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ÖNSÖZ

Hapishane tarihi veya "gözetim altında tutma ve ccza
landırma"nın tarihi birçok kimse için şaşırtıcı olmaktadır.
Çünkü "tarih" c;oğumuz için nihayette zaferlerin, büyük adam
ların yaptıklannın ettiklerinin anlatısıdır, daha doğrusu bir
kahramanlık öyküsüdür. lnsanlann insanlara egemen olmak
için geliştirdikleri yöntemler, bireysel veya ortaklaşa olarak
çekilen ve çektirilen azaplar, iktidarların bireyleri gözetim
altında tutmaya yönelik olarak oluşturduktan mekanizma
lar, disıplınler, işte bunlar "tanh olamaz". Çunku bunlan bıl
mezdcn gelmek istiyoruz.
Foucault bilmek istiyor ve tarihçiliğin XX. yüzyılın ba
şından beri kaybedenlerle daha fazla ilgilenmeye başlama
sıyla birlikte, o da bu akımın içinde yer alıyor. Foucault as
lında bir filozof, ama karşımıza c;oğu zaman bir tarihçi olarak
çıkıyor. Bir filozof tarihçi olunca da ortaya muazzam bir dil,
kavram ve olayları c;erc;evclcme biçimi sorunu çıkıyor. Fou
cault zaten felsefenin dilini zorlarken, bir de tarihin alışılmış
terminolojisini alt üst ediyor. Bu noktada sözü sevgili karde
şim Turhan Ilgaz'a bırakmak istiyorum. Foucault'nun Söyle
min Düzeni adlı kitabını Türkçeye çeviren sevgili Turhan,
yazdığı özsözde şunlan söylemektedir.
" ... Onun felsefesini açıklamaya kalkışmayacağım el
bette -buna kendimi yetkili de görmem, yeterli de-, ama Fou-

cault'yu okuyabilmenin böylesi bir anahtarı gerektirdiğini
söyleyebilirim.
"Toplum olarak felsefeyle alış-verişimiz, fazla bir içli
dışlılığımız yok. Dilimiz de pek yetmiyor açıkçası, felsefe
yapmaya. Kavramlanmız eksik çünkü... Felsefe, pratikte ya
rarlanacağımızı sandığımız bazı sloganları bize sağlıyorsa
ilgimizi çekiyor; işimize gelen bazı formüller sunabiliyorsa
"kültürümüze" buyur ediliyor. Ve çoğunlukla da "ahlik" ile
kanştınlıyor, "ahlak"mışçasına algılanıyor, "ahlak" ile -ve
tabii ki benimsediğimiz ahlak ile- çakıştığı oranda öğreni
liyor.
"Oysa ki bilgiyi sevmek olan felsefenin, insandan ve in
san düşüncesinden kalkıp, düşüncenin ürettiği nesnelere inen,
sonra bu nesnelerin evrimi içinde düşüncenin kendi kendine
açtığı yolların "arkeolojisine" gömülerek yeniden düşünceye
ve insana ulaşan sonsuz gel-gitleri söz konusu...
"Felsefenin çok çok uzaklannda düşünmeye, ya da düşün
düğünü sanmaya, düşünmekten çok konuşmaya ve genellikle
düşünmeden konuşmaya veya önce konuşup sonra düşünmeye,
düşünmeden eylemeye veya önce eyleyip sonra düşünmeye
alışmış bir toplumda, Foucault'nun felsefesi, kolay kolay için
den çıkılır gibi değil. Ve alabildiğine yabancı.
"Onun için yukarıda "Cinselliğin tarihi"ni anarken
"Türkçeleştirilmişti" demedim de, Türkçeye "sığdırılmıştı"
demeyi yeğledim. "Söylemin Düzeni" Türkçeye sığdınlmaya
çalışıldı.
"Avrupa felsefesinin yüzyıllardan beri yarattığı, kul
landığı, çekip çevirdiği kavramlarla oluş.turduğu söylemlerin
düzenini irdeleyen bir söylemi, o kavramlara olabildiğince
uygun kavramlar bularak Türkçeleştirmek gerekiyordu... Bu
Türkçenin anlaşılu olması gerekiyordu..• Üstüne üstlük, Fou
cault'nun söyleminin ayrılmaz bir parçası olan üshlbuna da
sadık kalmak gerekiyordu. Yeni orijinal metinde kaç cümle
varsa, çeviride de o kadar cümle olmalıydı... "
Bu söylenenlere aynen katıldığım için, yani ben de Fou-

cault'yu Türkçeye "sığdırmaya" çahşhğım için, onun üslılbuna
sadık kaldığım için, herhangi birşey ekleme ihtiyacını his
setmiyorum. Yalnız okuyucunun artık Türkçe olan herşeyi an
layacağı yanılgısından kurtulması gerekmektedir. Kavram
lar yalnızca dilsel aletler olmayıp, bize arkalarındaki ta
rihle birlikte konuk gelmektedirler. Bunlar hamburger veya
Coca Cola olmadıktan için, ısınldıklannda veya bir yudum
alındıklarında ne oldukları anlaşılabilir gibi şeyler değil
lerdir. Okuyucu kavramların arkasındaki tarihsel yoğrul
muşluklarla da haşır neşir olmadıkça kitap okuyucusu değil,
kitap "bakıcısı" olacaktır.
Bu kitap vesiles iyle ülkemizin entelektüel hayatının
büyük yaralanndan birine değinmek istiyorum. Bu kitap dört
kere yeniden dizildi. Çünkü ne yazık ki çoğumuzda iş namusu
yok, hayatın tek amacının ne pahasına olursa olsun maddeye
ulaşmak olduğu inancı egemen, bu yüzden insanlanmızın çoğu
yaptıktan işi sevmiyorlar. "Ne iş olursa yaparım" zihniyeti
bunun en açık göstergesidir. Eğer sevgili Mesut bozuk dizgileri
adam etme işini üstlenmeseydi, bu kitap kimbilir ne zaman
çıkardı?
Mehmet Ali Kı hçbay
Nisan 1992
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BİRİNd AYIRIM

MAHKÜMLARIN BEDENİ

Damiens 2 Mart 1757de "Paris kilisesinin cümle kapı
sının önünde, suçunu herkesin karşısında itiraf etmeye" mah
kum edilmişti; buraya " elinde yanar halde bulunan iki libre
ağırlığındaki bir ıneşaleyi taşıyarak, üzerinde bir gömlekten
başka birşey olmadığı halde, iki tekerlekli bir yük ara
basında götürülecekti; sonra aynı yük arabasıyla Greve mey
danına götürülecek ve burada kurulmuş olan darağaana çı
kartılarak memeleri, kolları, kalçaları, baldırlan kızgın
kerpetenle çekilecek; babasını öldürdüğü bıçağı sağ elinde tu
tacak ve kerpetenle çekilen yerlerine erimiş kurşun, kaynar
yağ, kaynar reçine ve birlikte eritilen balmumu ile kükürt
dökülecek, sonra da bedeni dört ata çektirilerek parçala
hlacak ve vücudu ateşte yakılacak, kül haline getirilecek ve
bu küller rüzgira savurulacakbr''.1
Gıızeltt d 'Alıısludıun2 "sonunda onu parçaladılar" diye
anlatmaktadır. "Bu sonuncu işlem \"Ok uzun sürdü, çünkü kul1 Pilus origiuhs d procüıım tl11 procis fait I Rolıat-fNnçois Dı,wiffls,
1757,c.llJ, ,. 372-374.
2 Cadu 4'.Aıııslfflfoı, 1 Nisan 1757.

3

lanılan atlar çekmeye alışık değillerdi; bu yüzden dört tane
ycnnc altı tane koymak gerekti, bu da yetersiz kaldı; talihsi
zin kalçalannı kopartmak için sinirlerini kesmek ve eklemle
rini baltayla parçalamak gerekti...
"Çok küfürbaz olmasına rağmen ağzından tek bir sövgü
bile çıkmadı; sadece korkunç acılardan ötürü müthiş çığlıklar
atıyordu ve çoğu zaman Allahım bana acı; lsa beni kurtar
diyordu. Seyirciler, ileri yaşına rağmen, zavallıyı teselli
etmek için bir anını bile ziyan etmeyen Saint-Paul papazının
mahkümun üstüne titremesinden büyük ders aldılar".
Ve talim subayı Bouton: "kükürt yakıldı, ama ateş o
kadar harsızdı ki, yalnızca ellerinin üst derisi biraz zarar
gördü. Sonra kollannı dirseklerine kadar sıvamış bir işken
ceci, bu iş için özel olarak yapılmış yaklaşık bir buçuk ayak
uzunluğundaki kerpetenle, önre onun sağ baldınnı, sonra sağ
kolunun iç kcsi�lerini, sonra da memelerini çekti. Bu işkena.'Ci
gürbüz ve güçlü olmasına rağmen, kerpetenin içine aldığı et
parçalannı çekmekte çok zorlanıyordu; bunlan kerpetenle iki
üç kere tutup, büküyor ve kopardığı parçalann herbiri alh
liralık bir ekü büyüklüğünde bir yara açıyordu".
"Çok bağıran ama küfür etmeyen Damiens, bu kerpetenle
çekmelerden sonra kafasını kaldınyor ve kendine bakıyordu;
kerpetenci bu kez kanşımın kaynadıği kazandan demir bir·
kepçeyle aldığı kaynar halitayı her yaranın üzerine boka
döktü. Daha sonra atlann koşumlanna iplerle bağlandı, son
ra da atlar kalça, bacak ve kol hizasından organlara koşul
dular".
"Mahkeme katibi sieur Le Breton bil'.Ç<>k kereler talihsiz
mahküma yaklaşarak, ona söyleyecek birşeyi olup olmadı
ğını sordu. Hayır diye cevap veriyordu; lanetlileri tasvir et
tikleri biçimde bağınyordu, bunu anlatmaya hiçbir şey yet
mez, her acıda şöyle bağınyordu: "Affet Allahım, Affet Efen
dimiz". Yukanda anlatılan bu kadar acıya rağmen, arada sı
rada kafasını kaldırıyor ve kendine cesaretle bakıyordu.
Adamlann uçlarını hala çektikleri ipler onu çok sıkı sanyor
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ve oıld cınlcttılınaz cl(llar çektlrtyorlardı. Sieur Le Breton ona
bir kez daha yaklaşarak, birşcy söylemek isteyip isteme
diğini sormuştu; hayır dedi. Günah çıkartıcılar ona birçok k�
reler yaklaşarak, uzun uzadıya konuşmuşlardı; uzatbklan
haçı samimiyetle öpüyordu; dudaklannı uzatıyor ve hep "Af
fet Allahım" diyordu.
"Atlann herbiri bir celladın yönetiminde olmak üzere,
organlan kendi doğrultulannda bir kere çektiler. Bir çeyrek
saat sonra aynı merasim tekrarlandı ve birçok kez tekrarla
nan denemeden sonra, sonunda atlar çekildi, yani sağ kola
bağlı olanlar kafaya doğru, kalçaya bağlı olanlar da kollara
doğru döndürüldü, böylece kollan eklem yerlerinden kopar
tıldı. Bu çekişler birçok kereler başansız bir şekilde tekrar
lanmıştı. Kafasını kaldmyor ve kendine bakıyordu. Kalçaya
koşulan atlann önüne iki tane daha bağlamak gerekmişti, bu
da at)ann say1sını altıya çıkartıyordu. Gene başan elde edi
lemedi.
"Nihayet cellat Samson sieur Le Breton'a bu işi bitirme
nin yolu olmadığını, ne de bu konuda bir umut olmadığını ve
bayların parça parça kopartılmayı isteyip istemediklerini
sordu. Kente inmiş olan sieur Le Breton yeniden ça� sarfedil
mcsi emrini verdi, _bu emir uygulandı; a!l'-1 atlara usanç gel
mişti ve kalçalara bağlı olanlardan bir• yere düştü. Günah
çıkartıcılar geri gelerek gene konuştular. Onlara diyordu ki
(kendim duydum): " Beni öpün baylar". Saint Paul kilisesi pa
pazı cesaret edemediğinden, bay Marsilly sol kolu bağlayan
iplerin altına geçti ve onu alnından öptü. Cellatlar araların
da toplandılar ve Damiens onlara mesleklerini yaptıkla
nndan ötürü küfür etmediğini, onlara kızmadığını söylüyordu;
kendi için Allaha dua etmeleri için yalvanyordu ve Saint
Paul papazına, ilk messe ayini sırasında kendi için dua etme
sini rica ediyordu.
"iki veya üç denemeden sonra cellat Samson ve etlerini
kopartarak çekmiş olanı ceplerinden birer bıçak çıkartarak
kalçalan gövdeden ayırdılar; tam koşumlu dört at ise onlar-
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dan sonra iki kalçayı götürdüler, yani önce sağ taraf, sonra da
sol taraf; daha sonra kollar için omuzlara ve bacaklar için de
kasıklara aynı şey yapıldı; hayvanlann tüm güçleriyle çeke
rek önce sağ, sonra da sol kolu kopartmalan için etleri nere
deyse kemiklere kadar kesmek gerekti.
"Bu dört kısım koparhldıktan sonra, g(lnah çıkartıcılar
onunla konuşmak için indiler; ama cellat onlara onun öldüğünü
söyledi, ama ben adamın kıpırdadığını ve alt çenesinin sanki
konuşuyormuş gibi gidip geldiğini görüyordum. Hatta cellat
lardan biri kısa bir süre sonra, gövdenin ana kesimini odun
yığınının üzerine atmak için kaldırdıklarında hAIA canlı
olduğunu söyledi. Atlann iplerinden çözülen.kol ve bacaklar,
darağacının kaidesinin hizasında hazırlanmış olan bir odun
yığının üzerine atıldı. Sonra gövdenin ana kısmı buraya ahldı
ve he-psi odun ve c;ok miktarda çalı ç ırpıyla örtüldü ve bu
odunlarla kanştınlan saman ateşe veri idi.
".... Mahkeme ilAmının hükmü gereği herşey kili haline
getirildi. Közlerin arasında bulunan sonuncu parçanın yanması
akşamın on buçuğundan sonra ancak tamamlanabildi. Gövde
nin ve etlerin yanması yaklaşık dört saat sürdü. Benim ve oğ
lumun aralannda yer aldığımız subaylar, bir takım oluşturan
okçularla birlikte, saat onbire kadar meydanda kaldık.
"Ertesi gün, çayırda ocak olarak kullanılmış yerde bir
köpeğin yatmış olmasından, defalarca kovalanmasına rağmen
hep buraya geri gelmesinden sonuçlar çıkartılmaya. kalkışıl
mıştır. Ama bu hayvanın burayı diğer yerlerden daha sıcak
bulduğunu anlamak güç bir iş olmasa gerektir":3
işte bundan üç çeyrek yüzyıl sonra, Loon Faucher tara(ın
dan "Paris Genç Mahk1lmlar Evi" için kaleme alınan yönetme
lik.4
"Madde 17. Tutuklular güne kışın saat alhda, yazın beş
te başlayacaklardır. Çalışma süresi her mevsimde günde do
kuz saat sürecektir. Günde iki saat eğitime aynlacakhr. Ça3 Ztkr. A.L.Zevaes, Dıımitns it �git:i4t, 1937, •· 201-214.
4 L. F•uchCI', Dt I• � da prisoıa, 1838, s. 274-282.
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hşma ve gün kışın saat dokuzda, yazın sekizde sona erecektir.
Madde 18. Kalkış . Tutuklular trampetin ilk çalışında
kalkmak ve sessizce giyinmek zorundadırlar, bu arada gözet
menler hücrelerin kapılannı açacaklardır. ikinci çalışta ya
taklannı yapmış durumda, ayakta olacaklardır. Üçüncüsün
de, sabah duasının yapıldığı tutukevi kilisesine gitmek üzere
sıraya gireceklerdir. Trampetin her çalışının arasında beş da
kika vardır.
Madde 19. Dua tutukevi papazı tarafından yapılacak
ve arkasından ahlAki veya dinsel bir metin okunacaktır. Bu iş
yanm saatten fazla sürmeyecektir.
Madde 20. Çalışma. Tutuklular yazın altıya çeyrek ka
la, kışın yediye çeyrek kala avluya inerler ve ellerini yi;.z
lerini yıkadıktan sonra, günün ilk ekmeği dağıtılır. Bunun ar
kasından atelyelere göre gruplanırlar ve çalışma yerlerine gi
derler; çalışma yazın saat altıda, kışın saat yedide başlar.
Madde 21. Ytmek. Tutuklular saat onda çalışma yerle
rinden aynlarak ycmc-khaneye giderler; avluda ellerini yı
kar ve bölükler halindıe toplanırlar. Yemekten sonra, onbire
yirmi kalaya kadar teneffüs verilir.
Madde 22. Okul. Saat onbire yirmi kala, trampet ça
lınmasıyla sıraya girilir ve okula birlikler halinde gidilir.
Sırasıyla okuma, yazma, çizim ve hesaba ayrılan dersler iki
saat sürer.
Madde 23. Tutuklular okuldan bire yirmi kala bölükler
halinde aynlırlar ve teneffüs için avlularına giderler, tram
pet çalmasıyla birlikte atelyeler halinde toplanırlar.
Madde 24. Tutuklular saat birde atelyelere varmış ol
malıdırlar: çalışma saat dörde kadar sürer.
Madde 25. Saat dörtte atelyclerden aynlarak avlulara
gidilir, tutuklular burada ellerini yıkar ve yemekhaneye git·
mek üzere bölükler halinde toplanırlar.
Madde 26. Akşam yemeği ve onu izleyen teneffüs beşe ka
dar sürer; tutuklular bu saatte atelyelere geri dönerler.
Madde 27. Çalışm.a yazın saat yedide, kışın saat sekiz-
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de kesilir; atelyelerde son kez bir ekmek dağıtımı yapılır. Bir
tutuklu veya bir gözetmen tarafından bazı eğitici veya duygu
landırıcı konularda yapılan çeyrek saatlik bir metin oku
masından sonra, akşam duası yapılır.
Madde 28. Tutuklular ellerini yıkadıktan ve avluda ya
pılan üst-baş denetiminden sonra, yazın yedi buçukta, kışın
sekiz buçukta hücrelerine gitmek zorundadırlar; trampetin ilk
çalınışında soyunmalı ve ikincisinde yatağa girmiş olmalı
dırlar. Hiicre kapılan kapatılır ve gözetmenler düzen ve ses
sizlik sağlamak için koridorlarda dolaşırlar".

***

işte bir azap çektirme ve zaman kullanımı. Bunlar aynı

suç�n yaptırımı olmamakta, aynı cinst,m suçları cezalandır

mama ktadırlar. Ama herbiri belli bir ceulandırma tarzını
çok iyi tanımlamaktadır. Onları bir yüzyıldan daha az bir
süre ayırmaktadır. Avrupa'da ve ABD'de ceza ekonomisinin
yeniden yaygınlaştığı bir dönemdir. Geleneksel adalet açı
sından büyük "rezaletler"in, sayılamayacak kadar çok ısla
hat projesinin dönemidir; yeni bir yasa ve suç teorisi, ceza
landırma hakkının siyasal ve ahlaki açıdan yeni bir meş
rulaştı rılması; eski kararnamelerin iptali, örf hukukunu.n
kaldırılması; "modern" hukuk sistemlerinin devreye sokul
ması: Rusya 1769, Prusya 1 780, Pennsylv.ania ve Toskana 1 786,
Avusturya 1788, Fransa 1791, Yıl iV, 1 808 ve 1810. Ceza huku
ku için yeni bir çağ.
Bu kadar çok değişiklik arasından bir tanesini ele ala
cağım: azap çektirmenin kalkması. Bugü n onu biraz ihmal et
me eği limi vardır; kendi dönemi nde herhalde fazlasıyla tum
turaklı sözler sarfcdilmesinc yol açmıştır; onu çözümlemeye
izin veren bir "insanileşme"nin tarafını herhalde fazlasıyla
tutan kolay ve vurgulu bir tavır söz konusu olmuştur. Ve eğer
büyük kurumsal dönüşümlerle, açık ve gc-nel yasa bütünleriylc,
birleşti rilmiş usul kurallarıyla karşılaştırılacak olursa öne8

mi nedir -hemen heryerde benimsenen jüri, cezanın esas olarak
ıslah edici karakterinin tanımlanması ve XIX. yüzyıldan beri
sürekli olarak vurgulu hale gelen bir eğilim olarak, cc:talann
suçlu bireylere uyarlanması-? Fizik yapı üzeı-inde hemen et
kili olmaktan uzaklaşan cezalar, acı çektirme sanatında belli
bir ağırbaşlılık, daha incelmiş, daha gizli kapaklı ve· gözle
görünür hallerinden uzaklaştırılmış bir acılar oyunu; daha
derinlerdeki bir düzenlemeye yönelik olan bu durum daha
fazla dikkat haketmckte değil midir? Her ne olursa olsun, bir
olgu açıkça ortadadıı": azap çektirilen, parçalanan, organları
kopartılan, yüzüne ve-ya omuzuna simgesel damga basılan,
canlı veya öl ü olarak teşhir <..-d ilen, seyirlik unsur halinC' geti
rilen beden birkaç onyıl içinde ortadan yokolmuştur. Beden,
ceza ile yıldırmanın ana hedefi olmaktan çıkmıştır.
XVI I I. yüzyılın so nuyla X IX. yüzyılın başında, bazı bü
yük tartışmalara rağmen, cezayı karanlık bir şenlik haline
çeviren uygulama yokolmaya yüz tutmuştur. Bu dönüşüm esna
sında iki süreç birbirlerine karışmıştır. Bunlar ne tamamen
aynı kronolojiye, ne de aynı varlık nedenlerine sahip olmuş
lardır. Bir yanda cezanın seyirlik bir unsur olmaktan çıkması
vardır . Cezanın törensel y�nı karanlığa bürünerek, artık yeni
b!r usul veya yönetim edimi haline gelme eğilimine girmiştir.
Suçun herkesin önünde itiraf edilmesi uygulaması Fransa'da
ilk kez 1 79 1 'de kaldırılmış, kısa süreli bir geri dönüşten sonra,
1 830'da yeniden kaldırılmıştır; kazığa bağlama ise 1 789'da

ilga edilmiştir; lngiltcrc için bu tarih 1837'dir. Avusturya, Is•

viçrc ve ABD'nin Pennsylvania gibi bazı eyaletlerinde uygu
lanan, mahkümların sokak ortasında ve şchirlerarası yollar
da çalıştırılmaları -demir boyunduruklu, çok renkli kıyafet
leri olan, aycıkları prangalı kürek mahkümları; bunlarla halk
arasında meydan okuma, küfür, alay, darbe, kin veya işbirliği
işaretleri biçiminde al ış verişler olmaktadır-5 • XV III. yüz
yılın sonunda veya XIX. yüzyılın ilk yarısında hemen hetyer-

--- - -

-- -- - -- -

S Robcrı Vaux, Notius, s. 45, Zikr., N. le Tcetcrı;, They wtrt' in prison, 1937,
,. 24.
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"'� kald ırılmıştır. Şiddetli ele ştirilere rağmen, teşhir Fransa'
Ja 183 1 'e kad ar sürmüştür -Re al "miğde bulandıno bir sah ne"
dcmckteydi- 6; Nisan 1 848'de sonunda kaldın hnıştır. Kürek
mahküml annın Brest'ten To ulon'a tüm Fransa yollannda sü
rükledikleri zincirlere gelince,. 1837'de onlann yerine siyah a
boy anmış h apish ane arabal arı geçmiştir. Ceza y avaş y avaş
bir sahne olmaktan çıkmıştır. Ve cezanın seyirlik unsur olar ak
içerebil eceği' her şey artık ol umsuz bir gösterge haline gel 
miştir; ce zanın bir tören h alinde sunul masının ortadan kalk
mas ıyla birlikte, cezanın "son aşamasının" d a suçl a karanlık
ili şkileri olduğundan k uşk u d uyul m ay a başl anmıştır : cez a
eğer suçu vahşilik bak ımınd an aşmıyo rsa, en az ından ona e şit
ol makta, seyircileri v azgeçirmeye niyetlendiği bir kıyıcıl ığa
al ıştırmakta, onl ar a s uçl ann s ıklığ ını göstermekte ; cell ad ı
bir c aniye, y arg ıç tan katile ben zetmekte, rolleri son and a ter
sine döndürmekte, uap çektirilen acıma ve hayranlık konusu

haline gelmektedir. Bcccaria bu durumu çok erke nden söyle
mişti : "bize �5 bir suç ol arak sunul an cinayetin soğu��n
lılıkla ve pişmanı���rnad an işlendiğini görüyoru:f7• Hal
lca. açık infaz-ar tık, şiddeti nycniden alevlendiği bir ocak ol a
rak görülmektedir.
Demek ki cezal andırma, ceza sürecinin en gizli parçası ol 
ma eğilimine girecektir. Bu da birçok sonuc a yol açmıştır. ade
ta gündelik ol an algıl ama al anını terkederek, soy ut algıl ama
al an ına girmiş; etkinliği artık göze görünür yoğunluğundan de
ğil de, kaçın ıl maz olmasınd an beklenir hale gelmiştir ; suç i ş
lemekten vazgeçi rtecek unsur art ık sahneye konulan iğrenç ti
yatro değil de, bu durum ol ac aktır; cezanın örnek olmaya yö
nelik mekanizmasının ç ark tan deği şmektedir. Bu olgudan
ötü rü adalet artık, in faz a eklenmiş ol an şiddeti halkın önün
de üstlenmekten vazgeçmi ştir. Onun d a öldürüyor veya vu
ruyor olması artık onun g ücünün yüceltil mesi değil de, kendi6 Pırrbımnıto A,şi'Dlni, 2.dJzl, c.XXJI, 1 Ar.1831.
7 C. de Beccaria, Traiu ıus diliıs et 4es ptiıv:s, 1764, F. H�le edisyonunda,
s. 101, burada atıflar 1856 tarihli bu edisyona yapılacaktır.
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liğinden yap ması ve sergileme mesi gereken bir unsur hali ne
gelmiştir. Yüz karası yeniden paylaştınlmaktadır : seyirlik
infazda darağacından ka rmaşık bir deh şet y ük selmekteydi;
bu şiddet aynı anda hem celladı, hem de mahktlmu kapla
maktaydı : azap çektirilen kişinin i çine dü ştüğü utancı acıma
veya şan haline dönüştürmeye her zaman hazır olmanın yanı
sıra, in faz yap 3n kişinin yasal olarak kullandığı şidde ti her
seferinde bir yüz karası haline c;evi rmckteydi. Ar hk rezalet
ve ışık başka bir şekilde payla şılacaktır; suçluy u olumsuz ve
tek yanlı işaretle damgalayacağı düşünülen h usus 11'8hk ümi
yetin kendisi haline gelmiş olarak kabul edilmekt edir : böy
lece danışmalar ve mahkeme kararı halka a çık hale gelmiş
in faz ise adale tin mahk üma dayatmaktan haya ettiği ek ,bir
utanç olmuştur; demek ki in faz artık uzakta ve gizlilik içinde
yer almaktadır. Ceza landırılmak çirkin, cezalandı rmak da
ha şerefli hale gelmiştir. Bunun sonucund.ı, .ad.aletin kendisi

ile verdiği ce za arasında çi fte bir ko ruma sistemi ortaya çık 
mıştır. Ceza in fa zı, idarenin adaleti bu yükten k urtardığı
özerk bir kesim haline gelme e �ilimine gi rmi ştir; infazın bü
rokrasinin içine dahil olmasıyla adalet örg ütü bu iç ağn 
sından kurt ulmaktadır. Fran sa'da hapishanelerin yöneti
minin uzun sü re içişleri bakanlığına ve kürek mahkümlannın
yattıklan zindanlann y önetiminin de bahriye veya sömür
geler bakanlığına bağlanmış olması karakteristiktir ve bu rol
payla şımının ötesinde , teorik yadsıma iş görmektedir : biz
yargıçlann verdiğimi z cezanın esasının cezalandı rmaya yö
nelik olduğun u sanmayınız, bu ceza dü zeltmeyi, ıslah e tme yi,
"iyile ştirmeyi " hedcflemek ted ır; bir ıslah tekniği , cezayı
kötülüğü kovma biçimine dönü ştü rmekte ve yargıçtan sefil ce
zalandırma m esleğinden kurta rmaktadır. Mode m adalet si s
teminde ve bu adaleti sağlayanlar arasında ceza vermeye
karşı bir utanma d uygus u vardir, ama bu duygu aşın heves
klrlığı her za man kıra mamaktadır; bu heveskar hk sürekli
artmaktadır : bu yarayı psikolog ve ahlik orto pedisinin küçük
memuru deşmektedir.
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Azap c;cktirme�in ortadan kalkması demek ki seyirlik
unsu run silinmesidir; a ma aynı zamanda bedenin tutuklanma
sıdır. Rush 1 787'de şöyle yazmışhr: "darağaçlannın, suçlula
nn b.ağlandıklan direklerin, işkence yerlerinin, kamçının, te
kerleğin azap çektirme tarihi içinde, geçmiş yüzyılların ve
akıl i le d inin insan zihni üzerinde az etkili olduğu ülkelerinin
ba.rbarl ıklarının işareti olarak kabul edilecekleri dönemin
geleceğini umut etmekten kendimi alakoyamıyorum'.s. Nite
kim, Va n Mccncn bundan altmış yıl sonra, Brükscl'dc ikinci
ceza kongresini açarken, çocukluk dönemini devrini doldurmuş
bir çağ olarak hatırlamaktaydı: "yerin üzerinde birçok teker
lekler, darağaçları, kazıklar, idam sehpaları gördüm"9 •
Damgalama lngilterc'dc (1834) ve Fra nsa'da 0 832) kaldırıl
mıştır; hainlerin parçalanması cezasını lngiltere 1 820'de ar
tık tam olarak uygulamaya cürct edememektedir (Thistlc
wood'un gövdesi parça lara ayrılmamıştır). Yalnızca kamçı
lama hala bazı cezalandırma sistemlerinde (Rusya, İngiltere,
Prusya) varlığını sürd ürmektedir. Fakat ceza uygulamalan
genci okırak edepli hale gelmişlerdir. Bedene dokunmamak
veya her halükarda mümkün olduğunca az dokunmak ve onda
bedenin kendisi olmayan birşcye ulaşmilk, Şöyle denilecektir;
hapishane, içeri kapa tma, zorla çalıştırma, kürek, ikamet
yasağı, sürgün -ki bunlar modern cezalandırma sistemlerinde
çok önemli bir yere sahip olmuşlardır- tamamen "fizik" ceza
lardır� para cezasının tersine, doğrudan bedene yöneliktirler.
Fakat ceza-beden ilişkisi, azap çektirmeye yönelik olanlar
dakilcrle aynı değildir. Beden burada araç veya aracı duru
mund adır: onu kapatarak veya çalıştırarak bedene müdahale
ediliyorsa, bunun -nedeni bireyi hem biT hak, hem de bir mal
varlığı olarak kabul edilen bir özgürlükten mahrum bırak
maktır. Beden bu cezalandırma yöntemiyle zorlama ve mah
rum bırakma, zorunluklar ve yasaklar sistemi içine alınmış
8

R.Rush, Sociıtty for promoting J'Olitiaıl tnquiries'de yaptığı konuşma, M N.
le. Tcctcrs, The Crııdlt of tht �nittntiıı,y, 1 935, s. 30.
9 Krş, Anrıııln dt lıı Chııriti.,11, 1 847, s. 529-530.
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olmaktadır. Fizik acı, bizzat bedenin acı çekmesi artık ceza
nın oluşturucu unsurları olmaktan çıkmışlardır. Ceza !andır
ma, bu dayanılmaz duygular sanatından, bir askıya alınan
haklar ekonomisine geçmiştir. Adaletin mahkumların beden
lerine müdahale etmesi ve ulaşması hala gerekiyorsa da, bu
artık çok daha derli toplu kurallara göre olacak ve daha
"yüksek" bir amacı hedefleyecektir. Bu yeni tutumun etkisiy
le, anatomi üzerinde oynayarak azap çektiren celladın yerini
koskoca bir teknisyenler ordusu almıştır: gözetmenler, hekim
ler, papazlar, psikiy atrlar, psikologlar, eğitmenler; bunlar
yalnızca mahkümun yanındaki varlıklarıyla, adaletin ih
tiyaç duyduğu methü scnayı ona yapmış olmaktadırlar; beden
ve azabın cezalandırmaya yönelik eyleminin nihai amacı ol
madığı konusunda ona güvence vermektedirler. Bunun üzerinde
durmak gerekir: bugün ölüm mahkümlannın son ana kadar he
kim gözetiminde olmaları gerekmektedir, böylece hekim onun
hayatınl sona erdirmçkle görevli memurlara, mahkü mların
rahatını sağlayan bir eza-dışı unsur olarak katılmış olmak
tadır. infaz saati yaklaşınca, mahkumlara teskin edici bir
iğne yapılmaktadır. Adli ar duygusunun üst yapısı: hayata
acının hissedilmesine engel olarak son vermek, bütün haklar
dan mahrum bırakırk,cn acı çektirmemek, acıdan arınd ınlmış
cezalar vermek. Sakinleştirici ilac;lara ve çeşitli teskin etme
usullerine başvurarak, bunların etkileri geçici olsa bile, bu
"bedendışı" ceza verme sisteminin doğrultusu üzerinde yer al
maktadır.
Modem idam infaz ayinleri bu çifte süreç -seyrin ortadan
kaldırılması, acının iptali- konusunda · tanıklık etmektedir
ler. Çeşitli Avrupa ülkelerindeki yasama faaliyetlerinin
herbiri kendi ritminde kalmak üzere, aynı hareket tarafın
dan taşınmışlardır: bunların hepsi için de, suçlunun suçuna
veya toplumsal statüsüne özgü bir işaret taşımayan aynı ölüm;
hic;bir aşınlığın önceden artırmadığı ve ceset üzerindeki bir
hareketin sonradan uzatmadığı bir an süren bir ölüm; bed enden
c;ok hayata müdahale eden bir infaz. Ölümün aynı anda hem
13

hesaplanmış kesintilerle geciktirildiği ., hem de birbirini iz
leyen bir dizi saldırıyla ağırlaştınldığı şu uzun süreçler arhk
söz konusu değildir. Hükümdar katillerini öldürmek için sah
neye konulan veya XVIII. yüzyılın başında H,ınging ıwt pıı
nishment 1 0 yazannın düşünü kurduğu, mahkılmu tekerlek üz.e
rinde gererek parçalara ayıran, sonra onu bayıltana kadar
kamçılayan, daha sonra açlıktan yavaş yavaş ölsün diye zin
cirlerle asan düzenlemeler artık söz konusu değildir. Mahkıl
mun bir toprak kalburunun içinde sürüklendiği (kafası kaldı
nm taşlanna çarparak patlamasın diye), kamının deşilerek,
ateşe atıldıklannı kendi gözleriyle görmesi için bağırsakla
nnın aceleyle çıkartıldığı; nihayet kafasının kesildiği ve
vücudunun parçalara ayrıldığı azaplar artık söz konusu dc
ğildir 1 1 . Bu ''bin kere ölme"nin sadece idam haline indirgen
mesi, cezalandırma eylemıne özgü yeni bir ahlAkın bütününü
tanımlamaktadır.
!ngiltere'de daha l 760'ta (Lord Ferrer'in asılması ola
yında ) bir asma makinesinin denemesi yapılmıştır (mahkıl
mun ayaklınnın altındaki destek çekilerek, uzun can çekiş
meler ve kurban iie cellat arasındaki sert çekişmeler engelle
necek ti). Bu makine geliştirilmiş ve 1783'te tam olarak benim
senmiştir; aynı yıl esnasında mahkQmların Newgate'ten Ty
bum'e kadar olan geleneksel geçitleri de kaldınlmış ve Gor
don Riots'daki hapishanenin yeniden inşa edilmesinden ya
rarlanılarak, N cwgate'e darağaçları kurulmuştur 12 • 1791 ta
rihli Fransız Ceza Kanununun ünlü 3. maddesi -"her ölüm
mahkQmunun kafası kesilir"- bu üçlü anlamı taşımaktadll':
herkese eşit ölüm ( "aynı dnstffl su(lar, SU(lunun mertebe ve du10 170l'de yayınlan.an yazan blltnıneyen metin.
11 W. Blackstone ııırafıncun uııv&r edilen, hıılnlcm! azap çekUnne, Co,,ı.
ı, coıü criıtıiıwl •glııi,, �v.1716,c. 1, ı. 105. Çrıirt, 1760 tı•
rihU eski kıırırııammln zıddına, lngtliz y...,...nın tnıanıuıı,ıı One
�rtmııya y()Mlik oldU,Undan, yorumcu ıunu ekleıMktecUr: "Seyri
delıtet wnd oluı bu azıp çütiruN.', ıuçlu � ııe de uzun 90ft ıa
ç.mekted!rN
U l(q., Oı. H.lbbert, T1v
of mi, 1966 yıy., •. 1>86.

,,.,..,.,.;,, ,.,,
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rumu her ne olursa olsun, aynı· dns cezalarla cezalandınhr
lar", daha 1 Aralık 1 789'da Guillo tin'in önerisiyle oylanan
hüküm böyle demekteydi); mahkılm başın�k bir ölü� ve bu
ölüm tek bir darbede ve Le Peletier'nin dediği gibi "uzun ve
buna bağlı olarak gaddar" azap çektirmeler olmadan sağla
nacaktır; son olarak da ceza yalnızca mahkılma verilecektir,
çünkü sox�\!!�n��ı ola� �!� -��. suçlunun ailesi için en
az yüz- kızartıcı olanıdır13• Mart 1 792'den itibaren kullanıl
maya başlanan giyotin bu ilkelere uygun mekanizmadır. Ölüm
bu makinede görülebilen, ama anlık bir olay haline indirgen
miştir. Yasa veya yasayı uygulayanlarla suçlunun bedeni ara
sındaki temas bir ana indirgenmiştir. Artık fizik çarpışma
yoktur; cellat burada artık özenli bir saatçininkinden başka
bir rol oynamamaktadır. "Deney ve mantık, eskiden bir suçlu
nun kafasını kesmek için uygulanan usulün, yasanın isteği olan
hayattan mahrum bırakmaktan daha korkunç bir azap
çektirmeye yöneldiğini kanıtlamaktadırlar; yasa infazın tek
bir darbede ve bir an içinde yapılmasını istemektedir; deney
ler bunu başarmanın ne kadar zor olduğunu kanıtlamaktadır
lar. Uygulanan usulün kesinliği açısından, bu uygulamanın sa
bit mekanik araçlara hağh olması ve bunlann güç ile etkileri
nin belirlenebilmesi gerekir. Etkisi hep aynı olan böylesine
bir makine yaptırtmak rahatlık sağlayacakhr; kafa kesmek
yeni yasanın hükmüne göre bir anda gerçekleşecektir. Bu alet
gerekli olmasının yanı sıra, hiç heyecan yaratmayacak ve
ancak şöyle bir farkcdilccektir"ıc, Giyotin, tıpkı hapishane
nin özgürlüğü kaldırması veya maddi bir cezanın mallara el
koyması gibi, adeta bedene hiç dokunmadan hayata son ver
mektedir. Yasayı,acı çekebilen bir bedenden çok, diğer hak
lan arasında varolma hakkına da sahip olan bir hukuk
öznesine karşı uygulamaktadır. Bizzat yasanın soyutlan13 Le Pelellcr de Salnt-Fargcau, Arclıiws P•rlnınııııires, c. XXVI, 3 Hazi
ran 1191, ı. 720.
14 A.Louls, Giyotin hakkında rapor, zlkr. Sıint-Edme, Dicliorı,w,,, ü

ı,irıııliıl, 1 82S, c. iV, ı. 161.
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masıdır.
Ancak, eza çektirmeye yönelik birşey kendini Fransa'da
infazların ılımlılığına bir süre dayatmıştır. Baba katilleri
-ve onlarla aynı düzlemde görülen hükümdar katilleri- dara
ğacına kara bir örtüyle götürülüyorla r; 1 832 tarihine kadar
burada elleri kesiliyordu. O tarihte ise el kesme kaldırılmış,
yalnızca matem tülü kalmıştır. örneğin 1836'da Freschi için
böyle olmuştur: "İnfaz yerine üzerinde bir gömlek, yalın ayak,
başında kara bir tül örtülmüş olarak götürülecektir; bir kapıcı

halka mahkumiyet ilamını okurken o darağacının üzerinde

teşhir edilecek ve ardından hemen idam edilecektir". Da
micns'i hatırlamak gerekir. Ve ölüm cezasına yapılan sonuncu
eklen tinin bir matem tülü olduğuna dikkat etmek gerekir.
Mahkum artık görülmemektedir. Mahkumiyet ilamının dara
ğacının üzerinde okunması, yalnızca çehresi olmaması gereken
bir ci nayetin duyurulmasından ibarettir. 15 Bedensel işkence
lerin sonuncu kalıntısı bedenin iptali olmuştur: beden bir ku
maşın altında saklanmaktadır. Üç kere yüz kızartıcı olan -an
ne katili, cşcinsel, katil- Bcnoit'nın idamı, yasanın el kesme
yi uygulamaktan vazgeçtiği ilk ebeveyn katli suçudur: "mah
kumiyet ilamı okunurken, o cellatlar tarafından tutulmuş ola
rak darağacının üzerinde ayakta duruyordu. Bu manzaranın
sergil,enmesinde dehşetli olan birşcyler vardı; geniş beyaz bir
kefene sarılmış, yüzü siyah bir matem tülüyle örtülmüş olan
anne katili sessiz kalabalığın bakışından kurtuluyor ve bu es
rarlı ve yaslı kıyafetin altında hayat kendini artık, ancak
biraz sonra bıçak altında sona erecek olan müthiş ulumalar
halinde belli cdiyordu"· 1 6
Demek k i fizik cezanın büı::_ük seyirlik unsur olmaktan
çıkması XIX. y'uiyı°lın başında gerçekleşmiştir; bedene azap
1 5 O dönemdeki sı k bir tema: bir suçlu ne kadar canavarca bir iş yapmışsa, o
kadar ışıklan mahrum kalmalıdır: Görmemek, gOrülmemı:k. Baba katili
için "demir bir kafes imal etmek veya onun ebedi sığınağı olacak, girile
mez bir hüae kazmak gerekirdi. De Molme, De l'lıumımiti � lois erimi·
rul.ln, 1890, s. 27>277.

16 Gouttr ıus tribuıwur, 30 Ağustos 1832 .
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c;cktirilmcmektc, acı nın sahnelenmesi artık ceza kapsamın
dan çıkartılmaktadır. Azap çektirmenin ortadan kalkması,
1830-1848 a rasında tamamen yerleşik hale gelmiş olarak ka�
bul edilebi lir. Tabii ki bu bütünsel önermenin bazı düzeltme
lere ihtiyacı vardır. Ônccliklc, dönüşümler ne tek bir blok ha
linde, ne de tek bir süreç doğrultusunda olmuşlardır. Gecikme
ler olmuştur. lngil tcrc .azap çektirme uygulamasının kaldırıl
masına, paradoksal olaTak en fazla karşı çıkan ülke olmuştur:
herhalde jüri kurumun un, kamuya açık yargılamanın, habeas
corpus ·a saygı gösterilmcsi !lin bu ülke adaletini model h..ılinc
getirmiş olmasından ötürü; ama herhalde esas neden olarak,
ceza yasalannın sertliğini 1 780-1 820 döneminin büyük toplum
sal karışıklı kları sırası nda azal tmak istememiş olmasından
ötürü. Remilly, Macintosh ve Fowcll Buxton, lngiliz yasaları
tarafından öngörülen eczaların sayısını ve ağırlığını hafiflet
me konusunda -Rossi bu cezalar için şu "korkunç kasaplık" de
mekteydi-· uzun süre başarısız olmuşlardır. lngiliz yasalarının
katılığı (en azından öngörülen cezalara il işkin olarak, çünkü
yasanın jüri üyelerine aşın görünmesi ölçüsünde uygulaması
gevşemektcyd i) bir mi ktar artmıştır bile, çünkü Blackstonc
1 760'ta lngiliz hukukunda yer alan idamlık 1 60 suc; saymai<
taydı ve bu rakam 1 8 1 9'da 223'e çıkmıştı. Bü tü nsel sü recin
1 760-1 840 arasında izlediği hızlanma ve gerilemeleri; Avus
turya, Rusya, ABD, Kurucu Meclis dönemindeki Fransa gibi ba
zı ülkelcrcteki ıslahat hızını; sonra A vrupa'da Karşı-Devrim
ve 1820-1848 yı llarının büyük toplumsal korkusu sırasındaki
gerilemeyi; isti sna mahkemeleri veya yasaları tara fından
getirilen az veya çok geçici değişiklikleri; yasalarla mahke
melerin gerçek uygulamaları arasındaki uyumsuzlukları (mah
kemeler yasamanın gerçek durumunu her za ma n yansı tma
maktadırlar) da hesaba katmak gerekir. Bütün bunlar, XVI II.
ile XIX. yüzyılların dönemecindeki evrimi çok düzensiz hale

getirmişlerdir.

Eklenmesi gereken nokta, dönüşümün esas bölümünün 1840'
lara doğru tamamlanmış olmasına rağmen, cezalandırma mc-
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kanizmalannın o sıralarda yeni bir işleyiş tarzına kavuşmuş
olmalanna rağmen, sürecin henüz tamamlanmanın uzağında
olduğudur. Azap çektirmenin azalması 1760-1840'lı yıllann
büyük dönüşümü esnasında kök salan bir eğilimdir; fakat ta
mamlanmamıştır ve azap çektirme uygulamasının Fransız ce
za sistemini uzun süre işgAl ettiği ve bugün bile onun içinde ye
rinin olduğu si:ylenebilir. Hızlı ve saklı ölümlerin makinesi
olan giyotin Fransa'da yasal ölüme ilişkin yeni bir ahlikı be
lirlemiştir. Fakat Devrim onu hemen büyük bir tiyatro ayini
nin kıyafetine büründürmüştür. Yıllar boyunca bir gösteri unsu
ru olmuştur. Onu Saint-Jacqucs engeline aktarmak, üstü açık
arabanın yerine üstü kapalı bir başkasını geçirmek, mahkumu
arabadan hemen idam yerine geçirmek, herkese uygun olma
yan saatlerde hızlı infazlar düzenlemek, son olarak da giyo
tini hapishane duvarlannın içine yerleştirmek ve onu halkın
ulaşamayacağı bir konuma koymak ( 1 939'da Weidmann'ın
idamından sonra), darağacının saklandığı ve infazın gizlice
yapıldığı (Buffet ve Bontemps'ın t 972'de Sante Hapishane
si'ndeki idamları) hapishaneye çıkan yollann kapatılma
ları, infazın adalet ile mahkumun arasındaki garip bir sır
halinde kalması ve seyirlik bir unsur olmaktan çıkması için,
olayı anlatan tanıklar hakkında dava açmak gerekmiştir.
Adli ceza olarak ölümün bugün bile derinliği itibariyle, ya
saklanması gereken bir seyir olarak kaldığını anlayabilmek
için, alınan bu çok sayıdaki tedbirleri hatırlatmak yeterli
dir.
Bedene yönelik müdahale de XIX. yüzyılın ortasında ta
mamen çözülmüş değildir. Ceza kuşkusuz bir acı çektirme tek
niği olarak artık eza üzerinde merkezlenmemektedir; esas
nesnesi bir mala veya bir hakka yönelik hale gelmiştir. Fa
kat zorunlu çalışma veya hatta hapis -tam bir özgürlükten
mahrumiyet- gibi bir ceza, hiçbir zaman bizzat bedenin ken
dini hedefleyen ek bir ceza olmadan uygulanmamıştır: gıda
tayınlaması, cinsel yoksunluk, dayak, hücre. Acaba bu, ka
patmanın istenmeyen, ama kaçınılamayan sonucu mudur? Ha-
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pishane fiili du rumda en · açık düzenleri itibariyle, her zaman
belli bir fizik acıya yer ve rmiştir. XIX. yüzy ılın ilk ya nsında
ceza siste mine s ıklıkla yöneltilen eleştiri (hapishane yeteri
kadar cezalandırrnamaktad ır : tutuklular daha az ac; kalır,
daha az üşürler, sonuc; olarak fakirlerin veya işçilerin çoğun
dan daha az yoksunluk çekerler ), aslında hiçbir zaman yok
e dilemeyen bir postülayı i şaret etmektedir : bir mahk ılrm!!!_
diğer insanlardan daha fazla acı çek mesi adildir. Ceza ek bir
fizik ac ıdan ayrıla mamaktad ır. Bedene ulaş mayan bir ceza
nedir ki?
De mek ki mode m ce za adaleti mekanizmaların ın "azaba
yönelik" bir dip tara fı varl ığ ın ı sürdürmektedir -bu dip tara
fa tamamen egemen olunamam ışt ır, ama bedene yönelik ol ma
y an bir ce zalandırma anlay ış ı tara fından giderek daha geniş
ölçüde olmak üzere üstü örtülmektedir-.

* **
Cezalardaki sertliğin son yüzy ıllar esnasında ha fifleme
si hukuk tarihçilerinin iyi bildikleri bir olgudur . Fakat bu
duru m uzun zaman bütüncül bir şekilde, miktara ilişkin bir
o lgu olarak algılanm ıştır : daha az gaddarlık, daha az acı ,
d aha fazla yumuşaklık, "insanlığa" daha fazla saygı. Fiili
durumda ise, bu dönüşü mlere cezaland ırma işleminin bizatihi
n esnesinde meydana gelen bir kayma eşlik et miştir. Yoğunluk
azal mas ı m ı? Belki. Kesinlikle olan ı i se , amaç değişikliği
d ir.
Ce za eğer artık en kat ı biçimleri itibariyle bede ne yönel
miyorsa, neye müdahale ' etmektedir ? Kura mcılar ın cevab ı
-bugün halA sona erme miş olan yeni bir dönemi 1760'1ar civa 
n nda başlatanlar ınki- basit, adeta aşikArdır. Bu cevap doğ 
rudan doğruya sorunun içinde yer alıyormu şa benzemektedir.
Madem ki bedene değil, o halde ruha müdahale edilmekte
cfir. Bedeni kudurtan ke faret cezasının yerine kalp, düşünce ,
i rade , ruhsal durum ü zerine derinle mesine etki eden bir ceza
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geçmelidir. Mably ilkeyi bir keresinde ebediyen geçerli ola
r.ık formüle etmi�tir: NEğcr deyim yerindeyse, ceza bedenden
çok ruha yönelik olmalıdır"1 7•
Önemli an. Gösterişli cezalandırma törenlerininin eski
çifti beden ve kan yerlerini bırakmaktadırlar. Sahneye yeni
bir kişi, maskeli olarak girmektedir. Belli bir trajedi artık
sona ermiştir; gölge halindeki siluetler, çehreleri olmayan
sesler, dokı.:nulmalan olanaksız varlıklarla birlikte bir ko
medi başlamaktadır. Adaletin cezalandıncı aygıtı artık bu
bedeni olmayan geı çeğe taşmak zorundadır.
Acaba bu, ceza uygulamasının yalanladığı basit bir teo
rik iddia mıdır? Bunu böyle kabul etmek acelecilik olacaktır.
Bugün cezalandırmanın bir ruhu doğru yola döndürmekten iba
ret olmadığı doğrudur; ama Mably'nin ilkesi mümince bir istek
olarak kalmamıştır. Modem ceza uygulaması boyunca onun et
kilerini izlemek mümkündür.
öncelikle nesnelerde meydana gelen bir ikame. Bu sözle,
aniden başka suçların cezalandınlmaya başladıklarını söyle
mek istemiyorum. Yasa ihlallerinin tanımlanması, bunların
ağırlık hiyerarşisi, hoşgörü sınırlan, fiilen hoşgörülen ve
yasal olarak izin verilen şeyler kuşkusuz iki yüz yıldan bu
yana büyük ölçüde değişmişlerdir; birçok suç dinsel otoritenin
belli bir kullanılış tarzına veya belli bir ekonomik hayat
tarzına bağlı olduklanndan ötürü suç olmaktan çıkmışlardır;
dine hakaret suç olma durumundan çıkmış, kaçakçılık ve
eviçinde yapılan hırsızlık suç değerlerinin hafiflemesine ta
nık olmuşlardır. Fakat bu kaymalar herhalde en önemli olgu
değillerdir: izin verilen ile yasaklanan bir yüzyıldan diğe
rine belli bir sabitlikte kalmıştır. Buna karşılık, ceza uygula
masının yöneldiği "suç" nesnesi derinlemesine değişmiştir. ce,
zalandınlan unsurun biçimsel tanımından çok niteliği, cinsi ve
bir bakıma özü değişmiştir. Yasaların nisbi sabitliği, hızlı ve
ince nöbet devirlerine barınaklık etmiştir. Suçlar ve kabahat17 G.de Mably, Dıt l.ı l�islıııioıt, Tetplıı Esnln, 1789, c. IX. s. 326.
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ıer adı altında, hep yasa tarafından tanımlanmış hukuki nes
neler yargılanmaktadır; ama aynı zamanda tutkular, içgüdü
ler, anormallikler, sakatlıklar, uyumsuzluklar, ortam ve ka
lıtımın etkileri de yargılanmaktadır; ırza geçmeler, ama ay
nı zamanda cinsel uyumsuzluklar da yargılanmaktadır. Aynı
zamanda damar atışları ve arzu da olan cinayetler yargı
lanmaktadır. Şöyle söylenecektir: yargılananlar bunlar de
ğildir; eğer bunlar anılıyorsa, bunun nedeni yargılanması gere
ken olaylan açıklayabilmek ve öznenin iradesinin su( içinde
ne denli bir yer tuttuğunu belirleyebilmektir. Bu cevap yeter
sizdir. Çünkü yargılananlar ve cezalandınlanlar bal gibi on
lardır, neden unsurlannın; arkasında yer alan bu gölgelerdir.
Bunlar, mahkeme karannın içinde yalnızca eylemin "koşul
lara bağlı" UJlSurlannı değil de, aynı zamanda tamamen baş
ka şeyleri dahil eden "hafifletici nedenler" aracılığıyla yar
gılanmaktadırlar: suçlunun tanınması, ona karşı duyulan be
ğeni, onun ile geçmişi ve suçu arasında bilinebilecek şeyler,
ondan gelecekte beklenebilecek şeyler. Bu gölgeler aynı za
manda, XIX. yüzyıldan beri tıp ile hukuk arasında tedavül
etmiş otan ve bir eylemi açıklama bahanesiyle aslında bir bi
reyi niteleme biçimi olan tüm bu kavramlar tarafından da
yargılanmışlardır (Georget'nin döneminin "canavarları",
Chaumi� sirkülerinin "psişik anormallikleri", çağdaş uzman
lann ''kötülüğe eğilimli" ve "uyumsuzlan"). Bu gölgelPr, kPn
dilerine, suçluyu "yalnızca yasaya saygı duyma arzusuna sa
hip değil, aynı zamanda bu yasaya saygı duyarak yaşar ve
kendi ihtiyaçlarını kendi karşılar" kılma işlevini yükleyen
bir ceza ile cezalandınlmaktadırlar; bu gölgeler, suçun yap
tınmı olmakla birlikte, mahkumun hal ve gidişinin dönüş
mesiyle değişebilen (kısalarak veya gerektiğinde uzayarak)
cezanın iç ekonomisi tarafından cezalandınlmaktadırlar; bu
gölgeler aynca, cezaya eşlik eden ve yasa ihlalinin yaptı
nmı olmayı değil de, bireyi denetlemeyi, onun tehlikeli olma
halini ortadan kaldırmayı, suç eğilimini azaltmayı hedef
leyen ve ancak bu değişimlerin sağlanmasıyla sona ercbilcn
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"güvenlik önlemleri" (ikAmet yasağı gözetim alhnda serbest
bırakma, cezai vesayet, zorunlu hbbi müdahale) tarafından
cezalandırılmaktadırlar. Mahkemede suçlunun ruhuna yal
nızca suçunu açıklaması ve onu hukuki sorumluluklar arasına
dahil edebilme kastıyla başvurulmamaktadır; eğer ruh bu
kadar büyük bir \'urguyla, bu kadar büyük bir anlama kaygısı
ve bu kadar büyük ''bilimsel" bir özenle davet ediliyorsa, bu
onu suçla beraber yargılamak ve ceza esnasında onu da hesaba
katmak için yapılmaktadır. Haber alınmasından karara ve
cezanın son kahntılanna varana kadar, cezalandırma ayini
nin tüm süreci esnasında, hukuki olarak tanımlanmış ve ya
saklanmış konulan iki katına çıkartan, ama aynı zamanda
çözen bir nesne alanı bu sürece dahil edilmiştir. Psikiyatrik
deney, ama aynı zamanda daha genel bir biçim altında olmak
üzere, suç antropolojisi ve suçbilimin ince eleyip sık dokuyan
söylevi burada belirgin işlevlerinden birini bulmaktad ırlctr;

yasa ihlallerini biiyük bi� cafcafla, bilimsel bilgiler elde edi
nilebilir nesneler alanına dahil ederek, yasal cezalandırma
mekanizmalanrun yalnızca ihlallere değil, aynı zamanda bi
reylere de müdahale etmelerini meşrulaştırmak; yalnızca bi
reylerin yaptıklarına değil kendilerinin ne olduklanna, ne
olacaklarına, ne olabileceklerine de müdahale etmelerini
meşrulaştırmak. Adaletin kendine sağladığı ruh eklentisi gö
rünüşte açıklayıcı ve sınırlayıcı, fiili durumda ilhak edici
dir. Demek ki yargıçlar, Avrupa'nın yeni ceza sistemlerini
devreye soktuğu 150-200 yıldan beri yavaş yavaş, ama kökleri
çok gerilere giden bir süreç içinde, suçlardan başka birşeyi,
suçlulann "ruhu"nu yargılamaya başlamışlardır.
Ve bizzat bu durumdan ötürü, yargılamaktan daha başka
bir iş yapmaya başlamışlardır. Veya daha kesin olmak üzere,
başka değerlendirme biçimleri bizzat hukuki yargılama tar
zının içine dahil olmuşlar ve bunlar yargılamanın esas kural
lannı değiştirmişlerdir. Orta Çağın hiç de kolay olmayan ve
yavaş yavaş geliştirdiği büyük soruşturma usulünden beri
yargılamak bir suçun gerçekliğini ortaya koymak, failini be-

22

lirlemek, bu kişiye yasal bir yaptmm uygulamakb. ihlalin
bilinmesi, sorumlunun bilinmesi, yasanın bilinmesi bir yargı
nın gerçek üzerinde temellenmesini sağlayan üç koşuldu. Oysa
ceza yargılamasının içine şimdi tamamen başka bir gerçeklik
sorusu dahil olmuştur. Artık ya:nızca "olay saptanmış mıdır
ve bir suç oluşturmakta mıdır?" diye sorulmamakta, 'bu olay
nedir, bu şiddet ve cinayet Aedir� Bunu hangi gerçeklik düze
yine veya alanına dahil etmek gerekir? Bu bir düş kurma, psi
kolojik tepki, bir çılgınlık anı mıdır, yoksa bir ahlak bozuk
luğu mudur?" diye sorulmaktadır. Arhk yalnızca 'bunun faili
kimdir?" diye sorulmamakta, aynı zamanda "bunu meydana
getiren nedensel süreç işe nasıl dahil edilmelidir? Failin bu
süreç içindeki yeri nedir? Köken nedir? i çgüdü, bilinçdışı, or
tam, kültür?" diye sorulmaktadır. Artık yalnızca "bu ihlalin
yaptınmı hangi yasada yer almaktadır?" diye sorulmamak
ta, aynı zamanda "en uygun çözüm hangisidir? Öznenin gelişi
mi nasıl öngörülebilir? En kesin olarak hangi şekilde ıslah
edilebilir?" diye sorulmaktadır. Bireye ilişkin olarak değer
lendirmeye, teşhise, öngörüye, kurallara yönelik bir yargıla
ma ceza yargılamasının bütün yapısının içine yerleşmiştir.
Hukuki mekanizma tarafından aranan bir başka gerçek daha
bu alana dahil olmuştur: birincısiyle iç içe geçmiş olan bu
gerçek, suçun doğrulanmasını garip bir bilimscl-h1Jkuki komp
leks haline getirmektedir. Anlam:ı bir olgu: delilik sorununu
nun ceza uygulaması içindeki gelişme biçimi. 1 810 tarihli ya
sada yalnızca 64. maddenin bir hükmü olarak yer almak
taydı. Öte yandan bu hüküm, eğer yasayı ihlal edPn kişi ey
lem esnasında delilik durumundaysa, ne suç, ne de kabahat bu
lunmadığını belirtmekteydi. Demek ki deliliğin saptanması
bir eylemi suç olarak nitelendirilmekten çıkartabilmektey
di: failin deli olması halinde yaptığı işin ağırlığı azalmıyor
ve cezasının da bu nedenden ctürü hafififletilmesi gerek
miyordu; suçun kendisi ortadan kalkıyordu. Demek ki bir ki
lu olarak ilan e ek mümkün d ilşiyi aynı anda d ·
i; u durum yargılama sürecini durduruyor ve adaletin eyle-
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min faili üzc-rindeki müd ah alesini ortadan kaldırıyordu.
Yalnızca deli olmasından kuşku duyulan suçlunun incelenmesi
nin değil , aynı zamanda bu incelemenin etkilerinin de mahke
menin kararından önce ve onun dışında ol ması gerekiyordu.
Oysa, XIX.yüzyıl mahkemeleri 64. maddenin anlamı konusun
da çok erkenden yanılgıya düş�şlerdir. Yargıtayın delilik
halinin ne h a fi f bir cezaya, ne°tıatt a beraate yol açmaya
cağını , yalnızca davanın düşmesine neden olacağını hatırla
tan birçok kararına rağmen, mahkemeler bizzat hükümlerinin
içine delilik sorusunu katmı şlardır . Hem deli, hem de suçlu
olunabileceğini kabul etmişlerdir; ne kadar fazla deli olunur
sa, o kadar az suçlu olunduğunu dü şünmekt edirler; kuşkusuz
suçludur, ama cezaland ırılmaktan çok kapat ılması ve tedavi
edilmesi gerekmektedir ; tehlikeli bir suçludur , çünkü göze
görünür bir şekilde hast adır vs . Ceza yasası açısından bun
ların hepsi de hukuki saçmalıklardı. Fakat içtihat ile bizzat
yasamanın izleyen 150 yıl boyunca hızlandıracakları bir ge
lişmenin hareket noktası burada yer almaktaydı: daha 1 832
re formu , hafi fletici nedenleri devreye sokarak, kavramın bir
hastalığın derecelerine veya bir yan deliliğin biçimlerine
göre basamaklandınlmasına izin vermekteydi . Ve ağır ceza
mahkemelerinin bazen asliye ceza mahkemelctjne kadar yay
gınl aşan , psikiyatri alanında bir bilirkişiye başvurma konu
sundaki genel uygulamalan, mahkeme karanrun her zaman
yasal yaptırımlara uygun olarak formüle edil mesine rağmen,
az veya çok gizli bir şekilde olmak üzere, normallik yar
gılan, neden sellik bağlantıl arı, muhtemel deği şiklik değer 
lendirmeleri, suçlulann geleceği konusunda tahminler içerdi
�ini göstermektedir . Bu işlemlerin, iyi dayanak tan ol an bir
yargılamaya dıştan katıldıklarını söyle ı:nek hata ol acaktır;
bunlar kara rın oluşma süreciyle doğrudan bü ıünl cşmektedir
ler. 64. maddenin ilk anlamına göre deliliğin suçu ortadan
kaldırmasının yerine, şimdi her suç ve limitte de her yasa ih 
lali meşru bir kuşku olarak, ama aynı zamanda talep edilebi 
lecek bir hak olarak delilik veya hiç değilse anormallik var-
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sayımını taşımaktadır ve mahküm eden veya beraat ettiren
karar yalnızca bir suçluluk yargılaması, yaphnm uygulayan
yasal bir karar olmakla kalmamakta; kendi içinde bir nor
mallik değerlendirmesi ve mümkün bir normalleştinneyc yö
nelik teknik bir hüküm taşımaktadır. Günümüz yargıcı -ha
kim veya jüri üyesi- "yargılamak"tan çok daha ba şka birşcy
yapmaktadı r.
Ve artık yargılamakta tek b�şma değildir. Ceza usulünün
uygulanması ve cezanı n infazı sırasında koskoca bir dizi ek
kararın kaynaşması vaTdır. Ama yargılamanın çevresindeki
küçük adalctlerin ve paralel yargıçlann sayıları a r tmıştır:
uzmanlar, psikiyatrlar ve psikologlar, infaz yargıçtan, eğit
menler, ceza yönetimi mcmurlan yasal cezalandırma yetkisi
ni parçalara ayırmaktadırlar: sanki bunlardan hiçbiri yargı
lama hakkını gerçekten paylaşmıyormuş gibidir, sanki bun
ların bazılannın karardan sonra mahkeme �arafından sapta
nan cezayı infaz ctmC?ktcn başka bi r yetkileri yokmuş ve
özellikle de geriye kalanlan -uzmanlar- bir yargıda bulun
mak için değil de, yargıca kararlannda yardımcı olmak üzere
müdahale ooiyorlarmış gibidir. Fakat mahkeme tarafından
tanımlanan cczalann ve güvenlik tedbirlerinin mutlak olarak
belirlenmediği andan itibaren, bu hükümlerin süreç esnasında
değiştirilebilir hale gel mesinden i tibaren; mahkümu n yarı
serbest konuma getiri lmeye veya şartlı tahliyeye "layık"
olup olmadığına karar verme hakkının yargılamayı yapan
ha kimlerin dışındaki kişilere bırakıldığı, bunların cezaya
son \'erebilir hale geldikleri andan itibaren, yasal «zalan
dırma mckanizmalan o nlara verilmiş olmakta ve durum on
ların değerlendirmeleri ne terkedilmektedir: bunlar yardımcı
yargıçlardır, a ma gene de yargıc;tırlar. Yıllardan beri ccza
lann infazı ve bunlann bireylere uyarlanması çerçevesinde
gelişen tüm aygıt, hukuki karar süreçlerini yavaşlatmakta ve
karar almayı mahkeme ilamının çok uzaklarına kadar gö
türmektedir. Psikiyatri uzmanlanna gelince, bunlar yargıda
bulunmayı kendilerine istedikleri katlar yasaklasınla r, 1 958
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genelgesinden beri cevap ve rmek zo runda olduk.lan üç so ru bir
incelensin: sanık tehlikeli bir du rum arzetmekte midir ? Cezai
yaptınm uygulanabilecek du rumda m1dır? Tedavi edilebilir
ve uyum sağlayabilir durumda nudır? Bu sorulann ne 64. mad
deyle , ne de sanığın eylem esnasındaki muhtemel deliliğiyle
bir ili şkileri vardır. Bunlar "so rumluluk" terimleri içinde yer
alan sorular değillerdir. Yalnızca in faz yönetimini, onun ge
rekliliğini, yarannı, mümkün etkinliğini ilgilendirmektedir
ler; bu so rular ancak şöylesine bir kodlanmış du rumdaki bir
kelime haznesi içinde tımarh anenin hapis haneden daha iyi
olup olmadığını; kısa mı yoksa uzun sü reli bir hapsetmenin mi
daha iyi olacağını; tıbbi bir tedavinin mi yoksa güvenlik ön
lemlerinin mi daha iyi olacağını işare t etmeye olanak ver
mektedirler. Psikiyatnn ceza alanındaki rolü nedir? Sorumlu
luk konusu 11da bilirkişi değil de, cezalandırma işinde danış
man olmaktadır; söz konusu kişinin "tehlikeli" olup olmadı
ğını, ona karşı nasıl korunulacağını, onu değiştirmek üzere
nasıl müdahale edileceğini, azarlamanın mı yoksa tedavi et
menin mi daha iyi olacağını söyleme işi on a aittir. Psiki
yatrik bilirkişilik, tarihinin iyice başlangıcında yasayı ih
lal eden kişinin yaptığı eylemdeki özgürlük p ayına ilişkin
gerçek "önermeler " formüle etmek durumunda olmuştur; şimdi
ise "tıbbi-hu kuki te davi" adı verilebilecek konuda bir hüküm
ilham et mesi söz konusudur.
Özetleyelim: yeni ceza sisteminin -XVIII. ve XIX. yüzyıl
lann büyük ceza kanunlan tarafından tanımlananı- işler ha
le gelmesinden beri, bütüncül bir usul süreci y argıçtan suçlar
dan başka birşeyi y argılamaya yönel tmiştir; kararlannda
yargılamaktan başka birşey yapmaya yönelmişlerdir; ve yar
gılama erki bir kesimi itibariyle, yasa ihlalini yargılayan
yargıçl annkinden başka kararlara aktanlmış hr. Bütün cezai
işlem hukuk dışı unsurlar ve kişileri bünyesine almışhr. Bun
da olağanüstü birşey olmadığı, hukukun kendine yabancı un
surlan y avaş yavaş özümlemesinin onun kaderi olduğu söyle
necektir. Ama modern ceza adaleti alanında bir nokta kendine
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özgüdür: eğer modem ceza adaleti kesimi bu kadar c;ok hukuk
dışı unsuru yükleniyorsa da, bu onlan hukuki olarak nitele
mek ve onları yavaş yavaş yalnızca ceza erkiyle bütünleştir
mek ic;in olmamaktadır; tamamen tersine bu, onlan cezai iş
lem içinde hukuki olmayan unsurlar olarak işletmek üzere ol
maktadır; bu, bu işlemin yalnızca yasal bir cezalandırma ol
masından kaçınmak için olmaktadır. 'Tabii ki bir karar ve
riyoruz, fakat bunun kökeninde istendiği kadar bir suç bulun
sun, gördüğünüz gibi bu karar bizim içi n bir suçluyu tedavi et
menin bir yolu gibi işlev görmektedir. Cezalandınyoruz,. ama
bu bir ifade biçimidir, aslında bir tedavi sağlamak istiyo
ruz". Bugün ceza adale ti ancak bu kendinden başka olan şeye
yapılan sürekli atıfta, hukuki olmayan sistemlere sürekli
olarak katılmayla işlemekte ve kendini meşrulaştırmakta
dır. Bu yeniden nitelemeye bilgi yoluyla bağlanmıştır.
Böylece cezaların artan yumuşamasının altında, onlann
uygulama noktalannın bir kaymasını saptamak mümkündür;
ve bu kayma boyunca koskoca bir yeni nesneler alanı, koskoca
bir yeni hakikat rejimi ve ceza adaletinin uygulanması konu
sunda şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sürü rol ortaya çık
maktadır. "Bilimsel" bir bilgi, teknikler, söylemler oluş.mak
ta ve cezalandırma erkinin uygulanmasıyla iç içe geçmekte
dirler.
Bu kitabın amacı: modem ruhun ve yeni yargılama erki
nin birbirleriyle bağlantılı tarihini; cezalandırma erkinin
desteklerini bulduğu, meşruluk noktalannı ve kurallannı sağ
ladığı, etkilerini yaydığı ve onun aşın özgüllüğünü maskele
yen, bugünkü bilimsel-hukuki bütünün soy ağacını çıkartmak.
Fakat bu modem ruhun yargı içindeki tarihi nereden iti
baren yapılabilir? Hukuk veya ceza usulü kurallannın ,evri
miyle yetinilecek olursa; ortaklaşa duyarlıktaki değişmeyi
kitlesel, dışsal, hareketsiz ve birinci bir olgu olarak, in
sanlıtın bir gelişmesi veya insan bilimlerinin bir gelişmesi
olarak değerlendirme tehlikesi bulunmaktadır. Durkheim'in
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yilptı�ı �ihi 1 ", ya lnızca genci toplumsal biçimlerin incelenme
si h,l linJl' ise, eczaların yumuşamalarının ilkesi olarak bi
reyse lllışmc sü reçlerini ortaya koyma tehlikesini taşımakta
dır, bun lar aslında daha çok yeni iktidar taktiklerinin ve
bunların .nasında da yeni ceza mekanizmalannın etkilerin
den biridirler. Burada sunduğumuz inceleme dört genel kurala
uymaktadır:
1 . Cezai mekanizmaları yalnızca "baskıcı" etkileri
nin, yalnızca "yaptınm"a yönelik yanlarının üzerinde mer

kczlc ndirmcmck, onları, ilk bakışta marjinal olsalar bile,

yolac;-abilecckleri tüm olumlu etkiler dizisinin içine yerleş
tirm�k. Buna bağlı olarak cezalandırmayı karmaşık bir top
lumsa l işlev o�arak ele almak.
2. CeZc1 landırma yöntemlerini yalnızca hukuk kuralla
rının sonuçları veya toplumsal yapıla rın göstergeleri olarak
değil de; iktidarın diğer usul lerinin daha genel olan alanı
içinde, kendi özgüllüklcrine sahip teknikler ola rak çözümle
mek. Cezalandırmanın üzerinden, siyasal taktik açısını ele
a lma k .
3 . Ceza hukuku tarihini ve insan bilimleri tarihini, ke
sişmeleri birine veya diğerine -veyahut belki de her ikisine

tercihe göre bozucu veya yararlı etki yapan iki ayn dizi ola

rak a lmak yerine, ortak bir matrisin olup olmadığını ve bun
ların her ikisinin birden "epistemolojik-hukuki" bir o luşum
sürecine bağlı olup olmadıklarını aramak; kısacası iktidar
teknolojisini, cezalandırmanın ilkesi ve insanileşmesi ile in
sanın tanınmasına yerleştirmek.
4 . Ruhun ceza adaleti sahnesine bu girişinin ve onunla
birlikte koskoca bir 'bilimsel" bilginin hukuki uygulama ala
nına katılmasının, bizzat gövdesi iklidar ilişkileri tarafın
dan kuşatılmış olan bir tarz dönüşümünün etkisinin sonucu olup
olmadığını aramak.

Sonuç olarak, cezalandırma. yöntemlerinin dönüşümünü,

18 E. Dwkhclm, "Deux lois de l'holution pm.alc·, Annlt sociologiııııt, iV,
lS.99-1900.
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içinde iktidar ilişkilerinin ve nesne bağlantılarının ortak ta
rihinin okunabileceği bir beden siyasal teknolojisinden itiba
ren incelemek. Böylece iktidar tekniği olarak ceza yumuşama
sının c;özümlenmesi aracılığıyla, aynı anda hem insanın, ru
hun, normal veya anormal bireyin cezai müdahale nesneleri
olarak suçu nasıl katladıklarını ve hem de kendine özgü bir
tabi kılma tarzının, "bilimsel" statülü bir söylemin bilgi nes
nesi olarak insanı nasıl ortaya çıkardığı anlaşılabilir.
Fakat ben bu yönde c;alışan ilk kişi olduğum iddiasında
değilim.19

***
Rusche ve Kirchheimer'ın büyük kitaplarından20 belli
sayıda esas atıf noktasını akılda tutmak mümkündür. Önce
likle, cezalandırmanın herşcyden önce (eğer tamamen değilse)
suçlan bastırmanın bir bic;imi olduğu, ve bu rol içinde toplum
sal figürlere, siyasal sis temlere veya inançlara göre sert veya
hoşgörülü olacağı, kefaret ödetmeye dönük olacağı veya bir
telafi elde etmeye bağlı kalacağı, bireylerin takibine veya
ortaklaşa sorumlulukların işe katılmasına yaslanacağı yanıl
samasından kurtulmak gerekir. Yapılması gereken daha c;ok,
"somut cezalandırma sistcmleri"ni çözümlemek, onları yal 
nızca toplumun hukuki donanımının, ne de temel ahlaki ter
cihlerinin açıklayabildiği toplumsal olgular olarak incele
mek; onları suçlara uygulanan yaptırımlann tek unsur oJma
dığı işleyiş alanında yeniden yerleştirmek; cezai tedbirlerin
yalnızca bastırmaya, engellemeye, dışlamaya, yoketmeye
olanak veren "olumsuz" mekanizmalar olmadıklarını, bun
ların desteklemekle yükümlü olduklan koskoca bir dizi ol um19

Bu kitabın G.Deleuze'e ve F. Guattcri'yle birlikte yaptığı çalışmaya
ncler borçlu olduğunu ahflıır veya dipnotlarla hiçbir şekilde ölçemem.
R.Castel'in Psychıııulisme'ini de birçok sahifede zikretmem vı: P. Nora'
ya ne kadar borçlu olduğumu söylemem gerekirdi.
20 G. Rusche ve O. Kirchhcimer. Pıınish�nl ıınd soc�I structıırts, 1939.
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lu ve yararlı dizgeye bağlı olduklannı göstermek (ve bu yön
J�, cğcT yasal cezalar yasa ihlallerinin yapbnmlan olarak
gösterilmişlerse, bunun karşılığı olarak ihlallerin ve bunlann
takibinin tanımı cezalandınna mekanizmalannı ve bunlann
işleyişlerini desteklemek için yapılnuşhr). Rusche ve Kirch
heimer çeşitli cezalandırma rejimlerini, etkilerine kaynaklık
eden üretim sistemleriyle bu hat üzerinde ilişkilendirmiş
lerdir. Böylece köleci bir ekonomide, cezalandırma mekaniz
malan ek bir emek-gücü sağlamak -ve savaşlar veya ticaret
ile sağlananının yanı sıra "sivil" bir kölelik oluştunnak- gibi
bir role sahip olacaktır; feodaliteyle ve para ile üretimin pek
gelişmedikleri bir dönemle birlikte, bedeni cezalarda ani bir
artışa tanık olunacaktır -örneklerin çoğu itibariyle beden
ulaşılabilir tek mal varlığıdır-; ıslahane -genel Hastane,
Spinhuis veya Rasphuis-, zorunlu çalışma, ceza olarak çal:
şılan manüfaktürler ticari ekonominin gelişmesiyle ortaya çı
kacaklardır. Fakat endüstriyel sistem serbest bir emek-gücü
piyasası talep ettiğinden, zorunlu çalışmanın cezalandırma
mekanizmalan içindeki payı XIX. yüzyılda azalacak ve onun
yerine ıslah amaçlı bir hapiste tutma geçecektir. Hiç kuşku
suz bu kah korelasyona ilişkin olarak birçok itirazda bulunu
labilir.
Fakat herhalde, bizim toplumlanmızda cezalandırma
sistemlerinin belli bir beden "ekonomi politiği"nin içine yer
leştirilmesi gerektiğine, bu sistemlPrin şiddetli veya b.nlı ce
zalara başvunnasalar bile, hapseden veya ıslah eden "yumu
şak" yöntemler kullandıklannda bile bedenin söz konusu ol
duğuna -bedenin ve güçlerinin, yarannın, yumuşak başlılığı
nın ve boyun eğmesinin söz konusu olduğuna- ilişkin şu genel
konu akılda tutulabilir. AhlAki fikirler veya hukuki yapılar
tabanı üzerinde yer alan bir ceza tarihi yapmak kesinlikle
meşrudur. Fakat acaba bu tarihi, arbk amaç olarak yalnızca
suçlulann gizli ruhunu hedeflemediklerini iddia etmelerin
den sonra, bir beden tarihi temeli üzerinde yapmak mümkün
rrı1dür?
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Tarihçiler beden tarihine el a talı uzun zaman olmuştur.
BcJcni bir nüfus veya tanhsel bir patoloji alanında incele
mişlerdir; bedeni ihtiyaçlann ve iştahlann makamı, fizyolo
jik süreçlerin ve metabolizmalann yeri, mikrop veya viriis
saldınlannın hedefi olarak incelemişlerdir: tarihsel süreçle
rin varoluşun tamamen biyolojik tabanı olarak kabul edilebi
lecek şeyle ne kadar bağınblı olduklarını ve toplumlann ta
rihinde, basillerin dolaşımı veya ömür süresinin uzaması gibi
biyolojik "olaylar"a hangi yerin tanınması gerektiğini göster
mişlerdi r2ı . Fa kat beden aynı zamanda siyasal bir alanın
içine de doğrudan dalmış durumdadır; iktidar ilişkileri onun
üzerinde doğrudan bir müdahale meydana getirmektedirler;
onu kuşatmakta, damgalamakta, terbiye etmekte, ona azap
çektirmekte, onu işe koşmakta, törenlere zorlamakta, ondan
işaretler talep etmektedir. Bedenin bu siyasal olarak kuşahl
ması karmaşık ve karşılıklı ilişkilere göre, onun ekonomik
kullanımına bağlıdır; bedenin iktidar ve egemenlik ilişkileri
tarafından kuşatılmasının nedeni büyük ölçüde, üretim gücü
olmasından kaynaklanmaktadır, fakat buna karşılık bedenin
iş gücü olarak oluşması ancak, onun bir tabiyct ilişkisi içine
alın�sı ha linde mümkündür (burada ihtiyaç aynı zamanda
özenle düzenlenen, hesaplanan ve kullanılan siyasal bir araç
tır); beden ancak hem üretken beden, hem de tabi kılınmış
beden olduğunda yararlı güç haline gelebilmektedir. Bu tabi
kılma durumu yalnıua ya şiddet, ya da ideoloji .ıraçlanyla
elde edilebilmektedir; doğr�dan ve fizik de olabilir, güce
karşı güç kullanılabilir, maddi unsurlara yönelebilir ama bu
yüzden şiddete yönelik olmay�bilir; hesaplanmış, düzenlen
miş, teknik olarak düşünülmüş olabilir; ince olabilir ve rıe si
laha, ne de teröre başvurabilir, ama gene de fizik düzlemde
kalabilir. Yani tam olarak bedenin işleyişinin bilimi olma
yan bir beden "bilgisi", ve onlan yenme yeteneğinden daha
fazla birşey olmak üzere, onun güçlerine bir egemen olma ola21

Krş,E.Le Roy-Ladurie,·L'Histoire immobile-, Anıuus, Mayıs- Hazir�n
1976.
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bilir: bu bilgi ve bu egemen olma, bedenin siyasal teknolojisi
olarak adlandınlabilecek şeyi oluşturmaktadırlar. Bu tekno
loji tabii ki dağınık, sürekli sistematik söylemler halinde na
diren formüle edilmiş durumdadır; çoğu zaman yamalı bohça
gibidir; çok dağınık usuller ile aletleri devreye sokmaktadır.
Sonuçlannın tutarlığına rağmen, çoğu zaman c;ok biçimli bir
düzenlemeden ibarettir. Üstelik onun yerini ne belirli bir kuru
mun tarzı içinde, ne de bir devlet aygıtı içinde belirlemek
mümkündür. Bunlar ona başvurmakta; onun bazı süreçlerini
kullanmakta, değerlendirmekte veya dayatmaktadırlar. Fa
kat bizzat kendisi, mekanizmaları ve etkileri itibariyle ta
mamen başka bir düzeyde yer almaktadır. Bir bakıma aletle
rin ve kurumların devreye soktukları, ama geçerlik alanı bir
bakıma bu büyük işleyişler ile maddilikleri ve. güçleriyle bir
likte bizzat bedenlerin arasında yer alan bir iktidar mikrofi
ziği söz konusudur.
Oysa bu mikrofiziğin incelenmesi burada uygulanan ikti
darın mülkiyet olarak değil de, bir strateji olarak kabul edil
mesini; iktidarın egemenlik etkilerinin bir "sahiplenmeye"
değil de, düzenlemelere, manevralara, taktikle:-e, tekniklere,
işleyişlere bağlanmalannın; onda elde tutulabilen bir ayrıca
lıktan daha çok, her zaman gergin, her zaman Faaliyet halin
de olan bir ilişkiler ağının keşfedilmesini; ona model olarak
bir devir işlemini gerçekleştiren sözleşme veya bir alanı ele
geçiren fetihten çok, sürekli c;apışmayı almak gerekmektedir.
Sonuç olarak, bu iktidarın kendini tutmaktan çok icra edil
diğini; egemen sınıfın kazanılmış veya muhafaza edilmiş
"ayrıcalığı" değil de, onun stratejik konumlarının bütünsel so
nucu olduğunu kabul etmek gerekir -egemen olunanlann konu
munun dışa vurduğu ve bazen de sürdürdüğü etki-. Öte yandan
bu iktidar "ona sahip olmayanlar"a yalnızca bir zorunluk ve
ya yasaklama olarak uygulanmamaktadır; onlan kuşatmak
ta, onların içinde ve onların uzantısından geçmektedir; tıpkı
onların ona karşı olan mücadelelerinde, onlann üzerindeki
mücadelelerinden destek aldıkları gibi, bu iktidar da egemen
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olunanlardan destek almaktadır. Bunun anlamı, bu ilişkilerin
toplumun iyice derinliklerine indiği, bunlann devletin yurt
taşlarla ilişkilerinde veya sınıflar arasındaki sınırda yerleş
medikleri ve bunlann bireyler, bedenler, hareketler ve tavır
lar, yasanın veya yönetimin genel biçiminde yeniden üremekle
yetinmedikleridir; süreklilik varsa da (nitekim bunlar bu bi
çim üzerinde, koskoca karmaşık bir çarklar dizisine uygun ola
rak iyice eklemleşmektcdirler), benzerlik ve türdeşlik değil
de, mekanizmanın ve tarzın özgüllüğünün olduğudur. Nihayet
bunlar tek bir anlam taşımamaktadırlar; sayılamayacak ka
dar çok karşılaşma noktasının; herbirinin kendi çatışma, mü
cadele ve güç ilişkilerinde hiç değilse geçici olan tersine dön
me tehl ikesini taşıyan istikrarsızlık odaklarını tanımla
maktadırlar. Bu "mikroiktidar"ların devrilmeleri demek ki,
ya hep ya hiç , yasasına uymamaktadırlar; bu devrilme ay
gıtların yeni bir denetimi veya yeni bir işleyişi veyahut ku
rumların bir tahribi tarafından bir kerede ebediyen geçerli
olmak üzere kazanılmış durumda değildir; buna karşılık bu
yerelleşmiş olaylardan hiçbiri, içine hapsedildiği şebekenin
tümünün üzerinde meydana getirdiği etkilerin dışında, tari
hin kapsamı içinde yer almamaktadır.
Belki de, bilginin ancak iktidar ilişkilerinin askıya
alındığı yerde olacağını ve bilginin ancak onun emirlerinin,
taleplerinin ve çıkarlannın dışında gelişebileceğini düşündü
ren koskoca bir gelenekten de vazgeçmek gerekmektedir. Da
ha çok, iktidarın bil · üretti ini (ve bunu yalnızca bilgiyi ya
rarlandı ıçın teşvik ederek veyahut da yararlı olduğu için
uygulayarak yapmadığını), iktidar ve bilginin birbirlerini
doğrudan içerdiklerini; bağlantılı bir bilgi alanı oluşturma
dan iktidar ilişkisi olamayacağını, ne de aynı zamanda ikti
dar ilişkil�rini vars;ıymayan ve oluşturmayan bir bilginin ve

bilgi alanının olamayacağını kabul etmek gerekir. Demek ki
bu 'Thtidar-bilgi" ilişkilerini iktidar sistemine nazaran ser
best olacak veya olmayacak bir bilgi öznesinden itibaren çö
zümlemek gerekir; bunun tersine, bilen öznenin, bilinecek nes33

nelerin ve bilme tarzlannın, iktidar-bilgi arasındaki bu kar
şılıklı temel kapsamlann ve onlann tarihsel dönüşümlerinin
etkileri olduklarını gözönüne almak gerekir. Kısacası, ikti
dara yararlı olan veya ona ayak direyen bir bilgiyi üretecek
olan bilgi öznesinin faaliyeti değil de; iktidar-bilgi, onlan
kat'eden ve onlan oluşturan, mümkün bilgi biçimi ve alan
lannı belirleyen süreçler ve mücadelelerdir.
Bedenin siyasal olarak kuşatılmasının ve iktidann mik
rofiziğinin çözümlenmesi, böylece şiddet-ideoloji zıtlığından
-iktidara ilişkin olarak-, mülkiyet istiaresinden, sözleşme
veya fetih modelinden vazgeçilmesini; bilgiye ilişkin olarak,
"ilgili" ile "ilgisiz" arasındaki zıtlıktan, bilgi modelinden
ve öznenin önceliğinden vazgeçilmesini gerektirir. Kelimeye
Petty ve çağdaşlannın XVII. yüzyılda yükledikleri anlam
dan farklı bir anlam yükleyerek, siyasal bir "anatomi"nin
düşünü kurmak mümkündür. Bu, bir ''beden" olarak kabul edi
len (unsurlan, kaynakları ve güçleriyle birlikte) bir devletin
incelenmesi olmayacaktır, ama küçük bir devlet gibi kabul
edilen bedenin ve çevresinin de incelenmesi olmayacaktır. Bu
siyasal "anatomi"de "siyasal beden", insan bedenlerini ku
şatan ve onlan bilgi nesneleri haline getirerek tabi kılan ik
tidar ve bilgi ilişkilerine silah, menzil, iletişim yolu ve des
tek noktası olarak hizmet eden maddi ve teknik unsurlann
bütünü olarak ele alınacaktır.
Söz konusu olan, cezalandırma tekniklerini -ister azap
çektirme ayini içinde bedeni ele geçirsinler, ister ruha hitap
etsinler- bu siyasal bedenin tarihinin içine yerleştirmektir.
Cezalandırma uygulama)annı hukuki teorilerin sonucu ol
maktan çok, siyasal anatominin bir bölümü olarak ele al
maktır.
Kantarowitz22 eskiden, "kralın bedeni"ne ilişkin, dikkat
�kici bir çözümleme yapmıştır: Orta Çağda oluşmuş olan hu
kuki teolojiye göre bu çifte bir bedendir, çünkü doğan ve ölen
22 E. Kantarowitz, T1ıe öng's tıoo boılia, 1959.
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geQCİ unsurun dışında, zaman boyunca yerli yerinde kalan ve
krallığın fizik, ama buna rağmen ele gelmeyen nitelikteki
dayanağı olan bir unsuru daha içermektedir; başlangıçta lsa
modeline yakın olan bu ikiliğin çevresinde bir kutsal yazılar
bütünü, monarşiye ilişkin siyasal bir teori, kralın kişisini ve
Tacın taleplerini hem birbirlerinden ayıran, hem de birbirle
rine bağlayan hukuki mekanizmalar ve taç giydirme, cenaze
törenleri, boyun eğme törenlerinde en güçlü anlanna kavuşan
koskoca bir ayinsel çerçeve örgütlemiştir. Diğer kutba ise,
mahkumun bedeninin konulması düşünülebilir; onun da kendi
hukuki statüsü vardır; kendi törensel çerçevesini yaratmakta
ve koskoca bir teorik söyleme yol açmaktadır; hükümdarın
klşisini ilgilendiren "daha fazla iktidar"ı kurmak için değil
de, bir cezaya maruz bırakılanları dengeleyen "daha az ikti
df r"ı şifrelemek için yapılmaktadır. Mahkum siyasal alanın
ranhk bölgesinde, kralın simetrik ve tersine döndürülmüş
�ini çizmektedir. Kantarowitz'e bir saygı belirtisi olarak
" hkumun en küçük bedeni" denilebilecek şeyi çözümlemek
gerekir.
Eğer iktidar erki kralın cephesinde, bedenin çift hale
gelmesine yol açıyorsa, mahkümun tabi kılınmış bedeni üze
rinde icra edilen ek iktidar, başka bir tipten çift hale gelmeye
yof açmamış mıdır? Bir beden-olmayan, Mably'nin dediği gibi
bir "ruh" ile çift hale gelme. Cezalandırma iktidarının bir
"rnltrofiziği"nin tarihi bu durumda modem "ruh"un bir soy
ağap veya soy ağacının bir parçası olacakbr. Bu ruhta bir
ide4lojinin toplumsal kalıntılarının yerine, beden üzerindeki
belll bir iktidar teknolojisinin güncel bağlantısı görülecektir.
Ruhun bir yanılsama veya ideolojik bir etki olduğunu söyle
merııek gerekir. Onun varolduğunu, bir gerçekliğe sahip oldu
tumı, cezalandınlanlar üzerinde -daha da genel olarak göze

tim altında tutulanlar, terbiye ve ıslah edilenler, deliler,
çocuklar, okullular, sömürge halkları üzerinde, bir üretim
aracının üzerinde sabitleştirilen ve tüm varoluşları boyunca
denetlenenler üzerinde- uygulanan bir ik�idarın i�leyisi ara-

,

-
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Q.lıt.!yla bedenin çevresinde, yüzeyinde, içinde sürekli olarak
üretiiai'ğini söylemek gerekir. Bu ruhun tarihsel gerçekliği,
hristiyan ilahiyatı tarafından temsil edilen ruhun tersine,
suçlu ve cezalandınlabilir olarak değil de, daha çok ceza ver
me, gözetim altında tutma, cezalandırma ve zorlama usulle
rinden ötürü doğmaktadır. Bu gerçek ve bedensiz ruh öz de
değildir, belli t ipten bir iktidann etkileriyle bir bilginin atıf
çerçevesinin eklemleştikleri _unsur, iktidar iliş.kilerinin müm
kün bir bilgiye yer verdikler' ve bilginin de iktidann etkilerin
taşıdığı ve güçlendirdiği dişli düzenidir. Bu gerçeklik-atıf
üzerinde çeşitli kavramlar kurulmuş ve çözümleme alanlan
oluşturulmuştur: psike, öznellik, kişilik, bilinç vs.; gene onun
üzerinde teknikler ve bilimsel söylemler inşa edilmiştir; on
dan hareketle hümanizmanın ahlaki taleplerine geçerlik ka
zandınlmıştır. Fakat bu konuda yanılmamak gerekir: ila
hiyatçılann yanılsaması olan ruhu·n yerine bi1ginin veya fel
sefi düşüncenin veyahut teknik müdahalenin nesnesi olan
gerçek bir insan ikame edilmemiştir. Bize sözü edilen ve öz
gürleştirmeye davet edilen insan, çoktan beri bizatihi kendin
den daha derin bir tabi kılmanın sonucudur. Bir "ruh" onda
ikamet etmekte ve onu, kendi de bizatihi iktidarın beden
üzerinde uyguladığı egemenlik içinde bir parça olan varoluşa
taşımaktadır. Bir siyasal anatominin sonucu ve aleti olan ruh;
bedenin hapishanesi olan ruh.

***
Genel olarak cezalann ve hapishanenin bir beden siyasal
teknolojisinin içinde yer almasını bana tarihten çok şimdiki
zaman öğretmiştir. Şu son yıllar esnasında, dünyanın hemen
her yerinde hapishane ayaklanmalan meydana gelmiştir.
Bunlann hedefleri, parolaları, cereyan ediş tarzlan kesin
likle paradoksal bir yana sahip olmuşlardır. Bunlar, geçmişi
bir yüzyıldan daha fazla gerilere giden koskoca bir fizik yok
sunluğa karşı o lan ayaklanmalardır; soğuğa karşı, botulmaya
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ve üst üste yığılmaya karşı, sıvası dökük duvarlara karşı, aç
lığa karşı, dayağa karşı. Ama bunlar aynı zamanda model
hapishanelere, sakinleştiricilere, tccrite, tıbbi veya eğitsel
hizmete de karşı olmuşlardır. Bunlar amaçlan yalnızca mad
di olan ayaklanmalar mıdır? Hem sefalete, hem konfora,
hem gardiyanlara, hem de psikiyatrlara karşı olan çelişk�li
isyanlar mıdır? Aslında bütün bu hareketlerde söz konusu
olan, tıpkı hapishanenin XIX. yüzyılın başından beri ürettiği

şu sayılamayacak kadar çok söylevde de söz konusu olduğu

gibi, beden ve maddi nesnelerdi. Bu söylevleri ve bu isyanlan,
bu anılan ve bu sövgüleri taşımış olan şey tamamen şu küçük,
şu önemsiz maddiliklerdi. isteyen burada yalnızca körleme
sine talepler görebilir veya yabancı stratejilerden kuşkulana
bilir. Söz konusu olan kesinlikle bedenler düzeyinde, bizzat
hapishanenin bedenine karşı olan bir isyandı. Gündemdeki
konu hapishanenin aşın kaba veya aşın anndınlmış, aşın
ilkel veya aşın gelişken çerçevesi değildi; iktidann aleti ve
vektörü olması ölçüsünde, onun maddiliğiydi; "ruh" teknoloji
sinin -eğitimcilerin, psikologlann ve psikiyatrlannki-, onun
araçlanndan birinden ibaret olması gibi iyi bir nedenden ötürü
ne örtmeyi, ne de telafi etmeyi başaramadığı iktidann beden
üzerindeki şu teknolojisinin tamamıydı. Ben, kapalı mimarisi
içinde biraraya getirdiği bedene yönelik tüm siyasal kuşat
malarla birlikte, işte bu hapishanenin tarihini yapmak iste
rim. Tam bir anakronizmadan ötürü mü? Eğer bu sözden, geç
mişin tarihini şimdinin terimleriyle yapmak anlaşılırsa,
hayır. Eğer şimdinin tarihini yapmak anlaşılırsa, cvet.2 3

Z3 Hapishanenin dogtışunu yalmzca Fransız ceza sistemi içinde inceleyC"

c:eğim. Tarihsel gelişmelerdeki ve kurumlardaki farklılıklar, yazarın
aynnbya girme ödevini ? ağırla�uacaklar ve bQtQnsel olguyu kunnı
giri.<ii mini aşın şematik hale getireceklerdir.
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IKINd AYIRIM

AZAP ÇEKTİRMENİN GÖRKEMİ

1670 Kararnamesi ceza uygulamasının genel biçimlerini
Devrim'e kadar hükmü .altında tutmuştur. Hükme bağladığı
cezalann hiye�arşisi şöyledir: "Ôlüm, konunun kanıt gerektir
mesiyle birlikte, sürekli kürek, kamçılama, suçunu herkesin
önünde itiraf etme,sürgiin". Demek ki fizik cezaların payı
büyüktür. ôrfler, suçlann cinsi, mahkumlann statüleri bu ce
zalan daha da çeşitlendirmektedir. "Doğal ölüm cezası her
tür ölümü içerir: bazılan asılmaya, diğerleri de elleri kınl
dıktan veya dilleri kesildikten veyahut delindikten sonra
asılmaya mahktlm edilebilirler: diğer bazıları doğal ölüme
kadar (organlarının) kopartılmasına; başkaları boğulmaya
ve sonra da (organlarının) koparhlmasına, başkalan canlı
canlı yakılmaya, başkal.an önce boğulup sonra yakılmaya;
diğer bazılan dilleri kesildikten veya delindikten sonra diri
diri yakılmaya; diğer başkalan dört at tarafından çekil
meye, başkalan kafalannın kesilmesine, son olarak da diğer
bazılan kafalan kırılma.ya mahktlm edilebilirler" 1 • Ve Sou1

J. A. Soulaıges, Traili da crima, 1762, 1, s. 169-171 .
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latgcs sanki gcçcrkenmiş gibi, Kararnamenin sözünü etmediği
hafif cczalann da bulunduğunu eklemektedir: saldırıya uğra
yan kişinin tatmin edilmesi, uyan, kınama, bir süre için hap

setme. bir yerde bulunmasının engellenmc.ısi ve nihayet para·

sal cezalar -nakdi ecza veya müsadere-.
Ancak bu konuda yanılmamak gerekir. Bu dehşet takım
taklavatıyla, cezaların gündelik uygulanışı arasındaki açık
lık büyüktür. Asıl azap çektirmeler en sık rastlanılan cezalar
olmanın uzağında kalmaktadırlar. Klasik çağın verdiği ccza
lann içinde ölüm kararlannın oranı bugün bize kuşkusuz bü
yük o larak gözükmektedir: Chatclct'nin 1 755-1 785 dönemin
deki kararlarının %9-lO'u idam cezası içermektcdi!' -teker
lek, darağacı veya odun yığını-2; F1andre parlamentosu 1 721 1 730 arasında verdiği 260 karardan 39' unda idama mahkum
etmiştir (ve 1 78 1 -1 790 arasında 500 karardan 26'sı)3 • Fakat
mahkemelerin ya çok ağır bir şekilde cezalandırılan yasa ih•
lallerini takip etmeyi reddederek, ya d a suçun nitelenmesini
değiştirerek, yasalarca öngörülen sertlikleri azaltmak için
birçok yol buldukları; bazen de bizzat krallık iktidannın çok
katı bir kararnamenin uygulanmamasını bildirdiğini unutma
mak gerekir.4 Mahkumiyet kararlarının çoğu her halükarda
sürgü ne veya para cezasına yönelik olmaktaydı: Chatelet'
ninki gibi bir içtihadın içinde (burada nisbcten ağır suçlara
bakılmaktaydı), sürgün 1 755-1785 arasında verilen cczalann
yarısından fazlasını meydana getirmiştir. Öte yandan, bu be
deni olmayan cczalann büyük bir bölümüne, bir azap çektirme
boyutu içeren eczalar eklenmekteydi: teşhir, kazığa bağlama,
pranga, kamçı, damgalama; bu ilaveler küretc, veya kadınlar
için bunun eşdcğerlisine -hastaneye kapatma- mahkum edi
lenler için kuraldı; sürgünden önce çoğu zaman teşhir ve dam2 Krş. P. Pctrovltch'in mokalc,ı, in, Crimt ti criminııliti tn Franct XVlf •
XVIII' sitclts, 1971, ıı. 226 ud.
3 P. D:ıutrlcourı, IA criminalitl ti la rlp,tssiaıı aw parltmtnl ıu Flandrt,
1721-1790, 1912.
4 Chorsıeul'un serserilere ilişkin 3 Ağu!ltos 1764 bildirgesine dair olarak
işaret ettiği buydu (Mlmoirt apositif, B.N., Ms. 8129 fol. 1 28-129).
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galamaya başvurulmaktaydı; para ce�sına bazan kamçıla
ma eşlik etmekteydi. Azap çektirme yalnızca törensel idam
infazında değil, aynı L1manda bu ilave biçimi altında olmak

üzere, cezalandırma içinde sahip olduğu anlamlı yeri belli et

mekteydi: biraz ciddi her ceza, kendiyle birlikte azap tektir
meye ilişkin birşcy getirmek zorundaydı.
j\za.e._ nedir? Jaucourt "Dayanılması az veya çok olanak
sız olan, acı veren bedeni ecza" demekte ve şunu cklem<?ktey
di: "insanlann hayal gücünün genişliğinin, barbarlığı ve gad
darlığı bu hale getirmiş olması açıklanamaz bi� olgudur·ıS.
Belki açıklanamazdır, ama kesinlikle kural dışı ve vahşi
değildir. A zap çektirme bir tekniktir ve yasasız bir öfkenin
azgınlığıyla özdeşleş tirilmemesi gerekir : öncelikle, kesin
olarak ölçülemese bile, en azından değerlendirilebilen, kıyas
lanabilen ve hiyerarşik hale getirilebilen belli bir mik tarda

acı üretmelidir; ölüm sadece yaşama hakkından mahrum bı

rakma olmaması ve hesaplı bir acı çektirmenin basamak
lannın fırsatı ve sonu olması ölçüsünde azaptır: kafa kesme
den -bütün bu acılar tek bir harekete indirgenmektedir; aza
bın sıfır derecesi-, asılmadan, odun yığını üzerinde yak ılma
dan ve üzerinde uzun süre can çekişilen tekerlekten geçerek,
onlan adeta sonsuza taşıyan bcdeııin parçalanmasına varana
kadar, ölüm-azap hayatı "binlerce ölüm"e bölerek ve varo
luşun sona ermesinden önce "the most exqrıisitc agonies "i elde
edcrek6, onu acı içinde- tutma sanatıdır. Azap çektirme kosko
ca bir nicclikscl acı sanatı üzerinde yer almaktadır. Ama bun
dan da fazlası vardır : bu üretim kurala bağlanmıştır. Azap

�ektirme beden� saldın tipini; acının nit�liğini, yoğunluğunu,

uzunluğunu suçun ağırlığıyla, suçlunun kişiliğiyle, kurbanla
rının mertebesiyle ilişkilendirmektedir. Bunun hukuki bir ko
du vardır; ce1.a azap çektirmeye yönelik old�ğunda, bedenin
üzerine raslantıyla veya blok halinde inmemektedir; aynn
tılı kurallara uygun olarak hesaplanmış tır: vurulan kamçı

·--- - -----

--

5 F.ncyclopidit, ·ı\1.ap· maddc�i.
6 T<.'rim Olyffo'e illttlr, An essııy

ıo prtr:ıcnl

capit.al c-rimts, 1731.
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sayısı, kızgın demirin basılacağı yer, odun yığını veya teker
lek ü:ıerindeki can çekişmenin uzunluğu (mahkeme işkence gö
ren kişinin ölüme terkedilme yerine hemen boğulmasını ma
hal olup olmadığını ve bu merhamete yönelik hareketin ne
kadar zaman sonra olması gerektiğine karar vermektedir),
uygulanacak sakatlamanın tipi (el kesme, dil veya dudak
delme). Bütün bu çeşitli unsurlar cezalan arbnna.kta ve bunlar
mahkemesine veya suçuna göre biribirleriyle birleşmek
tedirler. Rossi �sa haline getirilmiş Dante şiiri" demektey
di; her halükarda uzun bir fizik-cezaı biigı . Azap çektirme
bunun dışında, ayinsel bir çerçevenin içinde yer almaktadır.
Cezalandırma ibadetinin bir unsurudur ve iki talebe cevap
vermektedir. Kurbana nazaran belirleyici olmalıdır: bu uygu
lamanın kurbanı olan kişiyi ya beden üzerinde bırakhğl yara
iziyle, ya ona eşlik eden gösteriş ile lekelemeye yöneliktir;
azap çektirme, suçu "temizlemek" gibi bir işleve sahip olsa
bile, bir uzlaşma sağlamamaktadır; bizzat mahkQmun bedeni
nin çevresine, daha doğrusu üzerine silinmeyecek işaretler çiz
mek_tedir; insanların belleği hiç değilse teşhirin, kazığa bağ
lanmanın, usulüne uygun olarak seyredilen işkence ve acının
anısını koruyacaktır. Ve onu dayatan adalet cephesinden,
azap çektirme parlak olmalı, herkes tarafından farkedilmeli
ve biraz da bir zafer olarak algılanmalıdır. icra edilen şid
detin aşınhğı, bizzat onun şanının parçalanndan biridir: ya
kılan cesetler, rüzglra savrulan küller, lçaldınm taşlan üze
rinde sürüklenen, yol kenannda teşhir edilen vücutlar. Adalet
bedeni, mümkün her aorun ötesinde de takip etmektedir.
Ceza amaçlı azap çektirme her bedeni cezayı kapsamına
almamaktadır: o farklılaşbnlmış bir acı üretimi, kurbanla
nn damgalanmalan ve ceza veren iktidann dışa vurumu için
düzenlenmiş ayinsel bir çerçevedir ve hiç de ilkelerini unuta
rak tüm itidalini kaybeden bir adaletin öfke bunalımının
ürünü değildir. Azapgktinnenin "aşınlıklan"nın içinde kos
koca bir iktidar ekonomisi yer almaktadır.

