenin birciliğine
(tekçilik, monizm) geçmeyi başardığını vurgular. Nesnenin (burada
elbette konumuz olan "suç"un) içi ile nesnenin asıl doğasını (özünü)
gizleyen dış kabuğa dikkati çeker; olmak (etre) ile görünmeler (appa
ritions) ikiciliğine karşı çıkar. Fenomenin, görünenin bir var-olanı/
varlığı gösterdiğini belirtir. Görünüşün özü saklamadığını, tersine
açığa vurduğunu ve her nesnenin edim/hareket (acte) halinde oldu
ğunu, yansımaların "sentetik birliği" (unite synthetique) (Duhem) ne
deniyle fenomenal varlığın kendisini/özünü açığa vurduğunu; özetle
fenomenal varlığın bu açığa vurmaların birbirine kenetlenmiş dizisi
olduğunu ileri sürer. Sonlu içinde sonsuz olanların dizisinin, bir ba
kıma buzdağının görünen kesiminin bu varlığın bir yüzü okluğunu,
kendi dışında başka var olanın desteğine gereksinme duymadığını,
bu özelliklerden/niteliklerden yola çıkılatak özbilim (Fenomenoloji)
yöntemiyle özün (essentia, essence), yani nesnenin belirlenebileceği
ni ortaya koymaya çalışır24 •
23 Güçlü, s. 71 1, 1305-1307,; Cevizci, s. 8 1 7 , 8 18, s. 1 4 0 1 , 1402; Cevizci, Felsefe Tari
hi, İstanbul, 2009, s. 1280-1286. Aynca bk. (Simgesel Değiı;; Toku;;; ve Ölüm, [O,i:ıız
Adanır]. İstanbul, Boğaziçi O. Yay., 2001, s. 87 ve.!.). Ayrıntı için bk.: Baııdrillıml,
La Tnınsparence du mal, Paris, 1990 (Türkçesi: Kütülüğün Şerlüllığı, Aynnlı Ya
yınlan, 2004), Simulacrcs et simulation, Paris 198 l(Türkçesi: Si mülakrlar ve Si
mülasyon, Doğu Batı Yayınları, İstanbul, 2003), Anahtar Sözcükler, Paragnıl" Ya
yınevi, 2005; Tof{oletıi, (Yetkin Başkavak), Yeni Bir Bakı�la Bmıdrillard, İstanbul,
2014.
24