-
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***

Azap çektirilen beden öncelikle, suçun gerçekliğini gün
ortasında üretmek zorunda olan yargı5a:I tören çerçevesinin
içinde yer almaktadır.
lngiltere'nin meydana getirdiği büyük istisnanın dışında,
birçok Avrupa ülkesinde olduğu gıöi Fransa'da da tüm ceza usu
lü karar aşamasına kadar gizli kalmaktaydı; yani yalnıu:
halka değil, aynı zamanda bizzat sanığa da gizli kalmak1
taydı. Bu usul o olmadan veya en azından onun ithanu, yük
lemeleri, tanıklıklan, kanıtlan bilmesine olanak olmadan
cereyan etmekteydi. Cezai adalet düzeninde bilgi, takibab
yapanın mutlak ayncahğıydı. 1498 fermanı, bilgi toplamaya
ilişkin olarak "olabildiğince özenle ve gizlice" demekteydi.
Bir önceki dönemin sertliğini özetleyen ve bazı noktalarda da
güçlendiren 1670 kararnamesine göre, sanığın usul sürecinin
parçalanna dahil olması olanaksızdı, muhbirlerin kimliğini
bilmesi olanaksızdı, tanıklan reddetmeden önce tanıkhk
lann yönünü bilmesi olanaksızdı, kendi yanındaki doğrula
yıcı olgulan davanın sonuna kadar geçerli saydırtması ola
naksızdı, ister usule uyulup uyulmadığını gözetmek, ister sa
vunmaya katılmak üzere bir avukat bulundurması olanak
sızdı. Yargıç ise kendi cephesinden, kimlikleri gizli tutulan
muhbirleri kabul etmek, davanın cinsini sanıktan saklamak,
onu aldatarak suçlamak, imalardan yararlanmak hakkına
sahipti7• Tek başına ve tamamen muktedir bir durumda olmak
üzere, sanığı kuşattığı bir gerçek oluşturmaktaydı; ve yargıç
lar bu gerçeği, yazılı raporlar ve parçalar halinde, tamamen
oluşmuş bir biçimde almaktaydılar; onlara göre yalnı�a bu
unsurlar kanıt oluşturmaktaydılar; sanıkla kararların açık
lanmasından önce yalnızca bir kere, onu sorgulamak üzere
karşılaşmaktaydılar. Usulün gizli ve yazılı olan biçimi, suç
lar alanında gerçeğin belirlenmesinin hükümdar ve yargıçlar
7 XVIII. yQzyıla kadar, sanığı aldatmaya yönelik sorgulamalar anasında,,
yargıan sahte vaadlere, yalanlara, çift anlamlı s6zlere başvurmasının
meşru olup olmadığı Qurinde uzun uzadıya �ıştır. Adli k6tü niyete
WşJdn koskoca bir vicdani Uihiyat.
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için mu tlak bir hak ve yalnızca onlara ait bir güç olduğu ilke
sine gönderme yapmaktaydı. Ayrault bu usulün (esas itibariy
le daha XVI. yüzyılda yerleşik hale gelmiştir) kökeninin
"halkın olağan olarak yaptığı gürültü, patırtı ve alkışlardan
duyulan korku; düzensizlik, taraflara ve hatta yargıçlara
karşı şiddet ve taşkınlık olmasından duyulan korku"dur; kral
böylelikle cezalandırma hakkının içinde yer aldığı "hüküm
ran güç"ün hiçbir şekilde "kalabalığa" ai t olamayacağını gös
termek istemiştir8. Hükümdann adaletinin karşısında bütün
sesler kesilmek zorundadır.
Fakat gizlilik, gerçeğin ortaya konul ması için bazı kural
lara uyulmasını engellemiyordu. Hatta gizlilik sağlam bir
cezai ,kanıtlama modelinin tanımlanmasını gerektirmektey
di. Orta Çağın ortalanna kadar geri giden, ama Rönesans dö
nemi hukukçuları tarafından geniş ölçüde geliştirilmiş olan
koskoca bir gelenek, kanıtların cins ve etkinliklerinin ne ol
ması gerektiğini hükme bağlamaktaydı. XVIII. yüzyılda bile
aşağıdaki gibi ayırımlara hAla düzenli olarak rastlanmak
taydı: d oğrudan, dolaysız veya meşru kanıtlar (örneğin tanık
lıklar) ve dolaylı, karineye dayalı, yapay (deliller) kanıt
lar; veyahut aşikar kanıtlar, önemli kanıtlar, tam olmayan
veya hafif kanıtlar9; veyahut da olayın gerçekliğinden kuşku
duyulmasınd yer bırakmayan "acil veya gerekli" kanıtlar
(bunlar "tam" kanıtlardır: örneğin kuşku duyulması olanaksız
iki tanığın sanığın elinde kınından çekilmiş ve kan bulanmış
bir kılıç olduğu halde, ölünün bulunduğu evden çıktığını gör
düklerini iddia etmeleri); sanığın ters bir kanıtla çürütmediği

sürece inanılır olarak kabul edilebilen yakın belirtiler veya

yarı-tam kanıtlar (olayı bizzat gören tek bir tanık veya bir
cinayet öncesindeki tehditler gibi "yarı -tam" kanıtlar); son
olarak da ancak insanlann kanılanna dayalı olan uzak belir
tiler veya "yardımcı kanıtlar" (halk arasındaki söylentiler,
8 P. Ay rault, L 'ordrt, formııliıi ti insırucıion fudiciııirt, 1576, 1, 111, bl.
LXXII ve lol. LXXIX.
9 O. Joussc, Trııili dt lıı /usıicı: crimintlk, 1771, 1, s. 660.
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kuşkulu kişinin kaçışı .. sorguya çekildiği z.aman gösterdiği ra
hatsızlık vs.) 1 0 • Öte yandan, bu ayırımlar teknik incelikler
den ibaret değillerdir. işlemsel bir görevleri vardır. Çünkü
öncelikle, bu belirtilerden herbiri kendi olarak ele alındığın
da ve soyutlanmış halde kaldığında, belli bir tanımlanmış
yargısal etki tipine sahip olabilir: tam kanıtlar her mah
kumiyete olanak vermektedirler; yarı-tam kanıtlar bedeni
cezalara yol açabilirler, ama bunlara dayanarak asla ölüm
cezası verilemez; tam olmayan ve hafif kanıtlar kuşkululuk
halini "karara bağlamaya", ona karşı daha geniş bir soruştur
ma açılmasına veya ona bir para cezası verilmesine yeterli
olabilir. Gene çünkü, bunlar aralarında belli hesaplama ku
rallarına göre birleşmektedirler: iki yarı-tam kanıt bi r tam
kanıt edebilir: çok sayıda olmaları ve uyuşmalan halinde
"küçük kanıtlar" bir yan-tam kanıt oluşturmak üzere birleşe
bilirler; fakat ne kada r çok olurlarsa olsunlar, asla tek ba ş
larına bir tam kanıtla eşdeğerli olamazlar. Demek ki, birçok
noktada kılı kırk yara n, fakat birçok tartışmaya yer bırakan
bir ceza aritmeti i vardır: bir idam kararı vermek için yal
nızca tam ır kanıtla yetinilebilir mi, yoksa daha hafi f baş
ka göstergelerin de ona eşlik etmeleri gerekir mi? Yakın iki
gösterge her zaman ta m bir kanıtla eşdeğerli midirler?' Bun
lardan ile; tanesi gerekmez mi veya bu ikisini uz.ak gösterge
lerle birleştirmek gere?kmez mi? Acaba yalnızca bazı suçlar
için, bazı koşullarda ve bazı kişilere naz.ara n (örneğin tanık
bir scrseriysc tanıklığı geçersiz sayılmakta; bunun tersine eğer
"önemli bir kişi" veya evde işlenen bir suç için evin efendisi

tanıksa, bu tanıklık güçlenmektedir) gösterge olabilen unsur

lar var mıdır? Vicdan durumlanna göre ayarlanan bu aritme
tiğin, hukuki bir kanıtın nasıl oluşturulacağını tanımlama
işlevi vardır. Bu "yasa l kanıtlar" sistemi bir yandan hakika
ti ceza alanında, karmaşık bir sanatın sonucu haline getir
mekte; yalnızca uzmanlann bilebilccckleri kurallara uymak10 P. F. Muyart de Vouglans, lnstitutes ,ıı. tiroit crimintl, 1757, s. 34S-347.
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ta; ve buna bağlı olarak sır ilkesini güçlendirmektedir. "Yar
gıcın tüm makul insanlann sahip olabilecekleri kanaate sa
hip olması yetmez... Gerçekte az veya çok dayanağı olan bir
kanaattan başka birşey olmayan bu yargtlama biçiminden
daha hatalı birşey olamaz". Ama öte yandan bu "yasal ka
nıtlar" sistemi yargıç için kab bir zorlamadır; bu kurallann
o�maması halind e "her mahkılmiyet karan gözüpek olacak
tır ve sanığın su c;lu olması gerc;ekte bir bakıma adaletsiz ola
caktır" . 1 1 Bir gün gelecek ve bu yargılama gerçeğinin kendine
özgülüğü bir rezalet olarak gözükecektir. sanki adalet ortak
laşa hakikat kurallanna uymak zorunda değil miş gibi: "ka
nıtlamaya dayalı bilimlerde yanm bir kanıt i çi n ne denile
cektir? Geometrik veya cebirsel bir yan-kanıt ne olacak
tır?"1 2 . Fakat yargısal kanıtın bu biçimsel zorla maiannın bil
ginin mutlak ve tekelci iktidarının iç bir düzenlemesi oldu
ğunu unutmamak gerekir.
Yazılı, gizli, kanıtlannı oluşturmak üzere bazı kurallara
tabi olan cezai bilgi toplama, gerçeği sanığın gıyabında ürete
bilen bir makinedir. Ve bu olgudan ötürü: kesin hukuk açısın
dan böyle birşeye ihtiyacının olmamasına rağmen, bu usul zo
runlu olarak itirafa yönelecektir. iki nedenden ötürü, çünkü
öncelikle itiraf o kadar güçlü bir kanıt oluşturmaktadır ki,
ona başkalanru eklemenin, ne de göstergelerin .zor ve kuşkulu
işinin gerc;ekleş.tirilmesinin hiç gereği yoktur; itiraf usulü
içinde yapılmış olması halinde, iddia makamını başka ka
nıtlar sağlama yükünden (en azından en güçlerinden) adeta
kurtarmaktadır. Sonra da, bu usulün tilm tekyanb otorite ta
rafını kaybetmesi ve sanık üzerinde fiilen kazanılan bir zafer
haline gelmesi için tek yol, gerçeğin tüm gücünü icra etmesi
için tek yol, suçlunun kendi suçunu kendi hesabına yüklenmesi
11 Poullain du Patt. Priııcipn tbı boiı ı,.,,ı;a. ıdı,,ı la � • Brrı.1ne, 1767-1771, c. XI, s. 1 12-113. Krf., A.&ınelıı_ Hi:sfoft • ı. Proı:ılı4vn
criıııiııdk oı Fraa, 1 882. s. 2'0-283; K.J.Mittıınnaler., Trsill • ı. ,m,
ı:ıır, qt!Y., 1848, a. 1>19.
U C� de Comvarı, ÜSIİ SUP l'uııııt, l'ılııa il fa i,ıa,ını6ıiam • fı
tomar, 11tia, s. 61
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ve bilgi topla ma işlemi tarafından bilgince ve karanlık bir
şekilde inşa edilmiş ol.anı bizzat imzalamasıdır. Bu gizli
usulleri hiç sevmeyen Ayrault'nun dediği gibi "kötülerin adil
bir şekilde cezalandınnalan için bu yetmez. Eğer mümkünse
kendilerini yargılamalan ve mahkum etmeleri de gerekir" 13•
Yazılı olarak yeniden oluşturulan suçun içinde, iti raf eden
suçlu yaşayan gerçek rolünü oynamış durumdadır. Suçlu, so
rumlu ve konuşan öznenin eylemi olan itiraf, yazılı ve gizli
bilgi toplamanın tamamlayıcı parçasıdır. Buna bağlı olarak,
bu engizisyon tipinden usulün itirafla uyum içinde olması önem
kazanmaktadır.
itirafın rolünün ikircikliği de buradan kaynaklanmak
tadır. Bir yandan onu kanıtların genel hesaplanmasına dahil
etmeye çalışılmaktadır; onun kanıtlardan birinden daha
fazla birşey olmadığı söylenmektedir: euidentia rei değildir;
kanİtlann en güçlüsü de değildir, mahkümiyete tek başına
neden olamaz, ek göstergelerin ve karinelerin ona eşlik etme
leri gerekir, çünkü işlemedikleri suçlan üstlenen birçok sanık
görülmüştür; demek ki yargıç eğer yalnızca suçlunun kuralına
uygun itirafına sahipse, ek araşbrmalar yapmak zorundad,r.
Fakat öte yandan itiraf, hangisi olursa olsun, diğer her kanıta
üste gelir. Belli bir noktaya kadar onlara aşkındır; gerçeğin
hesaplanmasında bir unsur olan itiraf, aynı zamanda sanığın
ithamı kabul ettiği ve kanıtlanmış olduğuna katıldığını belli
ettiği eylemdir; sanık olmadan gerçekleştirilen bir bilgi top
lama işini iradi bir kabul haline dönüştürmektedir. Sanık iti
raf aracılığıyla, cezai gen;eğin üretim ayini sürecinde bizzat
yer almaktadır. Daha Orta Çağ hukukunun söylediği üzere,
itiraf olayı belli ve aşiklr kılar. Bu ilk ikirciklitin üzerine
bir ikincisi yerleşmektedir: çok güçlü bir kanıt olan, mah
kQmiyet karan için ancak birkaç ek göstergeye ihtiyaç gös
teren, bilgi toplama işini ve kanıtlama mekaniğini en düşük
düzeye indiren itiraf, böylece istenilen, aranılan birşey ol13 P. Ayrault, �- cil., LL bL 14.
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maktadır; onu elde etmek için mümkün bütün zorlamalara
başvurulacaktır. Fakat usul içinde yazılı bilgi toplamanın
canlı ve sözel karşılığıysa, onun cevabı ve itham edilen ta
rafın hakikilcştirilmcsi gibiyse, o halde güvenceler ve forma
litelerle donatılması gerekir. Uzlaşmaya ilişkin bir yanını
korumaktadır: bu nedenle "kendiliğinden" olması, yetkili
mahkeme önünde yapılması, tamamen bilinçliyken yapılma
sı, olanaksız şeyler içermemesi vs. istenmektedir 14 • Sanık iti
raf aracılığıyla usule karşı yüklenime girmektedir; toplanan
bilgilerin altına imza atmaktadır.
i tirafın bu çifte ikircikliği (kanıt unsuru ve bilgi topla
manın karşılığı; zorlama ve yan iradi uyuşma etkisi) .klasik
ceza hukukunun onu elde etmek için kullandığı iki büyük aracı
açıklamaktadır: sanıktan, sorgulanmasından önce istenilen
yemin (buna bağlı olarak insanlann ve Tannnın adaleti kar
şısında yeminini bozma tehtidi altında kalmaktadır; ve bu
aynı zamanda ayinsel bir angajman eylemi olmaktadır); ..!.L
kence (bir gerçeğe sahip olmak üzere uygulanan fizik şiddet,
ama bu gerçeğin kanıt olabilmesi için daha sonra yargıçlann
önünde "kendiliğindenmiş" gibi her halükarda tekran gerek
mektedir). işkence XVIII. yüzyılın sonunda başka bir çağın bar
barlığının kalıntısı; "gotik" olarak suçlanan bir vahşetin
işareti olarak gösterilecektir. işkence uygulamasının kökeni
nin uzaklarda yer aldığı doğrudur: tabii ki engizisyon ve hiç
kuşkusuz ondan da ötelerde, kölelere çektirilen azaplar. Fa
kat işkence klasik hukukta bir iz veya bir leke olarak yer al
mamaktadır. Engisizyon tipinden ceza usulünün, ithama yöne
lik sistemin unsurlanyla tıkabasa dolu olduğu; yazılı kanıt
lamanın sözlü bir karşılığının bulunmak zorunda olduğu;
14 Adli kanıt kataloglarında, itiraf Xll.-XIV. yjıllara doğru ortaya
çıkmaktadır. Bcrnard de Pavie'de yer ;almamakta, ama Hustlcmis'te bu
lunmaktadır. Zaten Cratcr'in formülü karakteristiktir: • Aut legitime
conr,ictus aut sporıu confessus • Orta çağ hukuğunda itiraf, ancak yetişkin
bir; tarafından ve hasmın karşısında yapılması halinde g�liydi. krş,
J.Ph. Uvy, Lıı Hilrarclıie tles prnr,es dans le tiroit snıınt du Moyen
Age,1939.

yargıçlar tarafından düzenlenen kanıt tekniklerinin sa nığa
meydan okuyan işkence usullerine kanştığı; sa nıktan -gerek
tiğinde en şiddetli zorlamalarla- yargılama usulü içinde ira
di ortak rolünü oynamasının istendiği; sonuç olarak gerçeğin
iki unsurlu bir mekanizma ile -adli yetkililer tarafından giz
lice yürü tülen soruşturma ve sanık tarafından ayinsel olarak
gerçekleştirilen eylem- üretilmesinin söz konusu olduğu kar
maşık bir ceza mekanizmasının içinde kesinlikle belirli bir
yere sahiptir. Konuşan ve gerektiğinde acı çeken beden olan
sa nığın bedeni, bu iki mekanizmanın çarklannın birbirlerine
uydurulmalarını sağlamaktadır; işte bu nedenden ötürü klasik
ceza sistemi derinlemesine olarak ele alınmadıkça, işkenceye
yönelik olarak c;ok az sayıda kökten eleştiri alacaktır15 • Çoğu
za man basi t temkinlilik önerileri alacaktır: "Sorgulama ger
çeğin bilinmesine ulaşma konusunda tehlikeli bir araçtır; bu
nedenden ötürü yargıçlar buna iyice düşünmeden başvurmama
lıdırlar. Bundan daha tek yanlı birşcy olamaz. Gerçek bir suçu
saklayacak kadar soğukkanlı olan suçlular vardır...; masum
olan bazılan ise bö e şeylere da namadıklarından, işlemc
r
r
� klçri s�çları itira ctmcktcd irler" · 16
Buradan hareketle, sorgulamanın işleyişini gerçeğin elde
edilmesi olarak yeniden yerleştirmek mümkündür. Sorgulama
.öncelikle gerçeği ne pahasına olursa olsun öğrenmenin bir biçi
mi değildir; modern sorgulamalann; zincirinden boşanmış iş
kencesi hiç değildir; hiç kuşkusuz Aaddardır, ama vahşi de
ğil dir. İyice tanımlanmış bir usule uyan, kurallara bağlı bir
uygulama söz konusudur; anlar, süre, kullanılan aletler, iple
rin uzunluğu, ağırlıkların çekimi, köşebentlerin sayısı, sorgu
layan yargıcın müdahaleleri, bütün bunlar çeşitli örflere göre
özenle kurala bağlanmışlardır. 17 İşkence çok titizlikle uygu la15
16
17

Bu eleştirilerin en ünlüsü Nicolas'ya ait olanıdır: Si la tortııre esi ıın
moym 4 otrifiıtr les crimes, 1 682
CI. Ferrift'e, Dictionnııirt de pratiııııe, 1 740, C.11, s.612
Agucsscau 1729'da, Fransa'da uygulanan işkence araç v e kurallan konu
sunda bir araştırma yaptırtmıştır. Bu Joly de Acury tarafından özetlen
miştir, B,N., Fonds Joly de Acury, 258,c. 322-328.
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nan adli bir oyundur. Ve bu niteliğinden ötürü, Engizisyon tek
iliklerinin ötesinde, çeşitli eski iddia usulleri içinde geçerli
olan işkencelere bağlanmaktadır: adli deneyler, adli düello,
Tann yargışı. Sorgulama emrini veren yargıçla işkenceye tu
tulan kuşkulu kişi arasında, adeta bir cins düello olmaktadır;
�şkenccden geÇeJ!��f!r__� �bı�lı, hasta, amel�>.:at _�la�1
_
-a7.a p çektirilen kişi bu t��imle -�la�«:_ eaılmekte�!r:- katılığı
basamak basamak artan birci@' aeneyden geçmekte ve "da
yanarak" ��armakta veya itiraf ederek .P.�!� !)I��
tadır. 18 Fakat yargıç işkenceyi kendi hesabına riske girmeden
dayatamamaktadır (ve bu yalnızca kuşkulu kişinin ölmesi
tehlikesi değildir); oyunun içine bir ödülü, yani daha önceden
topladığı kanıt unsurlannı katmaktadır; çünkü kural sanığın
"dayanması" ve itiraf etmemesi halinde yargıcın vazgeçme
sini gıerektirmektedir. işkence gören kazanmıştır. Bunun sonu
cunda, en ağır durumlar için sorgulamanın "kanıtlar saklı" ol
mak üzere yapılması adeti benimsenmiştir: bu durumda yargıç
işkenceden sonra topladığı kanıtlan geçerli saymayı sürdüre
bilir; kuşkulunun masumiyeti direnmesi sayesinde kanıtlan
mış değildir; ama bu zaferi sayesinde artık asla ölüme mah
küm edilemeyecektir. Yargıç en öneml isi hariç, bütün kozlan
elinde tutmaktadır. Omnia citra mortmı. Bu nedenden ötürü,
en ağır suçlan işledikleri konusunda yeterli kanaat edinilmiş
olan kuşkulu kişilerin sorgulamaya sokulmaması konusunda
yargıçlara öneride bulunulmaktadır, çünkü eğer bu gibi kişiler
işkenceye dayanmayı başarabilirlerse, yargıcın onlara, ha
ketmelcrine rağmen idam cezası verme olana� olmayacak; bu
düelloda kaybeden taraf adalet olacaktır: eğer kanıtlar "her
hangi bir suçluyu ölüme mahküm etmeye" yeterliyscler, "mah
kümiyett çoğu zaman bir yere ulaştırmayan geçici bir sorgula
manın kaderine ve raslantısına terketmemek" gerekir; "çünkü
ağır suçlan dehşetli ve başat örnekler haline getirmek ni18 Azap çektirmenin ilk basamağı bu araçlann ıeyredilmeslydi. Çocuklar
ve yetmiş yaşından büyük ihtiyarlar için bu basamaktan öteye geçil·
mlyordl.L

50

hayette kamunun sclAmetine ve yarannadır". 19
Bir gerçeği hızla ve inatla arama görüntüsü alhnda, kla
sik işkencede bir sınamanın kurala bağlı mekanizması yer al
maktadır: gerçeği ortaya koyacak fizik bir meydan okuma;
işkence gören klŞi eğer suçluysa, çekeceği acılar adaletsiz ol
mayacaktır; ama eğer masumsa bu acılar onun suçtan annma
sının işaretleri olacaklardır. Acı, çarpışma ve gerçek, işkence
uygulaması içinde birbi rlerine bağlıdırlar: bunlar işkence gö
renin bedeni üzerinde ortaklaşa olarak iş görmektedirler. Ger
çeğin "sorgulama" yoluyla aranması, bir kanıtı ortaya çıkart
manın en ağır biçimidir -gerçeği ayinsel olarak "üreten" suç
lunun itirafı; fakat aynı zamanda çarpışma ve taraflardan bi
rinin diğerine karşı kazandığı bir zafer olmaktadır-. itiraf
ettirmek için yapılan işkencede sorgulama ,vardır, ama aynı
zamanda düello da vardır.
Herşey, bu konuda bir sorgulama eylemi ile bir ceza unsuru
birbirlerine karışıyormuş gibi cereyan etmektedir. Ve bu onun
en küçük paradokslanndan biri değildir. Nitekim "davada
yeterli cezalar olmadığın"da, kanıtlamayı bir tamamlama
biçimi olarak tanımlamıştır. Ve cezalarla birlikte tasni f
edilmiştir, ve o kadar ağır bir cezadır ki, 1670 kararnamesi
onu ceza hiyerarşisi içinde hemen ölümün arkasına yerleştir
mektedir. Daha ileri tarihlerde, bir ceza nasıl bir araç olarak
kullanılabilir diye sorulmaktadır. Kanıtlamaya ilişkin bir
usul nasıl ceza değerine sahip o labilir? Bunun mantığı, ceza
adaletinin klasik dönemde, gerçeğin üretilmesi konusunu iş
lNMe biçiminde yer almaktadır. Kanıtın çeşitli taranan, bu
niteliklerinden ötürü tarafsız unsurlar oluşturmakta değil
lerdir; suçluluktan kesin olarak emin olunması için tek bir de
met halinde biraraya getirilmeyi beklememekteydiler. Her
gösterge kendiyle birlikte bir iğrençlik derecesi getirmektey
di. Suçluluk ancak tüm kanıtlann biraraya getirilmesiyle
başlamaktaydı; suçluluk bir suçlunun teşhisine o lanak veren
19 G. du Rousseaud de la Combc, Trııiıi dn ,rutihts crimirwllıs, 1741, ı. 503.
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unsurlann herbiri tarafından parc;a parça oluşturulmaktaydı.
Böylece bir yarı-kanıt, tamamlanmadığı sürece kuşkuluyu

masum hale getinniyor, onu bir yan-suçlu yapıyordu; ağır bir

suc;a ilişkin yalnızca hafif bir gösterge, birini "biraz" suçlu
olarak damgalıyordu. Kısacası, ceza alanında kanıtlama,
doğru veya yanlış gibi ikili bir sisteme değil de, sürekli bir
artış ilkesine boyun eğiyordu: kanıtlama süreci esnasında ula
şılan bir basamak bir suc;luluk derecesi oluşturuyor ve buna
bağlı olarak bir cezalandırma derecesini gerektiriyordu. Kuş
kulu, bu sıfatından ötürü her zaman belli bir cezayı haket
mekteydi; hem masum olup, hem de kendinden kuşku duyul
ması o lanaksızdı. Kuşku aynı a�da hem yargıcın cephcsi�den
bir kanıt unsuru olmakta, hem kuşkulu açısından belli bir suç
luluk işareti, hem de cezalandırma cephesinden sınırlı bir
ecza biçimi olmaktaydı. Kuşkulu olarak kalmayı sürdüren bir
kuşku! u, bu konumundan ötürü beraat etmiş oluyor, ama kısmen
cezalandırılıyordu. Bel li bir karine derecesine ulaşıldıktan
sonra, demek ki c;ifte rolü olan uygulamayı meşru olarak dev
reye sokmak mümkündü; daha önce toplanmış olan işaretlere
dayanarak cezalalandırmaya başlamak; ve henüz eksik kal
mış olan gerçeğin geri kalanını c;ekip çıkartmak için bu baş
langıc;ıan yararlanmak. XVI I I. yüzyılda adli işkence, gerçeği·
üreten ayinsel c;erc;evenin cezayı dayatan ayinsel çerçeveyle
atbaşı gittiği bu garip ekonominin içinde işlev görmektedir.
işkence içinde sorguya çekilen beden, suçun uygulama noktasını
ve gerçeğin çekilip çıkartıldığı yeri meydana getirmektedir.
Ve karine hem bir soruşturma unsuru, hem de suçlulutun bir
parçası olduğu için, sorgulama sırasındaki kurallı acı çektir
me aynı anda hem bir cezai önlem, hem de bir sorguya çekme
eylemidir.

***

Öte yandan, bu iki ayinsel çerçevenin beden boyunca ger
çekleşen çarklannın birbirine gec;mcsi, kanıtlar oluşturulup,
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karar verildikten sonra., bizzat infazın içinde ilginç bir şekil
de sürmektedir. Ve mahkumun boo cni, kamusal cezala ndır
manın törensel çerçevesinin yeniden esas bir parçası olmak
tadır. Suçlu mahkumiyetini ve işlediği suçun gerçeğini gün
ışığına taşımaktadır. Gösterilen, dolaştırılan, teşhir edilen,
azap çektirilen bedeni, o zamana kadar karanlıkta kalmış
olan bir yargılama usulünün kamusal desteği gibi olmak duru
mundadır; adalet eylemi onda, onun üzerinde herkes için oku
nabilir hale gelmek zorundadır. Gerçeğin eczaların kamuya
açık infazı içindeki bu fiili ve görkemli dışa vurumu, XVI I I.
yüzyılda birçok çehreye bürünmektedir.
1. Önce suçluyu kendi mahkümiyetinin habercisi haline
getirmek. Mahkum bir bakıma bu mahkümiycti ilAn etme ve
böylece kendisine yöneltilen suçlamayı teyid etme yükümlü

lüğü altına sokulmaktadır: sokaklarda dolaştırma, kararı

hatırlatmak üzere sırtına, göğsüne veya kafasına yapı ştırı
lan yafta; çeşitli kavşaklarda duraklama, mahkumiyet ilA
mının okunması, kiliselerin kapılannda suçun herkesin önün
de itiraf edilmesi, suçlu suçunu bu arada törensel bir şekilde
kabul etmektedir: "yalınayak, üzerinde yalnızca bir gömlek,
elinde bir rncşale olduğu halde, diz çökmüş bir durumda olmak
üzere çok nefret verici suçu kötülükle, korkunç bir şekilde,
haince ve önceden tasarlanmış bir şekilde vs. işlediğini söy
lemektedir"; bir direğe bağlanarak teşhir edilmekte, bu esna
da olaylar ve karar anılmaktadır; ilAmın darağacının dibin
de bir kez daha okunması; söz konusu olanın direk, odun yığını

veya tekerlek olmasına göre, mahküm bunlan gövdesi üzerin

de fizik olarak taşıyorsa, suçun ve adaletin yerine getirilme
sini kamuya ilAn ctmek1edir.
2. itiraf sahnesini bir kez daha sürdürmek. Suçun herke
sin önünde itiraf edilmesinin meydana getirdiği zorlamayı,
kendiliğinden ve kamuya açık bir ilAnla iki katına çıkart
mak. Azap çektirmeyi gerçeklik Anı olarak ihdas etmek.
Suçlunun artık kaybedecek hiçbir şeyinin olmadığı bu son an
ların, gerçeğin tamamen gün ışığına çıkması için kazanıl-
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masını sağlamak. Mahkeme mahkümiyet karannı verdikten
sonra, muhtemel suç ortaklannın adını zorla almak üzere yeni
bir işkenceye karar verebilirdi. Aynı şekilde, mahkılrnun
darağacına çıktığı sırada, yeni açıklamalar yapmak üzere bir
ara talep edebilmesi öngörülmüştü. Halk gerçekte meydana
gelebilecek bu değişikliği beklemekteydi. Silahlı saldırıdan
suçla bulunan Michel Barbier gibi birçok kimse, bundan biraz
zaman kazanmak için yararlanıyordu: "bunun herhalde kendi
için kurulmadığını, çünkü masum olduğunu söyleyerek darağa
cına küstahça baktı, önce odaya çıkmak istedi ve burada ya
nın saat boyunca hep kendini haklı çıkartmaya uğraşarak
zırvalamaktan başka birşey yapmadı; daha sonra işkenceye
gönderilerek, darağacına kararlı bir şekilde çıktı, ama elbi
selerinin çıkartıldığını ve demir çubukla vurulmak üzere çar
mıha gerildiğini görünce, ikinci kez odaya çıkmak istedi ve
burada nihayet suçunu itiraf etti ve hatta başka bir cinayetin
daha suçlusu olduğunu açıkladı"20• Gerçek azap çektirmenin
hakikati açığa çıkartma işlevi v.ırdır ve bu açıdan sorgulama

işini halkın gözü önünde bile sürdürmektedir. Mahkumiyete,
ona maruz kalanın imzasını getirmektedir. Başanya ulaşan
bir azap çektirme, adaleti bizzat işkenceye uğrayanın bede
ninde kamuya açık hale getirdiği ölçüde meşrulaşhrmakta
dır. iyi bir mahkumun örneği olan, posta idaresi genel veıne
darlığı yapan ve 1 792'de kansını katleden François Billiard;
cella: onu hakaretlerden kurtarmak üzere yüzünü saklamak
istemiştir: hakettiğim bu ceza bana halk tarafından görül
memem için verilmedi dedi... Üzerinde hAli karsının matemi
ni tutmak için giydiği kıyafet bulunmaktaydı .. ,. ayaklannda
yepyeni ayakkabılar vardı, saçlannı kıvırtmış ve bembeyaz
pudralatmışh, o kadar mütevazi ve etkileyici bir görünümü
vardı ki, onu daha yakından seyretmeye gelen insanlar onun
ya en mükemmelinden bir hıristiyan, ya da iki yüzlülerin en
büyüğü olduğunu söylüyorlardı. Göğsünde taşıdığı (mahku20 S. P. Hardy, Mes loisirs, B.N., ms. 6680-87, CIV, s.80, 1778.
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miyct) yaftası bozulduğunda, herhalde dcıhcı iyi okun:,uıı diyt!
bunu bizzat d üzelttiği farkedildi"2 ı . Cezalandırma töreni,
oyunculanndan herbirinin rolünü iyi oynaması halinde, ka
muya hitaben yapılan uzun bir itirafın etkinliğine sahiptir.
3. Azap çektirmeyi bizzat suçun üzerine eklemek; birin
den diğerine bir dizi şifresi çözülebilir bağlanh kurmak. Mah
kumun cesedinin suçu işlediği yerde veya buralara en yakın
kavşaklardan birinde teşhir edilmesi. infazın tam da suçun
işlendiği yerde gerçekleştirilmesi -1723'te birçok kişiyi öldü
ren ve Nantes mahkemesinin darağacının onun cinayetleri iş
lediği hanın kapısının önünde kurulmasına karar verdiği şu
üniversite öğrencisi gibi-22• infaz biçiminin suçun cinsine gön
derme yaptığı "simgesel" azap çektirme tarzlannın kullanıl
ması: dine küfredenlerin dili delinmekte, iffetsizlcr yakıl
makta, cinayet işleyenin eli kesilmektedir; bazen suç aleti
mahkuma alenen taşıttmlmaktadır -örneğin Damiens'e kü
kürte bulanmış ve hem kendini, hem de elini yaksın diye suçlu
eline bağlanmış olan ünlü küçük hı<:a k taşıttınlmıştır-. Vko'
nun dediği gibi, bu eski içtihat "koskoca bir şiirsellik" olmuş
tur.
En uç noktada, suçlunun infazı esnasında suçun adeta ti
yatrovari bir şekilde yeniden üretildiğine ilişkin birkaç örnek
bulunmaktadır. Adalet herkesin gözünün önünde, suçu azap
çektirme yoluyla tekrarlamakta, suçu gerçekliği içinde kamu
ya göstermekte ve aynı zamanda onu suçlunun ölümünün içinde
iptal etmektedir. XVII I. yüzyılın ileri bir tarihinde, 1 772'de
hali şu aşağıdaki gibi kararlara rastlanmaktadır; Cambraili
bir hizmetçi hanımını öldürdüğü için, işkence göreceği yere
"her kavşaktaki çöpleri toplayan bir arabayla" götürülmeye
mahküm edilmiştir; burada ''hanımı de Laleu'yü katlettiği
esnada hanımının oturduğu koltuğun aynısının ayağının dibine
konulduğu bir darağacı olacak ve (suçlu kadın} buraya yerleş21 11,itl., c.ı, s. 327 (yalnızca 1.cilt basılıdır).
22 Nantes belediye arşivleri, F.F. 1 24.Krş.P. Parfouru, Mlmoires ,u l,ı
s«iitl ,ırchiologigıu tl "lle �f- Vilıine, 1 896, C.XXV.
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tirildikten sonra, ağır ceza mahkemesi celladı onun sağ elini
kesecek ve onun gözünün önünde ateşe atacak ve bunun ar ka
sından, adı geçen de Laleu'yü katletmek için kullandığı sa
hrla ona dört darbe indirece ktir; bu darbelerden birincisi ve
iki ncisi başa, üçüncüsü sol bileğe ve dördü ncüsü �öğse indirile
ce ktir; sonra da adı g�n darağacında asılacak ve öle ne ka
dar g ırtlaklanacaktır; ve bund an i ki saat sonra ölü bedeni
çözülecek ve ka fası aynı darağacının üzerinde, aynı direğin
dibinde, han ımını katletmek için kullandığı aynı sat ırla göv
desi nden aynlacak ve bu kafa bu Cambrai kentinin Douai'ye
giden yola açıl an kapısından yi rmi fersah uzaklıktaki bir te
penin üzctjnde teşhir edilecek ve gö vdenin geri kalanı bir
�vala konula('ak v� adtg�n bu t�pcnin yakınında, on ayak
de rinliğe gömülecektir"23.
4. Nihayet aza p çekti rmenin yavaşl ığı, uygulama sıra
sında meydana gelen beklenmedi k olaylar ., mahkümun fe ryat
ve acılan yargısal ayinir. sonunda, bir sınav rolü oynama k
tadırlar. Her can çe ki şme gibi, darağacının üzerinde cereyan
edeni de belli bir gerçeği dile getirmekt edir : ama acının onu
hızland ırması ölçüsünde daha büyü k bi r yoğunlukla, dah a
büyü k bir sertlikle , çünkü tam d a insanlann yarg ısıyla Tan
nnın yargısının biti şme noktasıd ır; daha büyü k bir görkem
ic;inde, çünkü kamunun önünde · cereyan etmektedir. işke ncenin
acılan, haz ırl ık soru şturmasındakilerin uzant ısı olmaktadır;
ancak hazırlık soruşturmasında oyun henüz oynanmamıştır ve
hayatını kurtarmak mümkündür; ama şi mdi kesinli kle ölün
mektedir, artık ruhu kurtarmak söz kon usudur . Ebedi oyun
başlamışt ır bile : çe kilen aza plar öte dünyan ın acılann düşün
dü rtmekte, onlann nele r oldu klannı göste rmektedir : Fakat bu
dünyadaki acılar aynı zamanda, öte dünyanın cezalan ru h a
fjfletece k ke faret olarak da değer kazanmakt ad ırlar : Tann,
eğer te ve kkül içi nde çekilmi şse, böylesine bir acıyı hesaba
katmaktan geri kalmayacakt ır. Dünye vi cezanın gaddard ığı,
23 ZiJcr.. P. Daubicowt, qp. cit. s.263-270.
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gelecekteki cezalardan düşülmek üzere kaydedilmektedir: af
vaadi burada kendini göstermektedir. Ama şu da söylenebilir:
bu kadar büyük acılar, Tanrının suçluyu insanların eline ter
kettiğinin işareti değil midir? Ve bunlar gelecekteki bir ba
ğışlamanın işareti olmaktan çok, içkin bir · lanetlemeyi belli
etmektedirler; öyleyse mahkum uzun uzadıya can çekişmeden
c;abucak ölürse, bu Tann'nın onu korumak ve umutsuzluğa dü7
mesini engellemek istediğinin kanıh olmayacak mıdır? Demek
ki hern suçun gerçekJiğini veya yargıçların hatasını, hem suç
lunun iyiliğini veya kötülüğünü, hem de insanların yargısıyla
Tanrının yargısı arasındaki uyum veya uyumsuzluğu işaret
edebilen bu acı çekmenin ikircikliği söz konusudur. Darağa
cının ve seyirlik olarak sunduğu acıların etrafındaki seyirci
leri sar�n şu müthiş merak işte buradan kaynaklanmaktadır;
bu seyir esnasında suç ve masumiyetin, geçmiş ve geleceğin, bu
dünyanın ve ebedi olanın şifreleri çözülmektedir. Her seyirci
nin sorguladığı gerçeklik anı: her söz, her haykırış, can çeki7
me süresi, direnen beden, bedenden kopmak istemeyen hayat
bütün bunlar birer işarettir: "onu herhalde kendi isteğiyle te
scili eden ve cesaretlendiren celladın kendini bir an için bile
terketmcsini istemeyen biri tekerlek üzerinde altı saat yaşa
mıştır"; "tekerlek üzerine konulduktan bir saat sonra öleni"
vardır; "onun çektiği azabı seyredenlerin, dine bağlılığını gös
termesi ve pişmanlık getirmesi karşısında duygulandıklan
söylenmiştir''; darağaona giden tüm yol boyunca çok büyük bir
tövbekarlık işaretleri gösteren, ama tekerleğe diri diri bağ
lanınca "korkunç ulumalar çıkartmaya" hiç ara vermeyeni
vardır; veyahut da "ilamın okunmasına kadar soğukkan
lılığını koyuyan, ama o andan itibaren aklını kaçırmaya baş
layan" şu kadın vardır, "asıldığında tam bir çılgınlık halin
dedir" 24 .
Devre tama lanmıştır: beden sorgulamadan �nfaza kadar,
suçun gerçekliğini üretmiş ve yeniden üretmiştir. Veya daha
24 S. P. Hardy, C 1, s. 13; C. iV, s.42; C V, s.134
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doğrusu beden, koskoca bir ayinsel çerçeve ve sınavlar boyunca
suçun meydana geldiğini itiraf eden, bu suçu kendinde ve kendi
üzerinde yazılı olarak taşıdığını gösteren, cezalandırma işle
mine dayanan ve onun etkilerini en görkemli biçimiyle dışa
vuran unsuru meydan getirmektedir. Birçok kereler azap �
tirilen beden, olaylann gerçekliği ile toplanan bilginin ger
çekliği, usul eylemleri ile suçlunun söylevi, suç ile ceza ara
sındaki sentezi sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak, hüküm
dann izleme ve gizlilik gibi müthiş haklannın çevresinde
düşünülmüş olan bir ceza ayininin esas parçası olmaktadır.

***
Adli işkence aynı zamanda siyasal bir ayinsel çerçeve
olarak da anlaşılmalıdır. Hatta düşük bir tarzda olmak üze
re, iktidann lçendini dışa vurduğu törenler arasında yer al
maktadır.
Klasik çağın hukuğunil göre, yasa ihlali muhtemel ola
rak yol açabileceği zarann ötesinde, hatta çiğnediği kuralın
ötesinde, yasayı geçerli kılanın hakkına zarar vermektedir:
''bireye ne zarar verildiği, ne de hakaret edildiği varsayımı
altında, yasanın yasakladığı bir iş yapılırsa, bu telifi edil
mesi gereken bir suçtur, çünkü üst konumdakinin hukuku çiğnen
miştir ve bu onun karakterinin yüceliğine yönelik bir hakaret
tir"25. Suç asıl kurbanın dışında, hükümdara da saldırmak
tadır; ona kişisel olarak saldırmaktadır, çünkü yasa hüküm
dann iradesi olarak geçerlidir; ona fizik olarak saldırmak
tadır. çünkü yasanın gücü hükümdann gücüdür. Çünkü ''bir ya
sanın bu krallıkta yürürlükte olması için, zorunlu olarak doğ
rudan kraldan kaynaklanması veya hiç değilse otoritesinin
nührü tarafından teyid edilmesi gerekmekteydi"26• Demek ki
hükümdann müdahalesi iki hasım arasındaki bir hakemlik
25

P.Risi, Obsmıııııio,u sıır la m4fjjra de /ıırispnulnıa criminelle, 1768,s.9;
Coccdus, Dissertıılicmes ııd Cratiıım, XII, parag. S45"c atıf.
26 P. F. Muyart de Vouglans, us Lois criminelles de Frıına, 1780, s. XXXIV.
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değildir; hatta herkesin haklanna saygı duyulmasını sağla
maya yönelik bir eylemden çok daha fazla birşey olup, ona
karşı saldında bulunmuş olana doğrudan verilen bir karşılık
tır. "Hükümdarlık gücünün suçlann cezalandırılmasındaki
kullanımı, hiç kuşkusuz adalet yönetiminin en esaslı unsurla
nndan birini meydana getirmektedir'"27• Böylece ceza zarann
telafisiyle özdeşleştirilemez, hatta ona göre ölçülemez; ceza
nın içinde hükümdara ait olan en azından bir parça yer alma
lıdır: ve bu parça öngörülen telifiyle birleştirildiğinde bile,
suçun ceza ile tasfiyesinin en önemli unusurunu meydana getir
mektedir. öte yandan hükümdara ait olan bu parça da bizati
hi tekdüze değildir: bir yandan onun krallığına verilen zara
rın tazmin edilmesini (meydana gelen düzensizlik, oluştur
duğu örnek yüzünden bu büyük zarann özel bir kişiyP verilen
zararla hiçbir ortak ölçüsü yoktur); öte yandan da kralın
kendi kişisine yönelik bir saldınnın intikamının peşini sür
mesini gerektirmektedir.
Demek ki cezalandırma hakkı, kralın eliıı<l� tuttuğu düş
manlanyla savaşma hakkının bir cephesi gibi olacaktır: ce
zalandırmak, şu "kılıç hakkına, Roma hukukunda merum im
perium adı altında sözü edilen şu mutlak hayat ve ölüm hak
kına, hükürndann ona dayanarak, yasasını suçun cezalandı
rılması emrini vererek icra ettirdiği hakka" dahil olmak
tadır28. Fakat ceza aynı zamanda içinde bir bakıma hüküm
dann fizik-siyasal gücünün mevcut olmasından ötürü hem
kişisel, hem de kurumsal olan bir intikamın takibinin de bir
biçimidir: "Bizzat yasanın tanımından, onun savunduklannı
çiğneyenlerin cezalandınlması yoluyla, yalnızca otoritesini
savunmaya değil, aynı zamanda bu otoriteyi hiçe sayanlar
dan intikam almaya yönelik olduğu görülmektedir"29• En ku
ralına uygun ceza infazında, yargı biçimlerine en tam uyumda
bile intikamın faal güçleri hüküm sürmektedir.
'1:1 D. Jc,us,e, Trmtl ü lıı jıutia crirairvlk, 1 m, s.VII.
28 P. F. Muyart de Vouglans, La Lo-:S ••., 1780, s.. XXXIV.
29 /1,id.
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Demek ki aza;, çektirmenin hukuki-siyasal bir işlevi
vardır. Bir an için yaralanmış olan hükümdarlığı yeniden
oluşturmaya yönelik törensel bir çerçeve söz konusudur. Onu
tüm görkemi içinde dışa vururuken ihya ebnektedir. Kamuya
açık infaz ne kadar hızlı ve gündelik olursa olsun, gölgelenmiş
ve ihya edilmiş iktidann büyük ayinlerinin dizisi içinde yer
almaktadır (taç giyme, kralın fethedilen bir kente girmesi,
isyan eden uyruklann boyun eğmeleri); hükümdan küçük dü
şüren bir suçun üzerinden, yenilmez bir gücü herkesin gözleri
önüne sermektedir. Ancak bir dengeyi yeniden kurm�ktan çok;
yasayı ihlal etmeye cüret eden uyrukla, gücünü geçerli kılan
hakimi mutlak hükümdar arasındaki benzemezliği en uç nok
tasına kadar götür.nektcdir. Suç tarafından yol açılan özel
zararın telafisinin zararla orantılı olmasının gerekmesine,
mahkeme karannın adil olmasının gerekmesine rağmen, ce
z.anın infazı bu öl�ünün seyircilere sunulması için d�l dP, dPn
gesizliğin ve aşırılığın gösterilmesi için yapılmaktadır; bu
ceza ayininde iktidann ve kendi içinde taşıdığı üstünlüğün
tumturaklı bir gösterimi yer almalıdır. Ve bu üstünlük yal
nızca hukuğun değil, aynı zamanda hasmına darbe indiren ve
ona egemen olan hükümdann fizik gücünün üstünlüğüdür: ya
sayı ihlal eden kişi yasa hükümlerini çiğneyerek bizzat hü
kümdann kişisine ulaşmıştır; mahkümun bedenini damga
lanmış, yenilmiş, parçalanmış olarak göstermek üzere ele ge
çiren o -veya en azından gücünü devrettikleri- olacaktır. De
mek ki çeza töreni bütünü itibariyle "dehşet verici"dir. XVIII.
yüzyıl hukukçular: ıslahatçılarla olan polemikleri başlaya
cağı sıralarda, cezaların fizik gaddarlığına ilişkin olarak
kısıtlayıcı ve "modernist" bir yaklaşım getireceklerdir: eğer
katı cazalar gerekiyorsa, bunun nedeni bu cezalann örneğinin
insanlann herbirincle derin bir iz bırakması zorunluğudur. An
cak fiili durumda, bu azap çektirme uygulamasının altında
yer alan şimdiye kadar bir örnek olma ekonomisi olmamışhr
-ideologlar döneminde anlaşıldığı anlamıyla (cezanın sunu
munun suça duyulan ilgiye üste gelmesi)-, bunun tersine bir
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devlet siyaseti olmuştur: herkesi hükümdann suçlunun bedeni
üzerindeki sınır tanımayan varlığı konusunda hassas hale ge
tirmek. Azap çektirme adaleti yerine getirmeme'kteydi, ikti
dan yeniden işler kılmaktaydı. XVIII. yüzyılda ve XVII.
yüzyılın başında bile demek ki, tüm dehşet tiyatrosuyla bir
likte, başka bir çağın henüz yokolmamış bir kalıntısı değildi.
Gözü dönmüşlüğü, görkemi, bedensel şiddet, dengesiz güçler
arasındaki bir oyun, özenle düzenlenen törensel bir çerçeve,
kısacası tüm aygıtı cezalandırmanın siy� sal işleyişinin için
de yer almaktaydı.
Buradan hareketle, azap çektirme ayininin bazı özellik
lerini anlamak mümkündür. Ve hcrşcydcn önce de, debdebesini
halkın önünde sergileyecek olan ayinsel bir çerçevenin önemi
ni anlamak mümkündür. Yasanın zaferine ilişkin hiçbir şeyi
gizlememesi gerekmekteydi. Bu zaferin bölümleri geleneksel
uldrdk hep aynıydı, ama mahkümiyet ilamları bunların ecza
mekanizmaları içindeki önemlerini korudukları sürece, onları
gene de sıralamayı scktirmiyorlardı: resmi geçitler, kavşak
larda duraklamalar, kilise kapılarında molalar, kararın
halka okunması, diz çöktürme, Krala ve Tanrıya yönelik sal
dırıdan duyulan pişmanlığın yüksek sesle ilan edilmesi. Ön
celik ve mertebe sorunlannın bizzat mahkeme tarafından çö
züme bağlandığı da olmaktaydı. "Subaylar ata aşağıdaki
düzene uygun olarak bineceklerdir: yani başta iki polis çavu
şu; sonra işkenceden geçen kişi; işkenceye uğrayandan sonra,
onun solunda Bonfort ve Le Corre birlikte yürüyecekler, onlan
izleyecek olan mahkeme katibine yer vereceklerdir ve hu
şekilde, karann infaz edileceği Büyük Pazar meydanına gide
ccklerdir"30. Öte yandan, bu özenli törensel çerçeve, yalnızca
hukuki değil, aynı zamanda askeri açıdan da, bir bakıma çok
açıktır. Kralın adaleti kendini silahlı bir adalet olarak gös
termektedir. Suçluyu cezalandıran kılıç aynı zamanda düş
manian yokeden kılıçtır. Azap çektirme koskoca bir askeri
30 Zikr., A. Corre, Docııme"ts pour sari, ııt l 'histoire de lıı torlııre jııdiciııire
tn Bretııgne, 1 896, s.7.
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aygıt tarafından çevrelenmektedir; muhafız süvarileri, okçu
lar, muaflar (vergiden muaf askerler), askerler. Tabii ki her
tür kaçışın veya güç denemesine girişilmesinin engellenmesi
söz konusudur; bunun yanı sıra halkı mahkılmlan kurtarmaya
yöneltecek bir sempati hareketine ve onlan hemen öldürmeye
yönelik bir öfke atılımına karşı uyarmak söz konusudur; ama
aynı zamanda, her suçta yasaya karşı isyana benzer bir yan
olduğunun ve suçlunun hükümdann bir düşmaru olduğunun ha
tırlatılması söz konusudur. Bütün bu nedenler -ister belli bir
konjonktürün içindeki tedbirler olsun, isterse belli bir ayinin
cereyanı içindeki işlevler olsun- halk önünde yaptlan infazı
adaletin yerine getirilmesinden çok, gücun bir dışa vurumu ha
line getirmektedirler; veya daha doğrusu, burada seferber
edilen hükümdann korkunç ve maddi fizik gücü olarak adalet
olmaktadır. Azap çektirme töreni, yasaya iktidarını veren
güç ilişkisini gün ışığına çıkatmaktadır.
Hükümdann kendini aynı anda birbirlerinden çözülmez
bir şekilde hem adaletin başı, hem de savaş başkanı olarak
çifte bir çehre altında gösterdiği silahlı yasa ayini gibi, hal
kın önüde gerçekleştirilen infazın da iki gücü vardır: biri za
fer, diğeri mücadele. Bir yandan suçluyla kral arasındaki sonu
önceden belli bir savaşı törensel olarak bitirmektedir; hüküm
dann güçsüz duruma düşürdüklerinin üzerindeki ölçüsüz ikti
dannı dışa vurmak zorundadır. Benzemezlik, güçler arasın
daki tersine döndürülmez dengesizlik, azap çektirmenin işlev
leri arasında yer almaktaydı. Yok edilen, un ufak edilen ve
rüzgara savrulan bir beden; hükümdar iktidanrun sonsuzluğu
tarafından parça parça yok edilen bir beden, cezanın yalnızca
ülküsel değil, aynı zamanda gerçek sınınn da meydana getir
mektedir. Avignon'da uygulanan ve çağdaşların öfkesini uyan
dıran ilklerinden biri olan, La Massola'ya uygulanan ünlü
azap çektirme buna tanıktır; bu görünüşte paradoksal bir azap
çektirmedir, çünkü adeta tamamiyle ölümden sonra cereyan
etmiştir ve adalet burada muhteşem tiyatrosunu, gücünün
ayinsel tapınısını bir cesedin üzerinde sergilemekten başka
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birşey yapmamıştır: mahkılm gözleri bağlı olduğu halde bir
direğe bağlanmıştır; darağacının üzerinde, etrafı çepeçevre
üzerinde demir kancalar olan kazıklarla kaplıdır. "Günah
çıkartıcı işkence gören kişinin kulağına konuşmaktadır ve onu
kutsadıktan hemen sonra, elinde mezbahalarda kullanılanla
n gibi demir bir gürz olan cellat, talihsizin şakağına bütün
gücüyle bir darbe indirmiş ve o da yere cansız düşmüştür: o
anda, elinde büyük bir bıçak olan mortis exactor hemen onun
boğazını kesmiş ve her tarafına kan bulaşmıştır, bu da bakan
lara dehşet veren bir manzara olmuştur; onun sinirlerini iki
topuğuna doğru yarmış, sonra kamının deşerek kalbini, kara
ciğerin, dalağını, akciğerlerini sökmüş, bunlan demir bir kan:
caya takmış ve onları tıpkı hayvan sakatatına yapıldığı gibi
parçalara böldükçe başka kancalara asmıştır. Böylesine
birşeye kimin bakabildiğine bak"3 1 • Bedenin, gayet ac;ık bir
şekilde hatırlatılan kasaplık biçimi içinde sonsuz parçalara
bölünerek yokedilmesi burada seyir unusuruna eklenmektedir:
her parça sergiye konulmaktadır.
Azap çektirme tam bir zafer töreni içinde tamalanmak
tadır; ama tekdüze akışı içinde aynı zamanda dramatik çe
kirdek olarak, bir çarpışma sahnesini de içermekteydi: bu,
celladın "işkence gö�n üzerindeki hemen ve doğrudan eylemi
dir. Tabii ki bu kurallan olan bir eyl�mdir, çünkü örf ve mah
kumiyet ilamı -çoğu zaman açık bir şekilde- bunun başlıca
bölümlerini hükme bağlamaktadırlar. Cellat yalnızca yasayı
uygulayan kişi olmakla kalmamakta, aynı zamanda gücü ser
gileyen kişi de olmaktadır; suçun şiddetine egemen olmak için,
ona karşı uygulanan bir şiddetin ajanıdır. Bu suçun maddi ve
fizik olarak karşıtıdır. Bazen acıyan, bazen de gözü dönmüş
bir karşıt, bir hasımdır. Damhourdiere çağdaşlannın birço
ğuyla birlikte, cellatların kötülük yapmış olan işkence gören
kişileri elleri altındaki bir hayvanmış gibi tekmeleyerek ve
öldürerek, onlara karşı her tür gaddarca muameleyi yaptık"
lanndan yakınmaktaydı31 • Ve bu alışkanlık uzun süre kaybol31

A.Bruneau, OburrNıtions et mıu:imts sur lts matilres crimintlus, 1715, s.
259.
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mayacaktır33. Azap çektirme töreninde hail meydan okuma
ve düello vardır. Eğer cellat galip gelirse, eğer ondan kesilme
si istenilen kelleyi bir darbede uçurursa, "onu halka göster
mekte, yere koymakta ve sonra kendini el çırparak çok alkış
layan halkı selamlamaktadır·.JC. Bunun tersine eğer başansız
olursa, gerektiği gibi öldürmeyi başaramazsa, ceza alabilir
duruma gelmektedir. Kurbanını kurallara uygun bir şekilde
parçalamayı başaramadığı ic;in, onun organlannı bıçakla kes
mek zorunda kalan Damiens'in celladının durumu böyle olmuş
tur; ona vaad edilmiş olan işkence atlan, bedeli fakirlere
tahsis edilmek üzere müsadC'l'c edilmişlerdir. Bundan birkaç
yıl sonra A vignon celladı, aslında korkunç kişiler olan ve
asması gereken üc; hayduta c;ok fazla acı çektirince, seyirciler

kızmışlar, celladı kınamışlard ır; bu durumda onu cezalandır

mak, hem de halkın intikamından kurtarmak üzere hapse at
mışlardır35. Ve beceriksiz celladın bu cezalandınlışının arka
sında, henüz c;ok yakın tarihlere kadar süren bir geleneğin
profili belirmektedir: bu gelenek infazın başansızlığa uğra
ması halinde mahkümun affedilmesini talep etmekteydi. Bu
bazı ülkelerde ac;ıkc;a yerleşik olan bir örftü36• Halk bunun uy
gulanmasını bekliyordu ve bu yolla ölümden kurtulan bir
mahkümu koruduğu da oluyordu. Hem bu örfü, hem de bu bek
lentiyi yokcdcbilmek için eski "darağacı avını kaçırmaz" sö
zünü geçerli kılmak gerekmişti; idam kararlanna ac;ık hü
kümlerin dahil edilmesine d ikkat etmek gerekmişti: "Ölüm
gerçekleşene kadar asılacak ve boğulacak", "hayatın sona er32 J. de Damboud�. Prıııiqııe jı,ıılicuıire i:s anıses cir,iks, 1 572. s. 219.
l3 6 Temmuz 1 8.'l7 tarihli la Cııuııe d.es ın1ııırı.ııa, /oıırrı.ıl of Clııuusıer'e
dayanarak. bir mahkumu astıkt.aı, sonra -cesedi omuzlarından kutup, onu
kendi etra(ınd.ı şiddetle döndüren ve ona bir�k defa ·gwünç ihtiyar, bu
şclwde yeteri kad.ır öldün mü?"" diyerek vuran ve sonra kalababğa d6ncrck en utanmazca sözl� alaya bir havada söyleyen" bir celladın ·ca
navarca ve miğde bulandına· tu tumunu aktarmaktadır.
34 1737de vergiden muaf asktt Montigny'nin infazı sınsmda sahneyi kay·
dNen, T.S. Gueulctte'tir. Krş., RAnchel, Crimı::s d cMtimaıts aıı xvıif
silcle, 1933, s. 62-69.
35 Kış., L.Duhamel, us exkıdions cııpilAles 4 Aı:rignon, 1890, s.
36 örneğin Burgonya"da, keş., Chassarıec, Bıugvruli, /ol. s.S.
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mesine kadar". V e Serpillon veya Blackstone gibi hukukçular
XV III. yüzyılın ortasında, celladın başansızl ığa uğrama sının
mahküm açısından haya hnın kurtu lduğu anlamına g elmediği
olgusu üzerinde ısra r etmişlerdir17. ln faz töreninde hali tann
sınaması ve ya rg ısına ilişkin, şifresi çözülebilir birşeyler bu
lunmaktaydı. Cel lat mahkum ile olan çarp ışmasında biraz da
kralın silah şörü gibiydi. Ancak iğrenç ve kınanan bir silahşör:
Gelenek görün ü şe göre ce llatlık berat ının m ühü rlendikt en
sonra masaya konulmayıp, yere at ılmasını gerekti rmekteydi.
Bu "çok gerekli", ama "doğa ya aykın görev "i çevreleyen t üm
yasakla r bi lin mekt cdirl8. istediğ i kadar bir bakıma k ralın
k ılıcı olsun, cellat iğrençliği has mıyla payla şmaktayd ı. Ona
öldürm e yetkisi veren ve onun arac ılığ ıyla mahküma vu ran
hükümdarlık gücü onda mevcut d eğildi; hükü mdann gücü onun
gözü dönmüşlüğüyle özdeşleşmiyordu. V e tam da bu nedenden
ötürü, kral celladın hareketini bir af mektubuyl c kestiği za
man çok daha görke mli olarak gözükmekteydi. Olağan du
rumda, karar ile infaz arasındaki kısa sü re (çoğunlukla birkaç
saat ), a ffın tamamen son a nda gelmesine yol açıyordu. Fa kat
her halde törenin ya vaş cereyan et m esi, bu olas ıl ığın hesaba
katılmasının sonucuydu39• Mahkümlar bu olasılığın gcr c;cklcş
mesini um m akta ve i şlerin uzama sı için, darağacın ın dibinde
bil e bazı ifşala rda bulunacak :a rını iddia et mekteydiler.
Halk böyle b ir durumu temenni e tt iğinde, bağırarak a f iste
mekte, son anı geciktirmeye uğraşmakta, yeşil balmumu mü;ı F.s«pillon, <:oııe crimirıd, 1767, c. il 1, s. 1 100. Blackslone : ·Eğer bir suçlu
61ene kadar asılmaya mahküm olmuşsa, celladın bc!ariksizliği yO.ziinden
buılan tarafından ölümden kurtanlırsa, şerifin infazı yenilettteği
aQklır, çünkü karar uygulanmamıştır ve eğer bu sahte mertwMte ka
pılınacak olursa, bir�k ihtilata kapı açılmış olacaktır·, Commtnıııirt
swr k coü criınirıd tıl'AngklnTt, Fra. Çev., 1776, s. 201 .
38 Oı . Loyseıu, Cin4 litrm ılu ılroiı ü:J offias, 1 61 3 yay., s . 80-81.

39 Krş. S.P. Hardcy, 30 Ocak 1769, s. 125, basılı cilt; 14 Ara. 1779, iV, s. 299;
B. Anchel. Crimcs ti Oıitimnııs •u xvııf silcu, s. 1 62- t 63"te, bir
sQvarinin gclettk mahut parşömmi getirdiği sırada �ktan darağaanın
dibine varmış olan Antolne Boulleteb'in öyküsünQ aktarmaktadır.
"'Yaşasın krar diye bağınlmış; Boullelelx meyhaneye götürülmüş. bu
arada kitip onun için şapka dolaşbrmıştır.
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hürlü af belgesini getiren habercinin yolunu gözlemekte ve ge
rektiğinde onun gelmek üzere olduğu sanısını yaratmaktaydı
(3 Ağustos 1750'de isyan ederek çocuk kaçıran mahkumlann
infazı esnasında, bir an için böyle olmuştur). Hükümdar infaz.
da yalnızca yasanın intikamını alan güc; olarak değil, aynı
zamanda yasayı ve onun intikamının alınmasını askıya ala
bilen güç olarak da mevcuttur. Ona karşı yapılan saldınlan
silme karannı vermede tek başına olmalıdır; yargı iktidannı
icra etme işini mahkemelere bırakmışsa da, bu yetkisini onla
ra devretmemiştir; bu gücü hem cezalan kaldırmak, hem de
icra ooilmcsine izin vermek üzere, eksiksiz bir biçimde koru
maktadır.
Azap çekti rmeyi, XVIII. yüzyılda h�la sürmekte olan
ayinscllcşmiş biçimiyle, siyasal bir işlemci olarak kavramak
gerekir. Azap çektirme mantıken, hükümdann suçun yasa ara
alığıyla kendine ulaşmış olması ölçüsünde cez.alan doğrudan
veya dolaylı olarak talep ettiği, bunlara ka rar verdiği ve
bunlan infaz ettirdiği bir cezalandırma sisteminin içinde yer
almaktadır. Her yasa ihlalinde bir crimen majestatis vardır
ve suc;lulann en küçüğünde bile muhtemel bir kral katili yer
almaktadır ve kral katili de kendi hesabına, tam ve mutlak
suçludan başka birşey değildir, çünkü herhangi bir suçlunun
tersine hükümdarlık iktidannın özel bir karar veya iradesine
saldırmak yerine, hükümdann fizik kişisinde, onun ilkesine
saldırmaktadır. Hükümdar katilinin ideal cezası, mümkün
tüm azaplann toplamını oluşturmalıdır. Bu sonsuz intikam
olacaktır: Fransız kanunlan her halükarda bu cins bir cana
varlığa karşı sabit bir ceza öngörmüyorlardı. Ravaillac'a ve
rilen cezayı, Fransa'da uygulanan en gaddarlannı birbirleriy
le birleştirerek icat etmek gerekmişti. Damiens için çok daha
dehşctlilerini düşünmek gerekmişti. Bazı projeler ortaya çık
h, ama bunlar yetersiz bulundu. Bunun üzerine Ravaillac sah
nesi yeniden ele alındı. Ve eğer Guillaume d'Orange'ın katili
nin 1584'te intikamın sonsuzluğuna nasıl terkcdildiği hatır
lanacak olursa, ılımlı kalındığını kabul etmek gerekir. ilk
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gün fokur fokur kaynayan bir kazanın bulunduğu meydana
götürüldü, darbeyi indirdiği kolu bunun içine sokuldu. Ertesi
gün kolu kesildi. Kol ayağına düşünce o da bunu hemen aya
ğıyla darağacının altına itti; üçüncü gün memeleri ve kol
larının etleri kerpetenle çekildi; dördüncü gün kollarının
arkası ve butlan kerpetenle çekildi; ve böylece bu adam birbi
ri peşi sıra onsekiz gün işkence gördü". Sonuncu gün tekerleğe
bağlandı ve "kundağa sanldı". Altı saat sonra hala su istiyor
ve bu ona verilmiyordu. "Nihayet ruhu umu tsuzluğa ka pılma 
sın ve kendini kaybetmesin diye, cellattan onun işini bitirmesi
ve onu boğması istendi,.«>.

***
Azap çektirmelerin varlığının bu iç örgütlenmeden başka
daha birçok şeye bağlandığında hiçbir kuşku yoktur. Ruschc
ve Kirchheimer burada, işgücünün yani insan bedeninin 'kendi
ne endüstriyel tipten bir ekonomide atfedilecek olan yarara
ve ticari değere sahip olmadığı bir üretim rejiminin c,tkisini
görmekte haklıdırlar. Aynı zamanda, bedenin "küçü mscn
mesi"nin de ölüm karşısındaki gent?I bir tutun,a atıfı.ı bulun
duğu kesindir; ve bu tutumun içinde hıristiyanhğa özgü değer
ler kadar, demografik ve bir bakıma biyolojik bir konum da
keşfedilecektir: hastalık ve açlığın yol açtığı yıkıntılar, sal
gınların devrevi katliamlan, müthiş bir çocuk ölümü oranı,
biyo-ekonomik dengelerin narinliği; bütün bunlar ölümü alı
şılmış birşey haline getirmekte ve çevresinde onu bütünleştir
mek, kabul edilebilir kı lmak ve sürekli saldırganlığına bir
anlam vermek için yapılan ayinlere neden olmaktaydı. Azap
çektirme uygulamasının varlığını uzun bir zaman sürdürmüş
olmasını çözümlemek için, konjonktür olgularına başvurmak
da gerekir; ecza adaletini Devrim arefesine kadar yönetmiş
olan 1670 kararnamesinin, eski fermanlann katığını baz1 nok40 Brantôme, Mlınoires. lA PK da lumııMS ilhıstrts, 1722 yay., c. il. s. 191·

192.

67

talarda daha da ağırlaştırmış olduğunu unutmamak gerekir;
metinleri hazırlamakla yükümlü devlet görevlileri arasında,
kralın niyetlerini temsil etmekte olan Pussort, Lamoignon gibi
bazı yargıçlara rağmen bunun böyle olmasını dayatmıştır; kla
sik çağın ortasında hala çok sayıda ayaklanmanın olması, iç
savaşların yaklaşan uğultusu, hükümdarın iktidarını parla
mentoların aleyhine artırmak istemesi, "kah" ceza rejiminin
sürüp gitmesini büyük bölümü itibariyle açıklamaktadırlar.
Azap çektirmeye yönelik bir ceza sistemini açıklamak
üzere, burada genel ve bir bakıma dışsal nedenler bulunmak
tadır; bunlar fizik cezalann uzun zaman sürmelerini ve olabi
lirliklerini, onlara yöneltilen itirazların zayıflığını ve ol
dukça soyutlanmış durumda kalmak özelliklerini açıkla
maktadırlar. Ama bu tabanın üzerinde, onun belirgin işlevle
rini ortaya çıkartmak gerekir. Azap çektirme eğer adli uygu
lamaya bu kadar derinlemesine işlediyse, bunun nedeni gerçe
ği açığa çıkartan ve iktidan gerçekleştiren unsur olmasıdır.
Yazılının sözel olana, gizlinin halka ac;ık olana, soruşturma
sürecinin itiraf işlemine eklemleşmesini sağlamakta; suçun
suçlunun göze görünür bedeni üzerinde yeniden üretilmesine ve
oraya geri döndü!'iilmesine olanak vermekte; suc;un aynı dehşet
içinde açığa çıkmasını ve kendini iptal etmesini sağlamak
tadır. Aynca mahkumun bedeni hükümdarlık kovuşturması
nın yeri, iktidarın dışa vurumu için bir demirleme noktası,
güçler arasındaki benzemezliği belirtmenin fırsatı haline gel
mektedir. ileride, gerçek-iktidar ilişkisinin tüm cezalandır
ma mekanizmalannın merkezinde yer aldığını ve çağdaş ceza
uygulamalannda da bulunduğunu -ama çok başka bir biçim
altında ve çok farklı etkilere sahip olarak- görülecektir. Ay
dınlanma çağı cnların "canavarlık"larını ilan ederek, azap
çektirmeye yönelik uygulamalan küçük düşürmekte gecik
meyecektir. Azaplar bizzat yargıçlar tarafından da çoğu za
man bu "canavarlık" terimiyle ifade edilmekteydiler, ama
burada eleştirel bir niyet bulunmamaktaydı. "Canavarlık"
kavramı eski ceza uygulamasının içinde herhalde azap c;ek68

tirme ekonomisini en iyi işaret c-denlerden biridir. Canavarlık
öncelikle bazı büyük suçlara özgü bir karakterdir: bu suçlann
saldında bulunduklan doğal veya pozitif, tannsal veya in
sani yasalara; bunlann yol açtıkları rezaletli gürü l tü patırtı
ya veya tersine, işlenirken gösterilen gizli kurnazlıklar; bu
suçların faili ve kurbanlan olaıılann mertebe ve statülerine;
onlara atfedilen veya yol açtıklan d üzensizliklere; yarat
tıklan dehşet d uygusuna atıfta bulunmaktadır. Öte yandan
ecza, suçu herkesin gözleri önüne tüm ağırlığı içinde sermek zo
runda olduğu ölçüde bu canavarlığı yüklenmek durumundadır:
onu kamuya açık hale getiren itira flar, söylevler ve yapıtlar
aracılığıyla gün ışığına taşımak zorundadır; onu suçlununu be
denine aşağılama ve acı biçiminde uygulayan törenlerde yeni
den üretmek zorundadır. Canavarlık cezanın, onu gün ışığına
. çıkartmak üzere azap çektirme halinde geri döndürdüğü suçun
bir parçasıd ır. Azap çektirme?, cezal andırılan şeyin · gerçekli

ğini oluşturan süreç içinde yer almaktadır. Ama daha fazlası
da vardır: bir suçun canavarlığı, aynı zamanda hükümdara
meydan okumanın şiddetidir; işte bundan ötürü hükümdann bu
canavarlığı aşmaya, ona egemen olmaya, onu bir aşırılıkla
iptal ederek ona üste gelmeye yönelik bir işlevi olan karşılığı
harekete g�irecektir. Azap çektirme süreci içinde hiç eksik
olmayan canavarlık, demek ki çifte bir rol oynamaktadır:
suçun c-eza ile bağlantılı olması ilkesi olmasının yanı sıra, ce
zanın suça nazaran daha azgın olmasıd ır. Canavarlık aynı
anda hem gerçeğin, hem de iktioann gözler önüne serilmesini
sağlamaktadır; sona eren soruşturmanın ayinsel çerçevesi ve
hükümdann zafer kazandığı törendir. Ve bu ikisini suçlunun
bedeninde birleştirmektedir. XIX. yüzyıl ceza uygulaması,
gerçeğin "soğukkanlı" araştırılması ile cezanın içinden tam
anlamıyla yokedilemeyen şiddet arasına mümkün olduğunca
mesafe koymaya çalışacaktır. Yaptınm uygula nması gereken
suç ile kamusal iktidar tarafından dayatılan cezayı birbirle
rinden ayıran benzeşmezliği vurgulamaya özen gösterilecek
tir. Gerçek ile ceza arasında artık yalnızca meşru bir tutar69

hlık ilişkisi olacaktır. Yaptınm uygulayan iktidarın artık
kendini, cezalandırmaya kalktığından daha büyük bir suçla
lekelemcmesi gerekmektedir. Verdiği ceza konusunda masu
miyetini koruması gerekmektedir. "Bu cins işkenceleri yasak
lamak için acele edelim. Bunlar yanlızca Romalıları yöneten
taçlı canavarlara layıktı"4 1 • Fakat bir önceki dönemin ceza
uygulamasına göre, hükümdarın azap çektirmesi ile suçun ya
kınlıkları, bu esnada "kanıtlama" ile ecza arasında meydana
gelen karışma barbarca bir kanşıklığtn ürünü değildi; burada
gündemde olan şey canavarlığın mekanizması ve zorunlu bağ
lantılarıydı. Cezanın canavarca olması, alçaklığın mutlak
güç tarafından ayinsel olarak giderilmesini örgütlüyordu.
Hata ve cezanın birbirleriyle bağlantılı olmalarını ve
canavarlığın biçimi içinde birbirlerine bağlanmaları, belli be-.
lirsiz bir şekilde kabul edilmiş olan bir kısasa kısas yasasının
sonucu değildi. Cezalandırma ayinlerindeki belli bir iktidar
mekaniğinin sonucuydu: etkisini yalnızca beden üzerinde doğ
rudan göstC'rdiğini gizlemeyen, aynı zamanda fizik dışa vu
rumlanyla kendini yücelten ve güçlendiren bir iktidar; kural
ları ve yükümlülükleri, ihlal edilmeleri bir saldın oluşturan
ve bir intikama yol açan kişisel bağlar olarak değerlendiren
bir iktidar; itaatsizliği bir husumet, onun ilkesi içinde iç sa
vaştan çok farklı olmayan bir ayaklanma başlangıcı sayan bir
iktidar; yasaların neden uygulandığını kanıtlamak zorunda
olmayan, ama düşmanlarının kimler olduklarını ve onları
tchdid eden hangi güç boşalmalarının bulunduğunu gösterme
durumunda olan bir iktidar; kesintisiz bir gözetim altında tut
mayı 5ağlayamadığı için, etkisini yenilemeyi kendine öıgü
dışa vurumların parlaklığı içinde arayan bir iktidar; üst ikti
dar olma gerçeğini gözler önüne ayinsel olarak sererek yeniden
güç kazanan bir iktidar.

***
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C.E.de Pastoret, hQkümdu katilleri hakkında, Dts lois pirwes, 1790, il,
s. 61 .

Öte yandan, "canavarca" olma ayıbını taşımayan ceza
ların yerine "insani olma şerefini üstlenecek olan cczalann
ikAmc edilmelerine yol açacak tüm nedenler arasında bir ta

nesi vardır ki, hemen çözümlenmesi gerekir, çünkü bizzat azap
çektirmenin içindedir: Hem onun işleyişinin unsurudur, hem de
sürekli düzensizliğinin ilkesidir.
Azap çektirme törenlerindeki baş kişi, bu törenlerin ger
çekleşmesi için gerçek ve dolaysız mevcudiyeti talep edilen
halktır. Bilinecek, ama nasıl cereyan ettiği bir sır olarak ka
lacak olan bir azap çektirmenin hiçbir anlamı olamazdı.
Aza p çektirmenin örnek oluşturması yalnızca en küçük yasa
ih131 inin bile güçlü bir cezalandırılma tehlikesi taşıdığının
bilincinin uyandırılması için değil, aynı zamanda suçlu nun
üzerinde şiddet uygulayan iktidarın seyri yoluyla bir dehşet
etkisini harekete geçirmesi için de istenilen birşeydi: "Ceza

alanında en güç nokta ccıanm verilmesidir: bu sürecin amacı

ve sonudur, ve suçluya iyi uygulandığı taktirde yaratacağı
örnek ve dehşetle elde edilen tek üründür'-42.
Fakat bu dehşet sahnesinde halkın rolü ikirciklidir. Se
yirci olarak çağrılmıştır : gösterilere, suçun herkesin önünde
itiraf edilmesine davetlidir; kazıklar, darağac;ları, idam di
rekleri meydanlarda veya yol kenarlarında kurulmaktadır;
işkenceden geçenlerin cesetlerinin, büyük bir olasılıkla suçu
işledikleri yer olan noktalarda günlerce bırakıldığı olmak
tadır. insanların bilmeleri yetmez, gözleriyle görmeleri de ge
rekir. Çünkü korkmalan gerekir; ama aynı zamanda c;ünkü, ce
zalandırmanın kefilleri olarak tanık olmaları ve çünkü belli
bir noktaya kadar bu iş� katılmaları g�r�kir. Tanık olmak,
onların sahip olduklan ve üstlendikleri bir haktır; gizli tutu
lan bir azap çektirme, ayrıcalıklı kişiye uygulanan işkence
dir, ve böylesine durumların çoğunda işkencenin tüm katılı
ğıyla uygulanmadığından kuşku duyulmaktadır. Kurbanın son
anda bakışlardan gizlenmesine itiraz edilmektedir. Kansını

-- ---------

42 A. Brunc3u, op.ril., 1715, blrind bölümünün sahife numarilSlZ önsöıü.
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öldürdüğü için t eşhir edilen posta idaresi genel veznedan,
sonra k alabalıktan uzakl aş tınlmıştır : "onu kapalı bir ara
baya bindirdiler; eğer iyi korunuyor olmasaydı, onu yuhala
yan halkın kötü muamelesine karşı gü venceye almak zor olur
du'-43. Lescambot kadın asıldığında, yüzü "bir cins tül bentle "
gizlenmeye ç alışılmıştır; "boyn unda ve başında bir mendil
vardır, bu durum halkın çok mınldanmasına ve onun Lescarnbot
olmadığını söylemesine yol açmıştır "". Halk işke ncele ri ve
azap çektirilenlerin kim olduğunu görme hakkına sahip çık
maktadır 45. Bu azap çektirmeye kablma hakkı da vardır, uzun
uzadıya dolaştınlan, teşhir edilen, aşağılanan mahkum, suçu
nun defalar ca h atırlatıl an deh şetiyle birlikte , seyircilerin
hakaretlerine, bazen de saldınlarına sun ulmaktadır. Halkın
intikamı, hü l<ümdann intikamının içine sızmaya davet edil
mekteydi. Bu hiç de halkın intikamının kralın intikamının te
meli olmasından ve kralın halkın kinini kendi doğrultusuna
yöneltmek istemesinden olma maktaydı; bunun böyle olmasının
nedeni, kralın "düşmanl arından inti kam almaya" gi riştiğinde,
halkın yardım etme durumunda olmasından ve ö zellikle de bu
düşmanları hal kın içinde yer aldığında, bu katkıda bul unma
durumunun artmasından kaynaklanmak taydı. Sanki halk kra
lın intikamına bir "darağacı hizmeti" ile katkıda bul unmak
zorundaymış gibi olmaktaydı. Bu ''hizmet" eski kararnameler
de öngörülmüştü. Dine kü fü r edenlere ilişkin 1 347 tarihli fer
man,bunların "sabah d uasından ölüm sa atine kadar" kazığa
bağlı olarak teşhir edileceklerini..." ve bunların suratına ça
mur ve diğer pislikle rin atılabil eceğini, ama taş ve diğer yara
layıcı şeylerin olmay acağını... " öngörmekteydi. "Eğer aynı
suçu tekrar işlerse, ikinci keresinde resmi pazar kurulduğu gün
de kazığa bağlanmasını ve üst dudağının yarılarak, dişle rinin
43 S.P.Hardy, c.l., s. 328.
44 TS. Cueuktte, Zikr.. R. Anchel, op.dt, s. �71 .
45 Giyotinin ilk kullanılışında, Chronique de Paris halkı hiçbir �
g6remediğinden yakınıyor ve ·şkerıce yerimizi bize geri venn· diye ı,arb
söylüyordu. Krş., J.Laurence, A History of capiul pımislımnıı, 1432. s.71
vd.
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göriilmesini irade ederiz... Azap ,;ektirmeye bu kahlış biçimi
klasik dönemde artık kuşkusuz, sınırlandırılmak istenilen bir
hoşgörüden ibaret hale gelmiştir: yol açtığı barbarhklardan
ve cezalandırma yetkisinde meydana getirdiği aşındırmalar
dan ötürii. Fakat bu katılım tamamen kaldırılamayacak ka
dar azap ekonomisinin içinde yer almaktaydı. XVIII. yüzyıl
da hala, Montigny'ye uygulanan işkencelere eşlik edenleri
gibi sahneler görülmekteydi; cellat mahkumu idam ederken,
haldeki balıkçı kadınlar kafasını kestikleri bir manken do
laştırıyorla rd ı 46 . Ve arasında yavaş yavaş dolaştırdıkları
'"
suçluları halka karşı birçok kereler "korumak gerekmişti
-hem örnek, hem de hedef olarak; hem ileriye yönelik bir
tehdit, hem de aynı anda hem vaad edilen, hem de yasakla

nan av olarak-. Hükümdar kalabalığı iktidarının dışa vuru·

muna çağırarak, kendine bağlılık işareti haline getirdiği şid
det gösterilerine bir an için hoşgörü göstermekte, ama bunlara
hemen kendine ait ayrıcalıkların oluşturduğu sınırları koy
maktaydı.
Oysa, halk kendini dehşete düşürmek için düzenlenmiş
bir gösteri tarafından cezbedilerek, işte tam bu noktada ceza
landırıcı iktidara yönelik reddini ve bazen de isyanını hız
landırabilir. Adaletsiz olarak kabul edilen bir infazı engelle
mek, bir mahkumu celladın elinden çekip almak, onun affedil
mesini zor kullanarak sağlamak, cellatları daha sonradan iz
lemek ve onlara saldırmak, yargıçları lanetlemek ve karar
lara karşı gürültü patırtı çıkartmak; bütün bunlar azap çek
tirme ayinlerini çoğu zaman kuşatan, onlann içinden �n ve
onları sarsalayan halk hareketlerinin içinde yer almak
tadırlar. Bu durum tabii ki mahkümiyetlerin ayaklanmalara
karşı verildiği hallerde sıklaşmaktadır: Kalabalığın, isyan
ellikleri kabul edilen üc; mahkumun infazını önlemek istediği
çocuk kaçırma olayında böyle olmuştur; bunlar "daha az çıkışı
ve korunacak geçit yeri olduğu için" Saint-Jean mezarlığında
46 T.S.Guculdte, Zikr. R.Anchel, s. 6.l. Ouy 1737dc gc.'QJ'lektcdir.
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üniindı• ılııyıır,ımıyorlardı 5 1. işte ancak adaletin kendini hal
lı..m cıııimdl• dı� vu rduğu yerde, halkın tanık ve adeta bu ada
ll•lin yard ımcısı olarak da ve t edildiği yerde m üdahale ed e
bilmek le ve bunu ancak fizik olarak yapabilmekteydiler : ce
zalandırma mekanizmasın ın i çine z orla girmek ve onun etki
lerini yeniden bölüştürmek; cezalandırma ayinle rinin şidde ti
ni başka bir yönde yeniden başlatmak. Ceza lar arasında to p
lumsal sınıflara göre fark olmasına karş ı çal kan h: 1 78 1 'de
Champr e köyü papazı oralann senyörü tara fından öldürül
müşt ü ve bu adam deli olarak yutturulmaya çal ışıl ıyordu :
"papazlanna aşın bağl ı oldu klanndan ötürü ö fkeye kap ılan
köyl üler, ön re senyörle rine karşı her t ürl ü aşınl ığa baş vurma
ya hazırmış gibi gör üne rek, şatoyu ya kacakmış gibi yapmış
lard ı ... Herkes, bu kadar korkunç bir cinayetin cezalandınlma
olanaklann ı ortadan kaldıra n bakanlığ ın hoşgörüsüne karşı
hayk ır ıy ordu "52 • Sık meyda na gelen ve fazla ağır sayılmayan
suçlara (kap ısı k ır ılarak gi rilen e vden yap ılan h ırs ızl ık gi
bi ) verilen çok ağ ır cezalara Jcarşı da çal kan h; veya hizmet
çilerin yapt ık tan h ırs ızl ık gibi toplu msal konumlara bağl ı
olan baz ı yasa ihl allerini cezalanaıran bazı cezalara karş ı
çalkant ı; bu suça verilen öl üm <:ezası ç ok fazla memnuniyetsiz
liğe yol açmaktayd ı, ç ünkü hiz metçiler çok sayıdayd ılar,
böylesine bir konumda masumiyetlerini kanıtlamalan güç tü,
patronlann ın köt ü niyetine kolayl ıkla kurban gidebilirlerdi
ve böylesine durumlara göz yuman bazı e fendilerin hoşgörüsü,
suçla nan , mahk um edilen ve asılan hizmetk1rla nn başına ge
le nleri çok daha haksız kıl maktaydı. Bu hizmetçile rin in faz
ları çoğu zaman itirazlara yo l ac;maktaydı 53• 1 761 'de Pa ris'te,
efendisinden yünlü bir kumaş parças ı çalan bir hizmetçi kadın
için ufak bir ayaklanma olmu ştu. Çal ınan şeyin ge ri verilme

sine rağmen yalvarmalara rağmen efendi şikayetini

geri al-

51 C.Dupaty, Mbnoim poıır trois lıommes amdıımnls 4 ı. row, 1786, s. 247.
S2 S.P.Hardy, 14 ()Qk 1781, c. iV, s. 394.
53 Bu cins mahkümiyetlmn ya!lltt1ğı memnuniyetsizlik konusunda. kış.,
Hardy, c.l, s. 319, '?ıöl; c. 111, s. 227-228; c. iV, s. 180.
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ma yı isteme mişti: infaz günü ma halle li asılm ayı engellemiş,
tüccarın dükkAnını istila etmiş, burayı yağ m alam ış h: Hiz
metçi sonunda affedildi; fakat kötü e fendiyi iğne ler le de lik
deşik eden bir kadın üç yıl sürgün cezasına çarpt ınld ı54 •
XV III. yüz yıla ilişkin olarak, aydın kamu oyunun filozo f
lar ve b az ı yargıc;lar la -Calas, Sfrven , La Barre şövalyesi
bir likte müdahale ettiği büyük ad li o laylar bilin mektedir .
Ama ceza uygulaması etrafında meydana ge len şu halk hare
ket lerinin tü münden daha az söz edilmektedir . Nitekim, bu
hareketler bir kentin, bazen de bir mahallenin ö lc;eğini nadi
ren aşmışlardır . Ancak ge ne de gerçek bir öneme sahip olmuş
lard ır. Y a bu alttan kaynaklanan hareket lerin yayılmas ı da
h a iyi konumdaki insan lann dikkatini çekerek, onlann da
kahlmalanyla yeni bir boyut kazanmalanndan ötü rü (Devri
m i önceleyen yıllar esnas ında, 1 785'te babas ın ı ö ldürdüğüne
yanlış olarak kanaat getirilen Cat herine Espinas; Oupaty'nin
onlar ic;in 1786'da ünlü muh brasını yazdığı Chau mont'da te
kerleğe gerilen üc; kişi, veya Rouen parlamentosunun 1782'de
zehir le adam ö ldürme suc;undan yakılmaya mahk üm ettiği,
ama cezası 1786'da hala in faz edilmemiş olan şu Marie-Fran
c;oise Salmon o laylar ı böyle o lm uştur ), ya d a ö zellik le , bu
c;alkantılann ceza adaletinin ve onun ö rnek o lması gereken d ı
şa vurum lannın etrafında sürekli bir kayg ıyı beslemelerinden
ötürü bu öneme sahip olmuşlardır. Darağac;lannın c;evresinde
süküneti sağlamak için kac; ke re "halk ic;in üzücü" önlemlerin
ve "otorite ic;in aşağ ılayıo" t edb ir lerin alınması gerek miş
tir55. Büyük ceza gösterisinin, bizzat bunun yö nelik olduğu ki
şiler tarafından tersine döndürü lme teh likesini t aş ıdığ ı iyice
görülmekteydi. işkencelerin yarat hğ ı büyük dehşet, fiili du
rumda yasadışı ocak lan tutuştu rmakt aydı: in faz günlerinde
çalışmaya ara veriliyor, meyh ane ler doluyor, yetkililere kü
für ediliyor, cellada, muh afız lar a ve asker lere h akaret ler
54 Aktaran R.Anchel. cn6.
55 Marquis d'Argenson. c. iV. s. 241.
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veya taşlar fırlatılıyordu; ya kurtarmak, ya da daha acıma
sız bir şekilde öldürmek üzere mahkum ele geçirilmeye c;alışı
hyordu; kavga ediliyordu ve hırsızlar ic;in darağacı çevresin
deki bu itiş kakış ve meraktan daha iyi hic;bir fırsat c;ıkmı
yordu56. Ama özellikle -ve bu sakıncalar işte bu noktada siya
sal bir tehlike haline gelmekteydiler-, halk en c;ok, suc;u iğ
rene; ve iktidarı yenilmez olarak gösterme durumunda olan bu
ayinler esnasında kendini cezaya c;arptınlanlara yakın his
setmekteydi; kendini en c;ok bu anlarda, tıpkı mahkOmlar gibi
ne dengesi, ne de ölçüsü olan yasal bir şiddetin tehdidi altında
hissetmekteydi. Halkın bir tabakasının tümünün, bizim küc;ük
suçlular adını vercceklerimizle -serseriler, sahte dilenciler,
kötü fakirler, yankesiciler, yataklık edenler ve çalıntı mal
satanlar- olan dayanışması oldukça sürekli bir şekilde dışa
vurulmuştur: Polis kuşatmalanna direnme, muhbirlerin peşine
düşülmesi, gözcüler veya dedektiflere saldırı gibi olaylar bu
duruma tanıklık ctmcktcydi1er57• Oysa, ecza ve polis baskı
sının amacı haline gelmekte olan nokta, bu dayanışmanın kı
nlma sıydı. Ve işte bu azap çektirme töreninden, şiddetin ani
den tersine dönebildiği bu belirsiz bayramdan, hükümdarın
iktidarından daha çok bu dayanışmanın güçlenmiş olarak çık
ması tehlikesi vardı. Ve XVIII. yüzyı l ve XIX. Y,üzyıl ısla
hatçı ları, infazların sonuc;ta halkı yalnızca korkutmakla
kalmadıklarını unutmayacaklardır. Bu ıslaha tçıların ilk
feryatlarından biri bunlann kaldırılması yönünde olmuştur.
Azap çektirme oyununda halkın müdahalesiyle ortaya
çıkan siyasal sorunu c;crçeveleyebilmck için iki sahnenin zik
redilmesi yeterli olacaktır. Bunlardan biri XVII. yüzyılın so
nund a meydana gelmiştir; olay Avignon'da geçmiştir. Burada
canavarlık tiyatrosunun başlıca unsurlan karşımıza yeniden
çıkmaktadır: Cellat ile mahkOmun fizik çarpışmaları, düel
lonun tersine dönüşü, halkın celladın peşine düşmesi, mahkO56 Hardy buna ilişkin birçok örnek aktarmaktadır. Örneğin, ceza teğmcnlnln
bir infazı seyretmek için yerleştiği evdeki şu büyük hırı.u:hk, s. iV, s. 56.
!il Krş. D.Richct, uı Frıma Mcıtlmu, 1974, s. 1 18-1 19.
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mun isyan ile ceza makinesinin şiddetle tersine döndürü lmesi
sayesinde kurtarılması. Pierre d u Fort adındaki bir katilin
asılması söz konusuyd u. "Ayakları basamaklarda" birçok ke
reler 'birbirlerine dola nmıştı" ve onu boşlukta sallandırmak
mümkün olmamıştı. "Celladın onun ceketinin önünü açtı ğı ve
dizinin altıyla miğdesine ve karnına vurduğunu görünce; halk
ona çok fazla acı çektirdiğini görünce ve hatta onu bir süngüyle
boğazladığını sanınca ... işkenceden geçene karşı merhamet ve
cellada karşı duyulan öfkeden heyecanlanarak, ona taş attı· lar ve aynı anda cellat iki merdiveni açarak işkenceden geçe
ni aşağıya attı ve omuzlarının üzerine atlayarak onu ezdi, o
sırada bu celladın karısı mahkümun ayaklarını direğin a ltın
dan çekiyordu. Aynı anda onun ağzından kan gelmesine neden
oldular. Fakat ona yönelik taş yağmuru arttı, ha tta asılmışın
kafasına gelenleri bile oldu, bu da celladı merdivene koş.arak,
hızla aşağı inmeye zorl ad ı, o kadar hızla indi ki, merdivenin
ortasındayken düştü ve yere önce kafası çarptı. Bunun üzerine
halk ona saldırdı. Elinde süngüsü olduğu halde ayağa kalka
rak, kendine yaklaşa nl arı öldüreceği tehdidini sa vurdu; fa
kat birkaç kere düşüp kalkıp iyi dövüştü, çayda tamamen
çamura bulandı ve nefes nefese kaldı ve halkın büyük bir he
yecan ve öfkesi içinde üniversiteye kadar ve buradan da Cor
delier mezarlığına kadar sürüklenerek götürüldü. Uşağı da iyi
dövüştü, kafası ve vücudu yaralanmışti, götürüldüğü hastane
de birkaç gün sonra öldü. Bu arada bazı yabancı ve tanınmadık
kişiler merdivene çıkarak asılmışın ipini keserlerken, diğer
leri de büyük bir Miserere duası süresince asılı kalmış olan bu
kişiyi aşağı aldılar. Ve aynı anda direk devrildi ve halk cel
ladın merdivenini parçaladı. Çocuklar direği büyük bir ace
leyle Rhône'a taşıdılar". Mahküma gelince, "adaletin eline
geçmesin d iye" onu bir mezarlığa, "ve buradan da Saint-An
toine kilisesine" taşıd ı lar. Başpiskopos onu affetti, hasta
neye naklettirdi ve görevlilerin ona çok özel bir bakım gös
termelerini istedi. Tutanağı kaleme alan kişi son olarak şunu
eklemektedi r: "Orada yeni bir elbise, iki çift çorap, ayak-
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kabılar . y apt ırd ık, onu t epeden hrnağa y en id en giyd irdik.
Meslekdaşlanmızdan k imi gömlekler, kimi çamaş ır, k imi el
d iven, kimi de b ir peruka verdi..ss.
· Diğer sahne, b ir y üzyıl sonra Paris'te meydana g elmiştir.
1775'te, b uğday isyanının ertesinde olmuştur. Halk arasındak i
aş ın gerginl ik, "tem iz" b ir infaz beklent
is i y ar atmıştır. D•
arağacı ile özenl e uzakta t utulan h alkın aras ında çift s ıra
asker, �ir yandan yapılacak infazı, diğer y andan da mümkün
b ir isyan ı gözetim altında t ut maktadır. Bağl anh kopmuştur :
Hal ka açık azap çekt irme, a ma bunun içindek i seyirl ik k ısım
etkis izleştirilmiş veya daha doğrusu soyut b ir kork ubna h al i
ne ind irgenmişt ir . Adalet boş b ir meydanda, s ilahlann göl
ges inde, aşınya kaçmadan in faz yapmaktadır. Öldürdüğünü
gösteriyorsa da, bunu y ukandan ve uzaktan yapmaktadır: "18
ayak uzunluğundaki iki direk ancak öğleden sonra saat üçte
d ik ild i ve herhalde bu iş b üy ük b ir ders olsun d iye yapıldı.
Gr�e meydanı ve büt ün c;evr e sa at ik iden it ibaren c;eşit l i
süvar i v eya piyade b irl iklerine mensup takımlar t arafından
tutulmuşt u; lsv içrel iler ve Fransız muhafızlar b ur aya açılan
caddel erde devriye gezmeyi s ürdürüyorlardı. infaz sırasında
Greve'e k imse sok ulmadı ve c;evred e askerler in çifte b ir sa f
oluşturd uk tan , tüfeklerine süngülerini takmış olar ak sırt sırta
durduklan, böylece b ir s ıranın meydanın dış ına bakarken, d i
ğerinin de içine baktığı gö rül mekteyd i; iki tal ihsiz yol boyun
ca masum oldukl ar ın ı h ayk ırıyorlar v e merd iven i çıkar
larke� de aynı itirazı sürdürüyorlardı..s9• Azap çektirme ayi
n in in t erked il mesinde, acaba mahkumlara karşı d uyul an in
sani d uy gulann ne gib i b ir rol l eri olmuştur ? Bu ikircikli ayin 
l er in etk is i karşısında, ikt id ar cephes inde her h al üUrda
s iyasal b ir korku ol uşmuştur.
58 LDuhamel, us aicvtions aq,itııks 4 Aıııipo,ı au XVllle sikk, 1 890, s. S6. Bu dnstffl sahnelere XIX. yüzyılda hili rastlarunıştır. J. Camenc:ıe, A
°
History of upitııl yımislımffll, 1 932, s. 1 9S-198 ve s.. S6 da bunlardan
bazılannı zikretmektedir.
.9> Hardy, c. 111, 1 1 Mayıs 1775, s. 67.
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***

Bu cinsten bir kaypaklık, "darağacı söylevi" denilebile
cek şeyin içinde açıkça görülebilmekteydi. infaz ayini mah
kumun suçluluğunu, halkın önünde itirafta bulunarak, yafta
taşıyarak ve hiç kuşkusuz onu zorladıklan açıklamaları ya
parak ilan etmesini gerektiriyordu. lnfaz esnasında ona ay
nca bir de konuşma fırsatı verilmekteydi; bu konuşmayı suç
suzluğunu haykırmak için değil, suçunu ve mahküm edilmesi
nin adil olduğunu onaylamak için yapması gerekiyordu. Kro
nikler bu cins söylevlerden bir sürüsünü aktarmaktadırlar.
Bunlar gerçek söylevler midir? Belli sayıda örnek itibariyle
kesinlikle öyle. Daha sonra örnek ve teşvik oluştursun diye
dolaştınlan yapay söylevler mi? Kuşkusuz bu cinsten olanları
çok daha fazladır. örneğin, XVI I I . yüzyılda Brötanya'daki
ünlü çetenin reisi olan Marion Le Goffun ölümüne ilişkin ola
rak aktarılanlara ne kadar inanılabilir? Darağacının üze
rinden şöyle bağırdığı söylenmektedir: "Beni işiten babalar ve
anneler, çocuklarınıza iyi bakınız. Onlan iyi eğitiniz; çocuk
luğumda yalancı ve tembeldim; işe altı liard değerinde bir bı
çak çalarak başladım... Daha sonra çerçileri, sığır tüccar
lannı soydum, nihayet bir hırsız çetesini yönettim ve işte bu
yüzden buradayım. Bunlan çocukla nnıza anlatınız ki, hiç ol
mazsa onlar için örnek olsun'"°. Böylesine bir söylev, terimle
rine varıncaya kadar, halka yönelik edebiyatın içinde gele
neksel olarak görülen ahlaka o kadar yakındır ki, ancak düz
mece olabilir. Fakat "bir mahkumun son sözleri" gibi bir türün
varlığı başlı başına anlamlıdır. Adalet, kurbanının maruz
kaldığı işkenceyi bir bakıma gerçek haline getirmesine ih
tiyaç duymaktaydı. Suçludan, suçunun iğrençliğini ilan ede

rek, kendi cezasını kendinin onayla ması istenmekteydi; hpkı

üç kez katil olan Jean-Dominique Langlade'a yapıldığı gibi,
ona "hepiniz Avignon kentinde yapılan korkunç, iğrenç ve
(60) Corre, Doaımnrı.s ü crimiıtdogie rtırospectiı,e, 1 896, s. 257.
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ağlanacak eylemimi dinleyiniz, kutsal dostluk_ hukukunu in
sanlık dışı bir şekilde çiğneyerek bu kente bıraktığım anı iğ
rençtir" dcdirtilmektedir62• Halk arasında dolaşan, olayı an
latan tek yapraklık yaıılar ve ölüm destanlan, belli bir ba
kış açısından davanın devamıdırlar; veya bunlar, azap çek
tirmenin gizli ve yazılı gerçeği ceza usulünden suçlunun bede
nine, hareketine ve söylevine geçirdiği şu mekanizmayı sür
dürmektedirler. Adaletin gerçek üzerinde temellenmek için,
bu ci rs düzmece söylevlere ihtiyacı vardı. Kararlan böylece,
bunlann alınmasından sonra ortaya çıkan tüm bu "kanıtlar" la
çevrelemekteydi. Suç öykülerinin ve iğrenç hayat hikAye
lerini n, 'davanın başlamasından önce ve çok hoşgörülü oldu
ğundan kuşkulanılan bir adaleti zorlamak üzere, tamamen
propagandaya yönelik olarak yayınlandıklan da olmaktay
dı. iltizam Kumpanyası kaçakçılan gözden düşürmek üzere,
onların su(larını anlatan "bültenler" yayınlamaktaydı. 1768'
de, bir çetenin başı olan Montagnc adındaki birine karşı tek
yapraklı yazılar dağıtılmaktaydı, bizzat bunlan yayına ha
zırlayan kişi şöyle demekteydi: "Ger�eklikleri oldukça kuş
kulu bazı hırsızlıklar onun üzerine yıkıldı ... ; Montagne vahşi
bir hayvan, avlanması gereken ikinci bir sırtlan olarak gös
terildi; Auvergnelilerin kafası kızgın olduğundan bu fikir
tuttu·o62.
Fakat bu edebiyatın kullanımı gibi, etkisi de kaypaktı.
Mahküm, geniş ölçüde sergilenen bu suçlann çapı ve bazen de
gecikmiş olarak getirilen pişmanlık yüzünden kahramanlaş
tınlmış oluyordu. Yasaya karşı, zenginlere, güçlülere yargıç
lara, v�rgi memurlarına veya gözetleme noktalanna karşı, il
tizama ve görevlilerine karşı, insanların içinde kendini ko
laylıkla tanıdıkları bir kavga yürütmüş olarak gözüküyordu.
ilan edilmiş suçlan, karanlığın hergün koruduğu minik mü
cadel,cleri destan haline gelecek kadar genişletiyorlardı.
61 Zikr., Duh4ffl(!I, s. 32.

62

82

Pu y-d�Dömc arşivleri. Zlkr. M.Julllard, Brigıandııg, ,ı cınıırılHınth ın
""'"' AwııtrgM ııw XVl/1, ,ilcle, 1937, s. 24.

Eğer mahkum pişmanlık getiren, karan kabul eden, suçların
dan ötürü tanrıdan ve insanlardan özür dileyen bir şekilde
görünürse, onun arınmış olduğu kabul edilmekteydi: kendi tar
zında bir aziz gibi ölmekteydi. Fakat onun şanını meydana ge
tiren yenilmczliğiydi: işkenceler esnasında teslim olmaya
rak, hiçbir iktidarın kırmayı başaramadağı bir güç göster
mekteydi. "inanılır gibi gelmeyecek ama, infaz günü beni su
çumu halkın önünde i tiraf ederken heyecansız olarak gördü
ler, sonunda çarmıhın üzerine hiçbir korku belirtisi gösterme
den oturdum'ı63, Kara kahraman mı, yoksa uzlaşmaya varan
suçlu mu; gerçek hak savunucusu mu, yoksa boyun eğdirilmesi
olanaksız güç mü; halk efsanelerinin, söylentilerinin, alma
nakların, mavi kitaplıkların (Fransa'da X V I I I . yüzyılda
halka dönük edebiyat yayınlarının genci adı MAK) suc;lusu,
görünüşte izlememesi gereken örneğin ahllkı altında, bütün
bir çarpışma ve mücadele belleğini kendinde taşımaktadır.
Öldükten sonra, anılan şerefli bir şekilde saklanan ve mezar
ları saygıyla · korunan, bir cins aziz haline gelen mahkümlar
görülmüştür64. Bunlardan bazılarının adeta tamamen olumlu
kahraman tarafına geçtikleri görülmüştür. Bunlardan bazıla
n için şan ve iğrençliğin birbirlerinden ayn şeyler değil de,
tersine dönebilir bir çehre içinde uzun süre birarada kalan şey
ler olduğu görülmüştür. Bazı önde gelen çehrelerin&S çevresinde
çoğalan bütün bu suç cdcbiyahnın içinde kuşkusuz ne saf halin
de bir "halkın ifadcsi"ni, ne de yukarıdan gelen uyumlu bir
propaganda ve ahllkileştirme girişimini görmek gerekir; bu
63 Avlgnon'da 12 Nisan 1768'de infaz edile J .D. Langlade'ın yakınması.
64 Brötanya'da 1740'a dogru infaz edilen Tanguy'nln örnegi böyle olmuştw.
MahkClm edilmeden On cc, günah çıkartıasının emri üzerine uzun bir
tövbeye başladığı dogrudur. Sivil adalet ile dln�I kefaret arasında bir
çatışma mı? Bu konuda bkz. A.Corre, op.cil., ı. 2 1 . cortt, Trevedy, Unt
Promnıaü ıl lıı morııııgne ıu jwsıict ,ı ıl lo ıombt Tanguy'ye atıf yapmak
tadır.
65 R.Mandrou'nun iki bılyıllc dedikleri: Cartouche ve Mıındrln, bunlara Gull·
lerl'yl de eklemek gerekir; fk lıı cwltwrt ""7'Mt.irt ow.r XV/lt ot XVl/lt
siklts, 1964, ı. 1 12. lngUtere'de Jonathan Wlld, Jack Sheppard, Claudc
Duval oldukça bcnz.er bir rol oynıımışlıırdı.
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edebiyat ceza uygulamasını kuşatan iki unsurun karşılaşbk
lan yerdi; suç çevresinde, bu suça verilen ceza ile onun anısı
arasındaki mücadeleninin cereyan ettiği bir cins cepheydi. Bu
anlatılanlann basılabilmiş ve dağıtılabilmiş olmalannın ne
deni, tam da onlardan ideolojik denetime yönelik etkilerin
beklenmiş olması66, bunlann küçük tarihin gerçeğe yakın öy
küleri olmalarıdır. Ancak bunlann bu kadar dikkate alın
mış olmalannın, halk sınıflarına yönelik temel okuma par
c;alannı n içinde yer almış olmalarının m?deni, bu sınıflann

bu eserlerde yalnızca anılan değil, aynı zamanda destek nok•

taları buluyor olmalarıdır; "merak"tan kaynaklanan ilgi,
aynı zamanda siyasal bir ilgidir. Böylece bu metinler ak
tardıkları olaylar, verdikleri yankı ve "ünlü" olarak ifade
edilen bu suçlulara atfettikleri şan, ve herhalde bizatihi kul
landıkları kelimeler içinde, iki çehreli söylevler olarak oku
nabilir ("talihsizlik", "iğrençlik" gibi kategorilerin veya
"ünlü", "ağlanası" gibi nitelemelerin "Gallieri ve arkadaşla
rının hayatı, büyük hırsızlıklan ve kurnazlıklarının ve ağ
lanası ve talihsiz sonlarının öyküsü" gibi anlatılardaki kul
lanımını incelemek gerekirdi67•
Azap çektirilen kişinin bedeni boyunca, mahkum eden ik
tidar ile tanık katılımcı, bu infazın muhtemel ve "çıkıntı
yapan" kurbanı olan halkın karşılaştıklan "darağacı heye
canları" nı da herhalde bu edebiyata yaklaştırmak gerekir.
Koskoca bir söylev kitlesi, ayinselleştirmek istediği iktidar
ilişkilerini iyi kanalize edemeyen bir törenin izinden koşarak
aynı çatışmaya göğüs germişti; suçlann suçlunun ölümünden
sonra ilanı adaleti haklı çıkartıyor, ama aynı zamanda
suçluyu şanlı kılıyordu. Bu yüzden ıslahatçılar, kısa bir süre
sonra bu yaprak halindeki anlatıların iptalini istediler68 •
66 Almanakların, tek yapraklık dcstanlann vs. basım ve dağıtımı ilke ola
rak sıkı bir dl!nftiml! tabi kalınmışb.
67 Bu başlık Normandiya Mavi kitaplığında olduğu kadar Troyes'dakinde
de bulunmaktadır. Krş., R. Helot, La Bı"bliotlıtı,w blnıe tn Nomıarulit,
1 928.
68 ômcgın bkz. Lacretclle: öize işleyen bu gQçlQ duygulan tatmin etmek,
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Gene bu nedenle, biraz da yasadışıhğın küçük ve günde lik des
tanlannın rolünü oynayan şeylere karşı halk ın büyük bir ilgi
si bulun maktaydı. Buradan kaynak lanan bir olg u ola rak, hal
k ın yasadışıhğının siyasal iş le vi değiştikçe, bun la r da önem
lerini kaybetmişlerdir.
Bun la r, tamamen başka bir suç edebiyatın ın ge liş mesi
ö lçüsünde yok olmuş la rd ır: bu suçun yücelti ldiği bir e debi
yatt ır, ama bu yüceltme suçun bir güzel sanat olmasından, su
çun istisnai doğasından ötü rü bi r eser olmasından, suç un güç

lülerin ve iktidar sahiplerinin canavarlığını açığa çıkart

masından, haydut luğun hala ay rıca lıklı olmanın bi r b içimi
olmas ından ötü rü yapılmaktayd ı: ka ra romandan Quinccy'y<.'
veya Otranto Şatosu'ndan Baude laire 'e kada r, suçun koskoca
bi r estetik olarak yeniden yazılış ı vard ır, b u aynı zamanda
suçlu luğun kabu l edi lebi lir biçimler alt ında sahip leni lm esi
di r. Bu gö rünüşte, suç un genelliğinin ve yüce liğinin keşfidir,
bundan ötürü, yüceliğin de suç işlemeye hakkının old uğunun V<..'
hatta suç un gerçekten büyük olan lann tekelci ola rak sahip ol 
duk la rı ay rıcalık ha line ge ldiğinin iddia edi lmesidi r. Güze l
cinayet le r, yasad ışı ala nın küçük adam lann ın ha rcı değildir.
Polisiye edebiyata gelince, Gaboriau'dan itib�rcn, bu ilk yer
değişti rmenin peşinden g itmiştir: hile le ri, Jr,.ımaz lıkla n, ze 
kasının aşın k eskinliğiyle sunduğu suçlu, kendini kuşk u duyu
la mayacak bir konuma geti rmişti r; ve iki yüksek zeka -ka 
ti linki ve dedektifinki- a rasındaki mücade le, ça rp ış man ın
esas biçimini oluşturacaktır. Suçlunun hayatını ve yaptığı kö
tü lükle rin aynnt ıla rın ı ve ren, suç la rını kendiliğinden iti raf
edilen bir biçimde sunan ve çeki len azaplan �yıp döken şu
anlat ıla rın iyi ce uzağ ında ka lmaktadır: olay lJrın veya iti
rafın sergilenmesinden ya vaş bi r keşif sü re cine; azap .anından
bQ)'\\lt bif Omegin bınıktıgı izlenimi derinlqtırme,,k için bu korkunç öy·
kQJerin dolqımına izin verilmekte,,, hallı: şairleri bunlan ele geçirmekt<'
ve bunların 6nQnQ heryere yaymaktadırlar. Bu aile blrgün kapı:Slnda,
oğullarının suçlarını ve uğradıkları tıkencclerin sölendlgini duymak
tadır.� Disc.oıırs su, ı�s pti� infamıının, 1784, s. 106.
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araş hrma sa fhasına; ikt idarla olan fiz ik ça rpışmadan suçl u
ile dedektif a rasındak i entelektüel mücadeleye geçilmişt ir.
Pol isiye edebiyatın doğmasıyla ortadan yokolan yalnız.ca tek
sahifel ik suç d estanları değildir; aynı zama nda köylü caninin
şanı ve azab ın karanlık b ir şekilde kah ramanlaştınlması da
yokolmuştur. Halk çocuğ u şimdi, ince gerçeklerin hasmı ola
mayacak kada r basit kalmışhr. Bu yeni edeb i tü r içinde arbk
ne halk kah ramanları, ne de büyük infazla r vardır; suçl ular
burada kötü, ama akıllıdırla r; ve ağır ceza verilirse, b un un
iç inde acı çekmen in ye ri yokt ur. Pol isiye edebiyat, suçl uyu
çev releyen pa rıltıyı başka bir topl umsal sını fa akta rmak
tadır. Ga zetele r ise gündel ik olaylar başlığı altında, suçlan
ve bunların cezalandınlmalannın tekdüzel iğini destansız b ir
şekilde ele alacakla rdır. Paylaşım yapılmıştı r; halk suçla
nndan duyduğu eski gururundan vazgeçsin; büyük cinayetler
bilgelerin sess iz oyunu hal ine gelmişt ir.
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il
C EZA

BİRİNd AYIRIM

GENELLEŞMİŞ CEZA

"Cezalar ılımlı ve suçlarla orantılı olsunlar, ölüm cezası
yalnızca cinayet işleyenlere verilsin ve insanlığı isyan ettiren
.azap çektirmeler kaldırılsın" 1 • Azap çektirmelere karşı olan
itirazlar, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında her yerde karşı
mıza c;ıkmaktadırlar : hukuk felsefecileri ve kuramcılannda;
hukukçularda, yasa adamlarında, meclislerdeki kanun koyu
,culannda. Başka şekilde cezalandırmak gerekir: hükümdann
mahk�mla olan bu fizik çarpışmasını bozmak; hükümdann in
tikamı ile halkın zaptedilen öfkesinin azap çektirilen ve cel
Jat aracılığıyla olan göğüs göğüse mücadelesini ı;özmek gere
kir. Azap çektirme çabucak dayanılamaz hale gelmiştir. Eğer
tiranlığı, aşınlığı, intikam tutkusunu ve "gaddar bir cezalan
dırma zevkini"2 açık ettiği iktidann cephesinden bakılacak
1

Krallık kamçılaryası şlkiyet defterlerinin azap �tirmeler konusundaki
konumlannı 1789"da böyle özetlemektedir. Krş, E. Seligman, 1A jwsıiu
soııs lıı Rloolwtiorı, C.I 1901, ve A Desjardin, us ulıiers ılts Etııts
ghıbaııı ti la jı,stict crimi11lllt, 1883, s.13-20
2 J. Pction de Villeneuve, Kurucu meclisteki nutku, Pıırlıırru,ıto ıırşiolni, c.
XXVI, s. 64l .
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olursa, isyan ettiricidir. Umutsuzluğa düşenler ve buna rağmen
hAla "tannyı ve ellerine düşmüşe benzediği yargıçlannınl
kutsaması beklenen kurban açısından t;,akıldığında, utanç ve
ricidir. Kralın şiddeti ile halkın şiddetinin birbirlerine karşı
burada bulacak.lan destek nedeniyle, her halük.Arda tehlike
lidir. Egemen güç bu canavarca rekabette, bizzat kendinden
kaynaklanan bir meydan okuma olduğunu ve ona birgün kar
şılık verilebileceğini göremiyormuşa benzemektedir: "kanın
oluk gibi aktığını görmeye" alışan halk, "intikamın ancak
kanla ahnabileccğini" çabuk öğrenmektedir'. Birçok hasmane
kuşatmaya konu olan bu törenlerde, silahlı adalet ile tehdit
edilen kurban arasındaki ölçüsüzlüğün birbirleriyle kesiştik
leri görülmektedir; Joscph de Maistre bu ilişkide, mutlak ikti·
dann temel mekanizmalarından birini bulacakhr: cellat, hü
kümdar ile halk arasındaki dişli görevini görmektedir ; onun
taşıdığı ölüm, serf haline getirilmiş köylülerin Saint-Peters
burg'u bataklıklann ve salgın hastalıklann üzerinde inşa
ederken taşıdıktan ölüm gibidir: bu ölüm evrensellik ilkesi
dir ; despotun tekil iradesini herkes için bir kanun ve bu yoke
dilen bedenlerin herbirini devletin yapısı için bir taş haline
getirmektedir; masumlara darbe indiriyor olmasının bir önemi
yoktur! XVI II. yüzyıl ıslahatçılan raslantısal ve ayinsel
olan bu aynı şiddetin içinde bunun tersine, iktidann meşru kul
lanımını aşan şeyleri ifşa etmişlerdir: bunlar birbirlerini da
vet etıncktt."dirler. Çifte tehlike. Ceza adaletinin arnk inti
kam almak yerine, cezalandırması gerekir.
işkencesiz bir ecza konusundaki bu ihtiyaç önce gönülden
gelen bir çığlık veya öfkeli bir haykırış olarak yükselmiştir:
katillerin en beterine bile ceza verilirken, onda en azından
birşeye karşı saygı duyulması gerekmektedir. "lnsanlığı"na.
XIX. yüzyılda birgün .gelecek, suçlunun içinde keşfedilen bu
"insan" müdahalenin hedefi, düzelttiğini ve dönüştürdüğünü
3 A. Boucher d"Argis, otıstrıııııioıu sur in IDis crinıiNlln, 1781,s.125.
4 Lachm, Kurucu meclisteki nutku. 3 Haziran 1791, Pıuı.mmıo •rıiDlm, c.
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iddia ettiği nesnesi, bir süni garip bilim ve uygulamanın alanı
-"cezaevleri bilimi", "suçbilim"- haline gelecekti r. Fakat b u
Aydınlanma döneminde insanın a zap çekti rmenin ba rbarlı
ğının karşısına konulması, hiç de pozitif bir bilginin teması
ola rak d eğil de, h uk uk un sını n ola rak olmaktadır: ceza
landırma yetkisinin meşru sının. Eğe r on u dön üştürmek isti
yorsa, onda ulaşması gereken. Noli me tangere . Hükümdann
intikamına dur denilen noktayı beli rlemektedi r. lsl ahat
çılann darağacı d es potl uğuna ka rşı geçe rlik kazandırdıkla n
"insan" da bir ölçü-insan'dı r: ama n esnele rin d eğil de, ikti
dann ölçüsü. Demek ki sorun vardır: bu sınır-insan geleneksel
ecza uyg ulamasının karşısına nasıl konulmuşt ur? Islahat ha
reketinin nasıl b üyük ahlaki m eşrulaştırma noktası haline
gelmiştir? Azap çektirme karşısında he rkesin d uyduğu bu
dehşet V!! "insani" olacak cezala r konusunda neden böylesine
bi r ısra r vardı r? Veya aynı anlama gelmek üzere , y umuşa k.
hale getirilmiş cezalandı rma sistemi talebinin her ye rinde
mevcut olan b u iki unsur, tek bir st rateji halinde bi rbirleriyle
nasıl eklemleşecekle r�ir?
B üy ük "ıslahatçılar" -Beccaria , Servan , Dupaty veya
Lac retelle , Duport, Pastoret, Target , Bergasse, Şilcıiyet dtfter
leri . ya zarlan veya Kurucu meclis üyeleri-, XV III. y üzyılın
sonla nnda bile bunu artan bi r katılıkla hala reddet mekte
olan adli bir aygıta ve "klasik" k ura mcılara b u y umuşaklığı
dayatmış o lma lanndan ötür ü şana garkedilmişlerdi r'.
Ancak b u ıslahatı, ta rihçile rin yakınla rda adli siciller
de yaptıkla n incelemele r sonuc unda o rtaya ç ıkarttıklan bir
s ürecin içine ye rleşti rmek ge reki r: cezala nn XV III. y üzyıl
süresince gevşemeleri veya daha kesin olarak , bu dönemde
suçla nn şiddetlerinin azalmışa benzediği ve b u arada b unun
ka rşılığı olarak cezalann yoğ unlukla nnın bi r böl ümünü kay 
bettikleri, ama b un un artan m üdahaleler sayesinde ge rçek5 Özellikle k'1., Muyart de Vouglans ile Beccaria arasındaki polemik,
Rifııuıiorı "" Trııill dıs tlllits d ıhs priıu:s, 1 766.
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lcştiği çifte bir hareket. Nitekim XVIII. yüzyılın sonundan
itibaren kanlı suçlarda ve genel olarak da fizik saldınlarda
büyük bir azalma kaydedilmektedir; mülkiyete karşı suçlar
şiddetl i suçların yerini ahyora benzemektedirler: hırsızlık
ve dolandıncılık bayrağı cinayet, yar.alama ve darptan al
maktadırlar; en fakir sınıflann yaygın, fırsatlara bağlı, ama
sık olan suçluluğunun yerine sınırlı ve "becerikli" bir suçluluk
nöbeti devralmıştır; XVII. yüzyıl suçlulan ''bitkin, iyi bes
lenem eyen, anlık, öfkesi burnunda, yaz suçlulandır"; XVIII.
yüzyılınkiler ise "hesaplı kitaplı, çok bilmiş, kurnaz, hin
oğlu hindirler", "marjinallerin" suçluluğu6; son olarak da suçun
iç örgütlenmesi değişmektedir: büyük haydut çeteleri (küçük
silahlı örgütler halinde ortaya çıkan yağmacılar, iltizam gö
revlile?rine ateş açan kaçakçı çeteleri, birlikte serserilik eden
terhisi i veya kaçak askerler) çözülme eğilimine girmişlerdir;
bunlar kuşkusuz daha iyi takip edildiklerinden ötül"'Ü, göze
batmamak için küçülmek zorunda kalmışlardır �oğu zaman
bir avuç insandan daha fazla değillerdir-, daha kaçamak
işlerle., daha az güç gerektiren ve katliama uğrama tehlikesi
daha az olan işlerle yetinmektedirler. "Büyük çetelerin fizik
olarak tasfiyeleri veya kurumsal açıdan çözülmeleri .... 1755'
ten sonra, artık bireyci olarak ortaya çıkan veya soyguncular
ile hırsızlardan oluşan tüm küçük gruplann işi haline gelen
bir mülkiyet karşıtı suçluluğa serbest alan bırakmıştır: bu
gruplann mevcudu dört kişiyi geçmemektcdir"7• Bütüncül bir
hareket, yasadışılığı bedene yönelik s aldınlardan, mallara
yönelik az veya çok dotrudan saldınlara döndürmüş; ve "kit
le suçluluğundan", büyük bölümü itibariyle profesyonellere ait
olan "uçlar ve marjlar suçluluğuna" doğru bir geçişe neden ol
muştur. Demek ki herşey sanki suçlann tedrici bir çekilmesi
olmuşçasına -"insan ilişkilerine egemen olan gerilimlerin gev
şemesi ... şiddet atılımlannın daha iyi denetlenmesi"-8 ve
6 P. Oıaunu, ı\nMln ıh Nomıııntlit ,1962, a. 236 ve 1966, a. 1 07-108
7 E. � �oy-Laduric, in, Contrqomı, 1973
8 N.W. Morgenlffl, ı\J�ıs ıh "' ıocitli •ııgno,ıne •ııx XVI/ t ti
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sanki yasadışı uygulamalar beden üzerindeki baskılannı ken
diliklerinden gevşeterek, başka hedeflere yönelmişlermiş
gibi cereyan etmektedir. Yasalann yumuşamasından önce suç
ların yumuşaması. Öte yandan, bu dönüşümü onun sın,rlan
içinde yer alan birçok süreçten ayırmak mümkün değildir; ve
öncelikle de, P. Chaunu'nün kaydettiği üzere, ekonomik bas
kılar oyunundaki bir değişmeden, hayat düzeyindeki genel bir
yükselmeden, yüksek bir nüfus artışından, zenginlikleri n ve
mülklerin artışından ve "bunun bir sonucu olan güvenli k ih
tiyacından" ayırmak mümkün değildir9• Aynca, XVIII. yüz
yıl boyunca metinlerin birçok noktada katılığını artırdığı
adaletin belli bir ağırlaşması farkedilmektedir. lngil tcre'de
XIX. yüzyılın başında tanımlanan 223 idamlık suçtan 1 56'sı
son yüzyıl boyunca yürürlükte olmuşlardır 10; Fransa'da serseri
liğe ilişkin yasalar XVIC. yüzyıl boyunca birçok kereler yeni
lenmiş ve ağırlaştırılmıştır; adaletin daha sıkı ve daha
özenli olarak uygulanmasıyla, eskiden elinden kaçmasına da
ha kolayca göz yumduğu koskoca bir küçük suçluluğu gündeme
alma eğilimine girilmi ştir: "(adalet) XV III. yüzyılda nisbi
sıklığı artan hırsızlığa karşı daha katı olmuş ve ona karşı
artık burjuva sınıf adaleti edasına bürünmüştür'"ıı; örgütlü ve

------- - - - -- - - ·
silcks , 1971 . Daktilo tez. ,326.
Yazar ı\uge ülke"lndckl ,iddctll ııuçlann Devrim arefesinde, XIV. Louls
dönemindekinden dört hat da� aı sayıda olduklannı göterlyor. Picrre
Chaunu tarafından yönetilen Normandlya'dakl suçluluğa ilişkin
araştırmalar, genci olarak şiddetin aleyhine sahtekirlık alonında mey
dana gelen bu yükselişi açığa çıkartmokıadırlar. 1 962,1966 ve 1972 la·
rihll AnM�s
Nonrurırdit 'de yer alan 8. Boutr-let, J.ct.C�ot ve V.
Boucheron'un makalelerini krş. Parls için bkz.,
Petrovltch, iır, Crime ti
crimiıroliıt tn Fran'ct aı.ı.r ti XVII• ti XVI/,. silclıs, 191 1 . Aynı olgu
lnglltere'de de varmışa benzemektedir; bkz, Ch. Hlbbcrt, Tht Rooıs of
er,il, 1 966, s. 12 ve J. Tobias,Crimt and indusliral socitıy, s. 31 vd.
9
Chaunu, Annalts dt Nomıımdit, 1911,,.56
10 Thomas Fowel Buxton, Porliıımnıtıary Dt1Nıtt 1 8 1 9,XXXIX.
1 1 E. Le Roy-1.Adurte,Contrıpoinl, 1 973. A.Farge'ın
r,ol d'ıalimnııs ıt Paris
ıau XV/111 sitclt, 1914 incelemesi bu eğilimi teyld eımekh.>d lr: 1750-1755
arasında bu dnsıen kararl3nn ,:,5·1 kürek Ct!'Zıuıdır, ama aynı oron 175S.
1190 arasında ıı.1 s·e çıkmıştır: ·mahkemelerin sertliği zamanla art mak
tadır... Topluma yararlı olan ve düzenli ve mülkiyete saygılı olmıık is
teyen değerlerin üzerine bir tehtld çökmQştür" (s. 130-142).
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açıkta gerçekleşen bir suçluluğu önleyen, onun daha gizli bi
çimlere doğru kaymasına yol açan bir polis aygıtı Fransa'da,
ama özellikle Paris'te gelişmiştir. Ve bu tedbirler bütününe,
suçlarda sürekli ve tehlikeli bir artış olduğuna ilişkin genel
likle kabul gören bir inancı eklemek gerekir. Bugünün tarih
çileri büyük suç çetelerinde bir azalma farkcderlerken, Le
Trosne onlan çekirge sürüleri gibi tüm Fransa kırlannın üze
rine çöküyor olarak görmekteydi: ''Bunlar çiftçilerin geçimlik
lerini gündelik olarak yalayıp yutan kıyıo böceklerdir. Bcn
zctmcsiz konuşursak,_ bunlar tüm ülkeye yayılmış ve sadaka
adı altında gerçek vergiler toplayan işgal ordulandır"; en
fakir köylülere, devletin aldığı bi;me vergisinden daha pa
halıya mal olmaktadırlar: verginin en yüksek olduğu yerde,
bu vergiden en az üçte bir daha fazla 1 2• Gözlemcilerin çoğu suç
luluğun arttığını savunmaktadır; bunu tabii ki daha büyük bir
sertlikten yana olanlar iddia etmektedirler; ama daha ölçülü
şiddete başvuracak bir adaletin daha etkin olacağını, kendi
s:muçları karşısında daha az gerileyeceğini düşünenler de ay
nı şeyi iddia ctmektedirler 1 3; davalann çokluğundan boğul
duklannı iddia eden yargıçlar da bunu iddia etmektedirler:
"halklann sefaleti ve adaletin yozlaşması suçlulann ve suç
lann sayısını çoğaltmıştır" 14 ; mahkemelerin gerc;ek uygula
malan ise, bunun böyle olduğunu her halükarda göstermekte
dirler. "Devrim ve imparatorluk çağı Eski Rejim'in son yıl
lannı ilan etmişlerdi bile: 1 782-1 789 yıllan arasında görülen
davalarda, tehlikenin artışı çarpıcı olacaktır. Fakirlere
karşı sertlik, tanıklığın bilinçli olarak reddi, buna karşılık
olarak çekinmenin, kinin ve korkunun artışı"15•
Bir kan suçluluğundan, bir sahıekarlık suçluluğuna doğru
olan sapma fiili durumda, üretimir. gelişmesinin, zenginlikle12 Le Trosnc, Mhnoim sıır les ı,agabonds, 1764, s.4
13 Örneğin bkz, C. Dupaty, Mhnoirt jııstifbıtif poıır ıroi5 lımnmes con4nınh
Hı roııt 1 786, s. 247
14 Toumelle Odası başkanlarından blrini.ı krala verdiği bir söylevden, 2
Ağustos 1 768, Zikr. Arlette Farge, s 66.
15
Chaunu, op.cil, 1966, s. 11:6.
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rin art�sının, mülkiyet ilişkilerinin daha yoğun bir adli ve
ahlaki değerlendirilmesinin, daha sıkı gözetim yöntemleri
nin, halkın daha sıkı çerçevelenmesinin, daha uygun sapta
ma, yakalama ve haber alma tekniklerinin kendilerini gös
terdikleri koskoca bir karmaşık mekanizmanın içinde yer al
maktadır: yasadışı uygulamaların yer değiştirmesi, cezalan
dırma uygulamalarının yaygınlaşması ve incelmesiyle bağ
lantılıdır.
Tutumlarda genel bir dönüşüm, "zihin ve bilinçaltı ala
nına ait olan bir değişim"1 6 mi? Belki, ama daha kc,in ve da
ha dolaysız olarak, bireylerin varlıklannı kuşatan iktidar
mekanizmalannı uyarlamak üzere bir çaba; bunlann hergün
kü davranışlarıyla, kimlikleriyle, faaliyetleriyle, görünüşte
oransız olan hareketleriyle ilgilenm�yi üstlenen ve bunlan
gözetim altına alan aygıtların bir uyumu ve bir incelmesi; bir
halkı meydana getiren bu gövde ve güç çoğulJuğuna ilişkin
başka bir siyaset. Resmolmakta olan hiç kuşkusuz, mahküm
lann insanlığına karşı yeni bir saygıdan çok -hafif cezalarda
bile azap çektirme henüz sıklıkla uygulanmaktadır-, daha
becerikli ve daha incelmiş bir adalete, toplumsal bünyeyi
daha sıkı bir şekilde kuşatan bir cezalandırmaya doğru olan
etilimdir. Dairesel bir sürece göre. şiddetli suc;lara gec;iş eşiti
yükselmekte, ekonomik suçlara karşı hoşgörüsüzlük artmakta,
cezai müdahaleler hem daha erken, hem da daha çok sayıda
olmaktadırlar.
Eğer bu sürec; ıslahatçıların eleştirel söylemleriyle kar
şılaştırılacak olursa, dikkat çekici bir stratejik rastlaşmayı
kaydetmek mümkün olacaktır. Nitekim ıslahatçıların yeni
bir ceza sisteminin ilkelerini oluşturmadan önce, geleneksel
adalet sistemi içinde saldırdıktan şey, tam da cezalann aşı
rılığı olmaktadır; fakat bu aşırılık cezalandırma yetkisinin
kötüye kullanımından çok, bir kuralsızlığa bağlıdır. Thouret
24 Mart 1 790'da Kuruc� meclis'te, yeni adli örgütlenme konu16 Terim N.W. Mogemen·e aittir, loc. cit .
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sundaki müzakereleri açmıştır. Ona göre adli güç Fransa'da üç
biçimde "bozulmuş'tur. Özel bir sahiplenmeden ötürü: yargıç
lık görevleri satılmaktadır; bunlar miras yoluyla aktarıl
maktadır; ticari bi� değerleri vardır ve bu nedenden ötürü
adalet iyi gelir getirmektedir. iki yetki tipi arasındaki ka
nşmadan ötürü: adaleti yerine getiren ve yasayı uygulayarak
karar veren kişi, bizza t yasayı yapan kimsedir. Son olarak
da, adaletin icra edilmesini belirsiz kılan koskoca bir ay
ncalıklar dizisindc:1 ötürü: "ayncalıklı" olan ve kamu huku
ku dışında kalan mahkemeler, ceza usulleri, davacılar, hatta
suçlar vardır 1 7 • Bu, en azından yanm yüzyıldan beri yapıl
makta olan ve hepsi de bu bozulmanın içindeki kuralsız bir
adalet ilkesinin varlığını ihbar eden, sayılamayacak kadar
çok eleştirel formiılden yalnızca biridir. Ceza adaleti önce
likle, onu sağlamakla yükümlü mercilerin, tek ve sürekli bir
hiyerarşi oluşturamamanın yanı sıra, çok sayıda olmalannda
ötürü kuralsız olmaktadır 18• Dinsel yargı makamlan bir yana
bırakılsa bile, farklı adaletler arasındaki süreksizlikleri,
koşuşturmalan ve c;atışmalan hesaba katmak gerekir: küçük
suçların bastırılmasında hala önemli olan senyörlerin adale
ti; hem çok sayıda, hem de iyi eşgüdümlenrnemiş olan kralın
adaletleri (egemen mahkemeler, kahyalık mahkemeleri ve
özellikle de ara kademe mahkemesi olarak yakın tarihlerde
kurulmuş olan sulh mahkemeleriyle sık sık çatışmaya gir
mektedirler); bunlara aynca kralın veya temsilcilerinin ku
raldışı olarak kapa:ma ve sürgün kararlannı verebilme ko
nusundaki her tür haklarını eklemek gerekir. Bu çok sayıda
ki merci, bizatihi bolluklanndan ötürü birbirlerini etkisiz
leştirmekte ve toplumsal bünyeyi tüm genişliği içinde kapsa
maktan aciz kalmaktadırlar. Bunların biribirlerine arapsaçı
gibi dolanmış olmaları, bu ceza adaletinde paradoksal olarak
17 Pıırlıımtnto ıırşioltri, c.XII, s.344.
18 Bu konuda, diğerltrl arasında S. Linguet, Ntussiti ıl 'ııru: rlfon,u dans
l"ııılministrııtion
b jı,ıstiıct, 1764 veya A. Boucher d'Argis , Cıılıier d 'ı,ın
mııgistrııt, 1 789'a atıf yapılabilir.
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boşluklar yaratma_ktadır. 1670 genci Kararnamesine rağmen,
örf ve usul farklanndan ötürü boşluklar; her mercinin kendini
savunmak durumunda hissctiği özel çıkarlardan -siyasal ve
ya ekonomik- ötürü boşluklar; son olarak da, affederek, ceza
lan hafifleterek, yargıçlara önerilerde bulunarak veya doğ
rudan baskı yaparak, adaletin düzenli ve ağırbaşlı akışını
engelleyebilen krallık iktidannın müdahalelerinden ötürü.
lslahatçaların eleşti rilerinde zayıflık veya gaddarlık
tan çok, kötü bir iktidar ekonomisi söz konusu olmaktadır.
Mahkümlann cehalet ve fakirliklerinin de yardımıyla, hu
kuğun çağnlarını ihm�l edebilen ve keyfi kararlan denetim
siz bir şekilde infaz ettirebilen alt düzeydeki yargılama faa
liyetinde aşın yetki vardır; karşısındaki sanığın savunmasız
olmasına karşılık, adeta sınırsız bir takibat olanağına sahip
olan iddia makamının aşırı yetkisi vardır, bu da yargıçlann
bazen aşın sert, bazen de buna tepki duyarak aşırı hoşgörülü
olmalarına yol açmaktadır; eğer "yasal" ıscler uyduruk
kanıtlarla yetinebilen ve ceza seçiminde oldukça büyük bir
scrbcstiye sahip olan yargıçlar aşırı yetki sahibidirler; "kra
lın adamları"na yalnızca sanıklara· yönelik olarak değil,
aynı zamanda diğer yargıçlara yönelik olarak da aşırı yetki
tanınmış durumdadır; son olarak da kral tarafından kulla
nılan yetki aşındır, çünkü mahkemeleri askıya alabilmekte,
bunlann kararlannı değiştirebilmekte, yargıçların yetkileri
ni geri alabilmekte, onlan görevden alabilmekte veya sürgüne
yollayabilmekte, onlann yerine kral adına yetkili, yargıçlar
görevlcndirebilmektedir. Adaletin felçolması bir zayı flama
dan çok, yetkilerin iyi düzenlenmemiş bir dağılımına, bu yet
kilerin belli noktalarda ve ihtilaflarda, bunlardan kaynak
lanan süreksizliklerde yoğunlaşmış olmalarına bağlıdır.
Öte yandan, yetkinin bu işleme güçlüğü merkezi bir aşı
nlığa gönderme yapmaktadır: bu da cezalandırma yetkisini
hükümdarın kişisel iktidarıyla özdeşleştiren "üst-iktidar"
denilebilecek şeydir. Bu teorik özdeşleştirme kralı /ons justi
liae haline getirmektedir; ama bunun uygulamadaki sonuç-
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laı:ını, ona karşı çıkıyora ve istibdadını sınırlıyora benzeyen
noktaya kadar keşfetmek mümkündür. Bunun nedeni, kralın
mali nedenlerden ötü rü, kendine "ait olan" adli makamla n
satma hakkını ke ndinde gö rmesi; karşısında görevlerinin ma 
liki olan, yalnızca itaatsiz olmakla kalmayıp, aynı zamanda
cahil de olan ve el altından uzlaşmalarla ilgili ve bunlara
hazır yargıçlann bulunmasıdır. Bunun nedeni kralın sürekli
olarak yeni görevler yaratarak, yetki ve sorumluluk çatış
malannı artırmasıdır . Bunun nedeni kralın kendi "adamla n"
üzerinde çok sıkı bir yetki uygulaması ve onlara adeta sınırsız
yetkiler vermesi ve böyle ce yargıçlıklardaki çatışmalan
yoğunlaştırmasıdır. Bunun nedeni kralın aşın ölçüde hızlı
usulle (polis, kahya veya komutanlarının yargı yetkileri)
veya yönetsel tedbirlerle adaleti rekabet haline sokarak, ku
rala bağlı adale ti felce tm esi, bu adaleti bazen hoşgö rülü ve
belirsiz, ama bazen de aceleci ve kab hale getirmesidir 19•
Yalnızca adaletin ay ncalıkla n, key filiği, köhne ısır
ganlığı, denetimsiz haklan eleştirilmektedir veya bunlar o
kadar fazla elcştiril riıemektedir ; asıl el eştirilen n oktalar
adaletin zayıfl ı kla n ile aşı nlıkları arasındaki, abartıla n
v e boşlukla n arasındaki ka nşma ve özellikle de bizzat bu
karışmanın ilkesi olarak krallığın üst -iktidarıdır. Islaha tın,
daha en genel formülleşti rmelerinden itibarenki asıl amaa,
daha eşitlikçi ilkelerden hareketle yeni bir ceza hukuku kur
maktan çok, yeni bir cezalandırma "ekonomisi " kurmak, onu
en iyi dağıtımını sağlamak,· bunun ne birkaç ayncalıkh elde
yoğunlaşmamasına, ne de birbirleriyle zıtlaşan merciler ara
sında aşın bölünmemesine öun göstermek; bunu heryerde icra
edilebilir türdeş akımlar halinde ve toplumsal bünyenin en
küçük parçala nna ulaşacak şekilde dağıtmak olmuştu r2'1. Ce19

Bu ·aşın iktidar· ve bunun adli aygıt içindeki kötü dağıtımına yönellk
eleştiri konusunda 6zellikle bkz. , C.Dupaıy, utım swr lıı y,odılıırr cri
ı,ıirıdl�. 1 788. P.C. de Lacrdelle, "Dissertation sur le mlnisttte pubuc·,
Disanırs svr il prljıı�
pei,tı:s in{oımııa, 1784. G.Target, L'Esyrit
alıia's ,,esaııls •ıa Eı.ts ginhıııa, 1 789.
20 Bkz. N. �. adli yeılci konusunda: -ı:>ıevletin siyasal rejinwu! kar,ı
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za hukuku ıslahatı, cezalandırma iktidannın, onu daha dü
zenli, daha etkili, daha sabit ve etkileri itibariyle daha
aynntılı hale getiren tarzlara göre yeniden düzenlemesi ko
nusundaki bir starteji olarak okunmalıdır; kısacası, etkilerini
artınrken, ekonomik maliyetini (yani onu mülkiyetten, alım
sahmdan, görevlerin ve kararlann satılık olmasından kopar
tarak) ve siyasal maliyetini (onu krallık iktidarının keyfi
liğinden kopartarak) düşürme stratejisi olarak okunmalıdır.
Yani ceza hukuku teorisi fiili durumda, yeni bir cezalandırma
iktidan "ekonomi politiğini" kapsamaktadır. Bu durumda, bu
"ıslahat"ın neden tek bir noktada, tek bir kökene sahip ol
madığı anlaşılmaktadır. Islahat hareketinin yola çıkış nok
tasında yer alanlar ne en aydın yargılanabilir uyruklar, ne is
tibdat düşmanı ve insanlık dostu filozoflar, hatta ne de par
lamanterlere karşı olan toplumsal gruplar olmuşlardır. Veya
daha doğrusu sadece bunlar olmamışlardır; cezalandırma ik
tidannın yeni bir dağıtımına ve bu iktidann etkilerinin yeni
bir dağılımına ilişkin aynı bütünsel projenin içinde birçok
farklı çıkar kesişmiş durumdadır. Islahat adli aygıtın dışın
da ve onun tü m temsilcilerine karşı olarak hazırlanmıştır; bu
ıslahat esas itibariyle çok büyük sayıda yargıç tarafından
içeriden ve onlann ortak hedefleriyle, onlan aralannda zıt
laşmalı hale getiren yetki çatışmalanndan itibaren hazır
lanmıştır. Kuşkusuz ıslahatçılar yargıçların çoğunluğunu
meydana getirmemckteydiler; ama ıslahahn genel ilkelerini
belirleyenler gene de yasa adamlan olmuşlardır: yargı yetki
sinin üzerinde hükümdar egemenliğinin dolaysız icrasının
ağırlığı olmayacakhr; bu yetki cezayı hafifletmeye yönelik
iddialardan kurtanlacaktır; mülkiyet ilişkilerinden koparher tür faaliyetten arınmış olarak ve bu rejimi ol�turmak veya onu
sürdürmek için işbirliği yapan iradeler üzerinde hiçbir etrsi olmayarak,
bütün bireyleri ve bütün ha.klan korumak Qzere öylesine b: gfıce sahiptir
ki, savunmak ve yardım etınelc için mutlak bir güç sahlbiyl,.eıı, hedefini
değiştirerek onu ezmek için kullanılmaya kalkışıldıgı.nda hiç mertebesi·
ne inmektedir·, Rqpo,t.ıt Lı ConsıilııMtk sıır � poınıoir puliciııin , 1789,
s.1 1-12.
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tılacaktır; ve yargılama dışında bir işlevi olamayacağından,
yetki!,ini tam olarak kullanacaktır. Tek kelimeyle, yargı
lama yetkisinin artık hükümdarlığın çoklu, kesikli, bazen de
çelişkili ayncalıklan arası.nda değil de, kamusal gücün sü
rekli olarak dağıtılmış olan etkileri arasında yer almasını
sağlamak. Bu genel ilke, çok sayıda farklı kavgayı barın
dırmış olan bütünsel bir stratejiyi tanımlamaktadır. Voltaire
gibi filozofların ve Brissot ve Murat gibi yayıncıların kavga
larını; ama aynı zamanda çıkartan çok farklı olan yargıçla
rınkini: Orleans sulh mahkemesinde danışman Le Trosne ve
parlamentoda genci avukat Lecrctellei parlamentolarla bir
likte Maupeou ıslahatına karşı çıkan Target; ama aynı za
manda kralllık iktidarını parlamentolara karşı destekleyen
J. N. Moreau; her ikisi de yargıç olan, ama mcslekdaşlanyla
çatışma halinde bulunan Servan ve Dupaty vs.
XVIII. yüzyılın tümü boyunca adli aygıtın içinde ve dı
şında, kurumların eleştirisinde olduğu kadar, gündelik ceza
uygulamasında da, cezalandırma yetkisinin icrası için yeni
bir stratejinin biçimlendiği görülmektedir. Ve hukuk teorile
rinde formüle edildiği veya projelerde şcmalaştınldığı ha
liyle asıl "ıslahat" bu stra tejinin, ilk hedefleriyle birlikte
siyasal ve felsefi açıdan yeniden ele alınmasıdır: yasadışı

hareketlerin cezalandırılmasını ve bas tmlmasını krala bağ

lı, toplumun tümüne aynı derecede yayılmış bir işlev haline
getirmek; daha az cezalandırmak değil de, daha iyi ceza
landırmak; belki yumuşamış bir sertlikle cezalandırmak, ama
bunu daha fazla evrensellik ve gereklil ik içinde ceza vermek
için yapmak; cezalandırma yetkisini toplumsal bünyenin
daha derin noktalarına ulaştırmak

***
Islahatın ortaya çıkışına tanık olan konjonktür, demek ki
yeni bir duyarlığın değil de, yasadışıhk karşısındaki başka
bir siyasetin konjonktürüdür.
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Şematik o1arak, Eski Rejim'de her top1umsa1 taba kanın
kendine ait, hoşgörü1en bir yasadışılık marjına sahip olduğu
söylenebi1ir: kuralın uygulanmaması, sayılamayacak kadar
çok ferman ve kararnamenin kaale alınmaması toplumun
siyasal ve ekonomik işleyişinin koşullarından biriydi. Bu
özellik Eski Rejime mi özgüdür? Herhalde değil. Fakat bu
yasadışılık o sıralarda o kadar derinlere kök salmıştı ki ve
her toplumsal tabakanın hayatı için o kadar gerekliydi ki,
bir bakıma kendi tutarlığına ve kendi ekonomisine sahipti.
Bazen kurallara tamamen uygun bir biçime bürünmektcydi -bu
durum onu bir yasadış.ılıktan çok, kurala bağlı bir yasadışılık
haline getiriyordu-: bunlar bireylere ve top1uluklara tanın
mış olan ayr ıcalıklardır. Bazen, kararnamelerin onyı11ar,
hatta yüzyıllar boyunca sürekli olarak yayınlanıp, yenilen
melerine rağmen asla uygulanmamalarına yol açan kitlesel ve
genci bir kulak asmama biçimini almaktaydı. Bazen, arada
sırada ani canlandırmalara yer bırakan tedrici �ullanımdan
düşme söz konusu olmaktaydı. Bazen de iktidarın sessiz bir
rızası, bir ihma1i veya yalnızca bir yasayı dayatma ve ih
lalleri bastırma konusundaki fiili olanaksızlık söz konusu o1maktaydı. Halkın en talihsiz tabakaları ilke olarak ayrı
calıklara sahip değildi; fakat bunlar kendilerine yasalar ve
ör ncrlc dayatılmış olan hususlann kıyılarında, zor kullana
rak veya inad ederek fethedilmiş bir hoşgörü alanına sahip
lerdi; ve bu alan bu tabakalar için o kadar vazgeçilmez bir va
roluş koşuluydu ki, onu savunmak için çoğu zaman ayaklan
maya hazırdılar; bu alanı daraltmak için eski kuralları tek
rar yürürlüğe sokarak veya baskı usullerini incelterek giri
şilen denemeler, tıpkı soyluluk, ruhban ve burjuvazinin ayrı
calıklar ını kısma denemelerinin bu sınıfların çalkalanmala
rına yol açtığı gibi, bunlar da her halükarda halk çalkan•
tılarını tahrik etmekteydiler.

Öte yandan, her toplumsal tabakanın özel biçimlerine

sahip olduğu bu gerekli yasadışılık bir dizi paradoksa yaka
lanmış durumdaydı. Bu yasadışılık alt bölgelerde, hukuki
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olarak değilse bile ahliki olarak ayırmanın güç olduğu suç
lulukla birleşmekteydi: mali konudaki ·yasadışılıktan güm
rük alanındaki yasadışılığa, kaçakçılığa, yağmaya, maliye
görevlileriyle silahlı çahşmaya, sonra da bizzat askerlerle
mücadeleye ve nihayet isyana doğru, sınırlarını belirlemenin
güç olduğu bir süreklilik vardı; veyahut serserilik (hemen hic;
uygulanmayan kararname hükümleri tarafından sert bir şe
kilde cezalandırılmaktadır), soygun, nitelikli hırsızlık, ba
zen de cinayet gibi içerdiklerinin tümüyle birlikte işsizlere,
patronlarını kurallara uygun olmadan terkeden işçilere, efen
dilerinden kaçmakta bazı nedenleri olan hizmetçilere, kötü
muamele gören çocuklara, kaçak askerlere, zorunlu askere
alınmadan kurtulmak isteyen herkese bir sığınak görevi gö
rüyordu. Böylece suçluluk, halk tabakalarının tıpkı varoluş
koşullarına olduktan gibi bağlı oldukları daha geniş bir ya
sadışıhğın içinde temellenmckteydi; ve bunun tersine, bu ya
sadışılık suçluluk artışının sürekli bir faktörüydü. Buradan,
halkın tutumlarında bir ikirciklik ortaya çıkmaktaydı: bir
yanda suçlu -özellikle bir kac;akc;ı veyj bir efendinin zulmü
sonucu toprağından kovulan bir köylü söz konusu olduğunda
kendiliğinden bir değer kazanmadan yararlanmaktaydı: onun
başvurduğu şiddet hareketlerinin kökünde, doğrudan eski
mücadeleler görülmekteydi; ama öte yandan, halk tarafından
kabul edilmiş olan bir yasadışılığın şemsiyesi altında olan
biri, örneğin çalan ve cinayet işleyen serseri dilenci gibi, onun
aleyhine suç işlerse, özel bir kinin konusu haline gelmekteydi:
bu kişi en talihsiz tabakaların varoluşlarıyla bütünleşmiş
olan bir yasadışılığı onlara karşı döndürmüş olmaktaydı.
Böylece suçlann çevresinde şan ve ayıplama birbirlerine dü
ğümlenmekteydiler; kendine çok yakın olduğu bilinen, ama su
çun oradan doğabileceği hissedilen bu hareketli halka yöne
lik olarak fiili yardım ve korku yer değiştirip durmaktaydı.
Halkın yasadışılığı, onun hem uç biçimi, hem de iç tehlikesi
olan koskoca bir suçluluk çekirdeğini kaplamaktaydı.
öte yandan bu alt kesimlerin yasadışılığı ile, diğer top-
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lumsal kastlannki ara�ında ne tam bir kesişme, ne de temelli
bir zıtlaşma bulunmaktaydı. Her gruba özgü farklı yasa
dışılıklar, genel olarak birbirleriyle aynı anda hem hasım
lık, hem rekabet, hem çıkar çatışması, hem de karşılıklı des
tek ve suç ortaklığı alanında yer alan ilişkiler y ürütmek
teydiler: zenaatkir lann imalata ilişkin düzenlemeleri uygu
lamamalan, çoğu zaman yeni girişimciler tarafından teşvik
edilmekteydi; kaçakçılık -halkın tümünde kabul gören, şato
larda ağırlanan, parlamanterler tarafından korunan Mand
rin'in öyküsü bunu kanıtlamaktadır- çok geniş bir destek gör
mekteydi. Limitte, XVII. yüzyılda çeşitli mali ödenti öden
mesi redlerinin, birbirlerinden oldukça uzak halk tabaka
larının vahim sonuçları olan isyanlarında işbirliğine girdik
leri görülmüştür. Kısacası, yasadışılıkların karşılıklı oyunu
toplumun siyasal ve ekonomik hayatının içinde yer almak
taydı. Daha da iyisi: belli sayıdaki dönüşüm (örneğin Colbcrt
düzenlemelerinin kullanımdan düşmeleri, krallık içindeki
gümrüklere kulak .asmama, lonca uygulamalannın çözülme
si), halkın yasadışılığının hergün genişleyen çatlağı içinde iş
görmüşlerdi; öte yandan burjuvazinin bu dönüşümlere ihtiyaa
vardı; ve ekonomik böyürncnin bir bölümü onlann üzerinde te
mellenmekteydi. Hoşgörü o sıralarda cesaretlendirme haline
gel mektcydi.
Fakat XVl l l. yüzyılın ikinci yansında bu süreç tersine
dönme eğilimine girmiştir. Önce genci zenginlik artışıyla bir
likte, ama aynı zamanda büyük nüfus artışıyla birlikte, halk
yasadışılığının baş.lıca hedefi artık haklar değil de, mallar
olma eğilimine girmiştir : arakçılık, hırsızlık kaçakçılığın ve
maliye görevlilerine karşı olan silahlı mücadelenin yerini al
maya yönelmişlerdir. Ve bu değişim süreci içinde, başlıca kur
banlar köylüler, çiftçiler, zenaatkirlar olmuştur. Le Trosne
köylülerin serserilerin zulmü altında, eskiden senyörlerin
zulmü altında olduklanndan daha çok ezildiklerini tasvir et
tiğinde, herhalde gerçek bir eğilimi abartmaktan başka
birşey yapmıyordu: hırsızlar bugün onlann üzerine bir zararlı
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böcek bulutu gibi çökerek, hasatlannı yutmakta, ambarlannı
yoke tmektedi rler 2 1 • Halk yasadışılığında XVIII. yüzyılda
bir bunalımın çıktığı söylenebilir; ve ne Devrim başlannın
hareketler i (senyörlük haklarının reddi çerçevesinde), ne de
_ daha sonraki tarihlerde ortaya çıka n ve maliklerin hak
larına yönelik redlerin, siyasal ve din-sel itirazlann, askerlik
yoklamasına yönelik reddin birleştikleri hareketler, bu yasa
dışılığı fiili olarak eski ve konuksever biçimi altında pc
kiştircmemişlerdir. Üstelik, burjuvazinin büyük bölümü hak
ların yasadışılığını (azla bir sorun çıkartmadan kabul etmişse
de, kendi mülkiyet hakları olarak kabul ettikleri söz konusu
olduğ unda buna pek razı olmamaktaydı. Bu konuda, XV III.
yüzyılın sonundaki ve özellikle de Devrim'den itibarenki
köylü suçluluğu sorunu kadar belirleyici birşcy olamaz22• En
tansif bir tarıma geçilmesi kullanım haklannın, hoşgörülerin,
kabul ed ilen küçük yasadışılıkların üzerinde giderek daha
zorlayıcı hale gelen bir basınç yapmaktadır. Üstelik kısmen
burjuvazi tarafından elde edilen, üzeri ne çökmekte olan feo
dal yüklerden kurtarılan toprak mülki yeti, mutlak bir mül
kiyet haline gelmiştir: köyülülüğün elde ettiği veya koruduğu
tüm hoşgörüler (eski zorunluklann terki veya kurala bağlı ol
mayan uyglamalar ın pekiştirilmesi: tarlalar ekili değilken
hayvan otlatma hakkı, odun toplama hakkı vs.) şimdi yeni
mülk sahipleri tarafından tamamen yasa ihlali statüsüne so
kulara k defcdilmektedirler (böylece halk arasında g iderek
daha da yasadışı hale gelen veya eğer öylesi istenirse daha
da suç kapsamına giren bir dizi zincirleme tepkiye yol a�
maktadırlar : tarla çitlerinin kırılması, hayvan hırsızlığı ve
ya öldürülmesi, yangın ç ıkartma, şiddet, cinayet)23• Çoğu za.;.
man en yoksunların hayatta kalmalarını sağlayan, haklara
yönelik yasadışılık, yeni mülkiyet statüsüyle birlikte malla21 Le! Trosnc, op.ciı , s.4.
22 Y.M. Bcr�. Croqw.ınts tl nw,pitds, 1974, s.161 .
23 Bkı. O.Fcsıy, l�s Dlliıs rwrıııa ti lnır rtprtssion sows ı. IUoolwıion
Conswl.ıı, 1956. M.Agulhon, uı tıie sociıdt tn Protımct,1970.
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ra yönelik bir yasadışıhk haline gelme eğilimine girmiştir.
Öyleyse cezalandırmak gerekecektir. Ve burjuvazi bu yasa
dışılığa toprak mülkiyeti alanında iyi göılc bakmıyorsa da,
ticari ve endüstriyel mülkiyet alanında hiç tahammül edeme
mektedir: limanlann gelişmesi, mallann yığıldığı büyük am
barların ortaya çıkması, geniş ölçekli atelyelerin örgütlen
mesi (girişimciye ait ve gözetim altında tutulmaları oldukça
güç olan önemli bir hammadde, alet, mamul eşya kitlesiyle
birlikte) de yasadışılığın güçlü bir şekilde bastırılmasını ge
rektirmektedir. Zenginliklerin tamamen yeni nicelikscl öl
çeklere göre mallara ve makinelere yatırılma eğilimi, yasa
dışılığa karşı sistematik ve silahlı ve hoşgörüsüzlük göste
rilmesini gerektirmektedir. Bu olgu tabii ki, ekonomik geliş
menin en yoğun olduğu yerde çok daha duyarlıdır. Colquhoun

y�lnııca Londra kentine ilişkin olmak üzere, sayısal ka nıtlar

verme işine girişmişti r: girişimcilerin ve sigortacıların tah
minlerine göre, Amerika'dan ithal edilen ve Thamcs kıyısın
daki ambarlara konulan mallardan yapılan hırsızlık, yılda
ortalama 250.000 liralık bir değere ulaşmaktadır; yal nızca
Londra limanından her yıl yaklaşık 500.000 liralık mal
çalınmaktaydı (ve buna tersaneler dahil değildir); ve bu ra
kama kentteki 700.000 liralık hırsızlığı eklemek gerekir. Ve
bu sürekli yağmada, Colquhoun'a göre üç olgunun ele alınması
gerekir: memurlann, gözcülerin, ustabaşıların ve işçileri n suç
ortaklığı ve çoğu zaman da hırsızlığa katılmaları: "aynı yer
de çok sayıda işçinin toplandığı her seferinde, içlerinde zorun
lu olarak birçok kötü kişi bulunmaktadır"; atclyclerden veya
doklardan başlayıp, sonra yataklık edenlerden -bazı mal
cinslerinde uzmanlaşmış toptancı yatakları ve sergileri yal
nızca "sefil bir hurda demir, paçavra, eski elbise işportası"
sunan, ama dükkAnın arkasında "en değerli denizcilik mühim
matı, bakır cıvata ve çiviler, dokuma parçaları ve değerli
madenler, Batı Hind adalan mamOlleri, mobilyalar ve her
tür işçiden satın alınan pılı pırtılar" bulunan perakendeci ya
takları-, daha sonra perakendecilerden ve · çalıntı malları
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kırlarda uzaklara kadar dağıtan çerçilerden gec;en koskoca bir
gayrimeşru ticaret örgütü24; son olarak da sahte para basımı
(tüm İngiltere sathına yayılmış, sürekli çalışan 40-50 tane ka
dar sahte para imalathanesi olmalıdır). Oysa aynı anda hem
çapulculuğa, hem de rekabete dayalı bu muazzam girişimi ko
laylaşbran, koskoca bir hoşgörüler bütünü olmaktadır: bunlar
dan bazıları sanki kazanılmış haklarmış gibi bir değere sa
hiptirler (örneğin gemilerin çevresindeki demir ve ip parça
larını toplamak veya şeker süprüntülerini satmak); başka
ları ise ahlaki kabul düzleminde yer almaktadır: bu yağ
manın, onu yapanların zihninde kaçakçılık ile olan benzer
liği, onlan " devasa yanlışlığını hiç hissetmedikleri bu cins
suçlarla haşır neşir kılmaktadır"25 •
Demek ki bütün bu gayrimeşru uygulamalan denetlemek
ve yeniden şifrelemek gerekmektedir. Yasa ihlallerinin iyi
tanımlanmaları, hoşgörülen ve kesikli bir şekilde yaptırım
uygulanan bu kurald ışılıklar kitlesinin içinden neyin hoşgö
rülemez ihlal olduğunun belirlenmesi ve ona kurtulmanın
mümkün olmadığı bir cezanının uygulanması gerekmektedir.
Yeni sermaye birikimi, üretim ilişkileri ve mülkiyetin huku
ki statüsü biçimleriyle; ya sessiz, gündelik, hoşgörülen bir bi
çim içinde yer alan, ya da haklara yönelik yasadışılıklara
ait şiddetli bir biçim altında yer alan tüm halk uygulama
ları, zorunlu olarak mallara yönelik yasadışılıklar alanına
sokulmuşlardır. Hırsızlık, emek araç ve ürünlerinden hukuki
siyasal olarak pay alan bir toplumdan, bunları sahiplenen bir
topluma geçişi sağlayan bu hareket içinde, yasallıktan ilk
kaçış unsurlarından biri haline gelme eğilimine girmiştir.
Olayları başka türlü de anlatmak mümkündür: yasadışılık
ların ekonomisi, kapitalizmin gelişmesiyle birlikte yeniden
yapılanmıştır. Mallara yönelik yasadışılıklar, haklara yö
nelik olanlarından aynlmıştır. Bu, bir sınıf zıtlaşmasını kap24

P. Colquhoun, Trııiti swr lıı polia ıh Lmıdm, çcv.1807, CF. 19>t8ı"ve 292339. sahifelerde bu baglantılar çok ayrıntılı olarak verilmektedir.
25 lbid., s.297-298.
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sayan bi r paylaşımd ır, çünkü halk s ın ıflann ın en kolay ula
şabilecekle ri y asad ışıhk olacak olanı, mallara yönelik olanı
olacakt ır -mülkiyetin şiddet yoluyla inti kali-; öte yandan da
burjuvazi haklara yönelik yasad ışıl ıkları kendine ay ıracak
hr: kendi düzenlemele ri ve kendi yasalarını atlatma olanağı;
ekonomik dolaşımın koskoca bir kesimini, yasamanın kıy ı
s.ında sefe rbe r edilen bir oyun aracıl ığıyla güvenceye almak
-onun ses çıkartmaması veya fiili bir hoşgö rüyle se rbest kalan
kıyısal alanlar-. Ve hatt a yasadışılıkların bu büyük yeniden
dağıt ımı kendini adli ak ımların bir uzmanlaşmas ıyla göste
recekti r: mala yönelik yasadışıl ıklar için -hırs ızl ık için
olağan ma hkemeler ve cezalar; haklara yönelik yasadışı
lıklar için -hilebaz hklar, mali sahtekarlıklar, ku rald ışı ti 
c ari işlemle r- yumuşatılm ış muamelele r, uyarlamalar ve pa
ra cezal arıyla birlikte özel yasalar. Bu rjuvazi ve rimli, hak 
lara yönelik yasad ışıl ık alan ın ı kendine ay ırm ışt ır. Ve bu
kırılman ın ge rçekle ştiği sırada, esas olarak bu mallara
yönelik yasad ışıl ığı kapsay an sü rekli bir çe rçeve olu ştu r
man ın ge reği o rt aya çıkmışt ır. Adli me rcile rin karışık ve
boşluklar bırakan bu çoğulluğu, fiili bi r atalet ile kaçın ılmaz
bi r ho şgö rünün bi rbi rle riyle ilişkili bi r paylaşım ı ve bi r
yoğunlaşması, dışavurumlan itibariyle görkemli ve uygula
maları itibariyle raslant ılara tabi cezalar gibi ilkele re sa
h.ip olan cezalandırma iktidarın ın eski ekono misine yol ver
me i htiyac ı o rtaya çıkmıştır. Bir sü reklilik ve daimilik eko 
nomisinin is raf ve aşınlık ekonomisinin yerine geçeceği bir ce
zaland ırma st rate jisini ve teknikle rini t an ımlama i htiyac ı
o rtaya çıkmıştır. Sonuç olarak ceza ıslahat ı, hükümdarın üst
iktidarına karşı olan mücadele ile fethedilen ve ho şgörülen
y asad ışıhklann alt -iktid arına karşı olan müc adele aras ın 
d aki biti şme noktas ında do ğmuştu r.Ve bu ıslahatın tamamen
raslantıy a bağl ı bir karşılaşmanın geçici sonucundan başka
bi rşey olmamasın ın nedeni, bu üst-iktidar ile bu alt-iktidar
arasında koskoca bir ili şkile r ağın ın ku rulmu ş olmas ıdır.
Monarşik egemenlik biçimi, gö rkemli, s ınırs ız, ki şisel, ku-
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ralsız ve kesikli bir iktidann aşın yükünü hükümdann ceır
hesine yerleştirirken; uyruklar cephesinde de sabit bir yasa
dışılık için serbest alan bırakmaktaydı; bu sanki bu tipten ik
tidann bağlantılısı gibiydi. Öylesine ki, hükümdann çeşitli
ayrıcalıklannı suçlamak, aynı zamanda yasadışılıklann iş
leyişine saldırmak olmaktaydı. Bu iki amaç sürekliydi. Ve
ıslahatçılar koşullara veya özel tai<tiklere göre bunlardan bi
rini veya diğerini öne geçirmekteydiler. Orleans mahkemesi
danışmanlığı yapmış olan şu fizyokrat Le Trosne, burada
örnek olarak işe yarayabilir. 1 764'te serserilik üzerine bir
muhtıra yayınlamıştır: '"toplumun içinde, onun üyesi olmadan
yaşayan", "tüm yurttaşlara karşı gerçek bir savaş" yürüten ve
bizim aramızda "sivil toplumun kurulmasından önce varol
duğu kabul edilen şu durumda" olan hırsızların ve katillerin
fidanlığı. Onlara en ağır cezalann verilmesini istemektedir
(Jldukça karakteristik bir şekilde, onlara kaçakçılara oldu
ğundan daha hoşgörülü davranılmasına şaşırmaktadır); poli
sin güçlendirilmesini; il yönetimlerinin onlan, bunlann hır
sızlıklarından muzdarip olanlann yardımıyla takip etmele
rini istemektedir; bu yararsız ve tehlikeli adamlara "devle
tin el koymasını ve bunlann kölelerin efendilerine olduğu
gibi, devlete cı i l olımılarını" istemektedir; ve gereken durum
larda onları dışan çıkartmak üzere korularda genci aramala
ra girişilmesini istemektedir, bunlardan birini yakalayan
herkese ücret verilecektir: "Bir kurt başı için 10 lira ödül veri
liyor. Bir serseri toplum için sonsuz kere daha tehlikeli
dir"26. Aynı Le Trosne 1 777'de , Ceza adaleti üzerine görüşler
adlı eserinde, kamu tarafının ayrıcalıklarının kısıtlanma
sını, sanıkların mahkum edilene kadar masum sayılmaları
nı, yargıcın onlar ile toplum arasında adil ve bir hakem
olmasını, yasaların "sabit, sürekli, en kesin şekilde belirlen
miş" olmalannı, böylece uyrukların "neye maruz kaldıklarını
bilmelerini"ve yargıçların "yasanın organı"ndan daha fazla
26 Le Trosne, op.cit., s.8,50,54,61-62.
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birşey olmamalannı istemektedir27• Aynı dönemde yaşayan
bi�ok kimsede olduğu gibi Le Trosne'da da, cezalan:iırma ik
tidannı sınırlandırmak için verilen mücadele, doğrudan
doğruya halk yasadışılığını daha katı ve sabit bir. denetim
altına alma talebiyle eklemleşmektedir. Azap çektirmeye
yönelik eleştirilerin ceza ıslahatı içinde bu kadar büyük bir
öneme sahip olmalarının nedeni anlaşılmaktadır: çünkü azap
çektirme hükümdarın sınırsız iktidan ve halkın her zaman
uyanık yasadışılığının göze görünür bir şekilde buluştukları
nokta olmaktaydı. Cezalann insani olmalan, btinlann her
ikisinin de sınırlannı saptama durumunda olan bi� ceza reji
mine getirilen kuraldı. Cezalandırma süreci içinde saygı du
yulması istenilen 'insan", bu çifte sınırlandırmaya verilen
hukuki va ahlaki biçimdir.
Faka t ıslahatı:\ ceza teorisi ve cezalandırma iktidan
stratejisi olarak, bu iki hedefin buluşma noktasında resmedil
diği doğruysa da, gelecekteki kararlılığı bunlardan ikincisi
nin uzun sürecek bir önceliğe sahip hale gelmesi olgusuna bağlı
olmuştur. Bu nedenden ötürü halk yasadışıhklan üzerine uy
gulanan baskı Devrim döneminde, sonra imparatorluk süre
since ve nihayet XIX. yüzyılın tümü boyunca esas bir emredici
nokta haline gelmiş ve böylece ıslahat taslak durumundan,
kurum ve uygulamalı bütün durumuna geçebilmiştir. Bunun
anlamı, yeni ceza yasalannın görünüşte cezalardaki bir yu
muşamayla, daha net bir yasalaşhrmayla, keyfilikteki
önemli bir azalışla, cezalandırma iktidanna ilişkin olarak
daha iyi kurulmuş bir konsensüsle (icrasının daha gerçek bir
paylaşımının olmamasından ötürü) belirlenmesine karşılık,
yasadışılıklann geh?nekscl ekonomisi içindeki bir alt üst oluş
ve bunlann yeni ayarlanışlarmı sürdürebil mek için ortaya
çıkan sıkı bir zorlama tarafından çevrelendiğidir. Bir ceza
sistemini, yasadışı:ıkların hepsini yoktemeye yönelen değil
de, onları farklılaştırarak yönetmek için kurulan bir aygıt
17 C. Le Trosnc, Vııes sı.ır "1 justia crimindle, ım, s.31,37,103-lQE..
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olarak kavramak gerekir.

***

Hedefi kaydırmak ve ölc;eği değiştirmek. Şimdi daha
ince, ama toplumsal bünyeye daha geniş ölc;ekte yayılmış olan
bir hedefe ulaşmak ic;in yeni taktikler belirlemek. Cezaları
buraya uydurmak ve sonuc;lannı uyarlamak üzere yeni teknik
ler bulmak.Cezalandırma sanatını kurala bağlamak, incelt
mek, evrenselleştirmek üzere yeni ilkeler koymak. Uygula
ması nı türdeş hale getirmek. Etkinliğini artırarak ve akım
larını çoğaltarak ekonomik ve siyasal maliyetini düşürmek.
Kısacası, cezalandırma iktidannın yeni bir ekonomisini ve
yeni bir teknolojisini oluşturmak: XVIII. yüzyılın ceza ısla
hatının esas varlık nedenleri herhalde bunlar olmuştur.
Bu yeni strateji ilkeler düzeyinde, genel sözleşme teorisi
içinde kolaylıkla formüle edilmektedir .Yurttaş, toplumun ya
salarıyla birlikte, kendini cezalandırma tehlikesini taşı
yanını da bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere kabul etmiş
sayılmaktadır. Bu durumda suc;lu hu kuken paradoksal bir
varlık olarak ortaya çıkmaktadır. Antlaşmayı bozmuştur,
demek ki bütün toplumun düşmanıdır, ama kendi üzerinde uy
gulanan cezaya katılmaktadır. En küçük suç bile toplumun
tümüne saldmdır; ve toplumun tümü -suçlu da dahil- en küçük
cezanın içinde bile mevcuttur. Demek ki cezalandırma yetkisi
içindeki ceza genelleşmiş bir işlevdir ve bu işlev toplumsal
bünye ile unsurlarıı:ıdan herbirine aynı derecede yayılmıştır.
Bu durumda, cezalandırma iktidannın "ölçüsü" ve ekonomisi
sorunu ortaya c;ıkrnaktadır.
Nitekim yasa ihlali, bir bireyi toplumsal bünyenin bütü
nüyle karşı karşıya getirmektedir; toplumun onu cezalandır
mak üzere, bütün olarak ona karşı çıkma hakkı vardır. Eşitsiz
mücadele: tüm güc;ler, tüm iktidar, tüm haklar tek bir yanda
yer almaktadırlar. Ve aslında böyle olması da gerekmekte
dir, çünkü herkesin savunulması söz konusudur. Böylece müthiş
1 10

bir cezalandırma iktidarı oluşmaktadır, çünkü yasayı ihlal
eden ortak düşman haline gelmektedir. Hatta bir düşmandan
daha da beterdir, çünkü darbelerini toplumun içinden indir
mektedir -bir haindir-. Bir "canavar". Toplumun nasıl olur da
onun üzerinde mutlak bir hakkı olmaz? Toplum nasıl olur da
onun düpedüz yokedilmesini istemez? Ve cezalann ilkesinin
antlaşmada yer alma zorunluğu bulunmasına karşılık, her
yurttaşın kendilerine bütün olarak saldıran aralarından ki
şiler için, mantıken en ağır cezayı kabul etmesi gerekir. "Kö
tülük yapan her- kişi toplumsal hukuka saldırarak, bu al,c;akça
cinayetinden ötürü asi ve vatan haini haline gelmektedir; bu
durumda devletin varlığını sürd�rmesini onun varlığıyla
uyuşturmak olanaksızdır; ikisinden birinin yokolması gerekir,
ve suçlu yokcdildiğinde, bu kişi bir yurttaş olmaktan çok bir
düşman olarak yokedilmektedir"28 • Cezalandırma iktidarı
hükümdann intikamından, toplumun savunulmasına kaydı
rılmıştır. Fakat bu duru mda o kadar güçlü unsurlarla yeniden
oluşturulduğu için, ad eta daha ürkütücü hale gelmektedir.
Suçlu, doğası gereği aşırı olan bir tchtidin elinden çekilip
alınmıştır, ama şimdi neyin sınırlandıracağını görmenin müm
kün olmadığı bir cezalandırmaya teslim edilmektedir. Müt
hiş bir üstiktidann geri dönüşü. Ve cezalandırma iktidanna
bir ılımlılık ilkesi koyma gereği.
"Tarih içinde, kendilerine bilge adını veren canavarlar
tarafından icad edilen ve soğukkanlılıkla ku llanılan bu
kadar çok iğrenç ve yararsız işkenceyi gören kim dehşetle tit
remez ki?''29. Veyahut: ''Yasalar beni suçlann en büyüğünün ce28

J. -J.

Rousseau, Corıtrııt 50Ciııl, kit. il, bl.V. Rousseau·nun bu fikirlıerinln
Kurucu mecliste, çok sıkı bir ceza sistemini korumak isteyen bazı mebuslar
tarafından kullanıldığın kaydetmek gerekir. Ve Contrıııt'nın ilkeleri
ilginç bir şekilde, suç ile ceza · arasındaki eski canavarlık karşılıklıbğını
desteklemeye yaramıştır. • Yurttaşlara karşı borçlu olunan koruma,. ceza.
lann suçlann canavarlığına göre blçilmelerinl ve insanlık adına bizzat
insanlıgın kurban edilmeme$ini gerektirmektedir, Conırıı Sociıfin Ugi·
ti bö1Qmı1nü zilcr., Mougins de Roqucfort. 9Kurucu mC!disteki nutku", P•riıı
mnıto ııır�İ"Ofn'İ, C. :XXVJ. S. 637.
29 Beccaria, Des dilits et ıtes peiııes, 1856 yay. s.87.
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zalandınlmasına davet ediyorlar. Oraya, bunun bana ilham
ettiği tüm öfkeyle birlikte gidiyorum. Fakat bu da ne? Bunlar
onu da aşıyorlar ... Kendimizin ve benzerlerimizin çektiği
aolardan iğrenmemizi bize ilham etmiş olan tannm, bu kadar
barbar ve bu kadar incelmiş azap çektirmeleri icad edenler
demek ki senin bu kadar zayıf ve hassas olarak yarattıklann
mıdır?,.30. Toplumsal bünyenin düşmanının cezalandınlması
söz konusu olduğunda bile, cezalann ılımlı olması ilkesi, önce
bir gönül söylevi olarak eklenmektedir. Bundan da iyisi, aşın
gaddarlıktan gören veya hayal eden bedenin bir isyan çığlığı
olarak yükselmektedir. Cezalandırmanın "insani" kalması
ilkesinin formüle edilmesi, ıslahatçılar tarafından birinci
şahısta yapılmaktadır. Yani sanki konuşan kişinin duyarlığı
dolaysız olarak ifade ediliyormuşçasına; sanki filozofun ve
ya kuramcının bedeni, celladın gözü dönmüşlüğü ile azap Q?k
tirilcn kişinin arasına girerek, kendi yasasını ortaya koyu
yormuş ve bunun sonunda tüm ceza ekonomisine dayatıyor
mu şçasına. Acaba bu, bir ceza hesabının akılcı temelinin bu
lunmasındaki güçsüzlüğü ortaya koyan bir lirizm midir? Suç
luy u toplumun dışına atan sözleşme ilkesiyle, doğanın "kus
tuğu" canavar imgesi arasında bir sınır, eğer kendini dışa
vuran insan doğasında değilse -yasanın kablığında değil-,
yasayı yapan ve suç işlemeyen akılcı insanın duyarlığında
değilse, acaba nerede bulunabilir?
Fakat, bu "duyarlığa" başvuru, tam olarak teorik bir ola
naksızlığı dile getirmemektedir. Fiili durumda, kendiyle bir
likte bir hesap ilkesini taşımaktadır. Nitekim saygı göste
rilmesi gereken beden, hayal gütü, acı, gönül, cezalandınla
cak olan suçlununkiler değil de, antlaşmaya katıldıklan için
ona karşı birleşme yetkilerini kullanma hakkına sahip olan
insanlannkidir. Cezalann yumuşatılmasının gidermek zorun
da olduğu acılar, bu cezalann katılığa, alışkanlıklar tarafın
dan getirilen vahşete veya tersine merhamete, iyi bir temeli
30 P. C. de Lacretclle, o,.ciı., s.129.
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olmayan hoşgörüye ilişkin olarak getirebilecekleri h erşeyle
birlikte, yargıçların ve seyircilerin çektikleri olacaktır. ''Bu
korkunç azap çektirmelerin üzerlerinde bir cins işkence mey
dana getirdiği bu y umuşak ve hassas r uhlara acıyınız tt31 • Dü
z enlenmesi ve hesaplanması gereken, cezanın c ezalandıran
merci ve b unun icra ettiğini iddia ettiği yetki üzerine geri d�
nen etkileridir.
Aslında bir hain ve bir cana var olsa bile, bir suçluya asla
"i nsani" eczalardan başkasını uygulamama ilkesi b u noktada
kök salmaktadır. Yasa şimdi "d oğa dışı" olana "insani" ola
rak muamele etmek zor undaysa da (oysa eskinin adaleti "ya
sadışı" kişiye insanlık dışı ş ekilde muamele ediyordu), bunun
nedeni suçlun un içinde gizli olan derin bi r insanlık değil de,
iktidann etkilerinin gerekli bir düzenlemesidir . Cezayı öl
ç ecek ve bun un uygulanış tekniklerini hükme bağlayacak olan
işte bu "ekonomik" rasyonelliktir. "insanlık" bu ekonomiye ve
onun özenli hesaplamalarına verilmiş ona saygılı addır.
"Fiili olarak, cezala rda en düşük olan insanlık tarafından
emredilmiş ve siyaset tarafından öncrilmiştir'.J2.
Cezala ndırmanın b u t ekno-siyasctini anlayabilmek için
uç ö rneği, suçlann sonuncusunu ele alalım : en saygın yasalann
hepsi ni bi rden çiğneyen devasa bir cinayet. B u suç öyl esine bir
ölçüsüzlük içinde ve her tür olasılığın öylesine bir sınınnda
işlenecektir ki, her halü karda a ncak türünün tek ve sonuncu
31 n,u1 1 s.131.
32 A. Duport, Kurucu mediste?ki nutku, 22 Aralık 1789, Pıa,lıımaıto ıırşioleri,
c.x, s.744. Aynı yönc:k!, XVIII. yüzyılın 50Runda bilgin tophılulc ve akade
mileri tarafından önerilen yardımlar zikredilebilir: ·soruşturmanın ve
cczalann yumuşaklığını, hızlı ve örnek olacak bir ce1..alandırmanın ke
sinliğiyle· nasıl uyuşturmalı ve ' ·sivil toplumun özgürliık ve insanlık
alanında en büyiık mümkiın güvenliği bulabilmesi için. ne yapmalL Bmı
Ekonomi Cmıiydi, 1 m. Marat buna Pwn ü Ugislıation crimirwlle 'iyle
cevap verm�. ·Fransa'da kamu güvenliğine zarar vermeden, ceza ya
salmnın sertliğini azaltmanın yollan· nelerdir. Acııtl/m� de Oııılorıs
swr-Mıanıe, 1780; yan�ayı Blrssot ve Bemardi kaz.anmışlardır; )'asa
lann �ın sertliğl,ahlakı bozulmuş bir devletteki suçlann sayısını ve
korkunçluğunu azaltmaya mı yöneliktir?·, Aad/miL ü �rvilk, 1786,
kaı.anan Eymar olmuştur.
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örneği olabilecektir : hiçkimse onu ö rnek alamayacak, hatta
bu suçun işlenmiş olmasından ö türü reza let duygusuna kapı
lamayacaktır. iz bırakmadan kaybolaca ktır. ''Suçun uç nok
tası"na ilişkin bu ders alınacak öykü33,. biraz da eski ceza
land ırma sistemi nde ilk günahın sahip olduğuna benzeyen bir
ye re sahiptir: cezalann nedeninin ortaya ç ıkbğı saf biçim.
Böylesine bir suç cezaland ınlmah m ıdır? Hangi ölçüde?
Cazalandı nlmasın ın cezaland ırma iktida n ekonomisi için
deki yara n ne olacakt ır? "Topluma yapılan kötülük"ü onara
bildiği ölçüde yararl ı olacaktır3". Oysa, tamamen maddi olan
zarar bir yana bırakılırsa -bir cinayette olduğu gibi telafi
edilemez olsa bile, bu cins zarann bütün bir toplumun kapsa
mı içindeki yeri ço k dardır-, bir suçun toplumsal bünyeye
verdiği zarar, onun içine sok tuğu düzensizliktir : yol açtığı re
zalettir, verdiği örnektir, eğer cezaland ı nlmazsa tekrarlan
masına yönelik teşviktir, kend inde taşıd ığı genelleşme ola
nağıdır. Cezanın yararlı olabil mesi için, suçun yolaçabileceği
düzensizlikler dizisi olarak anlaşılan sonuçla nnı hede fleme
) idi r. "Ceza ile suçun niteliği arasındak i oran, çiğnenen an t1.a şmanın toplumsal düzen üzerindeki etkisi tarafından belir
l,enmektcdir "35. Oysa, bir suçun bu cinsten sonucu, onun vah
şetiyle zo runlu olarak doğrudan orant ıl ı değildir; vicdana
dehşet salan bir suç, ço ğu zaman herkesin hoşgö rü gösterdiği
ve kendi hesabına tek rarlamaya hazır olduğunu hissctiği bir
kö tülükt en daha düşük bir e tkiye sahiptir. Büyük suçların
nedreti, buna karşıl ık al ışılmış küçük suçlann artması. Buna
bağlı olarak, suç ile ceza arasında bi r deh şet eşdeğerliliği, ni
teliksel bir ili şki aramamak gerekir: "acılar iç inde ki b ir ta
lihsizin c;ığlıklan, çoktan işlenmiş bir eylemi, hiç geri gel
meyen bağnndan çekip çıkar tabilir mi?''36. Bu cezayı suçun
33 G. Target, Ob�mıtions sur it projtt dıı Co4t ,,ın.J, in, Locnt L a
Ugislıııion th lıı Fnınu, c. XXIX, s.7-8. Bu, tersine dönmüş bir şeklide
Kanfta yeniden ortaya �dunaktadır.
34 C F. de Pastoret, � lois -pl,uıles, 1790, il, s. 21
35 G.F'ılangieri, 1A Sciaıa th lıı llgwııtiQrı, çev, 1�, c. iV, s. 214,
36 Beccaria, op.cit., s. S'l.
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değil de, muhtemel tekrarlan.ışının işlevinde hesaplamak.
Geçmiş saldınyı değil de, gelecekteki düzensizliği hedefle
mek. Böylece hem suçlunun yeniden başlamaya hevesinin kal
mamasını, hem de onu taklid edeceklerin bulunmamasını
sağlarnak37• Demek ki cezalandırmak bir sonuçlar sanatı ola
caktır; eczanın büyüklüğünü suçun büyüklüğünün zıddına koy
maktan çok, suçu izleyen iki diziyi birbirlerine uydurmak ge
rekmektedir: suçun kendi sonuçlan ve cezanın sonuçlan. Uzan
tı lan olmayan bir suç reza gerektirmez. Aynı şekilde -aynı
örnek alınacak öykünün başka bir versiyonuna göre- çözülme
nin ve yokolmanın arefesindeki bir toplumun da darağacı dik
meye hakkı olmayacaktır. Suçların sonuncusu ancak cezalan
dırılmadan kalabilir.
Eski kavrayış. Cezanın bu örnek olma işlevini ortaya
çıkartmak için XVIII. yüzyılı beklemek gerekli değildi. Ce
zanın geleceğe yönelik olması ve başlıca işlevlerinden en
azından birinin uyarmak olması, yüzyıllardan beri cezalan
dırma hakkının cari meşrulaştırma noktalarından biri ol
muştur. Fakat fark şu noktada ortaya çıkmaktadır; cezanın ve
bu rezanın görkemli olmasının -yani ölçüsüz olmasının- bir so
nucu olarak beklenmekte olan uyan, şimdi onun ekonomisinin
ve tam oranlarının ölçüsünün ilkesi hal ine gelmeye yönel
mektedir. Önlemek için, kesinlikle yeterli ölçüde cezalan
dırmak gerekir. Dernek ki örnek olma mekaniğinde bir kayma,
azap çektirmeye dayalı bir cezalandırma sisteminde, örnek
suçun tekranydı; bir cins ikiz haline getirilmiş dışavurum ile,
hem suçu hem de ona egemen olan hükümdarlık iktidannı
göstermeye yönelmişti; kendi sonuçlarına göre hesaplanan bir
cezalandırma sisteminde, örnek suça gönderme yapmalıdır,
ama bu mümkün olduğunca gizli bir biçimde olmalıdır; örnek
37 A. Barnave, Kurucu meclisteki nutku: ıoplwn verdiği ceularda, insani
bir varlığa aa �tirme konusundaki barbarca zevki gOrmClyor; bunda
toplumu bir suikast tehtidinden uzaklaşbrm.ak için, benzeri su9an
önlemek için gerekli bir tedbiri görüyor·, P•rlıımmto •rşif11n-i, c. XXVII.
6 haziran 1791, s.9.
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iktida rın müdahal esini işaret etmelidir, ama b u en büyük ta
sarruf içinde olmal ıdır ve ideal durumda hem suçun hem de
örneğin bir daha ortaya ç ıkma ların ı önlemeye yönelik olma
lıdır. Örnek, dışa vuran bir ayin değil, engel oluşt uran bir
işa rettir. Islahatçılar, ceza eyleminin bütün zamansal alanını
te rsine çevirme eğiliminde olan bu cezalandırmaya yönelik
işaretler tekniği boyunca, cezalandırma iktidarına ekonomik,
etkin, t üm toplumsal bünye boyunca genelleşt irilebilir, t üm
ta vırlar ı şi frel emeye ve buna bağl ı ola rak yasad ışılıklar ın
dağınık alanının t ümün ü küçültmeye yatkın bir aygıt vermeyi
düşünmüşl erdir. Cezalandırma iktidarının onunla donablmak
istendiği semio-teknik,· beş veya alt ı ana k urala dayanmak
tad ır.
En az miktar kuralı. Bir suç, a vanta j sağlad ığı için
işlenmiştir. Eğer suç fikri ile, biraz da ha büyük dezavantaj
fikri birbirlerine bağlanacak olursa, a rzu edi lir olmaktan çı
kacakt ır. "Cezanın ondan beklen mesi gereken sonucu doğur
ması için, yola çtığı zarann, suçlunun suçtan e ]de ettiği yaran
aşması yeterlidir''38. Kabul etmek gerekir ki, ceza ile suçu bir 
birleri ne yaklaştırmak mümkündür; ama bu artık, azap çek
tirmenin suça yoğunluk bakımından eşdeğerli olmasının gerek
tiği ve meşr u intikamın ı alan hükümdar ın "daha fazla ikti
dan 'nı vurgulayan bir ek i çeren eski biçim al bnda olmaya
caktır; ç ıkarlar düzeyinde adeta bir eşdeğerlilik k urulacak
br. Suç işleme tehlik esine girmeyerek, cezadan kaçınma duru
munda bira z daha fazla çıkar.
Yeterli ülkiisellik kuralı. Eğer bir suçun sai ki tasarlanan
a vantajsa, cezan ın et kinliği de getirmesi beklenen deza van
tajdır. "Ceza"yı cezalandırman ın kalbine yerleşti ren acı çek
me duygusu değil de, b ir acı, b ir hoşnutsuzl uk, bi{ sa kınca fik
ridir -"ceza " d üşüncesinin "sıkıntısı"-. Deme k ki ceza landır
ma bedeni değil de, tasanmı seferber etme durumundadır. Ve
ya daha doğrusu, eğer bedeni seferber e bnek wnındaysa, bunu
38 Beccaria. o,.ciı .. s.89
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bir acı öznesi olmasından çok, bir tasarım nesnesi olması
ölçüsünde yapna dunımundadır: bir aonın anısı, suçlunun
suçunu tekrarlamasını önleyebilir; aynı şekilde fizik bir
acının yapay olarak seyredilmesi bile, bir suçun yayılmasını
engelleyebilir. Fakat cezalandırma tekniğinin aleti acının
bizzat kendisi olmayacakhr. Demek ki mümkün olduğunca
uzun bir süre için ve etkin bir temsil duygusu uyandırmanın söz
konusu olduğu durumlann dışına, darağaçlannın büyük oyun
cak takımlarını seferber etmek yararsızdır. Bedenin ceza
öznesi olarak ortadan silinmesi, ama bunun onun seyirlik bir
unsur olmasını zorunlu olarak ortadan kaldırmaması. Teorinin
eşiğinde ancak lirik bir şekilde formüle edilebilmiş olan azap
çektirmenin reddi, _burada akli bir şekilde eklemleşme ola
nağıyla karşılaşmaktadır: ençoka çıkartılması gereken ceza
nın bedensel gerçeği değil de, onun temsilidir.
Yan etkiler kuralı. Ceza en yoğun etkilerini, suç işle
memiş olanların üzerinde yapmalıdır; limitte eğer suçlunun
suçunu tekrarlamayacağından emin olunabilseydi, diğerleri
nin onun cczalandınldığına inandınlmalan yeterli olurdu.
Etkilerin merkezkaç yot;unlaştınlması, cezaların hesa plan
masındaki en az ilgi �kici unsurun suçlunun (suçunu tekrarla
maya yatkın olması durumu hariç) olduğu bir paradoksa gö
türmektedir. Beccaria bu paradoksu, ölüm cezasının yerine
önerdiği cezada aydınlatmıştır: müebbed kölelik. Fizik ola
rak ölümden daha gaddar bir ceza mı? Hiç de değil demektey
di: çünkü köleliğin verdiği ceza m�hkum için o kadar çok
parçaya bölünmüştür ki ,. ona yaşayabileceği anlar kalmak
tadır; sonsuza kadar bölünebilir ceza, Elea doktrinine uygun
ceza, bu ecza bir sı�mayla azap çektirmeye kavuşan idam
cezasından çoık daha az serttir. Buna karşılık bu köleleri
görenler veya zihinlerinde canlandıranlar için, onların çek
tikleri acılar tek bir fikir halinde toplanmışlardır; köleliğin
bütün anlan, arhk ölüm fikrinden daha dehşet verici hale
gelen bir tasanm halinde büzüşmektedirler. Bu ekonomi k ola
rak ideal cezadır: onu çc�en için minimaldir (ve köle haline
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getirilen suçunu tekrarlayamaz), onu zihninde canlandıran
için maksimaldir. "Cezaların arasından ve onlan suçlara
orantılı olarak uygulama biçimi içinden, halkın zihni üze
rinde en etkili ve en kalıcı izlenimi uyandıracak olan ve aynı
zamanda suçlunun bedeni üzerinde en az gaddar etkiyi yapa
cak olan araçtan seçmek gerekir"39•
Tam olarak emin olma kuralı. Her suç ve ondan beklenen
avantajlar fikrine, doğuracağı belirgin sakıncalarla birlikte
belli bir ceza fikrini -ortak olması gerekir; bunlann arasın
daki bağın zorunlu ve kapatılamaz nitelikte olduğunun kabul
edilmesi gerekir. Cezalandırma sistemine etkinliğini sağla
ma durumunda olan doğruluk konusundaki bu genel unsur, bazı
kesin önle�ler gerektirmektedir. Suçlan tanımlayan ve ceza
lan hükme bağlayan yasalann "toplumun her üyesinin suç ey
lemlerini erdemli eylemlerden ayırabilmesi için"'0, tamamen
açık olrnal.ın gerekir. Du ycıScıların yayınlanmalan, herkesin
onlara ulaşabilmesi gerekir; sözlü gelenekler ve örfler sona
ermiştir, artık "toplumsal antlaşmanın sabit anıh" olan ya
zılı bir yasama, herkesin bilgisine sunulmuş olan basılı me
tinler vardır: "yalnızca birkaç tekil kişiyi değil de, halkın
tümünü kutsal yasalar bütününün muhafızı haline getirebile
cek yegane şey matbaadır'" 1 • Ceza fikrinin içinde mevcut olan
gücün, bu müdahalenin olacağı umuduyla hafiflememesi için,
kralın affetme hakkından vazgeçmesi gerekir: "eğer insanla
ra suçun affedilebileceğini ve cezanın onun zorunlu devamı
olmadığını görme olanağı bırakılacak olursa, onlarda cezasız
kalma umudu beslmmiş olur... Yasalann amansız, bunlan uy
gulayanlann bükülmez olmalan gerekir'"2 • Ve özellikle de,
işlenen hiçbir suçun adaleti yerine getirmekle görevli olan
lann gözünden kaçmaması gerekir; yasalar aygıtını cezalan-

o

39 llıid., s.87.

40 J.P. Brissat, Tlrlorie us lois criminella, 1781, C.I., s,26.
41 Beccaria, s.26.
42 Be«aria, ilıid. Ayn:a bkz, Brissat: ·eger af eşitse, yasa k6hldQr; yasa
manın lyi olduğu yerde, aflar yasaya karşı işlenen suçtan başka bi.rşey
değl.llerdir·, op.ciı, ,.200.
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dırmama umudu kadar narinleştiren birşey olamaz; eğer belli
bir cezadan kurtulma katsayısı oııu etkilerse, yargıdan geçe
ceklerin zihninde bir suç ile bir ceza arasında sıkı bir bağ nasıl
kurulabilir? Cezayı, mutlaka gerçekleşeceği endişesini artı
rarak, yarattığı şiddet kadar korkul u hale getirmek gerek
mez mi? Böylece eski sistemi taklid etmektense ve daha
katı olmaktansa, daha dikkatli olmak gerekir"0 . Buradan,
adalet aygıtının kendine doğruda:'\ bcığh olan ve, ya suçlan
engellemeye, ya da işlendikleri takdirde failleri tutukla
maya yarayan bir gözetim aygıt,yla iki katına çıkartılması
gerektiği fikri ortaya çıkmaktadır; polis ve adalet, aynı
sürecin birbirini tamamlayan iki eylemi olarak birlikte yü
rümelidirler -polis "toplumun her bireyin üzerindeki etkisini"
sağlamakta, adalet ise "bireylerin toplum karşısındaki hak
lan"nı korumaktadır-44; böylece her suç açığa çıkacak ve tam
bir güvenirlik içinde cezalandınlacaktır. Fakat bunun dışın
da, ceza usullerinin giı:li kalmar.lalan, bir sa nığın mahku
miyet veya beraat nedenlerinin t.erkes tarafından bilinmesi
ve herkesin cezalandırma nedenlerini 'bilebilmesi gerekir:
"Yargıç kanaatini yüksek sele belirtsin, kararında suçluyu
mahkum eden yasa metnini göstennek zorunda olsun... esrarlı
bir şekilde mahkeme kaleminin karanlığına gömülmüş olan
usuller, mahkumların kaderleriyle ilgilenen tüm yurttaşlara
açık olsunla�.
Harcıalem gerçek kuralı. Bu çok sıradan ilkenin altında
önemli bir dönüşüm gizlenmektedir. Eski yasal kanıtlar siste
mi, işkence uygulaması, itirafın zorla elde edilmesi, gerçeğin
yeniden üretilmesi için beden ve seyir azabınının kullanıl
ması, ceza uygulamasını uzun bir süre boyunca harcıAlem ka
nıtlama biçimlerinden soyutlamıştır: yarı kanıtlar yarı
43 C. de Mably, Ot lıı llgislıııion, Toplu �,�, 1789, c.lX, s.327. Aynca bkz.
Vattel:"Herkcsı ödevi içinde tutan h\1$US cezaların canavarlığından çok.
onların talep edilmesindeki şaşmazhıctır·,
Droit tin gms, 1768. s.163.
44 A. Duport, Kurucu meclisteki nutku, Pmıvnaııo ıı,şif1lm , s.45, c.XXI.
45 C. de Mably, op.cit, s.348.
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gerçekler ve yan-suçlular yaratıyor, acı çektirerek zorla ko
partılan cümleler kanıt değerine sahip oluyor, bir sanı belli
bir ceza basamağına götürüyordu. Olağan kanıtlama rejimi
türdeş olmayan bu sistem, ancak cezalandırma iktidannın
kendi ekonomisi için çürütülemez bir kesinlik iklimine ihtiyaç
duyduğu anda gerçekten bir rezalet haline gelmiştir. Eğer
cezanın gerçeği tüm örnekler itibariyle suçun gerçeğini izle
miyorsa, insanlann zihinlerinde suç .ile ceza fikirlerini birbir
lerine mutlak olarak bağlamak nasıl mümkün olacaktır? Suçu
tüm aşikarlığı içinde ve herkes için geçerli yöntemlere göre or
taya çıkartmak ilk ödev ha,line gelmiştir. Suçun gcrçcklili
ğinin saptanması, her gerçek için geçerli genci kıstaslara tabi
olmalıdı r. Adli yargı kullandığı deliller, getirdiği kanıtlar
itibariyle yargılama kuralları açısından türdeş olmalıdır.
Demek ki yasal kanıtlar terkedilmekte; bir gerçeği haklı
kılmak üzere bir kanıtlama zorunluğu olan işkence bir kenara
atılmakta; şüphelenme derecelcriyl� ceza basamakları ara
sındaki her tür bağlantı ortadan kalkmaktadır. Suçun gerçeği
tıpkı matematik bir gerçek gibi, ancak tamamen kanıtlan
dığında kabul edilebilecektir. Böylece sanık, suçunun nihai
olarak kanıtlanmasına kadar masum sayılmak zorundadır; ve
yargıç kanıtlamayı gerçekleştirmek üzere ayinsel biçimler
değil de, harcıalem araçlar, hem filozoflann, hem de bilgin
lerinki olan, herkesin aklına uygun olanlannı kullanmak du
rumundadır: "yargıcı teorik olarak, ilginç bir gerçeği keşfetme
işini kendine yüklemiş bir filozof olarak kabul ediyorum...
Uzgörüşlü olması sayesinde sağlıklı bir şekilde yargılamak
üzere, birbirlerine yaklaştırılmaları veya birbirlerinden
ayrılmaları gerek tüm koşulları ve ilişkileri kavrayacak
tır'"". Aklı selimin egzersizi olan soruşturma, eski engizisyon
türü modelden vazgeçerek, çok daha esnek olan (ve bilim ile
sağduyu tarafından iki kere geçerli kılınmış olan) ampirik
araştırma modelini kabul etmektedir. Yargıç "(gemiyi) kaya46 G. Seignrux dt C«revon. &wi M l'ıısııe ıldı � 1768, s.49.
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hklar arasından geçiren bir kıla·.-uz" gibi olacaktır: "Kanıt
lar neler olacaktır veya hangi göstergelerle yetinilecektir?
Bunlar ne benim, ne hiçkimsenin henüz genel olarak belirle
meye cüret edemediği şeylerdir; koşullar sonsuz bir değiş
kenlikte olduklarından, kanıtlar ve göstergeler bu koşul
lardan türemek zorunda olduklarından, en açık kanıt ve gös
teTgelerin buna orantılı olarak değişmesi zorunlu olarak ge
rekmektedir'ı47. Ceza uygulaması artık harcıalem bir gerçek
rejimine veya daha doğrusu, yargıcın '.'samimi kanaatini"
oluşturmak üzere bilimsel kanıtlammm türdeş olmayan unsur

lannın, hassas aşikarlıklann ve sağduyunun birbirlerine do

la ndıkları karmaşık bir rejime tabi hale gelecektir. Ceza
adaleti eğer eşitlikçiliğini güvence altına alan biçimleri ko
rursa, şimdi aşikar olmalan, ortaya iyi konulmuş olmalan,
herkes tarafından kabul edilebilir olmalan koşuluyla, herbir
yönden gelen gerçeklere açılabilecektir. Adli ayinsel çerçeve
artık bizatihi paylaşılan bir gerçeğin oluşturucusu değildir.
Harcıalem kanıtların atıf alanına taşınmıştır. Bu durumda
bilimsel söylemlerin çoğulluğuyla, ceza adaletinin bugün de
netlemeye hazır olmadığı zor ve sonsuz bir ilişki kurulmakta
dır. Adaletin efendisi artık onun gerçeğinin efendisi değildir.
Optimal nitelik belirlenmesi kuralı. Ceza, semiotiğinin
azaltılmak istenilen yasadışıhkların tüm alanını tam olarak
kapsayabilmesi için, bütün yasa ihlallerinin nitelenmiş olma
lan gerekir; bunların, hiçbirini dışta bırakmayan türler ha

linde birleştirilmiş ve sınıflandınlmış olmalan gerekir. De

mek ki bir yasa bütünün varolması ve bunun da içinde her
türden yasa ihlalinin açık bir şekilde mevcut olması gerekir.
Yasanın sessiz kaldığı yerlerde, cezasız kalma umudunun ye
şermemesi gerekir48• Fakat cezanın etki-işaretler aracılığıyla
bütüncül kapsama sahip olması konusundaki bu aynı emredici
lik daha uzağa gidilmesini zorunlu hale getirmektedir. Aynı
47 r. Risi, Obsen,otions ü /urispnıtlerıce crimirullt, �- 1 758, s.53.
48 Bu konu hk. diğerleri arasında bkz., S. Linguet, Neassitl d'u,u rlfonne
ü l'ııdministrııtion ü lıı /usıiu criminelle, 1764, s.8.
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cezanın herkesin üzerinde aynı güce sahip olmadığı fikri: ne
para cezası, ne de daha önce maruz kaldığı yüz karası zengin
için korkutucudur. Bir suc;un zararlılığı ve sonuc; değeri, yasayı
ihlal eden kişinin statüsüne göre ceğişmektedir; bir soylunun
işlediği suc; toplum ic;in, halktan birinin işlediği suc;tan daha
zararlıdır49• Nihayet madem ki ceza suc;un tekrarlanmasını
engellemek zorundadır, o halde suçlunun doğasının derinlikle
ri itibariyle ne olduğunu, kötülüğünün varsayılabilir dercccsi
:li, iradesinin içsel niteliğini hesaba katmak zorundadır:
"aynı hırsızlık suçunu işlemiş olan iki kişiden, gerekene ancak
sahip olanı, gereksiz fazlalara boğulmuş olanından ne kadar
daha az suçlu olacaktır? Yalan yere yemin etme suc;u�\U işleyen
iki kişiden, ta c;ocukluğundan beri şeref duygusunu edinmesi
için uğraşılmış olanı, doğaya teri<edilerck hiçbir eğitim al
mamış olanından ne kadar daha suçlu olacaktır?'.so. Suçlar ile
cezaların paralel olarak sınıflandınlması ihtiyacıyla aynı
anda; her suçlunun kendine özgü karakterine uygun olmak
üzere, cezaların bireyselleşmesi ihtiyacının filizlendiği gö
rülmektedir. Bu bireyselleşme modern ceza hukuku tarihi
üzerinde çok büyük bir ağırlığa sahip olacaktır, bu bireysel
leşmenin kök salma noktası burasıdır; kuşkusuz hukuk trorisi
ıcrimlerl içinde olmak üzere ve gündelik uygulamalann ta
leplerine göre yasaların sıraya sokulması ilkesiyle kökten bir
zıtlaşma halindedir; ama aşırılığa kaçmadan ve boşluk bı
rakmadan, iktidarın yararsız "israfı" olmadan, ama çekin
genlik de göstermeden, birbirlerine tam olarak ayarlı hale
getirilen cezalandırma işaretlerinin toplumsal bünyenin tümü
içinde onlann aracılığıyla dolaşıma sokulmak istendiği bir
cezalandırma iktidan -,e teknikleri ac;ısından, suç-ceza sis
ll?minin düzenlenmesinin ve suçlu-ceza çiftinin değişmelerinin
atbaşı gittikleri görülmektedir. Bireyselleştirme, tam olarak
uyarlanmış bir yasa bütünün nihai hedefi olarak ortaya çık
maktad ır.
49 P. C. de l.aaetelle, s.144.

Sl J. P. Maral, Plan th Ugislation crimindlt, 1780, s.34.
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Oysa bu bireyselleştirme doğası i tibariyle, eski içtihat
içindeki ceza çeşitlendirilmesinden çok farklıdır. Eski içtihat
-ve bu noktada hrıstiyan kefaret uygulamasına uygundur
cezayı suça uyarlamak için iki değişken. dizisi kullanmak
taydı; "koşul" ve "niyet" değişken dizileri. Yani eylemin ken
dine olanak veren unsurlar. Cezaların çeşitlendirilmesi, geniş
anlamda bir "vicdan incelemesi" alanında yer almaktaydı51 .
Fakat şimdi taslağı çizil meye başlayan şey, bizzat yasayı
ihlal eden kişinin i<cndine, doğasına, yaşama ve düşünme
tarzına, geçmişine, iradesinin niyetine değil de, "nitcliği"ne
atıfta bulunan bir ecza çcşitlcndirilınl.-:,idi.-. Ceza uygulama
sında, psikolojik bilginin nöbeti vicdan incelemesine dayalı
içtihattan devralacağı yer, henüz boş bırakılan bir alan ola
rak farkedilmektedir. XVIII. yüzyılın sonunda tabii ki bu
anın henüz uzağında bulunulmaktadır. Yasa-bireyselleştirme
bağı o dönemin bilimsel modellerinin içinde aranmıştır. Kuş
kusuz en uygun şema doğa tarihi tarafından sunulmaktaydı:
türlerin kesi ntisiz bir basa maklandırmaya göre sınınan
dınlmaları. Her tekil yasa ihlalcisinin ve cezalandırabilir
her bireyin, hiçbir keyfiliğe uğramadan genci bir yasanın
hükmüne tabi olabilmeleri için, bir suçlar ve cezalar Linne
tcıblo::.u oluşturmanın çareleri ,mınmaktadır. '"Ç<?şitli ülke
lerde görülen bütün suç türlerinin bir tablosunu oluştunnak ge
rekir. Suçların dökümüne göre, türler halinde bir bölümleme
yapmak gerekecektir. Bu bölümleme için bana göre en iyi
kural, suçlan amac; farklarına göre ayırmaktar. Bu bclümleme
öyle olmalıdır ki, her tür bir diğerinden iyice ayn olmalıdır
ve tüm bağlantılar. içinde ele alınan her tekil suç, onu önce
lemek zorunda olanla onu izlemek zorunda olanın arasında ve
en doğru basamakta yer almalıdır; nihayet bu tablo öyle ol
malıdır ki, cezalar ic;in yapılmış başka bir tabloyla ya
kınlaştınlabilmeli ve bunlar birbirlerine tam denk düş51

Vicdan ilahiyabnın bireyi dışlayan karakteri konusunda bkz. P. Cariou,
Les iıllııılitis aısuisıi11ws, daktilo tez.
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mel i d ir ler " 52 • Suı;lann ve cezalann teor ideki veya daha
doğrusu, düşte ki çifte sı rufla ndınlmalan iki sorunu çözebilir :
tekil b ireylere sabit yasala n nasıl uygulamalı?
Fakat bu spekü latif model in çok uzağında olmak ü zere,
aynı dö nemde a ntropoloji b ireyselleşt irme b içimleri daha da
kaba b ir şek ilde kurulmaktaydılar . Önce suç tekrarı kav 
ramıyla birl ikte. Bunun nede ni, bu kavramın eski ceza yasa 
ları tarafmadan bil inmemesi değil dir". Fakat bu kavram,
verile n cezayı değiştirmesi mümkü n ola n suçlunun nitel ikle
rinde n bir i hal ine gelmeye ba şlamıştı : 1791 yasası na göre ,
suçla nnı tekrar edenlerin, cezalan heme n her durum itibariy
le ik i katı na çıka rtılab ilmekte ydi. X.yıl Floreal kanununa
göre, bunlar R har fiyle damgala nacaklardı ve 1810 tarihl i
ceza ka nunu ya e n yüksek cezayı, ya da hemen bir üst cezayı
veriyordu. Oysa suç tekra nnın üzerinde n hede flenen, yasa
tara fında n ta nımlanmış bir eylem in fa il i değil di; suçlu özne,
içsel olarak suçlu ola n karakterini dışa vura n belli b ir irade
hede fle niyordu. Suçun yerine suçluluğun yava ş yava ş ceza i
müdahalenin hedefi hal ine gel mesi ölçüsü nde, ilk kez suç
işleye n ile, tekrar suç işleye n arası ndak i zıtlık daha da
öneml i olma eğil imine g irecektir. Ve bu zıtlıkta n hareket 
le,aynı dö nemde orıu güçlendirmek üzere "iht iras" suc;u -irade
dışı, düşü nül rnedm işlene n, olağandışı ko şullara bağlı olan
suçlar, bunlar del il ik g ib i b ir mazeret oluşturmaktadırlar,
ama ge ne de alışılmış suçlardan sayılmamaktadırlar- kav
ramının oluştuğu görülmekted ir. Le Peletier daha 1791'de, Ku
rucu mecl ise sundt:ğu ra por da, suçlann incede n inceye basa
makla ndı nlması nın "kötü b ir eyle mi soğukka nlılıkla tasar
laya n kötü bir kişiyi" suçta n vazgeçirtebileceğini ve bunun
52 P.C. de uıcreteUe, CJ?.Cit., s.351-352.
S3 Camot'nun veya F. Helie ve Chauveau'nun konu hakkında sc)yle
diklerinin tenine, aıç tekran birçok Eski Rejim yasasında açıkça ceza
landınlm.aktadır. 1>49 Kararnamesi, yeniden aynı şeye başlayan suç
lunun ·iğrenç. mlgde bulandıno, kamusal davaya çok zararlı bir klşt·
olduğunu illn etmektedir, dine küfür, hırsızlık. serserilik vs. suçlannın
tekrar edilmeleri halinde Ozel cezalar verilebilmekteydi.
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ceza korkusuyla kendini tutabileceğini; buna karşılık bu basa
maklandırmanın hesap kitap yapmayan şiddetli ihtiraslar
dan" kaynaklanan suçlar karşısında çaresiz kalacağını; ama
bunun pek bir öneminin olmadığını, çünkü bu cins suçlann fail
lerinde "hiçbir tasarlanmış kötülüğü" ortaya koymadığını
işaret etmekteydi54 •
Cezaların insanileştirilemelerinin altında bulunan, "ce
zaların yumuşakhğı"nı cezalandırma iktidarının hesap
lanmış bir ekonomisi olarak talep eden, bunlara daha iyi izin
veren tüm bu kurallardır. Fakat bunlar aynı zamanda, bu ikti
darın uygulanma noktasındaki bir bir yer değiştirmeyi de
davet etmektedirler: azap çektirme ayinlerinin ic;indcki
görkemli damgalarla, aşırı acıların ayinsel oyunuyla artık
beden söz konusu olmasın; zihin veya daha doğrusu herkesin
zihninde gizlice, ama gerekirlik ve aşikarlık içinde dolaşan
işaretlerin ve hayalde canlandınlan bir oyun söz konusu olsun.
Mably, artık beden değil, ruh söz konusu olsun diyordu. Ve bu
terimden ne anlaşılmasının gerektiği iyice görülmektedir: bir
iktidar tekniğ inin bağlantısı. Eski cezalandırmaya yönelik
"anatomiler"e yol verilmiştir. Amı acaba bu nedenden ötürü,
bedensel olmayan cezalar dönemine gerc;ekten geçilmiş olmak
ta mıdır?

***

Demek ki başlangıç noktasına, yasadışılıklan tam ola
rak çerçevelemek, cezalandırma işlevini genelleştirmek ve
denetleyebilmek üzere ceza iktidarını sınırlandırma projesini
yez:leştinnek mümkündür. Oysa burada, suç ve suçlunun nesnel
leştirilmesinin iki hattı ortaya çıkmaktadır. Bir yandan,
herkesin düşmanı olarak işaret edilen, herkesin takip etmekS4 Le Peletier de Saint-Fargeau, Parlamento ıırşiı,lni, c. XXVI, 5. 321-322.
Bcllart ertesi yıl, blr ihtiras s� için ilk savunma olarak kabul edilebi
lecek şeyi telaffuz etmiştir. Bu Cras olayıdır. Bkz. Annalıs du borruu
modmv, 1823, c. IIL 9. 34.
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te y.ııran olduğu suçlu antlaşmanın dışına çıkmakta, yurttaş
olarak oyundan atılmakta ve kendinde doğanının vahşetinin
bir parçasını taşıyarak ortaya çıkmaktadır; kötülük yapan,
canavar, belki deli, hasta ve bir süre sonra da "anonnal" ola
rak görülmektedir. Birgün bilimsel bir nesnelleştirmenin ve
buna bağlı olarak "tedavi'nin konusu haline, bu niteliğinden
ötürü gelecektir. Öte yanadan, ecza verme iktidannın etkile
rinin içten ölçülme ihtiyacı, şu andaki veya ilerideki tüm
suçlulara müdahale taktiklerini hükme bağlamaktadır: bir
korunma alanının örgütlenmesi, çıkarlann hesaplanması, ta
sarım ve işaretlerin dolaşıma sokulmaması, bir kesinlik ve
gerç,cklik ufkunun oluşturulması, eczalann giderek daha ince
bir şekilde ayarlanmalan; bütün bunlar da suçluların ve suç
ların nesnelleştirilmelerine götürmekıedir. Her iki şıkta da,
ecza uygulamasını kapsayan iktidar ilişkisinin, yalnızca or
taya konulması gereken bir olgu olara k suc;un değil, aynı za.
manda özgün kıstaslara göre tanınması gereken birey olarak
suçlunun da içine alınacakları bir amaç ilişkisiyle ikiye kat
lanmaya başladığı görülmektedir. Aynca bu amaç ilişkisinin,
duyarlık sınırları tarafından azap çektirmelerin gözü dön
müş! üğüne konulan bir yasağın veya cczalandınlan şu insan
her neyse, onun üzerinde yapılacak akılcı veya 'bilimsel" bir
soruşturmanın yapacaklarının tersine, cezalandırma uygula
masına dıştan gelerek, onun üzerine çıkılmadığı da görülmek
tedir. Nesnelleştirme süreçleri bizzat iktidarı taktiklerinin
içinde ve onun uygulanmasının düzenlenmesinin içinden doğ·
makt adırlar .
Ancak, ceza ıslahatı projeleriyle bi rlikte rcsmolan bu iki
nesnelleştirme tipi birbirlerinden çok iarklıdırlar: kronoloji
leri ve etkilerinden ötürü. Yasadışı, doğa insanı suçlunun ncs
nelleş tirilmesi henüz yalnızca potansiyel bir mevcudiyet, si
yasal eleştiri temaları ile hayali alanının şekillerinin ke
siştikleri bir kaçış hattıdır. Homo c riminalis'in bir bilgi
alanı içinde tanıll)lanmış bir nesne haline gelebilmesi için
uzun zaman beklemek gerekecektir. Diğeri ise bunun tersine,
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cezalandırma iktidannın yeniden örgütlenmesine daha doğ
rudan bağlı olması ölçüsünde, daha hızlı ve daha doğrudan
etkilere sahip olmuştur: yasalann derlenmesi, suçlann tanım
lanması, usul kurallan, yargı(lann rolünün tanımlanması. Ve
aynı zamanda, ideologların zaten oluşmuş olan söylemlerin
den destek almasından ötürü. Nitekim bu söylem çıkarlar,
tasanmlar ve işaretler teorisi aracılığıyla, yeniden olu ştur
duğu diziler ve oluşumlar aracılığıyla, iktidarın insanlar
üzerinde icra edilmesine ilişkin bir cins genci reçete vermek
teydi: semiolojinin araç olmasıyla birlikte "zihnin" iktidar
için hayat yüzeyi olması; fikirlerin denetimi yoluyla beden
lerin tabi kılınması; azap çektirmenin ayinsel anatomisinden
c;ok daha cktkin olmak üzere, tasarımların bir beden siyaseti
içinde, ilke olarak çözümlenmeleri. ideologların düşünc<.-si
yalnızca bir birey ve toplum teorisi olmakla kalmamış, aynı
zamanda hükümdarların dcbde?b�li hart:tmalannın tersine,
incelemiş, etkin ve ekonomik hale gelmiş iktidarların bir tek
nolojisi olarak gelişmiştir. Bir kez daha Scrvan'ı dinleyelim:
suç ve ecza fikirlerinin sıkı sıkıya bağlı olmalan ve "birbirle
rini aralıksız olarak izlemeleri gerekir... Böylece yurttaş
lanmızın ka(asında fikir bağlantısını kurduğunuzda, onlan
yönetmekle ve onların efondisi olmakla övünebilirsiniz.
Aptal bir müstebit köleleri zincirlerle zorlayabilir; (aka t
gerçek bir siyaset onları kendi fikirlerinin zincirleriyle çok
daha güçlü bir şekilde bağlar; bunun ilk halkası aklın sabit
düzlemine bağlıdır; dokusunu bilmezsek ve onu kendi eserimiz
sanarsak bu bağ daha da güçlü olur; umutsuzluk ve zaman de
mirden ve çelikten bağları kcmirirle?r, ama fikirl�rin alışıl
mış birliğine karşı hiçbir şey yapamazlar, bunu yalnızca
daha da sıkılaştırırlar; ve beynin yumuşak liflerinin üzerinde
en sağlam imparatorluklann sarsılmaz temeli a tılmıştır"55.
En azından bir par çası i tibariyle boşlukta kalacak olan
ve nöbeti bedenin yeniden, ama o zamana kadar görülmedik
55

J. M. Scrvan, op.ciı., s.35.
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bir biçim altında esas kişi haline geleceği yeni bir siyasal
anatomiye bırakacak olan, işte cezalandırmanın bu semiotek
niği, bu "ideolojik iktidar" olacaktır. Ve bu yeni siyasal ana
tomi, XVIII. yüzyılda oluştuktan görülen, birbirlerinden
uzaklaşan iki nesnelleştirme hathnın yeniden kesişmelerine
olanak sağlayacakhr: suçluyu "öte tarafa" atan -doğa karşıh
bir doğanın tarafına- hat; ve suçluluğu cezaların hesaplı ki
taplı bir ekonomisiyle denetlemeye uğraşan hat. Yeni ceza
landırma sanatına bir bakış, cezalandırmaya yönelik scmio
tekniğin nöbeti yeni bir beden siyasetine devrettiğini göste
recektir.
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İKİNCİ AYIRIM

CEZALARIN YUMUŞAKLIGI

Demek ki cezalandırma sanatı koskoca bir tasarım tekno
lojisine dayanmak zorundadır. Bu girişim ancak, doğal bir me
kaniğin içinde yer alması halinde başarıya ulaşabilir. "Kit
lelerin birbirler ini çekmc::-lerine benzeyen bir güç bizi hep

kendi refahımıza doğru i tmektedir. Bu itiş yalnızca, yasa

ların karşısına diktiği engellerden etkilenmemektedir. i nsa
nın çeşitli eylemlerinin tümü bu içsel eğilimin sonuçlandır".
Bir suça uygun düşen cezayı bulmak , bir kötülük yapma dü
şüncesini çekici olmaktan kesinlikle çıkartan bir dezavantajı
aramak demektir. Çarpışan enerjiler sanatı, birbirleriyle or
tak olan imgeler sanatı, zamana meydana okuyan sabit bağ
lantıların imal edilmesi : zıt değerli tasanm çiftleri oluştur
mak, varolan güçler in ar.asında nicelikscl farklar meydana
getirmek, güçlerin hareketini bir iktidar ilişkisine tabi kı
larak bir işarctler-�ngellcr oyunu kurmak söz konusudur.

"Azap fikri zayıf insanın kalbinde hep mevcut olsun ve onu

suça iten duyguya egemen olsun" 1 • Tıpkı eski damgalar-in1

B«caria, Dts Dtlits tt ıhs �ints , 1 856 yay., s. 1 1 9.
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ıikamlar'ın eski azap c;ektirmeleri örgütledikleri gibi, bu
işaretler -engeller de yeni ceza dona nımını oluşturmaktadır 
lar. Ama işleyebilmeleri için birc;ok koşula boyun eğmeleri ge
rekmektedir.
1 . Mümkün olduğunca az keyfi olmak. Neyin suç olarak
kabul edil mesi gerektiğini, toplumun ke ndi çıkarları doğrul 
tusunda tan ımladığı doğrudur: demek ki suç doğal değildir .
Fa kat suç düşünülür düşünül mez, eczanın hic;bir güc;lük olma
dan hemen akla gelebilmesi için, bunlann arasındaki bağın
mümkün en dolaysız biçimde olması gerekir: benzerlikten, ben
zetmeden, yakınl ıktan . 'bir cezaya çarptınlma endi şesinin
zi hni a vantapı bir suç açısına yönelten yoldan çıkartması
için, ceza ya suçun doğasıyla mümkün olduğunca uygunluk" ver
mek gereki r2. ideal ceza, yaptırım uyguladığı suça göre �ffaf
olacakt ır ; böylece onu seyreden kişi a çıs ından kesinlikle, cer
zaland ırd ığı suçun işa reti olacakt ır; ve su-; işlemenin hayalini
kuran kişi için de, yalnızca suc; fikri ceza işaretini uyand ıra
caktır . Bağlant ın ın kararlıl ığı için a vantaj, suç ile ceza ara
sındaki orant ının hesaplanması ve ç ıkarla rın niceli kscl oku 
nuşu için a vantat a ynı zamanda cezan ın doğal bir sonuç bi 
c;imini alarak, insani bir iktida rın keyfi sonucu gibi gözük
memesinden ötü rü de a vantaj: "Suçu cezadan çekmek, ceza ile
suc;u orant ılaman ın en iyi yoludur. Eğer adaletin za feri burada
yer alıyorsa , bu aynı zamanda özgürlüğü n de zaferidir, çünkü
cezalar artık yasa koyucunun iradesinden değil de, eşyanın ta
biatından geldiğinden, insan ın insana şiddet uyguladığı görül 
rnemektedi r"3. Kıyaslamalı ceza verme usulünde, cezalan•
dıran iktidar gizlenmektedir.
Islahatçılar, kuruluştan gereği doğal olan ve suçun içe 
riğini biçimleri içinde ye niden ele alan cezalardan bir sü rüsü
nü ö nermişlerdir. Örneğin Vermeil : kamusal özgürlüğü kötüye
kullananlar kendi özgürlüklerinden ma hrum b ırak ılacak 
lard ır ; yasala rın iyiliklerini ve kamu görevleri nin ayncal ık2

11,iıl .