Sartre,

L'Etre et le neaııl, Essais <l'ontologie phcnomcnologique, Gallimard, Pa
ris, 1984, s. 1 1-16. (Bu görkemli ba�yapıt Türkçenıize kazan<lırılmı�lır: Varlık ve
Hiçlik, (T. Ilgaz/G. ç. Eksen), Fenonıenolojik Ontoloji Denemesi, İstanbul, 2009, s.
19-24.
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Açıkça söylemek gerekir ki, onca düşünsel çabaya karşın suç kav
ramı açıklığa, saydamlığa kavuşamamıştıı: Ancak herhalde suçun, bir
gerçeğin simülakrumu olduğunu söylemek, özellikle tarihin başından
bu yana suç olarak benimsenen insan öldürme, yaralama, hırsızlık,
ırza geçme gibi sıradan/doğal/olağan suçlar açısından aşın bir gCırüş
olacaktır. Bununla birlikte yukarıda sergilenen gerçekler/yansımalar
açısından bakıldığında suçun., ilkin bir olgu; Sartre'ın görüşleri doğrul
tusunda bir görünüm/fenomen, ikinci olarak salt (hukuki) akılla kav
ranabilen, düşünülebilen, bir bakıma metafizik gerçeğin ta kendisi bir
numen olduğunu ileri sürmek olanaklıdır. Bu karmaşık durumuyla,
suçun dışsal bir olay olarak duyularla algılanabileceği, bir gerçek ola
rak özünün sezgi yoluyla kavranabileceği, zihnimizdeki bıraktığı izler
le ve görüntülerle tasarlanabileceği, bu yollarla özcü yapısına ulaşıla
bileceği v1;.� suç hukukunun bu yapı üzerine kurulabileceği söylenebilir.
Bütüncü yaklaşımın araştırmacıya iletisi bunlardır.
Bu yaklaşım ve bağlam içinde önceden şunu söylemek olanaklı
dır: Yukarıda da belirtildiği gibi, bu "uzun ince yol"un sonuna gelin
diğini ileri sürmek henüz erkendir. İnsanlık, suç denilen, ilk bakışta
yalın; ancak içine girildikçe bütün boyutlarını kavramakta yetersiz
kalman bir karmaşık karışım (pasticcio, pastiş)25 karşısındadır.
Suç, her şeyden önce doğal bir yapı sergiler. Ancak bütünüyle de
bir doğal alan ve "oluş"26 değildir. Zira doğadaki oluş, organik yapı
sıyla kördür. Oysa suç, insan kaynaklı olduğundan istençlidir (iradi),
amaççıdır ve bu yüzden de her dönemde öncelikle hukukun konusu
olagelmiştir. Hukuk, hangi eylemlerin suç olduğunu bdirler ve bu ol
guyu suçbilim, cezabilim (penologie), hukuk tarihi vb. bilim dalları
nın mutfağına inceleme gereci olarak sunar.
Öyleyse suç, bir hukuk kavramı olarak da, hukukun bütün boyut
larını içeren ve yansıtan bir coğrafya içinde yerini alacaktır.
Demek, son çözümlemede suç fenomeni/olgusu/olayı/gerçeği, bö
lünemez ve yansıması olan bir özü çağrıştırır; değişmezleri ve değiş25 Lewis, (Yayıma hazırlayan: Stuart Sim), Postmo<lernizm ve Roman, (Postmodern
Düşüncenin Eleştirel Sözlüğü İçinde), İstanbul, 2006, s. 1 47.
26 A. Gerıese, Fr. gcncsc, dcvenir, in. gcne::sis, i. genesi, is. gencsis , O. tekevvün, tek
vin. (Hançer/io[!,lıı , s. 292, 293; Giiçlii/Uzıııı, E./Uzıın, S./Yolsal, s. 1063; Cevizci, s.
1 1 91 ).
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kenleriyle bir bülün; hatta yansıttığı gerçeklerin, sergilediği parçaların
toplamından daha çoğunu ortaya koyan bir olgudur/olaydır/gerçektir.
Öyleyse, yansıttığı gerçeklere, sergilediği parçalara ve bu gerçek
lerin/parçaların birbirleriyle ilişkilerine göre bu fenomenin/olgunun
bütünü kesinlikle gözetilmelidir. I-ler gerçek, her parça; bütüne göre
ve bütün değerlendirilerek ele alınıp irdelenmeli; suc,: fenonıcnine/
olgusuna/olayırıa/ger·çeğine, salt akılcı/olgucu paradigma ve indir
gemeci yöntemle yaklaşılmamalı; kapsayıcıt bütüncü bir yöntemle
yaklaşılmalıdır. Zaten suç olgusunda ve· kavramında akılcı/olgucu pa
radigma ve indirgemeci yaklaşımlar bir çırpıda ve bütünüyle benim
senemez. Çünkü suç indirgenemez. Zira suç, zorunlu olarak toplum
içinde yaşamak zorunda olan insana özgü bir gerçektim· ve "insan in
dirgenemez (irreductible humain)"27 olduğuna göre onun eylemi olan
suç da indirgenemez.
Özetle sorun, dogmatik (suç) hukuku ile (suç) hukuk(u) dogmati
ğinin ayrımıyla ilgilidir. Bu ayrıma özen gösterilmek gerekir.
Dogmatik hukuk, ontolojik olarak var olan (yazılı) hukuk düzgü
lerin in bütünüdür. Anayasadan suç yasalarına dek uzanan yazılı hu
kuku kapsar, hukuk dogmatiğinin konusunu ortaya koyar. Bir teknik
tir; sanattır. Dogmatik hukuk, yürürlükteki yazılı düzgüleri (norm),
bunların yorumlarını ve nasıl uygulanacaklarını, bir başka deyişle
hukuktaki gereçleri belirler. Çözümlemecidir; yürürlükteki hukukun
kavramsal, düzgüsel (sistematik) yapısını irdeler. Daı- anlamda göz
lemci ve deneycidir; öncülleri, uygulamayı, yargının görüşlerini ince
ler. Düzgüseldir (normatit); düzgülerin (norm) uygulamadaki anlam
larını ve yorumlarını değerlendirir2ıı .
Buna karşılık hukuk dogmatiği, dogmatik hukuk tarnfından belir
lenen, yorumlanan düzgülerin/yazılı hukukun geçmişte ve bugün ey
lemli olarak yürürlükte ve uygulanabilir olup olmadığını, uygulanma
mışsa ya da uygulanamıyorsa bunun nedenlerini irdeler. Bir teknik,
sanat değil, genel ve düzgüsel biçimde neden- sonuç ilişkisini araştı
ran bir bilimdir. Bu teknik-sanat ve bilim ayrımını şöyle bir örnekle
27

Bu deyi� Fransız Yazan Delmas-Marty'nindir (Le Crime conırc l'huımınilc, les
droits de l'homme et irrcducıible humain, Revue de science criminelle et de droil
pena) cornpare, 1994, s. 477).

28

öz.bilgen, s. 357; !ılexy, ileten: Sancw; Mitlwı, Temel Haklann Yorumu, (tez) Anka
nı, 1995, s. 8, 9.
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açıklamakta yarar vardır: Fransız Devriminin ya da Tanzimat döne
minin öykü (nar-ration) biçiminde zamandizinsel (kronoljik) olarak
anlatılması bilin1 değildk Aı11a Devrimin ya da Tanzimat döneminin
nedenlerini ve sonuçlarını belirleyerek bu ilişki içinde araştırmak bir
bilimdir29•
Bu nedenle düzenleme evresinde, her hukuk dalında olduğu gibi,
dogmatik suç hukuku, suç hukuku dogmatiğinin döşediği yollardan
yürümek durumundadır.
Hukukçu, dogmatik hukukla, suç hukuku uzmanı da dogmatik
suç hukuku ile yetinemez. Eğer yetinirse düzgülerin uygulanabilirlik
yeterliliğini de irdeleyip açıklamakta zorlanır. Bu nedenlerle hukuk
çu, suç hukuku dogmatiğiyle de yüzleşmek ve tanışmak zorundadır.

111- HUKUKUN VAZGEÇİLEMEZ ÜÇ BOYUTU
Hukuk, bir toplumsal gerçekliği, etik değerler açısından düzenle
yen bir düzgüler (norm) dizgesi ve bütünüdür 10 • Bir başka deyişle suç
hukuku düzgüsü dahil, her hukuk düzgüsü, bir toplumsal gerçekliği
etik temellere göre düzenleyen ve türdeşleriyle/benzerleriyle belli iliş
kiler içinde bulunan bir düzgüdür ve ontolojik (varlıkbilimsel) olarak
hukukun varlık bütünü, bu üç boyutu bağrında taşır3 1 •
Bu üç boyutun sergilediği doğrulara ve gerçeklere 12 göre suça

29
30
31
32

ôzhil{!.en, s. 357.
Öz.bilgen, Eleştirisel Hukuk başlangıcı dersleri, İstanbul, 1976, s. 16.
ôzbilgen, s. 19.
Her bilim dalında, sözgelimi hukukla, özellikle de felsefede terim birliğini sağ
lamak kolay olmamaktadıı: Buna bir de çok işlek ve üretken bir dil olan Ti.irk
çcmizdcki kavram dilinin yetersizliği ve bu nedenle yabancı dillerden terim ak
tarımı söz konusu olduğu zaman, terim birliğini sağlamak şöyle dursun, belkiler
çoğalmakla, sonıııhır sorunsala dönüşmektediı: Sık sık yaşanan bu olgu, bilim
insanlarını ve fcbcfecilcri ya yabancı sözcükleri olduğu gibi aktarmaya ya da
haklı olarak Türkçe köklenkn yeni terimleı· üretmeye iıınektediı: Türkçenin kay
naklarının zenginliği, işlekliği, üretkenliği ve akışkanlığı gözetildiğinde biz, ken
dimizi ikinci kesimde görmekteyiz. Her şeyden önce bir ad (isim) ve sıfaı söz
konusu olduğu zaman, onun hangi nesneye ilişkin bulunduğu sorusunun yanıtını
vermek, yani "taşıyıcıyı belirlemek gerckiı: Bu bağlamda Türkçemizde bulunan
"gerçek(lik)" (Lal. realiıas, Alm. r eallfü, Wirklidıkeit, Fr. realite, İn. reality, iıl.
realitiı, İsp. realidad), "doğru(luk)" (Yun. alcıheia, L,ıı. veıfüıs, Ahn. Richtigkciı,
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yaklaşmak zorunludur.
Kimi hukukçular, çoğu kez hukukun üç işlevinden söz ederler:
Düzen, toplumsal yarar ve adalet. Ancak bu anlayış, hukuku varlık
bütünü içinde açıklamakta yetersizdir. Üstelik hukukun işlevleri süz

Wahrheit, Fr. verile, İng. truth, İti. veritiı, İsp. verdad) (ve elbette "hakikat") t e 
rimlerini taşıyıcısını gözeterek irdelemekte yarar vardıı: "Gerçek(lik)" teriminin
taşıyıcısı, çoğu zam.�n somut nesneler; varlıklardır. Ancak gerçeklik terimi gittik
çe genişlemiş, yerçckimi, doğal ayıklanma gibi denenmesi olanaksız kuramsal
görüşleri/vargıları ya da varlığın ayrılmaz parçası olan soyut nesneler ve vadıklar
da taşıyıcı olmuştur. Demek oluyor ki, gerçek(lik), her zaman var olanın özelliği
diı: Bu nedenle gerçeklik, bir öznenin varlığını gerektirmemektedir. Çünkü bilen
özneden, bilinçten bağımsızdır. B u durumuyla gerçek(lik), özneden bağımsızdır.
Bu açılardan gebelik, kadının gebe olması, somut ve doğal bir "gerçek(lik)"tir.
Buna karşılık çok tartışılan "doğnı(luk)" teriminin taşıyıcıları daha geniştir ve
somut var olanlar değildir. Birinci taşıyıcılaı� yargılar, önermeler, savlm; kuram
lar vb. gibi, düşünce ürünü ve bilgiye ilişkin nesnelerdi,: İkinci taşıyıcılm� haklı
(juste) ya da haksız (injuste) bir durumu bildiren hukuksal. ahlaksal yargılardır.
Üçüncü taşıyıcılar; mantık ve akıl yürütmeyle ilgili sonuç yargılarıdır. Bu yüzden
doğru(luk), her zaman bir bilenin, bilincin, kısaca öznenin varlığını gerektirir.
Öznesiz, yani bir özne tarafından ortaya konulmayan bir yargı, bilgi, önerme,
sav, kuram vb. düşünce ürünlerinin doğruluğundan, yanlışlığından söz edilemez.
B u nedenle doğruluk, bilgi kuramının (epistemoloji) alanına girer; bilginin olgu
ya, nesneye uygunluğunu, nesnellik de nesnenin değil, bilgimizin "doğru(luk)"
ölçeğindeki derecesini, değerini ve niteliğini anlatır (Özlem, Felsefe ve Doğa Bi
limleri, İstanb�ı), 2013, ş, 201), Aynı örneği yinelen;ek, gebe kadının çığlığı yine
bir gcrçek(lik)tiı� ama bunun sergilenmesi doğrudur (doğruluktur). Nitekim do
,
ğal dilde, yani günlük konuşma dilinde de "doğru(lukY sözcüğü, "doğru dosl,
doğru yöntem, doğru karar" gibi ahlaka, "doğru bilgi, doğnı haber" gibi bilgiye
ilişkin anlamda kullanılm,ıkladır. Bilim insanı, felsefeci de bu sözcüğü terim ola
rak bu anlamlarda kullanmaktadn: Zira bilim insanı ya da felsefeci, her şeyden
önce kimileyin anlambilimsel (semantik) eleme işlemiyle "doğnı" terimini ken
di bilimsel ya da felsefi etkinliğinin ürünü olan ve olgulara uygun bilgiler için
kullanır ve doğnınun nitelediği sözcüğü/terimi belirsizlikten, çokanlamlılıktan
kurtarır yahut da kimileyin doğal dilde yanlış kullanıldığını belirler. Bu sonun
cusuna bir örnek vermek gerekirse, sözgelimi doğal/günlük dilde "bcılimı balığı",
"yunus balığı" denmektediı: Oysa bir· hayvan bilimci (zoolog) için balık, solun
gaçlı, soğukkanlı bir hayvan türüdür. Bu yüzden balina ve yunus, balık değil,
"memeli hayvan"dıı: Böylelikle ilk aşamada bilim insanı, ilkin anlamı bulanık,
karışık olan "açımlama konusu sözcük"ü (explicandum), örneğimizdeki gibi gün
lük/doğal dilde kulJanılan doğru, balık gibi sfü.cükleri belirleı: İkinci aşamada
bilimi ilgilendiren "kesin ve şaşmaz anlamlı açıklanmış sözcük"ü (explicat), yani
olayımızda "doğru bilgi, doğru habeı� balık, memeli" gibi sözcükleri ortaya koyar .
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konusu boyutlarla her zaman örtüşmez33 .
Doğru yaklaşım, üç boyutlu hukuk kuramı (theorie tridimension
nelle du droit) doğrultusunda bu üç boyutun birlikte gözetilmesidir.
Üç boyut birlikte gözetilmediği takdirde her hukuk dalı, dolayısıyla
suç hukuku dalı da eksik kalır. Bu yüzden hiçbir hukuk dalı hukukun
bu boyutlarından sadece birine indirgenemez ve sadece birinin te
keline bırakılamaz. Ayrıca her boyutu karşılayan bir kuram ve bilim
dalı (disiplini) vardır. Her kuram, indirgemecidir; başka kuramları
ya yadsır, ya reddeder; kısaca dışlar. Kuramlar arasında sürekli sa
vaş vardır. Buna karşılık hiçbir bilim dalı, indirgemeci değildir; başka
bilim dallarını yadsımaz, reddetmez, yok saymaz; kısaca dışlamaz.
Bilim dalları arasında barış içinde birlikte yaşama (coexistence paci
fique) ve birbirlerine katkı söz konusudur34 .