3 J.-P. Marat, Plmı ü llgi5lıııion erimin.tik , 1780, s.33
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lannı köt üye kullananlann m edeni haklan elle rinde n alı
nac aktır; ihtilas ve te fecilik yap anlar a para ceza sı ve rile
cektir; "nüfu z suiistimali" s uçlan aşağılama ile cezalandı
nl acaktır; cin ayete ölüm; yangın çıkartmaya yakılma ceza
lan ve rilece ktir. Zehirleyere k öld ürene geli nce , "işlediği
suçun img esini s unarak onu dehşete boğmak üzere, cellat için
deki sıvıyı yüzüne hrlatac ağı bir kupayı on a sunac ak ve sonr a
onu kaynar bir kazanın içine de virecektir'"'. Basit bir düş mü?
Bel ki. Fakat simgesel bir iliş ki ilkesi Le Pcleti cr t arafından,
1 791'de yeni ceza yasasını sun arken daha açı k bir şekilde
formüle edil miş tir :" suçun cinsi ile cezanın cinsi arası nda t am
oranl arın olması gerekir", s uçunu vahşi bir şekilde işlemiş
olan fi zik acılar a maruz kal ac aktır ; tembelli k yapmış ol an
ağır işe zorlanacaktır; iğrene; ol an utandıncı bir cezaya uğra
yac aktı r5.
Eski rejimin azap çe ktirmelerini fazlasıyla h atırl atan
gaddarlıklara rağmen, bu kıyaslamalı ce zalard a de vreye so
kulan t amamen b aş ka bir me kani zmadır. Artık bir i ktid ar
d üellosund a, canavarlığın karşısın a c an a varlı k çıkartılm ak
tadır ; artık intikamın simetrisi değil de ,. işaretin işaret et
tiğine göre şeffaflığı söz konusudur; ceza tiyatr osu nda, duyu
lar t ar afından dolaysı z ol arak alg ılan abilen ve b asit bir he
saplaşmaya yer ve rebilen bir or an ku rul mak istenil mektedir.
Bir cins m akul cez a estetiği. "Doğ ayı sadık bir şekilde, yal
n ızc a güzel sa natlard a izleme me k gerekir; siyasal kur umlar,
en azından bir bilgelik niteliği ve dayanıklı u nsurlan olanlar

doğaya dayanmaktadırlar"'. Ceza suçtan ileri gelsini yasa

nesnelerin bir gere kliliği olma h avasın a sahip olsun ve ikti
d ar kendini gizleyerek, doğ anının yumuşak güc ün ün alhnda
e tki etsin.
4 F.M. Vermen, Esuri sw, in ,tfomws ıi fııi,e ,1,ı,ıs noırt ligislıııion
crimiıulk, 1781, s.�1 1s. Aynca bkz. Oı. E. Dulriche de Valau, Da lois
1784, ı.349.
S Le Peletier de Sııint-Fargeau, Pfflll1ftffllo a11iolni • c. XXVJ, s. 321-322.
6 Be«ıria, o,.ciı, 1856, s.114.

,nwln,

131

2. Bu işaretler oyunu güçler mekaniğinin üzerine taşmak
zorundadır: suçu çekici kılan arzuyu azaltmak, cezayı korku
tucu yapan ilgiyi ar hmıak, yoğunluklar orantısını tersine
çevirmek, böylece cezanını ve dezavantajlanrun zihinde can
landınlmış halinin, suç ve sağladığı zevkinden daha canlı
olmasını sağlamak. Demek ki ilgiye, onun hareketine, onun
zihinde canlandınlma biçimine ve bu tasanmın canlılığına
ilişkin koskoca bir mekanizma. "Yasa koyucu, aynı anda hem
binanın sağlamlığına katkıda bulunabilecek tüm güçleri kul
lanmasını hem de bu binayı çökertebilecek tüm güçleri denge
lemeyi bilen mahir bir mimar olmalıdır"7•
Birçok araç. "Doğrudan kötülüğün kaynağına gitmek'.s.
Suçun tasarımına can veren yayı kırmak. Onu ortaya çıkartan
çıkan, güç kullanmadan geri göndermek. Serserilik suçlannın
arkasında tembellik vardır; mücadele edilmesi gereken odur.
"Dilencileri, aslında çirkef kuyulan olan iğrenç hapishanele
re kapatarak başarıya ulaşılamayacaktır", onlan çalışmaya
zorlamak gerekmektedir. "istihdam etmek onlan en iyi ceza
landırma yoludur"9 • Kötü bir tutkuya karşı iyi bir alışkanlık;
bir güce karşı başka •bir güç, fakat silahlanyla birlikte ikti
dannki değil de, duyarlık ve tutkunun gücü söz k�nusudur.
"Bütün cezaları, işlenen suça götüren tutku açısından en bu
naltıcı olanının içinden seçmek gibi çok basit, çok talihli ve
çoktan beri bilinen ilkeden c;ıkarsamak gerekmez mi? 10 •
Suça götürmüş olan gücü kendine karşı oynatmak. ilgiyi
bölmek, cezayı korkutucu hale getirmek için ondan yararlan
mak. Ceza onu suçun verebildiği iftihar duygusundan daha
fazla rahatsız etsin ve güdülesin. Eğer gurur insana bir suç
işletirse, bu gurur ceza ile yaratansın, isyan ettirilsin. Küçük
düşürtücü cezaların etkinliği, suçun kökünde yer alan gurura
7
8
9
10
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lbid., s. 135.
Mably, Ot la ligislation , Toplu Eserler , IX, s. 246.
J.-P. Brissot, T1ıiorit des lois crimindles , 1781, 1, s.258.
P.L. Laactcllc, -R�flcxions sur la legislation �naıe·. Discoı.ırs sur les
�i,ıes infııMıınıes , 1784, s.361 .

dayanmaktadır. Fanatikler kanaatlerini ve bu kanaatler ut
runa çektikleri azaptan kendileri için şan unsuru haline geti
rirler. Öyleyse fanatizmi destekleyen gururlu inadı fanatizme
karşı oynayalım: "(Fanatizmi) gülünç düşürerek ve utanç yo
luyla önlemek; eğer fanatiklerin gururlu kendilerini beğen
mişlikleri kalabalık bir seyirci topluluğunun önünde küçük
düşürülecek olursa, bu cezadan talihli sonuçlar beklemek gere
kir". Bunun tersine, onlara fizik acılar çektirmek işe yara
mayacaktır 1 1 .
Suçun ne kadar zayıfladığını kanıtladığı, yararlı ve er
demli bir ilgiyi canlandırmak. Müll<iyete karşı saygı duygusu
-zenginliklerin, ama aynı zaman da şeref, özgürlük, hayat
mülkiyeti de-, suçlu tarafından hırsızlık yapıldığında, iftira
edildiğinde, adam kaçınldığında veya öldürüldüğünde kay
bedilmiştir. Demek ki bunu ona yeniden öğretmek gerekir. Ve
işe bunu ona kendi için öğretmekle başlanacaktır: başkalannın
bu mülkiyetlerine kendi hesabına saygı göstermesi için; ona
kendi varlıklannı, şerefini, zamanını ve bedenini serbestçe
tasarruf olanağını kaybetmenin ne demek olduğu hisscttirile
cektir ıı. Kararlı ve kolaylıkla okunabilir işaretler oluşturan
ceza, çıkarlar ekonomisini ve tutkular dinamiğini yeniden
oluşturmalıdır.
3. Buna bağlı olarak, zamansal bir değişmenin yararı.
Ceza dönüştürmekte, değiştirmekte, işaretler koymakta, en
geller çıkartmaktadır. Eğer kesin olmak zorunda kalırsa, ya
ran ne olacaktır? Sonu olmayan bir ecza çelişkili olacaktır:
suçluya dayattığı tüm zorlamalar, onun yeniden erdemli hale
gelmesiyle yararlı olmaktan çıkarak, yalnızca azap çektirme
haline geleceklerdir; ve onu ıslah etmek için harcanan çaba
toplum açısından kayıp zahmet ve maliyet olacaktır. Eğer
ıslah edilmesi mümkün olmayanlar varsa, onlan elemeye ka
rar vermek gerekir. Kurucu meclis üyeleri tarafından kabul
edilen çözümleme: 1 791 Yasası hainler ve katiller için ölüm
11

Bcccaria, OJl.cit . , s.1 1 3.
12 C.E. Pastoret. Des lois pbuıles, 1790, 1, s.49.
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cezasını öngörmekted ir; diğer bü tün cezalann bir sonu o l
malıdır (en yüksek ceza 20 yıldır ).
Fakat esas olarak, sürenin rolü ceza ekonomisiyle birleş
tirilebilme lidir. Azap çektirmeler şiddet leri içinde şu sonuca
ulaşma t eh lik esine sah iplerdi: suç ne kadar ağırsa cezası o
kadar uzundur. Sürenin eski ceza sistemine de müdahalesi söz
konusuydu: kazıkta bağ lı kalınacak gün sayısı, sürgünde ge9rilecek yıllar, teker lek ü zerinde can çekişerek geçirilen saat
sayısı. Fa kat bu tasar lanmış bir dönüşüm zamanı değil de, bir
sınama zamanıydı. Süre şimdi cezanını kendine özgü eylemine
iz in vermelidir: "insanlığı işkenceler in dehşetinden ku rtaran
uzun ve dayanılması zor bir yoksunluklar dizisi, suçluyu geçici
bir acı anından çok daha fazla etkilemektedir. .. Onun tanığı
olan halkın gözünde, intikamcı yasalann anısını sürekli ye
nilmekt e ve her an kurtancı bir deh şeti yeniden yaşatmak
tadır"13. Cezanın uygulayıcısı zaman .
Oysa t utkulann narin mekaniği, bu tutk ulann uyandık
lan ölçüde ne kendilerinin aynı şekilde, ne de aynı yoğunlukta
zor lanma sın ı ist emekt edir ler ; cezanın meydana get irdiği
sonuç lar la birlikte haf iflemesi iyidir. Yasa tarafından her 
kes için aynı şekilde belirlenmiş olması .anlamında sabit o la 
bilir; iç mekanizması değişken olmalıdır. Le Peletier Kurucu
meclise su nduğu ta slağında, azalan yoğunlukta cezalar öner
mekteydi: en ağ ır c ezaya çarpt ın lan bir mahküm hücreye
(ayaklanna ve ellerine zincir vu rulmuş ., karan lık, yaln ızlık,
ekmek ve su) ancak bir ilk safhada a blacak; haftada iki,
sonra üç gün çahşll\il olanağı olacak t ı. Ceza şın ın üçt e ikisini
çektikten sonra, "sıkın h" (aydınlatılan hücre, bel çevresinde
zincir, haftada beş gün yaln ız başına, ama diğer iki gün
diğer leriy le bir likte çalışma; ona bu ça lışma karş ılığın da
ücret verilecek, o da böylece kara vanadan gelen yiyecekleri
13 Le Peletter de Salnt-Pargeau, P•rlnımto apıılm, c. XXVI. ÔIQ.aı aza
Rnduı vıı:geçen yıı.ır�r bm keştn � Ongwınektedtrler. J.-P. Bns
sot, op.cit., s. 29-30. Ch. E. Dufrtche de Valazt, op.cit. s.344:
·dfızeltilemez lcotwer· olarak kabul edilenler lc;ln aıCiebbed hapis.
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iyileştirme olanağına sahip olacaktı) rejimine g�ebilecekti.
Nihayet mahkumiyet süresinin sonuna yaklaşınca hapishane
rejimine g�ilcbilccekti: "her gün, birlikte çalışmak üzere di
ğ.er mahkumlara katılabilecektir. Eğer isterse yalnız çalışa
bilecektir. Gıdası emeğinin ona sağladığı olacaktır". 14
4. Ceza mahkumun cephesinden bir işaretler, ilgiler ve
süre mekaniğidir. Fakat suçlu cezanın hedeflerinden yalnıza
biridir. Bu ecza özellikle diğerlerini ilgilendirmektedir: tüm
muhtemel suçlular. Mahkumun temsiline yavaş yavaş kazılan
bu işaretler-engeller, böylece hızla ve gen iş ölçekte dolaşıma
girsinler; herkes tarafından kabul edilsinler ve yeniden dola
ş1ma sokulsunlar; herkesin herkese yöncHk olan ve herkesin
onun aracılığıyla suçu kendine yasakladıtı söylemi oluştur
sunlar -zihinlerde suçun sahte kannın yeri ne geçen has para-.
Bunun sağlanması için eczanın yalnızca doğal değil, aynı
z.amanda ilginç de bulunması gerekir; herkesin onda kenJi
avantajını okuyabilmesi gerekir. Artık şu görkemli, ama ya
rarsız cezalar yoktur. Gizli eczalar da yoktur; bunun yerine ec
zalar, suçlunun tüm yurttaşlara zarar vermesinin karşılığı
olarak ödediği bir bedel olarak görülebilmektedir: "yurt
taşların gözü önünde sürekli tekrarlanan" ve "ortaklaşa ve
tekil hareketlerin kamusal yararını" ortaya çıkartan ccza
lar15. ideal olanı, mahkumun bir cins gelir getiren mülk olarak
görülmesi olacaktır: herkesin hizmetinde olan bir köle. Bir
toplum sahiplenebileceği bir hayatı ve bir bedeni neden yok
etsin ki? Onu "suçunun cinsine göre az veya çok genişlikteki bir
kölelik içinde, devlet hizmetinde kullanmak" daha yararlı
olacaktır; Fransa ticareti engelleyen çok sayıda kötü karayo
luna sahiptir; malların serbest dolaşımını engelleJnekte bun
lardan hiç de geri kalmayan hırsızlar, böylece yol yapımında
kullanılacaklardır. "Her zaman görülen, özgürlüğü elinden
alınmış olan ve hayatının geri kalanını topluma verdiği za
ran telafi etmek için harcamaya zorlanan bir insanın örneği"
14

Le Pelctier de Saint-Farge.ıu, s.329-330.

1 5 De Valau, s.346.
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ölümden çok daha fazla birşey söyleyecektirı6•
Mahkinnlann bedeni eski sistemde, hükümdann üzerine
damgasını bashğı ve iktidann sonuçlannı dövme halinde iş
lediği, krala ait bir nesne haline gelmekteydi. Şimdi daha
çok bir kamu malı, ortak ve yararlı bir sahiplenmenin nesnesi
olacaktır. Bundan ötürü, ıslahatçıların kamusal çalıştırmayı
�deta her zaman, mümkün cezalann en iyilerinden biri olarak
sunmalan olgusu ortaya çıkmıştır; za ten Şikayet Defterİeri
de onları izlemişlerdir: '"Ölüm cezasının dışında hangisine
çarptınlmış olurlarsa olusunlar, mahkumlar bunlan suçlanna
orantılı olarak, kamusal çalışmalarda çeksinler" 17• Kamusal
çalışma iki anlama gelmektedir: mahkumun cezası karşısında
ortak ilgi ve eczanın görülebilir, denetlenebilir karakteri;
suçlu böylece iki kez ödemektedir: sağladığı emek gücüyle ve
ürettiği işaretlerle. Mahkum toplumun kalbinde, meydanlar
da veya şchirlerarası yollarda bir k3r ve anlam ocağıdır.
Herkese göre görünür bir şekilde hizmet etmektedir; ama aynı
zamanda, herkesin zihnine suç-ceza işaretini sokmaktadır: bu
tamamen ahliki, ikincil bir yarardır, ama ne kadar da
gerçektir.
5. Bunun sonucunda koskoca bir bilgince reklam ekonomi
si. Azap çektirme uygulamasında, yaratılan dehşet örnek
oluşturmanın desteğiydi: fizik dehşet, ortak korku, tıpkı
mahkumun yanağına veya omuzuna basılan damga gibi seyir
cilerin hafızasına kazınması gereken imgeler. Örneğin şimdi
ki desteği ise derstir, söylemdir, şifresi çözülebilen işaretler
veya tablo olarak gösterilmesidir. Cezalandırma tö renini
ayakta tutacak olan artık hükümdarlığın dehşet verici ih
yası değildir de, Yasanın yeniden etkin kılınması, suç fikri ile
16 A. ıA>UChe d'Argis, Obsat:ıııtioru sur k$ lois crimirıdln, s.346.
17 Bkz.. L Masısorı, lA Rlr:ıolutiorı pb,ııh tn 1791, s.139. Ceza olarak Ç1lışbr
ınaya, bunun şiddete başvurmayı gerektirdiği ( Le Peletier) veya çalış
manın kutsal karakterine saygısızlık yapıldığı (Ouport) gerekçesiyle
itiraz ediliyordu. Rabaud Saint-Etlenne, )alnızca Ozg(lr in.sanlara alt
olan 6zgur Ç1lışma-nın zıddında yer alınak Ozereı -zonınlu �- teri
mini kabul ettirdi, Pıırlımıeıo ,u-şiolai , c. XXVI, s.710 vd.
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ceza fikri arasındaki bağın ortaklaşa olara.k güçlendiril
mesidir. Cezalandırmada hükümdann varlığını görmekten
çok, kanunlann bizzat kendileri okunacaktır. Bunlar bir suçu
belli bir cezaya bağlamışlardır. Suç işlenir işlenmez, ceza hiç
vakit kaybetmeden gelecek ve yasanın söylemini eyleme ge
çirecek ve fikirleri bağlayan yasanın aynı zamanda ger
ç-ekleri de bağladığını gösterecektir. Metinlerdeki dolaysız
kesişme, eylemlerde de öyle olmalıdır. "Bazı canavarca ey
lemlerin haberinin kentlerimizde ve kırlarımızda yayıldığı
şu ilk anlan düşününüz; yurttaşlar yanlanna yıldırım düşmüş
insanlara benzemektedirler; hepsi de öfke ve dehşete kapıl
mıştır . . . işte su(u cezalandırma zamanı : kaçmasına izin ver
meyiniz; onu ikna etmekte ve yargılamakta acele ediniz.
Darağaçlannı, odun yığınlannı kurunuz, suçluyu meydanlar
da sürükleyiniz, halkı haykırarak çağrınız; bunun üzerine
onun kararlarınızın ilan edilmesini alk ışladığını görecek
siniz; onun bu korkunç seyirlere, yasanın bir zaferi olarak koş
tuğunu görcceksiniz" 18 • Kamuya açık cezalandırma, dolaysız
y,cniden şifreleme törenidir.
Yasa kendini ıslah etmiştir; onu ihlal eden kötülüğün
yanındaki yerini yeniden almıştır. Buna karşılık, kötülük
yapan toplumdan kopartılmıştır. ondan aynlmaktadır. Ama
bu aynlrna artık, halkın suçtan ve CC7...adan kaçınılmaz olarak ·
pay aldığı eski rejimin şu ikircikli bayramlannın içinde değil
de, bir matem töreninin içinde olmaktadır. Kendi yasalannı
yeniden bulan toplum, bunları ihlal eden yurüaşlarınkini
kaybetmiştir. Kamusal cezalandırma bu ç ifte üzüntüyü dışa
vurmak zorundadır: yasanın bilmezden gelincbilmiş olması
ve bir yurttaştan aynlmak zorunda kalınması. "En matemli
ve duygulandırıcı aygıtı azap çektirmeye bağlayınız; bu
dehşetli gün vatan iç-in bir matem günü olsun; genel acı her
yerde vurgulansın . . . Matem tülünü örtmüş olan yargıç halka
suikasti ve yasal bir intikamın hüzünlü gerekliliğini anlatsın.
18

J. M. Servan, Discoım sıı, l 'tıdminist,ııtion de ltı Jıdtiu crimiıulle , 1767,
s3S.36.
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Bu trajedinin değişik sahneleri tüm duyulan. etkilesin, yu
muşak ve dürüst tüın duygulan titretsin"19•
Anlamı herkes için açık olması gereken matem; bu mate
min ayinsel çerçevesinin her unsuru suçu belirmeli, yasayı
hatırlatmalı, cezalandırmanın gerekliliğini göstermeli, alı
nan önlemi haklı çıkartmalıdır. Anlamlan herkesin öğrene
bilmesi için afişlerin, yazıtlann, işaretlerin, simgelerin sayı
lan artırılmalıdır. Cezanın kamuya ilAnı fizik bir dehşet et
kisini yaymamalıdır; bir okuma kitabını açmalıdır. Le Pele
tier halkın ayda bir kez, mahkumlan "acılı hücrelerinde"
ziyaret edebilmelerini önermekteydi; "hücrenin kapısında
suçlunun adını, suçunu ve verilen karan büyük harflerle ya
zılmış olarak okuyacaktı"20• Ve Bexon bundan birkaç yıl son
ra, imparatorİuk törenlerinin saf ve askeri tarzı içinde, bir
ceza armalan tablosu düşlcyccckti: "Ölüm mahkümu darağa
"'
cına kırmızı kanşık siyah kumaşla kaplanmış veya bu renk
lere boyanmış "bir arabayla" götürülecektir, "eğer bir hainse,
önüne ve arkasına hain" sözünün yazılı olduğu kırmızı bir
gömlek giyecektir; eğer baba katiliyse, başına siyah bir bez
örtülecek ve gömleğinin üzerine hançerler veya kullandığı ci
nayet aletleri işlenecektir; eğer zehirleyerek öldürdüyse, kır
mızı gömleğine yılanlar ve diğer zehirli hayvanlar işlene
cektir"21 .
Bu okunabilir dersi, bu ayinsel yeniden şifrelemeyi müm
kün olduğunca tekrarlamak gerekir; cezalann bir bayramdan
çok bir okul olmalan, bir törenden çok her zaman açık bir
kitap olmalan gerekir. Cezayı suçlu aÇ151ndan etkin hale ge
tiren süre, seyirciler için de yararlıdır. Bunlar daimi suç ve
ceza sözlüğüne her an ba�vurabilirler. Gizli ceza, yan yanya
kayıp cezadır. Cezalann infaz edildiği yerlere çocuklann ge
lebilmeleri gerekir; bunlar buralarda yurttaşlık bilgisi ders19 Dufau. Kurucu m«listeki natku. Pulaınılo .-şiı,lm, c.XXVI, s.688.
20 11,i4., s.329-330.
21 S.Bexon, C.oık tü sımti �. 1801, 2.ks., s.24-25.Bavyera knluıa SU·
nulan bir po;e sOz kanU!Ufdu.
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lerini yapmış olacaklardır. Ve eğitimlerini tamamlamış olan
insanlar buralarda yasalan devrevi olarak öğreneceklerdir.
Ceza yerlerini ailelerin pazar günü ziyaret edecekleri bir Ya
salar Bahçesi olarak kavrayalım. Zihinlerin mantıklı bir
söylevle, toplumsal düzenin korunması, cezalann yaran konu
sunda hazırlanmalanndan sonra, genç insanlann, hatta adam
lann arada sırada, mahkılmlann korkunç durumlannı gör
meleri için madenlere ve çalışma alanlarına götürmelerini is
terdim. Bu hac ziyaretleri, Türklerin Mekke'ye yaptıkıa·
nnd_an daha yararlı olurdu"22 • Ve Le Peletier cezalann bu
görülebilir olma niteliğini, Ceza Kanunun temel ilkelerinden
biri saymaktadır: "Halkın mevcudiyeti utancı çoğunlukla ve
belirgin zamanlarda, suçlunun alnına taşımalıdır; ve suçlunun
suçunun onu indirgediği güç durum içindeki varlığı halkın ru
huna yararlı bir eğitim getirrnelidir"23• Suçlunun bir bilim nes
nesi olarak kavranmasından çok önce, bir eğitim aracı olabile
ceğinin düşü kurulmuştur. Mahkılmlann acılanm paylaşmak
üzere yapılan merhamet ziyaretinden sonra -XVII. yüzyıl bu
nu icad etmiş veya yeniden başlatmıştır-, yasanın iyiliğinin
suça nasıl uygulandığını öğretmek için çocuklann buralan zi
yaret etmelerinin hayali kurulmuştur: düzen müzesinde canlı
ders.
6. Toplumdaki geleneksel suç söylemi artık devrilebilir.
XVIII. yüzyıl yasa koyuculannın büyük kaygılan: suçlulann
kuşkulu ünlerini nasıl yoketmeli? Almanaklann, tek yap
raklı destanların, halk öykülerinin söyledikeri büyük hay
dutlann destanlannı nasıl susturmalı? Eğer yeni ceza şifre
lemesi iyi yapıldıysa, eğer matem töreni gerektiği gibi ce
reyan ediyorsa, suç artık ancak bir (ellket olarak ye kötjilük
yapan kişi de, toplumsal hayabn yeniden öğretildiği bir düş
man olarak görülebilir. lnsanlann söyleminde, suçluyu kahra
manlaşhran bu övgülerin yerine arbk yalnızca, suç işleme ar22 J.-P. Bris,on,, op.ciı .. 1781.

23 P•rwııaıto uşiolai, c:.XXVL a.322.
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zusunu hesaplı kitaplı cezaya karşı duyulan kaygıyla durdu
ran şu işaretler-engeller tedavül edecektir. Olumlu mekaniz
ma gündelik dilin içinde tam olarak rol oynayacaktır ve bu
dil bu mckaniımayı yeni anlatılarla, s.ürekli olarak gü(len
dircce ktir: evrensel yeniden şifrelemenin sabit ilkesi. Halk
şairleri sonunda kendilerini "evrensel akıl misyonerleri" ola
rak adlandıranlara katılacaklardır; onlar da ahlAkçı ola
caklardır. "Bu dehşetli imgelerle ve bu selAmete götüren fi.
kirlerl,c dopdolu olan her yurttaş, bunl.an kendi ailesi içinde
yayacak ve ne kadar ateşli bir şekilde yapıldılarsa o kadar
büyük bir iştahla dinlenilen bir uzun anlatılar karşısında,
onun çevresinde sıralanmış çocuklan bu öykülerden suç ve ecza
fikrini, yasa ve vatan sevgisini, mahkemelere saygı ve güveni
sarsılmaz çizgiler halinde almak üzere, genç belleklerini
açacaklardır. Kırlarda oturanlar da bu örneklere tanık ola
caklar, bunlan kendi kulübcl�rinin etrafına ekecekler, erdem
li olma zevki bu kaba ruhlarda kök salacak, bu arada kamu
sal sevinç karşısında üzüntüye kapılan, bu kadar çok kimsenin
kendine düşman olduğunu görünce korkan haydut, sonucu ölüm
cül olduğu kadar çabuk da gelecek olan projelerinden herhalde
vazgcc;ecektir"24•
işte ecza verilen kent böyle düşünülmelidir. Kavşaklar
da, bahçelerde, yeniden yapılan yolların veya inşa edilen
köprü lerin kenarında, herkese açık atclyelerde, ziyaret edi
lecek madenlerin diplerinde binlerce küçük ecza tiyatrosu.
Her suça kendi yasası; her suçluya kendi cezası. Göze görünen
ecza, herşeyi söyleyen, açıklayan, kendini meşrulaştıran, ik
na eden geveze ceza; yazıtlar, külahlar, afişler, yaftalar,
simgeler, okunan veya yazılı metinler, bütün bunlar hiç usan
madan yasayı tekrarlamaktadırlar. Dekorlar, açılar, optik
oyunlar, göz yanıltmalan bazen sahneyi büyütmekte, onu ol
duğundan daha korkutucu, ama aynı zamanda daha açık kıl
maktadırlar. Halkın durduğu yerden bakılınca, aslında öyle
24 J. M. Sı!rvAn, s.37.
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olmamasına rağmen, bazı gaddarlıklar olduğunu sanmak
mümkündür. Fakat bu gerçek veya şişirilmiş sertlikler açısın
dan esas nokta. bunlann katı bir ekonomiye uygun olarak her

dersi vermeleridir: her ceza ders alınacak birşey olsu n. Ve

bütün doğrudan erdem örneklerinin karşısında, sanki canlı bir
sahneymiş gibi, her a n günahın talihsizlikleriyle karşılaşı
labilsin. Bu ahlAki "temsiller"in herbirinin çevresinde, okul
çocukları öğretmenleri yle birlikte yığılacaklar ve yetişkinler
çocuklarına vermeleri gereken dersleri öğreneceklerdir. Artık
azap c;cktirmelerin dehşet verici büyük ayinsel çerçevesi değil
de, günler ve aylar boyunca birçok ikna edici sahnesiyle uza
nan bu ciddi tiyatro sözkonusudur. Ve halkın belleği, yasanın
sade söylevini kendi mınldanmaları içinde yeniden ürete
cektir. Ama belki de, bu binlerce seyirlik unsurun ve anlatının
üzerine, suçların en müthişi için cezanın en büyük işa retini
dikmeye ihtiyaç olacaktır: ceza yapısının �ilit taşı . Hi� de
ğilse Vermeil, gündel ik ecza tiyatrolarına egemen olacak
mutlak ecza sahnesini hayal etmiştir: sonsuz cezanın aTana
cağı tek şık. Yeni cezalandırma sisteminde, biraz eski sistem
deki kral öldürme suc;unun benzeri. Suçlunun gözleri oyulacak;
açık� demir bir kafese konulacak, bu ka(cs bir meydanda ha
vada asılı olacaktır; suçlu tamamen çıplak olacak; belinin
etra(ında demir bir kuşak olacak, kafesin parmaklıklarına
bağlanacak; ölünceye kadar ekmek ve suyla beslenecektir.
"Böylece bazen alnı karla kaplanmış, bazen yakıcı bir güneş
altında kavrulmuş olarak, mevsimlerin tüm sertlikleri karşı
sında korunaksız kalacaktır. Doğanın tüm dehşetine adanmış,
saygısızlık �ttiği gökyüzünü bir daha görmemeye ve küfret
tiği toprakta bir daha oturmamaya mahkum edilmiş bir şerir
işte gerçekten ancak güç bir hayattan daha çok, acılı bir ölü
mün uzantısını sunan bu enerjik azap c;cktirmcde tanınabilir"25•
Ceza kentinin üstünde şu demir örümcek vardır; ve yeni yasa
nın çarmıha germesi gereken kişi, baba katilidir.
25 F.M. Vermcil, op.ciı., s. 148-149.
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***

Koskoca bir resimlik ceza tıkımı. Mably "aynı cezalara
çarptınnaktan kaçının" demekteydi. Tekdüu, yalnızca suçun
ağırlığına göre çeşitlendirilmiş bir ceza . fikri dış.an abl
mışhr. Daha da kesin olarak.: hapishanenin cezanın genel
biçimi olarak kullanılması, bu spesifik, göze görünür ve ko
nuşkan ceza projelerinde asla önerilmemiştir. Kuşkusuz hapis
öngörülmektedir, ama diğer cezalann arasında; bu durumda
hapis bazı suçlara, özgürlüğün kötüye kullanılmasından kay
naklananlanna (düzensizlik, şiddet) özgü ceza olmaktadır.
Hapis aynı zamanda bazı ceza lann (örneğin zorunlu çalışma)

infaz edilebilmelerinin koşulu olarak görülmüştür. Ama, tek

değişim ilkesi olan süresiyle birlikte, ceza alanının tümünü
kapsamamaktadır. Bundan da iyisi, ceza için hapis fikri bir
çok ıslahatçı tarafından açıkça eleştirilmiştir. Çünkü suçların
kendilerine özgü olma niteliğine cevap vermeye yatkın de
ğildir. Çünkü halk üzerinde �tki etme yeteneğinden yoksun
dur. Çünkü toplum için yararsız, hatta zararlıdır: masraflı
dır, mahkumları aylak tutmakta, onların kötülüklerini
arhrmaktadır2'. Çünkü böylesine bir cezanın tamamına erdi
ğinin denetlenmesi zordur ve mahkümlan gardiyanların key
fine teslim etme tehlikesini taşımaktadır. Çünkü bir insanı
özgürlüğünden mahrum bırakma ve onu hapishanede gözetim
altında tutma mesleği tiranca bir uygulamadır. "Aranızda ca
navarlann olmasını istiyorsunuz; ve eğer böyle iğrenç adam
lar varsa, yasalar herhalde onlara katil muamelesi yapmak
zorundadır"27. Sonuç olarak hapishane, bu ceza�tki, ceza
temsil, ceza-genel işlev, ceza-işaret ve söylem tekniğinin tü
müyle uyuşmaz niteliktedir. Hapishane karanlık, şiddet ve
kuşkudur. "Burası, yurttaşın gözünün kurbanları sayamaya
cağı, bunun sonucu olarak sayılannın örnek oluştunna işinde

26 Bkz. ,Pıırı.mnıro arıirılm, c.XXVI .. s.712.
'D C.de Mably, o,.cit.. c.lX. s. 338.
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kayıp haline geleceği bir karanlıklar yeridir. . . oysa eğer suç
lan artırmadan cezalann örnekleri ni artırmak mümkün olur
sa, sonuçta onlan daha az gerekli kılmak mümkün olacakbr,
zaten hapishanelerin karanlığı yurttaşlar için bir güvensizlik
konusu olmaktadır; burada büyük haksızlıklar yapıldığını
kolaylıkla düşünmektedirler. . . Çoğunluğun iyiliği için yapıl
mış olan yasa, kendine inanılması nı sağlama yerine sürekli
olarak bu mınltılan tahrik ederse, kesinlikle birşeyler kötü
gidiyor demektir"21•
Hapis tıpkı bugün olduğu gibi,. cezalandırmanın ölüm ile
hafif cezalar arasında kalan tüm medyan alanını kapsamalı
dır; bu, ıslahatc;ılann hemen ulaştıktan bir fikir olmuştur.
Oysa sorun işte şudur; hapis oldukça kısa bir süre içinde,
eczanın esas biçimi haline gelmiştir. 1810 tarihli Cez.ı Yasa•
sında, bell i bazı biçimler altında olmak Qzcre, ölüm ile para
cezalan arasında, adeta mümkün ecza alanının tümünü işgal
etmektedir. '"Yeni yasa tara fından kabul edilmiş olan ceza
landırma sistemi nedir? Bütün biçimleriyle hapsetmedir. Ni
tekim Ceza yasasında yer alan dört esas cezayı karşılaştın
nız. Kürek, bir ac;ık hava hapsidir. Tutmak, ağır hapis, ıslah
için hapis bir bakıma, tek ve aynı cezanın çeşitli adlandır"29•
Ve yasanın hükmettiği bu hapsi imparatorluk hemen bir ceza
landırma, yönetim ve coğrafya hiyerarşisine göre hayata ge
çirmiştir: en alt basamakta, her sulh mahkemesine bağlı olan
belediye polis hapishaneleri; her kent bölgesinde tutukevlc
ri; bütun illerde birer ıslahane; tepede ağır suçlular için mer
kez hapishaneleri veya bir yıldan fazlaya mahkum edilenler
için ıslahaneler; nihayet bazı limanlarda kürek cezası çeki
len zindanlar vardır. Büyük bir hapishane binası yapımı
programa alınmışhr, bunun çeşitli düzeyleri, merkezi yöneti
min katlanna tamı tamına denk düşeceklerd ir. Azap çek
tirilen kişinin bedeninin sergilendiği darağacının, hükümda28 De Vabze, s.344-345.
29 C.F.M. de Rcmusat. Pıı,ı.,,,oııo arşivleri. C.LXXD.s.1 Aralık 1831, s.185.
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nn ayinsel olarak dışa vurulan gücünün, cezanın tasanmırun
toplumsal bünyeye sürekli olarak verildiği ceza tiyatrosunun
yerine, bizatihi devlet aygıtının gövdesiyle bütünleşen kapa
lı, kannaşık ve hiycrarşik büyük bir mimari geçmiştir. Tama
men başka bir maddeden olma durumu; tamamen başka bir ik
tidar fiziği; insanlann bedenlerini kuşatmanın tamamen baş
ka bir biçimi. Restorasyon'dan itibaren ve Temmuz Monarşisi
döneminde, bazı sapmalar bir yana, Fransız hapishanelerin
de 40 ila 43 bin arasında mahpus bulunacaktır (yaklaşık ola
rak 600 kışı başına bır mahpus). Yüksek duvar, ama amk
kuşattan ve koruyan değil de, artık prestijiyle güç ve zengin
liği dışan vuran değil de, her iki yönde de aşılamaz ve ceza
landınnanın artık esrarlı hale gelmiş olan işleyişinin üzerine
kapanmış olan yüksek duvar XIX. yüzyıl kentlerinin çok ya
kınında, hatta bazen ortasında, cezalandırma iktidanrun ay
nı anda hem maddi, hem de simgelescl, tekdüze çehresi ola
caktır. Daha Konsüllük döneminde, içişleri bakanı çeşitli
kentlerde zaten çalışmakta olan veya kullanılabilecek du
rumdaki çeşitli güvenlik yerleri hakkında araştınna yap
makla görevlendirilmiştir. Bundan birkaç yıl sonra, sivil
düzenin bu yeni kalelerinin temsil edecekleri ve hizmetinde
olacaklan iktidara layık olacak şekilde inşa edilebilmeleri
için ödenek aynlmıştır. imparatorluk bunlan fiilen başka bir
savaş için hazırlamaktadı�. israfa daha az yatkın, ama da
ha inatçı bir ekonomi onların inşaatını XIX. yüzyılda yavaş
yavaş tamamlamıştır.
Kurucu mecliste son derece açık bir biçimde formüle edil
miş olan spesifik, suça uydurulmuş, etkin, her şık itibariyle
herkes için örnek oluşturan cezalar sistemi, her halükarda
yirmi yıldan daha az bir süre içinde, ölüm cezası ·gerektir
meyen ve biraz büyücek her tür yasa ihlali için hapsetme
yasası haline gelmiştir. XVIII. yüzyıl�a düşü kurulan ve esas
olarak adalet önüne çıkacaklann zihinleri üzerinde etki et30 Bkz., E. D«azcs, Krala hapishaneler hukında rapor,
Nisan 1819.
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mcsi istenilen bu ceza tiyatrosunun yerine, devasa binalardan
oluşan ağı Fran sa'nın ve Avrupa'nın tümüne yayılac ak olan
hapishanelerin büy ük tekd üze aygıtı g eçmiştir. Fakat bu al
datmacaya kronoloj olarak yirmi yıl vermek herhalde gene
de aşınya kaçmak olacaktır. Bunun adeta anlık olduğu söy
lenebilir. Le Peletier tarafından Kurucu meclise sunulan Ceza
Yasası t aslağına bakmak yeterlidir. Başlangıçta formüle edi
len ilke, "suçun cinsi ile cezanın cinsi" arasında tam bir oran
olmasının gerektiğidir : vahşi olanlar için acı çektirme, tem
beller için ı;,dı�ııld, ruhldrı gerilemiş olanlar için utanç. Oysa
önerilen cezalar üç hapsetme biçimidir : hapis cezasının çeşitli
önlemlerle ağırlaştırıldığı h ücre (yalnızlık , ışıkt an yoksun
bırakma, yiyecek kısıtlamalan ); bu ek önlemlerin hafifletil 
diği "sıkıntı", son ol arak da, yalnızca kapatıl mayla sınırlı
olan asıl hapis. O kadar tumturaklı bir şekilde vaad edilmiş
olan çeşitli lik, sonunda bu tekd üze ve ge ri cezalandırmaya in
dirgenmiştir . Zaten o sıralarda, suçlarla cezalar arası nda tür
lerine göre bir bağl antı kurmak yerine, tamamen başka bir
pl anın izlenmiş olmasına şaşıran mcl>uslar olmuştur : "ülke me
nasıl ihanet edersem edeyim, beni hapsederler; babamı öl
dürürsem beni hapc;cdcrler; düşünülebilecek bütün suçlar, ol a
bilecek en tekt üze şekilde cezal andırılmakt adır. Bana sanki
bütün hastalıklara aynı ilacı veren bir hekim görüyormuşum
gibi gcliyor "31 •
Fran sa'nın ayncalığı olarak kalmayan, aceleci bir ika
me. Bu duruma, oranl arın sabitliği altında, tüm yabancı ülke
lerde rastlanmakt adır. il. Ekaterina, Des delils tt des peines
incelemesinin hemen ardından gelen yıllar esnasında, "yeni
bir yasa d�rl�mcsi" için b ir tas lak yaptır tmış tır, Beccaria'nın
cezalann suçluya özgü olması ve çeşitliliği konusundaki ders
leri unutulmamıştır; bu de rs adeta kelimesi kelimesi ne tekrar
lanmıştır: " Ceza yasalan her cezayı her suçun kendine özgü
doğasından çekip çıkardıklannda, bu mede ni özgürlüğün zafe31

Oı. Chabroud, p.,ı.mnııo •F1ioltri, c. XXVI, s.618.
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ri olacaktır. Bu durumda bütün keyfi tikler o rtadan kalka
caktır; ecza artık yasa koyucunun kapri sine değil de, eşyanın
tabiatına tabi olacaktır; artık insana şiddet uygulayan (baş
ka) insanlar değil de, insanın kendi eylemi olacaktır"32• Bun
dan birkaç yıl sonra, yeni Toskana Ceza yasasına ve il. Joscph
tarafından Avusturya'ya verilenine temel oluşturan hAIA Bec
caria'nın temel ilkeleridir; ancak bu iki yasa hapsetmeyi -sü
resine göre c;cşitlcnmiş ve bazı durumla rda damga veya pran
gayla ağırlaştınlmış olarak-, adeta tekdüze bir ceza haline
getirmişlerdir: hükümdara suikast, sahte para basımı ve hır
sızlıkla ağırlaşan cinayet suçu ic;in en fazla otuz yıl hapis;
iradi cinayet 'veya silahlı soygun ic;in onbcş-otuz yıl arası ha
pis; basit hırsızlık ic;in bir aydan beş yıla kadar hapis vs.33•
Fakat eğer cezalandırma sisteminin hapishanenin sömür
gesi haline gelmesinde şaşılacca k birşcy varsı, bunun nedeni
hapis cezasının sanıldığı gibi, tam da ölüm eczasının altında
yer al arak ve azap çektirmelerin bıraktığı boşluğu doldur
mak üzere ceza sistemine sağlam bir şekilde yerleşmemiş ol
masıd ır. Gerçekte hapishane -ve birçok ülke bu konuda Fran
sa'yla aynı durumdaydı-, eczalar sitemi içinde ancak kısıtlı
ve marjinal bir konuma sahipti. Metinler bunu kanıtlamakta
dırlar. 1670 kararnamesi, ağır cezala r arasında hapse yer
vermemektedir. Kuşkusuz mücbbed veya geçici hapis eczaları
bazı örflerin öngördükleri eczalar arasında yer almışlardı34 •
Fakat bunun da diğer az.aplar gibi kullanımdan düşmesi bek
lenmekteydi: "Fransa'da eskiden, bugün artık uygulan�yan,
örneğin bir mahkümun yüzüne veya alnına eczasını yazma
veya müebbcd hapis gibi eczalar vardı, aynca mahkılmlar
vahşi hayva nlara a tılıyor veya madenlerde çahştırıhyor
lardı'"35. Fiili durumda, hapishanenin ağır olmayan suçlan
32 i l. Ekatcrlna, Yeni yıuıı derlemesi ,,ofes ini d"undemd.le g6rcvltn·
di,.ilm komiJyon ;,;,. ıalirnııtlıı,, md.67
33 Bu yasa dcrlcmcslnln bir WlümQ P. Colquhoun, Trııitl su, /ıı ,oliu ü
Londm, Fra. çcv, 1807, 1, ı.84'de giriş Wlilmünde çevrllmlttir,
34 örnek olarak bkz., Coqullle, Coutumc du Niwmııu.
35 C. 0u Rousscaud de la Combe, Trııitl da ruti!ra aimirıelln, 1741, s.3.
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cezalandırmak üzere inatçı bir şekilde sürdüğü ve bunun yerel
örf ve adetlere bağlı olduğu kesindir. Soulatges 1670 kararna
mesinin zikretmediği "hafif cczalar"dan bu anlamda söz et
mekteydi: uyarma, azar, suç yerinden \lıaklaşt1rma, saldınya
uğrayanın tazmin edilmesi ve süreli hapis. Bazı bölgelerde,
özellikle de hukuki alandaki özgünlüklerini en iyi korumuş
durumda olanlannda hapis eczası h414 büyük bir yaygını ığa
sahipti; ama Fransa'ya yakınlarda ilhak edilen Roussil
lon'da olduğu gibi, bu iş gene de bazı güçlüklerle karşılaşm.ak
ta ydı.
Fakat hukukçular bu farklılaşmalara k�rşılık, "hapis
hane bizim medeni hukuğumuzda bir ecza olarak görülmemek
tedir" ilkesine sıkı sıkıya bağlıydılar36. Hapishanenin rolü
kişinin ve bedeninin rchi n alınmasıydı: atasözünde ad conti
nendos homines, non al pu niendos denilmektedir; bu anlamda
bir kuşkulunun çevresi, bir parça bir alacaklınınki gibi bir role
sahiptir. Hapishane ile insan kendini birine karşı güvenceye
almaktadır, cezalandırmamaktadır17• Genci ilke böyledir. Ve
hapishane bazen ecza rolünü iyi oynuyorsa ve bunu önemli
örnekler itibariyle yapıyorsa da, bu esas olarak bir ik.\me ol
maktadır; oralarda hizmet edemeyecekler için -kadınlar, ço
cuklar, sakatlar- kadırga lann yerine geçmektedir: "belli bir
süre için veya müebbcden bir güç evine kapatılma cezası, ka
dırgalarda kürek mahkOmu olmanın eşdeğcrlisidir"38 • Bu
eşdeğerliliğin içinde mümkün bir nöbet değişiminin rcsmolduğu

l5 F. Serplllon, CDllt trimi,ııl, 1 767, c. ili, s.1095.

Ancık s«pillon'dı, hıplt
hanmln katılıgınıın cnanın bqlang,a olduğu fikri bulunmaktadır.
37 Hapishanelere lllşkln olan ve gardiyanların zulmünü, binaların güven,
ligini ve mahkümlann lletı,ım kurmalannın olanaksızlıgını kapsayan
çok sayıdaki yOnetmcliğl l>öyle anlamak gerekir. ôrncgln Dtjon parla·
mentosunun 21 Eylül 1706 tarihli karan. Ayrıca bkz., i!.Serplllon, Cod.t
crimintl, 1767, c.111, ı.601-647.
38 Hırsızlık suçunu tekrarlayanlara ilişkin 4 Mart 1724 BeyaMaınetl veya
ıenerillğe ıu,kln 18 Temmuz 1724 Beyannamesinin bellrledlkleri budur.
Kadırgalara forsa olarak gOnderilecek ya,ıa olmayan bir erkek çocuk,
gönderilecc.ıgi Y• kadar, bazen de tüm ceza ı\1resi boyunca bir gılç evinde
kalmaktaydı. Bkz. Cri� tt mfflinıılill m Frıınct soı,s l 'Anciın Rlgiırıt ,

1971, ı.266 vd.

147

iyice görülmektedir. Ama bunun yapılabilmesi ic;tn hapisha
nenin hukuki statüsünün değişmesi gerekmiştir.
Aynı zamanda, en azından Fransa ic;in büyük olan ikinci
bir engelin aşılması gerekmiştir. Nitekim hapishane bu ülke
de, uygulamada kralın keyfine veya egemen gücün aşınlık
larına ne kadar fazla bağlandıysa, niteliğinden o kadar kay
betmişti. "Cüc; evleri", genci hastaneler, "kralın emirleri"
veya polis komutanınkiler, önde gelen kişiler veya aileler
tarafından elde edilen mühürlü mektupların hepsi birden,
"kurala bağlı adalet"le c;akışan ve c;oğu zaman da onunla
zıtlaşan bir bastırma uygulaması olmuştur. Ve bu adalet dışı
kuşatma hem klasik hukukc;ular, hem de ıslahatçılar tara
fından rcddedilmckteydi. ·Scrpillon gibi bir gelenekc;i, başkan
Bouhier'nin otoritesinin arkasına sığınarak hapishanenin
krala ait bir olgu olduğunu söylemekteydi: "hükümdarların
devlet c;ıkarlanndan ötürü zaman zaman bu cezayı verme du
rumunda kalmalanna rağmen, olağan adalet bu cins mahkü
miyctlcri kullanmamaktadır" 39 • Islahatçılar çok kereler,
"despotizmin ayncalıklı çehresi ve aleti olan tutuklama" de
mekteydiler: "mcnarşizmin uğursuz zihniyeti tarafından
düşünülmüş olan, esas olarak ya doğanın meşalcsini ellerine
verdiği ve yüzyılı aydınlatmaya cürct eden filozoflara, ya da
vatanlarının sıkıntıları karşısında sessiz kalma alc;aklığını
göstermeyen şu gururlu ve bağımsız ruhlara aynlmış olan bu
hapishaneler hakkında ne denilecektir? Bu hapishanelerin
matemli kapılarını esrarlı mektuplar açmakta ve bu talihsiz
kurbanlar bunların içlerine gömülmektedirler. Her yurttaşın
sahip olduğu, yargılamadan önce dinlenilme ayrıcalığını ter
sine c;evircn bu insanlar için Phalarislerin keşfinden daha za
rarlı olan, şu dahiyane tiranlığın şaheserleri olan mektuplar
. . de ne dem·1ecektı. r.? ...,,40.
ıc;ın
Çeşitli c;evrelerden gelen bu itirazlar kuşkusuz yasal bir
39 F. Serpillon, CDtU �mi1UI, 1767, c.111, s.1095.
40 J.P. Bıissot, s. 175.
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ceza olarak hapisle değil de, keyfi ve süresi belirsiz tutmanın
"yasadışı" uygulanışıyla ilgi l idirler. Ancak bu nedenden ötü
rü, hapishanenin genci olarak iktidarın kötüye kullanımla
nndan biri olarak görü lmesi engellenmekte değildir. Ve bir
çok şi kayet defteri onu, iyi bir adaletle uyumlu olamayacağı
için reddetmektedir. Bazen klasik hukuk ilkeleri adına "Ya
sanın maksadı içinde hapishaneler cezalandırmaya değil de,
onların kişilerine karşı güvence alınmasına yönel ik olduk
larından .. .'"'1. Bazen de, henüz mahkum edilmemiş kişileri ce
zalandıran, önlemesi gereken kötülüğü aktaran ve genelleş
tiren ve ailenin tümüne yaptırım uygulayarak, cezaların bi
reysel liği i l kesini ihlal eden hapishanenin etkileri adına;
"hapishane bir ceza değild ir" denilmektedir. insanl ık, bir
yurttaşın varlıklarının en değerl isinden mahrum bırakılma
sından, suç i kametgAhının içine daldırılmasından, kendi için
en aziz �ylcrdcn kopartılma�ından, belki de ifla� sürüklen
mesinden ve ya lnızca onun değil, tal ihsiz ai lesinin de tüm
geçim olanaklanndan mahrum bırakıl masından, bunların bir
ceza ol maması ola rak söz eden bu korkunç düşünceye karşı
ayaklanma ktadı r .. .''42• Ve şikAyet defterleri, birçok kereler
bu kapatma eyleminin kaldınlr.ıasını istemişlerdir: "Güç
evlerinin yerle bir edilmeleri gerektiğine i nanıyoruz... "43 • Ve
nitekim 1 3 Mart 1 790 tarihli kararname, "şa tolar, dinsel bi
nalar, güç evleri, polis binaları veya herhangi başka bir ha
pishanede mühürlü mektuplarla veya icra gücünün ajanlannın
emirleriyle tutulan bütün kişilerin" serbest bırakılma larını
emretmiştir.
Hükümdarın iktidarına kadar varolduğu i hbar edilen bu
ya şadışılıkla bu kadar açık bir şekilde bağlantılı olan hap
setme, bu kadar kısa bir zaman içinde nasıl yasal cezaların en
41

Ptıris intrtı mı.ıros (soyluluk), zikr. A. DcsJardin, in Gıhins de dollıına
tt ita jMstice criminellt, s.477.
42 Langrcs, "Trois Ordres·, zikr., ibid., s.483.
43 Briey, ıicrs Etat", zikr., ibid., s.484. Bitz., P. Goubcrt ve M. Dcnis, l.ts
Frtın(tıis ont 1" paolt, 1 964, s.203. Dcfrerlerde, allelmn kullanabilerek
lcri tutukevlerinin bakımına ilişkin talepler bulunmaktaydı.
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genel bic:imlerinden biri haline gelebilmiştir?

***

En sık olarak görülen açıklama, klas!k çağda cezalandır
maya yönelik hapsetmeye ilişkin bazı modellern oluşmuş
olmasıdır. Bunların en yenileri İngiltere ve özellikle de Ame
rika'dan geldiği için, daha da büyük olan prestijleri, dünyevi
hukuk kuralları ile hapishanenin despotik işleyişinin çifte
engellerin aşılmasına olanak ven11işlerdir. Bunlar, ıslahatçı
lar tarafınd�n düşünülmüş olan cezalandırma harikalarını
çabucak süpürmüşler ve hapsetmenin ciddi gerçeğini dayat
mışlardır. Bu modellerin öneminin büyük olduğundan kuşku
duymaya gerek yoktur. Fakat bunlar çözüm getirmeden önce
sorun çıkartmaktadırlar: varlıklarına ve yaygınlaşmalarına
ilişkin sorunlar. Nasıl doğabilmişler ve özellikle de nasıl bu
kadar genel bir kabul görebilmişlerdir? Çünkü, bunların ceza
ıslahahnın genel ilkeleriyle belli noktalarda uyuştuklarını,
birçok noktada tamamen heterojen olduklanru ve hatta bazen
de uyuşmaz nitelikte olduklarını göstermek kolaydır.
Bu modellerin en eskisi, bütün diğerlerine az çok ilham
vermiş sayılanı, 1596'da açılan Amsterdam Rasphuis'idir".
Burası ilke olarak dilencilere ve genç suçlulara yönelikti.
işleyişi üç büyük ilkeye boyun eğmekteydi: cezanın süresi, en
azından bazı sınırlar iç_inde bizzat yönetim tarafından ve
mahpusun hal ve gidişine göre belirlenebilmekteydi (zaten
44 Bkz., Thorsten Sellin, Picm«ring in Paıology,1 944, bu etapta Amsterdam
Rasphuis ve Spinhuis'ı tüketici bir şekilde lncelenmektedirler. XVIII.
yüzyılda sıklıkla zikredilen başka bir ·mocıer bir kenara bırakılabilir.
Bu, Rtfle:cions sur les prisons rks ordrts rtligiewc, yeni yay. 1 845 adlı ese
rinde Mabillon tarahndan öncrllenidlr. Bu metin
yQzyılda, Katolik
lerin Protcııstanlann lns.ansovcır haroket içinde ve ban yc!ınetim kad,>mPlıP
rinde sahip oldukları yeri ele geçirmeye uğraştık:an suada unutul
muşluktan kurtulmuşa benzemektedir. Pek tanınmadan ve etkisiz lcalmışa
benzeyen Mabillon"un metni ·Amerikan hapishane shteın.lnln ilk dQşün
Ce$inin, ona Cenc?Vre veya Pennsylvan_ia'dan kaynaklanan bir köken atfet
mek i9n ne denilmiş olursa olsun, tamamen mana,br tipinde ve Fransız
kökenli bir düşünce· olduğunu göstermektedir (L Fauchcr).
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idarenin bu serbestliği mahkeme karannda da öngörülebil
mekteydi: bir tutuklu 1597'de oniki yıl hapis cezasına çarp
tınlmışb, eğer hal ve gidişi memnuniyet verici olursa, bu süre
sekiz yıla indirilebilecekti). Burada çalışma zorunluydu, or
taklaşa olarak yapılıyordu (zaten tek kişilik hücre yalnızca
ek ceza amacıyla kullanılmaktaydı; mahkümlar 4-1 2 kişilik
hücrelerde, bir yatakta ikili veya üçlü olarak yahyorlardı);
ve mahpuslar yaptıktan iş için bir ücret alıyorlardı. Son ola
rak da, katı bir zaman kullanımı, bir yasak ve zorunluk siste
mi, sürekli bir gözetim, teşvikler, ruhani metin okumalan
vardı, koskoca bir "iyiye çekme" ve "kötülükten uzaklaştır
ma" araçları oyunu mahkumu gece gündüz çevrelemekteydi.
Amst�rdam'daki Rasphuis'i temel bir çehre olarak ele almak
mümkündür. Tarihsel olarak XVI. yüzyılın karakteristiği
olan, bireylerin sürekli bir alıştırmayla pedagojik ve manevi
dönüşümlerine ilişkin teori ile, XVIII. yüzyılın ikinci yan
sında hayal edilen hapsetme teknikleri arasındaki bağı mey
dana getirmektedir. Ve, o tarihlerde kurulan üç kuruma, her
birinin kendine özgü bir yönde geliştireceği temel ilkeler
sağlamıştır. Gand güç evi, cezaevi çalışmasını özellikle eko
nomik ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmiştir. ileri sürülen
neden, aylaklığın suçlann çoğunun genel nedeni olmasıdır.
Alost yargı bölgesindeki mahkılmlar üzerinde t 749'da yapı
lan bir anket -herhalde ilklerinden biri-, suç işleyenlerin "ze
naatkar veya çiftçi" olmadıklarını göstermektedir (işçiler
yalnızca kendilerini besleyen işlerini düşünmektedirler); suç
işleyenler ankete göre, kendilerini dilenciliğe adamış tembel
lerdir45 . Buradan hareketle, çalışmaya yan gözle bakanlar
45

Vilan XIV, Mhnoirt sı.ı, les moyms th corrigu lts rnıılfııiıtııN , 1 773, s.64,
Gand güç evinin kurulmasına bağlı olan bu muhbra 1841'e kadar basıl
madan lcalmışbr. Sürgün cczalannı sıklıgı, suç ile serserilik arasındaki
ilişkileri daha da vurgulamaktaydı. l'landre mecıısı ı n ı ·de "dılenale
re verilen sürgün cez.alannın, meclislerin kendi bölgelerinde zararlı gör
dükleri uyruklan birbirlerine karşılıklı olarak göndermelerinden ötürQ
sonuçsuz kaldı.klannı" farkebnekteydi; "Bundan çıkan sonuca göre, böy
lece bir yerden başka bir yere kovulan dilend sonunda kendini astıra
caktır, oysa eger çalışmaya alıştınlsaydı bu kötü yola düşmezdi". L.
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için bir cins çalışma evrensel pedagojisi sağlayacak olan bir
kurum fikri ortaya çıkmıştır. Dört avantaj: devlet için mas
raflı olan suçlu takiplerinin sayısını azaltmak (bu sayede
Aandre'da 100.000 liradan fazla tasarruf edilecektir); koru
ları serseriler tarafından tahrip edilen mülk sahiplerine
artık vergi iadesi yapmak zorunda kalmamak; "rekabet yo
luyla emek gücünü azaltmaya katkıda bulun"mak üzere çok
sayıda yeni işçi yetiştirmek; son olarak da, fakirlerin gerekli
yardımlardan, bunlarla paylaşmadan yararlanmalannı sağ
lamak.il,. Bu çok yararlı pedagoji tembel öznede çalışma zevki
ni yeniden uyandırarak, onu zorla çalışmanın tembellikten
daha avantajlı olduğu bir çıkar sisteminin içine sokarak, onun
çevresinde "yaşamak isteyen çalışmak zorundadır" atasözü
nün açıkça ortaya çıkartacağı küçültülmüş, basitleştirilmiş ve
baskıcı küçük bir toplum oluşturacaktır. Çalışma zorunluğu,
ama aynı zamanda mahkümun hapislik esnasındaki ve son
rasındaki kaderini düzeltmesine olanak verecek ücret. "Geçim
olanaklannı hiçbir şekilde bulamayan kişi, bunlan mutlak
çalışmayla sağlama arzusuna yönelmelidir; bu olanaklar ona
polis ve disiplinle sağlanmaktadır; bir bakıma çalışmaya
yönelmeye zorlanmaktadır; sonra kazanç hırsı onu tahrik et
mektedir; adetleri ıslah edilen, çalışmaya alışan, çıktığı
zaman kullanacağı bazı birikimlerle birlikte kaygısız bir şe
kilde beslenen" mahküm bir meslek öğrenmiştir, bu meslek ona
geçimliğini tehlikesizce sağlamaktadır";· Aşırı kısalıktaki
cczalann uygulanmasını -bu tekniklerin ve çalışma zevkinin
edinilmesini engelleyecektir- veya mücbbed cczalann uygu
lanması -bu da her tür zcnaat öğrenimini gereksiz kılacaktır
olanağını dışta bırakan homo economicus'un yeniden inşa edil
mesidir. "Altı aylık bir süre suçlulan ıslah etmek ve onlan
çalışma zihniyetine kavuşturmak için çok kısadır", buna kar
şılık müebbcd eczalar onlan umutsuzluğa düşürmekte, adetlcStoobant, iıı, Aıın.ws ü ı. şoei/ıl dnisloiu ü c.ı.ıı, c.lll 1898, s.228,
bkz. levha no.1 5.
46 Vibn xıv, ibiıl., s.68.
47 /l,iıl.,s. 1C11.
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rin ıslahına ve çalışma zihniyetine kayıtsız kalmaktadırlar;
ve madem ki hayatlanna son vermeye karar verilmemiştir,
öyleyse neden bu hayat bu kadar çekilmez hale getirmeye uğ
raşılacaktır?"". Ceza süresi ancak mümkün bir ıslah ve ıslah
edilmiş suçlulann ekonomik kullanımıyla ilişkili olarak bir
anlama sahiptir.
lngiliz modeli çalışma ilkesine, ıslah etmenin esas koşulu
olarak tccriti eklemektedir. Bunun şeması, onu önce olumsuz
nedenlerle nwşnılaştıran Hnnway tarafından 1 775'tc veril

miştir: hapishanedeki üst üstelik kötü örnekler ve hemen
meydana gelen kaçış ile ilerisi için şantaj veya suç ortaklığı
olanaktan sağlamaktadır. Eğer mahkümlann ortaklaşa ça
lışmalarına izin verilecek olursa, hapishane fazlasıyla bir
manüfaktüre benzeyecektir. Sonra olumlu nedenler: tecrit,
mahkumun oradan hareketle kötü etkilerden kurtularak, ken
dine geri dönebileceği ve bilincinin derinliklerinde iyiliğin
sesini duyabileceği "müthiş bir şok" oluşturmaktadır; bu du
rumda tek başına yapılan çalışma bir çıraklık olduğu kadar,
bir yön değiştirme alıştırması haline de gelecektir; yalnızca
homo tconomicus'a özgü çıkar oyununu yeniden biçimlen
dirmekle kalmayacak, aynı zamanda ahlaki öznenin gerekle
rini de yeniden biçimlendirecektir. Hnstiyan manastırcılığı
nın tekniği olan ve yalnızca katolik ülkelerde sürmekte olan
hücre, bu protestan toplumda hem homo economicus 'u, hem de
dinsel bilinci yeniden oluşturmanın aracı haline gelmektedir.
Hapishane suç ile hakka ve erdeme geri dönüş arasında "iki
dünya arasındaki bir mekan", devlete kaybettiği uyruktan

iade edecek olan bireysel dönüşümler için bir bağ oluştura

caktır. Hanway bu bireyleri dönüştürmeye yönelik araca "ıs
lah yeri',.. 9 (Reformatory) adını vermektedir. Howard ve
Blackstone'un 1779"da, ABD 'nin bağmsızlığını kazanmasının
sürgünleri önlediği ve ceza sistemini değiştirmek üzere bir
yasa hazırlandığı sırada devreye soktuklan işte bu genel il48 1bi4., s.102-103.
49 J.Hanway, � fk�cts of Poliu 1775.

153

kelerdir . Ruh un ve tav ırlann dönüşümü amacıyla hapsetme
medeni yasalara gi rmeye başlamaktad ır. Yasanın Blac lcstone
ve Ho ward tarafından yazılan dibacesi, bireysel hapsi kor
kutucu örnek, yön değiştirme aracı ve bir çıra klık koşul u olma
gibi üçlü itlevi içinde tasvir etmPktedir: "soyutlanmış bir t u
tukl ul uk hali ne, dü zenli bir çal ışmaya ve dinsel eğiti min et
kisine tabi k ıl ınan" baz ı suçl ular "onlan taklid etmeye kal
kışanların içine korku salmakla kalmayacaklar, aynı zaman
da kendilerini dü zeltecekler ve çalışma al ışkanlığı edinccek
lerdir "50. Bun un son ucunda, biri erkekler, diğeri kadınlar için
olan ve soyutlanmış mahk ümlann "köleliğe en yak ın ve suç
l ulann cehalete, ihmalkarl ık v e inatlanna en fazla uyan
işlere " koşulacakları iki hapishane in şa etme karar ı al ın
mıştır : b u işler, bir makineyi çal ıştırmak üzere bir tekerleğin
içinde yürümek, bir bucurgatı sabitleştirmek; mermer cilala
mak, kenevir dövmek , bakam ağac ı tahtas ı rendelemek,
paçavra didiklemek, ip v� ç uval yapmak gibi olanlındır.
Fiili durumda bir tek Gloucester hapishanesi inşa edilmiştir
ve bu da başlang ıç şemasına ancak kısmen uymaktadır : en teh
likeli suçl ular için tam bir t ecrit, diğerler için gündüz ortaklaşa çal ışma, gece ay ırma.
Son olarak da Philadelph_ia modeli. B u kuşk usuz en ün
lüsüdür, çünkü Ame ri kan sisteminin siyasal yenileşme çaba
la rına bağl ı olarak gözükmekteydi ve aynı zamanda, diğer
leri gibi hemen başarısızl ığa uğramad ı ve ter�edilmedi; 1830'
l u y ılların cezaevi ıslahat ı konus undaki büyük tar tışma
larına kadar sürekli olarak yeniden ele alındı ve dönü ştü rül
dü. 1 790'da quaker çevr elerinin doğr udan etkil eri alt ında
aç ılan Waln ut St reet hapishanesi, birçok noktada Gand ve
Glouc ester hapishanele ri modelini tekrarlamaktayd ı5 1 • Atel 50
51
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1779 Bilrinin dibacesi, zikr., Jullus, Ltço,u sur les pri.sorıs, Fra. tr· 1831, 1,
s.299.
Qu.alcerler Amsterdam Rasphuis ve Spinhus"ini kesinlikle biliyorlardı.
Bkz. T. Sellin, op. cit., s.109-1 10. Walnut Street hapishanesi her halQ
klrda, 1137de A9lan Almhouse'ın ve Quakerlann lngillz yor.etimine
ngmen yerleştirmek istedikleri yasalann devamında Yf!!l alma'<taydı.

yeterde zorunlu çalışma, mahkumlann sürekli mcşgıll edilme
leri, hapishanenin bu çalışmayla finanse edilmesi, ama aynı
zamanda kah ekonomi dünyasına maddi ve manevi açıdan
yeniden katılmalarını sağlamak üzere mah)(ılmlara bireysel
ücret ödenmesi; demek ki mahktlmlar "hapishane masraf
larını onlara karşılatmak, onları eylemsiz bırakmamak ve
hapisliklerinin biteceği zaman onları hiçbir kaynaklan ol
madan bırakmamak için sürekli olarak üretken işlerde istih
dam edilmektedirler"52 • Böylece hayat mutlak katılıkta
olan, kesintisiz bir gözetim alhnda tutulan bir zaman kul
lanımına göre çerçevelenmiştir; günün her anı birşeye tahsis
edilmekte, belli bir faaliyet tarzını hükme bağlamakta ve
kendi zorunluklarını ve kendi yasalarını getirmektedir:
"Bü tün mahkumlar gün ağarırken kalkarlar; yataklarını
yapıp, temizlenip, yıkandıktan ve diğer ih tiyac;hırıyla uğ
raştıktan sonra; genel olarak gün doğumuyla işlerine başlar
lar. Bu andan itibaren hiçbiri, atelyeler ve iş)erine ayrılmış
yerler dışında, salonlara ve diğer yerlere gidemez... Gün batı
mında, onlan işlerini bırakmaları için uyaran bir çan çalı
nır ... Yataklarını yapmaları için onlara yarım saat tanınır,
bundan sonra yüksek sesle konuşmalanna ve en ufak bir gürültü
yapmalanna bile izin verilmez·&: Gloucester'de olduğu gibi,
tek başına hücreye konulma herkesi kapsamamaktadır; bu,
eskiden ölümle burun buruna gelmiş olan ve hapishanenin
içinde özel bir cezayı hakeden bazı mahkümlara· uygulan
maktadır: "Orada işsiz güçsüz, vaktini geçirmesi için hiçbir
şey olmadan, çıkartılacağı anın beklentisi ve belirsizliği"
içindeki mahpus "tüm suçluların zihinlerinde mevcut olan
düşüncelere boğulmuş olarak, uzun endişeli saatler" gec;irmek
tedir5'. Nihayet hapis süresi Gand'da olduğu gibi mahkılmun
hal ve gidişine göre değişebilmektedir: hapishane müfettiş
leri dosyayı inceledikten sonra, yetkililerden iyi hal ve tavn
52 · C. de la Rochefoucauld-Uancourt, Da ,ruo,u ıJe Plıilwlplıit, 1196, s.9.
S3 J. Twnbull, Visiıe ııt ı. yrison tü Plıilııddplıie , Fra. Q!V., 1797, s.l S-16
S4 c.ateb Lawnes, in, N.K. Teeters, Crıulh � ptniterııiııry, 1955, s.49.
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olan mahkümlann affını sağlamaktadırlar -ve bu 1820'li yıl
lara kadar bir güçlük çıkmadan olmuştur-.
Walnut Strcct bunun dışında, kendine özgü veya en azın
dan diğer modellerde potansiyel olarak mevcut olanlannı
geliştiren bazt çizgilere sahiptir: önce cezanın halka duyurul
maması ilkesi. Mahkümiyet ve bunu belirleyen unsurlar her
kes tarafından bilinmek zorundaysa da, buna karşılık ceza
nını infazı gizlilik içinde yapılmalıdır; halk ne tanık, ne de
cezanın güvencesi olarak müdahale etmelidir; mahkumun
cezasını duvarlann arkasında çektiğine dair kesin bilgi, bir
örnek oluşturmaya yetmelidir: 1 786 yasasının bazı mahkum
lan kentlerde veya yollarda çalışma cezasına çarptırarak
yol açtığı şu sokak manzaralanna artık yer yoktur55. Ceza ve
sağlamak zorunda olduğu ıslah, mahkılm ile onu gözetim al
tında tutanlar arasında cereyan eden bir süreçtir. Bu süreç bi
reyin tümüyle dönüşmesini dayatmaktadır -yapmak zorunda
olduğu gündelik çalışmayla bedeninin ve ahşkanlıklannın;
ona yönelik önlemlerle zihninin ve iradesinin-: "Kitabı Mu
kaddesler ve diğer pratik din kitaplan sağlanmışhr: kentte
ve dış mahallelerde bulunan çeşitli mezheplerden ruhban,
haftada bir kez ayin yaptırtmakta ve dinsel eğitime yönelik
diğer tüm kişiler de mahkümlara her an ulaşabilmektedir
ler"56. Fakat bu dönüştürme işine girişmek bizzat yönetimin
görevidir. Yalnızlık ve kendine yönelmek yeterli değildir; ta
mamen dinsel nitelikli teşvikler de yeterli değillerdir. Mah
kumun ruhu üzerinde mümkün olduğunca sık çalışılmalıdır.
Yönetsel bir aygıt olan hapishane, aynı zamanda zihinleri
dönüştürecek bir makine olacaktır. Mahkum içeri girdiğinde
5ö Bu yasarun harcltete g�rdiği düzensizlUc..ler hk. bkz. , il. Rush, An inifMİ·
,y i,ııo ııw qf«ts of pMblic pM11Wımnıts, 1787, s.S.9 Le Roberts Vaux, No
tias, s.45. Amsterdam Rasphuis"ine ilham vermiş olan J.·L Siegel"in ra
porunda cezalann kamuya illn edilmeyeceğinin, mahk(ım)ann hapis
haneye gec-e götürülmelerinin, gardiyanlann mahkCUnlann ldınliklerini
açıklamayaaıklanna yemin ebnelerinin ve hi� ziyarete izin verilme
mesinin 6ng0nlldügünü kaydetmek gerekir. T. Sellin, o,.cit., s.27-28.
56 Walnut Strttt müfettişlerinin ilk raporlan, zikr., Tttters, s.53-S4.
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ona yönetmelik okunmaktadır: "Bu arada müfettişler, onun bu
lunduğu yerdeki ahlaki zonınluklannı güçlendirmeye çalış
maktadırlar; ona kendilerine karşı işlediği yasa ihlalini,
bunun sonucu olarak onu koruyan topluma yönelik olan kötülü
ğü ve meydana getireceği ö rnek ve ödeyeceği kefaretle, bunu
telafi etme zorunluğunu temsil etmektedirler. Daha sonra ceza
süresinin sona ermesinden önce, eğer iyi bir tutum içinde olur
sa, bunun kısalacağını vaad ederek veya bunu umud ettirerek,
onu ödevini sevinçle yapmaya, gerektiği gibi davranmaya
yöneltmektedirler ... Müfettişler arada sırada mahkümlarla
biribiri ardına sohbet etmeyi, insan ve toplumtın üyeleri ola
rak sahip oldukları ödevlerin arasında bir ödev haline getir
mektcdirler'"57.
Fakat kuşkusuz en önemli nokta, bu tutum denetimi ve
dönüşümüne, bireylere ilişkin bir bilgi oluşumunun eşlik etme
sidir -aynı anda hem neden, hem de sonuç olarak-. Walnut
Strcet hapishanesi mahküml a birlikte, onun suçuna, bu suçun
hangi koşullarda işlendiğine dair bir raporu, sanığın sorgula
masının bir özetini, mahkeme kararının verilmesinden önceki
ve sonraki davranışlarına il işkin bazı notları da almaktadır.
Eğer "yokcdilmcsi gereken eski alışkanlıklarının hangileri
olduğunun belirlenmesi" isteniyorsa, bunlar vazgeçilmez un
surlar olmaktadı�. Ve tüm hapislik dönemi boyunca gözlene
cektir; hal ve gidişi gün be gün kaydedilecektir, ve hapisha
neyi her hafta ikişer ikişer ziyaret eden müfettişler -1 795'te
atanan kentin ileri gelenlerinden 1 2 kişi-, ne olup bittiğini
öğrenmek, her mahkümun tutumu hakkında bilgi sahibi ol
mak ve affedi lmesi istenecekleri belirlemek zorundadırlar.
Bireylere ilişkin olarak bu sürekli güncelleştirilen bilgi, on57 J. Tumbu.U. ,:O.
58 Müfettişlerden biri olan B. Rush bunu, Walnut Streefe yapılan bir ziya
retten sonra kaydebnektedir: •Ahtaki görevler: vaaz, iyi kitaplann
okunması, elbiselerin ve odaların temizliği; yüksek �le konuşulma
makta, şarap az, tütün de mümkün olduğunca az, ayıp veya dindaşı
konuşma az. Sürekli çalışma, t,.ah�yle uğraşılıyor; sonuç iyi: 1 .200 baş
'
lahana·, N.K. Teeters, s.50.
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lann hapi sh ane içinde suçlanndan . çok, göste rdikleri eği
limlerin i şle vinde dağıtılmalarına olanak ve rmektedir. Ha
pishane kötülük ve zay ıflık çe şitlerinin dağıtımına izin ve ren
bir dns gözlcmevi haline gelmekt�ir. Mahpuslar 179Tden
itibaren dört sınıfa aynlmışlardır: bunlardan birincisi, açıkça
hücre ce zasına çarpt ınlm ış olanlar içindi r; bi r diğe r sın ıf
"eski suçlular olarak iyice tanınanlar" vey a hapishanede ol
dukları sü re içinde d ı şa vu rdukları h al ve hareketle rle
"ahl lk çöküntü sü içinde olanlara, te hlikeli karakte re, ku
rald ışı eğilimle re veya düzen siz hal ve gidişe sahip olarak
bilinenle r"e ayrılm ıştır; bi r başkası "karakte rle ri ile mahk ıl
miyet öncesi ve sonrasındaki koşullarının alışılmış suçlular
olmad ıklannı dü şündü rttenlcr" içindir. Son olarak özel ve bi r
ke sim ., karakte ri henüz anlaşılamam ış olanlar ve karekte ri
bilinip de bir önceki kategoriye girmeyi haket meyenle r için
bi r üretim sın ıfı bulunmaktad ır59 • Bireye yönelik bi r bil&i
bütünü, işlenen s�çu pek kaale almadan (hiç değilse soyut
lanmış haliyle ), ama bi r bireyin taşıdığı ve gü ndelik tavırlar
içinde dışa vurulan tehlike potansiyelini önemseyen bi r şe
kilde örgütlenmektedir. Hapishane bu noktada bir bilgi aracı
olarak işle mektedi r.

'

***

Flaman, lngiliz , Ame rikan modellerinin sunduklan bu
ayg ıtla, bu "ıslah ye rle ri"yle, ıslahatçılar tarafından dü şü
nülen bü tün cezalar arasında benzerlikler ve farklılıklar bulu
nabili r.
Yaklaşma noktalan : ilk önce cezanın ın zamansal olarak
tersine dönü şü . "Islah ye rle ri de kendilerine öde v olarak bi r
suçu silme değil de, yeniden işlenmesini önleme işle vint
yükle mektedirle r. Bunlar geleceğe yönelik olan ve kötülüğün
tekrann ı engellemek için al ınan önlemle rdir. Cezalann ama59 Mirıııtn of tlw Bo,ml, 16 Haziran 1'797, zikr., Teıcterı, ı.39.
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cı, belirlenmesi işinin Yüce Varlığa bırakılması gereken suçun
kefareti değil de, aynı cinsten suçların tekrarını önlemek
tir"60, Ve Buxton, Montcsquieu ve Beccaria'nın ilkelerinin

Pennsylvania'da şimdi "aksiyom gücü"ne· sahip olacaklannı,

"cezanın tek amacının suçu önlemek olduğu"nu iddia etmck
tcydi61 . Demek ki bir suçu silmek için değil de, bir suçluyu
(gerçek veya potansiyel) dönüştürmek için ceza verilmektedir;
ceza kendiyle birlikte belli bir ıslah tekniği taşımalıdır.
Rush burada da şunu söylediğinde ıslahatçılara çok yakındır
-ama kullandığı benzetme herhalde böyle değildir-: işi ko
laylaştıran makineler icad edildi, "insanlığın kötülüğe en
eğilimli parçasını erdeme ve mutluluğa geri götürmek ve
dünyadaki kötülüğün bir bölümünü yok etmek için en hızlı ve
en etkin yöntemleri" icad edecek kişiyi, bu makineleri icad
edenlerden ne kadar da daha fazla alkışlamak gerekocek
tir61 . Nihayet Anglo-Saxon modelleri, tıpkı yasa koyuculann
ve teorisyenlerin taslaklan gibi, cezayı kişiselleştirmek için
usuller getirmektedirler: ceza süresi, cinsi, yoğunluğu, cereyan
tarzı itibariyle bireysel karaktere ve kendinde diğerlerine
yönelik tehlike olarak taşıdığı şeye karşı uyarlanmahdır.
Ceza sistemi bireysel çeşitliliklere açık olmalıdır. Genci şe
maları itibariyle az çok Amsterdam Raphuis'inden. türemiş
olan modeller, ıslahatçıların önerdikleriyle çelişki halinde
değillerdi. Hatta ilk bakışta bunların somut kurumlar düze
yinde bir gelişmeden -veya taslaktan- ibaret oldukları bile
düşünülebilirdi.
Fakat bu bireyselleştirici ıslahatın tekniklerini tanım-

60 W.Blackstone, C,mmtnl•irt sw, it C(Jdt crimintl d 'Angltln'rt, Fra . çev.,
1776, s.19.
61 W. Bradford, An i"'fwi,y lıo1IP fıı, ılıt pvnislımtnl of ıuııılı is ntusuı,y in
PtnnsylNniıı, 1793, ,J.
62 D. Rush, An in,wi,y into ılıt e/{«1$ of pııblK pıınislınvnıs, 1787, s. 1 4. Bu
dOnılftılrme aygıta fikri daha Hanway'ln bir ·rıfomıııto,y· kurma proje
sinde yer almaktadır: ·Hastane ve suçlu fikirleri uyuıur nııeUkte
değillerdir: fakat hapishaneyi, dlgcrleri gibi bir günah okulu olma yeri
ne, gerçek ve etkin bir yeniden biçimlendirme yeri (rtfonnııto,y) haline
getirmeye ugra,abm.
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lamak söz konusu olduğunda, farklılık göze batar hale gel
mektedir. Farklılığın ortaya c;ıktığı nokta, bireye ulaşma usu
lü, cezalandıncı iktidarın onu nasıl ele aldığı, bu dönüşümü
sağlamak için devreye soktuğu araçlardır; bu fark teorik te
melde değil de, ecza teknolojisinde ortaya c;ıkmaktadır; hu
kuk sisteminin içine dahil olma tarzında değil de, bedenle ve
ruhla kurduğu bağlantıda ortaya c;ıkmaktadır.
Islaha tc;ıların yöntemini ele alalım. Cezanın yöneldiği
nokta, bireyi yakaladığı nokta nedir? Temsiller : kendi c;ıkar
larının temsili, avantajlarının, dezavantajlarının, zevkinin,
zevksizliğinin temsili; ve cezanın bedeni ele gcc;irmesi, ona
azap c;cktirmeden hic; de aşağı kalmayan teknikler uygulan
ması oluyorsa, bu onun bir temsil nesnesi olması ölc;üsünde ol
maktadır -mahküm ic;in ve seyirciler için-. Temsiller üzerine
hangi aletle etki edilmektedir? Başka temsiller veya daha
doğrusu fikir c;iftleri oluşturarak (suc;<eza; suc;un düşünülen
avantajı-cezaların algılanan dezavantajı); bu eşleştirmeler
ancak ilan etme unsuru ic;indc işleyebilirler : onları herkesin
gözü önünde kuran veya güc;lcndiren cezalandırma sahneleri;
onları dolaştıran ve işaretler oyununu her an güc;lendiren
söylevler. Suçlunun cezalandırma ic;indeki rolü, işaret edile

nin hakiki mevcudiyetini yasanın ve cezaların karşısında ye

niden devreye sokmaktadır -yani yasanın terimlerine göre ih
lale sarsılmaz bir şekilde ortak edilmesi gereken şu cezanın-.
Bu işarete edileni bol miktarda ve aşikar bir şekilde üretmek,
bu sayede yasanın işaret edici sistemini canlandırmak, suc;
fikrini bir ecza işareti olarak işletmek; işte kötülük yapan
kişi ödemelerini bu parayla yapmaktadır. Demek ki bireysel
ıslah, bireyin hukuk öznesi olarak yeniden nitelendirilmesi
sürecini, işaretler sisteminin güc;lendirilmesi ve dol�şıma sok
tukları temsiller aracılığıyla sağlamalıdır.
Islah edici cezalandırma aygıtı tamamen başka bir şe
kilde iş görmektedir. Cezarun uygulanma noktası temsil değil,
bedendir, zamandır, gündelik hareketler ve faaliyetlerdir;
aynı zamanda ruhtur, ama burasının alışkanlıkların oturduk-
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lan yer olması ölçüsünde. Beden ve ruh tavırlann ilkeleri
olarak, şimdi cezalandıncı müdahaleye önerilen unsuru mey
dana getirmektedirler. Bu müdahale bir temsil sanabndan
çok, bireyin bilinçli bir manipülasyonuna dayanmak zorun
dadır: "Her suç fizik ve manevi etkiyle tedavi edilebilir",
demek ki cezalan belirlemek için "sinir sisteminde meydana
gelen duyular ve sempatilerin ilkesini bilmek" gcrekmekte
di r63• Kullanılan aletlere gelince, bunlar artık güçlendirilen
ve dolaştınlan temsil oyunlan değil de; baskı biçimleri, uy
gulanan ve tekrarlanan zorlama şcmalandır. işaretler değil,
alıştırmalar: saatler, zaman kullanımı, zorunlu hareketler,
kurala bağlı faaliyetler, tek başına derin düşüncelere dalma
lar, ortaklaşa çalışma, sessizlik, işe özen, saygı gösterme, iyi
alışkanlıklar. Ve bu ıslah tekniğinde son olarak yeniden oluş- ·
turulmak istenilen şey, toplumsal antlaşmanın genci ilgi ala
nının içine alınmış olan hukuk öznesinden çok; boyun eğen özne,
alışkanlıklara, kurallara, emirlere, etrafında ve üzerinde in
şa edilen ve kendinde otomatik olarak işlemesine izin vermek
zo runda olduğu bir otoriteye tabi kılınmış olan bireydi. Böy
lece yasa ihlaline tepki göstermenin, birbirinden iyice farklı
iki biçimi söz konusudur: toplumsal antlaşmanın hukuk özne
sini yeniden oluşturmak, veya herhangi bir iktidarın hem
genel, hem de kılı kırk yaran biçimine tabi kılınmış bir itaat
öznesi oluşturmak.
Eğer "baskıcı" cezalandırma kendiyle birlikte bazı başat
sonuçlar taşımasaydı, bütün bunlar belki de oldukça speküla
tif bir farklılışrnadan öteye gitmeyeceklerdi -çünkü sonuç ola
rak her iki şıkta da, boyun eğmiş bireyler oluşturmak söz ko
nusudur-. Hal ve gidişin zamanın tam kullanımı yoluyla ter
biye edilmesi, alışkanlık kazandınlması, bedene yönelik zor
lamalar, cezalandınlan ile cezalandıran arasında çok özel
bir ilişki olmasını gerektirmektedir. Bu ilişki seyir boyutunu
ya]nızca gereksiz kılmakla kalmamakta, aynca onu dışla63 B. Rush, s.13.
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maktadır da64• Cezalandırma ajanı, herhangi başka birinin
bozamayacağı tam bir iktidan icra etmelidir; ıslah edilecek
birey kendi üzerinde icra edilen iktidar tarafından tamamen
sarmalanmış olmalıdır. Ve böylece, bu cezalandırma tekni
ğinin hiç değilse nisbi bir özerkliği olmalıdır; kendi ölçülerini
kendi saptamalı, kendi sonuçlarına kendi karar vermelidir:
suçluluğu ilan eden ve cezalandırmanın genel sınırlannı sap
tayan adli iktidar karşısında süreksizlik veya her halükar
da özgüllük. Öte yandan bu iki sonuç -cezalandırma yetkisinin
icra edilmesinde gizlilik ve özerklik-, kendine iki amaç ko
yan bir ceza teorisi ve siyaseti açısından çok aşırıdır: tüm
yurttaşlan toplumsal düşmanın cezalandınlmasına ortak et
mek; cezalandırma iktidannın icra edilmesini, bu cezayı ka
musal olarak sınırlandıran yasalara tamamen uygun ve şeffaf
kılmak. Gizli ve yasama tarafından hükme bağlanmış ceza
lar, denetimden kaçan kıstaslar ve araçlarla iş gören bir ceza
landırma iktidan, işte bunlarla ıslahatın bütün stratejisi teh
likeye girmiş olmaktadır. Mahkemenin karannı vermesinden
sonra, eski sistemde uygulananına benzeyen bir iktidar oluş
maktadır. Cezaları uygulayan iktidar, eskiden bu cezalara
karar veren iktidar kadar keyfi, onun kadar despotik olma
tehtidini taşımaktadır.
Sonuç olarak farklılık şudur: cezaevi mi, yoksa baskı ku
rumu mu? Bi� yanda tüm toplumsal mekana dağıtılmış; her
yerde sahne, seyir, işaret, söylev olarak mevcut; açık bir
kitap gibi okunabilir; yurttaşlann zihninin sürekli bir yeni
den şifrelenmesiyle iş gören; suçun bastınlmasını suç fikrine
konulan engellerle sağlayan; Servan'ın dediği gibi "beynin
yumuşak lifleri" üzerinde görülmez ve yararsız bir şekilde
etki eden bir ecza iktidarının işleyişi. Toplumsal şebekenin
tümü boyunca koşturarak, her noktası üzerinde etki ederek ve
sonunda bazılannın bazılan üzerindeki iktidan olarak değil
64 Rush'un seyire sunulan cezalara, özellikle de Dufriche de Valaz�
tarahndan düşünülmüş olanlanna yönelttiği eleştirilere bkz., s.5-9
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de, tümün herkes üzerindeki dolaysız tepkisi olarak algıla
nacak bir cezalandırma iktidarı. Öte yanda ise cezalandırma
iktidarının, hepsi birarada olan bir işleyişi: suçlunun zama
nına ve bedenine titiz bir elkoyina, onun hareketlerinin, dav
ranışlarının bir otorite ve bilgi sistemi aracılığıyla kuşatıl
ması; suçlulan bireysel olarak düzeltmek üzere onlara uygu
lanan, üzerinde düşünülmüş taşınılmış bir ortopedi; kendini
toplumsal bünyeden olduğu kadar, asıl adli iktidardan da
soyutlayan bu iktidarın kendini özerk olarak yönetmesi. Ha
pishanenin ortaya çıkışının içinde yüklenilen şey, cezalandır
ma iktidarının kurumsallaştırılması veya daha da kesin ola
rak: cezalandırma iktidarı (XVIII. yüzyılın sonunda kendine
yüklediği stratejik amaç olan, halkın yasadışılıklarının
a zaltılmasıyla birlikte) "ecza kcnti"nde genel bir toplumsal
işlevin altına gizlenerek mi, yoksa "ıslah ycri"nin kapalı
alanı içinde, baskıcı bir kurumun içine kapanarak mı daha iyi
sağlanabilir?
Her halükarda, XVI II. yüzyılın sonunda üç cins cezalan
dırma iktidan örgütleme tarzı karşısında olunduğu söylene
bilir. Bunlardan birincisi hala işlemekte ve eski monarşik hu
kuktan destek almakta olanıdır. Diğer ikisi, toplumun tümüne
ait olması gereken bir cezalandırma hakkının önleyici, ya
rarcı, ıslah edici kavranışına atıfta bulunmaktadır; ama bun
lar resmettikleri olanaklar düzeyinde birbirlerinden çok
farklıdırlar. Fazlasıyla şemalaştırarak, cezaland ırmanın
monarşik hukukta bir hükümdarlık töreni olduğu söylenebilir;
mahkumun bedeni üzerine uygulanan ayinsel damgalan kul
lanmakta; ve seyircilerin gözleri önünde, süreksiz, kuralsız
olduğu kadar yoğun olan bir dehşet etkisini seferber etmekte
ve hükümdarı ve fizik mevcudiyetini kendi yasalarının üze
rinde sunmaktadır. Islahatçı hukukçuların projelerinde, ceza
landırma bireyleri hukuk özneleri olarak yeniden nitelemeye
yönelik bir süreçtir; damgalar değil işaretler, ceza sahnesinin
en hızlı bir şekilde dolaşımını ve mümkün en yaygın kabulünü
sağlaması gereken şifrelenmiş temsil bütünleri kullanmak0
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tadır. Son olarak da, yoğrulmakta olan hapishane kurumu
taslağında, cezalandırma bireyleri n bastırılmasına ilişkin
bir tekniktir; bedenin -işaretlerin değil- te rbiye edilmesi
usullerini alışkanlıklar ve tavırlar biçiminde bırakhğı izler
le devreye sokmaktadır; ve ceza yönetimi konusund� kendine
özgü bir iktidarın kurulmasını gerektirmektedir. Hükümdar
ve gücü, toplumsal bünye, yönetim aygıh. Damga, işaret, iz.
Tören, temsil, uygulama. Yenilen düşman, yeniden nitelenmek
te olan hukuk öznesi, dolaysız bir ıslaha tabi kılınan birey.
Azap çektirilen beden, tasarımlan elden geçirilen ruh, ter
biye edilen beden: burada, XVIII. yüzyılın sonunda birbirle
riyle çarpışan üç düzenlemeyi belirleyen üç unsur dizisi bulun
maktadır. Bunlan ne hukuk teorilerine indirgemek (kesişme
lerine rağmen), ne onlan araçlarla veya kurumlarla özdeş
leştirmek (bunlan:lan destek almalarına rağmen) mümkündür.
Bunlar cezalandırma iktidarının onlara göre icra edildiği
tarzlardır. Üç iktidar teknolojisi.
Bu durumda sorun şudur: nasıl oldu da üçüncüsü sonunda
kendini dayattı? Cezalandırma iktidarının bedeni, baskıcı,
yalnızlığa dayalı, gizli modeli; temsili, sa hneye dayalı,
işaret eden, halka açık, ortaklaşa modelin yerine nasıl ge(ti?
Neden cezanın fizik uygulanışı (ve bu azap çektirme biçi
minde değildir)., onun kurumsal desteği olan hapishaneyle
birlikte ceza işaretlerinin toplumsal oyununun ve onlan do
laşıma, sokan ge veze bayramın yerine geçti?
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Dİ S İ P L İ N

B1R1NC1 AYIRIM
İTAATKAR BEDENLER

İşte gene XVII. yüzyılın başında tasvir edildiği haliyle,
ideal asker görüntüsü. Asker herşeyden önce uzaktan tanınan
biridir; işaretler taşımaktadır: gücününün ve cesaretinin doğal
işaretleri, aynı zamanda iftihar duygusunun belirtileri; bede
ni gücünün ve yavuzluğunun annasıdır; ve silah mesleğini
yavaş yavaş öğrenmesi gerektiği -esas olaı:ak çarpışarak
doğruysa da, yürüyüş gibi manevralar, başı dik tutmak gibi
tavırlar büyük bölümleri itibariyle bedensel bir onur reto
riğinin içinde yer almaktadırlar: "Bu mesleğe en uygun olan
lan tanımak için gereken işaretler canlı ve uyanık kişiler, dik
baş, içeri çekilen kann, geniş omuzlar, uzun kollar, güçlü par
maklar, küçük göbek, geniş kalc;alar, ince uzun bacaklar ve
kuru ayaklardır, böylece böylesine ölçüleri olan bir insan
ancak çevik ve güçlü olabilir"; mızrakçı olan asker, "yürüyüş
esnasında mümkün. olduğunca zarif ve vakar içinde uygun
adımı tutturmalıdır, çünkü mızrak şerefli bir silahtır ve
vakur ve cüretli bir hareketle taşınmayı haketmektedir 1 •
1

L. de Montgommcry, uı Milia f,on<;ııise, 1636 yay. , s.6 ve 7.
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XVIII. yüzyılın ikinci yansı: asker kendi kendini imal eden
bi�y haline gelmJşt1r; şekli olmayan bir hamurdan, becerisi
olmayan bir bedenden ihtiyaç duyulan bir makine yapılmış
tır; duruşlar yavaş yavaş dikleştirilmiş ; hesaplı kitaplı bir
zorlama bedenin herbir parçasında dolaşarak ona egemen
olmuş bütüne boyun eğdirmiş, onu sürekli olarak kullanıma
hazır hale getirmiştir ve kendini alışkanlıklann otomatik
leştirilmesi içinde sessizce sürdürmektedir; kısacası "köy
lüyü avlayarak" ona "asker havası" verilmiştir2. Askere alı
nanlar "başı dik ve yukanda tutmaya; sırtı bükmeden dik
durmaya, kamı içeri Q?kmcye, göğsü dışan çıkartmaya ve
sırtı içeri çekmeye" alıştırılmaktadırlar; "ve bunlan alış
kanlık haline getirmeleri için, bir duvara topuklar, baldırlar,
omuzlar ve bel buraya değecek şekilde dayanarak onlan bu
konuma getirmektedirler, böylece ellerin tersi kollan dışarı
döndürmekte, ama bedenden uzaklaştırmamaktadırlar... on
lara aynı şekilde gözlerini asla yere dikmemeleri, tersine,
önlerinden geçtiklerinin yüzüne cesaretle bakmalan ... emir
beklerken kafa, el ve ayaklarını kıpırdatmadan hareketsiz
kalmaları ..., nihayet diz ve baldırlan gergin, ayak burnu
aşağıda ve dışan doğru, kararlı adımlarla yürümeleri öğre
tilmektedir"3.
Klasik dönem boyunca, bedenin iktidarın nesnesi ve hede
fi olarak bir keşfedilişi söz konusudur. O tarihlerde bedene
-manipüle edilen, biçimlendirilen, terbiye edilen; itaat eden,
cevap veren, becerikli hale gelen veya güçleri artan bedene
yöneltilen bu büyük dikkatin işaretleri kolaylıkla bulunabi
lecektir. Makine-insanın büyük kitabı, eşanlı olarak iki sicile
birden kayded ilmiştir: ilk sahifelerini Descartes'ın yazdığı
ve hekimlerin, filozofların devam ettirdikleri anatomik
metafizik sicil; koskoca bir askeri, okula ve hastaneye ilişkin
yönetmelikler ve bedenin işlemlerini denetlemeye ve düzen
lemeye yönelik ampirik ve bilinçJi usuller bütünü tarafından
2 20 Mart 1764 kararnamesi.
3 lbid.
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oluşturulan teknik-siyasal sicil. Bu iki sicil birbirinden iyice
farklıdır, çünkü birincisinde işleyiş ve açıklama söz konusuy
ken, ikincisinde ise itaat ve kullanım söz konusuydu; anla
şılabilir beden, yararlı beden. la Mettrie'nin makine-insan'•
aynı anda hem ruhun maddeci bir indirgenişi, hem de genel bir
terbiye etme teorisidir; bunlann merkezinde, çözümlenebilir
bedene, yoğrulabilir bedeni ekleyen "itaatkArlık" kavramı
hüküm sürmektedir. Tabi kılınabilen, kullanılabilen ve geliş
tirilebilen bir beden itaatkAr bir bedendir. Ünlü otomatlar da
kendi cephelerinden, yalnızca organizmayı aydınlatmanın
bir biçimi değillerdi; bunlar aynı zamanda siyasal taşbe
beklcr, iktidarın küçültülmüş modelleriydiler: küçük makine
lerin, iyi yetiştiri lmiş ve uzun eğitimden geçmiş alayların
kralı il. Friedrich'in saplantısı.
XVlll. yüzyılın çok fazla ilgi gösterdiği bu itaatkArlık
şemalannda bu kadar yeni olan neydi? Beden bu kadar zor
layıcı ve baskıcı kuşatmalann kesinlikle ilk kez nes,!lesi ol
muyordu; beden her toplumda, ona zorlamalar, yasaklar veya
zorunluklar dayatan çok sıkı iktidarların içine alınmıştı.
Ancak bu tekniklerde birçok şey yenidir. Önce denetim ölçeği:
artık bedeni çözülmez bir birim olarak, kabaca, kitle olarak
ele almak değil de, onu aynntıda işlemek, onun üzerine ince
bir baskı uygulamak, bizzat mekanik düzeyindeki -hare
ketler, jestler, tavırlar, hızlılık- zaptetmeleri sağlamak söz
konusudur: faal beden üzerinde sonsuza kadar bölünebilen bir
iktidar, daha sonra denetim nesnesi: artık hal ve gidişin veya
bedenin işaret eden unsurlan değil de, hareketlerin ekonomi
si, etkinliği, bunlann iç örgütlenmesi söz konusudur; zorlama
işaretlerden çok güçlere yönelmiştir; gerçekten önemi olan ye
gine tören, uygulamanınki olmaktadır. Son olarak da tarz: bu
kesintisi:,;, sabit faaliyetin sonucundan çok sürecini gözeten ·bir
baskı gerektirmekte, mekAnı, hareketleri çok yakından çerçe
veleyen bir şifrelemeye göre uygulanmaktadır. Bedene işlem
lerinin özenli denetimine izin veren, onun güçlerinin sürekli
olarak tabi kılınmasını sağlayan ve onlara bir itaatkArlık169

yarar oranını dayatan bu yöntemlere "disiplinler" adı verile
bilir. Disipline yönelik çok sayıda usul uzun zamandan beri
zaten vardır -manastırlarda, orduda, aynı zamanda atelye
lerde de--. Fakat disiplinler XVII. ve XVIII. yüzyıl esnasında
genel egemenlik kurma formülleri haline gelmişlerdir. Bunlar
kölecilikten farklıdırlar, çünkü bedenin sahiplenildiği bir
ilişkiye dayanmamaktadırlar; hatta bu masraflı ve şiddetli
yöntemden vazgeçerek, en azından onunki kadar büyük yararlı
sonuc;lar elde etmek, disiplinin sağladığı rahatlık olmakta
dır. Disiplin sabit, bütüncül, kitlesel olan -ama analitik ol
mayan-, sınırsız ve efendinin tekil iradesi, onun "kaprisi"
bic;iminde kurulmuş olan ev hizmetc;iliğinden de farklıdır.
Yüksek derecede şifrelenmiş, ama uzaktan uzağa bir bağım
lılık ilişkisi olan ve bedeni işlemlerden çok emeğin ürünlerine
ve tabi olmanın ayinsel işaretlerine yönelik olan vassaliteden
de farklıdır. Yararlığı artırmaktan çok dünyadan el etek
c;ekmeyi sağlama işlevine sahip olan ve başkasına itaat et
meyi gerektirmeseler bile, esas amaçlan herkesin kendi bede
ni üzerindeki egemenliğin artırmak olan çilekeşlik ve ma
nastır tipi "disiplinler"den de farklıdır. Disiplinlerin tarih
sel anı, yalnızca becerilerinin gelişmesini veya bağımlılığının
ağırlaştınlmasını değil de, aynı zamanda onu aynı mekan.iz
ma içinde daha fazla yararlı hale getirdiği ölçüde daha da
fazla itaatkar kılan (ve tersine) bir ilişkiyi oluşturmayı he
defleyen bir insan bedeni sanatının doğduğu andır. Bu andan
sonra artık, beden üzerinde bir çalışma, onun unsurlannın, ha
reketlerinin, davranışlannın hesaplı kitaplı bir manipülas
yonu olan bir baskılar siyaseti oluşmaktadır. insan bedeni,
onun derinlerine inen, eklemlerini bozan ve onu yeniden oluş
turan bir iktidar mekanizmasının içine girmektedir. Aynı za
manda bir "iktidar mekaniği" de olan bir "siyasal anatomi"
doğmaktadır, bu anatomi başkalarının bedenlerine, yalnızca
onlann istenilen şeyleri yapmaları için değil, aynı zamanda
öyle istendiği üzere, hız ve etkinliğe uygun olarak belirlenen
tekniklere göre iş görmeleri ic;in nasıl el konulabileceğini
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tanımlamak tadır. Disiplin böylece bağımlı ve idmanlı beden
ler , "i taa tkAr " bedenler imal e tmek tedir. Disiplin bedenin
güçlerini ar tırmak ta (faydanın eko nomik terimleriyle ) ve
aynı güçleri azaltmak tadır (i taa ti n siyasal terimleriyle ).
Tek kelimeyle : bedenin ik tidannı çözmek tedir; onu bir yan
dan artırmak istediği bir "ya tkınlık ", bir "kapa si te " haline
ge tirmek te; ö te yandan da bunlann sonucu olarak or taya
çıkabilecek ene rjiyi, gücü te rsine döndü rmek te, ve onu ka tı bir
bağımlılık ilişkisinin içine sokmak tadır. Eğer ekonomik sö
mü rü emek gücü ile emeğin ü rününü birbirinden ayınyorsa, di
sipline dayalı ba skı da bed ende, ar tırılmış bir ya tkınlık ile
büyüyen bir egemenlik ara sındaki zorlayıcı bağı kurmak
tadır.
Bu yeni siyasal ana tominin "ica dı"nı ani bir keşif olarak
anlamamak gerekir. Onu çoğu 1.ama n küçük, farklı kökenlere
sahip , dağınık bir yerleşime sahip, birbirlerini kesen, tekrar
layan veya taklid eden , birbirlerinden destek alan, birbirleri
ne yaklaşan ve yavaş yavaş genel bir yön temin ölçekli çi
zimini resmeden çok sayıda süreç o larak kabul e tmek gerekir.
Bunlan koleperde çok erkenden iş başında gö rmek mümkündür;
daha sonra ilkok ullarda devreye girmişler; hastane mekanı m
yavaş yavaş kuşa tmışlar; ve bir kaç onyıl içinde askeri örgü tü
yeniden yapılandırmışlardır. Bazen bir nok tadan diğerine çok
hızlı dolaşmışlar (ordu ile teknik okullar ara sında veya ko
lejlerle li seler arasında), bazen de bu dolaşım yavaş ve gizli
bir şekilde olmuş tur (büyük a tely�ler in sinsi bir şekilde aske
rileş tirilmeleri ). Her seferinde veya hemen hemen her sefe 
rinde, kendilerini konjonk türün taleplerine cevap vermek üze 
re daya tmışlardır : burada endüstriyel bir yenileşme, şurada
bazı salgın hastalıklann ar hşı, başka bir yerde tüfeğin icadı
veya Prusya'nın zaferleri. Bu durum onların toplam olarak ,
açığa çıkartılması gereken genel ve esas dönüşümlerin içinde
yer almalannı engellememektedir.
Burada , herbirinin kendine özgü un surlan i tibariyle ,
farklı disiplin ku rumlannın tarihini yapmak söz konusu de-
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ğildir. Söz konusu olan yalnızca, herbiri çok kolayca genel
leşmiş olan esas tekniklerin bazılanndan oluşan bir örnek di
zisi üzerinden kıstas almaktır. Bunlar her zaman özenli, çoğu
zaman çok küçük tekniklerdir, ama herbiri de önemlidir;
çünkü bedenin belli bir siyasal ve aynnblı kuşatılmasını,
yeni bir iktidar "mikrofiziği"ni tanımlamaktadırlar; ve
çünkü bunlar XVII. yüzyıldan beri, sanki toplumsal bünyenin
tümünü kapsama eğilimindeymişler gibi, giderek daha geniş
alanlan kapsamlarına almaya ara vermiş değillerdir. Büyük
bir yayılma gücüne sahip olan küçük kurnazlıklar, masum
görünüşlü, ama derinlemesine kuşku uyandırıcı ince ayarlama
lar, itiraf edilmeleri mümkün olmayan ekonomilere boyun
eğen veya ihtişamı olmayan baskıları izleyen düzenler; ama
cezalandırma rejiminin sıçramalı değişimini modem çağın eşi
ğinde taşıyanlar bunlar olmuşlardır.
Sabırsızlıktan uyarmak üzere, Marechal de Saxe'ı h�
tırlatalım: " Ayrıntılarla uğraşanların sınırlı kimseler sayıl
malarına rağmen, bana bu kesim önemli olarak gözükmek
tedir, çünkü temeli oluşturmaktadır ve ilkelerine sahip olma
dan herhangi bir yapı kurmak ve herhangi bir yöntem koy
mak olanaksızdır. Mimari zevkine sahip olmak yetmez. Taş
yontmasını da bilmek gerekirn4 . Bu "taş yontma"ya ilişkin
koskoca bir tarih yazılabilir -aynntırun ahlAki muhasebe ve
siyasal denetimin içi l_ldeki yarara yönelik olarak rasyonel
leştirilmesinin tarihi-. Bunu klasik çağ başlatmamıştır; onu
hızlandırmış, ölçeğini değiştirmiş, ona kesin aletler vermiş ve
herhalde ona sonsuz küçüğün hesaplanmasında ve doğal var
lıklann en önemsiz niteliklerinin tasvirinden bazı yankılar
bulmuştur. "Aynntı" her halüklrda uzun zamandan beri ila
hiyatın ve çilekeşliğin bir kategorisi haline gelmiştir bile:
her aynnb önemlidir, çünkü T.ınnnın gözünde hiçbir aza.met
bir aynntıdan daha büyük değildir, ama onun iradesi t ara
fından istenildiği ic;in, çok küçük olan birşey de yoktur. Ay-

4 MarechaJ de Saxe, Mes mııtrits , c. 1, ônsöz, s. S.
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nnbnın yüceliğine dair bu büyük geleneğin içine, hınstiyan
egtttmtntn, okul veya askerlik pedagojisinin, son olarak da
tüm terbiye biçimlerinin bütün titizlikleri J(olayhkla yerle
şebileceklerdir. Tıpkı gerçek mümin için olduğu gibi, disip
linli insan için de hiçbir aynnh kayıtsız kalınır nitelikte
değildir, ama bunun nedeni bu aynnhnın içinde saklanan an
lamdan çok, onu kavramak isteyen iktidarın orada bulduğu
ganimettir. Bu "küçük şeyler"e ve onlann ebedi önemlerine
yönelik olmak üzere, Jean-Baptiste de La Salle tarafından
Traite sur les obligations des freres des Ecoles chretiennes adlı
eserinde terennüm edilen bu övgü karakteristiktir. Gündelik
olanın mistiği burada miniğin disipliniyle birleşmektedir.
"Küçük şeyleri ihmal etmek ne kadar tehlikelidir. Benimki
gibi büyük eylemlere pek yatkın olmayan bir ruh için, küçük
şeylere gösterilecek sadakatin, hissedilmeyen bir gelişmeyle
bizi en yüce kutsallığa çıkartabileceği çok tescili edici bir
düşüncedir; çünkü küçük şeyler büyüklerini hazırlarlar ... Kü
çük şeyler denilecektir, heyhat, Allahım, biz zayıf ve özürlü
yaratıklar, sizin için büyük olan ne yapabiliriz ki? Küçük
şeyler; eğer büyükler kendilerini sunarlarsa, onlan kullanabi
lecek miyiz? Onlann bizim gücümüzün üzerinde olduklarını
düşünmeyecek miyiz? Küçük şeyler; ve ya Tann onlan büyük
sayıyor ve öyle kabul etmek istiyorsa? Küçük şeyler; böyle mi
hissedildiler? Küçük şeyler; onlara böyle bakarak, bunu red
dedersek suçlu mu oluruz? Küçük şeyler; ama uzun dönemde
büyük azizleri bunlar meydana getirdiler! Evet küçük şeyler;
ama büyük nedenler, büyük duygular, büyük çoşkular, büyük
ateşler ve bunun sonucu olarak büyük liyakatler, büyük hazi
neler, büyük ödüller"5 • Yönetmeliklerin titizliği, teftişlerin
kıh kırk yaran bakıştan, hayatın ve bedenin en küçük parça
larının hilP denetim altına alınması, kısa bir süre sonra okul,
kışla, hastane veya atelye çerçevesinde, bu küçüğün ve sonsu
zun mistik hesaplanmasına laikleştirilmiş bir içerik, ekono5 J.-8. de La SaUe, Traiıl sıır les obligaıu:ms ths Ecolts chrlt�nrıes , 1783
yay., s.238-239.
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mik veya te knik btr rasyonellik verec�ktir. Ve XVIII. yüz
yılda Jean-Baptiste de La Salle'in damgasını taşıyan, Leibniz
ve Buf fon'a hafi fçe temas eden, il. Friedrich'ten geçen, peda
goji, tıp, askeri ta ktik ve iktisadı a şan bir Aynntı Tarihi,
yüzyılın sonunda artık gökyüzünün devasa boy uUanrun veya
gezegen kitlelerinin değil de, "küçük cisimlerin", küçük hare
ketlerin, küçük eylemlerinki olan yeni bir Ne wton olmayı düş
leyen insana ; Monge'a ("keşfedilecek yalnızca tek bir dünya
vardı") 'bundan ne anlıyo rum? Diğerini hiç düşünmemiş olan
diğerini mi ? Ben o nbeş yaşından beri b una inanıyorum. O
sıralarda b u konuy la uğraştım ve b u anı bende, beni hiçbir
zaman bırakmayan sabit bir fikir olarak ·y a şadı... Bu öteki
dünya, keşfetmekle övündüğüm şeylerin en önemlisidir: on u
düşünürken yüreği:n- parçalanıyor'"' diye cevap veren insana
ulaşacaktır. Bu insan on u keşfetmedi, ama onu örgütlemeye
giri şti*i; ve onun e :rafında , yönettiği devletin en küçük ola
yına kadar hcrşeyi i\i kavramasına olanak ver ecek bir ikti
dar düzeneğini kurmak istediği bilinmektedir ; egemen kıla
cağı katı dis iplinle 'bu büyük makinenin tamamını kucakla
mayı, ama gene de en kü çük bir ayrıntının bile elinden kaçma
sına izin vermemeyi" hedeflemekteydi 7.
insanların denetlenmeleri ve kullanılmalan için aynn 
bnın titiz bir şekilde gözleme alınma sı ve aynı anda b u küçük
şeylerin siyasal olarak hesaba katılmalan, kendileriyle bir
likte bir tekni kler b ütününü ; koskoca bir usu,ıer ve bilgi, tas
vir, reçete ve veri corpus'unu taşıyarak, klasik dönem boyunca
yükselmişlerdir. Ve m ode m hümanizmanın insanı hiç kuşku
suz, bu önemsiz şeylerden doğmuştur8.

6 E. Geoffroy Saint-Hilaire bu açıklamayı Bonaparte·a atfet�ktedir, No
ıions synıhllİtfWS ti iıislorİlfııts ılt plilosoph� nııııırtlle 'in Ciriş'ine dair.
7 J.B. Treilhard, Motifs ılu coü d 'insın.ıcıi.on criınintlle , 1808, s, 14.
8 Örnekleri askeri, tıbbi, eğitsel ve endüstriyel kıınunlardan seçecel:lm.
Sömürgecilik, k61eril:.k, bebek bakımı gibi alanlardan da başka örnekler
verilebilirdi.
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DA(;rrIMLAR SANATi

Disiplin önce bir eylemin mekAn içinde dağıtılması işine
girişmiştir. Bunun için birçok tekniği devreye sokmaktadır.
1 . Disiplin bazen çitlemeyi; diğer hepsine nazaran tür
deş olmayan ve kendi üzerine kapalı olan bir alanın özel
leştirilmesini talep eder. Disipline yönelik monotonluktan
korunmuş olan yer. Serserilerin ve sefillerin büyü k ''kapatıl
maları" olmuştur; bu kapatılmalardan daha gizli, ama daha
kurnazca ve daha etkili olanları da olmuştur. Kolejler: ma
nastır modeli kendini buralarda yavaş yavaş dayatmıştır;
yatılılık en sık rastlanılan değilse bile, en mükemmel eğitim
yöntemi olarak gözükmektedir; Lois-le-Grand lisesinde, bura
sı Cizvitlerin aynlmalarından sonra örnek bir kolej haline ge
tirildiğinde, yatılılık zorunlu hale getirilmiştir9 • Kışlalar:
orduyu, şu serseri kitleyi sabitleştirmek; ya�ma ve şiddet ha
reketlerini engellemek; geçen bir:iklere dayanamayan halkı
sakinleştirmek; sivil otoritelerle çatışmaları önlemek; asker
den kac;malan durdurmak; harcamaları denetlemek gerekir.
1719 kararnamesi Güney Fransa'da daha önceden düzene so
kulmuş olanlarının benzeri yüzlerce kışlanın yapılmasını
hükme bağlamıştır; burada kapalı tutma katı bir biçimde ola
caktır: "Hcrşey on ayak yüksekliginde olan ve herbir kenar
dan on ayak uzaklıktaki adıgeçen bölümleri çevreleyecek
olan bir duvarla çitlenecek ve kapa tılacaktır" -ve bu iş, bir
likleri ''düzen ve disiplin" içinde tutmak için yapılmaktadır
"ve bundan subay sorumludur"-10 . 1 745'ce yaklaşık 320 kentte
kışla vardır; ve kışlaların 1 775'teki toplam kapasiteleri
200.000 kişi olarak tahmin edilmektedir 1 1 • Dağınık atelyele9 Krş. , Ph. Aric}s, L 'Enfıını ti 1A fanill.t , 1960, s. 303-313 Le C. Sayders, Lıı
Pld.ııgog� m frrınu ıııır XVII t ti XVIl/t siecltS , 1965, s. 35-41 .
1 0 L 'Ordonnıınu militııirt, c.XII, 25 Eylül 1719, Krş. Levha no.5.
1 1 Oaisy, le Royııwme dt Frımu , 1745, s. 201-209, 1775 tarihli yazan bllln
meyen muhtıra (Savaş arşivi, 3689, f. 1 56). A. Navereıu, Le Logmınıı ti
les wstensilts dts gms de gı.ıem de 143i • ııl 1 789 , 1 924 s. 1 32-135. Krş.
Levha no. 5 ve 6.
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rin yanı sıra, hem türdeş, hem de sınırlan belirli olan büyük
manüfaktür alanlan gelişmektedir: önce bir araya getirilen
manüfaktürler, sonra X\/111. yüzyılın ikinci yansında fabri
kalar (Chau"ssade dökümhaneleri Ni�vre ile Loire arasında
yer alan Medine yanmadasının tümünü kapmakt.adırlar;
Wilkinson 1 77l'de lndret fabrikasını kurmak için Loire üze
rinde kazık çakarak ve toprak doldurarak, bir ada meydana
getirmiştir; Toufait, Le Creusot fabrikasını yeniden biçimlen
dirildiği Charbonniere vadisinde inşa etmiş ve hatta fabri
kanın içine işçi lojmanlan bile koymuştur); bu bir ölçek deği
şimidir, aynı zamanda yeni bir denetim tarzıdır. Fabrika açık
bir şekilde manastıra, kaleye, kapalı bir kente benzemekte
dir; muhafız "kapıları ancak işçiler girerken açacaktır ve
çalışmalann başladığını bildiren zil çaldıktan sonra bundan
bir çeyrek saat sonra kimsenin içeri girme olanağı olmaya
caktır; gün bitiminde atelye şefleri anahtarlan manüfaktürün
kapıcısına teslim etme durumundadırlar, o da bunun üzerine
kapılan yeniden açmaktadır 1 2 . Bunun böyle olmasının nedeni,
üretim güçlerinin yoğunlaşmalannın ölçüsünde, bu durumdan
en c;ok avantajı sağlamanın ve bu yoğunlaşmanın sakıncalannı
önlemenin (hırsızlık, çalışmanın kesilmesi, kanştırıcı faa
liyetler ve "komplolar"); malzeme ve aletleri korumanın ve
emek gücüne egemen olmanın söz konusu olmasıdır: "sağlan
ması gereken düzen ve asayiş, manüfaktürün yönetimiyle gö
revli ortağın işçilerin içine sızabilecek suiistimalleri önleye
bilmesi ve bunlara çare bulması ve bunların gelişmelerini
daha ilkesinden itibaren durdurabilmesi için, tüm işçilerin
aynı çatı altında toplanmalannı gerektirmektedir" 13•
2. Fakat "çitleme" ilkesi disipline yönelik aygıtlar
içinde ne sabit, ne vazgeçilmez, ne de yeterlidir. Bu aygıtlar
mekanı daha esnek ve daha ince bir şekilde işlemektedirler.
12 Projtı de rtslnnnıı poıır l "«iirie d"AnıboiK , Ulisal Arşivler, f. 12 1301.
13 Angers'deki yelken bezi imalathanesine ilişkin olarak krala verilen
muhtıra, iıı , V. Dauphin, R«lrndıes sıır l'iııı:fıısırv talile m Anjoıı , 1913,
s.199.
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Ve öncelikle de temel yerleştirme veya çerçeveleme ilkesine
göre. Her kişiye kendi yeri; her yere bir kişi. Gruplar halin
deki dağıtımdan kaçınmak; ortaklaşa yerleşimleri çözmek;
karmaşık, kitlesel veya elden kaçan çoğulluklan çözümle
mek. Disiplin mekanı, dağıtıma tabi tutulacak ne kadar
beden veya unsur varsa o kadar parsele ayrılmaya yönelmek
tedir. Belirsiz dağıtımların, bireylerin denetimsiz kaybo
luşlannın, karmaşık dolaşımlarının, yararsız ve tehlikeli
pıhtılaşmalarının sonuçlarını ortadan kaldırmak ger�kmek
tedir; kaçış-karşıtı, serserilik-karşıtı, yığılma-karşıtı tak
tikler. Mevcuttan ve namevcutlan belirlemek, kişilerin nere
de ve nasıl bulunacaklannı bilmek, yararlı iletişimler kur
mak, diğerlerine son vermek, herkesin hal ve gidişini her an
gözetim altında tutabilmek, nitelikleri ·ve liyakatleri ölçe
bilmek söz konusudur. Demek ki bilebilmek, egemen olabilmek
ve kullanabilmek için usuller söz konusudur. Disiplin analitik
bir mekanı örgütlemektedir.
Ve burada da eski bir mimari ve eski bir dinsel usulle
karşılaşmaktadır: manastırların hücresi. Tahsis ettiği hücre
ler tamamen ülküsel hale gelseler bile, disiplinlerin mekanı
her zaman derinliği itiba riyle hücreseldir. Belli bir çile
keşlik yaklaşımı "bedenin ve ruhun gerekli yalnızlığı" de
mekteydi: en azından bazı anlarda kendi iç dürtülerine ve
belki de tanrının katılığına karşı tek başlarına göğüs germek
zorundadırlar. "Uyku ölümün imgesidir, yatakhane mezann
imgesidir ... yatakhanelerin ortak olmasına rağmen, yataklar
öyle bir şekilde yerleştirilmişler ve perdelerle o kadar tam
bir şekilde kapatılmışlardır ki, kızlar birbirlerini görmeden
kalkabilir ve yatabilirler" 1 4• Ama burada da hala çok kaba
bir biçim söz konusudur.
3. işlevsel yerleşimler kuralı disipline yönelik kurum
larda, mimarinin genel olarak birçok kullanıma uygun ve
hazır olarak bıraktığı bir mekanı yavaş .yavaş düzene soka14 Rlg�nt pou, la commuMwtl ıus filles du Son Pıut�, , in , Delamare,
Tnıiıl'de Polia, Kitap 111, başlık v, s. S(Jl. Ayrıca bk7.,. levha no. 9.
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caktır. Bel irgin mekAnla r yalnızca göz etim altında t utma,
tehlikel i il.:tiş imleri ko partma ihtiyacına ceva p vermek için
değil, aynı zamanda yara rl ı b ir mekAn ya ra tmak için d e
tanımlanmaktadır. B u s ü reç hastanel erd e, özell ikle o rdu ve
bahriye hastanelerinde old ukça açıkça o rtaya çıkmaktadır.
Fransa'da Roch efort deney yeri ve örnek ola rak iş görmüşe
be nzemekted ir. B ir l iman ve b ir askeri l iman; mal dola 
şımlan, iyil ikle veya zo rla askere alınmış insanla r, t eknele
re inen b inen d�nizciler, hastalıklar ve salgı nlarla birl ikte
b ir asker kaça kl ığı, kaçakçılık, s iray et yerid ir: tehlik el i
karışımlar ka vşağı, ya sak dolaşımlann k esişme yeri. Demek
ki bahriye hastanesi teda vi etmek zorundadır, ama bunu ya
pab ilmesi için bir filtre ol ması, enseleyen ve çerçeveleyen b ir
d üzenek olması gerek mektedir; yasadışılığın ve kötül üğün
kanşıklığını çözerken, bütün b u hareketl il iğe ve kaynaşmaya
egemen olması ge rekmektedir. Hastal ıklann ve salgınlann
tıbbi ola rak göz.etim altında tutul malan, b urada b ir d izi baş
ka denet imle dayan ışma içindedir: asker kac;aklan üzerinde
askeri denetim ,. malla r üzerinde vergi denet imi, ilaçla r, ta
yınlar, kayıpla r, iyileşmeler, öl üml er, dan ışıkl ı dövüşler
üzerinde idari denetim. Buna bağlı olara k, mckAnın sıla sı
kıya paylaştın lması ve kapatılmas ı ihtiyac ı. Rochefo rt'da
alınan ilk tedbirle r in sanla rdan çok n esnel c-ri; hastala rdan
çok değerl i malları kapsamaktaydı. Verg isel ve ekonom ik
gözetim d üzenlemeleri, tıbbi gözlem tekn ikl erini öncelemek
tedirler: ilaçla rın kapalı sandıklara y erleştirilmel eri, b un
lann k ullanım sicilleri; b iraz sonra g erçek hasta sayısını,
b unlann k iml iklerin i, bağlı b ul undukları b irl ikleri bel irle
mek üı.ere devreye bir sistem sokulmuştur; sonra b unlann gidiş
gel işleri yö netmel iğe bağlannuştır, bunla r a rtık kend i koğuş
lannda kalmaya zo rlanmaktadırlar; h er ya tağa içinde ya
tanın adı bağl anmıştır; tedavi gören h er kişi hek im in viziti
sırasında gözden geçireceği bir sicile kaydedilmektedir; daha
sonra sari hastalığı olanlann tecrit ed ilmeleri, ayn yatakla r
ortaya çıkaca kbr. Yönetsel ve siyasal b ir me kan ya vaş yavaş
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teda vi me kAnıy la eklemleşmek tedir; bu me kAn bedenle ri,
hasta lık ları, be li rti le ri , haya tla rı ve ö lçümle ri bi reysel
leştirmeye yönelmek tedir; çakıştınlan ve ö zenle ayn tutulan
özgüllüklerin gerçek bir tablosunu o luşturmak tadır. Disiplin
den, tıbbi olarak yara rlı bi r mekan doğmak tadİr.
Bireyselleş ti rici çe rçe ve leme i lkesi XV III. y üzyılın so
nunda o rtaya çıkan fabrikala rda ka rmaşık hale gelm iş tir.
Aynı anda hem bi reyle rin tecrit edilebilecekle ri ve y erlerinin
bilinebileceği bir mekAnın içinde ki dağılım lannı, hem de bu
dağı lımı ken di talepleri olan bir üretim aygıtıyla e klem
leştirmeyi sağlamak söz konusudur. Bedenlerin dağılımı ,. üre
tim aygı tının mekAnsal düzen lenişini ve çeşi tli faa liyet bi
çimle rini, "pos ta la r" ha lindeki dağılım i çinde bi rbirlerine
bağ lamak gerekmek tedir. Jouy'daki Obcrkampf man üfa'ktürü
bu i lkeye uymak tadır. Bu man üfak tür hcrbir büyük işlem tipi
ne göre uzmanlaşmış bir dizi a tclyedcn oluşmaktadır: bas-
kıcılar, renk lendi rici le r, boyacılar, resim fı rçasıyla ça lışan
lar, oymacıla r, boya i ma la tçı lan için a tclycle r. Bi nalann
1791'de Toussaint Barre tarafından inşa edilmiş o lanı yüz on
me tre uzunluğundadı r ve üç ka tlıdır. Zemin katın büyük bö
lüm ü blok baskıya ayn lmış tı r; 88 penceresi o lan sa l<;mda iki
sıra halinde yerleştirilmiş 132 masa va rdır; her baskıo, renk
le ri hazırlamak ve yaymakla göre vli "çekici "siy le birlik te
bir masada çalışmak tadır. He r masanın ucunda, işçinin bas-
tığı bezi kuruması i çin yerleştirdiği bir cins kafes bulu nmak
tadır15. Atelyenin anayolu üzerinde i ler leyerek hem genel,
hem de bireysel bir gö7.etim yapmak mümkündür. işçinirı me v
cudiye tini, işine gös te rdiği ö zeni, işinin ni teliğini farketmek;
i şçileri bi rbirle riyle kıyaslamak, on la rı bece ri ve hızlanna
göre sınıflandırmak; imalatın birbirini iz le yen safhala rını
takip e tmek. Bütün bu dizi hali ne ge tirmele r sürek li bir tablo
o luş turmaktadırlar: burada bütün kanşıklık la r çöz ülmek-
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tedir 16: yani üretim bölümlere aynlmakta ve çalışma süreci
bir yandan temel safhalara, aşamalara veya işlemlere göre,
diğer yandan da bu işleri yapan bireylere, kendilerini bu
işlere veren tekil bedenlere göre eklemleşmektedir: bu gücün
her değişkeni -güç, hız, beceri süreklilik- gözlenebilmekte,
böylece belirlenebilmekte, değerlendirilebilmekte, muhase
beleştirilebilmekte ve onun özel ajanı olana aktanlabilmek
ted ir. Böylece tekil bedenler dizisinin içinden tamamen oku
nabilir şekilde olmak üzere cımbızla çekilen emek gücü, birey
sel birimler halinde çözümlenebilmektedir. Üretim sürecinin
böl ümlere aynlmasının altında, büyük endüstirinin doğumu
sırasında bu bölünmeyle birlikte, emek gücünün bireyeselleş
tirici bölünmesi de bulunmaktaydı; disiplin merakının dağılı
mı, Q>ğu zaman bunlann ikisini de sağlamıştır.
4. Disiplinde unsurlar aralannda değiştirilebilir nite
liktedirler, çünkü bunlann herbiri bir dizi içinde işgal ettiği
yerle ve onu diğerlerinden ayıran açıklıkla tanımlanmakta
dır. Burada birlik böylece ne alan (egemenlik birimi), ne yer
(yerleşme birimi) değil de, merttbt olmaktadır: bir sıralan
dırma içinde işgal ettiği yer, bir satır ile bir sütunun kesiş
tikleri nokta, birbiri pcşisıra gerçekleşebilecek bir aralıklar
dizisinin içindeki aralık. Disiplin mertebe sanatı ve düzen
lemelerin dönüşümü için bir tekniktir. Onlan köklü kılmayan,
ama paylaştıran ve bir ilişkiler ağı içinde dolaşıma sokan bir
yerleştirme aracılığıyla bireyselletirmektedir.
''Sınıf" örneğini ele alalım. Cizvit kolejlerinde hem ikili,
heM de kitlesel olan bir örgütlenme o tarihlerde hala görül
mekteydi; iki veya üç yüz kadar öğrencisi olanabilen sınıflar
ona rlı gruplara aynlmışlardı; bu gruplann herbiri başlannda
onbaşılan olduğu halde bir Roma ve Kartaca kampına yer
leştirilmişlerdi; her onluğun rakip bir onluğu bulunmaktaydı.
16

180

l<J1,. La Mftherie'nin Le Creusot'yu ziyaretinde 90yledllderi: ·su kadar
güzel bir kuruluş ve bu kac:w � miktarda farklı iş için binalann,
çalı1ma esnasında l�ler arasında kan1ıklık olmaması için yeteri
kadar geniş ol.malan gerem·, /ounw ılt plrys� , c. XXX , 1787, s. 66.

Genel biçim savaş ve rekabet biçimiydi; çalışma, öğrenim, sı
nıflandırma iki ordunun çarpışması boyunca, düello biçiminde
gerçekleşmekteydi; bu yükümlülükler bir kampın zafer veya
bozgunlarını sağlamaktaydı; ve öğrenciler kendilerine, her
kesin işlevine ve kendi onluğundaki üniter grubun içinde sa
vaşçı olarak sahip olduğu değere denk düşen bir yer aynldı
ğını gönnekteydiler ı7• Zaten bu Roma oyununun ikili rekabet
idmanları ile; mertebesi, heyerarşisi, piramid bic;imindeki
gözetimiyle birlikte legion örgütlenmesinden ilham alan me
kJnsal bir düzenlemeyi birbirlerine bağlamaya izin verdiği
de kaydedilebilir. Roma modelinin Aydınlanma c;ağında c;iftc
bir rol oynadığını unutmamak gerekir; cumhuriyctc;i c;chrcsi
altında bizatihi özgürlük kurumuydu; askeri c;ehrcsi altında
ise disiplinin ideal şemasıydı. XVIII. yüzyılın ve Dcvrim'in
Roma'sı, Senato'nun ama aynı zamanda legion 'un Roma'sıdır;
Forum'un, ama aynı zamanda kampların Roma'sıdır. Roma'ya
yapılan atıf, yurttaşlık konusundaki hukuki ideali ve disip
lin sağlama usullerinin tekniğini imparatorluk dönemine ka
dar ikircikli bir şekilde taşımıştır. Cizvit kolejlerinin sürekli
olarak oynadıktan antik oyunda, her halükarda tamamen
disipline yönelik olan nokta, bu oyun ic;inde yer alan düelloya
ve savaş taklidine yönelik olan noktaya üste gelmiştir. Okul
mekanı yavaş yavaş -ama özellikle 1762'den sonra- gevşe
ll'\Cktedir; sınıf türdeş hale gelmektedir; artık yalnızca, öğ
retmenin gözü önünde birbirlerinin yanında hizaya giren bi
reysel unsurlardan meydana gelmemektedir. "Mertebe" XVIII.
yüzyılda, bireylerin okul düzeni içindeki büyük dağılım
biçimini tanımlamaya başlamıştır: sınıfta Öğrenci sıraları,
koridorlar, avlular; herkese her ödev ve her sınama ic;in atfe
dilen mertebe; öğrencinin haftadan haftaya, aydan aya, yıl
dan yıla elde ettiği mertebe; sınıfların yaş sırasına göre bir
birleri ardına hizaya sokulmalan; öğretilen konulann, ele
alınan sorulann artan bir güçlük düzeni içinde birbirlerini iz17

Bkz. C. de Rocheınonteb: , Un colllp ın, XVI/ e sitck , 1889, c. ili, s. 94 vd.
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lemeleri. Ve bu zorunlu sıralamalar bütünü içinde her öğrenci
yaşına, performansına, hal ve gidişine göre bazen şu, bazen de
bu mertebeyi işgal etmektedir; bu gözlerden oluşan diziler üze
rinde sürekli yer değiştirmektedir -bu gözlerden bazıları
ideal olup, bir bilgi veya yetenek hiyerarşisini belirlemekte;
diğerleri de bu değerler ve liyakatler dağılımını sınıf veya
kolej mekAnının içinde maddi olarak gösterme durumunda ol
maktadırlar-. Bireylerin, sıralı aralıklann vurgulu hale ge
tirdikleri bir mekanda birbirlerinin yerine geçtikleri sürekli
bir hareket.
Dizisel bir mekanın örgütlenmesi, ilk öğretimin en büyük
teknik değişimlerinden biri olmuştur. Bu değişimin, geleneksel
sistemin (öğretmenle birkaç dakika çalışan bir öğrenci, bu
arada bekleyenlerin kanşık grubu aylak ve gözetimden yok
sun olarak kalmaktadır) aşılmasına olanak vermiştir. Birey
sel yerleri ayırarak, herbirinin denetlenmesini ve herkesin
eşanlı çalışmasını mümkün kılmıştır. Yeni bir öğrenim zamanı
ekonomisini düzenlemiştir. Okul mekAnının öğreten bir maki
ne olarak, ama aynı zamanda gözeten, hiyerarşik hale geti
ren, ödüllendiren bir makine olarak da işlev görmesini sağ
lamıştır. J.-B. de La Salle mekansal dağılımı sayesinde, aynı
anda bütün bir ayınmlar dizisini sağlayabilecek bir sınıf
düşlemektcydi: öğrencilerin ilerleme derecelerine göre, herbirinin değerine göre, karakterlerinin iyi veya kötü olmasına,
özen gösterme derecelerine göre, temizliklerine göre ve ebe
veynlerinin servetine göre. Öyleyse sınıf, öğretmenin özenli
"tasnif edici" bakışları altında, birçok girişi olan tek bir bü
yük tablo oluşturacaktır: "Bütün sınıflarda, bütün derslerin öğ
rencilerine aynlmış yerler olacaktır, böylece aynı derse men
sup olanların hepsi hep aynı ve sabit bir yere yerleştirilmiş
olacaklardır. En yüksek derslerin öğrencileri duvara en yakın
sıralara yerleştirileceklerdir, ve sonra da diğerleri ders sıra
sına göre sınıfın ortasına doğru gitmek üzere yerleştirile
ceklerdir. Öğrencilerden herbirinin belirlenmiş bir yeri olacak
ve bu öğrencilerden hiçbiri okullar müfettişinin emri ve nzası
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ol madan burayı ne b ırakacak , ne de değiştirecek tir''. Öyle bir
dü zenleme yapılmal ıdır ki, "e beveynleri ihmalkAr ve bitli
olanlar, temiz ve bitsiz olanlardan aynlsınlar; hafi f ve akl ı
havalarda bir öğrençi usl u ve ağırbaşlı başka iki sinin arasına
ye rleştirilsin, inançsız biri ya yalnız bı rak ılsın , ya da iki
imanlı öğrencinin arasına konuls un" 18•
Disiplinler "hücreleri", "yerler i" ve "s ıralan " örgütler 
lerken , ka rmaşık mekanlar imal etmektedirler; bunlar hem
mimari, hem işlevsel, hem de h iyerarşiktirler. Bunla r sabit 
leşt irmeyi sağlayan ve dolaş ıma olanak veren mekanlardır;
birey sel parçalar ayırmakta ve işlemsel bağlant ıla r kur
maktad ırlar; y erleri belirlemekte ve değe rleri işaret etmek
tedirler; bi reyle rin itaatin i g a ra nt i alt ına almaktadırlar ,
ama ayn ı zamanda en iyi zaman ve ,h areket ekonomisini de
garant ilemekt cdirler. Bunla r ka rma mekanl�rd ır: gerçekt ir 
ler, ç ünkü b inala rın , salonl ann , mobilyaların düzenlenişine
hükmetmektedirler; ama ayn ı zamanda ülkü scld irler, çünkü
kend ilerini şu n itelemeler, değer lend irmeler, hiyerarşiler dü 
zenlemesinin üzerine yan sıtmaktad ırlar. Demek ki ilk büyük
di siplin işlemlerinden b iri, karmaşık, ya rars ız veya tehl ike
li kalabal ıklar ı düzenli çoklukla r hal ine dön üştü ren "c anl ı
ta blola r"ın ol uşt urulmasıd ır. "Tablola r" oluşt urmak , XV I I I .
y üzy ıl bilimsel, siya �) ve ekonomik tekn oloj isin in en büyük
sorunlanndan bi ri olmuştur: bitki ve hay van bahçeleri dü 
zenl emek ve ayn ı zamanda canl ı varl ıkların rasyonel sınıf
landı rmalar ını ya pmak : malla rın ve pa ran ın dolaşımın ı göz
lemek, denetlemek, düzene bağlamak bir ekonomik tablo in �
et mek; insanları teftiş etmek , va rl ıklan nı veya yoklukla rın ı
18

J . - B. de La Salle, Condı.ıite des koles clırltimrus , B.N., Ms 1 1 759, s. 248249. Bundan biraz daha önceleri Batcncour, sınıfların üç bölüme aynl
malarını önermekteydi: ·En şereflisi Latince öğrenenler için ... Tcmbcll�
riri her zaman yol açtıkları karışıklıkları önlemek üzere, tahtalarda
yazıa sayısı kadar yer olması temenni edilir·. Bir başkasında okuma
öğrenenler bulun�khr: zenginler için bir sıra, fakirler için bir sıra, �it
geçmesin diye·. Uçüncü kısım yeni gelenler içln"Kapaslleleri anla
şıldıktan sonra, onlara bir yer verilir· M. 1. D. 8. lnstrı.ıction mltlıodi4 ı.ıe
poı.ır l'lcolt ı,aroissi.ıı/.t , s. 56 -57. Krş., levha no. 1 0 - 1 1 .
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farket mek ve silahlı kuvvetle rin genel ve sürekli bir sicilini
oluşt urmak; hasta la n dağ ıt mak, onlan diğerlerinden a yır
mak, hastane mekanını titizlikle bölüm lere a yırmak ve has
talıkla nn sist ematik bir tasinifini ya pmak: iki kurucu unsu
run -dağıhm ve çö züm le me, denetim ve anlaşılabilirlik- bir
birleriyle dayanışma içinde olduğu bir sürü ikiz işlem. Çoğulu
ö rgüt le mek, onu kat etmek ve ona egemen olmak için kendine
'"
bir a raç sağlamak söz kon usudur; ona bir '"düzen dayatmak
söz kon usudur. Tıpkı Guibe rt'in sözün ü e ttiği ordu kom utanı
gibi, doğabilimci, he kim, iktisatçı da "a zamet karş ısında
kö rleşmiş, kalaba lık tara fından serseme döndürülm üştür...
nesnelerin çokluğundan kaynaklanan sa yısız bileşim, çok sa
yıdaki dikkatin biraraya ge lm esi on la nn güçlerinin üzerinde
bir yük oluşt urmakt adır. Mode m sa vaş bilimi m ükem mel
leşerek, ge rçek ilkelere yaklaşa rak da ha basit ve da ha az zor
hale ge lebilir"; ordular "ben zeşen, he r ha rekete uyabilen
basit ta ktikler le ... hare ket ettirme ve yöne tme açısından da
ha kolay olacakla rdır" 19 • Ta ktik, insan la nn me kinsa l dü
zen len mesi ve b un un ta kibi; sın ıflandırma bilimi, doğa l var
lıklann disiplinscl mekAnı; e konomik tablo, zenginliklerin
düzenli hare keti.
Fa kat tab lo b u farklı sicillerde aynı işle ve sahip değil
dir. Ekonomik düzeni içinde miktarlann ö lçül�ne ve hare
ket le rin çö züm len mesine izin ve rmektedir. Sın ıflandırma bi
limi biçimi alt ında, nitelik be lirleme (ve b una bağlı olarak
bireysel ö zgüllükleri azaltma) ve sınıflar oluşturma (yani sa
yı kab ulle rini dışta b ıra kma ) işlevine sahiptir. Ama tab lo
haline getirmenin disipline yöne lik dağıtım biçimi albnda ki
işle vi, bun un tersine çoğunluğu kendi için işlemek, onu dağıt
mak ve ondan m ümkün en fazla sonucu e lde e tmektir. Doğanın
sınıflandınlm ası ka rakte rden kategoriye giden e ksenin üze
rinde yer alırken , disipline yönelik taktik a ynı a nda h em bi
reyin birey olara k nite liğinin be lirle nmesine, hem de belli bir
19
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çoğulluğun düzene sokulmasına olanak vermektedir. Bu taktik
aynı unsurlardan meydana gelen bir bütünü n d enetimi ve kul
lanımının birinci koş uludur: "hücresel" d enilebilecek bir ikti
dann bir mikrofiziği için taban.

FAALİYETİN DENETİMİ
1 . Zaman kullanımı eski bir mirastır. Manastır c emaatle
ri hiç kuşkusuz onun kah bir modelini önermişlerdi. Bu model
h ızlı bir şekilde yayılmış br. Bunun ü ç süreci -vurgulu nokta
lan be lirlemek, be lirgin meşg u liy etlerin y ap ılmasını zorla
mak, tekrar de vrelerini ayarlamak- kolejlerde, atelyelerde,
h astanelerde çok erkenden ortaya çıkmış br. Yeni disiplinler,
eski şemalan n içine ye rleştirirlerke n zahme t çekmemişlerdir;
eğitim kurumlan ve yardım kuruluşlan, çoğu zaman birer ek
lentisi oldukları manast ırlan n hayat tarzlarını ve d üzenli
liklerini sü rdü rmekteydiler. Endü striyel dönemlerin katılığı,
uz un sü re dinsel bir eday a sahip olmuştur; XVII. yüzyılın bü
yük manü faktü rle rinin yönetme likleri, çalış manın vurgusunu
verecek olan faaliyetle ri be lirtmekteydiler: "sabahlan işle
rine gelen bütü n kişiler... çalışmaya başlamadan önce ellerini
y ıkayacak, çalışmalarını Tanrıya adayacak, haç çıkartac ak
lar ve sonra çalışmaya baş layacaklardır"20; ama XlX. yüzyıl
da kır insanlan endü striy el alanda istihdam edilme k istenil
diğinde, onları atelyelerde çalış maya alıştırmak üzere, h ala
tarikat yöntemlerine başvurulduğu görülecektir; işçiler "fabri
ka-manastırlar"da çe rçevelenmektedirler. Maurice d 'Orange
ve Gustav Adolfün p rotestan ordulan ndaki büyü k askeri di
sip lin, iman faaliyetleriy le vurgulanan ritmik bir zaman bo
yunca oluşmuştur; Boussanelle bundan çok daha sonralan bile
"manasbnn bazı mükemmel y anlarının" orduda bulunması ge
rektiğini söy lemekteydi21 • Dinsel tarikat lar yüzy ıllar boyun20 Saint-Maw iınalalhanesi yönetıneliginin 1. maddesi..
21 L de Boossanelle,
Bon ı,ıiliıaüc , 1710, 5.2. lsve,ç ordusundaki disipli-
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ca disiplin üstatlan olmuşlardır; bunlar zaman zaman büyük
ritm ve düzenli faaliyet teknisyenleiiydiler. Fakat disiplin
ler miras aldıklan bu zamanı düzenleme usullerini değiş
tirmişlerdir. Önce onlan incelterek. Arbk zaman çeyrek saat,
dakika, saniye cinsinden hesaplanmaktadır. Tabii ki orduda:
Guibcrt, fikir babasının Vauban olduğu kronometreli ahş ta
limlerini sistematik olarak uygulatmıştır. ilkokullarda za
manın bölümlere aynlması giderek sıradan bir iş haline gel- ,
miştir; faaliyetler hemen karşılık verilmesi gereken emirler
tarafından kuşahlmıştır: "saatin son çalışında bir okul çocu
ğu bir zil çalacaktır ve bütün öğrenciler hemen diz çökecekler,
kollan kavuşmuş ve gözleri yere doğru inik olacaktır. Dua
bittikten sonra bir ikinci zil çalınarak, onlara lsa'ya selam
işareti yapmalan ve üçüncüsüyle de oturmalan emri verile
cektir"22. XIX. yüzyılın başında, karşılıklı yardımlaşma oku
lu için şöyle bir zaman kullanımı önerilecektir: saat 8.45'te
öğreticinin girişi, 8.52'de öğreticinin çağrısı, 8.56'da çocukla
nn girişi ve dua, 9'da sıralara oturma, 9.04'te taştahta üze
rinde ilk çalışma, 9.08'de diktcnin bitişi, 9.1 2'de taştahta
üzerinde ikinci çalışma v.s.23• Ücretli emeğin yaygınlaşması
da kendi cephesinden zamanının sıkı bir çerçevelenişine yol
açmıştır: "işçilerin zilin çalınmasından sonra onbcş dakika
dan daha fazla bir süre geç kaldıktan olursa ... 24; "kalfalar
dan iş sırasında çağınlıp, beş dakikada n fazlasını kaybede
ni ... "; "işininin başında tam saatinde olmayan ..."25• Ama aynı
zamanda, kullanılan saatin nitelikli olması da sağlanmaya
çalışılmaktadır: kesintisiz denetim, gözetmenlerin baskısı,
rahatsız edecek veya dikkat dağıtacak herşeyin iptali;
nin dinsel karakteri hk. bkz, � S:Mlish DiscipliM , Londra.. 1 632.
22 La Salle, op.cit ., 27-28
23 Bally, zikr., R.R. Tronchot. L 'Eıutigıımınıt mulwel m fra,ıa , daktilo tez,
1, s. 221.
24 Projd de rigkrnmt ,oıır Y fGbriıJw ıı:f 'ı\mboise , madde 2, Ulusal Arş. , f
12 1301. Bunun parça başına çahpnlar için de geçerli olduğu belirtil·
mi�.
25 M .S. Oppenheim imalathanesi geçid yönetmeliği, 1 809, md. 7-8, in;
Haycm, Mlmoires eı docı,maıts pour rnıt11ir ·.ıı l'Jıi5ıoirt ıı:fu annfflD'u.
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bütünsel olarak yararh bir zaman oluşturmak söz konusudur:
"çalışma sahasında kal falan · hareketlerle veya başka bir
şekilde eğlendirmek, hangisi olursa olsun oyun oynamak,
yemek yemek, uyumak, hikaye veya komiklikler anlatmak
bilhassa yasakhr"26; ve hatta yemek molasında bile "hiçbir
söylev çekilmeyecek, öykü veya macera anlatılmayacak ve
yahut işçileri çalışmalarından uzaklaşhracak herhangi baş
ka bir görüşme yapılmayacaktır"; "işçilerin hangi bahaneyle
olursa olsun, manüfaktüre şarap getirmeleri ve atelyelerde
içmeleri bilhassa yasaktır".27 Ölçülen ve ücret ödenen zaman,
aynca hiçbir saf olmayan yanı ve hatası olmayan bir zaman,
iyi kaliteden bir zaman olmalı, beden onun bütünleşmesi
boyunca, faa liyetine karşı titizlik göstermelidir. Kesinlik ve
titizlik, düzenlilikle birlikte disipline yönelik zamanın te
mel erdemleridir. Fakat en yeni olan husus burada değildir.
Başka usuller, disiplinler konusunda daha da karakteristiriktirler.
2. Eylemin zamansal yogunlaşması. Bir askeri birliğin
yürüyüşünün denetlenmesinin iki yolu olsun. XVII. yüzyıl başı:
"askerleri sıra halinde veya tabur nizamında yürütürken,
trampetin ritmine uygun yürümeye alıştırmak ve bunu yapmak
için, bütün birliğin aynı ayağı aynı anda kaldırması için sağ
ayaktan başlamak gcrekir"28• XVII. yüzyıl ortasında dört cins
adım: "küçük adımın uzunluğu bir ayak; normal adımınki, çift
adımınki ve yol adımınınki iki ayak olacaktır, bu adımlann
hepsi bir topuktan diğerine ölçülecektir; sürelere gelince,
küçük adımınki ve olağan adımınki bir saniye olacak, bu süre
içinde iki çifte adım atılacaktır; yol adımının süresi bir sa
niyeden biraz fazla olacaktır. Eğik adım da aynı bir saniye
lik aralıkta atılacaktır; bu adım bir topuktan diğerine en
fazla 18 parmak olacaktır ... ileri doğru normal adım baş dik
ve gövde düz tutularak, sırasıyla herbir bacak üzerinde den26 M.S. Oppeinhcim ... yönetmeliği, md. 16.
'17 Projet... Aınboise , md. 4.

28 L de Monıgommery, ap.rit . , s. 86.
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gelenerek ve diğerini ileri atarak, dizin arkası dik tutularak
uygulanacaktır; ayak bumu, üzerinde yürünecek zemini gös
terişsiz bir şekilde yalaması ve yere konulması için biraz dışa
dönük ve alçak olacakhr, böylece ayağın her parçası zemine
değecek, ama oraya çarpmayacaktır"29• Bu iki talimat ara
sında yeni bir zorlama demeti, jest ve hareketlerin bölünme
sinde yeni bir kesinlik denemesi, bedeni zamansal emirlere
uyarlamanın başka bir biçimi devreye sokulmuştur.
1766 talimnamesinin tanımladığı, bir zaman kullanımı
değildir -bir faaliyet için genel bir �ve-; onun tanımladığı
dıştan dayatılan, ortaklaşa ve zorunlu bir ritmden daha fazla
birşcydir; bu bir "progr.ım"dır; eylemin kendinin yoğunlaş
masını sağlamaktadır; onun akışını ve safhalannı içeriden
denetlemektedir. Jestleri ölc;en veya vurgulayan bir emir bi
çiminden, onlan bütün bağlamışlan boyun� zorlayan ve des
tekleyen bir dokuya geçilmiştir. Bir cins anatomik-kronolojik
davranış şeması kendini tanımlamaktadır. Eylem, unsurlan
na bölünmüştür; bedenin, kol ve bacaklann, eklemlerin konumu
tanımlanmıştır;her harekete bir yön, bir genişlik, bir süre
tahsis edilmiştir; bunlann birbirlerini izleme düzeni hükme
bağlanmıştır. Zaman bedene nüfuz etmekte, ve onunla birlikte
iktidann tüm kıh kırk yaran denetimleri de nüfuz etmekte
dirler.
3. Buna bağlı olarak, beden ile jr::;lin lurcwyun ü,ine 5,0kulması. Disipline yönelik denetim yalnızca bir dizi tanım
lanmış jestin öğretilmesi veya dayatılmasından ibaret de
ğildir; bu denetim bir jest ile onun etkinlik ve hızlılık koşulu
olan bedenin bütüncül tutumunun arasındaki en iyi ilişkiyi
dayatmaktadır. Zamanın iyi kullanılmasına olanak veren
bedenin iyi kullanımında, hiçbir şey aylak veya yararsız ola
rak kalmamalıdır: herşey istenilen hareketin desteği olmaya
davet edilmelidir. iyi bir disipline sahip bir beden, en küçük
hareketin işlemsel bağlamını meydana getirmektedir. ôme-
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ğin iyi bir yazı bir jimnastiği gerektirmektedir -sağlam şifresi
bedeni ayak burnundan işa ret pannağının ucuna kadar tümüy
le k uşatan koskoca bir rutin-. "Bedeni dik biraz sola doğru
dönük ve ya hk ve olabildiğince öne eğik tutmak gerekir, öy
lesine ki dirsek masaya dayanınca, çene_gö rüşü engellemeye
cek bir şekilde yumruğa daya nsın; sol bacak masanın alhnda
sağ bacaktan biraz önde olsun, çünk ü bu konumda yalnızca
daha h ızlı yazmakla kalınmaz, aynı zamanda kamı masaya
daya ma a lışkanlığı kadar sağ lığa zarar lı bi rşey olamaz; sağ
ko lun dirsekten ele kadar olan kısmı masanın üzerine konul
malıdır. Sağ kol vücuttan yaklaşık üç parmak uzaklıkta tu
tulmalıdır, ve üzerine hafifçe konu lacağı masada n beş par
mak kadar o lan kısmı masanın üzerin e konulmalıdır. Sağ ko l
vücuttan yaklaşık üç parmak uzaklıkta tutulmalıdır, ve üze
rin e ha fi fç e konulacağ ı masadan beş parmak kada r taşmalı
dır. Öğretm en öğrencilere , ya zarken a lmak veya başka bir
şekilde d üz eltecektir"30 • Disip lin li bir vücut, etkin bir hare
ketin d esteğidir .
4. Bedm-ntsnt eklemleşmesi. Disip lin bedenin ku llan
dığı nesneyle sürd ürmek zorunda olduğ u ilişki lerin h erbirini
tamam lar. B un ların arasında titiz bir çark düze ni kurar.
"Silah öne. Üç ha rekette. Tüfek sağ elle ka ldın lacak, bunu
ycıpcırken :sağ dize nazaran dik bir kunum<lcı tutlTlilk üzere,
vücuda yak laş hnlacaktır , nam lunun ucu göz hizasında ola
cak hr ve tüfek, ko l bedene kem er hizasından yapışırken, sağ
elle vurula rak kavranacaktır. ikinci harekette tüfe k sağ elle
k endi önüne getirelecek, namlu iki gözün arasında di kine du
racak hr, ko l g erginken sağ el onu bilek hizasından kavraya
cak, tetik sipe ri işar et parmağına dayanacak, sol el a rpacık
hizasında o la cak, baş parmak nam lu boyunca kabartma üze
rinde uzahlacaktır. Üçüncü harekette sol el tüfeği bırakarak,
o nu kalça boyunca d üşürecek ; sağ el tüfeği, k undak göğsün
dış ına ve karşısına gelecek şekild e kal_d ıracaktır, bu a rada
30 J. -8. de La SaU-. s. 6.l-64 . Krş. , levha no. 8. ·

dirsek vücuda dayalı, baş parmak kundağa doğru uzanmış, ilk
vidaya dayanmış, horoz işaret parmağına dayanmış, namlu
dik olacaktır'31 • Burada karşınuula, bedenin aletsel şifrelen
mesi olarak adlandınlabilecek şeyin örneği bulunmaktadır.
Bu, bütüncül hareketin iki paralel dizi halinde bölünmesine
dayanmaktadır. devreye sokulacak beden unsurlan dizisi (sağ
el, sol el, elin çeşitli parmaklan, diz, göz, dirsek vs.); kul
lanılan nesnenin unsurlannın dizisi (namlu, arpacık, horoz,
vida vs.); bu şifreleme daha sonra bunlann birbirleriyle bazı
basit hareketlere göre (bastırmak, bükmek) ilişkiye sokmak
ta, sonra da bu ilişkilerin herbirinin belirgin bir yere sahip
olduğu, adeta dinsel nitelikteki yasal bölümü saptamaktadır.
XVIII. yüzyıl askeri teknisyenlerinin "manevra" adını ver
dikleri işte bu zorunlu söulizimidir. Geleneksel reçete yerini
açık ve zorlayıcı hükümlere bırakmıştır. iktidar, bedenle kul
landığı nesne arasındaki temasın tüm yüzeyine sızmış bulun
maktadır, onlan birbirlerine bağlamaktadır. Bir beden-si
lah, beden-alet, beden-makine bütünü oluştunnaktadır. Be
denden yalnızca işaretler ve ürünler isteyen, ifade biçimleri
veya bir çalışmanın ürünlerini isteyen şu boyun eğdifflle bi
çimlerinden, olunabilecek en uzak noktada bulunulmaktadır.
iktidar ta·rafından dayatılan yönetmelik düzenlemesi, aynı
zamanda işlemin inşa edilmesinin yas.asıdır. Ve disipline
yönelik iktidarın şu karakteri işte ortaya böyle çıkmaktadır:
bir vergi toplamadan daha çok sentez, ürüne el koymadan
daha çok üretim aygıtı içinde baskıcı bir bağ olma işlevine sa
hiptir.
5. Tiiketid kullanma, Zaman kullanımının geleneksel
biçiminin altında yer alan ilke esas olarak olumsuzdu; aylak
olmama ilkesi: tanrı tarafından sayılan ve ücreti insanlar
tarafından ödenen bir zamanı boşa harcamak yasaktı; zaman
kullanımı israf tehlikesini önlemeliydi -ahliki kusur ve eko
nomik namussuzluk-. disiplin ise olumlu bir ekonomi düz.en31
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!emektedir; zamanın teorik olarak hep artan bir kullanımı il
kesini koymaktadır. istihdamdan çok, sonuna kadar kullan
ma; zamandan hep daha fazla kullanılır anlar ve her andan
da hep daha fazla yararlı güç çekip almak söz konusudur.
Bunun anlamı, sanki zaman bizzat kendi işleyişi içinde tü
kenmezmişçesine, en küçük anın kullanımının yoğunlaşhnl
masının peşinde koşmanın gerektiğidir; veya sanki en azın
dan, giderek ayrıntılı hale gelen bir iç düzenlemeyle, en yük
sek hızın en yüksek etkinlikle birleştirilebileceği ideal bir
noktaya yönelinebilirmişc;esine zamanın yoğunlaştınlmasına
çalışmanın gerektiğidir. il. Friedrich'in zaferlerinden sonra
Avrupa'nın tümünün taklid ettiği ünlü Prusya piyade talimna
melerinde devreye sokulan, tam da bu teknik olmaktadır32:
zaman ne kadar bölünürse alt birimleri o kadar çoğaltıl
makta, iç unsurları onlan denetleyen bir bakışın altında se
ferber edilirlerken, zamanın eklemleşmesi o kadar bozulmak
ta, bu durumda bir işlemi hızlandırmak veya en azından onu
optimum bir hıza göre ayarlamak o kadar mümkün hale gel
mektedir; bu yüzden eylem zamanının bu talimnameye bağ
lanması orduda çok büyük önem kazanmışhr ve insan faaliye
tinin tüm teknolojisine ilişkin olarak da öyle olmak zorunda
kalacaktır: 1 743 tarihli Prusya talimnamesi silah aşağı in
dirmek için alh hareket, devirmek için dört hareket, omuza
ters koymak için onüç hareket vs. öngörmekteydi. Karşılıklı
yardımlaşma okulu da başka araçlarla olmak üzere, zaman
kullanımını yoğunlaştırmak üzere bir aygıt olarak düzenlen
mişti; yapılan bir örgütlenme öğretmenin doğrusal ve birbiri
peşi sıra gelen nitelikteki öğretimini düzenlemesine olanak
vermekteydi: bu örgütleme öğreticilerin ·ve yardımcıların g�
zetimi altında olan çeşitli öğrenci gruptan tarafından aynı
32 Prusya birliklerinin baş,an)an ·ancak dlsiplln1erinln ve eğitlm1mnln
mılkemınelligine· baglanabilir; ·demek ki eğitim biçiminin �i ka
yıtsız kalın.acak birşey değildir. Pnısya'dıı bunun Qzerlnde kırk yıl
boyunca. işin ucunu hiç bırakmayan bir dikkatle çalışıbıuştır· Marechal
de Saxe'tan Argeruon kontuna 25 Şubat 1750 tarihli mektup, Arsenal. MS.
2701 ve Mes: Rlrıt:rit:s , c.11. s. 249. Bkz. , levha no 3 ve 4.
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anda yapılan işlemlerin uyumunu sağl ıyordu; böylece akan
zamanın h er anın ın içinde çok sayıda, a ma b irbirlerine göre
dü zene sokulmuş faal iyetler yer almaktaydı; ve diğer yandan
işaretler , ısl ıklar, emirl er tarafından daya blan ritm, h em
öğret im sü recini h ızlandırmakta h em de h ızl ılığı bir erdem
olarak öğretmek zorunda olan zamansal ölçütleri herkese em
poze etm ekt eyd i11• "bu emirlerin yeg1ne amacı... çocuklan
aynı işlemleri h ızlı v e iyi yapmaya al ıştırmak, b ir işlemden
b ir baş kasına geçişin yol açtığı zaman kayb ın ı, eli çabuk tuta
rak mümkün olduğunca azaltma kbr ..34.
ôte yandan, bu boyun eğd irme tekniğ i boyunca y eni b ir
n es ne oluşmaktadır; bu nesne nöbeti yavaş yavaş mekanik ci
simden -katı nesn elerden oluşan ve imgesi, mükemmel b ir di
siplin düşünü kuranları uzun zaman meşgQI eden hareketlerden
et kilenen cisim- devralma ktad ır. Bu yeni n esne güçleri taşı
yan ve bir sürenin makamı olan doğal cisimdir; kendi düzen

leri ( kendi ı.amanlan, kendi iç koşullan, kendi kunıaı unsur

lan olan özelleşmiş işlemlere uygun cisimdir . Beden yeni ikti
dar mekanizmalannın hedef i hal ine g elir ken, kendin i y eni
bilgi b içimlerine sunma ktadır . Spekülatif fizikten çok icraata
ait olan beden; hayvansal ruhla nn .nü fuz ettiğinden çok otori
te tarafından yoğrulan beden; rasyonel mekaniğe değil de, ya
rar lı bir t erb iy e etmeye konu olan beden; ama bu nedenden
ötürü bu bedenin içinde baz ı doğal talepler v e işlevsel zorla
malar kendil er in i b el irt ecekl erd ir . Guib ert'in fazla sıyla
yapay manevralara yönelttiği eleşt irilerde keşfet tiği budur.
Beden kend ine dayatılan al ıştırmalara direnç göstermekted ir
ve esa s korela sy onlannı bu al ıştırmalar içinde resme tmekte
33 Yazı al�brmuı : ... "'9: Eller diz ılurinde. Bu emir bir 911gırak çalınarak
verilmstedir; 10: eller masada, b8' dik; 1 1 : T8'tahtalan temizleyin:
herkes tahtaslnl twwrükle veya daha iyisi, şerit parçasından btr tam
ponla silmektedir; 12: tahtaları pterin; 13: gOzcQler, ck!sıetleytnlz. Bun
lu astlannın tahtalarına. sonra da kendi be.ııklanndakilere bakacak
lardır. Astlar kendi benklanndakl tahtalara bakmakta ve herkes
yerinde kalmaktadır.·
34 Samuel Bernud, l(arşılılrlr tfilinı bmnırınıa 30 Ekim JBJ6 ıariJıli ,qoır.
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ve uyumsuz olanı kendiliğinden dışarı atmaktadır: "askeri
eğitim okullanmızdan çoğuna girildiğinde, bütün bu askerler
zorla yapbklan hareketler içinde görüleceklerdir; kaslarının
gerildiği ve kan dolaşımlarının kesintiye uğradığı görülecek
tir. i nsan bedeninin doğasını ve yapısının amacını inceleye
lim; bu durumda askere verilmesini açıkça hükmettiği konum
ve davranışı görürüz. Baş dik, omuzlardan ayrılmış ve iki
omuz arasında dik durumda olmalıdır. Ne sağa, ne sola dön
dürülmelidir, çünkü boyun omurları ile bunların bağlı olduk
lan kürek kemiği ansndaki bağlantıya bakınca bu omurlar
dan hiçbirinin, omuzun kollardan birini aynı tarafa hafifçe
bükmeden dairesel bir hareket yapamayacağı ve beden arhk
düz bir konuda olmadığından, askerin öne doğru düz yürüyeme
yeceği ve saf düzeninde bir unsur oluşturamayacağı görülür...
Talimnamenin dipçiğin dayanacağı nokta olarak işaret ettiği
kalça · kemiği herkeste aynı yerde olmadığından, tüfek bazı
larında daha sağda, bazılarında da daha solda taşınmalıdır.
Aynı yapı eşi tsizliğinden ötürü, kişilerin omuzlannın dış k�
siminin az veya çok etli olmasına göre, tetik siperi bedene az
veya çok yapıştırılmış olacaktır vs. "35_
Disipline yönelik usullerin,çağdaş tasnif ve tablo halin
de dökme tekniklerinde nasıl yer sahibi oldukları görüldü; bu
usullerin aynı zamanda bireylere özgü sorunları ve çoğulluğu
işe nasıl dahil ettikleri de görüldü. Aynı şekilde, faaliyetin
disipline yönelik olarak denetlenmesi, bed enlerin doğal me
kanizmalarına ilişkin olarak yapılan tüm teorik veya uygu
lamalı araştırmaların içinde yer almaktadırlar; ama bu de
netimler aynı zamanda bu alanda özgün süreçler keşfetmeye
başlamışlardır; davranış ve ona bağlı olan organik talepler
yavaş yavaş basit hareket fiziğinin yerine �eklerdir. En
ufak işlemlerine kadar itaatkAr olması talep edilen beden,
bir organizmaya özgü olan işleyiş koşullarını göstermekte ve
bunların zıtlaşmalannı ortaya koymaktadır. Disiplinsel ik35 J.A. d4! Cuibert, Es.5ııi ghılrtıl dı ı«t� , tm., 1, s. 21-22.
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tidar, yalnızca analitik ve "hücresel" olmakla kalmayıp,
aynı zamanda doğal ve "organik" olan bireysellikle ba ğlan
tı hdı r.
OLUŞUMLARIN ÔRCÜTLENMESI
1677de Gobt?lins manüfaktürünü kuran ferman, bir okul
örgütlenmesini öngörmekteydi. Krallık binaları başemini
altmış burslu çocuk �k, bunlar bir sore -onların öğretim ve
eğitimlerini sağlayacak" bir öğretmene teslim edilecekler,
sonra da manüfaktürün çeşitli haha ustalannın (bu ustalar bu
işlevlerinden ötürü, çocuklann burslanndan kesilen bir tazmi
nat alacaklardı) yanına c;ırak olarak verilcccklerdi; altı
yıllık çıraklıktan sonra, dört yıl hizmet vereceklerdi ve bir
nitelik sınavından geçtikten sonra, krallığın istedikleri ken
tinde "dükkan açmak ve işletmek" hakkına sahip olacak
lardı. Burada lonca tarzı eğitime özgü nitelikler bulunmak
tadır: ustaya karşı hem bireysel. hem de tam olan bir bağım
lılık ilişkisi; nitelik belirleyen bir sınavla sona eren ve statü
tarafından belirlenen yetiştirilme süresi, ama bu süre belirgin
bir programa göre bölümlere ayrılmamıştır; bilgisini aktar
mak zorunda olan usta ile hizmetini, yardımını ve çoğu zaman
da bir ödentiyi devreye sokmak zorunda olan çocuk arasındaki
bütüncül alış veriş. Hizmetkarlık biçimi, bir bilgi aktarımıy
la kanşmaktadı�. 1737 tarihli bir ferman, Gobelins c;ıraklan
için bir resim okulu örgütlemiştir; bu okul ustalann yanındaki
eğitimin yerine geçmeye değil de, onu tamamlamaya yönelik
tir. Ama bu eğitim tamamen başka türden bir zaman kullanı
mını gerektirmektedir. Öğrenciler pazar ve bayram günlerinin
36 Bu bnJlm Qrakbk sözleşmesinin bazı hükümlerinde açıkça g6nll·
mektedir: usta 6ğrencisine -parası ve çalışması karşılıgınc:t., kendine
hl� sır ayınnacwı bütiuı bilgisini aktarmak zorandadır; aksine dav
ranışlara para cezası verilir. ômek ol.arak bkz. F. Crosrenaud, I.A Co,.
ı,onıiını owrih� • � , s.62.
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dışında, her gün iki saat süreyle okulda toplanmaktadırlar.
Duvara asılı listeye göre yoklama yapılmaktadır, gelmeyen
ler bir sicile kaydedilmektedir. Okul üç sınıfa bölünmüştür.
Birincisi hiçbir resim kavramı olmayanlar içindir; onlara
herbirinin yatkınlığına göre az çok zor olan örnekler kopya et
tirilmektedir. ikinci sınıf "daha şimdiden bazı ilkelere sahip
olanlar" veya birinci sınıfı bitirenler içindir; bunlar "baka
rak ve üzerinden gitmeden" yalnızca deseni ele alarak, tablo
röprodüksiyonu yapmak zorundadırlar. Üçüncü sınıfta renkle
ri öğıcnmcktc, pdSlel yapmakta, boyacılık teori ve pratiginc
adım atmaktadırlar. Öğrenciler düzenli olarak kişisel ödev
ler yapmaktadırlar; yapanın adını ve yapılma tarihini taşı
yan bu alıştırmalann herbiri öğretmende durmaktadır; en iyi
leri ödüllendirilmektedir; yıl sonunda biraraya getirilen ve
kend i içlerinde kıyaslanan bu alıştırmalar, her öğrencinin
kaydettiği gelişmeyi, o andaki değerini ve diğerlerinin ara
sındaki nisbi yerini göstermektedir; bunun üzerine bir üst sı
nıfa g�kler belirlenmektedir. Öğretmenler ve yardımcı
lan tarafından tutulan genci bir deftere, öğrencilerin hal ve
gidişleri ile okulda geçen herşcy günü gününe kaydedilmek zo
rundadır; bu defter belli aralıklarda bir müfettişe sunulmak
tadır37.
Gobelins okulu önemli bir olgunun bir örneğinden ibarettir.
klasik dönemde, tekil varoluşla nn zamanıyla ilgilenmek
üzere; bedenler ile güçler arasındaki zaman ilişkilerine hük
metmek üzere; ve geçen zamanın hareketini giderek artan bir
şekilde kara veya yarara dönüştürmek üzere yeni bir tekniğin
geliştirilmesi. Bireylerin zamanını nasıl sermayeye dönüştür
meli, bu zamanı onlann heribirinde, bedenlerinin, güçleri
nin ,·eya kapasite:lerinin içinde ve kullanım ile denetime uy
gun bir şekilde nasıl birleştirmeli? Yararlanılabilir süreleri
nasıl örgütlemeli? Mekanı çözümleyen ve faaliyetleri bölüp
yeniden birleştiren disiplinler, aynı anda zamanı toplayan ve
'9

Bkz., E. Gerspach, lA Mmıı/ııdıırt des Cobtliıu , 1982.
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sermayeye dönüştüren aygıtlar olarak da anlaşı lmalıdırlar.
Ve bu iş, askeri örgüt lenmenin bütün açıklığıyla göst erdiği
dört usulle olacakbr.
°
Süreyi, h erbiri uzmanlaşmış bir sonuca ulaşmak �
1
rund a olan, birbilerini izleyen veya paralel olan parçalara
ayırmak. Örneğin yetiştirme zamanı ile uygulama dönemini
soyut lamak; çıraklann eğitimi ile kıdem lilerin çalış malanru
birbirlerine karışt ırmamak; silah lı hiz m etten ayn askeri
okullar açmak (1764'te Paris askeri okulunun, 1776'da oniki
taşra okulunun açılması ); m eslekten askerleri en küçük yaştan
itibaren devşirmek, çocuklan alarak, bunlan vatan evlAtlan
haline getirm ek, onlan özel okullarda yetiştirmek,,38; sı ra
sıyla duruş, yürüyüş, silah kullanımı, atış eğitimleri yap
tırtm ak ve bir önceki tamam e n kazanı lmış hale gelm eden
y�ni bir faaliyete geçme mek: "bir askere talimin tamamını
aynı se ferde gösterm ek başlıca hatalardan biridir"39; kısa
°
cası zamanı ayn ve ayarlanmış ş ubelere bölmek. 2 Bu ş ube
leri analitik bir şemaya -yani artan bir kanşıklıkla birleşen,
olabildiğince basit unsurlann birbirlerini izlem eleri- göre ör
gütlemek. Bu da eğitimin benzeşmeli tekrac ilkesini terkebne
sini gerektirmektedir. XVI. yüzyılda askeri eğitim çarpış
manın parça veya bütün olarak taklidine ve askerin beceri ve
ya gücünün tedricen artbnlmasına dayanmaktaydı40; XVID.
yüzyılda "tali m name" h üküm leri artı k "örnek" eğitimi değil
de, "tem el" eğitimi iz leme ktedir: basit hareket ler -parmak
lann d urum u, bacağı n kı nlması, kollann hareketi-; bunlar en
faz lasından yararlı davranışlann tabanını n oluşturuculandır
ve bunun dışı nda genel bir güç, beceri ve itaatkarlık terbiyesi38 Bu J. Servan'ın pro;esiydi.

u Soldııı ciıoyoı ,

1780, s. 456.

39 Prusya piyadesine ilişkin 1743 y&'ıetındigL Arsenal, MS. 4'176.

40 F. de la Nouc XVI. yüzyılın sonrada askeri abdeıniler lcurulınasını. bu
raluda -at yönetmenin, kılıç ve silah kullammının, silah atmanın,
sıçramanın, atlamanın· 6gretilmeslni. bunlıra -yQ.zınmin ve gQnşmenln
eklenmesinin en iyi yetişmeyi· sat)ayacağını, ·çQnko bunlann insanı
daha saglaın ve becerikli kılacagını· 6nermekteydJ, Disoınırs politiıfws
d mililııires , 1614 yay., s. 181-182.
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ni sağlam aktadırlar . 3 B u zamansal par çalan belli bir ama
ca yöneltmek; onlara, öz nenin statü tarafı ndan istenilen d üze
ye ulaşı p ulaşmadığını işaret etmek, onun öğr eniminin diğer 
lerininki ne uygun old uğ un u garan ti etmek v e her bireyin kapa
sitesini far klılaştı rmak gibi üçlü bir işleve sahip olan bir
sınav tarafınd an belirlenen bir son belirlemek. "Başkalannı
eğitmC?kle yüküm lü" çavuşlar , onbaşı lar vb.," birini birinci
sınıfa g eçecek d uruma g etirdiklerine inandı klannda, onu önce
kendi bölük subaylann a takdim edecekler , onlar da adayı
dikkatle inccleyecekler�ir; onu h en üz yeteri kad ar id m an lı
bulmazlarsa, oraya kabul etmeyi reddedecekle rdir; eğer bunun
tersine takdim edilen kişi kabul edilecek durumda gözükür se,
adı geçen subaylar on u bizzat alay kom utanına önerecekler, o
d a onu g örecek ve lehte karar verir se, üst rütbeli subaylara in
c eletecektir. En küçük h at alar bile r eddedilmesi için yeterli
olac aktır ve hic;kimse bu ilk sı navdan g eçm eden, ikinci sını f
°
tan birinci sını fa gcçem eyecektir"41 • 4 Dizi dizileri kurmak;
h erekese d üzeyine, kıde mine, rütbesine göre uygun talimleri
h ükm e bağ lam ak; ortak t alim ler far klı laştırıcı bir r ole sa
hiptirler ve bu far klılı k özel talimler içe rmektedir. Her di
zinin bitiminde başkalan başlam akta, bir h at meydana getir
mekte ve kendi h esabın a alt bölümlere aynlmaktadır. B u bö
lümlenme öylesine olmaktadır ki, her birey kendini, d üzeyini
ve mertebesini tanım layan bir dizinin içinde bulmaktadır. Ta
limlerin disiplinse) c;oksesliliği: "ikinci sını f er ler h er sabah
çavuşlar , onbaşılar, astsubaylar , birinci sını f erler tarafın
d an talim ettirileceklerdir... Birinci sını f er ler h er pazar g ün ü
manga kom utanı tarafından t alim ettirileceklerdir; onbaşı lar
ve astsubaylar her sah öğleden sonra kendi alaylanrun çavuş
lan tar afından ve b unlar da her ayın 2, 1 2 ve 22'sinde üst
rütbeli subaylar t arafınd an t alim et tirilece klerdir'°'2•
Pedag ojik uyg ulam aya ken d ini yavaş yavaş d ayatan ,
41 lnstnıction ,,., l"aacia ü l'in/anlnw , 14 Mayıs 1754
42 lbi4.
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işte bu disiplin.sel zaman olmuştur -eğitimin zamanını özel
leştirerek ve bu zamanı yetişkinlerin zamanından koparta
rak, birbirlerinden tedrici sınamalarla aynlan farklı aşama
lar düzenleyerek; herbiri belli bir aşamada cereyan etmek zo
runda olan ve artan güçlükte talimler i� programlar belir
leyerek; bireyleri bu dizileri aşma biçimlerine göre niteleye
rek-. Disiplinse! zaman geleneksel eğitimin "kabul töreni ti
pinden" zamanının (yalnızca öğretmen tarahndan denetlenen,
tek bir sınavla yaptırıma bağlanan bütüncül zaman) yerine
kendi çoklu ve ilerleyen dizilerini ikime etmiştir. Aynnh
düzeyinde c;ok titiz olan (eğitimin maddesini en basit unsuruna
kadar bölmekte, gelişmenin her aşamasını sıkı basamaklar
halinde hiyerarşikleştirmektedir) ve aynı zamanda tarih
itibariyle çok erkenci olan (teknik modeli olarak ortaya çık
hğı, ideologlann genetik çözümlemelerine geniş ölçüde el at
maktadır) koskoca bir analitik pedagoji oluşmaktadır. Demia
XVIII. yüzyılın iyice başında, okuma öğretiminin yedi düzeye
bölünmesini istemekteydi: birincisi harfleri tanımayı öğre
nenler için, ikincisi hecelemeyi öğrenenler için, üçüncüsü keli
me oluşturmak üzere heceleri birleştirmeyi öğrenenler için,
dördüncüsü -Latinceyi cümleler ·halinde veya noktadan nok
taya okuyanlar için, beşincisi Fransızca okumaya başlayanlar
için, altıncısı okuma konusunda en yetenekliler için, yedincisi
elyazmalannı okuyanlar için. Fakat öğrencilerin kalabalık
olduktan dunımlarda, daha başka alt-bölümler getirmek. ge
rekecektir; biril\ci sınıf dört grup içermek durumundadır: biri
"basit harfleri öğrenenler için"; bir diğeri kanşık harfleri
öğrenenler için; bir üçüncüsü kısalhlmış harfleri (a, �...) öğ
renenler için; sonuncusu da çift harfleri (ff, ss, tt, st) öğrenenler
için. İkinci sınıf üç gruba bölünecektir: "O.O. hecesini 00 ola
rak hecelemeden önce her harfi teker teker sayan'1ar için;
"bant, lmınd, spin% gibi en zor heceleri heceleyenler " için vs.43
Bu basamaklardan herbiri, unsurlann birleştirilmesi esnasın43 Demla, RJılmrnıl J'O'I' la lt:ola ü
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ı. rile 4t Lyo,ı , 1716, s.19-20.

da, aynı anda hem zihnin doğal bir ilerlemesi olan, hem de
eğitsel sür�ler için bir yasa niteliğinde olan büyük bir zaman
sal dizinin içinde yer almak zorundadır.
Birbirini izleyen faaliyetlerin "di zi" haline getirilmele
ri, sürenin iktidarın hesabına kuşatılmasına izin vermekte
cijr: aynntılı bir denetim ve za manın her anına dakik bir
müdahale (farklılaştırma, düzeltme, cezalandırma, eleme)
olanağı; bireyleri . aştıkları diziler içinde ulaştıkları düzeye
göre belirleme ve buna bağlı olarak kullanma olanağı; zamanı
ye faaliyeti birikimli hale getirme, onları bir bireyin nihai
kapa.sitesi olan sonuncu bir sonuç içinde toplumsallaşmış ve
kullanılabilir olarak yeniden bulma otanağı. Zamansal dağı
nıklık toplanarak,. ondan bir yarar sağlanmakta ve elden ka
çan bir süre üzerindeki egemenlik korunmaktadır. iktidar za
manla doğrudan doğruya eklemleşmektc; onun denetimini sağ
lamakta ve kullanımını garantilemektedir. Disiplinse) usulı
ler, anlan birbirleriyle bütünleşen, nihai ve dengeli bir nok
taya doğru yönelen doğrusal bir zamanı ortaya çıkartmak
tadırlar. Sonuç olarak "evrilen" bir zaman. Öte yandan,
yönetsel ve ekonomik tekniklerin aynı sıralarda dizisel, yö
nelimli ve birikimli tipten toplumsal bir zamanı ortaya
çıkardıklarını hatırlamak gerekir: "gelişme" terimleri için
deki bir evrimin keşfi. Disipline yönelik teknikler ise, birey
sel d izileri açığa çıkartmaktadırlar: "oluşum" terirr.leri
içindeki bcr evr.min keşfi. Toplumlann gelişmesi, bireylerin
oluşumu; XVIII. yüzyılın bu iki büyük "keşfi" herhalde yeni
iktidar teknikleriyle korelasyon içindedirler ve daha da ke
sin olarak zamanı kesitlere ayırma, dizilere dönüştürme ve
sentez ile bütünselleştirme yoluyla yönetme ve daha yararlı
kılma konusundaki yenf bir tarzla korelasyon içindedirler.
Bir iktidar makro ve bir de mikro fiziği, kuşkusuz tarihin icad
edilmesine değil (uzun zamandan beri böyle birşeye ihtiyacı
yoktu) de, üniter, sürekli denetimlerin icra edilmesi ve ege
menliklerin uygulanmasında birikimli ola� zamansal bir
boyutun bütünleştirilmesine olanak vermişlerdir. O sıralarda
199

oluştuğu haliyle "evrimci" tarihsellik -öylesine derinlemesi
ne oluşmuştur ki, bu durum çoğu kimse için bir aşikArlıktır- ik
tidarın bir işleyiş tarzına bağl:dır. Hiç kuşkusuz tıpkı kronik
ler, soy ağaqlan, başanlar, hanedanlar ve eylemlerin "anı
tarih"ininin uzun b�r süre başka bir iktidar tarzına bağlı
olması gibi. Yeni tabi kılma teknikleriyle, sürekli evrimlerin
"dinamiği", törensel olaylann "hanedana özgü"lüğünün yeri
ne geçme eğilimine girmiştir.
Bireyscllik-oluşum'un kücük zamansal continuum'u her
halükarda, tıpkı bireysellik-hücre veya bireysellik-organiz
ma gibi, disiplinin bir sonucu ve nesnesiymişe benzemektedir.
Ve zamanın dizileştirilmesinin merkezinde, bireylerin dağı
tımı ve hücrelere bölme için "tablo" haline getirme ne ise,
onu·n için aynı şey olan ·veyahut faaliyetler ekonomisi ve orga
nik denetim için "manevra" ne ise, onun için aynı şey olan bir
usul yer almaktadır. işte icraat, bedenlere hem tekrarlanan,
hem de farklı, ama her zaman basamaklı olan görevlerin onun
aracılığıyla yüklendiği bir tekniktir. Davranışı nihai bir du
ruma doğru artıran icraat, bireyin ya hu nihai dun1ma göre, ya
başka bireylere göre, ya da bir güzergah cinsine göre sürekli
olarak nitelendirilmesine olanak vermektedir. Böylece, si:
reklilik ve zorlama biçimi altında, bir gelişmeyi, bir gözlemi,
bir nitelendirmeyi sa*lamaktadır. icraat bu tamamen disip
linscl biçime bürünmeden önce.. uzun bir tarihe sahip olmuştur:
ona askeri, dinsel, üniversiter uygulamalarda bazen kabul
ayini, bazen hazırlık töreni, bazen tiyatro provası, bazen de
sınama biçiminde rastlanmaktadır. Sürekli olarak ilerlemeci
olan doğrulsa) örgütlenmesi, zaman içindeki oluşumsa) cere
yan Pdiş hiçi mi, en azından orduya ve okula geç tarihlerde
girmişlerdir. Ve hiç hiç kuşkusuz, bunlar dinsel kökenlidirler.
Çocuğu öğreniminin sonuna kadar izleyecek ve yıldan yıla,
aydan aya artan karmaşıklıkta alıştırmalar içerecek olan bir
"program" fikri, her halükarda ilk önce dinsel bir grubun için
de, Ortak Yaşam Biraderleri tarikatının içinde ortaya çık-
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mışa benzemektedir''· llhamlannı Ruysbroek ve Renanya
mistiğinden derin bir şekilde alan bu biraderler, ruhani tek
niklerin bir bölümünü eğitimle çakışhrmışlardır -ve yalnızca
ruhbanın değil, aynı zamanda yargıçlann ve tüccarlann eği
timiyle de- örnek alınacak hocanın o yöne doğru rehberlik
yaptığı bir mükemmelik teması, bu grubun içinde, öğrencilerin
öğretmen tarafından otoriter bir şei<ilde mükemmel duruma
getirilmeleri haline gelmiştir; çilekeşl ik haya tının kendi
için öngöriilcm giderek katılaşan alıştırmalar; bilginin ve iyi
bir hal ve gidişin edinilmesini belirleyen, karmaşıklıkları
giderek artan ödevler haline gelmiştir; cemaatin tümünün
selamete ulaşmak için sarfettiği çaba, birbirlerine nazaran
tasnif edilen bireylerin ortaklaşa ve sürekli yanşlan haline
gelmiştir. Cemaat halinde yaşama ve selamet usulleri her
halde bireysel olarak belirlenen, ama ortaklaşa olarak ya
rarlı olan yatkınlıkların üretilmesine -yönelik yöntemlerin
ilk çekirdeği olmuşlardır45.
icraat mistik veya çilekeş biçimi altında, bu ölümlü dü�
yadaki zamanın, scl!metin elde ed:lmcsi için düzene sokul

masının bir biçimiydi. icraat Batı tarihinde, bazı karakteris
tiklerini korumakla birlikte yönünü yavaş yavaş tersine çe
virecektir: icraat hayatin zamanını tasarruf etmeye, onu ya
rarlı bir şekilde birikimli hale getirmeye ve iktidann bu şe
kilde düzene sokulmuş zamanın aracılığıyla insanlann üze-

44 Bkz. C.Codina Meir, Aıa SOMrus de la pldegogü des jhuiles , 1 968, s.160
vd.
45 Li�ge, Devenport, Zwolle, Wesel okullan aracılığıyla; ve aynca Jean
Stu:m'ıln 1 538 tarihli Strasbourg'da bir jiınnazyum Orgütlenmesine ilişkin
muhtırasının sayesinde. Bkz., Bıılktin
la socüte d 'lıistoire dıı p,otes
tanüsme , c. XXV, s. 199-505.
Ordu,, dinsel örgClt ve pedagoji arasındaki ilişkilerin çok karmaşık olduk·
lan.ıı kaydetmek gerekir. Roma orduswıun birimi olan "decııriıı ·, bene
dlldn manasbrlarında çalışma ve harhalde gözetim birimi olarak yeni
den gönllmektedir. Lts frlm de lıı Vit commuru (Ortak yaşayan bira
derler) bunu onlardan almışlar ve kendi pedagojik örgütlerine yerleş
tirmişlerdir: öğrenciler kendi kolejlerinin tiyatro uyguJamala.rındı, bunu
bir askeri model halinde benimsemişlerdir. Fakat ucııritı da, sıra, sal,
hıt gibi unsurlanyla daha askeri bir şemanın lehine lagvedilmiştir.

u
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rinde uygulanmasına yaramaktadır. Bir beden ve süre tekno
lojisinin bir unsur haline gelen icraat, öte dünyaya doğru yo
ğunlaşmamakta, hiçbir zaman sona ermeyen bir boyun eğdir
meye yönelmektedir.
GÜÇLERİN BİLEŞiMİ
"Bir birliğin derinliği artınlınca gücünün artırıldığına
inanan eski önyargıyı yokctmckle başlayalım. Bütün fizik
yasalar, taktiğe uygulanmaya kalkışıldıklannda kuruntular
haline gelmektedirler""'· XVI I . yüzyılın sonundan itibaren
piyadenin teknik sorunu, fizik kitle modelinden kurtulabil
mek olmuştur. Mızraklar ve alaybozanlardan oluşan ordu
-bu silahlar yavaş, belirsiz, bir hedefe tam olarak nişan al
maya izin vermez niteliktedirler-; bu durumda askeri bir bir
lik ya fırlatılan bir gülle, ya da bir sur veya bir kale gibi kul
lanılmaktaydı: "ispanya ordusunun korkutucu piyadesi"; as
kerlerin bu ki tle içindeki dağıhmlan, onların özellikle
kıdemlerine ve yavuzluklanna göre yapılmaktaydı; merkez
de hacim ve ağırlık oluşturmakla, birliğe yoğunluk vermekle
görevli olan en yeni askerler; önde, açılarda ve kanatlarda en
cesur ve en becerikli olma ününe sahip askerler yer almak
taydı. Klasik dönem süresince, ince bir cklemleşmeler oyununa
geçilmiştir. Birim -alay, tabur, takım, daha sonra "tümen'"'7-,
belli bir biçime ulaşmak ve belli bir sonuç elde etmek için her
biri diğerlerine göre yer değiştiren, birçok parçadan oluşan bir
cins makine haline gelmekted ir. Bu değişmenin nedenleri?
Bunlardan bazdan ekonomiktir: her bireyi yararlı kılmak ve
birliklerin eği timi, idaresini, silahlanmasını verimli hale
46

J.A. de Guibert, 1, 18. Gerçeği söylemek gerekirse, bu çok eski sonın XVIJI.
yüzyılda, ileride göreceğimiz ekonomik ve teknlk nedenlerden ötürıl ye
niden ele alınmışbr; ve söz konusu ·onyargı· bizzat Guiberfin dışında
(Folard, Pireh, Mesnil-Durand"ın çevresinde) sıklıkla tartışılm�hr.
47 Bu terimin 1759"dan beri kullanılan anlamında.
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getirmek; değerli birim olan her ere en fazla etkinliği sağla
mak. Fakat bu ekonomik nedenler ancak teknik bir dönüşüm
den itibaren belirleyici hale gelebilmişlerdir: tüfeğin icadı 48:
alaybozandan çok daha kesin ve hızlı olan tüfek askerin bece
ri sini değerlendirebiliyordu; belli bir hedefi vurmaya daha
el verişli olduğu ndan, ateş gücünün bireysel düzende kullanıl
masına olanak vermekteydi; ve bunun tersine, her askeri
muhtemel bir hedef haline getiriyor ve aynı anda, daha bü
yük bir hareketlilik gerektiriyordu; böylece bir kitle tekni
ğinin, birimleri ve insanlan yaygın, nisbcten esnek ve hare
ketli hatlar boyunca dağıtan bir sanatın lehine olmak üzere
yok olmasına yol açmaktaydı. Bu nedenden ötürü bireysel ve
kollcktif yerleşimlerin, grupların veya tekil unsurlann yer
değiştirmelerinin, konum değişikliklerinin, bir düzenden bir
başkasına geçişin hesaplı kitaplı uygulanması gereği orta
ya çıkmıştır; kısacası, artık ilkesi hareketli veya hareketsiz
kitle olan değil de, temel birimi tüfeğiyle birlikte hareket
halindeki bir er olan, bir bölünebilir kesitler geometrisi olan
bir mekanizmayı icad etmek gerekmiştir49; ve hiç kuşkusuz as
kerin altında d a en aza indirgenmiş hareketlerin, temel cy
lc-mlerin zamanlannın, işgal edilen veya geçilen mekan par
çalannın icad edilmeleri gerekmiştir.
Sonucu onu oluşturan temel güçlerin toplamından daha
yüksek olması gereken üretken bir güç oluşturmak söz konusu
olduğunda da ortaya aynı sorunlar çıkmaktadır: "bileşik iş
günü, çalışmanının mekanik güçünün katlanmasıyla, etkisinin
mekana yayılmasıyla veya üretim alanının ölçeğine göre da
raltılmasıyla, kritik anlarda büyük iş miktarlarının seferber
edilmesiyle bu üst üretkenliği kazansın ... bu bileşik iş gününün
kendine özgü gücü toplumsal bir işgücü veya toplumsal işin
48
49

Tüfeğin yaygınlaşması hareketinin başlangıcını kabaca Steinkerque
çarpışmasına (1699) koymak mümkündür.
Geometrinin bu önemi hk. bkz., J. de Beausobre: "Savaş bilimi � olarak
geometriktir ... Bir taburun ve bir süvari bölüğünün cephe boyunca yer
leştirilmesi, henüz bilinmeyen bir geometrinin tek sonucudur·, Commı:n
tııirt sur ks difmses des plıaces , 1757, c.11.s. '3(11.

203

gücüdür. Diz.zat �rliğinden doğar'"50.
Böylece ortaya, disipli ni n karşılık ve rmek zorunda ol
duğu ye ni bir talep çıkma ktadır: e tkisi, onu oluşturan te mel
parç alann tasarl anmış e klemleşmeleri aracılığıyl a e nç oğa
çıkartıl acak olan bir maki ne i nşa etmek. Disipli n arbk yal
nızca bede nle ri dağıtmak, onlardan zama nı çekip alma k ve
b unu biri ki mli hale ge tirme kte n ibare t ol mayıp; e tkin bir
aygıt elde edebilmek için güçle ri birleştirmektir. Bu talep or
taya bi rçok biçi m al tında çıkma ktadır.
1 . Te kil bede n, diğe r bede nlerin üzerine ye rl eştiri-lebi
lecek, hareke t etti rilebilecek, eklemleştirilebilece k bir unsur
hali ne gel me ktedir. Bu bedenin yılmazlığı veya gücü artık
onu tanıml ayan b aşlıca değiş ke nle r değille rdi r; onu artık
işgal e ttiği ye r, kapl adığı aralık, ye r değiş ti rmel eri ni belir
leyen dü zenlilik ve dü zen tanımlamaktadır. Asker bir cesaret
veya bi r şeref olma sından önce, hareke tli bir mekanın bi r par
çasıdır. Guibert aske ri şöyle ni teleme ktedir: "silah al tında
olduğu zaman, e n büyü k çap olarak i ki ayak yer işgal etmek
tedir (eğe r bi r uçtan diğe ri ne olarak alınırsa) ve göğü sten
om uzlara olan e n kalın ye ri hesabıyla bir ayak ye r tutmak
tadır� b una bir de onunla arkasındaki kişi arasındaki b ir
ayaklık gerçe k açıklığı e kle mek gerekir; b u d a aske r başına
he r yö nde i ki ayak verme kte ve bir piyade birliğini n ç ar
pışma es nasında. iste r saf dü zeninde ol sun, iste r derinlik he
sabı ol sun, kaç saftan ol uşuyorsa o kadar .adımlık yer işg11
e ttiği ni işare t e tmektedi r..s ı. Bedenin işle vsel olarak i ndi r
genrn�i. Ama aynı zamanda bu kesit-bede nin e kle mleştiği
bü tü nü n içine ye rl eşti ril m esidir. Bede ni belirgi n işle r için
50 K. Marx, Le c.,it.ı , kitap 1. 4. b61ü.m, ayınm Xlll. Marx bir� kereltt,
işbölümü sorunlan Ue askeri taktik sorunlan arasındaki benzeşmelerin
üzerinde durmakıadır. ômegin: ııpkı blr suvari bölügüıuln saldın
gücünün veya bir süvari alayuun direnme gQc'QnQn esas olarak bireysel
gü�erin ıoplaınınd.an farklıl,.nası gibi-. soyutlanınış lşıçilerin mebn:k
gü�mn.ln ıoplamı, bunlann bölCUunez ıek bir işlemde blrUkıe ve aynı
anda işlev g6nneleriyle gelişen mekanik �en farkliliışınakladır.. :
ibi4 .
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par ça parça işlesin diye terbiye edilmiş olan asker de kendi
hesabına, başka düz.eyden bir mekanizmaıun bir unsurunu mey
dana g etirmek zorundadır . Askerler önce ''birer birer, sonra
ikişer ikişer , sonra da bü yü k sayılar " h alinde eğiti lecek
lerdir ." ... Silah kullanmayı öğrenm eleri sırasında asker ler
a yn ayn eğitilir ler ken, onla nn b u işi ikişer ikişer yap mala
nna ve soldaki sağdakine gör e ayar yapmasını öğrensin diye,
sırayla yer değiştirmelerine dikkat edilecektir ..sı. Beden ken
dini, çok kesim li bir makinenin bir par çası olara k oluştur
m aktadır.
2. Disip linin bileşik bir zaman oluşturmak için biraraya
getirmek zorunda old uğu çeşitli kronolojik diziler de, aynı
şekild e b u makinenin parçalandır . Her kesten en fazla güç
miktannın çekilip alınarak, opti mal bir sonuç içinde biraraya
getirilebilmesi için, bazı lannın zamanının diğer bazılannın
za manına uydurulm ası g erekir . Örneğin Scrvan , ü lkenin tü
münü kap layacak ve h erkesin hiç kesintisiz, am a içinde yer
aldığı evrimsel kesite ve oluşturucu kesime göre iş gördüğü as
keri bir a ygıtın hayalini kurmuştur. Askerlik hayatı çok er
kenden , çocuklara "askeri çiftlik evleri"nde silah mesleği
öğretildiğinde başlayacak ve eme ktar askerlerin son gün lerine
kad ar gene bu aynı çift lik evlerinde çocuklan eğitmelerine,
silah a ltına a lınanlara manevr a yaptırtmalarına, asker ta
limlerine başkanlık etmelerine, on lan gözetim altında tutma
lanna; kam usal yaran olan çalışma lar ya ptırt m alarına ve
son olarak da, bir likler sınırlarda çarpışır lar ken ü lke içi asa
yişi sağla malan na kadar sürecektir . Eğer onu far klı laştırmak
ve diğer leriyle bir leştirmek bilinecek olursa, hayatın h içbir
anı yokt ur ki ondan belli bir güç çekilip alınamasın. B u yüzden
büyü k atelyelerde hem çocuklara, h em de ihtiyar lara başvu
rulm aktadır; bun un nedeni, b u gibi kimselerin, başka yat
kın hklan olan işçilerin kullarulmalanna g erek olmayan bazı
b asit işleri yapabilecek d urumda olmalarıdır; üstelik bun S2 Piyade eğitim yönetmeliği, 6 Mayıs 1755.

lann emek gücü ucu zdur, son olarak da, çalış hklan zaman
ar hk kimseye yük olmamak tadırlar. Bir maliye tahs ildan,
Angers'deki bir işle tmeye il işk in olarak "çalışkan insanlık
aylaklığa ve onun devamı olan sefalete karşı, bu manü fak tür
de on yaş ından ihtiyarlığına kadar geçim olanaklan bulab i
lir" demek teydi53• Fa kat bu farklı kronolojilerin ayarlanması
iş i, hiç kuşkusuz en incelmiş b içimine ilk öğre tim alanında
ulaşacak tır. ilkokulun ka rmaşık saa t düzen i XVII. yüzyılda,
XIX. yüzyılın başında Lancas ter yön teminin ge tirilm es ine
kadar olan süre içinde, çarklann birb irine eklenmesi içinde
inşa edilecek tir: önce en büyük öğrenc ile re basit gözetim işler i
verilmiştir; sonra bunlara yap ılan işlerin dene timi, daha son
ra da eğ itim görevler i ver ilmiş tir ; bu iş o kadar iy i yapıl
mıştır ki, sonunda bü tün öğ rencilerin bü tün zamanı ya eğitme,
ya da eğ i tilme ile doldurulmuş tur. Okul eğer iyi birleş ti
rilirse, her öğrencinin, her düzeyin ve her anın genel eğitim
süreci içinde sürekli olarak kullanıldı klan bir öğre tme aygıtı
hal ine gelm iş tir . Karşılıkl ı yard ımlaşma esasına dayalı il
kokulun en büyük yandaşlanndan bir i bu gelişmenin ölçüsünü
vermektedir. "360 çocuğun bulunduğu bir okulda, üç saatlik bir
ders esnas ında her öğrenc iy i teker teker eğ itmek is teyen b ir
öğre tmen bunlann herbirine ancak yanm dak ikasını vereb i
lir. Yeni yön tem sayes inde 360 öğrencinin heps i, iki buçuk saa t
süresince yazmak ta , okumak ta veya hesap yapmak tad ır" 54 •
3. Güçlerin titizlikle ölçülmüş olan bu bileşimi, kesin bir
komu ta sis temi gerek tirmek tedir. Dis iplin al tına alınmış b i
rey in her faaliye ti ölçü kal ıplanna göre bölümlere ay.nlmalı
ve e tk inl iği, kısal ığı ile açıklığına bağl ı olan emirlerle des
teklenmelidir; emir açıklanmay ı, ha tta formüle edilmeyi ge
rek tirmemel idir ; isten ilen davranışın hareke te geçir ilmesin i
s..ığlaması gerekl i ve ye terlid ir . Disiplinin efendisi v e ona
tab i k ılınm ış olan ar asındaki ilişki işare tle olmak tadır : söz
53

Harvouln, RAppo,ı sıır lı, girıhtıliıi ü Toıırs , zikr., P. Marchegan, Arc
lıioes d'Anjoıı , c.11, 1850, s.360.
54 Samuel Bcmard, op.ciı .
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konusu olan emrin anlaşılması değil de, işaretin algılanması
ve ona hemen, önceden kurulu, az çok yapay bir şifreye uygun
olarak tepki gösterilmesidir. Bedenleri, herbirine zorunlu ve
tek bir cevabın bağlı orlduğu küçük bir işaretler dünyasının
içine yerleştirmek: "en küçük bir tasviri ve en küçük bir mırıl
danmayı bile despotça, tamamen dışta bırakan" terbiye tek
niği; disiplinli asker "ona hangi emir verilirse verilsin itaat
ederek işe başlamaktadır; itaati hızlı ve körü körünedir;
itaatsizlik havası, (emre uymada) en küçük bir gecikme suç
sayılacaktır"55• ilkokul çocuklan da aynı şekilde terbiye edil
mektedirler: az söz, açıklama yok, limitte ancak işaretlerle
kesintiye uğrayabilen -çm, el çı rpma, hareketler, öğretmenin
basit bir bakışı veya hrıstiyan okullarındaki Biraderlerin
kullandıkları şu küçük tahta araç; buna "işaret" adı veril
mekteydi ve bu alet mekanik kısalığı içinde hem emir tek
niğini, hem de itaat ahlakını taşımak zorundaydı- tam bir
sessizlik. "işaretin ilk ve başlıca kullanımı, öğrencilerin ba
kışlarını tek bir hareketle öğretmene yöneltmek ve onlan öğ
retmenin yapmak istediği şey konusunda dikkatli kılmaktı .
Böylece öğretmen c;ocuklann dikkatini çekmek ve alıştır
maları kesmek istediği her seferinde (işarete) bir kere vura;
caktır. iyi bir öğrenci işaretin sesini duyduğu her seferinde
öğretmenin sesini veya daha doğrusu onu adıyla çağıran Tan
nnın sesini duyduğunu düşünecektir. Bu durumda genç lsmail'in
duygularına sahip olacak, onun gibi ruhunun derinlerinde,
Tanrım işte buradayım" diyecektir. Öğrenci işaretlerin şifre
sini öğrenmek ve bunların herbirine otomatik olarak cevap
vermek zorundadır. "Dua edildikten sonra, öğretmen işarete
bir kere vurarak ve okumasını istediği öğrenciye bakarak, ona
başlamasını işaret edecektir ... Okumakta olan bir harfi, bir
heceyi veya bir kelimeyi kötü telaffuz etmesi üzerine, bunu
tekrarlatmak üzere ard arda iki kere vuracaktır. (öğrenci)
tekrar başa döndükten sonra, kötü telaffuz ettiği kelimeyi
55 L de Boussanelle, Le 8on Mi/itaire , 1770, s.2.
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birçok kereler okuduğu için tekrarlamazsa, öğretmen onun
biraz geriye gitmesi için arka arkaya üç kere vuracak ve
öğrenci kötü okuduğu hece veya kelimeye varana kadar vur
maya devam edecektir'.s6 • Karşılıklı yardımlaşma okulu,
anında tepki gösterilmesi gereken işaretler sistemi aracılı
ğıyla yapılan bu denetimi daha da arbracakbr. Sözel emir
ler bile işaret unsurlan gibi iş görmek zorundadırlar: ''Sıra
lannıza giriniz. Çocuklar giriniz kelimesinde (Fransızcanın
yapısı gereği bu kelime cümlenin ilk kelimesidir MAK) ço
cuklar sağ ellerini masaya gürültüyle koymakta ve aynı anda
sağ bacaklarını da sıranın içine geçirmekterdirler; sırala
nnıza kelimesinde ise diğer bacaklannı da geçirmekte ve kü
çük yazı tahtalannın karşısına oturmaktadırlar ... Tahtalan
alınız (gene aynı şekilde, alınız Fransızcada başa gelir MAK).
Alınız kelimesinde çocuklar sağ ellerini tahtalan önlerin
deki çiviye asmaya yarayan ipe uzatmakta ve sol elleriyle
tahtayı ortasından tutmaktadırlar, tahtaları kelimesinde
tahtayı çividen kurtararak, masanın üzerine koymaktadır
lar"57.
Özet olarak, disiplinin denetlediği bedenlerden ilibaren
dört cins bireysellik veya daha doğrusu dört nitelikle dona
blmış bir bireysellik yarattığı söylenebilir: Disiplin hücre
seldir (mekansal dağıtımlar sayesinde); organiktir (faaliyet
lerin şifrelenmesi sayesinde); oluşumsaldır (zamanın birikim
li hale getirilmesi sayesinde); bileştiricidir(güçlerin birleşti
rilmesi sayesinde). Ve disiplin bunu yapabilmek için devreye
dört büyük teknik sokmaktadır: tablolar inşa etmekte; rnanev
ralan hükme bağlamakta; icraatlar dayatmakta ve son ola
rak da "taktikler" düzenlemektedir. Belirli yerlere konulmuş
olan bedenler, şifrelenmiş faaliyetler ve biçim-lendirilmiş
56 La Salle, s. 137-138, Aynca bkz. Ot. Deınia. s21.
S1 foıınw poıır l'instnıction 8hrtnıtııirt , Nisan 1816, Bkz., R.R. Trouchot.
L 'Erısrignmınıt mı,tııel oı Fraa, daktilo tez 1, ögrendlerin gQnde- 200'den
fazla emir aldıklannı hasaplamaşhr (istisnai emirler hutc;); yalnızca
sabah boyunca 26 sesli, 23 işaretli emir, 37 zil sesi ve 24 tane de düdüklü
emir, bu da 3 dakika başına bir zil veya düdük demektir.
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yatkınlıklarla, çeşitli güçlerin hasılalarının, bunların hesap
lanmış bileşimleri sayesinde artırıldığı aygıtlar inş.a etme
sanah ola n taktik, hiç kuş.kusuz disiplinsel uygulamanın en
yüksek biçimidir. XVIII. yüzyıl teorisyenleri bu bilginin için
de, bireysel bedenlerin denetim ve icraatından, en karmaşık
çoğullukları içeren özel güçlerin kullanımına varana kadar,
tüm askeri uygulamanın temelini görmekteydiler. Disipline

sokulan bedenin mimari ,. anatomi, mekanik ve ekonomisi:

'Taktik askerlerin çoğunun gözünde, geniş savaş biliminin dal
lanndan birinden başka birşey değildir, bana göre ise bu bilim
temelidir; bu bilimin bizatihi kendidir, çünkü birlikleri oluş
turmayı, onlan çarpıştırmayı öğretmektedir; çünkü sayının
eksikliğini yalnızca o tamamlayabilir ve kalabalığı yalnız
ca o çekip çevirebilir; son olarak da insanlara, silahlara, ge
rilimlere, koşullara ilişki n bilgileri kapsayacaktır, çünkü
onun hareketlerini belirleyecek olan bu bilgileri kapsaya
caktır, çünkü onun hareketleri belirleyecek olan bu bilgilerin
birleştiri �mesid ir"58 • Veyahut: "bu (taktik) terimi... bir or
duyu hareketleriyle ve eylemleriyle, ve aralarında ki iliş
kilerle oluşturan çeşitli birliklerden herhangi birini meydana
getiren adamların karşılıklı konumları fikrini akla getir
mektedir"59.
Savaşın stra teji düzeyinde siyasetin devamı olması müm
kündür. Fakat "siyasct"in savaşın tam olarak ve doğrudan
devamı değilse bile, en azından iç kanşıklıkları önlemek
üzere, askeri modelin temel araç olarak sürdürülmesi olduğunu
da unutmamak gerekir. Banş ve iç düzen tekniği olarak siya
set, mükemmei ordudan, disiplinli kitleden, itaatkar ve ya
rarlı birliklerden, kamptaki ve sahadaki, manevra ve talim
deki alaydan meydana gelen düzeneği devreye sokmanın çare
lerini aramıştır. XVIII. yüzyılın büyük devletlerinde ordu iç
banşı garanti albna almaktadır, çünkü ordu gerçek bir güç,
her zaman tehtidkir bir silahtır, ama aynı zamanda kendi
58 J.A. de Guibm, s.4.

59 P. Joly de Maizcroy, Tlıl.ıoriı ü l• gwrre , ım, s. 2.
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şcmalannı toplumsal bünyeye yansıtabilen bir teknik ve bir
bilgidir. Eğer stratejiden geçen bir siyaset-savaş dizisi varsa,
bir de taktikten geçen ordu-siyaset dizisi vardır. Savaşı dev
letlerarası siyaseti yürütm�nin bir bi(irni olarak anlamaya
izin veren stratejidir; orduyu sivil bir toplumdaki savaş yok
luğunu sürdürmeye olanak veren bir ilke olarak anlamaya
izin veren taktiktir. Klasik ·c;ağ, uluslararası ekonomik ve
nü(ussal güçlerinin onlara göre çarpışh rıldıkları büyük askeri
ve siyasal stratejilerin doğumuna tanık olmuştur; ama aynı
zamanda devletlerin içindeki bireysel bedenlerin ve güçlerin
denet iminin onun aracılığıyla icra edildiği ti tiz askeri ve si
yasal taktiğin doğumuna da tanık olmuş tur. Asker -askerlik
kurumu, askerin kişisi, askerlik bilimi eskiden "savaş ada
mı"nı i fade eden şeyden o kadar farklıdırlar ki- bu dönemde,
bir yandan savaş ile çarpışmanın gürültüsünün; öte yandan da
düzen ve barış döneminin itaatUr S«$Sizliğinin bitişm� nok
tasında uzmanlaşmıştır. Düşünce tarihçileri mükemmel bir
toplum hayali ni XVIII. yüzyıl filozo flarına atfot!"'ektcdir
ler; ama aynı zamanda toplumun askeri bir hayali de ol
muştur; bu hayalin temel atfı doğa durumuna değil de, bir ma
kinen in titizlikle tabi kılınmış olan çarklarına; ilkel toplum
sözleşmesine değil de, sürekli baskılara; temel haklara değil
de, sonsuza kadar gelişmeye yönelen terbiye etmelere; genel
iradeye değil cJe, otomatik itaatkArlığa yönelik Qlmuştur.
Guibcrt "disiplini ulusal kılmak g<?rekirdi" demekteydi.
Rcsmettiğim devlet basit, sağlam_ yönetmesi kolay bir
idareye sahip olacaktır. Çok karmaşık olmayan yaylarla
büyük sonuçlar elde eden şu büyük makinelere benzeyecektir;
bu devle�in gücü gücünden, refahı re fahından kaynaklana
caktır. Herşcyi yokeden zaman onun iktidarını artıracaktır,
imparatorlukların gerilemeye ve çökmeye maruz kalmalan
nın kader olduğunu düşündürten sıradan önyargıyı yalanlaya
caktır·ı60. Napoleon rejimi ve onunla bi rlikte, onun yerine gero J.A. de Cuibcrı, s. XXlll,XXIV. Ayrıca bkz, Marx'an ordu ve burjuva toplum biçimleri hk. söyledikleri, Engels'c mektup, 25 EyluJ 1857.
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•

çecek ol an şu devlet biçiminin h ukukç ular kadar askerler,
devle t d an ışmanlan, düşü k r ütbeli subaylar, y asa adamlan
ve askeri kamp ad amlan t ar afınd an d a hazırland ığını unut
mamak gere kir. Bu oluşuma eşlik etmiş olan Roma 'ya yönelik
at ıp , şu çifte gös tergey i kendiyle birli kte taşımakt adır : yurt
t aşlar ve lejyonerler, yasa ve manevr a. Hukukçular veya filo
zo fl ar topl umsal bünyenin inşaı vey a yeniden in şaı için
antl aşmada il kel bir model ararl ar ken, askerler ve o nlarla
birlikte disiplin te knisyenleri, bedenin birey sel ve or taklaşa
olarak bas kı al tına al ınm as ın a y öneli k us uller yoğ uruyor
l ard ı.

21 1

IK1Nd AYIRIM
İYİ TERBİYE ETMENİN ARAÇLARI

Walhauscn XVII. yüzyılın hemen başında "doğru disip
lin"den, sanki "iyi bir terbiye etme" sanatıymışçasına söz
ediyordu 1 • Nitekim disiplinse) iktidar, insanlardan birşeyler
sızdırmak veya çekip almak yerine, başlıca işlev olarak "ter
biye etine" görevine; veya daha doğrusu, daha fazla miktar
da şey sızdırmak veya çekip almak için terbiye etme görevine
sahip olan bir iktidardır. Güçleri azaltmak için onlan birbir
lerine eklemenin değil de, onlan artırmak ve onlardan yarar
lanmak üzeı'e birbirlerine bağlamanın peşindedir. Kendine
tabi kılınmış olanlan tekdüze ve kitlesel bir şekilde dize ge
tirmektense; onları ayırmakta, çözümlemekte, farklılaştır
makta, bu aynşbrma süreçlerini gerekli ve yeterli tekillikle
re kadar götünnektedir. Bedenl�rin ve güçlerin hareketli, ka
nşık ve yararsız kalabalıklannı, bir bireysel unsurlar çoğul
luğu -ayn küçük hücreler, organik özerklikler, genetik kim
lilder ve süreldililder, birleşmelerden oluşan kesitler- halin1 J.J. Walhausen, L'Art Milu.ire poıı, l'infmıınie, 1615, t.23.
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de "terbiye etmektedir'". Disiplin birey "imal etmektedir";
bireyleri kendine hem nesne olarak, hem de icraabnın aracı
olarak veren iktidara özgü bir tekniktir. Bu, bizzat kendi
üstgücüne bel bağlayabilecek muzaffer bir iktidar değil de;
mütevazi, kuşkulu, hesaplı, ama sürekli bir ekonomi tarzının
üzerinde iş gören bir iktidardır. Eğer hükümranlığın muhteşem
ayinleri ve devletin büyük aygıtlarıyla kıyaslanacak olursa,
alçak gönüllü tarzlar ve düşük önemde usuller. Ve bu yüce bi
çimleri yavaş yavaş istila edenler,- onların mekanizmalarını
değiştirenler ve kendi usullerini dayatanlar bu düşük önem
deki usuller olacaktır. Adliye aygıtı da, pek fazla gizli kal
mayan bu istiladan kurtulamayacaktır. Disiplinscl iktidarın
başarısı, hiç kuşkusuz basit aletlerin kullanılmasına bağlıdır:
hiycrarşik bakış, normalleştirici yaptırım, bunların bileşik
hale getirilmeleri ve bu birleştirmenin bu bileşime özgü olan
sınav biçimi altında gerçekleştirilmesi.