Üçüncü aşamada kavrama dönüştürerek ve tanımlayarak kavram açımhımasını
(explication) gerçekleştiı·ir. (Carnap, ileten: ôz.leııı, Felsefe ve Doğa Bilimleri, İ s 
tanbul, 2013, s. 1 1 1 , 1 12, 127; ôzle111, Günümüzde Felsefe Disiplinleri, İstanbul,
2007, Stegmüller, "Bilgi Kuramı", s. 299 vd.). Arapça hakikat terimi ise, çoğu fel
sefecilerce doğruluk terimiyle eşanlamlı kullanılmakta, başlıca Avrupa dillerinde
de iki terim aynı sözcüklerle kan;ılanmaktadır. Kimi yazarlar, bu terimi, varlığın
kendisinin belirlenimi, yani kendi özüne ya da düşüncesine uygun düşme anla
mında kullanmaktadırlar. Bu açıdan doğruluk ya da hakikat terimlerinin doğru
karşılığının, felsefedeki düşünce akımı olarak ele alınmadığı takdirde, "sahicilik"
(A. authentizitat, F. authenticite, İn. autlıenticity) ya da daha belirgin doğruluğu
anlatan ve onamayı da kapsayan doğruluk (Alın. Gewissheil, Fı: ve İng. certitu
de, İti. teı·tcz:.r..ı, İps. certcza) ,ınlamını da kapsadığı kanısındayız. Doğnılama
(Alın. veri!ikation, İng. veri/katin, Fr vcrilication, İti. verificazione) sözcüğü de
hu görüşü kanıtlamaktadır. Bu nedenlerle incelememiz boyunca "gerçek(lik)"
terimini üzeı"inde uzlaşılan ve bilinen anlamda; "doğnı(luk)" terimini de en geniş
ve yerine göre yukarıdaki anlamlara uygun düşecek biçimde kullanmayı sürdü
receğiz. (Hançerlioğlıı, s. 66, 135, 150, 151; Sözlük, Güçlü/ ... , s. 424, 425, 593,
1237; Sö:ı.li.ik, Cevizci, Sözlük, s. 496, 497, 710, 7 1 l, 741, 1353, 1354; Lalande, Vo
cabuhıiı·e tedınique el critique de la philosophie, PUF, Paris, 1980, s. 97, 98, 894,
900-902, 1194-1199). Öte yandan "gerçek" ve "doğru" sözcüklerinin yalnızca sıfat
değil, ad (isim) olanık kullanıldıklannı unutmamak gerekir. Sözgelimi, "işin
doğrusu", "yargının yansızlığı kaçınılamaz bir gerçektiı,• anlatımlarında her iki
sözcük de birer ad olarak kullanılmıştır. Son olarak günlük dilde "doğru(luk)" ve
"gerçck(lik)" sözcüklerinin sık sık birbirinin yerine kullanıldığı da görülmekte
dir.
33

Ô;:.bilgeıı . s. 4-6.