***
HİYERARŞIK GÖZETİM
Disiplinin icra edilmesi, bakışlar aracılığıyla zorlayan
bir düzenleme; görmeye olanak veren tekniklerin iktidarın
olanaklarını artırdıkları ve bunun yansıması olarak, baskı
al tına alma araçlarının, bu baskıların uygulandığı kişileri
açıkça görülebilir kıldıkları bir makine gerektirmektedir:
Klasik dönem boyunca, bilim tarihinin övgülerinden çok azını
muhafaza ettiği, insanın çokluğunu gözetleyen şu "gözlemev
leri"nin yavaş yavaş kurulduklan görülmektedir. fizik ve
cvrenbilimin kuruluşuyla birlikte bedene bürünen büyük teles
kop., mercek, ışık demetleri teknolojisinin yanı sıra, görül
meden görme durumundaki bakışların çoklu ve birbirleriyle
kesişen gözetimlerinin küçük teknikleri de yer almıştır; ışığa
ve görünene ilişkin karanlık bir sanat, insana boyun eğdirmeye
yönelik teknikler ve onu kullanmaya yönelik usuller boyunca ·
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insan hakkındaki yeni b ir bilgiy i se ss izce hazırlam ışhr.
Bu "gözlemevleri " adeta ideal b ir örneğe sah ip olmuş
lard ır : askeri kamp. Bu kamp, adet a t amamen key fe kalmış
b ir şe kilde ku rulan ve biç iml endirilen, h ızla inşa ed il en, ya
pay b ir kenttir ; olab ild iğ ince fazla y oğunluğa, ama ayn ı za
manda g izl il iğe; s ilahlı adaml ann üzer inde ol ab ild iğinc e
büyü k etkinl iğe ve önleyici değere sah ip olmak zorunda olan
b ir iktidarın üst noktas ıd ır. Mü kemmel bir kampta iktidar ın
tümü, yaln ız ca tek bir gözet im aracıl ığıyla icra edilme kted ir
ve her bakış ikt idar ın bütüncül işleyişinin bir parçası olma k
t ad ır. Es ki ve gelene ksel kare b iç iml i pl an, say ılamayacak
kadar çok şema sayesinde büyü k ölçüde gel iştirilmiştir. Yol
lar ın g eometrisi, çad ırların say ı ve dağ ılıml arı, bunların g i
ri şlerin in yönü, sıra ve dizilerinin düzenlenişi tam ol arak ta
n ımlanmakta; birb irler in i denetleyen bakışların şebekesi res
medilmektedir : "tal imhanede beş hat çekil ir ; bunlardan b i
r incisi ikincisinden 16 ayak uza kta olur; diğerlerinin her b ir i
n in arası 8 ayaktır; ve sonuncusu silah kılıflar ından 8 ayak
uza klıkt ad ır. Sil ah kıl ıflar ı ast rütbel i subaylar ın çad ır 
lar ınd an 10 ayak me safede , tam ol arak il k s ıran ın karşıs ın
dad ır. B ir b irlik caddesi 51 ay ak genişl iğinde olur... Yüz
başıl arın çadırları kend i bölü kler in in caddes ine bakar şekil 
de konulur . Kapı doğ rudan bölüğe bakar'"2. Kam p, genel bir
görüleb il irlik et kis iyle hare ket eden bir iktidarın d iy ag
ramıd ır. Şeh irc il ikt e, işç i kentler in in , hast aneler in, t ımar 
h anelerin, hapishanelerin, eğit im kuruml arın ın y apısında bu

kamp modeli veya en azından bu modelin içerdiği ilke karşı

m ıza uzun süre ç ıkac akt ır : hiycrar şik hale get ir ilmiş göze
t imlerin, adıml ar ın ı me kansal ol arak b irb irler ine uydurma
ları. içine '"kapatma'" il kesi. Karanlık oda büyü k opt ik bil imi
2

Riglmımt pour l"infııntnv prussiaıru:, Fra. Çev., Arsenal, ms. 4067 fo 144.
Eski şemalar için bkz., Pralssac, l..es Discowrs militııirıs, 1 623, s. 27-28
Montgommery, lA Milia fPV11(ıı�, s. 77. Yeni şemalar için bkz., Beneton
de Morange flistoirı u lıı gwnrt 1 741, s. 61 -64 ve Dissutıırioıu swr in Tm
tes; aynca bkz., L 'lnsırucıion swr it seroiu dts rigltmtnts
CııNltrie
""1rs lts oamps, 29 Huiran l ı:,3, levha no 7 gibi bir �k yönetmelik.

u
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için ne olduysa, kamp da pek itiraf edilmeyen gözetim sanatı
için öyle olmuştur.
O sıralarda koskoca bir sorunsal gelişmektedir: artık yal
ruca görülmek (saraylann gösterişi) veya dış mekAnı gözetim
altında tutmak (kalelerin geometrisi) için değil de; eklem
leşmiş ve aynnblı iç denetime -bu iQmde bulunanlan görünür
kılmak için- izin vermeye yönelen bir mimarinin sorunsalı;
daha da genci olarak, bireylerin dönüştürülmesi içinde bir iş
lemci olacak bir mimarinin sorunsalı: banndırdıklan üze
rinde etki etmek, onlann hal ve gidişine müdahale etmek, ik
tidann etkilerini onlara kadar yöneltmek, onlan bir bilgi
edinme sürecine sunmak, onlan değiştirmek. Taşlar bilinebilir
ve itaatkar kılabilirler. Kapatmanın ve çitlemenin eski basit
şemasının yerine -giriş ve çıkışı önleyen kalın duvar, sağlam
kapı-, açıklıkların, boşların ve dolulann, geçitlerin ve şef
fafl ıkların hesabı gec;meye başlamıştır. Hastane-yapı i şte
böylece tıbbi eylemin aracı olarak, yavaş yavaş örgütlenmek
tedir: hastalann daha iyi gözetim altında tutulmalarına ve
böylece tedavilerin daha iyi ayarlanmalanna izin verme du
rumundadır; binalann biçimi, hastalann titiz bir şekilde ay
nlmalarıyla, hastalıkların yayılmalannı önlemek zorunda
dır; son olarak da havalandırma ve her yata�n etrafında
dolaştınlan hava sağlığa zararlı buharlann hastanın çevre
sinde kötü etkilerini yaymak üzere yoğunlaşmalannı engelle
mek zorundadırlar. Hastane -yüzyılın ikinci yansında düzen
lenmek istenileni; bu hastane türü için Hôtel-Dicu hastanesi
nin ikinci kez yanmasından sonra ne kadar da c;ok proje yapıl
mıştır- sefalet ve yakında gelecek ölümü banndıran bir çatı
dan ibaret değildir; bizzat kendi maddiliği içinde, bir tedavi
işlemcisidir.
Tıpkı okul -binanın bir terbiye etme işlemcisi olmasının
gerektiği gibi. Paris-Duvemey'nin Askeri Okul'da tasarla
dığı ve Gabriel'e en ince ayrıntılarına varana kadar dayat
tığı pedagojik bir makinedir. Güc;lü bedenler geliştirmek sağ
lığın gereğidir; uzman subaylar elde etmek nitelendirmenin
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gereğidir; itaatkir askerler biçimlendirmek siyasetin gereği
dir; fuhuş ve eşcinselliği önlemek ahlakın gereğidir. Bireyle
rin arasına su geçirmez engeJlerin, ama aynı zamanda sürekli
gözetim delikleri konulmasının dörtlü nedeni. Askeri okulun
bizzat binası bir gözetim albnda tutma aygıh olmak zorun
daydı: yatak odalan sanki bir dizi küçük hücreymişçesine, bir
koridor boyunca dağılmışlardır; düzenli aralıklarla bir subay
lojmanı bulunmaktaydı, böylece "her on öğrencinin solunda ve
sağında birer subay bulunmaktaydı"; öğrenciler gece boyunca
bu odalarda kapatılıyorlardı; ve PAris "her odanın koridor
tarafındaki bölmesinin, destek yüksekliğinden tavana bir iki
ayak kalana kadarki kısmının" camlı olması konusunda ısrar
etmişti. "Bu camlara şöyle bir bakmanın zevkli olmasının dı
şında, bu düzenlemeden kaynaklanacak disiplin nedenlerin
den söz ebneden, bunun birçok bakımdan yararlı olduğu söyle
nebilir"3. Yemekhanelerde, "etüt müfettişlerinin yemek esna
sında kendi kesimlerindeki tüm öğrencilerin masalannı göre
bilmeleri için, onlann masalannı koymak üzere biraz yük
sekçe bir peyke" hazırlanmıştı; bu işle görevli gözetmenlerin
öğrencilerin baş ve ayaklarını görebilmeleri için, yan ayı
rımları yeteri kadar yüksek yüz numaralar yerleştirilmiş
tir'". Gözetimin, mimarinin binlerce nursuz düzenekle sür
d ürdüğü sonsuz vesveseleri. Bunlar, ancak bu küçük ölçekli,
a ma hiçbir boşluğu olmayan araç takımının, bireysel dav
ranışlan giderek artan bir şekilde normaJleştirmesi ve çer
çevclemesindeki rolü unutulacak olursa, önemsiz sayılabi
lecektir. Disipline yönelik kurumlar, adeta bir hal ve gidiş
mikroskobu olarak işleyen bir mekanizma salgılamışlardır;
bunlann gerçekleştirdikleri ince ve analitik bölmeler, insan
lann etrafında bir gözlem, kayıt ve terbiye aygitı oluştur
muşlardır. Bu gözlem makinelerinin içinde, bakışlan nasıl alt
bölmelere ayırmalı, bunların arasındaki bağlantıları · ve
3 Zikr., R. Laulan, L' kok militııirr tü Pııris, 1950, s. 1 17-1 18.
4 Ulusal Arş., MM 666-669. J. Bentham erkek kardeşinin ilk Pıınopıicon fik
rine askeri Okulu ziyattti sırasında �bpu anlatmaktadır.
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iletişimleri nasıl kurulmalı? Bunlann hesaplı kitaplı ço
ğulluklanndan türdeş ve sürekli bir iktidann kaynaklanması
için ne yapılmalı?
Tam bir disiplinse( aygıt, tek bir bakışla herşcyi sürekli
olarak görmeye olanak verecektir. Merkezi bir nokta aynı
anda hem herşeyi aydınlatan ışıklann kaynağı, hem de bi
linmesi gereken herşeyin yoğunlaşma yeri olacaktır: hiçbir
şeyi kaçırmayan mükemmel göz ve tüm bakışların yönelik
olduğu merkez, Ledoux'nun Arc-et-Scnans'ı inşa ederken hayal
ettiği budur: daire biçiminde düzenlenmiş olan ve hepsi de içe
doğru açılan binaların merkezinde yüksek bir bina, tüm yö
netsel, asayişe ve gözetime ilişkin, denetimin ekonomisine
ili şkin ve itaat ile çalışmaya yönelik teşvikleri sağlayan
dinsel işlevleri kendi bünyesinde toplayaca ktır; bütüne emir
ler bu{cldan gelecek; tüm faaliyetler burada kaydedilecek ve
bütün hatalar burada farkcdilccck ve yargılanacaktır; ve
bütün bunlar, kesin bir geometrinin dışı nda başka hiçbir
şeyden destek almadan, hemen gerçekleştirilecektir. XVIII.
yüzyılın ikinci yansında dairesel mimaritere5 tanınan presti
jin nedenleri arasında hiç kuşkusuz buna da yer vermek gerek
mektedir: bu cins mimariler belli bir siyasal ütopyayı ifade
etmektedir.
Fakat disiplinse( bakışın fiili durumda bağlantılara ih
tiyacı olmuştur. Pramid, iki ihtiyaca bir daireden daha iyi
cevap verebilirdi: boşluğu olmayan bir şebeke oluşturmak için
oldukça tam olmak -buna bağlı olarak, bu şebekenin basamak
lannı artırmak ve onlan denetlenecek tüm yüzeye dağıtmak-;
ve- buna karşılık, disipline sokulacak faaliyetin üzerinde ha
reketsiz bir ağırlık meydana getirmemek için, oldukça gizli
olmak ve bu faaliyet için bir fren veya engel oluşturmamak;
disiplinsel düzenekle, onun mümkün etkilerini artıran bir
işlev olarak bütünleşmek. Mercilerini artırması, ama bunu
üretici işlevini büyütmek için yapması gerekmektedir. Gözeli5 Bkz. Levha No 1 2, 13, 16.
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mi özelleştirmesi ve onu işlevsel kılması gerekmektedir.
Bu, yeni tipten bir gözetimin örgütlediği büyük atelycler
ve fabrikalann sorunudur. Bu gözetim, manüfaktür rejiminde,
yönetmelikleri uygulatmakla görevli müfettişlerin dıştan
sağladıklarından farklıdır; şimdi yoğun, sürekli bir denetim
söz konusudur; bu denetim tüm çalışma sürecini kapsamak
tadır; yalnızca üretime (cins, hammaddc rniktan, kullanılan
alet tipi, ürünlerin boyut ve nitelikleri) yönelmemekte, aynı
zamanda insanların faaliyetini, yapma bilgilerini, işi ele
alma biçimlerini, hızlarını, heveslerini, hal ve gidişlerini de
hesaba katmaktadır. Fakat aynı zamanda işçilerin ve c;ı
raklann yanında bizzat bulunan ustanın iç denetiminden de
farklıdır; çünkü memurlar, gözetmenler, "denetçiler" ve usta
başılar tarafından yapılmaktadır. Denetim görevleri üretim
aygıtının büyümesi ve karmaşıklaşması ölçüsünde, daha da
gerekli ve daha güç hale gelmişlerdir. Gözetim altında tut
mak o sıralarda tanımlanmış, ama üretim sürecinin ayrılmaz
bir parçası olmak zorunda olan bir işlev haline gelmiştir;
gözetim üretim sürecini türri uzunluğu boyunca ikiye katlamak
zorundadır. Uzmanlaşmış, sürekli olarak mevcut ve işçilerden
ayn olan bir personel vazgeçilmez hale gelmiştir: "Büyük
manüfaktürde herşey c;an sesiyle yapılmaktadır, işçiler zor
lanmakta ve azarlanmaktadır. Aslında kalabalıklaşmayla
birlikte gerekli hale gelen bir komuta durumuna ve onlann
karşısında bir üstünlük durumuna ahşan memurlar, işçilere
sert veya küçümseyerek davranmaktaydılar; bu nedenle bu
işçilerin ya daha değerli, ya da manüfaktürde gelip geçici ol
dukları olmaktadır"'. Fakat işçiler bu yeni tipten gözetim re
jiminin yerine lonca tipinden bir çerçeveyi tercih ediyorlarsa
da, patronlar bu yeni gözetim tarzında endüstriyel üretimin,
özel mülkiyet ve kAr sisteminin ayrılmaz bir unsurunu bulmak
tadırlar. Bir fabrika, büyük bir demirhane veya bir maden
ölçeğinde "masraf kalemleri o kadar artmıştır ki, her nesne
6

Encydopld�, "'Manufacture· maddesi.
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üzerindeki en küçük öunsizlik bile bütünün üzerinde muazzam
bir zarara yol açacak ve bu da yalnı7.ea kArlan yoketmekle
kalmayacak, aynı zamanda sermayenin de erimesine yol
açacaktır;... farkedilmeyen ve bu yüzden hergün tekrarlanan
en küçük beceriksizlik bile, işletme için onu kısa zamanda yo
kedecek kadar zararlı hale gelebilir"; bu olgudan ötürü yal
nızca doğrudan mülk sahibine bağlı olan ve bu işle görev
lendirilmiş olan kimseler. 'bir kuruşun bile yararsız yere har
canmamasını, günün bir anının bile kaybedilmemesini" göze
tim altında tutabilirler; bunlann rolleri "işçileri gözetim
altında tutmak, yönetim kurulunu her olaydan haberdar et
mek" olacaktır1. Gözetim, aynı anda hem üretim aygıtının bir
iç parçası; hem de disiplinsel iktidann uzmanlaşmış bir çarkı
oldur ölçüde, belirleyici bir ekonomik işlemci haline gelmek
tedir .
il k öğretimin yeniden örgütlenmesinde de aynı hareket:
gözetimin uzmanlaşması, ve pedagojik bağlantıyla bütün
leşmesi. Köy okullarının sayısının artması, bunlann öğrenci
lerinin çoğalması, bütün bir sınıfın faaliyetini eşanlı olarak
ayarlamaya olanak veren yöntemlerin yokluğu, bu nedenden
kaynaklanan düzensizlik ve kanşıkhk, denetimlerin devreye
sokulmalannı gerekli hale getirmekteydiler. Betancour öğ
retmene yardım etmek üzere, en iyi öğrencilerin arasında kos
koca bir "subaylar", eminler, gözlemciler, çalıştırıcılar, tek
rarlatıcılar, dua okutturucular, yazı görevlileri, mürekkep
alıcıları, duacılar ve ziyaretçiler dizisi seçmiştir. Böylece
tanımlanan rolleri iki düzlemde yer a )maktadır: bunlardan
bazılan maddi görevlere (mürekkep ve kAğıt dağıtmak,
artıkları fakirlere vermek, bayram günlerinde ruhani metin
ler okumak vb.); diğerleri de gözetim görevlerine denk düş7 Cournol, Consiılhııtio,ıs ıl'inthtt yı,blK ,ı,r it flroiı d'aploittr lıs miJııı,
1970, ulusal &Jl., AXJJ"
8 Kış., KMarx: ·eu gtıutiın, yOnetiın ve araalık işlevi, kendine bagıınlı
olan çahtma 1')evlnln ortaklııta olduğu andan itibaren, ıennııyenin işlevi
haline gelmiş ve kapltallst iflev olarak Oızel nitelikler kaunıru.ştır. ·u
CııpiJal, ICitap 1, dOrdQncQ b6lCUn, ayının xuı.
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mektedir: "gözlemciler" kimin sırasından aynldığını, kimin
konuştuğunu, kimin tespih ve saatinin olmadığını, kimin ayin
esnasında dotn,ı durmadığını, kimin sokakta mütevazi dav
ranmadığını veya konuştuğunu" kaydetmek mrundadır; ödev
leri "derslerini çalışırken gevezelik eden veya nunldanan
lan, yazmayanlan veya dolaşanları" uyarmak olan "zıl
gıtçılar"; okula gelmeyen veya ağır kabahatler işlemiş öğ
rencileri aileleri nezdinde araştıran "ziyaretçiler". "Emin
ler"e gelince, bunlar diğer tüm subaylan gözetim alhnda tut
maktadırlar. Yalnızca "tekrarlatıcılar"ın pedagojik bir rol
leri vardır, bunlar öğrencileri ikişer ikişer, alçak sesle o kut
turmaktad ı rla r9 . Öte yandan, bundan birkaç o nyıl sonra
Demia aynı tipten bir hiyerarşiyi yeniden ele almıştır, ama
şimdi gözetim işlemlerinin adeta hepsi pedagojik bir f'Olde
yüklenerek, iki katına çıkmıştır: bir öğretmen yardı mcısı
kalem tutmasını öğretmekte, öğrencinin eline rehberlik et
mekte, hatalan düzeltmekte ve aynı za manda "tartışıl
dığında, hataları işaretlemektedir"; bir başka öğretmen
yardımcısı ise o kuma sınıfında aynı görevlere sahiptir; diğer
subaylan denetleyen ve genel hal ve gidişi gözetim altın
da tutan emin, "yeni gelenleri okul faaliyetlerine uyarlamak
la" da görevlidir; o nbaşılar dersleri tekrar ettirmekte ve der
sini bilmeyenleri "işaret etmekte"dirler10•
Burada "karşılıklı yardımlaşma" tipinden bir kurul uşun
taslağı söz konusudur; bu kuruluşta üç süreç tek bir düzenek
içinde birleştirilmiştir: asıl eğitim, bizzat pedagojik faaliye
tin uygulanmasıyla bilgi edinilmesi, son olarak da karşılıklı
ve hiyerarşik bir gözlem. Tanımlanmış ve kurala bağlamış bir
9 M.I.D.B., lnslrudion mlılıotliıııu poı,r 1 'kolt p,ıroi"iıılt, 1669, s.68-69.
10 Oı. Demla, op. dt., s. '17-29. Kolej OrgQtlenme9inde de ayna hlrden bir olgu
kaydedUC?bUlr: ·ders nmrlırı- uzun sOre, kıl(llk &ı,end grupl•nnan
ahllkl 90rumlulugunu taşıyan bagımsaz hocalar olmuşlardır. 1 762'den
sonra hem daha ileri, hem de hiyerarşiyle daha çok bQtQrıleşmif bir de
netim tipinin ortaya çıkbgı gOnllmektedlr: gözetmenler, b61Qm *et·
ıMnleri, ast Oğretmenler Bkz. Dupont . Fermr, Du colllgt b Qmnonı ıını
lydıt Louis - it - CNlld, l, s. 254 ve 476.
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gözetim ilişkisi eğitim uygulamasının kalbinin içine yerleş
miştir: artık ekleme veya bitişik bir parça olarak değil de,
ona içkin ve onun etkinliğini artıran bir mekanizma olarak.
Hiyerarşik, sürekli ve işlevsel gözetim, kuşkusuz XVIII.
yüzyılın büyük teknik "icad"larından biri değildir, ama onun
sinsi bir şekilde yaygınlaşmasını, önemini kendiyle birlikte
taşıdığı yeni iktidar mekanizmalarına borçludur. Disiplinsel
iktidar onun sayesinde ''bütünleşmiş", ekonomiye ve icra edil
diği düzeneğin amaçlarına içten bağlanmış bir sistem haline
gelmektedir. Aynı zamanda çoklu, otomatik ve anonim bir ik
tidar olarak da örgütlenmektedir; çünkü gözetimin böylece
dayandıtı ve İ'l1eyişinin yukarıdan aşağı doğru olan bir iliş
kiler ağının işleyişi olduğu doğruysa da, bu ağ aynı zamanda
belli bir noktaya kadar aşağıdan yukarı ve yanlara doğru da
olmaktad ır; bu ağ ''bü tünün" tutunmasını ve iktidarın birbirle
rinden destek alan etkilerinin onun içinden bütün olarak ge-:
melerini sağlamaktadır: sürekli olarak gözetim altında tutu
lan göze tmenler. Disiplinlerin hiyerarşik hale getirilmiş
olan gözetimi içindeki iktidar, bir nesne gibi elde tutulmakta,
bir mülkiyet gibi aktarılmakta; bir makineler bütünü gibi
çalışmaktadır. Ve pramid gibi olan örgütlenmesinin ona bir
"başkan" verdiği doğruysa da, aygıtın tümü "iktidar" üret
mekte ve bireyleri sürekli ve daimi bir alanının içine dağıt
maktadır. Bu da disiplinse) iktidara aynı anda hem tamamen
açık -çünkü her yerdedir ve hep uyanıktır, ilke olarak hiçbir
karanlık alan bırakmamaktadır ve denetim yapma görevine
sahip olanları bile aralıksız denetlemektedir-, hem de tama
men "gizli" -çünkü sürekli olarak işlemektedir ve bunun büyü
cek bir bölümü sessizlik içinde olmaktadır- olması olanağını
sağlamak tad ır. Disiplin, kendi kendini kend i mekanizma
larıyla destekleyen ve gösterimlerin parlaklığının yerine he
saplı bakışların kesintisiz oyununu ikime eden ilişkisel bir
iktidarı "işletmek"tedir. iktidar "fiziği", bedene ele konul
ması, göz.e tim tekniklerinin sayesinde, optik ve mekanik ya
salarına göre, koskoca bir mekanlar, ha tlar, perdeler, demet-
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ler, devreler oyununa göre ve en azından ilke olarak aşırılığa,
güce, şiddete başvurmadan icra edilmektedi r. iktidar görü
nüşte ne kadar az ''bedenscl"se, o kadar bilgince "fizik" ol
maktadı r.

NORMALLEŞ11R1d YAPTIRIM
1 . Şövalye Paulet'nin Öksüzler Yurdu'nda her sabah
yapı lan mahkeme oturumlan, koskoca bir törensel çerçeveye
yer vermekteydiler: "Bütün öğrencileri mükemmel bir sıra
Ja nma, hareketsizlik ve sessizl ik içinde, çarpışma halinde
bulduk. Onaltı yaşında genç bir soylu olan başkan elde kılıç,
sı ranın dışı ndaydı; birlik onun emriyle çember oluşturmak
üzere, hızlı adımla harekete geçti. Mecl is merkezde toplandı;
her subay kendi birliğinin yirmi dört saatlik raporunu verdi.
i tham edilenlerin kendilerini doğrulamaları na izin verildi,
ta nıklar dinlendi; müzakere yapı ldı ve anlaşmaya varılı nca,
bi rliğin başı suçlulann sayısını, suçlann cinsini ve emredilen
cezaları yüksek sesle bildirdi. Daha sonra birlik büyük bir
düzen içinde geçit yaptı"11 •
Bütün disiplinse! sistemlerin merkezinde küçük bir ceza
mekanizması işlemektedir. Bu mekanizma, kendi yasaları,
kendi özelleşmiş cezaları, kendine özgü yaptınm biçimleri,
kendi yargı lama oturumlanyla bir cins adalet ayrıcalığından
ya ra rla nm ak tadır. Disiplinler bir "alt-ceza" sistemi kurmak
ta ; yasalann boş bı raktı klan bir mekanı çevrelemekte; nisbi
kayı tsızlı kları ndan ötürü büyük ceza sistemlerinin elinden
kaçan bir davranış bü tününü ni telemekte ve bastırmakta
dı rlar. "işçiler içeri girerken birbirlerini selamlamak zorun
dadı rlar ... ayrı lı rlarken, kuUandı klan mal ve a letleri top
lamak ve gözetim esnasında lambalannı sönd ü rmek zorun
dadı rlar"; "işçileri hareketlerle veya başka bir şekilde eğ11

Pictcı d e Rochemonı, Joıınıııl de Cenlı:ıt, 5 Ocak 1188.
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lendirrnek bilhassa yasaklanmışhr"; işçiler "dürüstçe ve
edeplice davranmak" zorundadırlar; bay Oppenheim'e haber
vermeden yerinden baş dakikadan fazla aynlan "yanm gün
için not edilecektir; ve bu küçük cezai adalet içinde hiçbir
şeyin unutulmadığından emin olmak üzere, "bay Oppenheim'e
ve arkadaşlarına zarar verebilecek" herşeyin yapılması ya
saklanmıştır 12 . Atelyede, okulda, orduda koskoca bir. zaman
(geç kalmalar, yerini bırakmalar, işin kesintiye uğratılması),
faaliyet (dikkatsizlik, ihmal, heves yokluğu), tavır (kaba
lık, i taatsizlik), söylev (gevezelik, haddini bilmezlik), be
den ("düzgün olmayan" tutumlar, uygunsuz hareketler, pis
lik), cinsellik (utanmaıhk, a�ık sa�ıklık) mikrocezalandırma
sistemi hüküm sürmektedir. Bununla birlikte, hafif bedeni ce
zadan, küçük ölçekli mahkümiyctler ve düşük dereceli aşağı
lamalara varana kadar, koskoca bir ince usuller dizisi ceza
landırma olarak kullanılmaktadır. Aynı anda hem tavırla
nn en önemsiz kesirlerini cezalandınlabilir kılmak, hem de
disiplin aygıtıyla ilgisizmiş gibi gözüken unsurlara cezai bir
işlev vermek söz konusudur: sonunda herşey en küçük şeyin
bile cezalandınlmasına yarayabilsin; her özne kendini ceza
landırabili r-cezalandınr bir evrensellik içinde bulsun. "Ce
zalandırma kelimesinden, c;ocukların işledikleri kabahati
hissettirebilecek herşey, onlan küçük düşürebilecek, onlann
kafasını karıştıracak herşey anlaşılmalıdır: ... belli bir so
ğukluk, belli bir kayıtsızlık, bir soru, bir küçük düşürme, bir
görevden alma" 13•
2. Fakat disiplin kendiyle birlikte, kendine özgü bir ce
zalandırma biçimini taşımaktadır ve bu yalnızca mahkeme
nin küc;ültülmüş bir modelinden ibaret değildir. Disiplin.sel ce
zalandırma alanına ait olan, kurallara uyulmaması, kuralla
ra uygun olmayan herşey, kurallardan uzaklaşan herşeydir,
sapmalardır. Uygun olmamanının belirsiz alanı cezalandıra
bilir niteliktedir: asker istenilen düzeye ulaşamadığı her se12 Rlglffllffll... M. Oppımlıtim, 29 Eylw 1809.

13 La Selle, s. 204-205.
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ferinde bir "hata" yapmaktadır; öğrencinin "hata"sı aynı za
manda küçük bir suç, ödevlerini yerine getirme yeteneksiz
liğidir. Prusya piyade talimnamesi tüfeği ni gerektiği gibi
kullanmasını öğrenememiş olan askere "olabilecek tüm sert
likle" davranılmasını dayatrnaktaydı. Aynı şekilde, "bir il
kokul �ğu bir gün önceki din dersini öğrenmemişse, bugün hiç
hat.asız öğrenmeye zorlanabilirdi, yarın ondan buou tekrarla
ması istenecektir; veya bu dersi ayakta veyahut diz çökmüş
olarak ve elleri kavuşmuş durumda dinlemeye zorlanacakhr
veyahut ona herhangi başka bir ceza uygulanacaktır''
Disiplin cezalarının sağlamak zorunda oldukları düzen
karma cinstendir: bir yasa, bir program, bir yönetmelik tara
fından açık bir şekilde konulmuş olan "yapay" bir düzendir.
Ama aynı zamanda doğal ve gözlenebilir süreçler tarafından
tanımlanan bir düzendir: öğrenim süresi, bir alıştırmanın za
manı, yatkınlık düzeyi, aynı zamanda bir kural da olan bir
düzenliliğe atıfta bulunmaktadırlar. Hristiyan Okullannın
öğrencileri, henüz asla beceremeyeceklc-ri bir "ders"e konul
mamalıdırlar, çünkü bu durumda hiçbir şey öğrenememe tehli
kesiyle karşı karşıya bırakılmış olacaklardır; ancak her saf
hanın süresi yönetmelikle saptanmıştır've üç sınav sonunda bir
üst mertebeye geçemeyen, açıkça "cahillc-r" sırasına konulma
lıdır. Disiplin rejiminde ceza, çifte bir hukuki -doğal atıf
içermektedir.
3. Disiplinse) cezanın işlevi sapmaları azaltmaktır.
Demek ki esas olarak ıslah edici olmak zorundadır. Doğrudan
adli modelden alınan cezalann (para cezası, kamçı, zindan)
yanı sıra, disiplin cezalan alıştırmaya yönelik cezalara ön
celi:k vermektc-dirler -yoğunlaştırılmış, artırılmış, birçok ke
reler tekrarlanan çıraklık: 1766 tarihli piyade talimnamesi,
''belli bir ihmilkarlık veya kötü niyet gösterecek" olan birin
ci sınıf erlerin en alt sınıfa geri gönderileceklerini ve bunların
birinci sınıfa ancak yeni talimlerden ve yeni bir sınavdan
sonra tekrar çıkabileceklerini öngörmekteydi-. J.-B. de La
Salle'in kendi cephesinden söylediği üzere "tüm cezaların
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içinde yazı cezalan bir öğretmen a çısından en dü rüst olanı ,
ebeveynle r içi n de en a vantajlı ve hoş olanıdı r"; bu cezala r
"bizzat çocukların yanlışla nndan, bu yanlışlann düzel
tilmesiyl e ile rlemelerini a rhrma olanakta n sağlamaya" izin
vermektedirler; örneğin "yazmalan ge rekenin tümünü yazma
yanla r veya bu öde vle rini iyi yapmak i çin özen göste rme
yenle re bazı yazı veya ezber cezala n ve rilebilir"14 • Disiplin
cezası büy ük bölümü itibariyle, zorunl uluğun kendiy le aynı
biçimdedir; ihlal edilen yasanın intikamından çok, onun tek
ra r etti ril mesi, iki katına çıka rtılmış ısra ndı r. Öylesine ki,
ondan beklenen ıslah etkisi sona erme veya pişmanlıklar, bir
eklenti olarak geçmektedir; bi r te rbiye mekaniğiyle doğrudan
elde edil mekt edir. Cezalandı rmak idman ettirmekti r.
4. Ceza disiplin içinde, çifte bi r sistemin bir uns urundan
başka birşcy değildir: ödül -yaptı nm . Ve terbiye ile baskı
altına alma sü recinde işle mci haline gelen bi r sistem olmak
tadı r. Öğretmen "elinden geldiğince ceza vermekten kaçına
caktı r; te rsine, tembeller cezadan çok , hpkı h.amaratlar gibi
ödüllendi rilme a rzusuyla daha çok tah rik oldukla nndan,
ödülleri cezala rdan daha sık hale geti rmeye uğraşmalıdır;
işte bu nedenden ötürü öğretmen ceı.a vermek zorunda kaldı
ğında, bunu uygulamadan önce eğer başarabilirse çocuğun kal
bini kazanması çok ya rarlı olacaktı r15 • Bu iki unsurl u me ka
nizma, disipline yönelik cezalandırmanın ka rakteristiği olan
belli sayıda işle me i zin vermektedir. Öncelikle hal ve gidişle
performanslann, iyi ve kötü gibi iki zıt değe rden itibaren ni
telenmesi; ceza adaletinin tanıdığı haliyle yasağın basit
paylaşımının yerine, ol uml u kutup ile ol umsuz k utup a rasında
bi r dağılım vard ır; t üm hal ve gidiş iyi ve kötü notlar, iyi ve
kötü puanla r a lanına girmektedir. Bun un dışında, bir miktar
sallaş hrma ve rakamsal bir ekonomi k urmak mümkündü r.
Sü rekli olarak güncelleştirilen bir ceza muhasebesi, he rkesin
ceza bilançosun un elde edil mesine olanak v ermektedir. Okul
14 /l,iıl.

15 Ot Deınln. o,. til� ı. 17.
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"adalet"i, en azından ana hatlanna ordu veya atelyede rast
lanılan bu sistemi çok uzaklara götürmüştür. Hristiyan Okul
lanndaki biraderler, koskoca bir ayncalıklar ve ödev cinsin
den cezalar mikroekonomisi örgütlemişlerdir: "Ayncalıklar
öğrencilerin kendilerine verilen cezalardan kurtulmalanna
yarayacaklardır... Ömcğin bir öğrenciden ceza olarak din der
sinden dört veya alb soruyu yazması istenebilir; bu cezadan
birkaç ayncalık puanı sayesinde kurtulabilir; öğretmen soru
başına kaç puan gerektiğine karar verecektir . .. a yrıca lıklar
belli sayıd� puan ettiklerinden, öğTetmen de birincilere para
gibi hizmet edecek, daha düşük değerli olanlanna sahiptir.
Örneğin bir öğrenci ancak alh puan karşılığında kurtulabile
ceği bir ödev cezası alırsa; bir de on puanlık bir ayncahğı
varsa; bunu öğretmene su nar, o da geriye dört puan verir ve
diğerleriyle de böyle olur·16• Ve bu miktarsallaştırma oyunuy
la, borç ve alacaklann bu dolaşımıyla, notlann artı ve eksiler
halinde sürekli olarak hesaplanması sayesinde, disiplin
aygıtlan "iyi• ve "kötü" özneleri birbirlerine nazaran hiye
rarşik hale getirmektedirler. Bu sürekli cezalandırma siste
minin rnikroekonomisi boyunca, eylemlere değil de, bizzat bi
reylerin kendilerine, doğalanna potansiyellerine, düzeyle
rine veya değerlerine yönelik bir farklılaştırma 1ş görmek
tedir. Disiplin eylemlere kesin yaphnmlar uygulayarak, bi
reyleri "gerçek olarak" tartmaktadır; devreye soktuğu ceza
sistemi bireylerin tanınması devresiyle bütünleşmektedir.
5. Mertebelere veya rütbelere göre dağıhm yapmaNn
çifte bir rolü vardır. sapmalan belirlemek, nitelikleri ., uz
rnanlıklan ve yatkınlıklan hiyerarşik hale getirmek; ama
aynı zamanda cezalandırmak ve ödüllendirmek. Düzene sok
manın cezai işleyişi ve yaptınmın sıralamalı karakteri . Di
siplin, rütbe veya yer kazanılmasına olanak vererek, yalnız
ca terfiler oyunuyla ödüllendirmektedir; gerileterek veya
16

La Sall�. s. 156 vd. Burada hoıg&-Q mteınlnin
u.tanlınası vardır.
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rütbe tenzil ederek cezalandınnaktadır. Askeri Okul'da kar
maşık bir ..şeref' sınıflandırması sistemi devreye sokulmuş
tur; bu sınıflandırmayı ve az çok soylu veya utanılacak ceza
lan herkesin görebileceği şekilde yansıtan kıyafetler, bu
şekilde dağıhlan mertebelere ayrıcalık veya utanç işareti
olarak bağlanmışlardı. Bu sınıflandırmaya veya cezaya
yönelik dağıtım, subayların, hocalann, bunların yardım
olannın yaş veya rütbeyi hesaba katmaksızın "öğrencilerin
ahlJki nitelikleri" ve "herk� bilinen hal ve gidiş işleri"
hakkındaki raporlarına göre, kısa aralıklarla yapılmak
taydı. "Çok iyilerinki" denilen birinci sınıf gümüş bir apoletle
aynlmaktadır; şanı "tamamen askeri bir birlikmiş" gibi mua
mele görmesinden kaynaklanmaktadır; demek ki hakettiği
cezalar askeri olacaktır (oda hapsi, ağır hallerde hapisha
ne). "lyilerinki" olan ikinci sınıf kırmızı ipekli ve gümüş
apolet takmaktadır; bunlara oda hapsi veya hapishaneye
gönderme cezası verilebilir, ama kafese kapahlma veya diz
çöktürmeye de uğrayabilirler. ''Vasatlar" sınıfının kırmızı
yü nlü apolet takmaya hakkı vardır; yukandaki cezalara ge
rektiğinde, aba giydirme cezası eklenebilmektedir. "Kötü
ler"inki olan sonuncu sınıf boz yünden bir apoletle belirlen
mektedir, 'bu sınıftan öğrenciler Konak'la uygulanan tüm ce
zalara veya buna dahil edilmek istenilen bütün diğerlerine,
hatta penceresiz hücreye kapatılmaya bile çarptırılabilir
ler". Bunlara bir süre için "utanılacak" sınıf eklenmiş ve bu
sınıf için "onu oluşturanlann diğerlerinden hep ayn tutulma
ları ve aba giymeleri için" özel yönetmelikler hazırlanmış
hr: çünkü öğrencinin yerini yalnızca liyakat ile hal ve gidiş
bel irlemelidir, "sonuncu iki sınıfın öğrencileri herkesin tanık
lığıyla tavırlarındaki değişiklikler ve kaydettikleri geliş
melerle buna layık görülüp, ilk sınıflara çıkarak, onların
işaretlerini taşımaya başladıklannda bundan gurur duyacak
lardır, aynı şekilde ilk sınıflardaki öğrenciler eğer gevşer
lerse ve eğer aleyhlerinde toplanan raporlar onlann artık ilk
sın1flann dağıtımına ve ayrıcalıklanna layık olmadıklannı
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gösterirlerse, onlar da aşağı ineceklerdir...". Cez.alandıran sı
nıflandırma yokolma eğilimine girmek zorundadır. "Utanı
lacak sınıf" ancak yokolmak için varolmuştur: "orada iyi hal
ve gidiş gösteren u tanılacak sınıf öğrencilerinin değişim tür
lerini yargılayabilmek üzere", bunlar diğer sınıflara yeniden
sokulacaklardır, kıyafetleri kendilerine iade edilecektir;
ama yemekler ve teneffüslerde u tanç arkadaşlarıyla birlikte
kalacaklardır; eğer onlardan bu sıı:ufta ve bu tümende memnun
kalınacak olursa, buradan "tam olarak çıkacaklardır" 17• De
mek ki, bu hiyerarşik hale getiren cez.alandırmanın çifte bir
etkisi vardır: öğrencileri yatkınlıklanna ve hal ve gidişle
rine göre, yani okuldan çıktıklannda onlardan nasıl yarar
lanılacağına göre dağıhma tabi tutmak; hepsinin aynı mode
le uyması, hepsinin bir arada "tabiyete, i taatkarlığa, ders
c;alışırken ve. talimhanede dikkatli olmaya ve ödevlerin ve
disiplinin bütün parçalannın tam uygulanmasına" zorlanması
için, onlann üzerinde sürekli bir baskı uygulamak. Hepsinin
birbirine benzemesi için.
Sonuç olarak, cezalandırma sanatı disiplinse! iktidar re
jiminde ne kafareti, ne de hatta tam olarak bastırmayı hedef
lemektedir. Birbirlerinden iyice ayn beş işlemi devreye sok
maktadır: Bireysel eylemleri, performansları, hal ve gidiş
leri, aynı anda hem bir kıyaslama alanı, hem bir farklılaş
hrma mekinı, hem de izlenecek bir kuralın ilkesi olan bir
bütüne göre değerlendirmek. Bireyleri birbirlerine naz.aran ve
bu bütünsel kuralın -bu kural ister en düşük eşik, ister uyulacak
ortalama veya yaklaşılması gereken optimum olarak işletil
sin- işlevinde farklılaştırmak. Bireylerin kapa sitelerini,
düzeyini, "cinsi"ni miktarsal terimlerle ölçmek ve değer te
rimleriyle hiyerarşik hale getirmek. Gerçekleştirilecek bir
uygunluğun zorlamasını bu "değerlendirici" ölçü boyunca oy
natmak. Son olarak da, tüm farklılıklara göre olan farklılığı,
anormalin dış sınınnı (Askeri Okul'un "uta nılacak sınıf"ı)
17 Ulusal Ar,. MM 656, 30 Mart 1158 ve MM 666. 15 EylQl 176.1.

229

tanımlayacak hududu çizmek. Tüm noktalardan � ve di
siplin kunımlannı her an denetleyen sürekli cezalandırma
kıyaslamakta, farklılaştırmakta, hiyerarşik hale getinnek
te, türdeşleştirmekte, dışlamaktadır. Tek kelimeyle, normııl
leştirmektedir.
Demek ki, esas işlevi gözlenebilir bir olgular bütününe
değil de, hafızada tutulması gereken bir yasalar ve metinler
corpus'una atıfta bulunmak olan; bireyleri farklılaşhrmak
değil de, eylemfcri belli şayıda genel kategori içinde özelleş
tirmek olan; hiyerarşik hale getirmek değil de, sadece izin
verilen ve yasaklanan ikili zıtlığının oyununu oynatmak olan;
türdeş kılmak değil de, mahkılmiyetin bir kerede ebediyen
kazanılan paylaşımını işletmek olan adli bir cezalandırma
sistemiyle terim be terim zıtlaşmaktadır. Disipline yönelik
düzenekler bir "'ölçü cezalandırması" salgı-lamışlardır, bu
sistem ilkeleri ve işleyişi itibariyle geleneksel yasal ceza
landırmaya indirgenemez niteliktedir. Disiplin binalarında
sürekli oturum halindeymişe benzeyen ve bazen de büyük adli
aygıtın tiyatrovari biçimine bürünen küçük mahkeme yanıl
sama yaratmamalıdır: birkaç biçimsel sürekliliğin dışında,
reza adaletinin mekanizmalarını gündelik hayatın dokusuna
kadar ulaşhrmamaktadır; veya en azından esas nokta burada
değildir; disiplinler yeni bir cezalandıno işleyiş imal etmiş
lerdir -aslında oldukça eski olan koskoca bir usuller dizisin
den destek alarak-, ve mütevazi ve alaycı bir şekilde taklid
ediyora, benzediği büyük dış aygıtı yavaş yavaş kuşatan o
olmuştur. Modem ceza tarihinin tümünün açık ettiği hukuki
-antroplojik işleyişin kökeni insan bilimlerinin ceza adale
tiyle çakışmasında ve bu yeni rasyonelliğe veya kendiyle bir
likte taşıyacağı hümanizmaya özgü taleplerde yer almamak
tadır; oluşum noktası bu yeni normalleştirici yaphnm
mekanizmalarını i şleten bir disiplin tekniğinin içindedir.
Disiplinler boyunca Norm'un iktidarı ortaya çıkmakta
dır. Bu modem toplumun yeni yasası nudır? Daha doğnışu, bu
yasanın eski iktidarlara eklendiğini ve onla!'J sınırlanmak
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zorunda bırakhğlm söyleyelim; yani Yasa iktidanna, Söz ik
tidanna, Metin iktidanna, Gelenek iktidanna. Kurala uygun
olan (Normal), standart hale getirilmiş bir eğitimin yerleş
mesi ve normal okullann kurulmasıyla, eğitim alanına baskı
altına alma ilkesi olarak yerleşmiştir; genel sağlık kural
lannı işletmeye yatkın olarak, ulusal çapta hbbi bir birim ve
bir hastane çerçevesi kurma çabalarının içine yerleşmiştir;
endüstriyel usuller ve ürünlerin kurala bağlanması faa liyeti
nin içine yerJeşmiştir 18• NormaUeştirme tıpkı gözetim gibi ve
onunla birlikte, klasik çağın sonunda iktidann büyük araçla
nndan biri haline gelmiştir. Statüleri, ayrıcalıklan, mensu
biyetleri yansıtan işaretlerin yerine koskoca bir normallik de
receleri oyununu ikame etme veya en azından ilive etme eği
limine girilmiştir, ama bu normallik ,Jcreceleri kendilerinde
mertebelerin bir tasnifi, hiyerarşik hale getirilmesi ve da
ğıtımı rolüne sahiptirler. Normalleştirme iktidarı bir bakı
ma türdcşleşmeye zorlamaktadır; ama şapkalan ölçmeye,
düzeyleri belirlemeye, özellikleri sa ptamaya ve farklı
lıkları birbirlerine uyarlayarak bunları yararlı hale getir
meye izin vererek, bireysellcştirmektedir. Norm iktidannın
biçimsel bir eşitlik sistemi içinde kolaylıkla işlediği anla
şılmaktadır, çünkü kural olan bir türdeşliğin içine, yararlı bir
emrin ve bir ölçünün sonucu olarak, bireysel farklılıklan n tüm
mertebe dışı unsurunu dahil etmektedir.
SINAV

Sınav, gözetim altında tutan hiyerarşi teknikleriyle,
normalleştiren yaphn m tekniklerini birleştirmektedir. Nor
malleştirici bir bakış; nitelemeye, tasnif etmeye ve ceza
landırmaya izin veren bir gözetimdir. Bireylerin üzerinde,
onlann onun boyunca farkhlaşhnldıklan bir görünebilirlik
18 Bu konuda şu önemli sahifelere bkz., C. C.anghilhen,
1966 yay.,s. 171-191.
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kurmaktadır. işte bu nedenden ötürü, tüm disiplin düzen-le
mclcrinde sınav yüksek derecede ayinseUeştirilmiştir. ikti
dar merasimi ve deneyin biçimi, güç seferberliği ve gerçeğin
ortaya konulması ona burada kablmaktadırlar. Nesne olarak
algılanan kişilerin tabi kılınmalannı ve tabi kılınanların
nesneUeştirilmelerini disiplin süreçlerinin kalbinde açık et
mektedir. iktidar ilişkilerinin ve bilgi bağlantılannın ça
kışmalan, sınav içinde tüm görülebilir parlaklığına kavuş
maktadır. Bilim tarihçilerinin karanlıkta bıraktık-lan, kla
sik çağın icatlanndan biri daha. Deneylerin tarihi doğuştan
körler, kurt c;ocuklar veya hipnozlar üzerinde yapılmaktadır.
Fakat acaba kim "sınav"ın daha genel, daha bulanık ve aynı
zamanda daha belirleyici olan tarihini; onun ayinlerinin,
yöntemlerinin, kişilerinin ve bunlann rollerinin, soru ve cevap
oyunlannın, notlar.dırma ve sınıflandırma sistemlerinin tari
hini yapaC'alctır? Çünkü bu dar tekniğin içinde ku�kuca bir
bilgi alanı, koskoca bir iktidar türü angaje olmuş durumdadır.
Çoğu zaman, insani ''bilimleri" kendiyle birlikte sessizce ve
geveze bir şekilde taşıyan ideolojiden söz edilmektedir. Fa
kat bizatihi bu bilimlere ait teknoloji, büyük bir yaygınlığa
sahip olan (psikiyatriden pedagojiye, hastalıkların teşhisin
den emek gücünün iş bulmasına kadar) bu küçük işlemsel şe
mada, sınavın bu c;ok alışılmış usulü, bilgiden pay almaya ve
onu oluşturmaya izin veren iktidar ilişkilerini tek bir meka
nizmanın içinde devreye sokmakta değil midir? Siyasal ku
şatma yalnızca biline;, temsiller düz�yinde ve belirlediğine
inanılanın içinde değil, bir bilgiyi mümkün kılan "düzeyde de
meydana gelmektedir.
,,,
Tıbbın XVIII. yüzyılın sonunda epistemolojik kilitlenme
/
den kurtulmasının esas koşullanndan biri, hastanenin "sınav
dan geçirme" aygıb olarak örgütlenmesi olmuştur. Vizite ayi
ni bunun en görünür biçimidir. XVII. yüzyılda hekim dışandan
gelerek, kendi teftişini çok sayıdaki diğer denetimlerle bir
leştirmekteydi -dinsel, yönetsel-; hastanenin gündelik idare
sine hiç mi hiç katılrnamaktaydı. Vizite yavaş yavaş daha
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d üzenli, daha sağlam, özellikle de daha yaygın hale gel
miştir : hastanenin işleyişinin giderek b üyüyen bir bölümünü
kapsar hale gel m iştir : Paris'teki Hôtel-Dieu'n ün hekimi g ün
de bir vizite yapmakla yükümlüydü; 1687'de "gözetleyici" bir
hekim, öğleden sonralan daha ağır hastalan muayene etmek
zorundaydı. XVIII. y üzyıl yöne tmelikle ri vizite saatlerini ve
sürele rini (en azından iki saat ) belirlemektedirler; b u yönet
melikler b unlann "Pa skalyaya gelen pa zar bile dahil" her
g ün yap ılma sın ı sağlayacak bir akış üzerinde d u rmaktad ır
lar ; nihayet 1 771 'de sürekli hastanede kalan ve "dışar ıdan
gelen bir hekimin vizitele ri ar asında, ister g ece, ister g ünd üz
olsun, mesleğinin gerektirdiği h izmetleri vermekle" y üküml ü
bir hekimlik makamı k urulmuşt ur 19 • Kesintili ve h ızlı olan
eski teftiş, hasta yı adeta sürekli bir muayene d urumun un içine
koyan düzenli bir gözleme dönüşt ürülmüştür. iki sonuçla bir
likte : o zamana kadar dış bir un sur olan he kim, iç hiye rarşide
dinsel per sonelin üstüne çıkma ya ve onla ra m uayene tekniği
içinde belirgin, a ma a st bir rol vermeye başlam ışt ır ; o ta rih
lerde "ha stabak ıc ı" kateg orisi ortaya çıkmaktadır ; herşey
den ön� bir yardım ye ri olan hastanenin kendine gelince, bu
rası bir eğitim ve bilgi ve rme yeri haline gelecektir : iktidar
ilişkilerinin ve bir bilgi ol uşt ur ma sürecinin tersine dönmesi.
iyi "disiplinli" hastane, t ıbbi "disiplin"in en uyg un ye rini
ol uşturacakt ır; böylece t ıbbi disiplin metne bağl ı karakterini
kay bederek, atıflann ı belirleyici ya zarlar ın ol uşt urduklar ı
gelenekten çok, sürekli olarak muayeneye sunulmuş n esnele rin
ol uşturduklan bir alana ya pabilir hale gelebilecektir.
Okul da aynı şekilde, eğitim işlemini tüm uzunluğu boyun
ca ikiye katlayan ke sintisiz bir sınav aygıt ı haline gelmiştir .
Ok ulda, öğrencilerin g üçle rini karş ılaştırdıklan şu düellolar
giderek daha az söz konusu olacak, bun un yerine hem ölçmeyi,
hem de yaptınm uyg ulamayı mi.:mkün kılan, herk esin herk es
le sürekli olarak k ıyaslanması hep a rtarak devreye girecek19 Rqistrt

us

dilibbations ılu burtau ıh l'H6Ul-Dieu.
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tir. Hristiyan Okullannın Biraderleri öğrencilerin in haftanın
herg ünü kompozisyon yapmalannı istiyorlard ı: birincisi im
lA, iki ncisi ari tmetik, üçüncüs ü, sabah din dersi ve akşam yazı
için vb. olmak üzere. Aynca kimlerin müfettişin sınavına tabi
tut ulac aklar ını belirlemek üzere, h er ay bir kom pozisyon
dah a y ap ılacaktı20 • Köp rüler v e Yollar Okulunda 1 775'en i ti
baren yılda 16 sınav y ap ılmak taydı: bunlardan üçü matema
tik, üçü mimari, üçü çizim, ikisi yazı, bir t aş kesimi, biri ush1p,
biri plan çıkartma, biri t es viye, biri bina ölçümü konusunda
olac aktı21 • Sınav bir öğrenim sürecinin yaptınmı olmakla y e
tinmemektedir; onun sürekli faktörlerinden biridir; onu sürekli
olarak sürd ürülen bir iktidar oyununa göre ka psamaktad ır.
Sınav öte yandan öğretme ne, bilgisini akt ar manın yanısıra,
öğrencilerin üzerinde bütün bir bilgi alanı kurmas ına olanak
vermektedir. Lonca geleneği içi nde, bir çırakl ık sür esini sona
erdi ren sınav elde edilmiş bir beceriye geçerlik kazandınrken
-"şaheser " ger çekl cştirilmiJ bir bilgi aktanmına ger çeklik
kazandırmaktayd ı-; sınav da ok ulda g erçek ve sürekli bir bil
gi aktanc ısıdır : öğretmenin bilgisinin öğrenciye geçmesini ga
rantilemektedir , ama öğretmene yönelik ve ona tahsis edilmiş
olan bir bilgiyi de öğrenciden almaktad ır. Okul pedagojinin
y oğrulma y eri h aline g el mektedir. V e t ıpkı h astanedeki
m uayene sürecinin tıbbın epistemolojik kilitlenmesi nin kaldı
nlmasına izin vermiş olması gibi işlev gören bir pedagojinin
başlagıc ını belirlemiştir. Orduda belirsiz bir şekilde t ekrar 
lanan t eftişler v e man evralar çağı da, etkisini Napoleon sa
v aş tan döneminden alan m uazzam bir t aktik bilginin geli
şimini belirlemiştir.
Sınav kendiyle birlikte, belli bir iktidar icraatını belli
bir bilgi oluşum u t arzına bağlayan koskoca bir mekaniz mayı
taşımaktad ır .

1 . Sınav

ilctidann

20 La Salle, s.160.
21 Bkz., L'Eıurigrınımı eı
3lıO.
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icra edilmesinin

içinde glirillmlrne

ı. tliffı,uiı::rı üs Scimc.a n XVIIr

sildı, 1961, s.

ekonomisinin sırasını defiştinnektedir. iktid ar geleneksel
olarak, kendini gösteren kendini d ışa vuran şeydir ve para
doksal olarak g ücünün ilkesini, kendini seferber ettiği hareke
tin i çinde b ul maktad ır. Ü zerinde icra edildiği kişiler ka
r anlıkta kalabilirler ; b unlar ancak kendilerine bırakılmış
olan i ktidann bu parçasının ış ığ ın ı veya b u i ktidarın ışığın
dan bir an için yansıyanı alabilmektedirler. Disipli nse) i kti
dar i se, kendin i görünmez kılarak icra edilme ktedir ; b una
karşılık boyun eğdirdiklerine zorunlu bir görünürlük ilkesini
dayatmaktad ır. Disiplind e g ör ülm eleri g erekenler uyruk
lardır. Bunlann aydınlatılmalan, onlann üzerinde icra edi
len iktidann egemenliğini sağlama ktad ır. Disiplirıe bağlan
mış bireyi tabiyeti içinde tutan , sürekli olarak görülmesi olgu
su, her zaman görülebilir olmasıdır. Ve sınav, i ktidann kendi
g ücünün i_şa retlerini yaymak yerine, damgasını uyruklanna
diyatmak yerine, bu uyruktan s ınav arac ılığıyla bir nesnel
leşti rme mekanizmasının i çinde yakal amas ıdır. Disiplin se!
i ktidar egemen olduğu mekAn içinde esas olar ak, n esneleri
d üzene so kar ak gücünü dışan vurmaktadır. Sınav bu nesnel
leşti rmenin töreni olarak geçerlidir.
Siyasal törenin rolü b uraya kadar hem iktidann aş ın ve
kurala bağlı -b u tören iktidann gücünün debded eli bir ifade
siydi, bir "israftı"-, hem de iktidann "g ücüne yeniden kdv uş
tuğu abar tılı ve şi freli dışa vurumuna yer vermektedir. Hü
kümdann şaşaalı bir şekilde ortaya çıkması kendi nde, kutsa
ma ya, taç giydirmeye, za fere geri dönüşe ilişkin bi rşeyler
taşımaktaydı; ancak seferber edilen g ücün parlaklığ ı içinde
cereyan ed ebilen c enaze tör enlerinin debdebesine kadar git
miyordu. Disip lin kendi tör en tipine sahiptir. Söz konusu
olan , za fer d eğil de kıta teftişidir, "resmi g eçit"tir, s ınavın
şatafatl ı biçimidir. "Uyrukl ar " b ur aya, kendini ancak ve
yalnızca b akışıyla dışa vurabil en bir iktidann gözlem "nes
neleri"olarak surıulmuş lardır. Uyruklar egemen gücün imgesini
dolaysız bir şekilde alamamakta, yalnızca onun etkilerini
-ve eğer deyim yerindeyse, o yuk olarak-, tam anlamıyla oku-
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naklı ve itaat kAr hale ge lmiş olan bedenleri ü7.erinde seferber
et mektedirle r. XIV. Louis 15 Mart 1666'da ilk kıta te ft işini
yapm ış hr: 18.000 kiş i, "salta nahn e n parlak ey le mle rinden
b iri" ve b u ha reket "t üm Avrupa 'yı e ndişeye garket m iş "
sayı lmaktayd ı. Bundan e peyice yıl sonra, b u ola yı n a nısına
bir mada lya ba st ın lm ışt ır22. Madalyanın üzerinde "Discipli
na militaris restitua" ve ibare ola rak da "Prolusio a4 uicto
rias • ya zılan yer almaktadır. Kra l sağda , sağ ayağı önde,
<?lind<? b ir asi olduğu halde talime bizzat komuta e tmektedir.
Sol yanda ise, birçok aske r sırası cepheden v e de rine doğ ru
sırala nm ış ola ra k görülmektedir; kollannı omuz h izasında n
ge rmişle r ve tü fek le ri ye re tam d_ik ola rak tut maktad ırlar;
sağ ayakla rını öne uzatm ışla rdır ve sol aya k lan dışa dö
nüktür. Ye rdeki çizg ile r birb irlerini dik açıy la keserken, as
kerlerin ayak lan nın altında, talimin çeşitli safha ve konum
larına ke rteriz noktası ola rak h izmet edecek ge niş ka re le r
oluşt urmaktad ırla r. Ta m dip tara fta kla sik bir mimarinin
res mold uğu görülmektedir. Sara yın sütunlan , h izaya ginniş
ve tüfekle rini ka ld ırm ış a ske rle rin sütunlan nı de va m ett ir
mektedirle r, t ıpk ı b ina nın döşem es inin talim hatlannın de
vamı olması gib i . Fakat binayı taçla ndıra n parmaklığın üs
tündeki heyke lle r dans ede n kişile ri tem sil etmektedirle r:
yıla nka vi hat la r, y uva rlak jest ler, dok umala r. Me rme r, bir
leştirici ilk es i uyu m olan hareket le r ta ra fından katedilmek
tedir. insanlar ise, sıradan sıraya ve saftan safa aynı şekilde
te krarlanan b ir tavır, içinde donm uşlard ır: taktik b irim . Zir
vesinde dans figürlerini serbest b ırakan mimari düzen, k u
ra llan nı ve geometrisini ye rde disiplinli insa nla ra dayat
maktad ır. iktidarın sütunlan. Büyük dük Michel, önünde
mane vra yapan birlikler için b irgün "iyi" dem işti, "a ma nefes
alıy orla r"23•

ı.

22 Bu madalya hk. bkz. J.Jackqwot"nun Lt Oııb � de rnlılııik, 1970,
�94. Mevha no. 2 deki ınakalest.
23 Kropotldne, Autoıır ıl"ımt rrit, 1902, s. 9. Bu ıbfı M.G. CaftgUhem'e borç
luyum.
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Bu madalyayı, egemen gücün en parlak figürü ile disiplin
sel iktidara özgü ayinlerin ortaya çıkışlannın birbirleriyle
paradoksal, ama anlamlı bir şekilde birleştikleri anın ta
nıklığı olarak kabul edelim. Hükümdann ele ancak şöylesine
bir gelebilen görünürlüğü., uyruklann �çınılmaz görünürlüğü
haline dönmektedir. Ve iktidann icra edilmesini en alt kade
melere kadar güvenceye alacak olan, işte görünürlüğün disip
linlerin işleyişindeki bu yer değiştirmesi olacakhr. Sonsuz
şmav ve· :rorlayıo nesnell�tirme çağına girilmektedir.
2. Sınav aynı zama nda birtystllili btlgestl bir alana
sokmaktadır. Sınav arkasında, bedenler ve güçler düzeyinde
oluşan koskoca ince ve özenli bir arşiv bırakmaktadır. Birey
leri bir gözetim alanına yerleştiren sınav, onlan aynı zaman
da bir yazı şebekesininin içine koymakta, bu bireyleri onlan
yakalayan ve saptayan belgelerin tüm kalınlığı içine bağla
maktadır. Yoğun bir kayı t ve belgesel yığılma sistemi hemen
sınav sür�lerine kahlmı şlardır. Bir "yazı iktidan" di siplin
çarklannın esaslı bir pa rçası olarak oluşmaktadır. Birçok
noktada, yönetsel belgelemenin geleneksel yöntemlerini ken
dine örnek almaktadır. Ama bunu özel teknikler ve yenileş
tirmelerle birlikte yapmaktadır. Bunların bazılan kimlik
belirleme, işaret etme veya tasvir etme yöntemlerine ilişkin
dir. Kaçaklann bulunmasının, tekrar askere alınmanın önlen
mesinin, subaylar tarafından sunulan uydurma durumlann dü
zeltilmesinin, herkesin hizmet ve değerinin bilinmesinin, ka
yıp ve ölülerin bilançosunu kesin olarak çıkartmanın gerektiği
ordunun 5Qrunu, işte bu alanda yer almaktaydı. Bu aynı zamanda, herkesin yatkınlığının belirlenmesinin, düzeyinin ve
kapasitesinin yerine oturtulmasının, bunlann ileride nasıl
kullanılabileceğinin işaret ed ilmesinin gerektiği eğitim ku
rumlanrun da sorunuydu: "sicil, çocuklann adetlerini; iman,
din dersi, edebiyat konusunda Okul'un zamanına göre kaydet
tikleri ilerlemeleri, kabulünden itibaren zihin ve yargısında
meydana gelen değişiklikleri bilmek için, :zamanında ve ye'137

rinde başvurmaya yarar"24•
Bundan ötürü, sınav tarafından belirlenmiş olan bireysel
çizgileri türdeş hale getirerek kaydetmeye olanak veren kos
koca bir disiplinsel bireysellik şifreleri dizisi oluşmaktadır:
işaretin fizik şifresi, belirtilerin hbbi şifresi, hal ve gidiş ile
performanslann okulsal veya askeri şifresi. Bu şifreler nite
liksel veS,a niceliksel biçimler altında henüz çok ilkeldiler,
ama bireyselin iktidar ilişkileri içindeki bir i lk "biçim
lendirme" anını belirlemektedirler.
Disiplinsel yazının diğer yenilikleri bu insanlann bağ
lantılı hale getirilmelerine; belgelerin birleştirilmesine; bun
ların diziler haline sokulmalarına; sınıflandırmaya, katego
ri oluşturmaya, ortalamalar kurmaya, ölçüler saptamaya izin
veren kıyaslamalı alanların örgütlenmelerine ilişkindir.
XV III. yüzyıl hastaneleri özellikle yazı ve belge toplama
yöntemleri konusunda büyük labaratuarlar olmuşlardır. Sicil
tutmak, bunların uzmanlaştırılmaları, bir yerden bir yere
yazı aktarma tarzları, bunların viziteler esnasındaki dola
şımlan, bu belgelerin hekimlerin ve yöneticilerin düzenli top
lantıları sırasında karşılaştırılmaları, bunlarda yer alan ve
rilerin merkezi organizmalara aktanlması (ya hastanede, ya
da hastanelerin merkezi bürosunda), hastalıkların, iyileşme
lerin ve ölümlerin bir hastane, bir kent ve limitte de ulus
düzeyinde muhasebcleştirilmeleri, hastaneleri disiplin reji
mine tabi kılan sürecin ayrılmaz bir parçasını oluşturmuş
lardır. Kelimenin her iki anlamında da, iyi bir hbbi "disip
lin"in temel koşulları arasına, bireysel verileri biriktirme
sistemleriyle bütünleştirmeye izin veren, ama bunların bu biri
kim içinde kaybolmalanna yer bırakmayan yazı usullerini de
koymak gerekir. Bu yazı usulü öyle bir şekilde olmalıdır ki,
hangi genel sicil söz konusu olursa olsun, ondan hareket ede
rek bir bireyi bulmak mümkün olsun ve bunun tersine, bireysel
muayenelerin her verisi bütünsel hesaplara yal\Slsın.
24 M.I.D.B., lrıstnıction ..., s. 64.
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Ona refakat eden b u yazı aygıtının tümü sayesinde . sınav
birbirleriyle bağlantılı olan iki olanağa yer açmaktadır : bi
reyin tasvir edilebilir, çözümlenebilir n esne olarak oluştu
rulması, ama bunun doğabili mcilerin canlı va�lıklara ilişkin
olarak y aptıklan gibi, onu "özgül" çizgilere indirgemek için
değil de, kendine özgü çizgiler içinde, kendine özgü evrimi
içinde, kendine ait olan y atkınlıklan ve kap asiteleri içinde
ve sürekli bir bilginin bakışlan altında tutmak için yap ıl
ması; ve öte yandan bütünsel olgulann ölçülmesine, gruplann
ta:.virine, or niklaşa o lgular ın k arakterinin belirlenmesine,
bireylerin birbirine nazaran olan sapmalar ın ın hc,saplanma
sına, b unlann b u · "n üf us" içinde dağıl ım ına izin vercrl kar
şılaştırmalı bir sistemin kurulması.
Böylece alışık old uğumuz, ama birey bilimlerinin episte
molojik kilitlenmişlikten kurtulmalanna izin veren şu küçük
not verme, kay ıt, dosyalama, s üt unlara ve tablolara dökme
tekniklerinin belirleyici önlemleri ortaya çıkmaktad ır. Hiç
kuşkusuz, Aristotele şçi so run un ortaya kon ulmas ı haklı ola
cak hr: bir bi rey bilimi mü mkün ve meşru mudur ? Büyük sor una
her halde büyük çözümler gerekir . Fakat XV III. yüzyılın son u
na doğru, "klinik" bilimler denilebilecek olan konunun ortaya
çıkmasının yarattığı küçük tarihsel sorun vardır ; b u, bireyin
(ve artık türün değil) bilgi alanına girmesi sorunudur; bu, tekil
tasvirin, sor uşturmanın, hastalık öyküsünün, "dosya"n ın bi 
limsel söylev içindeki genel işleyişinin devreye girmesinin so
runud ur. B u basit fiili so ruya, her halde muhte şem olmayan
bir cevap gerekmektedir : şu y azı ve kayıt usulleri cephesin
den bakmak; sınav me kanizmalan cep hesinden, disiplin dü 
zenlerinin oluşum ve beden üzerinde yeni bir iktidar tipinin
oluşması cep hesinden bakmak gerekmektedir. insan bilimleri
nin duğu�u mu? Öyh: görünüyor ki bunu; bedenler, hareketler ve
tavırlar üzerindeki mode m b askı oyunun un yoğrulduğu ş u
gösterişsiz arşivlerde aramak gerekiyor.
3. Bütün bu belgesel tekniklerle çevrelenmiş olan sınao,
her bireyi bir "şık" haline getirmektedir: bir özneyi aynı
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anda hem bir bilgi için, hem de i ktidann el koyması için
oluşturan bir ş ık. Şık, ar hk vicdan ilahiyatı veya içtihatta
olduğu gibi, bir eylemi niteleyen ve bir kuralın uygulanmasını
değiştirebilecek ola� bir durumlar b üt ün ü değil de; tasvir edi
lebileceği, tartılabileceği , ölçülebil eceği, diğerleriyle kıyas
lanabi l eceği ve bunla nn bizzat onun bireyselliği içinde ya
p ılabil eceği haliyle bireydir ve aynı zamanda terbiye edile
cek ve ye niden terbiye edilecek, tasni f edilecek, no rmall eş
tirilecek, dışan a blacak vs. bireydir de .
Sıradan kişilik -aşağıdakini nki ve herkesinki- uzun süre
tasvir edilme eşiği nin altında kalmıştır. Bakıl mak, gözlen
mek, aynntıla n itiba riyle a nlatılmak, kesintisiz bir yazıyla
günü gününe izlenme k bir ayncahkh. Bu i nsan ın vekayisi, ha
yahnın a nlatısı, varoluşu sür esince kaleme al ınmış tarih çesi,
o nun güc ünün ayinsel çerçevesi ni n bir parçasını oluşturmak
tayd ı. Oysa disipli nsel usuller bu iliş kiyi te rsine döndür
müşler, tasvir edilebilir bireyselli k eşiğini alçal bnışlar ve bu
tasvi ri bir de netim aracı ve bir egeme n ol ma yöntemi haline
geti rmişlerdir. Artık gelecekte ki bir bellek için bir anıt değil
de , muhtemel bir kulla nıma yöneli k bir belge söz ko nusudur.
Ve bu ye ni tas vir edilebilirli k, disiplinsel çerçe veleme ne
kadar katıysa, o kadar vurgulu hale gelmiştir : c;ocuk, hasta,
deli , mah kum XV III. yüzyıldan itibare n ve disiplin mekan iz
mala nna ait olan bir eğime göre , birey sel tasvirle rin ve bi
yogra fik anlatıların konusu haline , gidere k daha kolay gele
ce klerd ir. Gerçek hayatla rın bu yazıya dökül mesi bir kahra 
manlaşhrma süreci değildir; bu ya zıya dökme nesnelleştirme
ve tabi kıl ma usul ü olara k iş görmektedir. Akıl hastalarının
veya suçluların öze nle karş ılaşt ırılan hayatta n, tıpkı kral
la rın ve kayinameleri veya b üyük hal k haydutla rının d estan
la n gibi, yaz ının belli bir siyasal işle vinin i çine dahil ol
ma ktad ırlar; fa kat ta mamen far kl ı bir iktidar te kniğinin
içinde yer alarak.
Sınav, bireysel far khhkla nn a yn ı anda hem ayinsel ,
hem de "bilimsel " saptanmas ı olara k herkesin kendi özgün-
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lüğüne (statül erin, d oğumdan gelen far klann, ayncalıklann,
görevlerin, bunlan işaret eden mar kaların tü m parla klığıyla
dışa vurulduklan tören e zıt olarak) iğnelen mesi olara k aldığı
v e statüsel olarak onu karakterize ed en· ve onu her halü karda
bir "şı k" haline getiren sap malara, "notlara" bağlandığı yeni
bir i ktidar tarzının ortaya çıkışını iyic e işaret et mektedir.
Sınav son olarak, bireyi i ktidann sonuc u v e nesnesi ola
rak, bilginin sonucu ve nesnesi olarak oluşturan usullerin mer
kezindedir. Hiyerarşik gözeti m ile n ormalleştirici ya ptırımı
birleştirerek, dağıtı m ve sını flandırma, maksimum güç ve
zamanın çekilip alınması, sür ekli genetik yığılım, yat kın
lıklann optimal dü zenlen mesi gibi büyü k disiplinsel işlevleri
sağlayan od ur. Dem ek ki hücresel, organik, geneti k ve bile
şim sel birey selliğin imal edilmesini sağlamaktadır. Birey sel
far klılığın ayncı un sur olduğ u i ktidar ic;in bir tarz olduk
larının söylen m esiyle, te k bir cümleyle nitelendirilebilece k
olan bu disiplinler onunla ayi nsel hale gelm ektedirler.

***
Disiplinl er, bireyselleşm enin siyasal ekseni denilebile
cek şeyin tersine dönmenin gerçekleştiği anı be klemektedirler.
Feodal rejimin yalnızca bir örneğini oluşturduğu bazı toplum
larda, birey selleşmenin hü kü mranlığın icra edildiği cephede
ve iktidann ü st bölgel erinde en yüksekte old uğu söylenebilir.
Burada elde ne kadar g üç ve ayrıcalık tut ul uy orsa; ayinsel
çerçev eler, söyl evler v eya plasti.k t em siller aracılığıyla o
kadar bir ey olara k belirlenil mektedir. B u a krabalık yapısı
içindeki yeri belirleyen "ad " v eya soy zinciri, güçlerin üst ün
lüğünü dışarı v uran v e anlatılanlann ölü m süz kıldıklan
başanların gerçekleştiril m e si, düzenleri itibariyle güç iliş
kilerini belirley en törenler , ölü mden sonra yaşama olanağı
sağlayan anıtlar v eya bağışlar, i srafın debdebesi veya aşın 
lıklan, birbirleriyle kesişen çokl u efendilik v e tabiyet bağ 
lan, bütün 'bunlar "yükselen" bir bireyselleşm ey e ilişkin bir o
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luı,lar usulu meydana getirmektedirler. Buna karşılık disip

llıısd bir rejimde, bireyselleşme "alçalan" niteliktedir: ikti
,t.ınn daha anonim ve işlevsel hale gelmesi ölçüsünde, bu ikti
Jarın üzerlerinde icra edildiği kişiler daha güçlü bir bi
reyselleşme eğilimine girmektedirler; ve bu törenlerden çok
gözetimler, anılara dayalı anlahlanlardan çok gözlemler,
atalan ahf noktaları olarak veren soy zincirlerinden çok ahf
nokta,sı olarak "normlar" aracılığıyla; başanlar yerine "sap
malar" aracılığıyla olmaktadır. Bir disiplin sisteminde çocuk
yetişkinden daha fazla bireyselleşmiştir, hasta sağlam in
sandan daha önce bireyselleşmiş hale gelmiştir, deli ve suçlu
normal ve suç işJemeyenden daha fazla bireyselleşmiştir. Bi
zim uygarlığımızda bireyselleştirme mckanizmalan her ha
lüklrda birincilere dönüktü; ve sağlıklı, normal ve yasalara
saygılı yetişkin bireyselleştirilmek istenildiğinde, bu artık
hep onda hala çocuk olanın, hangi gizli deliliğe sahip oldu
ğunun, hangi temel suçu işlemek istediğinin sorulması yoluyla
olmak�dır. Bütün bilimlerin; "psiko" kökü içeren bütün çö
zümleme veya uygulamalann bireyselleştirme usullerinin bu
tarihsel alt üst oluşunda yerleri vardı. Bireyselliğin oluş
masına tarihsel-ayinsel mekanizmalardan, normalin atalara
ait olanın yerine, ölçünün de statünün yerine geçtiği, böylece
hatırlanabilen insanın bireyselliğinin yerine hesaplanabilen
insanınkinin ik1me edildiği an, insan bilimlerinin mümkün
hale geldikleri andır; işte bu an yeni bir iktidar teknolojisinin
ve başka bir siyasal beden anatomisinin devreye sokulduğu
andır ve Orta Çağın derinliklerinden bugüne kadar "macera"
bireyselliğin anlatısı olmuşsa da, epikten romaneske, büyük
işlerden gizli özgünl�ğe, uzun sürgünlerden ic;sel çocukluğun
aranmasına, düellolardan hayallere geçiş de disiplinse} bir
toplumun oluşumunun içinde yer almaktadırlar. Çocukluğu
muzun macerasını arhk "iyi küçük Henri" değil de, küçik
Hans'ın başına gelen talihsizlikler anlatmaktadır. Gülün Ro
manı bugün Mariy Sames tarafından yazılrnışhr: Lancelot'nun
yerine başkan Schreber.
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Kunıaı unsur olarak bireylere sahip olacak bir toplum �
delinin, soyut hukuki sözleşme ve m übadele biçimlerini kendi
ne model a ld ığı sıklıkla si\Ylenmiştir. B urada t üc car toplum,
tekil hukuki öznelerin sözleşmeye daya lı bir ortaklığı olarak
sunulmuş olacakhr. Belki. Nitekim XVII. ve XVIII. y üzyıl
ların siyasal teorisi, Q>ğu zaman bu şemaya boyun eğiyora ben
zemektedir . Ama, a ynı dönemde bireyleri bir iktida rın ve bir
bilg inin bağlanblı unsur la rı olara k oluştu rmaya yö N?li k bir
t ekniğin varolmuş olduğ u da unut ulmama lıd ır. Birey hiç
kuşkus uz, toplumun "ideolojik" t emsilini n kurmaca atomudur;
ama aynı zamanda, iktidarın "d isiplin" denilen bu özg ün tek
nolojisi ta rafından ima l ed ilmiş ola n bir gerçekli kt ir. ikti
darın etkilerin her zaman olumsuz terimlerle tasvir etmekten
va zg eçm ek gerekmektedir : ikt idar "d ışlam a kta " , "bast ır 
ma kta", "püskürtme kt e", "maskelemekte", "soy ut lamakta",
"sansür etmekte", "saklama kta "d ır. iktidar fiili dur umda
üret mektedir ; hakikiyi üretmektedir ; gerçeğin nesnelerinin ve
ayinlerinin a la nlarıru üretmektedir. Birey ve ona ilişkin ola
ra k elde edilebilecek bi lgi bu ü retime aittirler.
Fakat d isiplinin çoğu zaman mini k olan kurnaz lıklarına
çok büyük bir güç at fetmek, onlar ı fa z la kuvvet li sayma k
değ il midir ? Bu kadar büyük et kileri ner eden elde edebi lir
ler?
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM
GÖRÜLMEDEN GÖZETİM ALTINDA
TUTAN HAPİSHANE SİSTEMİ

1şte XVII. yüzyılın sonuna ait bir yönetmeliğe göre, bir
kentte veba salgını çıkhğında alınması gereken tedbirler1 •
önce tabii ki kah bir mekansal çerçeveleme: kentin ve
"mücavir alanın" kapatılması, buradan dışan çıkmanın ya
saklanması -aksine davranışlar ölümle cez.alandınhr-, başı
boş hayvanlann hepsinin öldürülmesi; kentin, herbirinin ba
şına yetkili bir eminin getirildiği ayn mahallelere bölün
mesi. Her cadde bir temsilcinin yönetimine verilmektedir; o
da burayı gözetim altında tutmaktadır; eğer buradan ayrı
lırsa öldürülür. Belirtilen günde herkesin evine kapanması em
redilmektedir: evden çıkmak ölümle yasaklanmıştır. Temsilci
herkesin kapısını bizzat dışandan kapatmakta; anahtarlan
götürüp mahalle eminine teslim etmektedir; o da bu anahtar
lan karantina bitene kadar muhafaza etmektedir. Her aile
erzak yığmış olmalıdır; ancak şarap ve ekmek için caddede ve
1

Ardıiws miJiı.irts ü VİJıenıııa A 1 S1691 sc. Parça. Bu yOnetmelik esas
olarak. aynı dOncıne veya daha eski bir d6neme ait olan diğer y6net
ınelilderden ohışan bir dizi bQtünQne uygundur.
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evlerin arasında küçük tahta kanallar yapılmışbr, bunlar
mal sağlayıcılarla halk arasında iletişim olmadan, herkesin
ihtiyaanı karşılamasını sağlamaktadırlar; et, balık ve otlar
için kaldıraçlar ve sepetler kullanılmaktadır. Eğer evden
mutlaka çıkmak gerekirse, bu .sırayla yapılacak ve insanlar
her tür karşılaşmadan kaçınacaklardır. Sokakta yalnızca
eminler, temsilciler, muhafız askerleri ve ölüm olduğunda da
"kargalar" (ölü gömücüler) dolaşacaklardır: bu kargalar
"hastalan taşıyan, ölüleri gömen, en adi ve iğrenç işleri ya
pan yoksul kişilerdir". Parçalara bölünmüş, hareketsiz, don
muş mekAn. Herkes kendi yerine istiflenmiştir. Eğer yerinden
ayrılırsa hayatından olur; ya salgın hastalığa tutularak, ya
da cczalandınlarak.
Teftiş süreklidir. Bakışlar heryerde uyanıktır: "iyi su
baylann ve varlıklı kişilerin komutasındaki büyücek bir mi
lis birliği" kapılarda, belediye konağında ve bütün mahalle
lerde fazla aceleci olmayan halkı itaatk.lr kılmak ve yöne
ticilerin otoritelerini daha mutlak hale getirmek ve aynı za
manda "her tür düzensizliği, hırsızlığı ve yağmayı gözetim
altında tutmak" üzere· muhafız birlikleri vardır. Kapılarda,
gözetim yerlerinde, her caddenin bitiminde devriyeler bulun
maktadır. Emin hergün, kendi görev alanı olan mahalleyi
ziyaret etmekte, temsilcilerin görevlerini yapıp yapmadık
lannı, halkın onlardan yakınıp yakınmadığını denetlemek
tedir; halk "temsilcilerin eylemlerini gözetim alhnda" tut
maktadır. Temsilci de hergün sorumluluğu albndaJd caddeyi
gözden geçirmekte; her evin önünde durmakta; herkesi pence
relere çıkartmakta (avluya bakan tarafta oturanlar cadde ta
rafında, yalnızca onlann kendilerini gösterebilecekleri birer
pencere edinmek zorundadırlar); herkesi adıyla çağırmakta;
herkesten durumlan hakkında teker teker bilgi almaktadır
-"halk bu sonılara doğru cevap vermek zorundadır; yoksa ha
yatlannı kaybederler"-; eğer birisi pencereye çıkmazsa, tem
silci bunun nedeııini sormak zorundadır: "bu yolla ölülerin ve
hastal ann saklanıp saklanmadıklanru kolayca keşfedecek-
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tir". Herkes kendi kafesine kapahlmış, kendi penceresinde,
adı okunduğunda cevap vermekte ve istenildiğinde kendini
göstennektedir., bu canhlann ve ölülerin büyük teftişidir.
Bu gözetim alhnda tutma sürekli bir kayıt sisteminden
destek almaktadır: temsilcilerin eminlere, eminlerin belediye
meclisi üyeleri veya başkanına verdikleri raporlar. ·Kilit
alhna alma"run başlangıcında, kentte bulunan tüm halkın rol
leri belirlenmektedir; "hiç kimseyi dış.anda bırakmayacak
bir şek.ilde, ad , yaş, cinsiyetleri" buraya yazılmaktadır: bu
nun bir örneği mahalle eminine, bir diğeri de, gündelik çağ
nlan yapabilmesi için temsilciye verilmektedir. Ziyaretler
esnasında gözlenen herşcy -ölümler, hastalıklar, talepler,
düzensizlikler- not edilmekte; eminlere ve yöneticilere ak
tanlmaktadır. Bunlar tıbbi tedavilere el koymuşlardır; so
rumlu bir hekim atamışlardır; ondan "yargıçlann emirlerine
rağmen salgına yakalanan hastaların saklanmalarını ve te
davilerini önlemek üzere" yazılı bir pusula almayan başka
hiçbir hekimin tedavi etme, başka hiçbir eczacının ilaç ha
zırlama, hiçbir günah çıkarhcının hasta ziyaret hakkı yok
tur. Hastalığın kaydı sürekli ve merkezi olmak zorundadır.
Herkesin hastalığı ve ölümüne ilişkin rapor iktidar mercile
rinden geçmekte, bunlar bu raporlan kaydetmekte ve karar
lannı bunlara dayandırmaktadırlar.
Karantinanın başlamasından beş veya alh gün sonra evle
rin teker teker anhlmasına girişilmektedir. Halkın tümü ev
lerinden çıkarblmaktadır; her odada "mobilyalar veya mal
lar" kaldırılmakta veya askıya alınmaktadır; etrafa koku
püskürtülmekte, kapılar ve balmumu doldurulan kilitlere va�
rana kadar herşey özenle tıkandıktan sonra bu koku tutuştu
rulmaktadır. Son olarak evin tümü koku yanıncaya kadar ka
patılmaktadır; koku püskürtücüler evin girişinde "ev halkı
nın önünde, girerken üzerlerinde olmayan birşey çıkarken ol
masın" diye aranmaktadırlar. Halk dört saat sonra evlerine
geri dönebilmektedir.
Bireylerin sabit bir yere kapablmalan; en küçük har�
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ketlerin bile denetlendiği; bütün olaylann kaydedildiği; ke
sintisiz bir yazı faaliyetinin merkez ile çevreyi birbirlerine
bağladığı; iktidann hiycrarşik ve sürekli bir biçimine göre,
hiçbir paylaşım olmadan icra edildiği; her bireyin sürekli
olarak saptandığı, incelendiği ve canlılar, hastalar ve ölüler
olarak dağıtıma tabi tutulduğu bu kapalı, parçalara aynlmış
ve her noktası itibariyle gözetim altında olan mekanda, bütün
bu unsurlar bütüncül bir disiplinsel dü7.Cncğin modelini meyda
na. getirmektedirler. Vebaya düzenle karşılık verilmektedir;
bu düzenin işlevi bütün kanşıklıkları ortadan kaldırmaktır:
bedenler birbirine karıştığında aktanlan hastalığın karışık
lığı, korku ve ölüm yasaklan ortadan kal dırdığında artan kö
tülüğün kanşıklığı. Düzen herkesi yerine, bedenine, hastalı
ğına. ölümüne, malına bağlamakta, bu işi heryerde hazır ve
nazı:-, kendini bireyin, onu belirleyenin, ona ait olanın ve onun
başına gelenin nihai bclirlenmesiRe kadar alt birimlere dü
zenli bir şeklide bölen, herşeyi bilen bi r iktidarın etkisiyle
gerçekleştirmektedir. Disiplin, karışma alanı olan vebaya
karşı, çözümleme alanı olan kendi iktidannı egemen kılmak
tadır. Vebanın etrafında koskoca bir edebi bayram kurgusu
gelişmiş tir: askıya alınan yasalar, kaldınlan yasaklar, akıp
giden zamanın çılgınlığı, saygısızca birbirlerine kanşan be
denler, maskelerini çıkartan, statüden gelen kimliklerini ve
kendiler ini tanıttıkları çehrelerini terkeden bireyler ortaya
tamamen başka bir gerçek çıkartmaktadırlar. Fakat bir de bu
nun tamamen tersi olan siyasal bir düş de varolmuştur: artık
ortak bayram değil de, katı ayınmlar; çiğnenen yasalar değil
de, iktidarın kılcal damarlar boyu nca bile iş görmesini
sağlayan tam bir hiyerarşi aracılığıyla, düzenlemelerin va
roluşun en ince ayrıntılarına kadar nüfuz etmeleri; takılan ve
çıkartılan maskeler değil de, herkese kendi "gerçek" adının,
"gerçek" yerinin, "gerçek" bedeninin ve "gerçek" hastalığının
yüklenmesi söz konusudur. Veba düzensiıliğin hem hakiki,
hem de hayali biçimi olarak, karşılık olarak tıbbi ve siyasal
disiplini bulmaktadır. Disiplin sağlamaya yönelik düzenle-
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melerin arkasında; ve ba "salgınlar"ından, isyanlardan, ci
nayetlerden, askerden kaçmalardan, ortaya çıkıp kayboluve
ren, düzensizlik içinde yaşayan ve ölen insanlardan duyulan
dehşet okunmaktadır.
Cüzzamın, bir ölçüye kadar Büyük Kapatma'nın örneğini
oluşturan dışlama ayinlerine can verdiği doğruysa da, veba
disiplinsel şemalara hayat vermiştir. Veba iki grup arasın
daki kitlesel ve ikili ayırımdan daha çok, çok yönlü ayı
rımlara, bireyselleştirici dağıtımlara, gözetimlerin ve dene
timlerin bir örgütlenmesine, iktidarın yoğunlaştırılmasına
çağnda bulunmaktadır. Cüzzamh bir red, bir sürgün-kapatma
uygulamasının içine alınmıştır; buraya, sanki ayırmanın
önemsiz olduğu bir kitlenin içine atılıyormuş gibi terkedil
mektedir; vebalılar ise, bireysel farklılaştırmaların kendini
çoğaltan, eklemleşen ve alt bölümlere ayrılan bir iktidann
zorlayıcı etkileri sonucu ortaya çıktığı, özenli bir taktik
çerçeveleminin içine alınmışlardır. Bir yandan büyük kapat
ma; diğer yandan iyi terbiye. Cüzzam ve paylaşım; veba ve
parçalara ayn iması. Biri vurguludur; diğeri . çözümlenmiş ve
dağıtılmıştır. Cüzzamlının sürgün edilmesi ve. vebanın tutuk
lanması kendileriyle birlikte aynı siyasal düşü taşıma
maktadırlar. Biri arınmış bir toplumun, diğeri disiplinli bir
toplumun düşüdür. insanlar üzerinde iktidar icra etmenin, on
ların ilişkilerini denetlemenin, bunların tehlikeli karışım
larını çözmenin iki biçimi. Vebaya yakalanan kent, tamamı
itibariyle hiyerarşi, gözetim, bakış, yazı tarafından . ka tedi
len kent, tüm bireysel bedenler üzerinde ayırımcı bir şekilde
yaygınlaşan bir iktidarın işleyişi içinde hareketsiz kılınan
kent; bu, mükemmel yönetilen kent ütopyasıdır. Veba (en
azından öngörü halinde kalan), o esnada disiplinse) iktidarın
icra edilmesinin ideal bir şekilde tanımlanabileceği sınav
dır. Hukuğu ve yasalan saf teoriye göre işletebilmek üzere,

hukukçular hayali bir doğa durumuna gitmekteydiler; mü

kemmel bir disiplini işletmek üzere, yönetimler veba durumu
nu düşlemekteydiler. Disiplinse) şemaların altında, veba im-
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gesi tüm kanşıkhklar ve disiplinsizlikler için geçerli olmak
tadır; bpkı cüzzam imgesinin, önlenmesi gereken temas imge
sinin dışlama şemalannın altında yer alması gibi.
Demek ki farklı, ama uyuşmaz nitelikte olmayan şema
lar. Bunlann yavaş yavaş birbirlerine yaklaştıklan görül
mektedir; ve cüzzamlının simgesel halkını (ve dilencilerin,
serserilerin, delilerin, şiddete başvuranlann gerçek sakinleri
ni oluşturduklan) oluşturduğu sürgün mekAnına, disiplinse)
çerçevelemeye özgü iktidar tekniğini uygulama işi XIX. yüz
yıla ait olmuştur. ''Cüzzamlılar"a "vebalılar"a olduğu gibi
d
. avranmak, disiplinin ince bölümlemelerini, enterne etmenin
kannaşık mekanına yansıtmak, bu mekanı iktidarın analitik
dağıtım yöntemleriyle işlemek, toplumdan kovulanlan birey
selleştirmek, ama kovmalan işaret etmek üzere bireyselleş
tirme usullerinden yararlanmak; disiplinse) iktidar tarafın
dan xıx. yüzyılın başından beri düzenli olarak başvurulan
yöntemler işte bunlar olmuşlardır: akıl hastanesi, hapishane,
ıslahane, gözetim altında eğitim kurumu ve bir bakıma has
taneler, genel olarak bütün bireysel denetim mercileri çifte bir
tarz üzerinde iş görmektedirler: ikili ayınm ve işaretleme
(deli-deli değil; tehlikeli-zararsız; normal-anormal) tarzı;
ve baskı altına alıcı ayırma, farklılaştıncı dağıtım (kimdir,
nerede olmalıdır, onu neyle belirlemeli, nasıl tanımalı; onun
üzerinde sürekli bir gözetim bireysel olarak nasıl uygulanmalı
vb.) tarzı. Bir yandan cüzzamlılar "vebalı hale getiril
mekte"; toplumdan · kovulanlara bireyselleştirici disiplinlerin
taktiği dayatılmakta; ve öte yandan da disiplinsel denetim
lerin evrenselliği kimin "cüzzamh" olduğunun belirlenmesine
ve ona karşı ikili kovma mekanizmalannın kullanılmasına
izin vermektedir. Her bireyin tabi kılındığı normal ile anor
mal arasındaki sabit ayınm, ikili işaretleme ve cüzzamh
lann dışlanmasını, her nesneye uygulanması şartıyla bize ka
dar taşımaktadır; anormalleri ölçmeyi, denetlemeyi ve
düz.eltn')Cyi kendine görev edinen koskoca bir teknikler ve ku
rumlar bütünü, veba korkusu tarafından davet edilen disiplin-
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sel düzenlemeleri işler hale getirmektedir. lktidat" rnekaniz
rnalanrun bugün h.314, onu işaretlemek kadar değiştirmek için
de anormalin etrafında sahip oldukları unsurlar, uzaktan
türevi olduklan bu iki .biçimi meydana getirmektedirler.

***

Bentham'ın Panopticon'u bu düzenlemenin mimari biçi
midir. Bunun ilkesi bilinmektedir: çevrede halka halinde bir
bina, merkezde bir kule; bu kule:1in halkanın iç cephesine ba
kan geniş pencereleri vardır; çevre bina hücrelere bölünmüştür,
bunlardan herbiri binanın tüm kalınlığını katetmektedir; bun
ların, biri içeri bakan ve kuleninkilere karşı gelen, diğeri de
dışan bakan ve ışığın hücreye girmesine olanak veren ikişer
pencereleri vardır. Bu durumda merkezi kuleye tek bir
gözetmen ve herbir hücreye tek bir deli, bir hasta, bir mah
kum, bir işçi veya bir okul çocuğu kapatmak yeterlidir. Geri
den gelen ışık sayesinde, çevre binadaki hücrelerin içine ka
patılmış küçük siluetleri olduğu gibi kavramak mümkündür.
Ne kadar kafes varsa, o kadar küçük tiyatro vardır, bu tiyat
rolarda her oyuncu tek başınadır, tamamen bireysclleşmiştir
ve sürekli olarak görülebilir durumdadır. Görülmeden gözetim
altında tutmaya olanak veren düzenleme, sürekli görmeye ve
hemen tanımaya olanak veren mekAnsal birimler oluştur
maktadır. Sonuç olarak, hücre ilkesi tersine döndürülmekte
veya daha doğrusu onun üç işlevi -kapatmak ışıktan yoksun
bırakmak ve saklamak- ters yüz edilmektedir, bunlardan
yalnızca birincisi korunmakta, diğer ikisi kaldırılmaktadır.
Tam ışık altında olma ve bir gözetmenin bakışı, aslında ko
ruyucu olan karanlıktan daha fazla yakalayıcıdır. Görü
nürlük bir tuzakbr.
Kapatma yerlerinde bulunan bu sıkışık, kaynaşan, yapış
yapış kitleler, Goya'nın resmettiği veya Howard'ın tasvir
ettiği kitleleri önlemeye öncelikle bunlar olanak vermekte
dirler -negatif etki olarak-. Herkes kendi yerinde, bir gö251

zetmen tar�fından cepheden görüldüğü bir hücreye iyice ka
pahlmıştır; fakat yan duvarlar bu kapablmış kişilerin kader
arkadaşlanyla temas kurmalannı engellemektedirler. Görül
mekte, ama görememektedir; bir bilginin nesnesidir, ama asla
bir iletişim öznesi olamamaktadır. Odasının merkezi kulenin
karşısına yerleştirilmiş olması ona eksensel bir görünürlüğü
dayatmaktadır; halka binanın bölümlenmesi, bu birbirlerin
den iyice aynlmış hücrelere yanlamasına bir görünmezlik ge
tirmek tedir. Ve bu durum düzenin güvencesi olmaktadır. Eğer
kapalı tutulanlar mahkumlarsa, komplo, toplu kaçış girişimi,
yeni suç işleme tasanlan, _karşılıklı kötü etkileşim tehlike
leri olmayacaktır; eğer söz konusu olanlar delilerse, karşı
lıklı şi ddet kullanma tehlikesi olmayacakhr; eğer çocuklar
söz konusuysa, kopya çekme, gürültü, gevezelik, dalgınlık
tehlikesi olmayacaktır. Eğer kapatılanlar işçilerse, kavga,
hırsızlık, anlaşma, işi geciktiren, onu daha az nitelikli hale
getiren veya kazalara yol açan dalga geçmeler olmayacakhr.
Kalabalık, bitişik kitle, çoklu alış verişler yeri, oluşan birey
sellikler, ortak etki, bir aynlmış bireysellikler koleksiyonu
lehine olmak üzere iptal edilmiştir. Gardiyanın bakış açısına
göre b u kalabalığın yerine, sayılabilir ve denetlenebilir bir
çoğulluk geçmiştir; kapalı tutulanlann bakış açısından ise,
kapalı kapılar ve bakışlar altındaki bir yalnızlık geç
mişti.-?.
Pa nopticon ·un büyük etkisi buradan kaynaklanmaktadır:
tutukluda, iktidarın otomatik işleyişini sağlayan bilinçli ve
sürekli bir görülebilirlik halini yaratmak. Gözetim alhnda
tutmanın, eylemi itibariyle kesintili olsa bile, sonuçlan iti-_
bariyle- sürekli olmasını sağlamak; bu mimari aygıhn, ikti
dan icra edeninkinden bağımsız bir iktidar ilişkisini yaratan
ve destekleyen bir makine olmasını sağlamak; kısacası tutuk
luların bizzat kendilerinin de taşıyıcısı olduktan bir iktidar
durumunun içine alınmalanru sağlamak. Bunu sağlamak için,
2 J. Bentha.aı, P•no,ıictnı, Worb, yay. Bowring, C. iV, s. 60-64. Bkz. levha
no. 17.
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mekanizmanın sürekli gözetim altında tutulması aynı anda
hem çok fazla, hem de çok azdır: çok azdır, çünkü esas olan
gözetim alhnda olduğunu bilmesidir; çok fazladır, çünkü fiili
durumda böyle olması gereksizdir. Bu nedenden ötürü Bent
ham, iktidann görünür ve- bu varlığının kanıtlanamaz olması
ilkesini koymuştur. Görünür: tutuklu gözünün önünde sürekli
olarak, gözlendiği merkez kulesinin siluetini bulacakbr. Var
lığının kanıtlanamaz olması: tutuklu o anda kendine bakılıp
bakılmadığını asla bilmemeli, ama bunun her ana olabile
ceğinden hiçbir kuşkusu bulunmamalıdır. Bcntham bir gözcü
nün var mı, yoksa yok mu olduğuna karar verilememesi için,
mahkiimlann hücrelerinden bir gölgeyi veya tersten gelen bir
ışığı bile yakalayamamalan için, merkezi gözetim salonunun
pencerelerine yalnızca panjurlar konulmasını önermekle kal
mamış, aynı zamanda salonu dik açılarla kesen bölmel�r ve
bir bölümden diğerine geçmek için kapılar değil de, zikzaklı
tabya yollan öngörmüştür: çünkü en küç�k bir kapı çarpması,
aralıktan sızan bir ışık, bir aydınlık veya bir aralık gardi
yanın varlığını ele verecektir3. Panopticon görmek-görülmek
çi ftini ayırmaya yarayan bir makinedir: çevre halkada ta
mamen görülünmekte, ama görmek asla mümkün olmamak
tadır; merkezi kulede görünülmeden herşey görülmektedir4•
Önemli bir düzenek, çünkü iktidarı otomatikleştirmekte
ve bireysellikten çıkartmaktadır. Bu iktidar ilkesini bir ki
şiden çok, bedenlerin, yüzeylerin, bakışların hesaplı kitaplı
bir dağılımından; iç mekanizmaları bireyi içine alan ilişkiyi
üreten bir aygıttan almaktadır. Hükümdarın daha fazla ikti
darının kendilerini onların aracılığıyla dışavurduklan tören3

Benlham, Postscript to tM PG,ıopliam, 1790'da, gözetim evini ç�vre
dolanan, her blri iki hüae katını gözlemeye olanak veren, siyaha bo
yanmış karanlık galeriler eklemekıC!dir.
4 Bkz., levha no. 17. Benlham ilk Pımopticorı versiyonunda, hOcrelerden mer
kez kuleye giden borular aracılığıyla sesli bir g6zetim öngörmüştü. Her
halde disimetrl getiremediğinden ve g6zetınen onlan dinlerken, onlann
g6zctmeni işitmelerini engellıeyemedillnden, bunu post·SCTİl'l'le ıerket
ıniştir. Julius, disimetrlk bir dinleme sistemi geliştirmeye çabşmışhr.
U9ffl' 51ı1r ks 1"İS0PIS, Fra. 'if!V., 1834, s. 18.
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ler, ayinler, damgalar yararsızdır. Simeh'isizliği; dengesiz
liği; farklılığı sağlayan bir mekanizma vardır. Buna bağlı
olarak, iktidan kimin icra ettiğinin pek bir önemi yoktur.
Adeta raslantıyla buraya getirilen herhangi bir kişi bu maki
neyi işletebilir: müdür olmadığında ai lesi, çevresi, dostlan,
ziyaretçileri, hatta hizmetçileri aynı işi yapabilirler5. Bu
makine çalıştınlma nedeni konusunda da kayıtsızdır: bir den
sizin merakı, bir çocuğun afacanlığı, bu insan doğası müzesini
dolaşmak isteyen bir filozofun bilgiye susamışlığı veya göz
lemekten ve cezalandırmaktan zevk alanlann kötülüğü. Bu
gözlemcilerin sayısı ne kadar çok olursa ., tutuklu için gafil av
lanma ve gözetim altında olma kaygısının artma riski o ka
dar fazla olmaktadır. Panoplicon, çok farklı arzulardan ha
reketle, türdeş iktidar etkileri imal eden harika bir makine
dir .
Gerçek bir tabi olma durumu, hayali bir ilişkiden meka
nik olarak doğmaktadır. Öylesine ki, mahkılmu iyi davran
maya, deliyi sakin olmaya, işçiyi çalışmaya, okul çocuğunu
özenli olmaya, hastayı tedaviye uymaya zorlamak için güç
kullanmaya gerek kalmamaktadır. Bentham Panopticon 'daki
kurumların bu kadar hafif olması karşısında büyülenmek
teydi: .artık demir parmaklıklar, zincirler, kocaman kilitler
yoktu; ayırımlann net ve açıklıklann iyi düzenlenmiş olma
ları yeterliydi. Eski "güvenlik evleri"nin kale tarzındaki
mimarileriyle birlikteki ağırlıklarının yerine, bir "emin
olma evi"nin basit ve . ekonomik geometrisi geçirilebilirdi. Bu
kurOmun iktidar etkinliği, zorlayıcı gücü bir bakıma öte tara
fa -uygulama yüzeyi tarafına- geçmişlerdi. Bir görünürlük
alanına tabi kılınan ve bunu bilen kişi, iktidann zorlama
larını kendi hesabına yeniden ele almaktadır; onları kendi
üzerinde kendiliğinden etkili kılmaktadır; içinde aynı anda
iki rolü de oynadığı iktidar ilişkisini kendinde kapsamak
tadır; kendi tabiyetinin ilkesi haline gelmektedir. Bizatihi
5 J. Berıtham, Ptı""1'lit.on, iV, ,. 45.
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bu olgudan ötü rü dış iktidar kendini fizik çekimleri itibariyle
ha fiflet ebilmekte; bedeni-olmayana yönelmekt e; ve sınıra ne
kadar yaklaşır sa etkilc-ri o kadar sabit, derin, bir kerede ebe
diyen geçerli olmak üzere kazanılmış, devamlı olarak süren
hale gelmektedir: her tür fizik çarpışmayı önleyen ve her za
man önceden oynanılmış olan sü rekli za fer .
B �n tha m bu taslağı hazırlarken, Le Vaux'nun Ver sail
l es 'da kurduğu hayvanat ba hçesinden il ham alıp alma dığını
söylememek t�ir : fark lı unsurları geleneğin emre ttiği g föi bir
parka dağıtmamış olan ilk hayvanat ba hçesi 6 : merkezde se 
kiz ke narlı bir pavyon vardır, bunun birinci katında ya lnızca
kralın salonu bulunma ktadır ; burası geniş pencerelerde n yedi
ka fese bakmak tadır (sekizinci kenar girişe ayrılmış tır), bu
ka feslere çeşitli hay van türleri kapa tılmıştır . Bcn t ham'ın
döneminde bu hayvana t ba hçesi yokolmuş tur . Ama Pa nopli
con 'un programında aynı bireyselleştirmcci gözlem, ka rak ter
belirleme ve tasni f, mck4nın anali tik düzenlenmesi kaygısı
bulunmak tadır . Panopticon bir krallık hayvanat ba hçesidir ;
bireysel dağı tımın s pesi fik gruplandırılması yoluyla hay
vanın yerine in san ve kralın yerine de kaçamak bir i ktidar
makin esi geçmiş tir . Bu ikAmelerin dışında, Panopticon da bir
doğabilimi işlevi görmekt edir . Farklılıklan belirlemey� ola
nak vermek tedir : hastalarda herkesin gösterdiği belir tileri,
yataklann birbirlerine yakınlığını, çürük beden salgınlarının,
salgın e tkilerinin klinik tabloları birbirine karışma larına
olanak v ermeden gözlemek; çocuklardaki gelişmeleri ( taklid
veya kopya olmadan) ka ydetmek, yatkınlıkları belirlemek,
karakterleri ortaya çı kartmak, sağlam sını flandırmalar dü
zenlemek ve kuralara uygun bir e vrime nazaran "tembellik ve
inat " olanı "tedavisi mümkün olan ap tallık" tan ayı rmak ;
i �ilerde herkesin yat kınlığını kaydetmek, bir işi ya pmak
i çin harcadık tan za manı kıyaslamak ve eğer yevmiy e alı 
yorlarsa, ücretlerini bu zamana göre hesaplamak 7•
6 C. LoAıel, Histoirc dcs mhugtria, 1912. 11, s. 104-107, Bkz., levha no. 14.
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işte bahçe cephesindeki durum. Panopticon laboratuvar
olma yanıyla, deney yapma, tutuklulc!n değiştirme, bireyleri
terbiye veya yeniden terbiye etıne makin� olarak kulla
nılabilir. ilaçlan denemek ve etkilerinin sağlamasını yap
mak. Çeşitli cezalan mahpuslann üzerinde, bunların suç ve
karakterlerine göre denemek ve en etkin olanlannı araşhr
İnak. işçilere eşanlı olarak farklı teknikleri öğretmek, en
iyisinin hangisi olduğunu belirlemek. Pedagojik deneylere gi
rişmek ve özel olarak da,. bulunmuş çocuklann kullanılması
yoluyla, ünlü inziva halindeki eğitim sorunu yeniden ele al
mak; bunlar onalh veya onsekiz yaşlanna geldiklerinde, er
keklerle kızlar biraraya getirildiklerinde ne olacağı görüle
cektir; bu durumda Hclvetius'un düşündüğü gibi herhangi bir
kimsenin herhangi birşeyi öğrenip öğrenemeyeceğinin sağla
ması yapılabilecektir; "gözlenebilir her fikrin soy zinciri" iz
lenebilecektir; farklı çocuklar farklı düşünce sistemleri içinde
eğitilebilecekler, bazıları iki kere ikinin dört etmediğine ve
ya ayın bir peynir olduğuna inandınlacak, sonra bunların
hepsi yirmi veya yirmibeş yaşlanna geldiklerinde biraraya
getirilecektir; bu durumda bir sürü masrafa malolan vaazlar
veya konferanslardan daha değerli olan tartışmalar ya
pılacaktır; en azından metafizik alanda keşiflerde bulunma
olanağına sahip olunacaktır. Panopticon insanlar üzerinde
deney yapabilmek ve onlarda sağlanabilecek dönüşümleri çok
güvenilir bir şekilde çözümlemek konusunda ayncalıklı bir
yerdir. Hatta Panopticon kendi mekanizmalan üzerinde bir
denetim aygıtı da oluşturabilir. Müdür merkezi kuleden, emri
altındaki bütün görevlileri gözleyebilir: hastabakıcılar, he
kimler, ustabaşılar, ilkokul öğretmenleri, gard iyanlar; onlan
sürekli olarak yargılayabilir, hal ve gidişlerini değiştire
bilir, en iyisi olduğunu düşündüğü yöntemleri onlara dayatabi
lir, ve kendi de kolaylıkla gözlenebilir. Panopticon 'un merke
zinde aniden bel iriverecek olan bir müfettiş, tek bir bakışta ve
7

11,i4., s. 60-64.
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ondan hiçbir şey saklanmasına imk.in olmadan, kuruluşun tü
münün nasıl işlediğini anlayacakhr. Ve zaten hpkı bu kuruluş
gibi, bu mimari düzeneğin ortasına kapablmış olan müdür de,
onun ayrılmaz bir parçası değil midir? Salgının yayılmasını
engelleyemeyen beceriksiz hekim, �ri gösteremeyen hapis
hane veya atelye yöneticisi salgının veya isyanın yayıl
masının ilk kurbanlan olacaklardır. Panopticon ·un efendisi
"benim kaderim onlannkine (tutuklulannkine), icad edebil
diğim tüm bağlarla bağl tdır" dcmektcdir8. Panoplicon bir cins
iktidar laboratuvan gibi işlemektedir. Gözlem mekanizma
ları sayesinde, insanların tutumlan üzerinde daha etkin ol
makta ve daha fzala nü fuz olanağı sağlamaktadır; ikıidann
tüm ilerlemelerinin üzerinde bir bilgi artışı yer almakta ve bu
iktidann icra edildiği bütün yüzeylerin üzerindeki bil inecek
nesneleri keşfetmektedir.