34

Öz.bilgen. s. 6-1O.
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İşle üç boyutlu hukuk kuramı ile bağlamı içinde ve suç ile suç
hukukuna ontolojik (varlıkbilimsel) açıdan yaklaşıldığında olay/olgu
ve hukuk kavramı olarak suçun gerçeklik/varlık boyutfan ve öznite
likleri (karakteristik) ortaya çıkmaktadır.

iV- SUÇUN VARLIK BÜTÜNÜ OLARAK DEGİŞMEZ ÖZNİTE
LİKLERİ
Toplumsal gerçeklik, etik, düzgü boyutlu hukuk kuramları içinde
suç ve suç hukukuna ontolojik (varlıkbilinısel) açıdan; gerek bir feno
men/olgu/olay olarak, gerek bir hukuk konusu olarak gözlemlere yas
lanan fenomenlerden/olgulardan/gerçeklerden yola çıkıldığı zaman,
suçun varlık bütününün boyutlarının ve özniteliklerinin (karakteris
tik) şemasını, deyiş yerindeyse, enlem ve boylamlarını, yani geomet
risini çıkarsamak olanaklıdır.

A- HUKUKUN TOPLUMA VE İNSANA ÖZGÜ OLGU BOYUTU
AÇISINDAN
Hukukun insana ve topluma özgü olgu 35 boyutu açısından ele
alındığında, birinci olarak suç, toplum içinde yaşayan bir insan dav
ranışını ve toplumsal yaşamı/düzeni çağrıştırır. Gerçekten yukarıdaki
tanımdan da anlaşılacağı üzere, her şeyden önce suç, insana özgü
bir gerçekliktir. Bu açıdan suç, hekimi, ruhbilimciyi, psikiyatrı, hatla
edebiyatçıyı da ilgilendirir, nitekim ilgilendirmiştir. Ayrıca topluma
özgü bir gerçekliktir. Bu açıdan suç, özellikle toplunıbilimci ve hu
kukçuyu ilgilendirir, ilgilendirmiştir. Bu durumuyla suç olgusu, hem
özgün hem de karmaşık olmak üzere ikili bir yapı/göı'i.intü sergilc
mektedir36.
Çünkü suç, ancak toplum yaşamı ve dolayısıyla bu toplumu ya
şatan ve sürdüren bir düzende ve insanlar arası ilişkilerde söz konu-

35

Olgu (facıunı, Fakıum, Taısache, fail, facı, hıııo, heclıo, vak'a) süzdiğünün Batı
dillerindeki bu k.ır�ılıklan kar�ısında aslında olguculuk teriminin kar�ılığı,
"faktüalizın"dir (faetualism). Ancak Türk felsefesinde olguculuk terimi "poı.i
ıivizm" teriminin karşılığı ol.ırak yerleşmiş giirünmektediı: Biz de şimdilik bu
ycrle�ik uygulamaya uymaktayız. (Aynı göı·ü�: ôzle111, Kültür Bilimleri ve Kültür
Felsefesi, İstanbul, 2012, s. 15).

36 Ste/tıııi/Levasseıır/Bouloc , Droiı p6nal general, Paris, 2000, n. 1.
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su olabilir. Gerçekten tek başına yaşayan birinin suç işleyebileceğini
düşünmek olanaksızdır. Zira suç, ancak bir insan tarafından en geniş
anlamda bir başka insanın değerlerine karşı işlenebilir. Yalnız yaşa
yan bir insan ilkin kendisine karşı suç işleyemez. Kendini öldürme
(özöldürüm, intihar), toplumca onanmaz, ama suç değildir. Böyle bir
eylemde ne bir etkin özne (fail) olabilir, ne de edilgin özne (mağdur).
Dolayısıyla bir suçun söz konusu olabilmesi için suç eyleminin bir
insan tarafından yine insana özgü değerlerin en geniş anlamda sahibi
olan bir başka insana/kişiye karşı gerçekleştirilmesi zorunludur.
İkinci olarak suç, ancak sadece bir toplumsal yaşam ve düzen
içinde söz konusu olduğundan, kuşkusuz insanı da çağrıştırır. Çünkü
davranış/eylem olarak suç, sadece bir insan tarafından gerçekleştiri
lebilir. Davranışın/eylemin "etkin özne"si (fail) insandır.
Özetle toplumsallık/toplumculluk özniteliği ve insan varlığı,
suçun gerçekleşebilmesinin "ön koşullar''ıdır.
Demek suç, "toplumsal yaşama/düzene ilişkin ve toplumcul
insana özgü bir olgu"dur.
Üçüncü olarak suç, ilk insandan bu yana tarihin her dönemin
de, yerkürenin her yerinde ve her toplumda yaşanan bir olgudur.
Suçun sıfır olduğu hiçbir dönem ve yer bugüne dek görülmemiştir.
Bu yüzden bütün zamanlar boyunca Platon'un "Devlet"i, Tornrna
so Campanella'nın "Güneş Ülkesi" (La citta del sole) ya da Thornas
More'un "Düş Ülkesi" (Utopia) dışında suçun yaşanmadığı hiçbir top
luma bugüne dek rastlanmamıştır.
Bu konuda hiçbir duraksama ve tartışma söz konusu değildir; bu
nedenle de fazla söze ve ayrıntıya girmeye gerek yoktur.
Tarih, insanbilimsel (antropolojik) bir yaklaşımla, yani insanı so
mut olarak bütün "varlık koşulları" ile birlikte ele alındığı zaman şu
gerçek ortaya çıkmaktadır: "Yazılı tarih öncesi"nden (prehistoria)37
bu yana suçOuluk) olgusu, topluma ve toplumcu! insana özgü en eski
ve en sürekli bir gerçektir. Bütün bunlar hiç kw;kusuz bu olgunun
karmaşıklığını da sergilemektedir. Suç; insan gerçeği olarak tıbbın,
ruhbilimin, psikiyatrinin, edebiyatın; toplumsal yaşama özgü bir ger
çek olarak toplumbilimin (ve de hukukun) ilgilendiği somut bir olgu

37

Men.gii�uğlıı, İnsan Felsefesi, İstanbul, 1988, s. 145, 146.

Sami SELÇUK

102

ve olaydır. Öyle ki, kimi düşünürler suçun, yağmur, fırtına, hastalık
gibi salt doğal, bu nedenle de sıradan (normal) bir olgu olduğunu ileri
sürmüşlerdir38•
Sofokles, Eşil, Dante, Shakespeare, Balzac, Hugo, Dostoyevski,
Zola, Stendhal, Kafka, Yaşar Kemal gibi binlerce yazar39 ; Aristo, Pla
ton, Ermiş Augustinus, Ermiş Aquinalı Tomas, Bacon, Montesquieu,
Voltaire, Rousseau, Bcccaria, Hegel, Camus gibi yine binlerce düşü
nür suç(luluk) üzerinde durmuşlardır.
Bu alanda yazın (edebiyat) ve dogmatik hukuk bir yana bırakı
lırsa, şimdiden belirtmek gerekir ki, süreklilik ve küresellik sergile
yen suç somut bir fenomen,. olgu ve gerçek olarak, özellikle l 876'da
yayımlanan Lombroso'nun "Suçlu İnsan" (L'Uomo delinquente) adlı
yapıtından sonra bilimsel olarak incelenmeye başlanmıştır. Bu ince
lemeler, son dönemlerde gittikçe önem kazanan, yasa koyuculara ve
uygulamacılara yol gösteren çok disiplinli bir bilim dalı olan suçbi
limin (kriminoloji) doğmasına yol açmıştır. Kısaca soruna özellikle
neden-sonuç ilişkisi açısından yaklaşan bilim dalı, en geniş anlamıyla
"suçbilim" dir.
Demek suç, "süreklilik ve küresellik gösteren bir olgu"dur.
Dördüncü olarak suç, dışa yansıyan bir davranıştır/eyleme.lir.
İnsanın iç dünyasında kalan düşünceler, kararlar dış dünyaya yan
sımadığı sürece toplumu ve dolayısıyla hukuku ilgilendirmemekte
dir. Sözgelimi, bir insanın bir başkasının malını çalmayı düşünmesi,
hatta buna karar vermesi, ahlaka ya da dine aykırı ve kötü, ayıp ya

38

Sözgclimi, Durkheim, suçun bir hastalık olmadığını, suçun i�lenmediği bir top
lum di.işi.ini.ilemeyeceğini, hiç suç işlenmeyen bir toplumun hastalıklı olduğunu
ileri sürmüş, Tar<le tarafından şiddetle eleştirilmiştir Wıırkheiın, [C. Bali Akal],
Toplumbilinısel Yöntemin Kuralları, istanbtıl, 985, s. 91-98; Dıırkheinı, Le Crime,
le phenomenc normal, Szabo, Deviance et crimimılitc, "fcxtes, Paris, 1970, s. 77.
Ayrıca bakınız: Gassin, Criminologie, Paris, 1998, n. 191, 3 1 3 ; Pinatel, Crimino
logic, Paris, 1970, n. 4 2 ;

Piıuıtel,

La Pensce criminologiquc d'Emil Durklıeirn et

sa controverse avec Gabı-icl Tardc, Revue de scicnce criminelle et de droit pcmıl
compare, 1959,
435-443).

s.

39

Bkz: Enrico Ferri, (Selınin F:vriın), Sanat ve Edebiyatla Canileı� fstanbul, 1993;
lentricchia/McAıılifje, (Barış Yıldırım). Katilleı� Sanatçılar ve Tcrnı-istlcı; Tstanbul.
Ayrıntı, 2004; Bawille, (Ayşegül Sönmezay), Edebiyat ve Kötülük, 2004; Rııggiem,
(Berna Kılınçer), Edebiyat ve Suç, Sapma ve Kurmaca Sosyolojisi, 2009.

Suç, Sııçuıı öz Nitelikleri ve Tanımı

103

da günah sayılabilir. Ancak bu düşünce insanın içinde kaldığı, yani
gerçekleşmeyip dış dünyaya yansımadığı sürece hukukun ilgi alanına
girmeyecektir0•
Kuşkusuz tarihin her döneminde böyle olmamış; sözgelimi, Orta
çağ Fransa'sında kralı öldürmeyi düşünmek bile suç sayılmış, ardın
dan <la elbette kanıtlama sorunu ortaya çıkmış; bu sorun da işkenceye
yol açmıştır.
Demek suç, dış dünyaya yansıyan bir davranıştır/eylemdir.
Beşinci olarak suç, kural olarak bilinçli ve istençıi, kural dışı
olarak sonucu öngörülebilir olduğu halde öngörülmediğinden kına
nabilen bir insanın davranışıdır/eylemidir.
Gerçekten suçu ancak iyiyi kötüden ayırt edebilen, bilinçli, bu
yüzden de kınanabilen bir insan işleyebilir. Yeter ki, bu insanın dav
ranışı/eylemi istençli olsun, en azından davranışının sonucu öngörü
lebilir olsun.
Demek suç, kınanabilen insanın bilinçli, istençli ya da sonucu
öngörülebilen bir davranışıdır/eylemidir.