***

Vebaya uğrayan kent, Panopticon tarzında kuruluş., fark
lar büyüktür. Bu farklar disiplin programlanndaki dönü
şümleri bir buçuk yüzyıllık aralık içinde vurgulamaktadırlar.
Şıklardan birinde istisnai bir durum: iktidar olağandışı bir
belanın karşısına dikilmekte; kendini heryerde .mevcut ve
görünür hale getirmekte; yeni çarklar icad etmekte; bölümlere
ayırmakta, hareketsiz kJlmakta, çerçevelemekte; aynı anda
hem kent-karşıtı, hem de mükemmel toplum olanı belli bir
süre için inşa etmekte; ideal bir işleyişi dayatmakta, ama bu
işleyiş de sonunda, tıpkı mücadele ettiği bela gibi basit bir

hayat-ölüm ikilemine ulaşmaktadır: kıpırdayan herşey ölüm

taşımaktadır ve kıpırdayan her şey öldürülmektedir. Panop
ticon bunun tersine, _genelleştirilebilir bir işleyiş modeli; ikti
dann insanlann gündeli k hayatlanyla olan ilişkisini tanım-

8 J. Bcntham, Pıınopıicorı �rş ıış Nnı Sc,ı,ıh lValts,Warb, yay., Bov."Ting, c.
ıv. s. 1 11.
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lamanın bir biçimi olarak anlaşılmalıdır. Ben tham onun hiç
kuşkusuz, kend i üzerine iyi ce kapalı, ö zel bir kurum olarak
sunmaktadır. Tam bir kapatmaya ilişkin ütopyalar sıklıkla
ku rulmuştur. Piranese'in resmet tiği harabeye d önmüş, içi vıyıl
vıyıl insan kaynayan ve azap çektirmelerin hiç e ksik ol
madığı hapisha nelerin karşısında, Panoplicon gaddar ve bil 
gince bir kafes gö rünümü vermektedir. Onun bizim dönemi 
mize kadar çok sayıda taslak halinde ve ya gerçek değişik
liğe sahne olması, iki yüzyıllık bir süre boyu nta hayali bir
yoğunluğa sahip olduğunu göstermektedir. Fa kat Panopticon ·u
düşsel bir yapı o larak anlamamak gerekir : o, ideal biçime g e
ti rilmiş olan bir iktidar mekaniz masın ın diyagramıdır, her
tür engelden, dirençten veya sü rtüşmeden arınmış olan işleyişi
saf bir mimari ve optik sistem olarak sunabilir: o fiili durum
da, her tür özel kullanımdan kopartılabilen ve kopartılması
gereken siyasal bir teknoloji biçimidir.
Uygulanışı i ti baryile birçok görevlere sahiptir; mahp us
ta n cezalandı rmaya, ama aynı zamanda hastaları tedavi et
meye , öğrencile ri eğitme ye , delileri muhafaza etmeye, işçile
ri gözlemeye, Jilencilcri ve aylakları çalı ştırmaya yaramak
tadır. Bu bedenl eri me kana yerleştirme, bireyleri birbirlerine
nazaran dağıtı ma tabi t utma, hiyerarşik örgü tleme, iktidar
merkezleri ve kanalları düzenleme, bir iktidarın araçlarını
ve müdahale biçimlerini tanımlama tarzıdır ve bu tarz has
tarı nl crde, atel yelerde , ok ullarda, hapishanelerde devreye
sok ulabilir. Bir ödevin veya bir hal ve gidişin dayatılma 
sının söz konusu olduğ u bir birey çoğulluğunun bulunduğu her
seferinde, Panoplicon şeması uygulanabilir. B u şema -gerekli
değişikliklerle bi rlikte- "fazla geniş olmayan bir me kanın
sınırla n içinde, belli sayıda insanın gözetim altında t ut ul 
masının gerektiği bü tün k urumlara" uygulanabilir'.
B u şema uyg ulamalarının her birinde, iktidarın icra edil9 lbi4 .• s. 40. Bentham'm cezaevi örneğini ilm stlnnesiniıı nedeni, bunun
bir(Ok işlevinin (g6utim, o&oınalik denetim, kapatma. yalnızlık. zorunlu
�.. eğitim) olmasıdır.
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mesinin mükemmelleştirilmesine olanak vermektedir. Ve bunu
birçok biçimlerde yapmaktadır. Çünkü, iktidarın üzerlerinde
icra edildiği kişilerin sayısını artırırken, bu iktidan icra
edenlerin sayısını azaltabilir. Çünkü her an müdahale ol�
nağı verir ve sürekli baskı hataların, kabahatlerin, suçların
işlenmesinden bile önce etki eder. Çünkü, bu koşullarda gücü
asla müdahale etmemek, kendiliğinden ve gürültüsüzce icra
edilmek, etkileri birbirlerine eklenen bir mekanizma oluştur
maktan kaynaklanmaktadır. Çünkü, bir mimari v<! bir gM
metriden başka fizik bir araca sahip olmadan, bireylerin
üzerine doğrudan etki etmc.?kte; "zihne zihin üzerinde iktidar
vennekte"d ir. Panopticon şeması herhangi bir iktidar aygıtı
için bir yoğun1aştıncıdır; onun ekonomisini (malzemeden, per
sonelden, zamandan yana) sağlamaktadır; onun etkinliğini
önleyici karakteri, sürekli işleyişi ve otomatik mekanizma
lan aracılığıyla sağlamaktadır. "Şimdiye kadar hiçbir örne
ği olmayan bir miktar içi nde" i ktidar elde etmenin, "yeni ve
büyük bir yönetim aracı" elde etmenin bir biçimidir; " . . . mü
kemme11iği uygulandığı her kuruma verme yeteneğine sahip
olduğu büyük güçten kaynak1anmaktadır··ı0•
Siyasetin düzeni içinde bir cins "Ko1omb yumurtası". Ni
tekim, herhangi bir işlevle (eğitim, tedavi, üretim, cezalan
dırma işlevleri) bütünleşebilme; onunla sıkı bir şekilde birle
şerek bu işlevin gücünü a rtırma; iktidar (ve bilgi) ilişkilerinin
içinde ayrıntıya ve denetlenmesi gereken süreçlere varana ka
dar birbirlerine tam bir uyum sağlayabildikleri kanna bir
mekanizma oluşturma; "daha fazla iktidar" ile "daha fazla
üretim" arasında doğru bir oran kurma yeteneğine sahiptir.
Kısacası i�tidann icrasının kuşathğı işlevlerin üzerine dışa
rıdan kah bir zorlama veya bir yerçekimi gibi değil de-, hem
kendi el koymalannı, hem de bu işlevlerin etkinliklerini ar
tırmak ü zere, onlann içinde i nce bir şekilde varolmasını
sağlamaktadır. Panoplicon düzenlemesi bir iktidar mekaniz10 1"i4, s. 65.
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ması ile bir işlev arasıdaki bir buluşma, bir alış veriş nok
tasından ibaret değildir; iktidar ilişkilerini bir işJev ic;inde
işletmedir. Panopticon tarzı "ahl!kı yeniden biçimlendirme,
sağlığı koruma, endüstriyi yeniden güçlü kılma, eğitimi yay
gınlaştırma, kamusal yükleri hafifletme, ekonomiyi adeta
kayaların üzerine yerleştirme, yasaların fakirler üzerinde
meydana getirdikleri Gordium düğümünü kesmek yerine çöz
me" kapasitesine sahiptir, 'bütün bunlan basit bir mimari fi
kir sayesinde yapacaktır" 1 1 •
Üstelik bu makine öyle bir şekilde düzenlenmiştir ki, ka
palı olması dışarının sürekli mevcudiyetini dışlamamak
tadır: herhangi bir kimsenin merkezi kulede gözetim işlevini
yerine getirebileceği ve bunu yaparken de, gözetim altında
tutmanın biçimini tahmin edebileceği görüldü. Panopticon ku
rumu fiili durumda o kadar titiz ve tam bir şekilde kapa
tılmıştır ki. bir mahküm aynı anda hem ra!!.lantı�l, hı-m de
sürekli olan bu teftişlere kolaylıkla tabi kılınabilir: ve yal
nızca görevli denetçilerinkine değil, aynı zamanda halkın
kine de; toplumun herhangi bir üyesinin, okulların, hastanele
rin, fabrikaların, hapishanelerin nasıl çalıştıklarını kendi
gözleriyle görmeye hakkı olacaktır. Buna bağlı olarak, Pan
opticon makinesinden kaynaklanan iktidar artışının tiranlığa
dönüşme tehlikesi yoktur; disiplin düzeneği demokratik ola
rak denetlenecektir, çünkü "dünya mahkemesinin büyük komi
tesi" için sürekli olarak açık olacaktır 12 • Tek bir gözetmenin
tek bir bakışla bu kadar çok sayıda ve farklı bireyi gözle
yebilmesi için ince in� ayarlanmış olan bu Panopticon, aynı
zamanda herkesin en küçük dereceli gözetmeni bile gözle11
12
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lbid, s. 39.
Bcntham, bir yenlb geçidinden geçerek merkez kuleye kadar ulaşan ve
buradan Panopticon'un dairesel manzarasını seyreden bu sürekli ziya·
rctçi akımını hayal ederken, acaba Barker"ın tam da aynı dönemde inşa
ettiği (ilki 1 787 tarihliye benzemektedir) ve ziyaretçilerin başrolıl oy
nadıktan, çevrelerinde bir manzarayı, bir kenti, bir çarpışmayı gör
dükleri Panoramaları biliyor muydu? Ziyaretçiler burada tam olarak,
hükümdarın bakışlarının yerini tutuyorlardı.

mcsinc olanak vermektedir. Gösteren makine, bireylerin gö
zetlendiği bir cins karanlık odaydı; iktidann icra edilmesinin
toplumun tümü tarafından denetlenebilir olduğu şeffaf bir bina
haline gelmektedir.
Panopticon şeması hiç silinmeden ve özelliklerinden hiç
birini kaybetmeden, toplumsal bünyenin içinde yayılmaya yö
nelmiştir; bu bünye içinde genelleşmiş bir işlev olma eğilimine
sahiptir. Vebaya yakalanmış kent olağandışı bir disiplin mo
deli sunmaktaydı: mükemmel, ama mutlak olarak şiddetli;
iktidar ölüm getiren hastalığın karşısına kendi sürekli öl
dürme tehtidini çıkartmaktaydı; ölüm burada en basit ifade
sine indirgenmiş durumdaydı; bu, ölümün gücüne karşı kılıç
hakkının titizlikle kullanılmasıydı. Panopticon bunun tersine
bir çoğalma rolüne sahipti; iktidan düzenliyorsa da, onu da
ha ekonomik ve daha etkin hale getirmek istiyorsa da, bu ik
tidarın bizzat kendi veya tehdit altındaki bir toplumun he
men selamete kavuşması için olmamaktadır: toplumsal güçle
ri daha kuvvetli kılmak, üretimi arhrmak, ekonomiyi ge
liştirmek, eğitimi yaygınlaştırmak, kamusal ahlak düzeyini
yükseltmek; artırmak ve çoğaltmak söz konusudur.
iktidarı, bu gelişmeyi engellemenin uzağında kalarak,
talepleri ve ağırlıklarıyla onun üzerinde baskı yapmanın
uzağında kalarak, tersine bu gelişmeyi kolaylaştırarak güç
lendirmek nasıl mümkün olacaktır? Hangi iktidar yoğunlaş
tırıcısı, aynı za manda bir de üretim çoğaltıcİsı olacaktır?
İktidar kendi güçlerini artırırken, toplumun güçlerini müsa
dere etmek veya dizginlemek yerine, onları da nasıl çoğal
tacaktır? Panopticon 'un bu soruna getirdiği çözüm, iktidarın
üretkenliğinin arttırılmasının ancak bir yandan toplumun te
mellerinde, en küçük taneye varana kadar sürekli bir şekilde
icra edilme olanağına sahip olması ve öte yandan da, egemen
liğin kullanılmasına bağlı olan şu ani, şiddetli ve kesintili
biçimlerin dışında işlemesi halinde mümkün olduğudur. Kra
lın bedeni garip maddi ve efsanevi mevcudiyetiyle, bizzat se
ferber ettiği veya herhangi bir başkasına aktardığı gücüyle,
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Panopticon 'un tanımladığı bu yeni iktidar fiziğinin tam zıd

dında yer almaktadır; onun alanı kralınkinin tersine, tama
miyle bu alt bölgedir; ayrıntıları, çoklu hareketleri, türdeş
olmayan güçleri, mek!nsal ilişkileriyle düzensiz bedenlere
ait olan bölgedir; dağıtımları, sapmaları, dizileri, bileşim
leri özümleyen ve görünür kılmak, kaydetmek, farklılaş
hrmak ve kıyaslamak için aletler kullanan mekanizmalar
söz konusudur: maksimal yoğunluğuna artık kralın kişisinde
değil de, tam da bireyselleştirmeye olanak veren bu ilişkiler
bütününde ulaşan ilişkisel ve çoklu bir iktidarın fiziği. Bent
ham teorik dtizeyde, toplumsal bünyeyi ve onu kateden ikti
dar i lişkilerini çözümlemenin başka bir biçimini tanımla
maktadır; uygulama terimleri içinde, hükümdarın ekonomisi
ni meydana getirirken, iktidarın yararını artırma durumunda
olan bedenlerin ve güçlerin tabi kılınmalarına ilişkin bir usulü
tanımlamaktadır. Panopticon, nesnesi ve amacı hükümranlık
ilişkisi değil de, disiplin ilişkileri olan yeni bir "siyasal ana
tomi"nin genel ilkesidir.
Güçlü ve bilgince yüksek kuleiiyle birlikte, mahut şeffaf
ve dairesel kafesin içinde, Bentham açısından herhalde mü
kemmel bir disiplin kurumunun taslağını çıkartmak söz konu
:;udur; ama aynı zamanda disiplinlerin nasıl "kapatılmış
lıktan çıkartıla"caklarını ve bunların toplumsal bünyenin
tümünün içinde yaygın, çoklu ve birden fazla amaca yönelik
bir şekilde nasıl işlctilebileceklerini göstermek söz konusudur.
Klasik çağın belirgin ve nisbeten kapalı yerlerde -kışlalar,
kolejler, büyük atelyeler- yoğurduğu ve bütüncül kullanım
larının ancak vebaya yakalanmış t:ir kentin sınırlı ve geçici
ölçeğinde hayal edildiği bu disipli:lleri Bentham, her yerde
ve her zaman uyanık olan, toplumu hiçbir boşluk bırakmadan
ve kesintisiz bir şekilde kateden bir düzenekler şebekesi ha
line getirmenin düşünü kurmaktadır. hksel ve kolaylıkla ak
tanlabilir bir mekanizma düzeyinde, bütünü itibariyle disip
lin mekanizmalarının nüfuz ettikleri ve onlar tarafından ka
tedilen bir toplumun temel işleyişin: programlamaktadır.
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***
Demek ki disipline ilişkin iki imge. Bir uçta Abluka-di
siplin, marjlarda kurulu olan ve tamamen olumsuz işlevlere
yönelik kapalı kurum: kötülüğü durdurmak, iletişimleri ko
partmak, zamanı askıya almak. Diğer uçta ise Panoplicon 'la
birlikte Mekanizma-disiplin bulunmaktadır: onu daha hızlı,
daha hafif, daha etkin, geleceğin toplumu için incelmiş bas
kılann bir resmi haline getirerek, iktidann icra edilmesini
düzeltmek durumunda olan işlevsel bir düzenek. Bir projeden
diğerine, istisnai bir disiplin şemasından geneıteşmış bir gö
zetim al tında tutma şemasına giden hareket, tarihsel bir
dönüşüme dayanmaktadır: disiplin düzenlemelerinin XVI I. ve
XVJ I I . yüzyıllar boyunca yaygınlaşmaları, bunlann toplum
sal bünyenin tümü boyunca artmaları, kabaca disiplinscl top
lum olarak adlandınlabilccck şeyin oluşması.
Benthamcı ikt:dar fiziğinin du rum saptamasım temsil
ettiği koskoca bir "disiplinscl genelleştirme, klasik çağ boyun
ca gerc;ekleştirilmi�tir. Giderek daha geniş bir yüzeyi kapsa
maya ve özellikle de giderek daha az marjinal hale gelen bir
yeri işgal etmeye başlayan şebekeleriyle, disiplin kurum
lannın artışı buna tanıklık etmektedir; eskiden ada gibi oldn;
ayncalıklı yer, koşullara bağlı ölçü ve tekil örnek olan şey
genel formül haline gelmektedir; Guillaume d'Orange'ın veya
Gustav Adolfün protcstan ve mümin ordulanna özgü olan ta
limnameler, tüm Avrupa orduları için geçerli olan talimna
meler haline dönüşmüşlerdir. Cizvitlerin örnek kolejleri veya
Batencour ve Demia'nın okulları, Sturm'unkinden sonra okul
disiplinlerinin genci biçimlerini resmetmişlerdir; bahriye ve
ordu hastanelerinin düzene sokulması, XVI II. yüzyıldaki tüm
hastane reorganizasyonlarına şema olarak hizm�t etmiş
lerdir.
Faka t disiplin kurumlarının bu yaygınlaşmaları hiç
kuşkusuz, daha derindeki çeşitli süreçlerin göze en fazla görü
nen veçhesinden ibarettirler.
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1 . Disiplinlerin işlevsel olarak ters yüz edilmeleri. O n 
lardan başlangıçta esas olarak tehlikeleri zararsız hale ge
tirmeleri, yararsız veya çalkantılı halk kesimlerini sabit
leştirrneleri, fazla kalabalık birikmelerin sakıncalannı ön
lemeleri istenmekteydi; artık onlardan bireylerin mümkün
yararlarını artırarak, olumlu bir rol oynamalan istenmekte
dir, çünkü artık bunu yapabilecek duruma gelmişlerdir. Askeri
disipJin artık yağmayı, askerden ic.açmayı veya birliklerin
ita:ıtsizliğini önlemenin basit bir aracından ibaret değildir;
ordunun artık devşirme bir kalabalık değil de, gücünün ar
tışını bizatihı buradan alan bir birlik olarak varolması için
temel bir teknik haline gelmektedir; disiplin herkesin beceri
sini artırmakta, bu becerileri eşgüdümlemektc, hareketleri
hızlandırmakta, ateş gücünü artırmakta, gücü azaltmadan
saldın cephelerini genişletmekte, direnme kapasitesini artır
maktadır vb. Atelye disiplini, yönetmeliklere ve yetkililere
saygı gösterilmesini sağlamanın, hırsızlıklan ve dalga geç
meleri önlemenin bir biçimi olarak kalmanın yanı sıra; yat
kınlıkları, hızlan, verimleri ve böylece karları artırmaya
yör,elmektedir; hal ve gidişleri her zaman ahlaki hale getir
mekte, ama tutumları giderek daha fazla amaca yöneJik kıl
matta v� bedenleri bir mekanizmanın, güçleri de bir ekonomi
nin içine sokmaktadır. XVII. yüzyılda taşra okullan veya
hıristiyan ilkokulları geliştiklerinde. bunlara getirilen meş
rulaştırma esas olarak negatif yönlü olmaktaydı: fakirler
çocuklarını yetiştirme olanağına sahip olmadıklanndan, on
ları "yükümlülükleri konusunda cahil bırakıyorlardı: yaşa
maya uğraştıklanndan ve kendileri de cahil olduklarından,
hiçbir zaman sahip olmadıkları iyi bir eğitimi aktarrnalan
mümkün değildi"; bu da üç büyük sakınca yaratmaktadır:
Tanrı konusundaki cehalet, işe yaramazlık (ve bunun peşinden
gelen ayyaşlık, saf olmama, hırsızlık, haydu tluk); ve her za
man toplumsal karışıklıklar yaratmaya hazır olan ve "yal
nızca Hôtel-Dieu'nün dip taraflannda tüketilmeye yarayan
şu haydut sürülerinin oluşması 13 • Oysa Devrim'in başlan-
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gıcında ilk öğrenime yüklenecek olan amaç, diğer şeylerin
arasında ''bedeni geliştirmek", "güçlendirmek", çocuğu "gele
cek için bazı mekanik işlere" hazırlamak, ona "iyi bir göz
ayarı, iyi bir el ayan, hızlı alışkanlıklar" sağlamaktır 1 '.
Disiplinler giderek, yararlı bireyler imal eden teknikler gibi
işlev görmektedirler. Toplumun uc;lanndaki marjinal konum
lanndan kurtulmalan, kapatma veya dışlama biçimlerinden
kurtulmalan bu olgunun sonucudur. Dinsel kurallar ve kapat
malarla olan akrabalıklarından yavaş yavaş kopmaları bu
olgunun sonucudur. Toplumun daha önemli, daha mc:"kezi, da
ha üretken kesimlerine yerleşme eğilimine girmeleri; birkaç
büyük esas işleve bağlanmaları -mamul üretimi, bilgilerin
aktanmı, becerilerin yayılması, savaş makinesi- da bu olgu
nun sonucudur. Son olarak da, XVIII. yüzyıl boyunca disiplin
kurumlarını artırmaya ve varolan aygıtları disiplin altına
almaya yönelik çifte eğilim de bu •olgudan kaynaklanmaktadır.
2. Disiplin mekanizmalarının yayılması. Bir yandan
disiplin kurumlan çoğalırken, bunların mekanizmalan "ku
rumsalliktan çıkma", işlev gördükleri kapalı kalelerden
çıkma ve "ser�st" olarak dolaşıma girmC' konusunda h<-lli bir
eğilim göstermişlerdir; kitlesel ve bitişik disiplinler, ak
tarılabilir ve uyarlanabilir esnek denetim usulleri halinde
çözülmüşlerdir. Bazen bunların iç ve özgül işlevlerine dış bir
gözetim altında tutma rolü ekleyenler, öze�likle de onların
etrafında koskoca bir yanlamasına denetimler marjı gelişti
renler, bu kapalı aygıtlar olmuşlardır. Böylece hıristiyan
okulu yalnızca itaatkAr çocuklar yetiştirmek zorunda değil
dir; aynı zamanda ebeveynlerin gözetim altında tutulma
larına, onların hayat tarzlarına, gelirlerine, imanlarına,
adetlerine ilişkin bilgiler edinilmesine de olanak vermelidir.
Okul, yetişkinlere kadar nüfuz etmek ve onlann üzerinde
13 Ch. Dcrnia, Rlgl�ıııs . . . , op. ciı., s. 60-61 .
1 4 Talleyrand'ın Kurucu Meclise verdiği rapor, 1 0 Eylül 1791, Zila., A . Uon,
L:ı Rir,olıııion frıın�üe ti l'Uııaııion ıtcJınuııu, 1968, s. 106.
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düzenli bir denetim uygulamak için minik toplumsal göz
lemevleri oluşturmaya yönelmektedir: bir çocuğun hal ve gi
dişinin kötü olması veya okula gelmemesi Demia'ya göre,
başta ailenin gerçeği söyleyip söylemediğinin anlaşılması
amacıyla, komşulann sorguya çekilmeleri için bir bahane
oluşturmaktadır; daha sonra din dersini ve dualan bilip bil
mediklerini, çocuklann hatalannı yoketme konusunda ka
rarlı olup olmadıklannı, kaç tane yataklan olduğunu ve gece
leri bunlann aile arasında nasıl paylaşıldığını anlamak için
bizzat ebeveynler sorguya çekilecektir; ziyaret muhtemelen
bir sadaka verilmesi, bir tasvirin armağan edilmesi veya ek
bir yatak sağlanmasıyla sona ermektedir 1 5• Hastane de aynı
şekilde, giderek dış toplumun tıbbi olarak gözetim altında tu
tulmasının destek noktası olarak kabul edilmektedir; Hôtel
Dieu'nün 1 772'de yanmasından sonra, birçClk kımse bu kadar
hantal ve bu kadar düzensiz büyük kuruluşlan:l yerine, daha
küçük ölçekli bir dizi hastanenin geçmesini istemiştir; bu has
tanelerin işlevi mahalledeki hastaları kabul etmek, ama
aynı zamanda haber_ toplamak, bulaşıcı olan veya olmayan
hastalıkları gözetim altında tutmak, dispanserler açmak,
halka tasviyclerdc bulunmak ve yetkilileri bölgenin sağlık
durumu hakkında bilgilendirmek olacaktır 16•
Disiplin usullerinin kapalı kurumlardan itibaren değil
de, toplum içine dağılmış olan denetim odaklanndan itibaren
yaygınlaştıklan da görülmektedir. Bazı dinsel gruplar, ha
yır kurumlan uzun süre halkı "disiplinli kılma" rolünü oy
namışlardır. Karşı-Reform'dan Temmuz Monarşisinin insanse
verliğine kadar olan dönemde bu cinsten girişimler artmıştır;
bunlar dinsel (katolikliğe döndürmek ve ahlaklı kılmak),
ekonomik (yardım ve işe sokma) veya siyasal (memnuniyet15

Demia, s. 39-40.

16 XVIII. yüzyılın ikind yansında, orduyu gözetim merdi ,·e halkı gözetim

altında tutan genel çerçeveleme arao olarak kullanma koııusunda �k düş
kurulmuştur. XVIL yüzyılda daha kendisi dislpliııe edilmek ih
liyacında olan ordu, ·disiplin getirtd· olarak kavranmıştır. ômek ola
rak bkz., J. Scrvan,
Soldıd citoym, 1780.

u

266

sizlik veya çalkantı ile mücadele etmek söz konusuydu)
amaçlı olmuşlardır. örnek olarak, Paris kiliselerinin hayır
kurumu için çıkartılan yönetmeliği zikretmek yeterlidir.
Kapsanan alan mahalle ve bucaklara bölünmüştür ve buralan
kurum üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bunlar buraları dü
zenli olarak ziyaret edeceklerdir. "Kötü yerlerin açılmasını,
tütün, çıplaklık, kumarhane, kamusal rezalet, günah, iman
sızlık ve haber aldıktan diğer düzensizlikleri önlemeye ça
lışacaklardır". Aynca fakirlere kişisel ziyaretler yapacak
lardır; ve haber noktaları yönetmeliklerde belirtilmiştir: ko
nut istikrarı, dualann bilinmesi, ibadete katılma, bir mesleğe
sahip olma, ahlAk (ve "fakirliğe tamamen kendi hataları so
nucu düşüp düşmedikleri"); son olarak da "evlerinde nasıl
davrandıkları, birbirleriyle ve komşularıyla iyi geçin/p
gcçi�medikleri, çocuklannı Tann korkusuyla yetiştirmek için
özen gösterip göstermedikleri . . . , aynı cinsten büyük çocuklann
birlikte ve onlarla beraber yatıp yatmadıkları, ailelerinde
ahlaki serbesti içinde olup olmadıkları ve özellikle de büyük
kızlarını şımartıp şımartmadıkları konusunda bilgi edinil
mesi gerekmektedir. Eğer bunlann evli olduklanndan kuşku
duyulursa, evlilik belgesi istemek gerekmektedir" 1 7•
3. Disiplin mekanizmaları nın devletleştirilmesi. ln
giltere'de toplumsal disiplin işlevlerini uzun süre, ilham
lannı dinden alan özel gruplar sağlamışlardır 18; Fransa'da bu
rolün bir kısmı himaye veya yardım kurumlarının elinde
kalmışsa da, diğer bir kısmı -ve herhalde en önemli olanı
çok erkenden polis aygıtının eline geçmiştir.
Merkezi bir polis örgütlenmesi uzun bir süre ve bizzat o
çağı yaşayanların gözlerinde, krallık mutlakçılığının en doğ
rudan ifadesi soyılmı�tır; hükümdar "emirlerini, vereceği gö
revleri, niyetlerini doğrudan aktaracağı ve emirler ile mü17 Arsenal, MS. 2565. Bu sıra numarasının altında, XVII. ve XVIII.
yüzyıllar yardım örgütlerine ilişkin çok sayıda yönetmelik bulunmak
tadır.
1 8 Bkz., Radzinowitz, Tlıe English Crimiruıl uıw, 1956, c. il, s. 2�21 4.
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hürlü mektupların icra cdilmesiye görevlendirilecek bir gö
revlinin" olmasını istemiştir 19• Nitekim polis komutanlıklan
ve onlann Paris'teki merkezleri olan genci komutanlık, daha
önceden de varolan bazı işlevleri -suçlu takibi., kentsel göze
tim, ekonomik ve siyasal denetim- üstlendikten başka, bun
lan üniter ve güçlü bir yönetsel mekanizmaya aktarmışlardır:
"çemberden yola ,çıkan tüm güç ve talimat ışınlan genel komu
tana ulaşmaktadırlar. Bütün düzen ve uyumu üreten tüm teker
l�kleri hareket ettiren odur. Onun yönetiminin etkileri, gök
cisimlerinin hareketlerinden daha iyi başka hiçbir şeyle
kıyaslanamaz"20•
Fakat polis bir devlet aygıtı biçimi altında iyi bir şekil
de örgütlendiyse de, ve siyasal hükümranlık merkezine iyice
bağlandıysa da, icra ettiği iktidar tipi, devreye soktuğu me
kanizmalar ve bu nlann üzcrlerinde uyguladığı unsurlar ken
dilerine özgüdürlcr. Bu toplumsal bünyenin tamamına yayıl
mak zorunda olan bir aygıttır ve bu yayılma yalnızca ulaşhğı
dış sınırlan itibariyle değil, aynı zamanda kendine görev
olarak yüklediği ayrıntılara gösterilen özenle de olmaktadır.
Polisiye iktidar "hcrşcye" yönelmek zorundadır: ancak böyle
olmasına rağmen, kralın görülebilen ve görülemeyen bedeninin
olduğµ gibi, devletin ve krallığın tümünü meydana getirme
mektedir; polisiye iktidar olayların, eylemlerin, tavırlann,
kanaatlerin -"cereyan eden hcrşcyn2ı_ tozudur; polisin nesnesi
bu "her anın şeyleri"dir, il. Ekaterina'nın Büyük. Talimname
si'nde22 sözünü ettiği şu "önemsiz şeyler"dir. Polisle birlikte,
en küçük taneye, toplumsal bünyenin en geçici olgusuna ideal
olarak ulaşmanın peşinde olan bir denetimin belirsizliğinin
içine girilmektedir. "Yargıçlann ve polis subaylannın görev19 Polis komutanı birinci katibi Duval'in notu. Zlkr., Funck-Bttnıano, UU·
bfw ıles nunıtKriıs ile
lıibliotlılııw ık l 'Annwl, C. IX.. s. 1 .
20 N.T. Des &sarts, DictionMirr ıırıiornd ık p:ıliu, 1787, s . 344, S28.
21 Se.rtine"in talebi üzerine, il. Joıseph'in Paris polisine ilişkin oıwb sorusu
na ceYap vermek iiuTe � Mıire tırAfından kaleme ılınan muhtıra. Bu
muhbra 1870"de Gazier tarafından yayınlan:ııuşbr.
22 ln.strMCtiorı poı,ır '8 riıılııction d'ım ııoıırımıı coü, 1769, parag. S3S"e ek.
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leri en önemlilerinden biridir; bu görevin kapsamı bir bakıma
belirsizdir, bunlar ancak yeteri kadar ayrıntılı bir inceleme
den sonra farkedilebilirltt"23: siyasal iktidann sonsuz küçüğü.
Ve bu iktidar icra edilebilmek için, sürekli, tüketici, her
yerde hazır ve nazır, her.şeyi görülebilir kılma yeteneğine sa
hip olan, ama bunu kendini görülmez kılma koşuluyla yapan
bir gözetim altında tutma aletine sahip olmak zorundadır.
Toplumsal bünyenin tümünü bir algılama alanı haline
dönüştüren, çc�rcsi olmayan bir bakış gibi olmalıdır: hcrycrc
yerleştirilmiş binlere göz, hareketli ve her zaman uyanık
dikkatler, hiyerarşik hale getirilmiş upuzun bir şcbclce; bu
şebeke Le Maire'e göre, Paris'te düzenli ücret alan 48 komser,
20 müfettiş ve "gözlemciler" ile yevmiye ödenen "adi muh
birler", yaptıkları işle re göre nitelenen ihbarcıla r ve
fahişelerden oJuşmaktadı r. Ve bu kesintisiz gözlem bir rapor
lar ve siciller dizisinde ıoplanmalıdır; XV III. yüzyılın tümü
boyunca polise ilişkin muazzam bir metin yığını, karmaşık bir
belgesel örgütlenme sayesinde toplumu kaplamaya yönel
miştir2'. Ve adli veya yönetsel yazı yöntemlerinin tersine, po
liste kayda geçenler hal ve gidişler, tutumlar, potansiyeller,
kuşkular olmuştur -bireylerin davranışla-nnın sürekli olarak
hesaba katılması-.
Oysa bu polis denetjminin tamamen "kralın elinde" olsa
bile, tek bir yönde işlemediğini farketmek gerekmektedir.
Fiili olarak çifte girişli bir sistem söz konusudur: adli aygıtı
atlayarak, kralın doğrudan isteklerine cevap vermek zorun
dadır; ama aynı zamanda alttan gelen taleplere de cevap
verme durumundadır; u�un süre ezici çoğunlukları itibariyle
kralın keyfiliğinin simgesi olan ve tutuklama uygulamasını
siyasal olarak değersiz hale getiren mahut mühürlu mektup
lar, aslında öğretmen, yerel ekabir, mahalle halkı, mahalle
papazlan tarafından talep edilmekteydiler; ve bunlann kos23 N. Dclamare. Trııili ü ltı polia, 1705, sahife numarasız ôns&z.

24 XVIII. }'üıyıldaki polis sicilleri hakında, M. Oıassalgne, l.t Unııuııı
ghılrııl� ü polia, 1906'ya başvwulabilir.
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koca b ir alt suçl uluk alanın ın -b u alan düzensizlik, çal kanh,
itaatsizl ik, kötü davranış tarafından ol uşturulmaktadır- b ir
kapatma ile yap hnma t abi tutulması gibi bir işlevleri bul un
m aktaydı; Lado ux "gözet imsizl ikten kaynakl anan suçlar"
adını verdiği b u alt suçl ul uk alanın ı, m imari bak ımdan mü
kemmel olan kentinden kovmak istiyordu. Sonuç olar ak ,
XV III. yüzyıl pol isi suçl ulann t akib inde adaletin y ard ıması
olma ve komplolann, muhale fet hareketlerinin veya isy an 
lann siyasal denetim aleti olma rol üne b ir de d isiplinse) b ir
işlev ilave etmiştir. B u karmaşık b ir işlevdir , çünkü kral ın
mutlak ikt idannı, topl umun içine dağılmış k üçük ikitdar mer
ciler ine bağlamakt adır; çünkü bu çeşitli kapalı disipl in ku
r umlar ının (atelyeler , ordular, okullar ) arasına, onlann mü
dahale edemedikleri yerlerde etk i ed ecek olan aracı b ir şe
bekey i yaymaktad ır; b u aracı şebeke kend i i,inde bağl an 
t ıl ıdır ve sil ahl ı gücünd en güvence almaktadır : dok u ara
lanna kadar sızan d isiplin ve meta-d isipl in. "Hükümdar b il
ge b ir pol is aracıl ığıyla, halkı d üzene ve itaate al ışhrmak
t ad ır "25.
Polis ayg ıtının XV III. yüzyıldak i örgütlenmesi, devlet in
boyutlanna ulaşan bir d isipl in genelleşmesin i benimsemekte
d ir . Krall ık ikt idar ının içindeki düzenli adalet uyg ulama
lannı aşan herşeye çok açık bir şek ilde bağl ı olma sına ra*
men, polisin adli iktidarın yeniden düzenlenişine neden mini
mum bir değişiklikle d ireneb ildiği; ve ona neden -ve bugüne
varana kadar- kendi ayncahklannı g iderek artan b ir şekil
de dayatabildiği anlaş ılmaktadır; bun un böyle olmasın ın ne
deni hiç kuşk usuz, polisin onun dünye vi kol u olmasından kay
naklanmaktadır; ama aynı zamanda bunun bir nedeni de, pol i
sin kapsam ve me kan izmalan itibariyle adli kurumdan d ah a
çok , disipl ine dayalı bir t opl umla bütünleşebil ir nitel ikte ol
masıdır. Fakat d isipl in se) işlevlerin devlet in b ir aygıt ı ta
rafından, bir kerede e bediye n geçerli olmak üzere m üsade re
25 E. de Vattel lı Droiı us gaıs, 1768, s. 162.
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edilerek özümlendiğini sanmak dogu olmayacaktır.
"Disiplin" ne bir kurumla, ne de bir aygıtla özdeşleşe
bilir: o bir iktidar tipi, iktidan icra etmenin bir tarzı olup,
koskoca bir aletler, teknikler, usuller, uygulama düzeyleri,
hedefler bütünü içermektedir; o bir iktidar "fiziği" veya
"anatomisi"dir, o bir teknolojidir. Ve "uzmanlaşmış" kurum
lar tarafından (hapishaneler veya XIX. yüzyılın ıslaha
neleri) veya ondan J?elli bir amaca ulaşmak üzere esas araç
olarak yararlanan kurumlar (eğitim kurumları, hastaneler)
veya iç iktidar mekanizmalannı güçlendirmenin veya yeni
den örgütlemenin aracını onda bulan, eskiden b<!ri varolan
merciler (esas olarak ebeveyn-çocuklar hücresi içindeki aile
içi ilişkilerin, ta klasik çağdan beri disiplin sorunu açısından
aileyi normal ,·e anormalin ayncalıklı ortaya çıkış yeri ha
line getiren okulsal, askeri, sonra tıbbi, psikiyatrik, psikolo
jik dış şcmalan özümleyerek, nasıl "disiplinli" hale geldik
lerini birgün göstermek gerekmektedir); veyahut disiplini
kendi iç işleyiş ilkeleri haline getiren aygıtlar (yönetim ay
gıtının Napolcon döneminden itibaren disiplinli kılınması),
veyahut da son olarak, disiplini bir toplum düzeyinde egemen
kılma konusunda tek değil de, öncelikli bir işleve sahip olan
devlet aygıttan (polis) tarafından yüklenilebilir.
öyleyse sonuç olarak, bır cıns toplumsal "karantina·· olan
kapalı disiplinlerden, "Panopticon tarzı"nın sonsuza kadar
genelleştirilebilir mekanizmalanna kadar giden disiplinse!
bir toplumun oluşumundan söz edilebilir. Bunun nedeni, ikti
darın disipline dayalı tarzının diğer hepsini ikame etmiş ol
ması değil de; bu tarzın bazen onlan devre d ışı bırakarak,
ama onlara aracı olarak hizmet ederek, onları birbirlerine
bağlayarak ve özellikle de iktidann etkilerinin en küçük ve
en uzak unsurlara kadar taşınmalanna olanak sağlayarak
diğerlerinin arasına sızmış olmasıdır. Bu tarz iktidar ilişki
lerinin çok küçük kesirler halindeki dağıhmını sağla
maktad ır.
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Bcnt ham'dan birkaç yıl sonra Jul ius bu toplumun doğum
belg esin i kalem e almaktaydı 26• Panopticon ilk es inden söz
ederken, burada mimari bir dehadan daha fazla birşcy bulun
duğunu söylemekteyd i: "insan z ihninin tarih i" içinde bir olay.
Bu, görünüşte teknik bir soruna getirilen bir çözü mden başka
birşcy değildir, ama bir toplum tipin in bütünü onun boyunca
resmolmaktadı r. Antik ite bir gösteri t�plumu olmuş tur. "Az
sayıda nesnenin denetlenmes in i çok sayıda insan için mümkün
kılmak": bu p robleme tapınakların, tiyat rolann ve sirklerin
mimarisi cevap ve rmckteydi. Bayramlan n yoğunluğu, duyum
sal yakınlık, gösteri ile kamusal hayat a egemen olmaktay
dılar. Kanın aktığı bu ay in sel oluşumla rda, toplum yen iden
güç kazanmakta ve bir an için tek bir büyük beden hal inde
oluşmaktaydı. Klasik ça ğ sorunu te rs ine çevirmişt ir: 'büyük
bir kalabalığın anlık görünüşünü az sayıda k işiye, hatta tek
bir kiş iye sağlamak ". Başlıca unnsurla nnın artık cemaat ve
kamusal hayat değil de, bir yandan ö z el bireylerin, diğe r
yandan da devletin olduğu bir toplumda, ilişkiler ancak gös
te rinin tamamen tersi olan bir biçim içinde aya rlanabilccck
le rd ir: "Bu ilişk ile rin ga rant ilerini a rtı rma ve gel işt irme işi,
aynı anda büyük bir insan kalabalığını gö zetim altında tut
maya yönel ik binalann yapımı ve dağılımını bu büyük amaç
için kullanmak ve bu amaca yönelmek ü zere mode m çağa, dev
letin sü rekl i etkisine, bu devlet in toplumsal hayatın bütün ay
rıntılanna ve bütün ilişk ile ri11e hergün daha da artan müda
hales ine tahsis ed ilmişt ir".
Julius, Bcntham'ın teknik bir progra m olarak tasvi r ett iği
şey i, ge rçekleşmiş bir tarihsel sü reçmiş g ibi okumaktaydı. Bi
zim toplumumuz gösteri değil, gözet im toplumudur; imgele r
yü zey inin altında , bedenle r derinlemesine bir şekild e kuşa
tıl rnaktadırla r; mübadelele rin büyük soyutlamasının a rkasın
da, yararlı güçlerin tit iz ve somut bir şekilde terbiye ed ilme
leri sü rmektedir; ilet işim akımlan bilg inin yığılmasının ve
26 N.I 1. JuJius, I.Lçons sa.r � prisorıs. Fra. çev., 1831, 1, s. 384-386.
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merkez ileşm es in in desteklerid ir ; işaretler oyunu iktidann
demir atmalannı tan ımlamak tad ır; bireyin gü zel bütünlüğü
b iz im toplumsal düzenimiz taraf ından sa ka tlanmış, bask ı al 
t ına alınmış, boz ulmuş değild ir, ama b ir ey b u dü zende, bü 
tüncül b ir güçler ve bedenler tak tiğine gö re, ti tizl ikle imal
edilmiştir. Sand ığ ımızdan çok daha az Yunanlıy ız . Ne tiyat
r o basamakla nn ın, ne de sahnen in ü zerindeyiz; b izzat yönlen
dird iğim iz -çünkü onun bir çarkıyız- onun ik itdar etkileri ta
raf ından k uşahlmış olarak, Panopticon mak inesinin içinde
y iz . Na poleon k işis in in tarih sel mitoloji içindek i önemin in
kökenler ind c,n b iri herhalde burada b ul unmaktadır : bu k işi
hükümranhğm monarşik ve ayin sel icrasıyla, bel irsiz disipli
n in h iyerarşik ve sürekl i icrasının kesişme noktasındadır. Ne
kadar küçük ol ursa olsun, hiçbir aynntın ın gözünden kaçma 
dan, tek bir bak ışla d ışa doğru taşan k işidir : "imparatorl uğun
h içbir kesimin in göze timinden yoksun kalmad ığın ı, h içb ir
suçun, h içbir cinayet in, hiçb ir ihlal in tak ipsiz kalmamak zo
r unda old uğ unu, ve dah in in herşcy i aydınla tan bakışının,
hiçbir aynntının gözünden kaçmadan, bu devasa makinenin
tümünü kap lad ığını farkcdeb il irs iniz "27• Oisiplin sel topl um
tam serpilme döneminde bile, lmparator 'la b irl ikte hali esk i
gösteri iktida n görüntüsünü almaktadır. Aynı anda hem eski
tacı gayrimeşru olarak ele g eçiren, hem de yeni bir de vleti
ö rgütleyen monark olarak, hükümranl ığın bütün debdebesinin,
iktidann zorunlu olarak s eyirl ik olan d ışavurumlannın, gö 
zetimin gündel ik icrası içinde, b irbirleriyle kesişen bak ışlann
dikkatinin k ısa b ir süre sonra kartal g ibi güneşi de gereksiz
k ılacak olan b ir Panopticon uygulaması iç inde teker teker
söndükleri upuz un süreci simgesel ve sonuncu bir b içim al hnda
b iraraya top lam ış hr.

***
27 J.B. Treilhard,, Moıifs 4w coü 4'inslru&lion crimiMlle, 1808, s. 14.
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Disipl inse! toplumun oluşumu, içlerinde yer aldığı ba zı
geniş çaplı tarihsel süreçlere gönderme yapmak tadır: ekono
mik , huk uki-siyasal, son olarak da b ilimsel sü reçler.
t. Bü tünsel b ir şek ilde, disiplinler in insani çeşitl il iği
düzene sokmayı sağlamaya yönelık teknikler oldukla rı söy
leneb il ir . B urada aslında h içb ir istisna i, ha t ta karak teris tik
yan yok tur : her ik tidar sis temin in ka rşısına aynı sorun çık
mak tadır : ik tidann icra edilişini m ümkün olduğunca az mas
raflı kılmak (ekonomik olarak , yol aç tığı daha düşük harca
mayla; siyasal olarak , ağır başlılığı , düşe düşük ölçek te yö
n�lik olması, nisbi görünmezliği, yol açhğı dü�ük dirt!ı�lt!); bu
topl umsal ik tidann e tk ilerin in maks im um yoğ unl uklarına
çıkmalarını ve hiçbir ba şansız hk veya boşl uk olmaksızın ,
mümkün olduğunca uzağa yayıl masını sağlamak; son olarak
da, iktidann bu "ekonomik" büyü mesiyle, içlerinde icra ed il 
d iği aygı tlann veriml il iğini (is ter pedago jik, askeri, endüs t
r iyel, is ter se tıbb i aygı tlar ols un) birb irlerine bağlamak; kı
sacası aynı anda sis tem in tüm un surlannın itaa tklrlığını ve
yarannı ar tırmak . Dis iplinlerin bu üçlü h ede fi iyi bilinen ta
r ihsel bir konjonk türe cevap vermek tedir. Bir yandan XV III.
yüzyıldak i büyük nüfus ar tışı söz konusud ur : yüzer gezer nü
fıı�ta çoğalma (disiplinin ilk a maçlarından biri sabi tlc�tir

mek tir; göçebelik-kanş tı bir süreç ti:-); denetlenmesi veya ma
nipüle edilmesi söz kon usu olan gruplann n icel iksel ölçekle
rinin değişmesi (okull u nüfus, herhalde has tanelerdek i nüfus
g foi, XV I I . yüzyılın başından Fransız Devrimi'n in arefesine
kadark i süre içinde ar tmış tır; ord u XV I I I . yüzyılın sonunda,
banş zamanında 200.000'den fazla bir mevc uda sah ip ti). Kon
jo nk tü rün diğer veçh esi, giderek da ha yaygın ve karmaşık ha
le gelen üre tim aygıtının büyümesidir, aynı zama nda giderek
daha da mal iye tli hale gelen b u aygı tın üre tkenliğin i artır
mak söz konusudur. Disipl in usullerinin gel işmesi bu iki sürece
veya da ha doğrusu, b unlann arası nda ki korelasyonu uyarla
ma ih tiyacına cevap ve rmek ted ir . Ne feodal ik tidann to rtu
sa l biç imleri, ne yönetsel monarşinin yapılan , ne de bunlann
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h epsinin birlik te oluş turduk tan dengesiz iç içe geçmşlik bu
rolü oynama yeteneğine sahip tir : bunlar bu rolü oynama konu
sunda, kendi şebekelerinin boşl uklar bırakan ve dü zensiz ya
y ıl masından, c;oğu zaman ça tışmalı olan işleyişlerinden, ama
özellikle, burada icra edilen ik tida nn "masra fl ı" ka rakterin
den ö türü engellenrnek tedirler. Birçok bak ımdan masraflıd ır :
çünkü hazineye doğrudan doğruya pahal ıya malolmak tadır,
çünkü gör evlerin ve il tizamlann sahlık ol ması sistemi halk ın
üzerine dolaylı olarak, ama çok ağır bir şekilde çök mektedir;
çünkü karş ılaş tığ ı dir ençler onu sürekli bir kendini güçlen
dirme denem�inin içini' sürüklemektedir , çünkü esas olarak el
koymalar (kr all ık maliyesinin, senyörlüklerin , kilise ma
kamlannın para veya ürüne el koymalar ı; angarya lar veya
asker e almalar , serserilerin kapatılması v eya sür gün edilme
si yoluyla insanlar a veya zamana el kon ul ması ) yoluyla iş
görmek tedir . Disipl inl erin gelişmesi, tamamen başka bir eko
n omiden kaynakla nan temel ik tidar tekniklerinin or taya Ç'lk
malar ın ı vurgula mak tad ır : "çıkarsama" olar ak gelmek ye
rine, aygıtla nn üretken etkinliğiyle, b u etkinliğin gelişmesiy
le içeriden bütünleşen ik tidar m ekanizmalar ı . ik tidar eko
nomisini yöneten eski "el koyma-şiddet" ilk esinin yerine, dis
iplinler "yumuşaklık -üretim-kar" ilkesini iklme etmişlerdir.
B unlar, insanlann çoğulluğunun v e üretim araçla nnın çoğal
masının (ve b undan yalnızca asıl "üretim"i d eğil, aynı zaman
da okuldaki bilgi ve beceri üretimini, hastanelerdeki sağlık
üretimini , ordu ile tahripkJr gü ç üretimini de anlamak gere
kir) bu ilkeye göre birbirlerine uydurulmalannı mümkün kılan
teknikler olar ak kab ul edilmelidirler .
B u birbir ine uydurma işinde disiplin, eski ik tidar ekono
misinin fazla don an ımlı ol mad ığ ı kon ulard aki be lli sayıda
problemi çözmek zor undad ır . Kitle olgular ın ın "yara sız
l ığı"nı azal.tabilir: bir çoğulluğun içinde, on u bir biri mden da
ha az ele gelir hale getiren şeyi küçül tebilir; b u unsurlann
h erbirinin v e onla nn toplam ın ın k ulla nılma sına karşı koyan
şeyi küçül tebilir ; onda sayının avan tajını or tadan kald ırma
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tehlik es in i taşıyan herşeyi k üçültebilir ; işte d isiplin bu ne
denden ötiirü sab itleştirmekted ir; hareketleri durdu rmak ta
v eya ayarla maktadır; karışıklıktan , be lirsiz dolaşımlar
üzer indek i bitiş ik b ir ikmeleri, h esaplı k itaplı dağıtımlan
çözmekted ir. Aynı za manda, bizzat örg ütlü bir çoğulluğun ku
rul masından itiba ren oluşan tiim güçlere de egemen olmak w
rundadır; buradan doğan ve ona egemen olmak isteyen iktida
ra direnç g österen karşı -iktidann etkiler in i kırmak zorunda
dır : çalkantılar , isyanlar, kendiliğinden o rtaya çıkan örg üt
Jenme 1cr, b irlikler, yani yatay bitişmcler d en kaynaklanabi
l ecek hcrşcy . Disiplinler in böl ümlere a yır ma ve d ik inel ik
u sulle rin i kul lanmalan, aynı d üzlemdek i farklı unsurların
ara sına m üm k ün olduğunca sıkı ayınmlar get irmeleri, sıkı
h iycrarşik şebekele ri tanımlamalan , kısaca sı çoğulluğun her
unsurunun tekil yarannı da artı rmak zorundadırlar, a ma bunu
en hı zlı ve en az maliyetl i araçlarla sağlamak, yani çoğul
luğu bu gel işmen in aracı olarak ku Uanma k zo rundadırlar :
buna bağlı olarak, bedenlerden maksimum za man ve g ücü çe
k ip almak üzere, zaman kullanımı, ortakla � terb iye etme,
alıştır malar , aynı za manda hem bütünc ül, h em de aynn hlı
gözetim altınd a tutma g ib i bütünsel yöntemler kullanıl•
maktad ır . Üste lik disiplinlerin çoğulluklara özg ü olan ya
rarlı etkisin i ar tı rmalan ve bunlann herb irini, unsurlannın
basit toplamından daha yararlı kılması da gerekmekted ir :
d isiplinler işte çoğulun yararlanılab ilir etkile rin i artırmak
için dağı hm, bedenlerin, jestlerin ve ritmlerin karşılıklı uyar
lanması, kapa site fark hlaştınlması , araçlara v e ödevler e
göre karşılıklı eşg üdüm taktikle ri tanı mla maktadır. Niha
yet disipl in iktidar ilişkile rini çoğulluğun üzerinde değil, biz
zat onun dokusunun içinde oyuna sokmaktadır ve bu işi olab il
diğince gizl i, bu çoğulluklann diğer işlevleriyle olab ildiğince
eklemleşmiş v e aynı za manda olab ild iğince az masraflı b ir
şekilde yapmaktadır : buna, h iy era rşik gözetim, sürekli ka
yıt, kesint isiz yargılama v e tasnif gib i, çoğuflukla b irlikte
genişleyen -ve onlan a skeri düzene sokan- anonim iktidarı n
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a raçlan cevap vermekt edirler. Sonuç o la ra k, kendini on u icra
edenl erin parla kl ığ ıyla dışa vuran bir i ktida nn yerine,
üzerl erinde i cra edildi kl e rine yöneli k olarak kendini sinsice
n esnelleşti ren bir iktidan geçirmek; hükümdarl ığın debdebeli
işaretlerini seferber etmek yerine, bu üzerlerinde icra edildiği
kişilere dai r bir bilgi ol uşt urmak. Disiplinler tek kelimeyl e,
çoğullukla rın ya ra rl ı b üyükl üğün ün, ta m da onlan ya ra rl ı
kılmak için onlan yöne tme durum unda olan i ktidann sakın
cala nru a zalta rak artırmaya olana k veren mini k teknik icat
lann bütünüdür. ister bir atelye veya bir ulus, isterse bir ordu
veya bir o kul olsun, birinden diğerine olan ilişki lehte oldu
ğunda disiplin eşiğine ulaşan bir çoğulluk söz konusudur.
Bat ının e kono mi k kalkışı sermaye bi ri ki mine olanak ve
ren süreçlerle ba şladıysa , herhalde insanla nn birikimini yö �
netm e kon usundaki yönte ml erin de, gelene ksel , a yi nsel, ma 
liyeti yüksek, şiddetli ve kısa bir süre son ra kullan ılamaz
hale gelecek olan i ktida r biçi mlerine ka rşı siyasal bir kal 
kışa izin ve rdiği söylenebili r; bütün b u eski iktida r biçi mleri,
tabi kıl maya yö nelik ince ve hesapl ı bir teknoloji tara fından
devre dışı bırakılmışlardır. insan birikimi ve sermaye biriki
mi gibi i ki süreç fiili durumda bi rbirlerinden aynlmaz nite
liktedirl er; eğer hem insanlan besleyecek, h em de onlardan
ya ra rlanacak bir üretim aygıtın ın geli şm esi olmasaydı, in
sanla nn bi rikimi sorununu �zmek m ümkün olamazd ı; bunun
tersine insanla nn birikimli çoğull uğunu ya rarl ı kılan te-knik
ler d e, sermaye biriki m i ha reketin e i vm e vermektedi rle r.
Daha az genel bi r düzeyd e, üretim aygıhndaki teknoloji k sıç
ramala r, işböl üm ü ve disiplin usullerinin yoğTulmalan, ara
la nnda ço k sıkı bir ilişkiler b ütün üne sahip ol muşla rdır28 •
Bunla nn her ikisi de diğerini müm kün ve gerekli kılmış; b un
lann h er i kisi de diğerine ö rnek ol m uştur. Disipli nse) pira 
mid, i çinde ayınının, eşgüdüm ün ve görev denetiminin daya
bld ıklan ve et kin kıl ındılcJan küçük i ktida r h ücresini ol uş28 Bkz. K. Manı, Le Cıpiı.1, Ki tap 1. 4. bl., ayınm XJII. Ve F. Cumy de D.
Deleulc"ün �Jc. ilginç �zümlemeleri, Le u,rps protlwctif, 1973.
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turmuştur; ve zamanın, bedenin jest ve güçlerinin analitik ola
rak çerçevelenmesi, tabi kılınacak gruplardan üretim meka
nizmalanna kolaylıkla aktarılabilen işlevsel bir şema oluş
tunnuştur; askeri yöntemlerin kitlesel olarak endüstriyel ör
gütlenmenin üzerine yansıtılması, işbölümünün bu iktidar şe
malanndan hareketle biçimlendirilmesine model oluşturmuş
tur. Fakat bunun karşılığında, üretim sürecinin teknik çözüm
lenmesi, "mek!nsal" ayrışması, görevi bunu sağlamak olan
emek gücünün üzerine yansıtılmıştır: bireysel güçlerin bir
leştirildiği ve bu sayede hacminin artınldığı bu disiplin ma
kinelerinin kurulması, bu yansıtmanın sonucudur. Disiplinin
bedeni gücün en düşük maliyetle "siyasal" güç olarak küçül
tüldüğü ve yararlı güç olarak maksimuma çıkartıldığı üniter
teknik süreç olduğunu bildirelim. Kapitalist bir ekonominin
gelişmesi; genci formülleri, güçlerin ve bedenlerin tabi kılın
ma usulleri, tek kelimeyle "siyasal anatomi"rıin siyasal re
jimler, çek çeşitli aygıtlar ve kurumlar boyunca devreye soku
labild iği disiplinscl iktidann kendine özgü tarzını davet
etmişt i r.
2. iktidarın Panopticon tarzı -yer aldığı temel, teknik,
mütevazi olarak fizik düzeyde- bir toplumun büyük hukuki
siyasal yapılannın doğrudan bağımlısı olmadığı gibi, onların
dolaysız uzanhsı da değildir, ama gene de tamamen bağımsız
değildir. Burjuvazinin tarihsel olarak, XVIII. yüzyıl boyunca
siyasal olarak ege·men sınıf olmasına yo l açan süreç, anlaşılır,
yasal hükümlere bağlanmış, biçimsel o]arak eşitlikçi bir hu
kuki çerçevenin yerleşik hale gelmesinin arkasında ve parla
menter ve temsili tipt�n bir rejimin örgütlenmesi sürecinin için
de kendini güvenceye almıştır. fakat disiplinse! düzeneklerin
gelişmesi ve gencılleşmesi, bu süreçlerin karanlık olan diğer
cephesini meydana getirmiştir. ilke olarak eşitlikçi bir hak
lar sistemini garanti eden genci hukuki biçim, bu küçük, gün
delik ve fizik mekanizmalar tarafından, disiplinlerin oluş
turduktan, esas olarak cşitsizlikçi ve simetrisiz olan bu mik
ro-iktidar sistemleri tarafından sınırlandırılmaktadır. Ve
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temsili sistem biçimsel olarak, egemenliğin temel makamının
doğrudan veya dolaylı olarak, aracılı veya aracısız olarak
herkesin iradesi olmasına izin vermekteyse de, disiplinler ta

banda gü(lerin ve bedenlerin tabi kılınmalannın garantisini

oluşturmaktaydılar. Gerçek ve bedeni disiplinler, biçimsel ve
hukuki özgü,lükleıin bodrum katını meydana getirmişlerdir.
Sözleşme istenildiği kadar hukuk ile siyasal iktidarın ideal
temeli olarak düşünülsün; Panopticon tarzı baskı altına al
manın evrensel ölçekt� yaygınlaşmış baskı altına almanın
teknik usulünü meydana getirmekteydi. Kendine sağladığı
•
biçimsel çerçevelerin tersine, fiili iktidar mckanizmalannı
işletebilmek için, toplumun huku.ki yapılarını derinleme-sine
işlemeye hiç ara vermemiştir. Özgürlükleri keşfeden "Aydın
lanma Çağı", disiplinleri de keşfetmiştir.
Disiplinler görünüşte, bir alt-hukuktan başka birşcy oluş
turm.ımaktadırlar. Bunlar hukuk tarafından tanımlanan te
kil varoluşları, genci biçimleri, sonsuz kesirli düzeylere ka
dar ulaştırıyora benzemektedirler; veyahut bireylerin bu ge
nci taleplerle bütünleşmelerine olanak veren çıraklık biçimlen
gibi gözükmektedirler. Aynı hukuk tipini, onun ölçeğini değiş
tirerek ve onu giderek daha hoşgörülü olarak devam ettire
ceklerdir. Ama disiplinlerde daha çok bir cins hukuk-kar
şıtını görmek gerekmektedir. Disiplinlerin belirgin rolleri,
aşılamaz simetrisizliklcr getirmek ve karışıklıkları dışarı
atmaktır. Öncelikle çünkü, disiplin bireyler arasında, sözleş
meye dayalı zorunlukta n tamamen farklı bir zorlama ilişkisi
olan "özel" bir bağ kurmaktadır; bir disiplinin kabulü bir
sözleşmeyle hükme bağlanmış olabilir; dayatılma biçimi,
işlettiği mekanizmalar, bazılarının diğerlerine karşı tersine
döndürülemez tabiyeti , hep aynı tarafta sabitleşmiş olan
"daha fazla iktidar", ortaklaşa düzenleme karşısında çeşitli
"ortaklar"ın konumlarının eşitsizliği disiplin bağı ile sözleş
meye dayalı bağı zıtlaştırmakta ve bu sözleşme bağının ic;crik
olarak bir disiplin mekanizmasına sahip olduğu andan itiba
ren, o sözleşmenin ihlaline olanak vermektedir. Örneğin ne
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kadar �k sayıda gerçek usulün, iş sözleşmesi konusundaki hu
kuki kurguyu saptırdıklan bilinmektedir: a telye disiplini en
az önem taşıyan şey değildir. Üstelik, nukuk sistemleri hukuk
öznelerini evrensel ölçül<?rc göre nitelerlerken; disiplinler ka
rakterize etmekte, sınıflandırmakta, özelleştirmektedirler;
disiplinler bir ölçek boyunca dağıtım yapmakta, bir ölçü bo
yunca paylaştırmakta, bireyleri birbirlerine naza ran hiye
rarşik hale getirmekte ve limitte bunları dışan atmakta ve
ya geçersiz saymaktadır. Disiplinler her halükArda denetim
lerini yerine getirdikleri ve iktidarla rının simetrisizliğini
egemen kıldıkları zaman ve mekAn içinde, hukuğu hiçbir za.
man tam olmayan, ama hiçbir zaman iptal de edilmeyen bir
şekilde askıya almaktadırlar. Disiplin kendi mekanizması
içinde ne kadar kurallı ve kurumsal olursa olsun, gene de bir
" karşı-hukuk" tur. Ve modern toplumun cvrcn�l hukuta bağ
lılığı iktidarın kullanılmasının sınırlarını saptıyora benzi
yorsa da, heryere yayılmış olan Panopticon tipi gözetimi, bu
iktidarın içinde hem devasa, hem de minik olan ve iktidann
simetrisizliğini destekleyen, güçlendiren, artıran ve ona çizil
miş olan sınırlan boşuna hale getiren bir mekanizmayı, hu
kuğunkinin tersi yönde işletmektedir. M i,nicik disiplinler, her
gün uygulanan Panopticon tipi gözetimler, büyük siyasal ay
gıtların ve mücadelelerin iyice altında yer alabilirler. Bunlar
modern toplumların soy zinciri içinde, onları kateden sınıf
egemenliğiyle birlikte, iktidann ona uygun olarak yeniden
dağıtıld ığı hukuk kura ll arının siyasal karşılığı olmuşlardır.
Küçük disiplin usullerine, bunlar tarafından icad edilmiş olan
küçük kurnazlıklara veya ona "itiraf edilebilir bir çehre veren
bjlgilerc- çok uzun za mandan beri verilen önem, hiç kuşkusuz
buradan kaynaklanmaktadır; aslında ik tidar ilişkilerini her
yerde ve kesin olarak dengesizlcştirmeye yönelik mekaniz
malar olmalanna rağmen, bunlann bizzat toplumun temelleri
arasında yer aldıklarına dair iddia bura dan kaynaklanmak
tadır; aslında fizik-siyasal bir teknikler demeti olmalarına
rağmen, onları her tür ahlAkın mütevazi, ama somut temeli
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olarak kabul ettirmeye ·yönelik inat buradan kaynaklanmak
tadır.
Ve yasal cezalar sorununa geri dönmek üzere, hapishane
nin kendine eşlik eden bütün ıslah edici teknolojisiyle birlikte
buraya yerleştirilmesi gerekmektedir: yasalaştınlmış ceza
landırma iktidarının büküldüğü noktada, disiplinscl olarak
gözetim altında tutma iktidannın bulunduğu yerde; yasa lann
evrensel cezalarının bazı ve h<?p aynı bireylere seçmeci olarak
uygulandıkları yerde; hukuk öznesinin ceza yoluyla yeniden
nitelendirilmesinin suc;l unun yararlı bir şekilde terbiye edil
mesi haline geldiği noktada; hukuğun tersine dönerek kendi
dışına çıktığı ve karşı-hukuğun hukuki biçimlerin fiili ve ku
rumsallaşmış içeriği haline geldiği noktada. Bu durumda ce
zalandırma iktidannı genelleştiren artık her hukuk özn,csin
deki evrensel biline; değil de, Panopticon usullerinin kurala
bağlanmış bir şekilde yaygınlaşmasıdır, bunların sonsuza ka
dar sıkılaştırılmış dokularıdır.
3. Teker teker ele alındıklarında, bu usullerin çoğunun
arkasında uzun birer t arih vardır. Fakat XV I I I. yüzyıldaki
yenilik noktası, bunların birleşerek ve genelleşerek bilgi olu
şumun ve iktidar artırımını dairesel bir sürece göre düzenli
olarak güçlendirdikleri noktaya ulaşmalarıdır. Disipl inler
artık "teknolojik" eşiği aşmışlardır. Önce hastane, sonra okul,
daha da sonra atelye disiplinler tarafından yalnızca "düzene
sokulmak"la kalmamışl ar, aynı zamanda onların sayesinde,
bütün ncsncll�tirıne mc�aniımalannın oralarda tabi kılma
araçları olarak değer kazandıktan ve bütün iktidar artışla
rının oralarda mümkün bilgi edinmelere olanak verdiği ay
gıtlar haline gelmişlerdir; işte klinik tıp, psikiyatri, çocuk
psikolojisi, çalışmanın rasyonelleştirilmesi ancak teknolojik
sistemlere özgü bu bağdan itibaren ve disiplin unsurunun içinde
oluşabilmişlerdir. Demek ki çifte bir süreç söz konusudur: ikti
dar ilişkilerinin bir incelemesinden itibaren cpistemolojik ki
litlenmenin çözülmesi; yeni bilgilerin oluşumu ve birikimi
sayesinde iktidar etkilerinin artması.
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Disiplinsel yöntemlerin genişlemesi geniş bir tarihsel sü
recin içinde yer almaktadır: aşağı yukan aynı dö�emde diğer
birçok teknolojinin -tanmsal, endüstriyel, ekonomik- daha
gelişmeleri. Ama şunu kabul etmek gerekir: maden endüstri
lerinin, doğmakta olan kimyanın, ulusal muhasebe yöntem
lerinin, yüksek fırınlann veya buhar makinesinin yanında,
Panopticon tarzı pek itibar bulamamıştır. O yalnızca garip
bir küçük ütopya, kötü bir düş olarak kabul edilmektedir -bi
raz da sanki Bentham, tıpkı Phala,zslere'in Panopticon biçi
mine sahip olduğu bir polis toplumunun Fourier'siymişçesine-.
Oysa burada çok gerçek bir teknolojinin, bireyler teknolojisinin
soyut formülü yer almaktaydı. Bu konuda çok az methiye ya
pılmış olmasının birçok nedeni bulunmaktaydı: bunların en
aşikcir olanı, yol açtığı söylevlerin akademik tasnifler dışın
da, bilim statüsüne ulaşmamış olmasıdır, ama bu nedenlerin en
gerçek olanı hiç kuşkusuz, devreye soktuğu ve artmasına ola
nak verdiği iktidarın, insanların birbirlerinin üzerinde icra
ettikleri dolaysız ve fizik bir iktidar olmasıdır. Şanı olma
yan bir vanş noktası için, itiraf edilmesi güç bir köken. Fakat
disiplinsel usulleri buhar makinesi ve-ya Amici mikroskopu
gibi keşiflerle karşılaştırmak haksızlık olacaktır. Bunlar çok
daha azdırlar; ve ancak bir bakıma da çok daha fazladırlar.
Eğer tarihsel bir eşdeğerlilik veya en azından bir kıyaslama
noktası bulunmak istenirse, bu daha çok "engizisyon" tekniği
yönünde olacaktır.
XVIII. yüzyıl, herhald� biraz Orta Çağın adli soruştur
mayı icad etmesine benzer bir şekilde, disiplin ve sınav (mu
ayene) tekniklerini icad etmiştir. Eski mali ve yönetsel tek
nik olan soruşturma usulü, özellikle XII. ve XIIJ. yüzyıllarda
Kilisc"nin yeniden örgütlenmesi ve prens devletlerinin geniş
lemcs.iyle birlikte gelişmiştir. Bilinen genişliğiyle Kilise
mahkemelerinin içtihadının içine katılması bu tarihlerde
olmuş, daha sonra laik saraylara da dahil olmuştur. Farkedi
lcn veya tanıklık edilen bir gerçeğin otoriter araştırılması
olarak soruşturma, böylece yemin, adli sınama, adli düello,·
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Tann yargısı veya özel kişiler arasındaki uzlaşma gibi eski
usullerle zıtlaşmaktaydı. Soruşturma, gerçeği belli sayıda ku
rala bağlı teknikler a racılığıyla belirleme hakkını kendi
üzerine alan egemen iktidardı. Oysa, soruşturma o zamandan
bu yana Batı adaletiyle bütünleştiyse de, onun ne siyasal
kökenini, ne devletlerin doğuşuyla olan bağını, ne de daha
sonraki sapmasını ve bilgi oluşumundaki rolünü unutmamak
gerekir. Nitekim soruş.turma, ampirik bilimlerin kurulması
ic;in hiç kuşkusuz ilkel, ama temelli bir parc;a olmuştur; Orta
Çağın sonunda kilidinin c;ok c;abuk açıldığı bilinen şu deneysel
bilginin hukuki-siyasal matrisi olmuştur. Matematiğin Eski
Yunanda ölc;ü teknikle-rinden doğduğu herhalde doğrudur;
doğa bilimleri her halükarda bir kısımları itibariyle, Orta
Çağın sonunda soruşturma uygulamalarından doğmuşlardır.
Dünya işlerini kaplayan ve onları "olguları" farkcdcn, tasvir
eden ve belirleyen belirsiz bir söylemin düzenlenişi ic;ine
kaydeden büyük ampirik bilgi (ve bu Batı dünyasının bu aynı
dünyanın ekonomik ve- siyasal fethine giriştiği sırada olmak
tadır), hiç kuşkusuz işlemsel örneğini Engizisyon'da bulmak
tadır -yakın tarihli yumuşaklığımızın belleğimizin karan
lıklarına yerleştirdiği bu muazzam icad-. Öte yandan, bu
siyasal-hukuki, yönetsel ve adli, dinsel ve laik soruşturma
doğa bilimleri ic;in her ne olduysa, di�iplinsel c;özümleme de
insan bilimleri ic;in öyle olmuştur. "lnsanlığımız"ın karşıla
nnda bir yüzyıldan beri büyülendiği bu bilimlerin teknik mat
risleri , disiplinlerin ve bunların yaptıkları araştırma tarın
kılı kırk yaran ve kötülükten hoşlanan titizlikleri ic;inde yer
almaktadır. Disiplinler ve onların giriştikleri araştırmalar
psikiyatri, pedagoji, kriminoloji ve birc;ok diğer garip bilgi
ic;in herhalde, soruşturmanın korkunc; gücü hayvanlara, bitki
lere veya yerküreye ilişkin sakin bilgilere yönelik olarak her
ne olduysa, öyle olmuş.tur. Başka iktidar, başka bilgi. Yasa ve
devlet adamı Bacon klasik çağın eşiğinde, ampirik bilimler
ic;in bir soruşturma metodolojisi kurmaya c;alışmıştır. Acaba
aynı işi insan bilimleri ic;in hangi Büyük Gözetmen yapa-
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caktır? Tabii bunun mümkün olabilmesi koşuluyla. Çünkü,
soruşturmanın ampirik bilimler için bir teknik haline gelir
ken, tarihsel olarak kök salmış olduğu engisizyon usullerinden
koptuğu doğruysa da, sınav onu oluşturmuş olan disiplinse) ik
tidara çok daha yakın olarak kalmıştır. Hail ve hep disip1:nlerin ic;sel parçalanndan biridir. Psikiyatri, psikoloji gibi
bilimlerle bütünleşirken, tabii ki spekülatif bir saflaşmadan
geçmişe benzemektedir. Ve nitekim, testler, söyleşiler, röpor
tajlar, fikir almalar biçiminde, disiplin mekanizmalarının
görünüşte yenilendikleri görülmektedir. Okul psikolojisi okul 
da ki katılıkları düzeltmeyi üstlenmiştir; �pkı tıbbi veya
p;ikiyatrik görüşmenin çalışma disipljninin etkilerini düzelt
rr,eyi üstlenmiş olması gibi. Ama burada yanılgıya düşmemek
gerekir: bu teknikler bireyleri bir disiplin merciinden başka
birine göndermekten başka birşey yapmamaktadırlar ve her
disipline özgü olan iktidar-bilgi şemasının yoğunlaştırılmış
veya biçimselleştirilmiş bir şekil abnda yeniden üretmekte
dirler29. Doğa bilimlerine yer açan büyük soruşturma siyasal
hı.:kuki modelinden kopmuştur; buna karşılık sınav hep disip
lfrsel teknolojinin ic;inde kalmıştır.
Orta Çağda soruşturma usulü kendini, eski ithama dayalı
ad:ılcte dayatmı�tır, ama bunu yukandan gelen bir süreç için
de yapmıştır. Disiplinse! teknik ise, hAlA engizisyon tipinde
ki ilkesi içinde kalmayı sürdürmekte olan bir ceza adaletini
sinsice ve sanki alttan alta istila etmiştir. Modem ceza uygu
lamasını karakterize eden bütün büyük sapma hareketleri
-suçlunun suçunun arkasında bir sorun haline getirilmesi, bir
ıslah olması istenilen ceza verme kaygısı, bir tedavi, bir nor
malleştirme, yargılama eylemini bireyi ölçtüğü, değerlen
dirdiği, teşhis koyduğu, iyileştirdiği, dönüştürdüğü kabul edi
len çeşitli merciler arasında paylaştırmak-, bütün bunlar di
sipline yönelik sınavın adli engizisyona nüfuz ettiğini ele ver
mektedirler.
29 Bu konuda bkz., Michel Tor1, 01., 1974.
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Arbk kendini cezai adalete onun uygulama noktası, onun
"y�rarlı" mesnesi olarak dayatan, kralın bedenine karşı diki
len suçlunun bedeni olmayacaktır: ideal bir sözleşmenin öznesi
de olmayacaktır; bunun yerine disiplinsel birey olacaktır.
Ceza adaletinin Eski Rejimdeki en uç noktası kral katilinin
sonsuza kadar parc;alanmasıydı: en güçlü iktidann, tam ola
rak tahrip edilmesinin suçu gerçeği içinde parlak bir şekilde
yansıtan en büyük suçlunun üz.erinde dışa vurulmasıydı. Bugün
ceza sisteminin ideal noktası, belirsiz disiplin olacaktır: sonu
olmayan bir sorgulama, titiz ve giderek daha analitik hale
gelen bir gözlem içinde sonsuza kadar sürecek bir soruşturma,
aynı zamanda asla kapanmayan bir dosyanın oluşturulması
da olacak bir yargılama, bir incelemenin inatçı merakına do
lanmış olacak olan bir eczanın hesaplı yumuşaklığı, aynı
anda hem ulaşılamaz bir ölçeğe göre bir sapmanın sürekli öl
çülmesi, hem de ona ancak sonsuzda ulaşmaya zorlayan asim
totik bir hareket olacak olan bir usul. Azap çektirme, engizis
yon tarafından emredilen bir usulü mantıken sona erdirmekte
dir. "Gözlem" altına almak, disiplinse} yöntemler ve ince
leme usulleri tarafır.dan istila edilmiş olan bir adaletın doğal
uzantılan olmaktadırlar. Bölümlere aynlmış kronolojisi, so
runlu çatışması, gözetim altında tutma ve kaydetme mercile
ri, yargıcın uzantısı olan ve onun görevlerini artıran normal
leştirme hocalanyla, hücrelerden oluşan hapishanenin mo
dem cezalandırmanın aracı olmasında şaşılacak bir şey yok
tur. Eğer hapishane fabrikalara, okullara, kışlalara benzi
yorşa ve bunlann da hepsi hapishaneye benziyorsa, bunda
şaşılacak bir yan yoktur.
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IV

HAPiSHANE

BiRINd AYIRIM

EKSİKSİZ VE KATi KURUMLARA DAİR

Hapishane, onu doğuran tarih olarak yeni Kanunlar gös
terildiğinde söylcnildiğindcn çok daha eskidir. Biçim-hapis
hane, ceza yasalanndaki sistematik kullanımdan daha önce
varolmuştur. Bireyleri dağıtıma tabi tutmak, onlan sabitleş
tirmek ve mekan içinde paylaşhrmak, tasnif etmek, onlardan
en fazla zaman ve en fazla gücü çekip almak, sürekli hareket
lerini kodlamak, onlan hiçbir boşluğu olmayan bir görünürlük
içinde tutmak, onların etrafında koskoca bir gözlem, kayıt ve
notlandırma aygıtı oluşturmak, onlara ilişkin olarak biriken
ve merkezileşen bir bilgi meydana getirmek üzere, toplumsal
bünyenin tümü itibariyle usuller yoğrulduğunda, hapishane
adli aygıtın dışında oluşmuştur. Bireyleri, bed enleri üzerin
deki belirgin bir çalışmayla, itaatkar ve yararlı kılmak
üzere oluşturulan bir aletler bütününün genel biçimi, yasanın
onu en mükemmel ceza olarak tanımlamasından önce kurum
hapishaneyi resmetmiştir. XVIII. yüzyıl ile XIX. yüzyıllann
dönemecinde kapalı tutmaya dayalı bir cezalandırma siste
mine geçildiği doğrudur; ve bu yeni de değildir. Fakat söz ko-
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nusu olan, cezalandırma sisteminin başka yerle rde daha önce
den geliştirilmiş olan baskı altına alma mekanizmalarına
açılmasıdır . Ceza olarak tu {m a "modelleri" -Gand, Glouces
ter, Walnut Stree t-, icatlar vey a yola çıkış noktalarından
�k, bu geçişin ilk göze görünür noktalarını işaret e bnektedir 
ler . Cezalar takımı içinde esas parçayı meydana ge tiren h a
pishane, ceza adaleti tarihi içinde hiç kuşkusuz önemli bir
anı belirlemektedi r: "insanlığa" adım atması . Ama yeni sını f
iktidarının geliştir mekte olduğu bu disiplin mekanizmaları
t arihi içinde de ö nemli bir andır : adli kurumu sömürgeleş
tirtiği yerde . iki yüzyılın kavşağında, yeni bir yasama, ceza 
landı rma iktidarının tüm üyeleri üzerinde aynı şekilde etki
eden ve herkesin eşit derecede temsil edildiği bir i şle vi ola
rak t anımlamaktadır; fakat kapatmayı en mükemmel ceza
haline getirerek, özel bir iktidar tipine özgü olan egemenlik
u,ullcrini devreye :,ukmaktadır . "'Eşit " olduğunu söyleyen adli
bir aygıt, "özerk " olmayı istemekte, ama disiplin sel olarak
t abi kılmaların yarattığı simetri bozuklukları tarafından ku
şatılmaktadır, "medeni toplumların cezası" 1 olan hapishane
nin doğuşunun bağlantısı işte böyl�ir.
Hapishanc-ceza'nın çok erkenden büründüğü aşikArlık
karakterini anlamak mümkündür . XIX. yüz yılın ilk yılların 
da onun hJla yeni olduğuna dair bir bilince sahip olunacaktır;
ancak bizzat toplumun işleyişiyle o kadar fazla ve derinleme
sine bağlantılı ol arak görülmüştür ki, XV I I I . yüzyıl ısla
h atçılarının hayal ettikleri diğer bütün cezalar unutulmuş
luğa itilmek ten kurtulamamışlardır . Hapish ane seçeneksiz
kalmışa ve bizzat tarihin hareketi t arafından taşınıyormuşa
benzemektedir : "Hapsetmeyi, bizim bugünkü cez a skalamızın
temeli ve adeta tü m yapısı haline getirenler raslan h vey a
yasa koyucunun kaprisi değildir : bunun böyle olmasını fikirle
rin gelişmesi ve adetlerin yumuşaması sa ğlamıştır"2 • Ve bir
1 P. Rossi, Traitl d� droiı pi,ıııl, 1839, 111, s. 169.

2 Van Meenen, Bl'ilksel Cezaevleri Kongresi, Anrıales u lıı Ouıritl, 1847, s.
529-530.
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yüzyılı aşan bir sure içinde aşik!rlık i klim i d önüştüyse de,
kaybol m amıştır. Hapishanenin b iitün sakıncalan ve y ararsız
olm adığı za man tehlikeli old uğ u bilinmekt edir. Fakat onun
yerine neyin kon ulacağı da "gör üle memektedir". Hapishane
tasarruf edil mesi olanaksız, ne fret ve rici çözümdür.
Hapishanenin çok yetersiz bir şekilde açığa çıkartabil
diğimiz bu "aşikArhğı" öncelikle basit "özgürlükten yoksun
bırak m a" biçi minin ü zerinde te mellen mektedir. Hapishane
nasıl olur da, özgürlüğün herkese aynı şekilde ait olduğ u ve
herkesin o an "e vrensel ve sabit " bir duyguyla3 bağlı bulund uğu
bir topl umda en mükemmel ecza olma z? De rnek ki kaybedil
m esi herkes için aynı bedele m alolacaktır; para cezasından
dah a iyi bir şekilde "e şitlikçi" cezadır. Bir bakıma hapis
hanenin h ukuki açıklığı. Üstelik h apishane cezayı, zaman
deği şkenine göre tam olarak nicelleştirmeye olanak vermek
tedir. Hapishanenin endüstriyel topl umlardaki ekonomik
"aşi kar hğı "nı meydana getiren bir biçi m-ücret 'i vardır. Ve bu
ona bir onanm olarak gözük me o lanağını ve rmektedir. Mah
kumun za manını elinden çekip alan h apishane , yasa ihlali
nin kur banının öt esinde, onun toplumun tü müne zarar verdiği
fikrine som ut bir şekilde tercüman oluyormuşa be nzemektedir.
Cezaları günler , aylar , yıll ar h alinde p ar ay a çeviren ve
ceza -süre cinsinden niceliksel e �değerlilikler ol uşt uran bir
ceza sisteminin ekonomik-ahlAki aşikArlı ğl . Bu nedenden ötü 
rü, ceza h uk ukunun katı teorisine ters dü şmekle beraber, i nsan 
lann "borçlannı öde mek " için hapse girdikleri gibi çok sık
rastlanılan cezalandı nnalann i şle yişine çok uyg un dü şen bir
terim ortaya çıkmak tadır. Tıpkı to plumum uzd a zamanın mü 
b ad eleleri ölçme kon usunda "doğal " olması gibi, h apishane
de "doğal "dır .
Fakat h apis hanenin aşikarlığı aynı za manda onun v arol 
d uğu kab ul edilen ve ondan beklenen, bireyle ri dönü ştürme
aygıtı olm a rolüne de day an ma kt adır. Hapishane kapatır 3

A. Duport, Kurucu Meclisteki nutku, Pıırlıımerıto "'1·
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ken, yenic.h:n t�b iye ederken, itaatkAr hale g etirirken y al nız
ca bi raz daha vurgulu hale getirerek, toplumsal b ünyede za
t en var olan tüm mekanizmalan yeniden üretme kten b aşka
birşey yap ıyor olmasaydı, hemen kab ul görür m üydü? Hapis
hane: biraz daha sıkı bir kışla; h oşgörüsüz bir okul, iç ka
rartıcı bir atelyedir, ama limitte b unlardan niteliksel olarak
hiçbir far kı yokt ur. Bu çi ft e t emel -bir yandan hukuki-eko
nomi k, diğer yandan t eknik-disiplinse)-, hapishaneyi b üt ün
cezaların en dolaysız ve en uygunu olarak ortaya çıkartmıştır.
Ve ona sağlamlığını hemen sağlayan şey, işte b u çifte işleyişi
olmuşt ur. Fiili durumda bir şey açıkhr : hapishane başlan
g ıçta, sonradan tekni k bir ıslah işlevinin e kleneceği bir öz
g ürlükt en yoksun bırakma olmam ıştır : daha b aşlangıçtan iti 
baren, ıslah edici bir ekle yüklü "yasal bir tutuklama" veya,
özg ür lükt en yoks un bırakmanın yasal sistem içinde işletil 
mesine i zin verdiği bir bireyleri dönüştürme girişimi olmuştur.
Sonuç olarak cezai hapsetme, XIX. yüzyıldaki başlangıondan
itibaren hem özgürlükten yoksun bmıkmayı, hem de bireyle
rin teknik olarak dönüştürülmelerini kapsamıştır.4
Bir kaç olguy u h at ırlat al ım. 1808 ve 1810 tarihli yasa
derlemelerinde ve onlan hemen önceley en veya izleyen ted
birlerde, hapsetme asla basit bir özgürl ükten yoks un b ırak
mayla ka nştınlmamıştır. Hapsetme her h al ükarda, far klı
laştır ılm ış ve amac a y öneli k hale getirilmiş bir mekaniz
madır . Veya böyle olm al ıdır . Far klılaştınl m ıştır, c;ünkü söz
konusu olanın bir tutuklu veya bir mahkum, ıslah edilecek biri
veya bir cani olmasına göre aynı biçime sahip olmamalıdır :
t utukevi, ıslahane, mer kezi h apishane ilke olarak ve aşağı
y ukan b u farklılıklara karşılık vermek ve yalnızca yoğun
luğ u i tibariyle basamaklı olmakla kalmayıp, aynı zamanda
4

Hapishanenin ild ·doğası· arasındaki oyun hill sabittir. Bundan birkaç
gQn &'\ce devlet başkanı hapsin yalnızca bir ·6zgQrliikten aıahnıın bırak
ma· olmaması gerektiği ·uke·stnı -hapishane gerçeğinden kurtanlıııış
hapsetmenin Mi 6zü- habrlatb ve hapishanenin ancak ·ıslah eden· veya
yenldffl uyumlu hale getiren etldlerinden 6� aıeşınıluk lcaz.anabileceğtni
ekledl.
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amaçlan i tibariyle çeşitlendirilmiş bir cezalandırma sağla
mak zorundadırlar. Çünkü hapishanenin daha işin başında
belirlenmiş bir amacı vardır: "birbirlerine nazaran daha ağır
cezalara çarptıran yasa, hafif cezalara çarptınlmış olan bi
reyin, daha ağır cezalara mahkılm edilmiş olan caniyle aynı
yere kapablmasına izin veremez; . . . yasa tarafından verilen
cezanın başlıca amacı suçun telifi edilmesiyse de, aynı za
manda suçlunun ıslahını da arzu ebnektedir"5• Ve bu dönüşümü
hapsetmenin iç etkilerinden beklemek gerekmektediT. Hapis
hane-ceza, hapishane-aygıt. "Hapishanelerde hüküm sürme
si gereken düzen mahkumun yeniden doğumuna güçlü katkı
larda bulunabilir; eğitim kusurlan, kötü örneklerin sirayet et
mesi, aylaklık . . . suçlan doğurmuşlardır. Öyleyse bütün bu
yozlaşma kaynaklannı kurutmayı deneyelim; sağlıklı bir
ahlikın kuralları hapishanelerde uygulansınlar; meyva
lannı toplamaya başladıklannda sevecekleri bir işi yap
maya zorlanauık olan mahkumlar, burada meşgul olmanın
alışkan_l ığına, zevkine ve ihtiyacına tutulacaklardır; kar
şılıklı olarak birbirlerine hamarat bir hayat tarzının örne
ğini vereceklerdir; hayatları kısa bir süre sonra saflaşa
cakhr; kısa bir süre sonra geçmişten pişmanlık duymayı öğre
neceklerdir; bu da ödev aşkının ilk habercisi olacaktır"'. Is
lah edici teknikler, hemen cezai hapsetmenin kurumsal do
nanımı içindeki yerlerini almışlardır.
Aynı zamanda, hapishaneleri ıslah etmeye, onlann işleS Motifs ılu C- ıl'instnıcliorı crimine!h, C.A. Rm'ln raporu. s. 244.
11,il., Trellhard raponı, s. 8-9. ônceld yıllarda da aynı tema sıklıkla bu
lunmaktadır: "Yasa tarafından belirtilen ceza ve hapis, Ozelllkle bireyle
ri ıslah etme aınaanı taşımaktadır, yani onları daha iyi hale getinnek,,
onlan az veya çok uzun sınamalardan geçmeye hazırlaınalc. artık toplum

6

maktadır ... Bireyleri iyi kılmanın en emin yolları çalışma ve eğitimdir·.
Elitim okuma ve hesap Oğretilmttinden ibaret olmayıp, aynı zaına.nd.a
ınahkQ.mlan dQzen, ahllk, kendilerine ve başkalarına saygı fikirleriyle
uzlaştınnaktır (Selne-lnf&ieu.re Valisi, X. Yıl Frlınaire hıtuklulanndan
içinde kOhlye kullarunayacaklan yerlerine geri dOndılrınek amaçlan

Beugnot). Chaptel'in genel meclislerden talep e':tigi raporlardan bir
düzineden fazlası, mahlıcQ.mların iyi çalıttırılabllecekleri hapishaneler
istemektedirler.

,,
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yişini denetlemeye yönelik hareketin de geç tarihli bir olgu
olmad iğını hatırlamak gerekir. Tam olarak saptanan bir
başansızlığın farkına varılmasın ın so nucu ortaya çıkmışa
bi le benzememektedir. Hapishane "reformu", yaklaşık ola
rak hapishanenin kendiyle çağdaştır. Adeta onun programı
gibidir. Hapishane daha başlangıçtan iti baren, görünüşte onu
düzeltmek zorunda olan, ama onun tüm tarihi boyunca onun
varlığına bağlı kaldıktan sürece, onun işleyişinin bir parça
sını oluşturuyora benzeyen bir dizi refakat mekanizmasının
içinde yer almıştır. Ortaya hemen geveze bir hapishane tek
nolojisi çıkmıştır. Soruşturmalar: daha 1801'de Chaptal'inki
< Fransa 'ya hapishane aygıtını yerleştirmek üzere, kullanıla
bilecek unsurların saptanması söz konusu olduğunda), 1819'da
Descazcs'ınki, Villerm�'nin 1820'de yayınlanan kitabı, Mar
tignan tarafı ndan 1 829'da merkez hapishanelerine ilişkin
olarak düzenlenen rapor, 1831'de Beaumont ve Toc:queville ta
rafından ABD'de yürütülen araştırmalar, Demetz ve Blouet'
nin aynı ülkede 1835'te yaptıktan araştırma; Montaliet ta
rafından, tam da mahpusların soyutlanması tartışmasının gö
beğindeyken, merkez hapishaneleri ve genel meclislere yöne
lik olarak hazırladığı soru formları. Hapishanelerin işle
yişini denetlemek ve buralarda iyileştirmelere gidilmesini
önermek üzere kurulan dernekler: 1818'de çok resmi Hapisluı·
nelerin iyileştirilmesi derneti, biraz sonra Hapis ha n el er
derneti ve çeşitli insancıl dernekler kurulmuştur. Sayıla
mayacak kadar çok önlem -resmi kararlar, talimatlar veya
yasalar-; birinci restorasyon döneminde daha Eylül 1814'ten
itibaren öngörülmüş olan ve 1844 yasası çıkana kadar hiç uy
gulanmayan; Toc:queville tarafından hazırlanan ve hapisha
neyi etkin kılmanın yollan üzerindeki uzun tartışmayı bir
süre için kapatan ıslahattan itibaren, Makine-hapishanenin
işleyişini sağlamak için programla?: mahpuslara nasıl mua7 En 6nt'ffllileri kuşkusuz Ch. Lucu, Marquet, Wımelot, Faucher, Bonncıvtlle.
biraz daha ileride de Ferrut tarafından önerilmlffl olmuştur. Bunların
çoğunun hapishane kurumunu dıştan eleştiren in.sanal kişiler ckğli de, ha-
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mele ed ileceğ ine da ir prog ram lar; Dunjou, B louet , Harou 
Romain 'in ki g ibi ba zıla n yaln ızca tas lak a şamasında kalan,
diğer ba ıılan ta l imatlann içine y an sıyan (Tu tu kev leri in$a
edilmesine dair Ağustos 1841 tarih li genelge g ibi), bazıla n da
F ransa 'da hü crelere aynlmış ilk ha pishanen in örgüt lendiğ i
Petite Roquette g ibi gerçck"mimariler ha lin e dönü şen madd i
düzen leme modelleri.
Bunla ra ayrıca , ya Appcrt gibi in sancıl düşünü rler, ya bi
ra z daha ileri ta rih lerd e "u zman la r" (Annalts dt la Cfıari
t� 'de8 o lduğu g ibi), ya da eski mah pusla r ta raf ından ka leme
alınan ve az ı;o k ha pish ane çıkışlı o lan yayın la r; Restorasyon
döneminin sonunda ki Pauvres /acques 'ı veya T emmuz Mo
na rşis in in ba şlang ıcındaki Gazelle dt Sanite-Pelagit 'y i ekle
mek g crekir9•
Ha pishan ey i, anca k refo rm ha reket lerin in ara lıklı ola
ra k silkcf'eyebilccekleri a tıl bir kurum o larak görmemek gere
kir. . . "Hapishane teo ris i ", ona yönelik o lara k a raya ka nşan
eleşt irilerd en ço k, sabit uygulan ış biçim o lmuştur -işl eyiş
ko şu lla rından biri-. Ha pishane her zaman tas la kla rın, ye
n iden dü zen lemelerin , deney lerin, teo rik söy lem lerin, tan ık
lıkların, so ruşturmala rın kaynad ığ ı faal bir a lan içinde yer
alm ıştır. Ha pishane ku rumunun çev resinde kos koca bir söz
plshone yöneti miyle şu veya bu şekilde bağlııntılon olan kişiler olduk
lannı koydetmck gerekir. Resmi teknisyenler.
8 Almonyodo J ulius /ııclırl1ı:.tc1ıer fil, Strııf, ıınd lmKrııngs ı\nsııılttn 'I yonc
9

ııyordu.

Bu gozetelcrin özellikle borçlonndan OtürQ mıhkCım olanlann savunmo or
ganı olmolarıno ve asıl suçluloro korşı çok kereler mesofc koymolanna
roğmcm, ·Poııı,rt /ııt:'fWO 'ın sOtunlannın tek bir konuya tahsis �llm«tlklc
ri. iddiası görülmektedir. ·Bedeni 1.orlamıya llltkln dehşetli yasa, bunun
hO:ı:ünlü uygulomosı mahkCım ga:ı:etcdlcrln saldırdıklon tek olgu olmaya
caktır . . . Poııurt /OC'flltS okuyucularının dikkatlerini, ağır hapı,, tut ukla
ma, güç evleri, sığınma merkezlerinin üzerinde dolaştıracaktır, yasa ta
rafındon yalnızca 1.orunlu çalıımalara mahkCım �ilen suçlu kişiye azap
çektirilen işkence yerlerini SC?Ssizc:e gcçlıllrmcycccktlr. . . .- Poııı:ırt /ıK'fWS,
1. Yıl, sayı 7.
Ciıuttt tlt Stıint-Pllııgie de aynı �kilde amaa, "hcnQz barbar bir top
lumun ifadesi olmaktan çok farklı blrtCY olan· tOrQn lyllC1tlrilmc,I" olan
blr hapishane sistemi için m ücadele etmcktoolr.
Mart 1 833).
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uzatma ve koskoca bir hevesk!rlık yer almışbr. Hapishane,
karanlık ve terkedilmiş bölge? Bunun söylenmesine yaklaşık
iki yüzyıldan beri hiç ara verilmemiş olması, bunun böyle ol
madığını tek başına kanıtlamaz mı? Hapishane yasal ceza
landırma haline gelirken, cezalandırma hakkı konusundaki
eski hukuki-siyasal soruyu, bireyin ıslahı teknolojileri etra
fında dönen bütün problemlerden kurtarmıştır.

***

Baltard bazı "eksiksiz ve kah kurumlar" demekteydi 10 •
Hapishane tüketici bir disiplinsel aygıt olmak zorundadır.
Birçok bakımdan: bireyin tüm veçhelerini, fizik olarak ter
biye edilmesini, çalışmaya yatkınlığını, gündelik ahllki hal
ve gidişini, eğilimlerini kendine iş edinmelidir; hapishane,
hepsi de be11i bir uzmanlaşma içerC?n okul, atelye veya ordu
dan daha fazla "her alanda disiplinli"dir. Üstelik hapis
hanenin dış.ansı ve boşluğu yoktur; görevi tamamen sona enne
dikçe kesintiye uğramaz; birey üzerindeki etkisi kesintisiz ol
malıdır: aralıksız disiplin. Son olarak da, mahpu$lar üze
rinde adeta tam bir iktidar sağlamaktadır; kendi iç baskı ve
cezalandırma mekanizmalan vardır: müstebit disiplin. Diğer
tüm disiplin düzeneklerinde bulunan usulleri C?n yüksek yoğun
luklanna taşımaktadır. Yozlaşmış bireye yeni bir biçim da
yatmak üzere, en güçlü makine olması gerekir; eylem tarzı ek
siksiz bir eğitimin zorlamasıdır: "Hükümet hapishanede ki
şinin özgürlüğünü ve mahpusun zamanını istediği gibi kulla
nabilir; bu noktadan sonra, yalnızca bir gün esnasında değil,
ama günler, hatta yıllar boyunca insanın uyanıklık ve uyku
zamanlarını, faaliyet ve dinlenme anlarını, yemeklerinin
sayı ve süresini, gıdalarının nitelik ve tayınını, işin cins ve
ürününü, ibadet zamanını, ne zaman konuşulacağını ve eğer
deyim yerindeyse ne zaman düşünüleceğini ayarlayabilen eği10 L Baltord,, Ardıiı«torıograplr� ,in p,uo,ıs, 1829.
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timin gücü kavranmaktadır; yemekhaneden atelyeye, atel
yeden hücreye olan kısa ve basit gidiş gelişler esnasında bede
nin hareketlerini ayarlayan ve dinlenme anlanna varana ka
dar zaman kullanımını belirleyen bu eğitim, tek kelimeyle
insanı tümüyle, bütün fizik ve ahlAki yetenekleriyle sahiple
nen bir eğitimdir"1 1 • Bu bütünsel "ıslah yeri", hayabn basit
hukuki özgürlükten mahrumiyetten ve aynı zamanda ideoloji
çağında ki ıslahatçılann düşündükleri basit temsil sistemle
rinden çok farklı bir şekilde yeniden şifrelenmesini hükmet
mektedir.
1 . Birinci ilke, soyutlama. Mahkumun dış dünyaya na
zaran, yasa ihlalini teşvik etmiş olan herşeye, bu ihlali ko
laylaştırmış olan suç ortaklıklanna nazaran soyutlanması.
Tutuklulann birbirlerinden soyutlanmalan. Ceza yalnızca bi
reysel değil, aynı zamanda bireyselleştirici de olmalıdır. Ve
bu iş iki biçim alhnda olmalıdır. Öncelikle hapishane, çok
farklı mahkümlan aynı yerde toplayarak davet ettiği kötü
sonuçlan kendiliğinden yok edecek şekilde kavranmak zorun
dadır. ortaya çıkabilecek komplo ve isyanlan boğmak, ile
riye yönelik suç ortaklıklarının ol uşmasını veya şantaj ola
naklannın doğmasını (mahkümlar serbest kaldıklan and a)
önlemek, bu kadar çok "esrarlı ortaklığın" ahllksızlığına en
gel koymak. Kısacası, hapishane biraraya topladığı kötü ki
şilerden yola çıkarak, türdeş ve dayanışma halinde bir toplu
luk oluşturmalıdır. "Şu anda aramızda örgütlü bir suçlular
toplumu mevcuttur. . . Bunlar biiyüğünün bağrında küçük bir ulus
oluşturmaktadırlar. Bu insanlann hemen hepsi birbirleriyle
buluştuklan hapishanelerde tanınmaktadırlar. Bugün söz ko
nusu olan, işte bu toplumun üyelerini dağıtmakhr" 12• Bunun
dışında, yalnııhk ıslahabn olumlu bir aleti olmalıdır. Yola
çacağı düşünme ve ortaya çıkması kaçınılmaz olan pişman-

ı.

1 1 Oı. Lucas, Dıt rlfonM tla priso,ıs, 1838, il, s. 123-124.
12 A. d� TocquevW�. Rqport I la Oıaıbrr ıla Dt,ııtb, zikr. Bauınont w
Tocqueville. Le Systbıw pbıiıoııiıirt aa Eım-U11is, 3. yay., 184S, s. 392393.
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tıkla: "yalnızlığın içine atılan mahkOm düşünmektedir. Su
çunun karşısında tek başına kalınca, ondan nefret etmeyi öğ
renmekte ve ruhu eğer kötülük tarafından henüz köreltil
mediyse, pişmanlıklar işte onu yalnızlık içindeyken istila
edeceklerdir" 13• Aynı zamanda, yalnızlığın cezanın bir cins
kendi kendini düzenlemesini sağlaması ve cezanin kendi
liğinden bireyselleşmesine izin vermesinden de ötürü: mahküm
ne kadar düşünme yeteneğine sahipse, işlediği suçtan o kadar
sorumlu hale gelecektir; ama aynı zamanda pişmanlığı da o
kadar canlı ve yalnızlığı o kadar acı verici olacaktır; buna
karşılık, tamamen pişmanlık getirdiğinde ve cezasına hiçbir
şeyi gizlemeden razı olduğunda, yalnızlık ona ağır gelmeye
cektir: "Böylece bu hayranlık verici disipline göre, her akıl
ve her ahlak, insani hata ve yalnızlığın kesinliğini ve değiş
mez eşitliğini bozamayacaklan bir baskı altında tutmanın il
kesini ve ölçüsünü kendılerinde taşımaktadırlar. . . Bu gerçekte
kutsal ve ilahi bir adaletin mührü gibi değil midir?"14• Son
olarak ve herhalde özellikle, mahkumların soyutlanmaları,
başka hiçbir etkininin dengeleyemeyeceği bir iktidarın on
lann üzerinde en büyük yoğunlukla uygulanabilmesini güven
ceye almaktadır; yalnızlık mutlak tabiyetin ilk koşuludur:
Charl� Lucas müdürün, öğretmenin, hapishane papazının ve
"hayır sahibi kişilerin" tek başına kalmış tutuklular üze
rindeki rollerini anarken, "sessizliğin müthiş disiplininin tam
ortasında işe müdahale ederek, insan varlığının kalbine, ru
huna hitap eden beşeri sözün gücü bir düşünülsün" demektey
di 15. Soyutlama, tutuklu ile onun üzerinde icra edilen ikti
darın baş başa kalmalannı sağlamaktadır.
lşte biri Auburn, diğeri de Philadelphia'daki olan iki
Amerikan hapsetme sistemi üzerindeki tartışma bu noktada
yer almaktadır. Fiili durumda çok geniş bir yüzey işgAI eden
13 Bcawnont ve Tocquevill�. ibiıl., ,. 109.
1 4 S. Aylies, Du sysıhru Jllnikntiııirr, 1 837, s . 132-133.
1 5 O, . Lucas, op. ciı., s. 167.
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bu tarhşma16, herkes tarafından zaten kabul edilmiş olan bir
soyutlamanın devreye sokulmasından başka birşeye yö nelik
değildir.
Aubum modeli mahkılmlann geceleri kişisel hücrelere
konulmalannı, ortaklaşa olarak çalışmalarını ve yemek ye
melerini hükme bağlamaktadır, ama tutuklular mutlak ses
sizlik kuralı albnda gardiyanlarla ancak onlann izniyle ve
alçak sesle kon1:1şabilirler. Manastır modeline açık bir atıf;
aynı zamanda atelye disiplinine de atıf. Hapishane, bireyle
rin ahlaki varlıklan içinde soyutlanmış oldukları, ama bira
raya gelmelerinin yanlamasına bağlantılan olmayan katı bir
hiycrarşik çerçeve içinde gerçekleştirildiği ve iletişimin an
cak dikine yönde yapılabildiği, mükemmel bir toplumun bir
mekanizması olmalıdır. Yandaşlanna göre, Aubum sisteminin
avantajları: bu, toplumun bir provasıdır. Zorlama burada
maddi araçlarla, ama c-sas olarak saygı duyulmasının öğre
nilmesi gereken ve bir gözetim altında tutmayla ve cezalarla
güvenceye alınan bir kural tarafından sağlanmaktadır. Mah
kumları "tıpkı vahşi hayvanı kafesinde olduğu gibi kilit
altında tutmak" yerine, onlan diğerleriyle birleştirerek, "on
ları hep birlikte yarar lı alıştırmalara ortak etmek, onlan
hep birlikte iyi adetlere alıştırmak ve bu işleri, ahlak
sızlığın sirayet etmesini faal bir gözetim sayesinde önleyerek
ve sessizlik kuralı sayesinde herkesin kendi içine yönelm,csini
sürdürerek yapmak" gerekmektedir; bu kural tutukluyu "ya
sayı, ihlal edilmesinin haklı ve meşru bir kötülüğe yol açtığı
kutsal bir hüküm olarak kabul etmeye" alıştırmaktadır 1 7 •
Böylece bu soyutlama, iletişim olmadan biraraya toplama ve
16 Fransa'da '1830'larda başlayan tartışma 1850'de tamamlanmamı�t1, Au
burn'ün yandaşı olan Charles Lucas Merkezi hapishaneler (ortaklaşa
çalışma ve tam sessizlik) rtjimi konusunda 1 839 kararını ilham etmişti.
Bunu izleyen isyan dalgası ve belki de ülkede 1 842- 1843'tekt genel
çalkantı, Dernetz, Blouet. Tocqueville tarafından övülen Pmnsyl vınla
mutlak soyutlama rejiminin 1844'te terdh edilmesine neden olmuştur. Fa
kat t 847deki Udnd cezaevleri kongresi bu yönteme karşı terdh belirl�
mlştir.
17 K. Mlttermaier, in, &r,ue FrtınÇ4ist ti ltrıınglrr de UgisLırion, 1 836 .
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kesintisiz bir denetimle güvence albna alınan yasa oyunu,
suçluyu toplumsaJ birey olarak yeniden nitelendirmelidir: onu
"yararlı ve boynu eğik bir faaliyet"ı ı için terbiye etmekte; on
daki ·toplumsallık alışkanlıklannı" yeniden ortaya çıkart
maktadır ı9.
Mutlak soyu tlama sisteminde -Philadelphia'da olduğu
gibi-, suçlunun yeniden nitelenmesi ortak bir yasanın uygulan
masından değil de, bireyin kendi vicdanıyla olan ilişkisinden
ve onu içeriden aydınlatabilecek şeyden bekJenmektedir20.
"Hücresinde tek başına olan tutukJu, kendi kendine bırakıl
mıştır; tutkulannın ve onu çevreleyen dünyanın sessizliği
içinde vicdanına doğru inmekte, onu sorgulamakta ve insanın
kalbinden hiçbir zaman tamamen yokolmayan a hllki duygu
nun kendinde uyandığını hissetmektedir"21 • Demek tutukJu
üzerinde etki edecek olan yasaya karşı dış bir saygı veya yal
nızca cezalandırılmaktan duyulacak kaygı olmayıp, bizzat
vicdanın etkisi olacaktır. Yüzeysel bir terbiye etmeden daha
çok derin bir boyun eğme; tutum değil de, "ahJAk" cfeğişikJiği.
Pennsylvania hapishanesindeki yeglne ıslah işlemleri vic
dan ve bunun çarptığı dilsiz mimaridir. Cherry Hill'de "du
varlar suçun cezasıdır; hücre tutukJuyu kendi mevcudiyetinin
karşısına koyar, onu vicdanını duymaya zorlar". Bu nedenden
ötürü çalışma bur�da bir zorunluktan çok, bir teselli olmak
tadır; gözetmenlerin zaten nesnelerin maddiliği yüzünden
sağlanmış olan bir zorlamaya başvurmalarına gerek yoktur ve
buna bağlı olarak otoriteleri kabul edilmektedir. "Her ziya
rette bu dürüst ağızdan birkaç iyi söz dökülerek, tutukJunun
kalbine şükranla birlikte, umut ve teselli taşımaktadır; gar18 A.E. Casparin, Rıır,orı ı11ı1 miııislre ü l'iııllritıır sıır lıı ,tforr,ı,e tin pris
ons.
19 Beaumont ve Tocqıımlle, s. 1 12.
20 Fox "ber insan tannsa1 nurla aydınluuıufbr ve ben onun her insanda
panldadJğuu g6rd�- demekteydi. Pennsylvania. Pittsburgh. ıonn ela
Chffry HUI hıpı.hındcri 1820'daı itibaren quıknlınn ve Wılnut
Street'in izmde 6rgQtlerııruıJerdir.
21 Joıırul tin anoıtıiıus, il, 1842.
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diyanını sevmektedir; onu sevmektedir, çünkü bu kişi tatlı ve
mükemmeldir. Duvarlar dehşet vericidir ve insan iyi dir"'22 .
Bu geçici tabut gibi olan kapalı hücrenin içinde, hortlama ef
saneleri kolaylıkla bedene bürünmektedirler. Geceden ve ·�
sizlikten sonra, beden yeniden hayat bulmaktadır. Aubu m, bu
esas :zorluklardan geçmiş toplumun ta kendisidir.
Hill
ise, hayatın sona ermesi ve yeniden başlamasıdır. Katoliklik,
bu söylemlerin içindeki quaker tekniğini hemen kendi hesa
bına geçirmiştir. "Hücrenizde yalnızca korkunç bir tabut
görüyorum, bu tabutun içinde kurtlann yerine pişmanlıklar ve
umutsuzluk, sizi kemirmek ve hayahnızı öne alınmış bir ce
henneme çevirmek için ilerliyorlar. Fakat . . . dinsiz bir mah
kum için bir mezardan, itici bir tabuttan ibaret olan şey, sami
mi bir hıristiyan için, biz.atini çok mutlu ölümsüzlüğün beşiği
haline gelmektedir"zı.
Bu iki model arasındaki zıtlığın üzerine, koskoca bir
farklı çahşmalar dizisi oturmuştur: dinsel (dine döndürme
ıslah etmenin esas parça sı mı olmalıdır?), hbbi (tam soyutla
ma delirtir mi?), ekonomik (en düşük maliyet nerededir?), mi
mari ve yönetsel (en iyi gözetimi hangi biçim garanti eder?).
Hiç kuşkusuz polemiğin uzunluğu bu duruma bağlı olmuştur.
Fakat tartışmalann göbeğinde ve onJan mümkün kılmak üze
re, hapishanenin etkisinin şu birinci amao yer almışbr: ikti
dar tarafından denetlenmeyen veya hiyerarşiye uygun olarak
düzenlenmeyen her tür ilişkinin koparblması yoluyla, baskı
albna alan bireyselleştirme.
2. "Yemek aralanyla kesintiye uğraşan çalışma mah
kuma gece duasına kadar arkadaşlık eder; bu duadan sonra

Cherry

22 Abel Blouet. Projd ü pri.so,u «Uııwra, 1843.

23

0

Başharip Petigny, Allocıı.tio11 ıı4.rrssh nr prisoıvıin'S 6 l occ.G.Sitnı ıh
l'iıuaıguratio11 üs lııltimmts cdhıüins ü ı. yriso,ı ü V�illes. Kr,.,
bundan birkaç yıl 90N'a. Monte Crisıo"cu 9>k net bir şekilde Isa incelt!D*
lertne Wşldn bir, hap,edilm.C!dm sonra yeniden bedene biirünme versiyonu
vardır; ama o sıralarda hapishanede y3Salar karşısında yumuş.ak başlı
olmayı 6ğrenınelı: değil de, gizli bir bilgiyle, yargıçların adaletsizliğinin
6h!!tnde adaJet sağlamı gucünü elde edebilınek SÖZ konusudur.
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yeni bir uyku ona, dengesiz bir hayal gücünün hayaletlerinin
artık hiç boza madıklan hoş bir dinlenme sağlar. Haftan ın
altı g ünü böyle geçer. Bunlann arkasından ta mamen ibadete,
eğitime ve ruhu ku rtaran derin düşüncelere aynlmış olan bir
gün g elir . Ha ftalar, aylar ve yıllar birbirle rini böylece izler
ler; böylccc hapse girdiğinde dengesiz biri olan veya düzen
sizliği mari fet sayan, var lığını günahlannın çeşitliliğiyle
tahrip etme nin peşinde bir kişi olan mahpus, önce tamamen
dışsal olan, ama kısa bir süre sonra i kinci d oğası haline gelen
bir al ışkanl ığ ın sayesinde, çal ışmayla ve onun zev kJeriyle
öylesine içli dışl ı hale gel me ktedir ki, birazcık eğitimin de
�k.lenmeslyle pişmanlığa a�lan ruhunu, özgür kaldığında
karşısına çıkacak olan eylemlere karşı daha güvenli bir şekil
de ç ıkartmak mümkün hale gelmektedir ,,24• Çalışma soyutla
mayla birli kte, hapishaned e meydana getirilen dönüşümün
bir ajan ı olarak tanımlanmıştır. Ve daha 1Ş08 yasasında bu
tan ım yer almaktadır : "Ya sanın verdiği ceza suçun tel afi
edilmesini amaçlıy orsa da, aynı zamanda suçlunun ıslah edil
mesini de istemektedir ve bu çifte amaç kötülük yapan kişi onu
hapse atan uğu rsuz ayla kl ığ ın, onu burada da gelip bul
mas ından ve onu felaketi n son n oktasına kadar kavra
masından kurtulduğunda gerçekJeştirilmiş olacakbr"25• Ça
lışma, ka palı tutma rejimi içinde ne bir ek ceza, ne de bir ıslah
unsurudur. ister zorunlu çalışma, ister ağır h apis cezası veya
hapsetme söz konusu olsun, çalışma b izzat kanun koyucu ta
rafından, bunlara mutlaka eşlik etmesi gereken bir unsur ola24 N.H. Julius, uço,u sıır ks prisoııs. Fra. çev. 1831, 1, s. 417-418.
23 G.A Real, Motifs 4u Cı,ıü ,l "iııstnıcıioıı crimiıvlK. Bundan 6nce, l9şleri
Bakanlığının bir�k tallmab mahküınlann çalışbnlması zorunluğunu
habrlatmıştı: Yıl VJ S Fructidor, Yıl VIJI 3 Messidor, Yıl JX 8 Pluvio9c ve
28 Vent&e, Yıl X 7 Brumaire. 1808 ve 1810 k.ınunlanndan hemen sonra
gene yeni talimatlar vardır. 20 Ekiın 1811, 8 Aralılc. 1812; veyahut 1816
yıhndm uzun talimat: "Mümkün olduğunca � mahkümu ın�gul etme
nin çok bılyük bir önemi vardır. Meşguliyetleri olanlar ile aylak blmaJc
isteyenler arasındaki kader farkını göstererek, onlarda (alışma isteği
uyandırınak gerekir. Birinciler ilancilerderı daha iyi beslfflettkJer,
dah.ı iyi yataklarda yatacakJardır·. Melun ve Oairvawc çok erkenden,
büyük ııtelyeler halinde lırgıltlenmişlerdir.
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rak kabul edjlmiştir. Fakat bu, XVIII. yüzyıl ıslahatçılannın
onu halk için bir örnek, veya toplum için yararlı bir tel36 ha
line getirmek isterken sözünü ettikleri zorunluktan farklıdır.
Hapishane rejimi içinde, çalışma ile cezanın bağlantısı başka
bir tiptendir.
Restorasyon veya Temmuz Monarşisi döneminde meydana
gelen çok sayıda polemik, cezai çalıştırmaya yüklenen işlevi
aydınlatmaktadırlar. Önce ücret konusunda tartışma. Fran
sa'da tutuklular çalıştınldıklannda ücret ödenmekteydi. So
run: eğer hapishanedeki çalışma bir ücretle ödüllendirili
yorsa, bunun nedeni çalışmanın cezanın bir parçası olmaması
ve tutuklunun bunu rcddcdcbilmesidir. Üstelik, kazanç suçlu
nun ıslah olmasının değil, işçinin becerisinin ödülüdür: "en
kötü uyruklar hemen hemen heryerde en becerikli işçilerdir;
bunlar en yüksek ücretleri almakta, buna bağlı olarak en huy
suzlan ve pişmanlık getirmeye en az yatkın olanlandır"26•
Hiçbir zaman tamamen bitmeyen tartışma 1840-45'1i yıllara_
doğru yeniden ve çok harlı bir şekilde canlanmıştır: ekonomik
bunalım dönemi, işçi çalkantılan dönemi, aynı zamanda işçi
ve suçlu muhalefetinin billurlaştığı döncm27• Hapishane atel
yelerine karşı grevler vardır: Chaurnontlu bir eldivenci Clair
vaux'da bir atelye kurma izni alınca, işçiler itiraz etmişler,
işlerinin aşağılandığını ilin etmişler, manüfaktürü işgal ede
rek, patronu tasansından vazgeçmeye zorlamışlardıı-28. Aynı
zamanda da işçi gazetelerinde büyük bir basın kampanyasına
girişilmiştir: hükumetin "özgür" ücretleri düşürmek için cezai
çalıştırmayı teşvik ettiği teması üzerinde; bu hapishane atel
yelerinin, emek güçleri ellerinden alınan, fahişeliğe itilen
kadınlar için daha da duyarlı olduklan, böylece serbestken
bir işleri olanlarla rekabet edemeyen bu aynı kadınlann hap
se düştüklerinde onlarla rekabet ettikleri teması üzerinde29;
26 J. J. Marquet Wase1ot. C. Ol, s. 171.
Xl Bkz.., aşağıda bl 2.
28 Bkz., J. P. Aguet, Lıs Cmıes sous nıorıardıit M /ııild, 1954, s. »31.
29 L'A�lier, 3. )'ı.J. no. 4, Aralık 1842.
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tutu klulara en gılvenli işlerin tahsis edildiği -"hırsızla r
şapkaalık ve abanoz işlerini sıcaak v e korunaklı yerlerde
yapmaktadırlar", oysa işsiz kalan özgür şapkacı "insan mez
bahasında günde 2 frank karşılığında üstübeç imal etmek �
ru nda kalmaktadır..JO- teması üzerinde; insancıl akımlann
tutuklulann çalı�ma koşullanna daha büyük titizlik göster
dikleri, ama özgür işçilerin durumunu ihmal ettikleri teması
üzerinde. "Eğer mahkümlar ova üzerine çalışsalardı, bilimin
işçileri bu maddenin tehlikeli şalgılanndan korumak için
çare bulmakta olacağından çok daha aceleyle bu işe sanlacak
olacağından eminiz: yaldız yapan işçilerden söz eden şöyle
yanm bir ağızla 'şu zavallı mahkümlar' diyecektir. Ne ya
parsınız, ilgi ve şefkat çekmek için öldürmek veya çalmak
gerekir". Özellikle de, hapishanenin bir atelye olmaya yö
nelmesiyle, oraya hemencecik dilencilerin ve işsizlerin gön
derilerek, Fransa' nın C?Ski genel hastanelerinin ve lngiltcre'
nin workholl5t 1arının yeniden oluşturulacağı teması üzerin
de31 . özellikle 1844 yasasının oylanmasından sonra, birçok di
lekçe ve mektup gönderilmiştir -dilekçelerden biri "katille
rin, canilerin, hırsızların bugün birkaç bin işçiye ait olan bir iş
alanına dahil edilmelerinin önerilmesini insanlık dışı bulan"
Paris meclisi tara hndan reddedilmiştir-; "Mecl is Barrabas'ı
bize tercih etti nl2; bazı dizgici işçiler, Melun merkez hapis
hanesine bir matbaa kurulduğunu öğrendiklerinde bakana bir
mektup göndermişlerdir: "Kanunun haklı olarak cezalandır
dığı toplumdan dışlanmış kişilerle, günlerini ailelerinin geçi
mi kadar, vatanlarının zenginliği için de özveri ve dürüst
lükle feda eden yurttaşlar arasında tercih yapmak durumun
d asınız"33.
ôte yandan, bu kampanyalann herbirine hükılmet ve
30 !biti., 6. Yıl, no. 2. K.asıın 1845.
31 lbi4.