B- HUKUKUN ETİK BOYUTU AÇISINDAN
Hukukun etik boyutu açısından konuya yaklaşıldığında suç, suç
lu birey ile toplum düzeni arasında toplumun tepkisini kışkırtın bir
çatışmadır. Bir başka deyişle suç, toplum düzeni içinde insan gerek
sinmelerini karşılamak için insanlarca yaratılmış, manevi varlığı bu
lunun değerleri çiğneyen somut bir saldırıdır; bu yüzden de gözlem
lenebilir bir olaydır/olgudur41 •
Demek suç, insana özgü değerlerin örselenmesidir/ihlalidir/
çiğnenmesidir.

C- HUKUKUN DÜZGÜ (NORM) BOYUTU AÇISINDAN
Birinci olarak, değil mi ki suç, eylemler arasında toplumsal ya
şama ters düşen, toplumu derinden, en çok sarsan ve gözlemlenebilen
40

Mengiişoğlıı , Felsefeye Giı-i�. s. 70; Orıola n , l , n. 569, 570.

41

Stefcıni/Levasseıır!Boulııc, Drnit penal general, n. I; Pinaıel, Cı-iminologie, Paris,
1970, n. 2 1 , 22.
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bir olaydır, eylemdir; "katlanılamaz bir saldırı"dır; öyleyse hiçbir
toplumdan insanın kendi yarattığı bu değerlere saldırıda bulunulma
sına ilgisiz kalması, bunlara kaı·şı tepki göstermemesi beklenemez.
Kısaca insanlığı her dönemde kuşatan ve bir belaya dönüşen
suça/suçluluğa karşı hukuksal düzenlemelerle onun doğurduğu yı
kımları önlemeye çalışmak bir zorunluluktur.
Bu nedenlerle suçlar, binlerce yıl süren deneyimler sonucu, bu
değerlerin neler ve toplumu sarsan eylemlerin hangileri oldukları
ayıklanarak belirlenmiştir.
Dolayısıyla her suç, zorunlu olarak bir yaptın mı çağrıştırır ve ge
rektirir. Çünkü toplumun onamadığı eyleme karşı bir yaptınmın uy
gulanması kaçınılmazdır. Bu yaptırım öbür hukuk dallarındaki yap
tırımlardan çok daha başka ve suç hukukuna özgü bir· yaptırımdır;
hukuk düzenindeki yaptırımların en ağırıdır. Çünkü suç, yukarıda be
lirtildiği üzere, insan eylemleri arasında en ağll" yaptırıma müstahak
kötü bir fenomendir/olaydır/olgudur.
Burada uygulanan yaptırım (ceza ve/ya güvenlik önlemi) ise, suça
karşı "edilgin özne"nin (mağdur) tepkisinden çok, toplumun tepki
sini anlatır. Bu toplumsal tepki, suça en ağır yaptırımın uygulanma
sıyla somutlaşır.
Toplumun bu tepkisini düzenlemek ise hukukun işidir.
Demek suç, hangi eylemin suç olacağını ve hangi yaptırımı ge
rektireceğini hukuk düzeninin önceden belirlediği ve tanımladığı
bir kavramdır.
İkinci olarak, yukarıda da değinildiği gibi, tarihinı hiçbir döne
minde suç(luluk)la başa çıkılamamıştır. Bu nedenlerle suç(luluk),
kutsal kitaplarda betimlenen Kabil ve Habil çatışmasından42 bu yana,

42

Tevnıt, İncil, Kur'an ve hadislere göre, Adem ile Havva'nın birinci oğlu Kabil (Ca
bel, Ca·in, Kain, Kayn, Kayin) ikinci oğlu Habil'i (Abel, Havel). forkında değil
ken saldırarak ya da boğarak yahut da taşla, sopayhı üldürüı· ve tarihin ilk katili
olur. Musevi ve Hıristiyan kaymıklanrnı göre, çoban Habil'in sunduğu koyunu
Tann'nın kabul etmesine, kendi sunduğu buğday ve meyvenin reddedilmesine kı
zan ve bunu h;kanan çiftçi Kabil, Habil'i öldürür. Bu olayda öldürme güdüsünün
(saik) kıskançlık olduğu görüşü egemendir: Ancak bu kıskançlığın aşktan kuy
ıwklandığı iddiası d.ıha çok yaygınd11: Buna göre Habil ve Kabil'in kendi ikiz kız
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yani başlangıcından bugüne tarihin bütün dönemlerinde dinsel ya da
laik hukuk düzenlemelerinin konusu olagclmiştiı� Bir başka deyişle
sııç(lıılıık) olgusu ilk insanla, toplumla yaşıttır ve siirel<lidiı: Bu ne
denle de suç olgusu, hukukun ürünü değildir; hukuk, özellikle suç
hukuku suç fenomeninin, olgusunun ürünüdür43 • İspanya'nın Valen
siya kenti yakınlarında bulunan Remigia mağarasının duvarında, bir
oymak (klan) başkanının önünde ölüm cezasının yerine getirilmesi
resmedilmiştir. Cilalı taş dönemine ait olan resim iki konuyu dile ge
tirmektedir: Birincisi, ağır bir suçun, ikincisi de, ölüm cezasının o
dönemde bile var olduğunu44 • "On buyruk"ta insan öldürme, hırsız
lık, zina gibi kimi eylemler yasaklanmıştır. İsa'dan yüzyıllaı-ca önce
Hammurabi ve Hitit yasalarında, ibraniler'de, Hint'te, Çin'de, İran'da
suçlara ve cezalara rastlanmaktadır. Günümüzde uygarlık düzeyi ne
olursa olsun her ülkede birçok eylemi cezalandıran birçok yasa bu
lunmakta; yine her gün binlerce suç işlenmektedir.
Suç(luluk) da toplumların sürekli önlemeye çalıştığı ve savaştığı
en büyük belalardan biridir.
Demek suç, sürekli bir olgu olduğu için kolaylıkla önlenemeyen
"en eski, en yaygın bir olgu"dur.
Üçüncü olarak, suçun katlanılamaz nitelikte en eski ve en sürek
li bir gerçek olması, ister istemez toplumsal tepkinin belirlenmesini,
örgünleştirilmesini ve örgütlenmesini gerektirir. Gerek öğreti, gerek
hukuksal düzenleme açısından bu tepki , örgünleşme ve örgütlenme,

k,mk�lcri v.ırdıı: Biri öbürünün kız kardeşiyle evleneı.:ektiı: Ancak Kabil'in kendi
ikizi Habil'in ikizinden daha güzel olduğu için Kabil, kıskanıı· ve Habil'i öldürür
(Eski Ahit [Tevrat], Yaratılış [Tekvin], 5/17; Yeni Ahit, İbraniler, 1 1/4, 12/24; Matta,
23/35). Bu konuda fslam kaynakları daha çok Tevnıt'a uygundu!'. Buna göre, Tan
rı Kabil'in anmığanını kabul etmediği için Habil'i öldürmüştür. İbn-i İshak gibi
kimi bilginlere göre ise, Hıristiyan kaynakları gibi bu olayda bir aşk cinayeti söz
konusudur ve Kabil sonradan pişman olmuştuı·. İnsan öldürme ile ilgili en önemli
ayctlenlen biri Kur'an'ın aynı suresinde yer almaktadır: "Kim, bir cana kıymayan
ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarımıyan bir nefsi öldürürse bütün insanları
üldüırnüş gibi ohıı·. Kiın, bir nefsin yaşanıasımı katkıda bulunursa bütün insan
hırı yaşatmış gibi olur" (Maide, 27-32, Elımılılı Muhammed Hamdi Yuzll', Kuı..anı
Kerim Türkçe Meali'ndeki çevirisinden esinlenilmiştir [S. S.J).
43
44

Benzer görüş: �irıaıel, n 21.
•
Pradel, Droit penal, Paris, 1994, n. 2.
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amaç ve yöntem açılarından tarihin farklı dönemlerinde çok çeşitli
likler sergilemiştir45 •
Çünkü insanın yarattığı ve insana özgü değerler, toplumun uy
garlık düzeyine ve kültürlere göre değiştiğinden, değişik yerlerde ve
değişik toplumlarda, hatta aynı toplumda, aynı zaman diliminde bile
suç sayılan eylemlerde sürekli bir değişkenlik ve görecelik (nispilik)
görülmektedir.
Bu değişkenlikte/görecelikte, suçun tanımı açısından halkın, yasa
koyucunun, yargının, hatta öğretinin geliştirdiği ölçütler birbirinden
başka olduğu gibi, zaman içinde de her birinin ölçütleri ve dolayısıyla
suçun ve suça tepkinin tarihsel evrimi de değişiklikler sergileyebil
mektedir. Bu açıdan suçun tarihi, birbirini izleyeı-ek gelişen, ardışık,
döngüsel bir kültür tarihidir.
Demek suç, "değişkenlik gösteren görece bir olgu"dur.
Dördüncü olarak suç, kurulu (hukuksal) düzenin değerlerine
karşı haksız, düzeni yıkıcı, toplumca onanmayan bir davn.mış, daha
kapsayıcı bir terimle haksız bir eylemdir ve bir tür sapmadır.
Bu haksızlığın düzgüsel biçimde düzenlenmesi gerekir. Bu da ya
sal düzeni, daha yalın bir anlatımla yasayı çağrıştırır.
Demek suç, "eyleme özgü haksız, hukuka aykırı yasal bir
olgu"dur.
Suçun haksız ve dolayısıyla yasaklanmış bir eylem olması, bu ey
lemlerin neler olduklarının belirlenmesini gerektirir. Ancak toplumca
onanmayan her eylem suç değildir. Çağcıl düzenlerde hangi eylemle
rin suç olması gerektiğini belli bir erk (otorite) belirleı ·.
Bunu örgün kılmak ve yasallık ilkesinin geı ·eğine göre yerine ge
tirmek, yasa koyucunun görevidir. Dolayısıyla suç, bu boyutuyla yasa
koyucuya da hitap eder46 .
Bu en eski ve en belalı olguyu/olayı önlemeyi amaçlayan ve yasa
koyucuya yol gösteren bilim dalı ise, suç ve cezalandırma, daha kap
sayıcı deyişle yaptırım felsefesini yansıtan "suç politikası"dıı·.

4'i

Stefcıni/Levasseıır!Bouloc, Droiı pcmıl gcrıcnıl, n. 1.

46

Fiandaca!Mıısco, Dirillo pemıle, p.ırle generale, 1995, s. 129.