32 Tbi4., 4. Yıl. no. 9 Haziran 1844 ve 5. Yıl. no. 7, Nisan 1845; aynca bkz..
aynı d6neınde � DonocNıit pacifiıpu.

33 L'AUlitf, S. Yıl. no. 6 Mart 1845.
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yönetim tarafından verilen cevaplar çok sabit kalmışlardır.
Cezai çahşhrma, yolaçacağı bir işsizlik nedeniyle eleşti
rilemez: bu çalışma dar kapsamından, düşük getirisinden ötürü
ekonominin üzerinde genel bir yansıma meydana getiremez.
içsel olarak bir üretim faaliyeti olarak değil de, insani meka
nikte sağladığı etkilerden ötürü yararlıdır. Bir düzen ve kural
ilkesidir; kendine özgü taleplerle, her bir iktidann biçim
lerini tarafsız bir şekilde taşımaktadır; bedenleri düzenli
hareketlere uydurmakta, çalkantı ve aylaklığı dışlamakta,
onun mantığı içinde yer aldıktan ölçüde mahkumla r ta
rafından daha fazla kabul edilen ve onlann tavırlan içine
daha fazla yerleşen bir hiyerarşi ve gözetim albnda tutmayı
dayatmaktadır: çalışmayla birlikte "kural bir hapisha neye
girmekte, orada zahmetsizce ve herhangi baskıcı bir şiddete
yönelik bir araca başvuruJmaksızın hüküm sürmektedir. Tu
tuklu mcşgOl edilerek ona düzen ve itaat alışkanlıklan veril
mektedir; tutuklu böylece tembel biriyken, dikkatli ve faal
hale gelmektedir . . . kurumun düzenli hareketi ve zorunlu tu
tulduğu el işlerinde, zamanla . . . hayal gücünün sapmalanna
karşı kesin bir deva bulmaktadır"'34 . Cezai çalıştı�, şiddete
eğilimli, çalkanbh, düşünmeden hareket eden tutukluyu ken
diliğinden, rolünü tam bir düzen içinde oynayan bir parça ha
line getiren bir makine olarak kabul edilmelidir. Hapishane
bir atelye değildir; . . . tutuklu-işçilerin hem çarklan, hem de
ürünleri olduklan bir makine olmak zorundadır; onlan " meş
gOl" etmektedir ve bu "sürekli" olsa bile, yalnızca onlann za
manını doldurma amacını taşımaktadır. Beden hareket etti
ğinde, zihin belirli bir konuyla uğraşhğında, tedirgin edici
düşünceler uzaklaşmakta, sükünct ruhun içinde yeniden doğ
maktadır..:35. Sonuçta hapishanedeki çahşbrmanın ekonomik
bir etkisi varsa, bu onun endüstriyel bir toplumun genel ölçü
lerine uyan mekanik hale getirilmiş bireyler üretmesinden

ıc.,,.,,,

3' A. Mreıııer,
I l'ACMbrrit
35 Danjou. ties Pristnıs, 1sı1, s. 1eo.

us stiııııtıs ııımln, H.l!inn 1&36.
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k �ynaklanmaktadır : "çal ışma mode m h alklara t anr ının lüt 
fudur; onlarda ahlakın yerini tutmakta, inançsızl ıklardan
doğan boşluğu doldu rmakta ve her tür iyiliğin ilkesi h aline
gelmektedir. Çalışma hapis hanelerin dini olmak zorundad ır.
Bir makine -topl uma t amamen mekanik ıslahat araçları ge
rekmekteydi "36. Makine -bireylerin, ama aynı zamanda prole
terlerin imal edilmesi; nitekim ''bütün servet olarak yalnızca
kollanna sahip " olunursa, ancak "emeğinin ürünü, bir mes
leğin yapılması veya h ırsızl ık mesleği sayesinde, başkala
r ının çalışmalarının ü rünü ile " yaşanabilir; oysa eğer h apis
hane suçluları çalışmaya zorlamazsa , bizatihi kendi ku rumu
nun içinde ve vergi kurumu arac ıl ığıyla, bazıların ın diğer
lerinin çalışmalanndan geçinmelerini yeniden ortaya çıkart
mış olacaktır : "aylakl ık sorunu toplumun içindekinin aynıdır;
tutuklular eğer kendi çal ışmalar ının ü rünü olmazsa, başka
Jann ınkinden gcçincccklerdir '.J7. Mahk ümun sayesinde kendi
ihtiy açl ar ın ı kar şılad ığ ı çal ışma, h ırsızı itaatkir i şçi h a
linde yeniden nitelemektedir. Ve cezai çal ıştırma yoluyla
verien ücretin yaran işte burada müdahale e tmektedir; tutuk
luya ücretin "ahlaki" biçimini varoluşunun koşulu olarak da
yatmakt adır. Ücrt?t, çalışma "aşkı ve alışkanl ığı" kazandır
m aktad ır 38; senin ile benim ar asınd aki farkı bilmeyen bu
suçlulara mülkiyetin anlamın ı öğretmektedir -"alın teriyle
kazanılan mülkiyctin "kini 39-; dağın ıklık içinde yaşam ış olan
bu kişile re aynı zamanda öngörünün, tasarrufun, geleceğe yöne
lik hesaplamanın ne olduğunu öğretmektedir 40; son olarak da
yap ılmış işe ilişkin bir ölçü sunarak, tutuklunun hevesinin ve
ıslah olmas ınd ak i gelişmelerin niceliksel olarak y ans ıma36 L. Faucher, De lıı riforme d.n pruons, 1838, s. 64. lngilıere"de ·ırud-miU
ve pompa mahkürnlann disipline yönelik mekaniz.asyonunu sağlıyordu,
ama hiWir Clretken sıonucu yokıu..
37 Ch.Lucas, s. 313-314.
38 lbid., s. 243.
39 E. Danjou, s. 210.211; aynca bkz., L 'Atelin', 6. Yıl, no. 2, Kasurı 1845.
40 Oı. Luas, loc. cit. Yevmiyenin üçte biri, mahkümun 9kışı için bir kenara
konulmaktaydı
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sına olanak vermektedir' 1 • Cezai çalışmanın ücreti bir üretim
faaliyetini ödüllendirmemektedir; bir motor gibi iş görmekte
ve bireysel dönüşümleri belirlemektedir: hukuki bir kurgudur,
çünkü bir emek gücünün "özgürce" temliki olmayıp, ıslah tek
nikleri içinde etkin olduğu varsayılan yapay bir şeydir.
Cezai çalıştırmanın yaran? Bir kazanç değildir; hatta
yararlı bir becerinin kazandınlması bile değildir; bunun ya
ran bir iktidar ilişkisinin, boş bir ekonomik biçimin, bireysel
bir tabiyet ile onun bir üretim aygıhna uygulanmasının şema
sının oluşturulmasıdır.
Hapishane çalışmasının mükemmel imgesi: Clairvaux'
daki kadınlar atelyesi; insani makinenin sessiz kesinliği bu
rada manastır kurallannın katılığıyla birleşmektedir: "üst
tarafı bir çarmıh olan bir kürsünün üzerinde bir rahibe otur
muştur; onun önünde, mahpus kadınlar iki sıra halinde, ken
dilerine buyurulmuş olan işi yapmaktadırlar, ve hemen he
men yalnızca tığ işi yapıldığından, en kahsından bir sessizlik
sürekli olarak egemen olmaktadır. . . Bu salonlarda herkes ke
faret ve ceza soluyormuşa benzemektedir. Adeta kendiliğin
den bir şekilde, bu eski binanın saygın adetlerinin dönemine
ahfta bulunulmakta, dünyaya elveda demek üzere buraya
kendiliklerinden kapanan gönüllü tövbekarlar hatırlan
maktadır"42.
3. Fakat hapishane basit özgürlükten yoksun bırakmayı
büyük bir ölçekte aşmaktadır. Cezanın çeşitlendirilmesini
sağlayan bir alet olmaya yönelmektedir: yükümlü olduğu bir
karann uygulanması boyunca, en azından onun ilkesini yeni
den ele alma hakkına sahipti�. Hapishane kurumu bu "hak"
kı, parçasal bir biçimi hariç (şartlı tahliyeler, yarı-serbest41
42

E. Du�ux. Dw Sysıhrv ık l'mıpriso,ıl'IDPIDII allıdııire, 1857, s. 30-31 .
Faucher'nln şu metniyle yakınlık gCııstermeklecUr: -Sir iplikhaneye giri·
niz; iKiJerin ltonuşmalannı ve makinelerin ısWdannı dinleyiniz. Bu
mekanik hareketlerin dQzenUUği ve OngörQlebilir'iği, bu bdar � er
kek, icadın ve çoaığun temasından kaynaklanan fikir ve adet lcan
şıklığıyla kıyulandığında, dQnyada bundan daha ç.arpıa bir zıtlık
olabilir ıru?'" fJt ı.. rtft,mte ıles
1838, s. 20.

,nsons,

likler, ıslahat merkezleri kurulması yoluyla), tabii ki XIX.
yüzyılda ve hatta XX. yüzyılda elde etmiş değildir. Fakat
hapishane yönetimi yetkilileri tarahndan, iyi bir hapishane
işleyişinin ve bizzat adaletin onu görevlendirdiği şu ıslah
etme işlevinin etkinliğinin koşulu olara� çok erkenden talep
edilmişlerdir.
Cez.a süresi için böyle olmuştur. bu süre ceulann tam ola
�k niceliksel hale getirilmelerini, onlan koşullara göre ba
samaklandırrnayı ve yasal cezaya az çok anlaşılır biçimde
bir ücret biçimi verilmesini olanaklı kılmaktadır; ama eğer
yargılama düzeyinde, bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere
saptanırsa, hiçbir baskı yapma değeri kalmayacakhr. Ce
zanın uzunluğu yasa ihlalinin "mübadele değeri"nin ölçüsü ol
mamalıdır; tutuklunun mahkılmiyeti süresince meydana gelen
"yararlı" dönüşümüne uyarlanmalıdır. Bir ölçü-zaman değil
de, amaca bağlı bir zaman olmalıdır. Ücret biçiminden çok,
işlemin biçimi olmalıdır. Hastanın tam iyileşip iyileşme
diğine göre tedavisine son veren veya sürdüren hekim gibi; bu
iki varsayımdan birincisinde olduğu gibi, kefaret mahkılmun
tam olarak ıslahı halinde sona ermelidir; çünkü bu durumda
onu hapis tutmak yararsız hale gelmiştir ve buradan hare
ketle, ıslah olan için insanlık dışı olduğu kadar, devlet için
de boşuna bir masraf haline gelmiştirn43. Demek ki cezanın
adil süresi yalru:zca yapılan eyleme ve onun lcoşullanna değil,
aynı zamanda somut şekliyle cezanın çekilişine bağlı olarak
değişmelidir. Bunun anlamı, eğer ceza bireyselleştirilmek zo
rundaysa, bunun eylemin hukuk öznesi, suçun sorumlu faili olan
yasayı ihlal eden bireyden itibaren değil de, denetimli bir
dönüştürme faaliyetinin nesnesi olan cezalandınlmış birey-

43 A.. Bonnevtlle, Da libmtiorı.s ,,.ıp.nıoira, 1848, s. 6. Bonnmlle "ha
z:ı.rlık 6zgQrlQğQ· &ı1eın1erin1n yanı ara ·• cezalar" veya ·ıuçturnm ınuh
tıtınel kaşaılınınqlık denceslne pe yaJcLı:ıık oLınk sepbıDJNf olan c»,
al hillmıQn. beklenen ,onuc:u �- ortaya çıkana lazleıian h.
pts Ong6nnekteydJ; hazırlık 6zgQrtQjQ cezanın d&ttıe �111\ çeldl
meslndaı sonra uygulaııabWyordu. TNiı.l 4a
iıuıiııııimıs
complbıınıt.ua, s. 251 vcl
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den, hapishane aygıb içine alınnuş, onun tarafından değiş
tirilmiş veya ona tepki göstermiş olan tutuklu bireyden itiba
ren yapılmasının gerektiğidir. "'Yalnızca kötüyü ıslah etmek
söz konusudur. Bu ıslahat bir kez gerçekleştirildikten soma,
suçlu topluma geri dönmelidir"".
Hapsetmenin niteliği ve içeriği de yalnızca yasa ihlali
nin cinsi tarafından belirlenmemelidir. Bir suçun hukuki
ağırlığı, mahkılmun ıslah edilebilir veya edilemez karakteri
açısından hiç de tek yönlü bir işaret olmamalıdır. Yasanın
hapis ile ağır hapis veya zorunlu çalışhrma ayırımını karşı
lığı olarak koyduğu hafif suç-ağır suç ayırımı, ıslah terimleri
i tibariyle işlevsel değildir. Bakanlık tarafından 1836'da
yapılan bir araştırmaya göre, merkez hapishaneleri müdür
leri tarafından adeta tam bir kahlımla formüle edilen ka
naat böyledir: "lslahanelcr en fazla kusur içerenleridir. . . Suç
lular arasında tutkulannın şiddetine ve kalabalık bir ailenin
ihtiyaçlanna yenik düşen çok sayıda insana rastlanmak
tadır". "Suçlulann hal ve gidişleri, onlan ıslah etmekle gö
revli olanlannkinden çok daha iyidir; birinciler, genelde se
fih, hırsız, tembel olan ikincilerden daha yumuşak başlı,
daha çalışkandırlar"45 . Cezanın kablığının, mahk6m edilen
eylemin cezai büyüklüğüyle doğrudan orantılı olmamasının
gerektiği düşüncesi buradan kaynaklanmaktadır. Bu ceza ay
nca bir kerede ebediyen geçerli olmak üzere belirlenmemeli
dir..
Islah edici işlem olan hapsetmenin kendi talepleri ve
kendine özgü değişimleri vardır. Onun aşamalannı, geçici
ağırlaşmalannı, tedrici hafiflemelerini belirleyecek olan,
onun etkileridir; Charles Lucas'nın "ahllka uygunluklann
hareketli tasnifi" adını verdiği şey. Cenevre'de 182S'ten beri

44 Oı. Lucas, � ., ınıııoı.ıa. 6 NJııın 1837'de zUındllıni,tir.
45 wuııe '1tı • I mma. Aynca bb., Marquet-W-ıot. U Vlk ılM �.
1832, s. 7�76.. OL Lucas ııWıanelırin "genelde kefttMi nO.fuı lıçlnclın
�ın) dfftir"dikleri ve "bapbhU\e alıllbnm çopn1ukla tanıuaJ
llOfustuı gel,::Uti"'ni ka)ıdetııııekaedir. 0,. t:İJ., L 46-50.
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uygulanan tedrici sistem46 Fransa'da sıklıkla talep edilmiş
tir. Örneğin üç kesim biçimi altında: tutuklulann hepsi için
sınama kesimi, cezalandırma kesimi ve iyileşme yolunda
olanlar için ödül kesimi47• Veya dört safhalı biçim altında:
şaşkına çevirme dönemi (çalışmadan ve iç veya dış her tür
ilişkiden yoksun bırakma); çalışma dönemi (soyutlama, ama
zorunlu bir aylaklık döneminden sonra bir lütuf olarak kabul
edilen çalışma); ahlAkileştirme rejimi (müdürler ve resmi
ziyaretçilerle, az çok sık "toplanhlar"); birlikte çalışma dö
n�mi•8. Cezanın ilkesi adaletin bir karanysa da, bu cezanın
yönetimi, niteliği, katı, olup olmaması, cezalandırmanın et
kilerini, bizzat bu etkileri üreten aygıtın içinden denetleyen
özerk . bir mekanizmaya ait olmalıdır. Yalnızca hapishane
kurallanna uyulmasını sağlamanın bir yolu olmakla kal
mayıp, aynı zamanda hapishanenin tutuklular üzerindeki et
kisini fiili hale getirmeyi amaçlayan koskoca bir cezalar ve
ödüller rejimi. Adli otoritenin buna kendiliğinden razı olduğu
da olmaktadır: hapishanelere ilişkin yasa tasarısı hakkında
kanaati sorulan yargıtay, "hapishanelerde daha fazla para
ya veya daha iyi bir gıda rejimine veyahut da ceza kısal
tılmasına yönelik ödül ler verilmesi fikri şaşırtmamalıdır.
Eğer mahkılmlann zihinlerinde iyi ve kötü kavramlannı
uyandıracak, onlan ahlaki düşüncelere yöneltecek ve onlan
kendi gözlerinde de bir miktar yüceltecek birşey varsa, bu bazı
ödüllere ulaşılma olanağıdır',.9•
Ve cezayı akışı içinde düzelten bütün bu usuller konusunda
adli mercilerin dolaysız bir yetkiye sahip olmadıklannı ka
bul etmek gerekir. Nitekim, tanım gereğ i ancak yargılamadan
sonra müdahale edebilen ve yalnızca ihlallere yönelik ola
bilen önlemler söz konusudur. Buna bağlı olarak, tutuklulan
46 R. Fresnel, Corısidlrtıtions sıır lf;Ş mııisans dl rtfı,ıgt, Puis, 1829, s. 29-31 .
41 Clı. Lucas, s. 440.

48

L. Duras, Le Progrtssi{'te çıkan makalesi, ve Le Plıolongt, 1 Aralık
1838'de zikredilenl.

49 Ch. Lucas, s. 441-442.
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yöneten personelin, cezanın bireyselleşmesini ve uygulanma
sını sağlaması söz konusu olduğu nda, özerk olmalan kaçınıl
maz olmaktadır: gözetmenler, kuru m müdürü, papazı veya
öğretmeni, bu işlevi yerine getirmeye, cezai iktidara sahip
olanlardan daha fazla ehildirler. Cezanın bu iç ayarlanışına
taban olacak şey artık, suçluluğun yüklenmesi biçimindeki bir
mahkeme karan değil de, bu hapishane görevlilerinin yar
gılan olacaktır (farkına varış, teşhis, kara kterize etme, be

lirleme, fnrklılaştırıcı, sınıflandırma olarak anlaşılmı ş ha

liyle) -onların yargılan cezanın hafifletilmesine, hatta sona
erdirilmesinde taban olacaktır-. Bonncville 1846'da şartlı
tahliye tasarısını sunduğunda, onu "yönetimin adli otoritenin
ön izniyle, tamamen ıslah olmuş mahkümun bazı koşu llann
yerine gelmesi halinde, yeteri kadar bir süre ceza çekildikten
sonra ve dayanağı olan en küçük şikayette hapishaneye geri
döndürülmek üzere geçici olarak serbest bırakma hakkı'.so
olarak tanımlamıştır. Eski cezai rejimde yargıçların cezayı
çeşitlendirmelerine ve hükümdarların buna daha sonra son
vermelerine olanak veren bu "keyfiliğin", modern ecza yasa
larının adli iktidarın eli nden çekip aldığı bu keyfiliğin, ceza
landırmayı yöneten ve denetleyen iktidar cephesinde yeniden
oluştuğu görülmektedir. Gardiyanın bilgince hükümra nlığı:
"kurum içinde egemen olarak hüküm sürmeye davetli gerçek
yargıç . . . bu kişi görevinin gerektirdiklerinin altında kalma
mak için, en yüce erdem ile insanlar konusundaki derin bir bil
giyi birleştirmek zorundadır"51 •
Ve Charles Lucas tarafından açık bir şekilde formüle
edilmiş olan ve moder!1 cezalandırma sisteminin işleyişinin
esas eğilim hattını vurguluyor olmakla birl ikte, bugün çok az
sayıda hukukçunun itirazsız kabul etmeye cürct edebileceği
bir ilkeye ulaşılmıştır; bu ilkeye hapishane bağımsızlığı Bil

dirgesi adını verelim: burada yalnızca yönetsel özerkliğe sa5• ·
;ı

\. llon nevılle, op. cit., s. S.
A B,·rcııgcr, Rapport . . . , 1836.
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hip olmakla kalmayıp, ayıu zamanda cezalandırma gücünün
bir parçası olan bir hak haline gelmek talep edilmektedir.
Hapishane haklarına ilişkin bu iddia ilke olarak şunu koy
maktadır: cezai yargılama keyfi bir birimdir: onu parçalara
ayınnak gerekmektedir; yasa koyucular zaten yasama düzeyi
ile (eyl�leri tasnif etmekte ve onlara ilişkin cezalar koy
maktadır) yargılama düzeyi (kararlan vermektedir) arasın
da ayınm yapmışhr; bugün yapılması gereken iş bu sonuncu
düzeyin de kendi hesabına çözümlenmesidir; bu düzeyde ta
mamen adli olanı ayırmak (eylemlere faillerden daha az
önem vermek, "insan eylemlerine çok farklı ahlakiliklcr yük
leyen niyetleri" ölçmek ve böylece eğer mümkünse, yasa koyu
cunun değerlendirmelerini düzeltmek); ve belki de daha önem
li olan "hapishane yargısı"na özerkliğini tanımak; mahke
menin değerlendirmesi bu hapishane yargısına nazaran bir
cins "peşin hüküm"den başka bir şey değildir, çünkü failin
ahlikı ancak "sınama içinde" değerlendirilebilir. "Öyleyse
yargıcın değerlendirmelerinin de zorunlu olarak düzeltici bir
denetime tabi tutulmaları gerekir, ve bu denetim hapishane
nin sağlama durumunda olduğudu(62.
Böylece hapsetmenin yasal tutuklamaya -"hapishane"
nin "adliye"ye-- nazaran bir aşırılığından veya bir dizi aşı

nlığ1ndan söz edilebilir. ôte yandan bu a1ınhk çok erkenden,

daha hapishanenin doğduğu andan itibaren ya gerçek uygu
lamalar biçimi albnda, ya da tasarılar biçimi albnda farke
dilmiştir. Bu aşırılık daha sonradan ikincil bir etki olarak
ortaya çıkrnamışhr. Kapalı tubnaya ilişkin büyük mekaniz
ma bizatihi hapishanenin işleyişine bağlıdır. Bu özerkliğin
işaretini gardiyanlann "yararsız"' şiddet uygulamalannda
veya kapalı yerin ayncahklanna sahip bir yönetimin müste
bitliğinde iyice görmek mümkündür. Bunun kökleri başka yer
dedir: tam da hapishanenin "yararlı" olmasının istenmesi ol
gusunda, özgürlükten yoksun bırakmanın -ideal bir mala huS2 Oı. l.ucas, De l,ı rtfonıK tin prisı,ıı.s, iL 1838, L 418-422.
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kuken el konulması- daha başlangıçtan itibaren pozitif bir
teknik rol oynamak; bireyler üz.erinde dönüşümleri işleme sok
mak zorunda olması olgusunda yatmaktadır. Ve bu işlemi
gerçekleştirmek üzere, kapalı tutma aygıh üç büyük şemadan
yardım almışbr: bireysel soyutlamanın ve hiyerarşinin siya
sal-.ahllki şeması; zorunlu bir çalışbrmaya uygulanan gücün
ekonomik modeli; tedavinin ve normalleştirmenin teknik
tıbbi modeli. Hücre, atelye, hastane. Hapishanenin kapalı
tutmayı aşhğı mart fiili durumda toptan disiplinsel teknik
lerle doldurulmuştur. Ve sonuç olarak "ceza evi" adını alan
şey işte hukuki olana nazaran, bu disiplinscl ektir.

***

Bu eklenti sorun çıkmadan kabul edilmemiştir. Önce il
keye ilişkin bir sorun: şu andaki hükümlerimiz.de olduğu gibi,
ceza özgürlükten yoksun bırakmaktan daha fazla birşey olma
malıdır. Descazcs bunu, dilinin parlaklığı içinde şöyle söy
lemekteydi: "Yasa suçluyu içine attığı hapishanede izlemek
zorundadır·.sJ. Fakat bu tarhşmalar çok çabuk bir şekilde -ve
bu karakteristik bir olgudur-, ceza evindeki bu "ek" bölümün
denetimini ele geçirme konusundaki bir savaşa dönüşecektir;
yargıçlar kapalı tutma mekanizmaları üzeride gozettm hak
kı talep edeceklerdir: "tu tukluların ahlAklı hale getirilme
leri çok sayıda kişinin işbirliğini gerektirmektedir; bu ancak
teftiş ziyaretleri, gözetim görevleri, himaye derneklerinin
katılımlarıyla gerçekleştirilebilir. öyleyse ona yardımcılar
gerekmektedir ve bunu ona sağlama işi yargıçhga düşmek
tedir..se . Hapishane düzeni bu dönemde yeteri kadar tutarlık
kazandığı için, artık onu bozmayı değil de, üstlenmeyi düşünür
hale gelinmiştir. işte bu nedenden ötürü yargıç hapishaneyi
elinde tutmak istemektedir. Bir yüzyıl sonra bu durumun piç
S3 E. Dec:az.es. '1lıppon au Km sur les pmons·, Le Mo,ıiınr, 11 Nwı 1819.
sc vıvien, rn, c. Fenus. Da Pruoııııias, 1sso, s. vm. 1847 tuihlJ bir karar·
name ile gOzetiın lr.oınisyon1ın lcunılmuıtu313

ve biçimsiz bir �utu olacaktır: cczalann uygulanmasıyla so
rumlu yargıç.
Fakat ecza evi tutuklamaya naz.aran olan "aşırılığı"
içinde kendini kabul ettircbildiysc ve bundan da fazlası, ceza
adaletinin bütününü tuzağa düşürüp, y argıçlann bizzat ken
dilerini kapsar hale gelebildiyse, bunun nedeni ceza adaleti
ni, artık onun için sonsuz bir labirent haline gelmiş olan bilgi
ilişkilerinin içine dahil ,ed ebilmiş olmasıdır.
Cezanın infaz edilme yeri olan hapishane, aynı zamanda
cczalandınlan kişinin gözlem yeridir. iki anlamda. Tabii ki
gözetim altında tutmak olarak. Ama aynı zamanda her mah
pus ha kkında, onun hal ve gidişi, derindeki tutkulan, tedrici
gelişmesi hakkındaki bilgi olarak; ha pishaneler mahkum
hakkındaki klinik bir bilginin biçimlen me yeri olarak kav
ranmaktadırlar; "ceza evi sistemi a priori bir kavram ola
maz; toplum�I durumun bir sonucudur. Tedavinin rahatsızlı
ğın yeri ve yönüne bağlı olduğu sağlık anzalan gibi, ahllki
hastalıklarda da durum aynıdır"55• Bu da iki esaslı düzenle
me gerektirmektedir. Mahpusun sürekli bir gözetim altında
tutulabilmesi gerekmektedir; mahpuslara ilişkin olarak alı
nacak bütün notlann kaydedilebilmcleri ve muhasebclcştiri
lebilmeleri gerekmektedir. Panopticon teması -aynı anda hem
gözetim, hem de gözlem altında tutma; hem güvenlik, hem de
bilgi; hem bireyselleştirme, hem de toplumsallaştırma; hem
soyutlama, hem de şcffaflık- en ayrıcalıklı gerçekleşme yeri
ni hapishanede bulmuştur. Panopticon usullerinin en azından
dağınık halde, iktidar uygulamalannın somut biçimi olarak
çok gen iş bir yoğunluğa sahip olduklan doğruysa da, Bcnt
ham'ın ütopyası blok olarak ancak ceza evi kurumlannda
maddi bir biçime kavuşabilmiştir. Panopticon 1830-1840'1ı
yıllarda birçok hapishane tasarısının mi mari programı ha
line gelmiştir. Bu, "akıl ve disiplini taşa" aktarmanın56; miSS Uon Faaıher, s. 6.
S6 Ch. Lucas, s. fll.
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mariyi iktidann yönetimi için şeffaf kılmanın57; güç kulla
nımı ile zorlamalann yerine hiçbir boşluğu olmayan bir göze

tim altında tutmanın yumuşak etkinliğini ik4me etmenin;

mektnı yasaların yakın tarihli insancıllaşmalanna ve yeni
ceza evi teorisine uygun bir şekilde düzenlemenin en dolaysız
biçimiydi: "bir yandan otorite ve diğer yandan mimari, böy
lece hapishanelerin cezalann yumuşaması yönünde mi, yoksa
suçluları ıslah eden bir sistem içinde mi bütünleştirilmeleri
gerektiğini ve bunun halkın kusurlannın kökenine doğru iner
ken, uygulanması gereken erdemleri canlandıran bir ilke ha
line geldiği bir yasamaya uygun olmasının gerektiğini göster
mek zorundadırlar•&.
Sonuç olarak, mahpusun kendini sanki "eski Yunanlı fi
lozofun cam evinin içinde" bulacağı bir görülebilirlik hücrcsi59

ve sürekli bir bakışın oradan itibaren hem mahkumlan, hem

de personeli denetleyebileceği merkezi bir noktası olan bir
hapishane-makine kurmak60 • Bu iki talebin etrafında bi rçok
mümkün çeşitleme vardır: katı biçimi altındaki Benthamcı
Panopticon, veya yanm daire, veya haç biçimli düzenleme61 •
Bütün bu tartışmaların ortasında, 1841 'deki içişleri bakanı
temel ilkeleri hatırlatmaktadır: "merkezi denetim salonu
sistemin eksenidir. Merkezi denetim noktası olmaksızın, göze
tim altında tutma güvenilir, sürekli ve genci olmaktan çık
maktadır; çünkü hücreleri hemen yanıbaşlarından gözetim
altında tutan görevlinin faaliyetine, hevesine ve aklına tam
bir güven duymak olanaksızdır... Bu durumda mimari tüm dik

katini bu amaca yöneltmek zorundadm burada aynı anda hem

57 "Eğer yönelim sorunu. ln:şaıt sorunundan ,oyullınırııık ele ılınmak lste
nhw, gt'l'�ğln bunlarııı kendini gösterm«llği ilkeler koymak zorunda
kalınır; oysa bir mlmııır y6nctlm lhllyıııçlan hıkkındııı yeterli bilgiye sa
hip olursa, teorinin belki de ütopyııılırd.an biri saydığı ıu veya bu hapset·
rne sistemini kabul C!debtıır·, Abel Blouct, s. 1.
58 L Balıard, s. 4-5.
59 N. P. Harou-Romaln, P,ofet dt 'f'bıitırıcin, 1840, s. 8.
60 1ngUlzlt'1' bütQn otc1'lcrlndc mekanik dehasana sahipler . . . ve binalarının
tek bir motorun çalıtmasına ba8Janan bir makine gibi ltlcmcslnl lste
mlşlt'l'dlr", ibid., s. 18.
61 Bkz. Levha no. 18-26.
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bir d isip lin, hem de bir ekonomi sorunu vardır . Gözetim
a lbnda tutma ne kadar kesin ve kolay o lursa, binalann kuru
luşlannda kaç ış deneme lerine veya mahp uslar arasında ile
tişim kurulmas ına karşı o kadar az güvence aranacakbr. ôte
yandan, c�r müdür veya ba�gardiyilll merkezi bir salondan.
hiç yer değiştirmed en ve gö rülmeden, yalnızca bütün hücre
lerin girişlerini değil, aynı zamanda kap ılar tamamen açık
k en içerilerini de görebildik lerinde, gözetim a lt ında tutma
tam olacakbr , ama ge ne de her katta g ardiyanlar buluna
caktır... Dairesel veya yan dairesel hapishane formülüyle,
tek bir merkezden, hü crelerindeki bütün mahpuslan ve göu
tim galeri lerindeki gardiyanlan görmek m ümkünmüş gibi
gözükmektedir "'2•
Fakat bir cezaevi olan panopticon a ynı zamanda birey
selleştirici ve sürekli bir belgeleme sistemi de olmak tadır.
Hapishane yapı mında Benthamcı şemanın çeşitlerinin öneril
diği yılda, "a hllki hesap " zorunlu hale getirilmekteydi :
bütün hapishanelerde aynı biçime sahip olan kişisel bir dosya
olacak ve müdür veya başgardiyan, hapishane papazı, öğret
men bunun üzerine her mahpus hakkındaki gözlemlerini kay
dedeceklerdi : "Bu bir bak ıma hapishane yönetiminin yanın
dan ayırmadığı bir defter gibidir, bu yönetim bu defter her
örneği, her koşulu değer lendirmeye ve böylece daha sonra bun
lann sayesinde her mahpusa bireysel olarak uygulanması ge
reken muameleyi belirlemeye ya raya n bir araç haline getir 
miştir"'3. Da ha karmaşık o lan başka bi �k sistemin tasansı
yap ılm ış veya bunlann baz ılar ı denenmiştir". Her halıiklr 
d a söz konusu olan hapishaneyi, ceza evi uygulamasının dü
zenleyici ilk esi olarak hizmet edecek bir bilgini n oluşma yeri
haline g etirmektir. Hapis hane yalnızca kararlan nı bilme k
ve bunlan sap tanan kura lla ra göre uygulamak durumunda
62 Ducatel,, hutnıcıioıı J10Mr ı. CDIIStrMdioa '6s --. ''arlı, s. 9.
6.l E. �wr. s. 56-57.
64 Omek olarak bkz.. C. de CreFrY, Projeı le Caıı:lt pıluJ ıaıiıııoıd, 1832,, ı.
199 vd.; Crellet-Wanuny, 1*ıaıtl da ,,..,..., 1839, D, s. 23-25 ve 1�2m.
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değildir: cezai önlemi bir ceza e vi işlemi haline dönüştür
meye olanak verecek olan bir bilgiyi mahpustan sürekli ola
rak çekip almak zorundadır; bu bilgi sayesinde, yasa ihlali
nin z.orunlu hale getirdiği cezayı, mahpusu toplum için yararlı
hale getirmek üzere bir dönüştürme faaliyetinde kullana
cakhr. Hapishane rejiminin özerkliği ve mümkün kıldığı bil
gi, yasanın kendi cezalandıncı felsefesinin ilkesine yerleş
tirdiği bu cezanın yarannı artınnaya olanak vermektedirler:
"Müd1lre gelince, hiçbir mahpusu gözünden kaçıramaz, çünkü
mahpus hapishanenin neresinde bulunursa bulunsun, ister bu
raya girsin veya çıksın, isterse burada kalsın, müdür onun şu
veya bu sınıfta tutulmasının veya başka birine geçirilmesinin
nedenleri konusunda gerekçelere sahip olmak z.onındadır. Mü
dür tam bir muhasebecidir. Her mahpus onun için, bireysel
eğitim küresi içinde, ceza çektirmeye faizle verilmiş bir ser
mayedir"'5. Bilgince bir teknoloji olan ceza evi uygulaması,
ceza sistemine ve ağır hapishane inşaına yabnlmış olan ser
mayeyi verimli kılmaktadır.
Bunun karşılığı olarak, suçlu tanınması gereken birey ol
maktadır. Bu bilgi talebi ilk aşamada, karann temellerini
daha iyi atabilmek ve suçluluğıın gerçek ölçüsünü belirleyebil
mek üzere, bizzat adli eylemin içinde yer almaktadır. Yasayı
i hlal eden kişi mahkl1m kimliği alhnda ve cezalandırma me
kanizmalannın uygulanma noktası olarak, muhtemel bir bil
ginin nesnesi haline gelmektedir.
Fakat bu durum, ceza evi aygıbnın kendine eşlik eden
bütün teknolojik programla birlikte, ilginç bir ikime işlemini
gerçekleştirmesini gerektirmektedir: adalet ona bir mahkdm
vermektedir; ama onun üzerinde uygulanacağı şey tabii ki ya
sa ihlali, hatta tam olarak yasayı ihlal eden kişi de değil
dir; daha farklı ve en azından başlangıçta kararın yazımı
sırasında hesaba kablmanuş olan değişkenler tarafından be
lirlenen birşey söz konusudur, çünkü bu değişkenler yalruzca
65 Oı. 1.uc:as. ıı. s. 449"""50.
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ıslah edici bir teknoloji bakımından geçerlidirler. Ceza evi
aygıtının mahkum edilen yasa ihlalcisinin yerine ikime
ettiği bu başka kişi, suçlu 'dur.
Suçlu yasa ihlalcisinden, hayatının onu karakterize etme
konusunda eyleminden daha uygun olması olgusundan ötürü
farkhlaşmaktadır. Cezalandırma işl evi eğer gerçekten bir
yeniden eğitme olmak istiyorsa, suçlunun hayatını bütün ola
rak ele almak, hapishaneyi onun bu hayatını baştan aşağı ye
niden ele alacak olan bir cins yapay ve baskıcı tiyatro haline
çevirmek zorundadır. Yasal ecza bir eyleme yöneliktir; ceza
landırma tekniği ise bir hayata yöneliktir; buna bağlı olarak
er. öncmsizi ve en kötüyü bir bilgi halinde yeniden oluşturmak;
zorlayıcı bir uygulamayla etkileri değiştirmek ve boşluk.lan
doldurmak işi ona düşmektedir. Hayat hikAyesinin bilinmesi
ve düzeltilen hayat tekniği. Suçlunun gözlemi "yalnızca suçun
işlendiği koşullara değil, aynı zamanda nedenlere de inmeli;
bunlan onun hayat hikayesi içinde, örgütlenme, toplumsal ko
num ve eğitim gibi üçlü bir bakış açısı içinde ve birincisinin
tc:ılikcli eğilimlerini, ikincisinin can sıkıcı yönelimlerini ve
üçüncünün kötü sonuçlannı bilmek ve farketmck üzere araştır
malıdır. Bu hayat hikayesi araştırması ahlaki durumlann
tasnifi için ceza evi sisteminin bir koşulu olmadan önce, ceza
lann tasnifi için adli soruşturmanın esas bir parçasıdır. Bu
soruşturma mahküma, mahkemeden hapishaneye kadar eşlik
etmelidir; hapishane müdürünün görevi yalnızca onu i�ri al
mak olmayıp, aynı zamanda bu soruşturma unsurlannı tutuk
luluk süresi içinde tamamlamak, denetlemek ve düzeltmek
tir' ı66. Olgulann araştınlmasının bir suçun sorumluluğunu atfe
debileceği bir yasa ihlalcisinin arkasında, hayatına ilişkin
bir araştırmanın yavaş yavaş nasıl oluştuğunu gösterdiği suçlu
karakterin profili çizilmektedir. "Hayat hikAyesi" araştır
masının işe dahil edilmesi cezalandırma tarihi içinde önemli
bir yer tutmaktadır. Ve ancak buradan yola çıkabilen psikolo66 lbiıl., s. 440-442.
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jik bir nedensellik, soruml ul uğun huk uki olar ak y iıklenişini
çifte hale g etirerek, son uçlan kanştıracak tır. Artık, bugün ç ı
k ılmış olman ın uzağında b ul unul an "krim inolojik" labire nte
g irilmektedir : ancak soruml uluğu azaltan , belirleyici yanı bu
lunan h er n eden, i hl ali gerçekleş tiren faili dah a korkutucu bir
suçlul ukl a damgal amakta ve b u suçl ul uk d ah a da katı ceza
landırma önlemleri ger ektirmektedir. Suçu t artmak söz konusu
olduğund a, suçl unun h ayat hikayesinin c ezalandırma uygula
ması iç inde koşullann çözüml enmesini ik iye katlad ığında, ce
zai söyl em il e psikiyatrik söylemin sın ırlannın birbirlerine
kar ıştıktan görülm�ktedir; ve işte burada, y ani onlar ın bitiş
me nok tasında, tam bir h ay at hikayesi ölçeğinde bır neden
sellikler ağı kurmaya ve bir cezalandırma-ıslah et me karan
ç ıkartmaya ol an ak v er en şu "tehlikeli " birey k avramı ol uş
maktad ır 67.
Suçlu yasa ihlalc isinden şu noktada da aynlmaktadır : o
yaln ızca eyleminin fail i olmakla (serbest v e bilinçl i iradeye
ilişkin baz ı k ıstasl ann işl evinde, sor uml u fail) kal mamakta,
aynı zamanda suçı.:na koskoca bir karmaş ık ipler ağıyl a bağl ı
olm aktad ır ( içgü dül er, itkiler, eğiliml er, k ar akterlt?r ). Ceza
evi tekniği fail in il işk isine d eğil de, suçl unun suçuna yatk ın
l ığına yöneliktir. B-:itüncül bir suçl ul uk olg usun un tt?kil dışa
vurumu ol an suçlu, h erb iri kendi belirgin k ar akt erin e? sa hip
olan ve kendine özgü bir muamel e g er ektiren, adet a doğal
nit elikte dört s ınıfa bölünmekted ir Marquct -Was selot 1841
tarihli Hapishanelerin Etnografyası adl ı e serinde bu konuda
67 Hayat hikayesi uygulamasının, suçlu bireyin cezalandınlma mekaniz·
malan içinde oluşturulmasından sonra nasıl ya)1ldığını niceltnw?k gerek
eıceklir: Apperfde :nahkiamlann hayat öyküleri \'eya özyaşam öyküleri;
hayat hikayesi dosyalannın pslkiyatrik modele göre bl(imlenmesi;
hayat hikayesinin sanıklann savunulmasında kullanılması. Bu sonuncu
noktada, XVIII. yüzyıl sonunda tekerleğe mahkQm edilen üç t-Oyük adam
veya JeaMe Salmon için olan meşrulaşbrıa anılar karşılaştınlabilir - ve
Louis-Philippe dOrıeminin cinayet savunmalan-. Chaix d'Est-Ange, La
Ronci�re'i şöyle savunmaktaydı: ·eğer sanığın suçtan, iddiadan çok
önceki hayabnı dikkatle inceleyebUseydiniz, onun kalbine nüfuz ederek,
en gizli kıvnmlannı araşbrabilscydiniz, tüm düşünceleriııl, ruhunun
bütününü çmlçıplık g6rebilseydiniz . . . -, DiscDwrs ti plAidoym, ili, s.1 66.
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şöyle söyl�mektedir: "Mahkılmlar. . . aynı halkın içinde başka
bir halktırlar: ounlann kendi adetleri, kendi içgüdüleri, ken
di ayn örfleri vardır·ı68. Burada henüz kötüler dünyasının
"resimsel" tasvirlerine çok yakınız -çok gerilere giden ve XIX.
yüzyılın ilk yarısında, başka bir hayat biçimi algllamasının
başa bir sınıfınkiyle ve başka bir insan cinsininkiyle bütün
leştiği sırada yeniden güç kazanan eski gelenek-. Toplumsal
alt-türlerin bir zoolojisi, kendi ayinleri ve kendi dilleri olan
kötüler uygarlığının bir etnolojisi, parodik bir biçimde çi
zilmektedir. Fakat gene de, suçlunun hem doğal, hem de sap
kın bir tipolojiye veya büyük canava rlık biçimleri olarak
çözümlenebilir. Ferrus'nün tasviriyle birlikte herhalde, eski
suç "etnografyası"nın suçluların sistematik bir tipolojisine
dönüştürülmesinin ilk örneğine sahip olunmuştur. Çözümleme
hiç kuşkusuz derinlikten yoksundur, fakat suçluluğun ya
sanınki:nden çok kuralın işlevinde özelleşmek zorunda olduğu
ilkesinin yer aldığı açıkça görülmektedir. Üç mahkum tipi:
"saptadığımız zeki ortalamasının üzerinde entelektüel kay
naklara sahip olan", ama "örgütlemelerinin eğilimleri" ve
"doğrudan buna yönelik" olmalan yüzünden veya "zararlı bir
mantık", y a da "çok haksız bir ahlAk " yoluyla yozlaşmış
olanlan vardır. Bu gibilerin gece ve gündüz soyutlanmalan,
gezintiye tek başlarına çıkartılmaları gerekir ve bunları
başkalanyla temasa geçirmek zorunda kalındığında "taş yon
tuculann veya eskrim yapanların kullandıklan türden, ma
deni, hafif bir maske" takmalan gerekir. ikinci mahkQm ka
tegorisi "ahlAksız, dar kafalı, alık veya pasif olup da, suça
iyilik veya utanç karşısındaki kayıtsızl ıktan, hainlikten,
eğer deyim yerindeyse tembellikten ve kötü eğilimlere direnç
olmadığından sürüklenmişlerdir"; bunlara uygun düşen rejim
baskıdan çok eğitim ve eğer mümkünse yardımlaşmalı eğitim
dir: geceleri soyutlama, gündüzleri birlikte çalışma, yüksek
sesle ol malan koşuluyla konuşma izni, ortaklaşa okumalar,
68 J. J. Marquet-Wasıselot, L 'Eıımo,,w,,ı,w ıla priSOJts, 1841, s. 9.
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b unların arkasından kar şılıklı so rular ve b unlara ödül veril
mesi. Son olarak da "beceri ksiz veya yeteneksiz" mahkümlar
vardır; b unlar "yetersiz bir örgütleme tarafından, dü şü nerek
çaba sarfedilmesi ve buna bağlı olarak irade gerektiren hiçbir
i şe yatkın olmayan bir hale getirilmişlerdir, b u durumda akıl
lı işçilerle iş kon usunda rekabet etmeleri olanaksızdır ve top
l umsal ödevleri bil ecek kadar eğitim almadıkla rı ve kişisel
içgüdülerini anlayacak ve bunlarla mü cadele edecek kadar
zekJya sahi p olm �dıklan için, kötülüğe biı.atihi bu yetersiz
liklerinden ötürü sürüklenmektedirler . Bu gibiler için yal 
nızlık sadece ataletlcrini artıraca ktır ; öyle yse b unların bira
rada yaşamaları gerekir, fakat bu ortaklaşa hayat çok kala
balık olma yan, her za man ortakla şa çalışmalarla teşvik edi
len ve katı bir gözeti me tabi kılınan gr uplar halinde olma
lıdır " 69. Böylece suçlulara ve bunların koşulla rının huk uki
nitelendirilmesinden ç ok farklı olan türlerine ilişkin "pozi
ti f' bir bilgi tedricen yerle şik hale gelmektedir; bu bilgi aynı
zamanda, bireyin deli liğinin değerlendirilmesine ve buna
bağlı olarak eylemin suç karakterini kaldı rma ya olanak ve
ren tıbbi bilgiden de fark hdır. Ferrus ilke yi a çıkça orta ya
koymaktadır : "Kitlesi itibariyle s uçl uların delilerle hiçbir
benzerlikleri yokt ur ; bu sonuncuları bilinçli bir şekilde kö
tülük yapanlarla karı ştırmak gayriadil olacaktır ". Bu yeni
bilgide söz konusu ola n, e ylemi suç olarak ve özellikle de bi 
reyi suçl u olarak, 'bilimsel bir şeklide " nitelemektir . Bir suç
biliminin kurJlması ola nağı ortaya çıkmı ştır.
Ceza adaletinin bağlantı hsı hiç kuşk usuz yasayı ihlal
eden kişidir, fakat ce za evi aygıtının bağlantılısı ba şka bir
ki şidir; b u biyografik birim, "tehlikelilik " çekirdeği, bir
ano nnallik tipinin temsil cisi olan suçl udur. Ve h ukuğun ta
nımlamış olduğu, özgürlük ten yoksun bırakıcı tutukluluğa
hapishanenin bir ceza çektirici "ilave" eklediği doğruysa da,
b u "il Ave " kendi h esabı na, yasanın mahk um ettiğiyle, b u yafa G. FGnıs. s. 278 vd.

321

sanın i_nfaz ettiği arasına fazladan bir kişi katmışbr. Azap
çektirilen kişinin damgalanan, parçalanan, yakılan, yok edi
len bedeninin ortadan kaybolduğu yerde, "suçlu"nun kim
liğiyle, bizzat cezalandırma aygıtının cezalandırma iktida
rının uygulama noktası olarak ve bugün hali ceza evi bilimi
denilen şeyin nesnesi gibi olan suçlunun küçük ruhuyla ikiye
katlanan mahpusun bedeni ortaya çıkmıştır. Hapishanenin
suçlu imal ettiği söylenmektedir; ona emanet edilenleri adeta
kaçınılmaz olarak yeniden mahkemelere yönelttiği doğrudur.
Fakat onları, yasa ve ihlal, yargıç ve yasayı ihlal eden kişi,
mahkum ve cellat oyununa, bunları birbirletjne bağlayan ve
bir buçuk yüzyıldan beri hepsini aynı tuzağın içine iten suç
luluğun bedensel olmayan gerc;cğini kattığından ötürü, başka
bir yönde yapmaktadır.

***

Ceza evi tekniği ve suçlu insan bir bakıma ikiz kardeş
lerdir. Eski hapishanelerde ceza evi tekniklerinin inccltilme
sini davet edenin, suçlunun bilimsel bir rasyonellik ile keşfe
dilmesi olduğuna inanmamak. Ceza evinin iç yöntemlerinin
yoğrulmasının sonucunda, adli soyutlama ve katılığın farket
melerine olanak olmayan bir suçluluğun "nesnel" varlığını
aydınlattığına inanmamak. Bunların her ikisi de birlikte ve
birbirlerinin devamında, araçlarını uygulayabildiği nesneyi
biçimlendiren ve parçalara ayıran teknolojik bir bütün olarak
ortaya çıkmıştır. Ve işte adli aygıtın bodrum katlarında,
mahkum ettiklerine ceza vennekten ötürü duyduğu utanç nede
niyle görmezden geldiği şu "aşağılık işler" düzeyinde oluşan
suçluluk, şimdi serinkanlı mahkemelerin ve yasaların yüce
liğinin yakasını bırakmamaktadır; bilinmesi, değerlendi
rilmesi, ölçülmesi, teşhis konulması, kararlara konu olduğun
da muameleye tabi tutulması gereken odur; şimdi hesaba
katılması gereken bu anormallik, bu sapkınlık, bu sağır teh
like, bu hastalık, bu yaşama biçimidir. Suçluluk, hapishane-
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ni n ad aletten aldığı inti kamdır. Y argıcı çaresiz bırakacak
kadar korkutucu bir röv anştır. Bu d urumd a suçbi limcilerin ses
tonu yükselmektedir.
Fakat, bütün disip linlerin yoğun ve kah biçimi olan h a
pi shanenin, XVIII. y üzyıl i le XIX. y üzyı lın döne mecinde
tanım lan mış h aliyle, ceza sistemine içkin bir uns ur olmadı
ğı nı akı ld a t utm ak gerekir. "ideolojik" cez a y asalarının
-B cccari a veya Benth am tarzınd a- iz ledi kleri ceza ladın cı
bir top lum vey a genci bir scmio-te knik teması, h apishanenin
e vren sel kullanı mını gerekti rmiyord u. B u h apish ane başka
bir yerden -disip linse) bir i ktid ar a özgü me kaniz malardan
gclmcktcdir . Öte yandan, bu türdeş olmama durumuna rağmen,
h apish anenin me kanizmalar ve etki leri mode m ceza ad aleti
nin bütün ü boy unca yayılmış lardır; suçluluk ve suçlular on u
b ütün ü itibariy le parazit olarak taşı mışlardır . Hapis hanenin
b u ür kütücü "ctkin liği"nin neden lerini araştı rmak g ere kecek
tir. Fakat d ah a şimdiden birşcyi kaydetme k müm künd ür :
XV I I I . y üz yı ld a ıs lah atçılar t ar afınd an t anım lan mış olan
ecza ad aleti, suçlun un m üm kün i ki nesne lleştirilme hattını
çi zme kteydi, ama bunlar birbir lerinden uzaklaşan niteli ktey
diler : bun lardan biri toplumsa l anlaşmanın dışın a d üş m üş olan
ahlaki veya siy asa l "canav ar lar"ın dizisiydi; diğeri de ceza
tarafınd an yeniden nite lenen hukuki öznenin hattıydı. Oysa
"s uçlu" tam d a bu iki hattın bir leştirilmesine ve ihlal eden
kişi i le bi lgince bir teknolojinin nesnesi olan bir bi reyin tıbbın,
psikolojisinin veya kriminolojinin güvencesi alhnda çakışma
lannda -hem en hemen- olanak ve rme ktedir. Hapish anenin
ceza sistemine y ap hğı aşının, şiddet li bir red tep kisine yol
ac;manuş olmasının kuşkusuz birçok nedeni v ardır . Bunlardan
biri, s uçluluğu ima l eder ken ceza ad aletine "bi li m ler " ta
r afından onaylanan ve böylece ona g ene l bir "gerçekli k" ufku
üzerinde işleme olanağı v eren bütüncül bir nesneler alaıu sağ
lanuş olmasıdır.
Ad alet aygıhnın i çinde ki en karanlık bölge olan ha
pishane, ar bk yüzünü gös tererek etki etmeye cüret edemeyen
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cezalandırma iktidannın, cezanıı:ı giin ışığında bir tedavi
yöntemi olarak iş görebileceği ve mahkeme karannın da bilgi
söylemleri arasında yer alabileceği bir nesnellik alanını ses
sizce örgiitlemektedir. Adaletin aslında kendi düşüncelerinin
ürünü olmayan bir hapishaneyi bu kadar kolayca benimsemiş
olması anlaşılmaktadır. Böylesine bir tanımayı ona borçluy
du.
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bdNd AYIRIM
YASADIŞILIKLAR VE SUÇLULUK

Yasanın bakış açısından, tutukluluk iyi bir özgürlükten
yoksun bırakma olabilir. Bu durumu sağlayan hapsetme, her
zaman teknik bir taslak içermiştir. Görkemli ayinleri,. acı ile
töreni birbirine kanştıran sanatlanyla azap çektirmelerden,
kitlesel" mimarilerin içine gömülü ve yönetimlerin sım olarak
korunan hapishane cezalanna geçiş, farklılaşmamış, soyut ve
kanşık bir cezalandınna sistemine geçiş değildir; bu bir ceza
landırma sanabndan, en az onun kadar bilgince olan bir baş
kasına geçiştir. Bir belirti bu geçişin bir özetidir: 183Tde for
saların zincir alaylannın yerine hapishane arabasının geç
mesi.
Kadırgalar dönemine kadar geri giden zincirli mahkQm
lann alayı, Temmuz monarşisi döneminde hAlA sürmekteydi.
XIX. yüzyılın başında gösteri olarak kazandığı önem, her
halde cezalandırmanın iki tarzını tek bir dışavurum halinde
birleştirmesinden kaynaklanmaktaydı: tutuklu olarak bulu
nacakları yere kadar yaptıklan yol, bir azap çektirme gös-
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t erisi ola rak cereyan etmekteydi 1 • "Sonuncu zincir ala yına
-gerçekte 1836 yazında Fransa'da dolaşbnlanı- v e bunun yol
açtığı rezaletl ere ilişkin anlatılar, "ceza evi bilimi" kural
lanna çok yabancı olan bir işleyişi yeniden bulmamıza olanak
vermektedirl er. Yola çıkarken bi r darağaa ayini; bu Bidtre
avlusunda demir boyunduruklann ve zincirlerin vurul masıdır;
forsanın ensesi sanki bir kütükmüş gibi bir örs üzerine ya bnl
maktadır; fakat çekici kullanan celladın sanab bu kez kafa yı
ezmeye yönelik değildir -ooceri tersine dönmüş, öldürmemek
mari fet haline gel miştir-. "Büyük Bicet re avl usu azap aletle
rini sergil eme ktedi r: kelepçeleriyle birlikte bi rçok zincir sı
rası. Artoupanlar (muha fız ko mutanlan), geçici görevle gel
miş demircilerin örs ve çekiçleri vardır. Yoklama yolunun par
ma klığına, bütün bu kaygıl ı ve cesu r i fadeler taşıyan kafala r
yapışmışbr, görevli bunlan perçinl eyecektir. Daha yukanda
hapishanenin bütün katla nnda, hücre pa rma khklanndan
sarkan kol ve baca klann bir insan eti pazan oluşturdukta n
görülmektedir; bunlar dünkü arkadaşlannın süslenmesini sey
retm eye gel en tutuklula rdır... (Süslenecek olanlar) kurban
tavn içindedirler. Raslantısal bi r şekilde v e boylara göre i ki
şer ikişer bira raya gel miş olarak yere oturmuşlardır; her biri
nin taşıması için payına 8 libre dü şen bu zincirler, dizlerinin
ü zerinde ağırlık yap ma ktadır. Zincire vurma işini yapacak
olan görevli onlan teftiş et mekte, ka falannın ölçüsünü al 
makta v e p a rma k kal ınlığında ki mua zza m gerdanl ıkta n
ayarla maktadır. Bi r boyun hal kasının vurulması için üç cel
ladın i şbirliği yap malan gereklidir; bunlardan biri örsü alt

tan tutmakta, diğeri demir boyunduruğun iki tarafını bitişik

bir şekilde tutmakta ve mah kumun kafasını iki koluyla zap
tetmektedir; üçüncüsü ise kocaman çekiciyle ard arda vurmak
ta ve i ki ucu birbirine tutturan halkayı yassıl trnaktadır. Her
darbe kafa yı ve bedeni sa rsalarnaktadır... Eğer c;ekiç sekerse,
kurbanın karşıla şabileceği t ehlike hiç düşünülmemektedir;
1

Faucher, -ÔUllilde darağ�annın i ptal edilmiş ol.ınasından beri- zind·
rin blr halk seyirlik umuru olduğunu işattt etmekteydi.
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Tannrun yaratbğı bir kişiyi böyl esine aşağılanmış bir durum
da seyretmenin karş ısında, bu izl enim hiçbir şeydir veya
da ha doğrusu bu ma nzara karşısında silinmektedir"2 • Sonra
kamusal gösterinin boyu tu : Cıautıe dts Tribıınaııx'ya göre, zin
cire vurulmuş forsalann 19 Temmuzda Paris'ten yola çıkışla
nn ı 100 binden fazla kişi seyretmiştir : "Courtille'den Mardi
Gra s'ya iniş. .. "3_ Düzen ve zenginlik, zincire vurulmuş olan
g öçebe kabilenin , şu diğer tü rün, "zindan v e hap ishaneleri
doldu rma ayrıcal ığına sahip olan şu diğer ayn ırkın" uzaktan
g eçişini seyre tmek te, mahkumlarla kü für, tehdit, cesaretlen
dirme, darbe, nef ret veya işbirliği işareti al ış verişinde bulun
mak tad ır. Şidde te yönelik birşey ayağa kalkmak ta ve geçit
esnasında varl ığını hep sürdü rmek tedir : çok sert veya çok
hoşgörül ü bir adale te karş ı öfke; nefret edilen canilere bağır
ma; tan ıdıktan ve selamladıktan mahk ümlann lehine hare
ke tler; polisle ça tışma : ccFon tainebleau engelinden itibaren
g eçilen bü tün yol boyunca, bazı çılg ın g ruplar Delacollonge'a
karşı öfkeyl e bağırd ılar : kahrol sun başrahip, kahrolsun bu
iğrenç adam demek teydil er, adalet onun h��kından gelmeliy
di. Eğer belediye mu-h afızlan ye teri kadar kararl ı ve enerjik
davranmasalard ı, ağ ır sonuçlan olacak kanşıkl ıklar meyda
na gelebilirdi. Vaugirard caddesinde kadınlar daha öfkeliy
diler. Kahrol sun kötü papazlar ! Kahrolsun canavar Delacol
longe! diy e bağ ınyorlardı. Mon trouge v e Vaugirard polis ko
miserleri ve birçok belediye başkan ı ile yardımcılan , adal e
tin karanna saygı duyulmasını sağlamak ü zere koş turdular .
l ssy'den çok uzak ta olmayan bir yerde François, Bay Allard
i le müfrezeyi görünce tah ta ça nağını onlara _ f ırla tb. Bunun
üzerine bu mahkümun eski arkadaşlarından baz ılannın lvry'
de o turduk tan hatırland ı. Bu a ndan itibaren görevli müfet2 � ıü P.ris, 7 Haziran 1836. Gösterinin bu b6lüınü 1836'da artık halka
açık dqildi, yalnızca aynalıklı seyirciler kabul edilmekteydi. Rnw h
P•ris'de yer alan prangaya vurma anlıbSı, Dmıia Joıır ıl'ıaı cı:ııııJıır,mJ,
1829"duine tam uymaktadır -bazen aynı kdiınelerle-.

3 Ca.dU ılı:s tnhuıa, 1836.
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tiş ler yo l üzerine sıralandı lar ve forsalann arab alannı ya
kından takip ettiler . Paris kordonuna me nsup o lanlann herbi
ri, ist isn asız t ahta çanak lanru göre vl ilerin kafasına at h,
bazdan hede fe ulaş h. B u anda kalabalık b ir alarm d uru m u
olduğunu hissett i. ik i t araf b irbirinin üzerine atıldı "'. B idtre
ile �vres arasında, z in cire vurulm uş m ahkümlann g eçiş i sı
rasında o ld ukça kabank sayıda e v yağmalandı 5• Bu yola çıkan mahk umlar b ayramında, b ir az hem ko vu
lup, hem de dö vülen vur un abalıya ayini, biraz rol lerin tersine
döndürüldüğü de liler bayramı, gerçeğin g ün ışığında parlama
durumunda old uğu esk i darağacı törenlerinden bir parça, aynı
zamanda ünlü k işilerin veya geleneksel t iplerin sergilend iği
şu h alk gö sterilerinden b ir parça yer almaktadır: gerçek ve
iğrençlik o yun u, sa ygınlık ve utancın resmi geçid i, m askeleri
düşürülen suçlulara sövme; ve öte yanda suçlann se vinçle iti
raf <!dilm esi. Şan lı b ir dönemden geçmiş olan çehreleri b ulun
maya çalışılmaktadır; tek - sah ifelik destanlar ol m uş o lanlan
hatırlat m aktadırlar; g azeteler b unlann adlarını önceden
ve rmekte ve h ayatlarını anlat m aktadırlar, b azıları, k imlik
leri kimseden gizli kal m asın d iye, onlann eşkalini belirtmek
te, kıyafet ler in i t asvir etmekted irler : seyir cilere yönel ik
programl ar 6• Aynı za m anda suçlu t iplerini seyretmek, mahkü
mun " m esleğini" kıyafet ine :ve çehresine b akarak belir le m ek,
hır sız mı, kat il m i old uğunu an lamak için de ge linmektedir :
maskel i b alo ve k ukla oyunu, am a aynı za manda dah a eği
t imli bakışlar . için, bu oyunun içine amp irik b ir suç etnograf
yası da sızm aktadır. Gall 'in kafataslanndan karakter tahli-

4 lbid.

5 lA Plııılıangt, 1 Ağustos 1836.

6 Cııuııt dts ıribunoıa bu ·sı.ıçhı· listelerini ve kısa ıanıtımlan nı dOzenli

olarak yayınlamaktadır. Delacollonge'u daha iyi tanıtmak için verilen
bilgilere örnek: ·aşınmış yünlü bir pantalon, bir çift çizme, siperliği olan ve
aynı kwnaştan bir kasket ve gri bir mintan . . . mavi yünlüden bir palto· (6
Haziran 1836). Daha sonra, halkın şiddetinden korumak için Delacol
longe'un kıyafetini değiştirmeye karar verilmiştir. Cıu.eııt dts trİl1UMJa
bu kıyafet değişlmini hemen bildirmektedir: ·çızglli bir pantalon, mavi
bez bir mintan, haSU' bir şapka·
Temmuz).

ao
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li tarzındaki çadır tiyatrolarında, ait olunan ortama göre el
de bulunan suç semiolojileri sahneye konulmaktadır: "çehreler
kıyafetler kadar çeşitlidir: burada Murillo'nun figürleri gibi
yüce bir kafa; şurada kararlı bir sahtekarın enerjisini açık
eden, kalın kaşlarla çevrelenmiş günahkar bir çehre. . . Başka
bir yerde bir Arap kafası bir çocuk bedeninin üzerinde resmol
makta. işte hoş ve kadınsı çizgiler, bunlar suç ortaklarıdır; şu
sefahatten parlayan çehrelere bakınız, bunlar onların hoca
larıdır"7. Mahkümlar bu oyunda suçlarını kasıla kasıla an
latarak ve kötülükl erinin temsilini vererek bizzat cevap ver
mektedirler: maceralarının veya kaderlerinin işareti olan
dövmelerinin işlevlerinden biri budur: 'bunun işaretleri ya sol
kola dövmesi yapı lmış bir giyotin, ya da göğüste kanayan
kalbe saplanmış bir bıçak olarak taşınmaktadır". Geçerken
suçlarını nasıl işlediklerinin taklidini yapmakta, yargıçlar
ve polisle alay etmekte, ortaya çıkarılamamış kötülükleriyle
övünmektedirler. Lıecenaire'in eski suç ortağı François, bir in
sanı bağırtmadan ve bir damla bile kan akıtmadan öldürmeye
yarayan bir yöntemin mucidi olduğunu anlatmaktac;hr. Büyük
gezici suç fuarının kendi cambazları ve kendi maskeleri ·vardı,
burada gerçeğin komik bir şekilde ortaya konulması merak ve
beklentilere cevap vermekteydi. Bu 1836 yazında, Delacol
longe'un etrafında bir sürü olay olmuştur. papaz olmasından
ötürü suçu (gebe metresini pa�çalamışhr) çok daha çarpıa ha
le gelmiştir; bu niteliği. onun darağaandan kurtulmasını da
sağlamışhr. Halkın derin nefretini celbetmişe benzemektedir.
Daha Haziran 1836'da onu Paris'e getiren arabanın içinden
küfür etmiş ve göz yaşlanru tutamamıştır; ancak aşağılanma
nın cezanın bir par�ası olduğunu söyleyerek, arabayla götü

rülmeyi istememiştir. Paris'ten yola çıkarken ''halkın bu ada

ma karşı nasıl erdemli bir öfkeyle, ahlAki bir kızgınlıkla
kendini tükettiğine dair bir fikir edinmek mümkün değildir;

1 Ref1W ıu Pms, Haziran 1 836. Bkz. Claık Cıı.eıa:; �maş bu insanların
herblrinln kafatasım elleyiniz, herbirinin albnda hayvani bir tip var . . .
işte vaşak, işte kedi, işte ınayıııwı, işte akbaba, işte sırttan·.
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toprak ve çamura bulanmışhr; halkın öfke çığlıklanyla bera
ber, üzerine taş yağmaktadır... Bu görülmedik bir öfke patla
masıdır; özellikle kadınlar sahiden çıldırmışçasına, inanıl
maz bir kin göstermektedirler..s. Onu korumak üzere kıyafeti
değiştirilmiştir. Aldanan bazı seyirciler François'nın o oldu
ğunu sanmışlardır. François ise oyun olsun diye bu rolü kabul
etmiştir; fakat işlemediği su�n komedisine olmadığı papazın
komedisini eklemektedir; "kendi" suçunun anlatısına dualar
ve halka yönelik olarak yaphğı abarblı kutsama hareketle
rini kanşbrmakta, onlar da bunlara gülmektedirler. Buradan
birkaç adım ötede gerçek Delacollonge "bir din şehidine ben
zemekteydi", doğı"udan kendine gelmeyen, ama yönelik olan
hareketlere ve aslında olduğu ama saklamak istediği papazı
başka bir suçlunun görünümü albnda yeniden ortaya çıkartan
alaya maruz kalmaktaydı. Ona ait olan ızdırap oyunu, onun
gözlerinin önünde, zincirle bağlı olduğu katil bir meydan soy
tarısı tarafından .oynanmışb.
Zincire vurulmuş mahkümlar alayın geçtiği her kente ken
di şcnliği!'i götürmcktcydiler; bunlar cezalandırma bayram
lanydı; ceza burada ayncalık haline dönüşmekteydi. Ve azap
çektirmenin olağan ayinlerinden kurtuluşa benzeyen çok ilginç
bir gelenekle, mahkumun pişmanlık belirtisi göstermesinden

c;olc, cezaya burun kıvıran �lgın bir sevincin patlamasını da

vet ediyordu. Prangalı mahkumlar boyunduruk ve demirler
den oluşan süslerine, kendiliklerinden şeritler, tarazlanmış sa
mandan, çiçeklerden veya değerli bir çamaşırdan oluşan süs
leri cklemekteydiler. Zincir alayı ronao ve danstı; aynı za
manda çift olmakh, yasak aşk içindeki zorunlu evlilikti:
"ellerinde bir buket, şeritler, saman çöpleri külahını süslediği
halde zincirlerinin önünden koşmaktadırlar, içlerinden en be
ceriklileri başlıklanna tepelikler yapmışl ardır . . . Diğerleri
tahta ayakkabılannın içine işlemeli çoraplar veya bir işçi
gömleğinin içine moda bir yelek giymişlerdir"9. Ve zincire vu---------- - -8 LA Plwııge, 1 Ağustos 1836.
9 Rnııu de Pııris, 7 Haziran 1 836. Ctıuııe ıks tnınıuıa'y• göre. Prangaya
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rulmayı izley en akşam ın tüm ü boyunca, zincir alayı Bicetre
avlusunda hiç ara vermeden fırdolayı dönen bir şenlik grubu
oluşt urma ktad ır : "Eğer zincir alayı gözetme nleri ta nınaca k
olursa, onlara geçmiş olsun; onla n kuşatıp halkala nnın ara
sında boğmaktadırlar, f orsalar gün bat ımına kadar ça rpışma
ala nının efendileri olarak kal ma ktadırlar" 10• Mah kiimlann
g ürültül ü patırtılı şenliği, adaletin törensel yapısına icad et
tiği gösterişli hare ketlerle cevap verme kteydi. iht işa m ı, ik
tidann düzenini ve işaretlerini, zevk biçimlerini tersine dön
d ürmekteydi. Fa kat siyasal şa mataya ilişkin birşey p ek
uz.ık� değildi. Bu yeni vurgulann birazını d uymamak için
s.ığır ol mak gerekirdi. Forsalar marşlar söyl üyorlar ve bunlar
çab ucak ün kazanıp, her yerde uz un süre tekrarla nıy orlardı.
Te k sahifelik desta nlann suçlulara yönelik yakın_ma la n -s u
çun ilan edil m esi, kara kahraman m üthiş cezalar Dl a nlat ıl
mas ı ve onla n çevrel eye n genel kin- hiç kuş kusuz burada
ya nkı bulmaktaydı: "Tra m petl er bizim ünüm üz için çals ın
lar ... Cesaret çocuklar, ama daya nacağ ız. Forsala rın içinden
onla n rahatlatalım diye bir ses yüksel mez". Ancak bu kol 
lektif şar kılarda başka bir t on bul unma ktad ır ; eski yakın
mala nn uyduktan ahlaki şifre tersine dönm üştür. Azap piş
manl ık getir me k yerine, iftihar d uyg us unu bil cmektedir ;
ma hkOmiyeıi ven.'11 ;ul;ılc.-t reddedilmekte ve pi�m.1nlık veya
aşağ ılama be kl entisiyle seyretmey e g elen kalabal ık ay ıp
lanma ktad ır : "evimizden b u kadar uza klarda, inliyoruz. Her
zaman sert olan al ınla nm ız ya rgıçta n sarartaca khr. . . Felavurulmuş mahkılmlann 19 Temmuz tarihli geQdine kumanda eden Thorez
bu SÜ5lm kaldırtmak isledi: ·suç1aruuzı ödemek üzere kür('ğe giderken,
sanki sizin için bir dülünmüş gibi başlıklarınızı süsleyecek kadar
yüzsüzleşmenlz kabul edilebilir gibi değildir:
10 Rnw d.t Pııris, 7 Haziran 1 836. Zindr, bu dansın yapıhnasını önlemek
fızere kısaltılmışb v� zindr alayı gidene kadar, askerler düzeni koru
maltla görevl�r.dirilmişl�rdi. Kürek ınahkümlannın patırtılan �nıiı,
Joıır 4 'ıın conMll'lni'de tasvir edilmiştir. ıoplum zindancılar ve korkuya
kapılmış merallılarla temsil edilmiş olarak istediği kadar burada bu
lunsun. suç onu biraz küçümsemek� v� bu deiışetli cezayı bir aile eğlentisi
haliM getirmekteydi:
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ketlere susamış olan bakışlanruz, aramızda ağlayan ve küçiik
düşen pörsümüş bir ırk anyor. Fakat bakışlanmız iftihar do
lud ur'" . Burada aynı zamanda arkadaşlık örgütleriyle bir
likte, zindan hayabnın özgür hayabn bilmediği zevklere sa
hip olduğu iddiası da bulunmaktadır. "Zaman içinde zevkleri
birbirlerine ekleyelim. Kilitlerin arkasında şenlik günleri
doğacakbr. . . Zevkler dönektir. Bunlar cellatlardan kaçacak
ve şarkılan izleyeceklerdir". Ve özellikle de, o andaki düzen
hep sürmeyecektir; mahktlmlar yalnızca serbest kalıp hak
i.uma kavuşmakl_a kalmayacaklar, aynı zamanda onlan it
ham etmiş olanlar onlann yerine geçeceklerdir. Suçlular ile
yargıçlan arasındaki tersine dönmüş büyük yargılama günü
gelecektir: "insanlann küçiimsemesi biz forsalara. Tannlaş
tırdıkları altının tümü de bize ait olacaktır. Bu alhn birgiin
bizim elimize geçecektir. Onu hayabmız pahasına sahn ala
cağız. Bugün bize taşıthğınız zincirlere başkalan vurulaczk
tır; bunlar köle olacaklardır. Biz zincirleri kırarken, özgürlük
yıldızı bizim için yeniden parlayacakbr. . . Elveda, çiinkü si
zin demirlerinizi de yasalannızı da hiçe sayıyoruz" 1 1 • Tek
sahifelik destanların hayal ettikleri ve mahkümun kalaba
lığa kendini asla taklid etmemeleri vaazını çektiği mümin
tiyatro, kalabalığın cellatlann barbarlığı, yargıçların ada
letsizliği ile, bugün yenik düşmüş, ama birgün galip gelecek
olan mahkumlann felaketi arasında tercih yapmak zorunda
kaldığı, tehdid edici bir sahne olmaya yönelmiştir.
Pranga mahkümlan alayının meydana getirdiği büyük
gösteri, eski kamuya açık azap çektirmeler geleneğiyle bağ
lantılıydı; bu gösteri aynı zamanda, o dönem gazetelerinin,
popüler gazetelerinin, soytanlannın, bulvar tiyatrolarının
verdikleri çoklu suç tasvirleriyle de bağlanblıydı 12; ama hoAynı türden bir şarkı. Cııutt� d.t:s tri!Mııııa'd.a 1 0 Nisan 1836'd.a zikredil
miştir. lA Mıırvilt.i5e"in havasında söylaunekteydJ. Vatansever savaş
şarkısı burada �kça toplumsal savaş şarkısı haline gelmekteydi:
ıalihsizliğe hakaret etmeye gelen bu aptal halle bt.zdm ne istiyor? Bize
silkünetle bakıyor. Cellatlarmuz onu korkutmuyor.·
1 2 "'Suçf ulan şaşutıa bir beceri sahi bi olarak suçlan IQnde yuceltıneye, on-

11
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murtulanru taşıdığı çarpışma ve mücadelelerle de bağlan
tılıydı; onlara sanki simgesel bir çıkış noktası sağlamak
taydı: yasa tarafından bozguna uğratılan düzensizlik ordusu
geri gelmeye and içmiştir; düzenin şiddeti tarahndan kovulan
bu ordu geri döndüğünde, özgürleştirici bir alt üst oluş getire
cektir. "Bu külden bu kadar çok kıvılcımın yeniden doğması
karşısında dehşete kapıldım'" 13• Azap çektirmeleri her za
man çevrelemiş olan çalkantı, belirgin tehditlerle titreşime
geçmektedir. Bu durumda, Temmuz monarşisinin zincire vurul
mu� mahkQm alaylannı, XVIII. yüzyılda azap çektirmelerin
kaldırılmasını gerektiren aynı nedenlerle -ama daha acil
kaldırmaya karar vermesi anlaşılır olmaktadır: '"insanları
böyle götürmek adetlerimiz arasında yer almamaktadır; kon
voyun geçtiği kentlerde, zaten halk üzerinde hiçbir eğitici et
kisi olmayan bu iğrenç gösteriden kaçınmak gerekir"14• Demek
ki bu kamusal ayinlerle ipleri kopartmak; cezalarda meyda
na gelen değişimlerin aynını mahkum aktanmlanna da uygu
lamak; ve bu aktanmlan da yönetsel ar duygusunun işareti
altına almak zorunluğu ortaya çıkmıştır.
Öte yandan, Haziran 1839'de pranga mahkumları alayı
nın yerine geçmek üzere benimsenen şey, bir an için sözü edil
miş olan basit üstü açık araba değil de, çok titiz bir şekilde
yoğrulmuş olan bir makine olmuştur. Yürüyen bir hapishane
olarak düşünülmüş bir araba. Panopticon 'un hareket eden bir
eşdeğerlisi. Ortada yer alan bir koridor onu tüm uzunluğu bo
yunca ikiye bölmektedir: her iki yanda, tutukluların koridora
bakar şekilde oturduktan altı hücre vardır. Ayaklarına,

13
14

lara başrol oynatmaya ve otoritmin teınsilciJerini onlann iyi gizlenme
yen dalga ge,çınelerine,. takılıralanna, mylanna teslim etmeye 6nmı
Vffen· tdr yazar lakıını vudır. rialk uasında ün kaz.anmış bir oyun
olan Aııkrge üs A4nıs veya Robaı M.uirt'i gOrmQş olan herkes,
� c:ıoıı,.ııu,unu kolayca kabul edec:ıektir. Bu. cüret ve 9UÇUll za
feri. yQceltilmesidlr. OOrüst kişiler ve kamusal gQç baştan sou ınistifiye
edilıniştir-, H.A. Fregier, La Owes ıtagcvrrusa, 1840, il, s. 187-188.
1A DmıitT Jovr ıl'ıoı co,ıaı,ml.
Canu üs ınl,ıaı.na, 19 Teınınuz 1836.
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içlerine yün geçirilmiş ve birbirlerine 18 parmak kalınhğmda
zincirlerle bağlı olan kelepçe geçirilmektedir; bacaklar demir
dizliklerin içine sokulmaktadır. Mahkılm "çinko ve meşeden
yapılma bir cins huninin üzerinde oturmaktadır, bu huni yola
açılmaktadır". Hücrenin dışa penceresi yotur; içi tamamen saç
kaphdır; yalnızca gene delikli saçtan olan bir. vasistas "uygun
bir hava akımı"nın geçmesine izin vermektedir. Koridor ta
rafında , her hücrenin kapısında iki bölmeli bir kapak bulun
maktadır: bunlardan biri yiyecekler, parmaklıklı olan diğeri
de gözetim içindir. "Kapakların açılması ve eğik yönü öyle
sine bir şekilde birleştirilmiştir ki, gardiyanlar mahkümlara
sürekli bakmakta ve en küçük sözlerini bile işitmekte, ama
mahpuslar birbirlerini görebilmek ve duyabilmek için bu de
liklerin uçlarına gelmek zorundadırlar". Gene öyle bir düzen
leme yapılmıştır ki, "aynı araba hiçbir sakıncası olmaksızın,
aynı anda bir forsa ile basit bir tutukluyu, kadınlar ve erkek
leri, çocuklar ve yetişkinleri taşıyabilir. Yol ne kadar uzun
olursa olsun, bunların herbiri varacakları yere birbirlerini
farketmeden ve aralarında konuşmadan götürülmektcdirler".
Son olarak, "köreltilmiş büyük çivileri" olan bir sopayla si
lahlanmış iki gardiyanın sürekli gözetimi, arabanın iç düze
nine uygun koskoca bir cezalar sisteminin devreye sokulmasına
olanak vermektedir: kuru ekmek ve suya mahkum etme, par
mak kelepçesi, uyumaya yarayan yastıktan mahrum bırak
ma, iki kolun zincire vurulması. "Ah11k kitaplannın dışında
her tür okuma yasaktı".
Yalnızca rahatlığından ve hızından ötürü olsa bile, bu
makine "yapımcısının duyarlığına şeref katmışhr"; ama li
yakati, gerçek bir ceza çektirme arabası olmasındandır. Dış
etkileri bakımından tamamen Benthamcı bir mükemmelleş
tirmedir: "sessiz ve karanlık bağrında yalnızca Forsa Nak
liyesi kelimelerinin yer aldığı bu yürüyen hapishanenin hız
la geçişinde Bentham'ın mahkeme kararlannın uygulanma
sında yer almasını istediği birşey vardır ve bu seyircilerin
zihninde, şu $İnsi ve neşeli yolculann geçişlerinin görülme-
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sin den dah a k urt arıcı ve sürekli bir izleni m bır ak makt a
dır "15. B u ar abanın iç etkileri de v ardır : dah a bir kaç gün süren
yolculuk esn asında bile (b u sırada t ut ukluların zincirleri bir
an i çin bil e açıl m am akt adır ), bir ısl ah aygıtı ol ar ak işlev
gör m ektedir. B u ar ab anın içinden şaşırtıcı bir şekilde us
l an mış olar ak çıkıl m aktadır : "aslın da y alnı zca yet miş iki
saat süren b u n akliye, ahlaki bakı mdan, m ahpus ü ze rinde
uzun süreli etki y apıy<:>r.a benzeyen kork unç bir azap hr". For
salar bun a bi zzat t anıklık etmekte dirler : "hü cre ar ab asında
uyun madığı za m an yalnızca düşünmek mü mkündür. Düşüne
düşüne , sanki y aptığın işten pişmanlık duyuyormuşsun gibi
gel mektedir ; görüyor musun, son unda kusursuz olacağımdan
kork uyorum ve böyle olmak iste miyorum " 16•
Panopticon tipi ar ab anın hikayesi, küçük bir hikay edir.
Ancak zincir al ayının yerine geçme biçimi ve bu yer değiş
tirmenin nedenleri, cezai t utukl amanın sek sen yıl i çinde azap
çektir menin bayrağını devraldığı tü m süreci ort ay a koymak
t adırl ar: bireyleri değiştirmek ü zere, ü zerinde düşünül m üş bir
teknik ol arak . Hücre arabası bir ısl ah at aygıtıdır . Aza p çek
tir menin yerin e geçen kitlesel bir h ap setme değil de, titiz
likle eklemleştirilmiş bir d is ip lin d üzeneğid ir. En azı ndan
ilke ol ar ak.

***

Çünkü h apish ane, günün g erçeği ve etkileri içinde hıemen
ceza adaletinin büyük b aşarısızlığı olar ak ilan edilmiştir.
Hapsetme t arihi oldukça g arip bir şekilde, akışı boyunca ş u
aşamalann birbirlerini n yerine usl u bir şekilde g eçecekleri bir
kronolojiye boyun eğmemektedir : t ut uklamay a bağlı bir ceza 15 /1,id., 15 Haziran 1 837.
1 6 C.Uıu iks ırı1'ııMıır, 23 Temmuz 1837. C.ulk 9 Ağustosta, arabanın
Guingamp yakınlannda devrtldiğlni aktarmaktadır: mahlcCtınlar ayak
lanmak yerine, ·oruk arabalanna duzeltınek için gardiyanlarına yardıın
etmişler·dır. Ancalc 30 Ekimde Valence"ta blr kaçışa haber vermektedir.
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landırma sisteminin yerleşik hale getirilmesi, sonra bunun
başarısızlığının kaydedilmesi; daha sonra ceza evi tekniğinin
az çok tutarlı tanımına ulaşacak olan ıslahat tasanlan; bun
dan sonra bu tasannın uygulanması; son olarak da bu tasanıun
başanlan veya başarısızlıklannın saptanması. Fiili d urum
da ise bir uzaktan bakış veya her hal ükArda bu unsurlann
farklı bir dağılımı söz konusu olmuşh:Jr. Ve bir ıslah tekniği
projesi cezai tutukluluk ilkesine eşlik ettiğinden, hapisha
neye ve yöntemlerine ilişkin eleştiri çok erkenden, bu aynı
1840-1845 yıllannda ortaya çıkmışbr; ama bu eleştiri, bugün
adeta hiçbir değişiklik olmadan tekrarlanan belli sayıda
-yaklaşık olarak- formüller halinde donmuştur.
- Hapishaneler suçluluk oranını düşürmemektedirler:
bunlan istedikleri kadar yaygınlaştırsınlar, sayılannı artır
sınlar veya dönüştürsünler, suç ve suçlu sayısı sabit kalmakta
veya daha da kötüsü artmaktadır: "Fransa'da topluma karşı
açıkça husumet içinde olanlann sayısı 108 bin olarak tahmin
edilmektedir. Sahip olunan bastırma araçtan şunlardır: da
rağacı, pranga, 3 zindan, 19 merkez hapishanesi, 86 adalet
evi, 362 tutuk evi, 2800 ilçe hapishanesi, jandarma karakol
larındaki 2238 nezarethane. Bu olanaklar dizisine rağmen,
kötülük cüretini sürdürmektedir. Suç sayısı azalmamaktadır;
. . . tekrar suç işleyenlerin sayısı azalacağına artmaktadır"17•
- Tutukluluk yasa ihlalini tahrik etmektedir; hapis
haneden çıktıktan sonra, buraya geri dönme şansı eskisinden
daha fazla olmaktadır; mahkılmlann büyük bir bölümünü es
ki tutuklular oluşturmaktadır; merkezi hapishanelerden çı
kanlann % 38'i ve forsalann % 33'ü yeniden mahkllm olmak
tadırlar 18; 1 828 ile 1834 arasında mahktlm edilen 35.000 kişi
den yaklaşık 7.400'ü tekrar suç işleyen kişilerdir (mahkllm
lann 4,7'de l'i); ıslahaneye konulan 1 00 binden fazla kişiden
hemen hemen 35 bini de öyledir '6'da 1 ); toplam olarak 5,8
17 u Frıtmıill, no. 10, Şubat 1842.
18 Rakam G. de la Rochefoucauld tarafından, ceza kanwıu ıalahah tar�
malan sırasında zikredilmiştir, 2 Ara. 1831, Pıırlıımenıo Arş., C. XXXJI.
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mahkumdan biri tekrar suç işlemiştir 19; 1 831'de tekrar suç
işlediği için mahkum edilen 2.174 kişiden 3SO'si eski forsadır,
1682'si m�rkez hapishanelerinden, 142'si de merkezi hapis
hanelerle aynı şekilde yönetilen dört ıslahaneden çıkmadırlO.
Ve Temmuz monarşisi süresince bu duruma konulan teşhis gide
rek kahlaşmaktadır: 1835'te cinayetten mahkum 7.223 suçlu
dan t .486'sı; 1 839'da 7.858'den t.749'u; t844'te 7.195'ten t.821'i
suçunu tekrarlayan kişilerdir. Loos'taki 980 mahkumdan 570'i
ve Melun'de t .088'den 745'i tekrar suç işlcmişlerdi21 • Buna
bağlı olarak, hapishane bireyleri özgürlüğe ıslah olmuş ola
rak yollamak yerine, halkın içindeki tehlikeli suçluların
sayısını artırmaktaydı: "her yıl topluma iade edilen 7.000
kişi . . . bunlar toplumsal bünyeye yayılan 7.000 suç veya yoz
laşma ilkesidir.Ve bu gibilerin nüfusunun sürekli arthğı, bun
lann her tür düzensizlik şansını yakalamaya hazır ve güc; de
nemesi yapmak için toplumu bütün bunalımlara sokmaya
yatkın bi r şekilde etrafımızda yaşadıkları ve çalkalandık
lan düşünülecek olursa, böylesine bir gösteri karşısında kayıt
sız kalınabilir mi?"22•
- Hapishane suçlu imal etmeni n uzağında kalamaz.
Bunlan tutuklulara yaşattığı hayat tarzıyla üretmektedir:
bu tutuklular ister hücrelerde soyutlansınlar, isterse sonradan
işlerine yaramayacak yararsız bir çalışmaya zorlansınlar, bu
onların toplum içindeki hallerinin düşünülmediği anlamına
gelmektedir, bu durum doğa karşıtı, yararsız ve tehlikeli bir
hayat yaratmaktadır"; hapishanenin tutuklulan eğitmesi is
tenmektedir; fakat insana yönelik bir eğitim sistemi, doğanın
isteğine karşı hareket ebnek gibi bir amaca sahip olabilir
mi?" 23 Hapishane aynı zamanda tutuklulara şiddetli zorla
malar dayatarak da suçlu imal etmektedir; hapishane yasa19

ı. rlfomıt J'hıilmlairt, 1837, c. 111, s. 276 vcl.
C. Femıs. Da ,mo,ıruns, 1850, s. 361-367.
E. Du�tiaux, Dr

20 llıiıl.

21
22 Be.aumont ve Tocıqueville. s. 22-23.
23 Oı. Lucas, 1, s. 127 ve 130.
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lan uygulamaya ve onlara saygı duymayı öğretmeye yönelik
tir; oysa tüm işleyişi yetkinin kötüye kullanılması tarzı üze
rinde cereyan etmektedir. Yönetimin keyfiliği: "bir mahpusun
hissettiği adaletsizlik duygusu, onun karakterini ele avuca
sığmaz hale getiren nedenlerden biridir. Yasalar tarafından
ne hükmedilen, hatta ne de öngörülen azaplara böylece maruz
bırakıldığını görünce, çevresindeki herkese karşı bildik bir
öfke durumuna girmektedir; otoritenin temsilcilerini yalnızca
cellatlar olarak görmektedir; ar tık suçlu olduğuna inanma
maktadır: bizzat adaleti itham etmektedir"24 • Gardiyanların
yozlaşmışlıkları, korkuları ve yeteneksizlikleri: " 1 000 ila
1 500 mahkum, yalnızca jurnalciliğe, yani bizzat tohumunu at
tıkları yozlaşmaya dayanarak ancak biraz güvenlik sağlaya
bilen 30-40 gardiyanın gözetimi altındadır. Kimdir bu gardi
xanlar? Terhis olmuş a skerler, eğitimsiz, görevleri hakkında
bilgisiz kişiler meslekten suçluları gözetim altında tutmak
tadırlar"25. Bu koşullarda hiçbir eğitsel yanı olamayacak ce
zai bir çalıştırma yoluyJa sömürü: "zenci köle ticaretine karşı
çıkılmaktadır. Tutuklular da onlar gibi girişimciler tarafın
dan satılmakta ve imalatçılar tarafından alınmakta değiller
midir . . . Mahkumlar bu işten bir namus dersi mi almakta
dırlar? Bu iğrenç sömürü örnekleri onların ahlakını daha da
fazla bozmakta değil midir?"26 •
- Hapishaneler dayanışma içinde, hiyerarşik, gelecek
teki suç or taklıkları için herşcye hazır bir suçlular ortamını
mümkün kılmakta, daha da iyisi teşvik etmektedir: "Toplum
20'den fazla üyesi olan ortaklıkları yasaklamaktadır . . . ve
onlara ad hoc inşa edilen ve daha da rahatlık sağlasın diye
F. Bigot Prl?ameneu, Rııpporı aıı corıstil glnirtıl dı la socilıl üs priso"s,
1819.
25 l.ıı Frııtemili, Mart 1842.
26 L'Atelin, Ekim 1842, 3. Yıl, no. 3'e, birliğe katılma suçundan hap5e atılan
bir iŞQ tarafından yazılan metin. Aynı gazetenin cezai çalışhrmanın re
kabetine uı,ı kampanya yürüttüğü bir dönemde, bu itirazı kayde!debil·
miştir. Aynı sayıda, başka bir iŞQnln aynı konudaki mektubu. Aynca
bkz., I.ıı FraumiU, Mart 1842, 1 . Yıl, no. 10.
24
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o rtak kullanılan atelyelere, a vlulara, yatak hanelere, ye 
JMk hanelere bölünen merkez hapishanelerinde 200, 500, 1000
mahkümluk birlikle ri bizzat kendi kurmaktadır. Ve bunlar
tü m Fransa sat hında çoğalmaktadır; öylesine ki, hapishane
olan yerde bir de ortaklık olmaktadır ... bunlann herbiri to p
lum-karşıtı klüplerdir "27• Ve ilk hapisliğini yaşamak ta olan
genç suçlunun eğitimi işte bu klüplerdc yapılmaktadır : "onda
uyanacak ilk arzu, bccerikliJerden yasalardan nasıl kurtula
nacağını öğrenmek olacaktır; ilk ders, toplumu onlara bir
d üşman olarak belleten hır sızların sıkı mantığının i çinden
çıkacaktır; ilk kı ssadan hisse, bizim hapi shanelerde baş tacı
edilen jurnalcilik olclcaktır, onda uyanlacak ilk tutku, hüc
relerde dünyaya gelen ve kalemin adlannı anma yı redde ttiği
şu canavarlıklarla onun genç doğasını de hşete düşürecektir . . .
Artık onu topluma bağlayan her şeyle bağlannı kopartmış 
hr"28. Fauc her "suç kışlaları"ndan söz etmekteydi.
- Ser best bırakılan ma hk ümlan bekleyen kader, onlan
kaçınılmaz olarak tekrar suç işlemeye itmektedir : çünkü poli s
gözetimi alt ındadırlar; çünkü ikamet veya ikimet etmeme zo
runluğuna tabidirler; gittikleri her yerde gö ste rmek zorunda
olduklan ve mahkümiyetlerinin kayıtlı olduğu bir pasaport
taşımak zorundadırlar "�. Herşeyle olan bağlann kopmuş ol
ması, iş bulmanın olanaksızlığı, ser serilik tekrar suç işlemeye
it en en sık nedenler olmaktadırlar . Gazette des tribunaux,
ama aynı zamanda işçi gazetele ri buna dair ö rnekleri dü zenli
olarak zikretmektedirler; ö rneğin hırsızlıktan ma hk üm olan,
Rouen 'de gözetim altına konulan, tekrar hırsızlıktan yakala
nan ve avukatlann savunmayı reddettikle ri şu işçi gibi; bu du 
rumda ma hkemede bizzat söz almış, hayat hi kay esini anlat
mış, hapi shaneden çıkıp zo runlu ikamete hüküm giydikten

27 Moreıu·Christophe, De lı morıliıt ti ,, lı folil dam il rtgiml pffliıtn·
tiııire, 1839, s. 7.
28 L "Alıun«lı popwlııirt ıte la Frrmu, 1839, imza O., s. 49-56.
Barbe Marbols, R.ppo,t sıı, l 'lıııt d.es prisons ılıı c..loııılos, d.e l'Eıırt,
2? F.la de
Mıındt.t et la xiııe-lnf"inm, 1823, s. 17.
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sonra, eski yaldız kaplamacılık işini bulamadığını, çünkü
eski mıhJdlm olmasından ötürü her yerden kovulduğunu, poli
sin ona başka bir yerde iş arama izni veımediğini, Rouen'de
çakılıp kaldığını ve bu yıpraho gözetimlerin sonucu olarak
açlıktan ve sefaletten ölecek hale geldiğini açıklamıştır.
Belediyeden iş istemiş, mezarlıkta yevmiyesi 14 sou 'dan se
kiz gün istihdam edilmiştir: "ama" demektedir, "gencim, iş
tahım yerinde, eskiden libresi 5 sou 'dan iki libreden fazla ek
mek yerdim; 14 sou 'yla nasıl doyabilir, temizlenebilir ve
bannabilirim? Umutsuzluğa düşmüştüm, yeniden namuslu biri
olmak istiyordum, gözetim beni yeniden mutsuzluğun içine yu
varladı. Hiçbir şeyden zevk alamaz hale geldim; bu durum
dayken, o da sefalet içinde olan Lemaitre'le tanışhm; yaşamak
gerekiyordu ve aklımıza çalmak gibi kötii bir fikir geldi'.JO.
- Son olarak da, hapishane tutuklunun ailesini sefalete
iterek, dolaylı yoldan suçlu imal etmektedir: "aile reisini ha
pishaneye gönderen aynı mahkeme karan, anneyi hergün
yoksunluğa, çocuktan terkedllmeye, ailenin türnunli sersenlik
ve dilenciliğe sürüklemektedir. işte suç bu bağlanh içinde kök
salma tehdidi taşımaktadırn31 .
Bu monoton hapishane eleştirisinin sabit olarak iki yörı
de yapıldığını kaydetmek gerekir: hapishanenin fiili durum
da ıslah edici olmad1ğı olgusuna, ceza çektirme tekniğinin bu
rada çok ilkel düzeyde kaldığına yönelik olarak; hapishane
nin ıslah edici olmak isterken cezalandırma gücünü kaybetti
ğini32, gerçek ceza evi tekniğinin kablık olduğunu33 ve hapis30 Ca.ıı� da ın"bııMıa, 3 Ara. 1829. Aynı y6nde blcz. Caıtııt ths ınhMıa,
19 7emmuz 1839; Rudıt populain, Atustos 1840; uı Fraıenıili, Temmuz
Ağustos 1847.
31 Oı. Lucm, 11, s. 64.
32 Merkez hapishanelerinin 1839"daJd yeniden dQzenlenlşlnin öncesinde ve
sonrasında, bu kampanya � canh olmuşhD". Sıla bir dQzenleıne (sessiz
ğJ. kantinin kQçQ)Hllıneıl), bunun arltısından ı.
lik,, prap ve tQtQn
yanlar gelmiştir. 3 � 1840 tarihli Morall'ıır. "MahkCunlann şarap, av
eti, her tar nadide yiyecıeAt tıJundıklaruu ve haplManeyi, hayabn on• lanı çotu zaman reddettij batan hoş �ert buldukları rahat bir otel
sayına)an bir rezalet olUfNJ"lll8ktaydı.•
33 1826"da birçok Cenel ıneclJs, meldi ve eddsi olmayan bir hapsin yerine
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hanenin çifte bir ekonomik ha ta olduğu yönünde: doğrudan
doğruya örgütlenmesinin içsel maliyetinden ve dolaylı ola
rak, bashramadığı suçluluğun maliyetinden ötürü34• Öte yan
dan, bu eleştirilere verilen cevap hep ayıu olmuştur: ceza evi
tekniklerinin sürekli başansızlıJdannı onarmanın yegAne yo
lu olarak, bunlann sürekli tekrarlanması; ıslaha yönelik ta
sannın hayata geçirilme olanaksızlığı karşısında, bu tasan
yı bu olanaksızlığı aşmanın yegine yolu olarak gerçekleştir
meye çalışinak.
ikna olmak üzere bir olgu: şu son haftalarda meydana ge
len hapishane isyanlan, 1 945 reformunun gerçekte hiçbir sonuç
vermemiş olmasına bağlanmaktadır; öyleyse bu ıslahatın te
mel ilkelerine geri dönmek gerekmekteydi. Oysa bugün bile si
hirli etkiler beklenilen bu ilkeler bilinmektedir: bunlar 150
yıldan beri, iyi "ceza evi koşulu"nun yedi evrensel özdeyişini
oluşturmaktadırlar.
1 . Demek ki cezai tutuklamanın esas işlevi, bireyin tutu
munu dönüştürmek olmalıdır: "cezanın başlıca hedefi olarak
mahkumun ıslah edilmesi, bilim alanında ve özellikle de ya
sama alanında biçimsel olarak ortaya çıkışı çok yeni olan
kutsal bir ilkedir (Brüksel Ceza Evleri Kongresi, 1847). Ve
Amor Komisyonu Mayıs 1945 te sadık bir şekilde şöyle tekrar
lamaktadır: "Özgürlükten mahrum bırakma cezasının esas

34

sürgünün geçirilmesini istemektedirler. Hautes-Alpe Genel meclisi
1 842"de, hapishanelerin tıpkı Drome, Ewe-et-Loir, N�vn. Rhône ve
Seine-et-Oise'dakiler gibi ·gerçekten kefaret Odmen· yerler haline gel·
mesini istemiştir.
1 839'da merkez hapishaneleri mOdQrleri arasında yapılan bir ankete
göre, Embrun'Qn müdürü: ·Hıpishan�rdekl aşın refah, tekrar suç
işlenmesinin artmasına � katkıda bulunuyora benziyor·. Eyse, mQdQrQ:
"Şimdiki rejim yeteri kadar sert değil ve kesin olan b"1ıey varsa, o da
birçok mahkCun içil: haptshaner.in cazip bir yer olması ve kendileri için
sapık sevinçler bulmalanc:br·. Umoges mQdürQ: "Merkez hapishaneleri·
nln bugünkü rejuni. bunlann aslında suçtamu tekrarlayanlar için yablı
bir okul gibi olınalanndan � hiç de batına deıtldlr.• Kq., Moreıu·
Otristophe, Pollmiııws ,t,ıiıoırıııira, 1840, ._ � 1 974 Teınınuzunda ce
zaevi aerıdikalan sorwnlulan tarafından, hapishanelerdeki liberaliz.n..
yon ç•lışmalannın sonuçlannı ilişkin olarü yapılan •çıklunalarla
karş.
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amacı mahk tlmun ıslah ı ve t oplumsal olarak yeniden sınıf
landın lmasıd ır" lslııhın ilkesi.
2. Mahk tlmlar eylemlerinin cezai a ğırlığına, a ma esas
olarak yaşlanna, yatkın lıklanna, onlara uygulanması d üşü
nü len ıslah teknikle rine, dönüşümlerin in sa fhalanna göre so
yut) an malı veya en az ından dağıtıma tabi tutulma lıd ırlar.
" Dönüşümü sağlayan arac;lann k uJlarumında, mahkümlar to�
lulu,ğun un içinde var olan büyük fizik ve ah lak i fark lı!ıklar,
on lann yoz la şma der ece leri, s unabilecek leri fark lı ıs lah ol
ma şanslan h esaba katılma lıdır" (Şubat 1850). 1945: "bir yıl
dan daha az cezaya c;a rptınlmış k işilerin ceza evi kurum
lanna dağı hmlan cinsiyet, k işilik ve s uc;lunun yozlaşma de
reces ine göre ya pıla ca.k tır". Sınıflıındırma ilkesi.
3. Cere yan ed işi mahkum lann bireysellik ler ine göre
değişme d urumunda olan ceza la r, elde ed ilen sonuc;lar, ilerle
meler veya ge riye dönü şler. "Cezanın başlıca hede fi suc;lunun
ıslahı olduu ic;in, ahlak olarak yen iden doğuşu yete ri kadar
gü ven ilir old uğunda her mahküm u salıvermek arz uya şayan
d ır" (Ch. Lucas, 1836). 1945: "Mahkuma yönelik muameleyi
tutumuna ve ıslah olma derecesine uyarlamak ü zere ... tedrici
bir sistem uygulanmaktadır. Bu rejim hücreden yan -serbest
liğe g itmektedir... Şartlı tah liye ola nağı tüm süreli ceza lara
tan ınm ıştır " Cezaların çeşitlendirilmesi ilkesi.
4. Ça lışma mahk umlar ın tedrici olarak dönü ştü rülme
le ri nin ve toplumsalla ştınlma lannın esas parc;a lanndan biri
olmaktadır. Ceza i c;a lışhnna "cezan ın bir eklent isi veya d e
yim yerindeyse, bir a ğır la şhnlma ola rak değil de, mah rum
kalmanın mümkün olamayacağı bir ceza yumuşaması olarak
kabul edilmelidir". Bu c;a lışma mahkümun bir meslek öğren
m esin i ve uygula masını, a iles i ve kendi için gelir elde etmesi
n i sağlama lıdır (Ducpetia ux, 1857). 1945: "Her kamu huk uk u
hük ümlüsü c;alışmak z orundadır ... K im se işsiz bırakılamaz"
Zorunlu ve hıık ilkesi olarak çıılışma.
5. Mahkumun eğitimi hem toplumun c;ıkan na olan zorun
lu bir önlem, hem de mahkuma karşı bir yükümlülük olarak,
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kamusal gücün bir parçasıdır. "Eğitim t� başına ıslah aracı
olabilir. Islaha yönelik hapsetme bir° eğitim sorunudur" (Ch.
Lucas, 1 838). 1945: "rnahküma her türlü yozlaştırıcı izdiha
mın dışında uygulanacak muamele. . . esas olarak onun genel ve
mesleki eğitimine ve iyileşti rilmesine yönelik olmalıdır"
Ceza evi eğitiminin ilkesi.
6. Hapishane rejimi en azından bir kısmı itibariyle, bi
reylerin iyi yetiştirilmelerine özen gösterebilecek ahlaki ve
teknik donanıma sahip, uzman bir personel tarafından yükle
nilmelidir. Fcrrus 1850'de hapishane hekimine ilişkin olarak
şöyle demiştir: "Bütün hapsetme biçimlerinde onun işbirliği
yararlıdır. . . . hiç kimse bir hekimden daha içten bir şekilde
mahkumların güvenine sahip olamaz, onların karakterini
daha iyi tanıyamaz, onların duygulan üzerinde daha etkili
olamaz, onların fizik acılarını gideremez ve bu yol sayesinde
onlara sert sözleri söyleyemez veya yararlı teşviklerde bulu
namaz". 1 945: "Bütün ecza evi kurumlarında bir sosyal ve
tıbbi-psikoloji k servis çalışmaktadır" Tutukluluğun teknik

denetimi ilkesi.
7. Hapsetme, eski rnahkümun tam olarak uyum sağlama

sına kadar sürecek denetim ve yardım önlemleri tarafından
izlenmelidir. Mahkümu hapishaneden çıkınca gözetim altın
da tutmak yetmez, "ona destek ve yardım" da sağlamak gere
kir (Boulet Benquot, Paris Meclisi). 1945: "Mahkılmlann uyum
sağlamalarını kolaylaştırmak üzere, onlara ceza sırasında ve
sonrasında yardım sağlanır" Ek kurumlar ilktsi.
Aynı önermeler bir yüzyıldan diğerine, kelimesi kelime
sine tekrarlanmaktadırlar. Ve her seferinde kendilerini o za
mana kadar hep eksikliği çekilmiş bir reformun nihayet be
nimsenen, nihayet kabul edilen formülü olarak görmekte
dirler. Aynı veya hemen hemen aynı cümleler, ıslahat hare
ketinin "verimli" başka dönemlerinden de ödünç ahnabilir
lerdi: XIX. yüzyılın sonu, ve "toplumsal savunma hareketi"
veya mahküm isyanlannın olduğu şu c;ok yakın yıllar.
Demek ki hapishaneyi, ''başarısızhğı"nı ve az veya çok
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iyi uygulanan "ıslah edilmesi·ru, birbirini i.deyen Oç devre
olarak kavramamak gerekir. Daha çok, tarihsel olarak hu
kuki özgürlükten yoksun bırakma uygulamasının üzerine eşan
lı olarak yerleşen bir sistem; şu dört terimden meyda, ıa gelen
bir sistem düşünmek gerekir: hapishanenin disiplinsel "ek·i
-üst iktidar unsuru-; bir nesnelliğin, bir tekniğin, bir ceza evi
"rasyonelliği"nin üretimi -buna ilişkin bilgi unsuru; hapis
hanenin yoketmek wrunda olduğu bir suçluluğun vurgulu hale
gelmesi değilse bile, fiili olarak sürdürülmesi -tersine dönmüş
etkinlik unsuru-; son olarak da, "ülküsel1iğine rağmen, hapis
hanenin işleyişiyle aynı biçimde olan bir "ıslahat" tekrarla
ması -ütopik ikiye bölme unsuru-. "Kapalı tutma sistemi"ni
meydana getiren yalnızca duvarları, personeli, kurallan ve
şiddetiyle hapishane olmayıp, aynı zamanda bu karmaşık
bütündür de. Kapalı tutma sistemi söylemleri ve mimarileri,
baskıcı kurallan ve bilimsel önermeleri, gerçek toplumsal et·
kileri ve yenilmez ütopyalan, suçlulan ıslah programlan ve
suçluluğu sağlamlaştıran mekanizmalan aynı biçim alhnda
birleşti�ektedir. Öyleyse olduğu söylenilen başansızhk ha
pishanenin işleyişinden kaynaklanmakta değil midir? Hapis
hanenin bir arada bulunan disiplin ve teknolojisinin adalet
aygıtına, daha da genel olarak topluma dahil ettikleri ve
"kapalı tutma sistemi" adı alhnda gruplandırmanın mümkün
olduğu şu iktidar etkilerinin arasına kaydedilmesi gerekmek
l� <.h:ğU midir? Eğer kurum-hapishane bu kadar tutunduysa ve
hep aynı hareketsizlik içinde kaldıysa, cezai tutuklamanın
ilkesi hiçbir zaman ciddi bir şekilde gündeme getirilmediyse,
bunun nedeni herhalde bu hapsebne sisteminin derinlere kök
salmış olması ve belirgin işlevler yapmasıydı. Bu sağlamlığa
ilişkin olarak, yakın tarihli bir tanıklığı örnek olarak vere
lim; 1969'da F1eury-Mirogis'de açılan örnek hapishane, 1836'
da Petite-Roquette'e parlaklığını sağlamış olan Pıınoplicon
tarzındaki yıldızı bütün dağılım sistemi i tibariyle tekrarla
maktan başka birşey yapmamışbr. Burada gerçek bir bedene
ve simgesel bir biçime bürünen aynı iktidar mekanizmasıdır.
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Ama hangi rolü oynamak için?

***

Yasanın ihlalleri tanımaya yönelik olduğunu, ceu aygı
bnın işlevinin bu ihlalleri azaltmak olduğunu ve hapishane
nin de bu bastırma hareketinin aleti olduğunu kabul edelim; bu
durumda bir başansızlık saptamasında bulunmak gerekmek
tedir. Veya daha doğrusu �nkü bunu tarihsel terimler içinde
ortaya koyabilmek için hapsetme yoluyla cezalandırmanın
bütünsel suçluluk düzeyi üzerindeki yansımasını ölçebilmek
gerekirdi-, hapishanenin başansızlığının ilan edilmesinden
bu yana geçen 1 50 yılın onu hep korumuş olması karşısında şa
şırmak gerekir. Gerçekten düşünülen yegane seçenek, lngil
tere'nin XIX. yüzyılın başında terkettiği ve Fransa'nın il.
imparatorluk döneminde yeniden başvurduğu -ama hapsetme
nin hem katı, hem de uzakta uygulanan bir biçimi olarak- sür
gün obnuştur.
Ama belki de sorunu tersine çevirmek ve hapishanenin
başarısızlığının neye yaradığını sormak gerekir; eleştirinin
sürekli olarak ifşa ettiği bu çeşitli olgular neye yaramış
lardır: suçluluğun beslenmesine, suç tekrannın devreye sokul
masına, yasayı arızi olarak ihlal eden kişinin kaşarlanmış
suçlu haline dönüşmesine, oluşmuş bir suçluluk ortamının ku
rulmasına. Belki de, mahkumlara ceulannı çektirdikten son
ra onlan bir dizi yakın takip yöntemleryile (eskiden hukuki
olan ve şimdi fiili hale dönüşen gözetim altında tutma; eski
den pranga mahkumlarına pasaportlar, şimdi adli sicil> iz
lemeye devam eden ve böylece yasa ihlalcisi olarak aldığı
cezayı ödemiş olan kişiyi "suçlu" olarak izleyen ceza kurumu
nun görünüşteki sinsiliğinin albnda neyin gizlendiğini aramak
gerekir. Burada bir çelişkiden çok, bir sonuç görülemez mi? Bu
durum hapishanenin ve herhalde genel olarak cezalann y�
ihlallerini ortadan kaldırmaya değil de; onları ayırmaya,
dağıtmaya, onlardan yararlanmaya yönelik olduklannı, bun-
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lann yasalan çiğnemeye hazır olanları pek öyle itaate zor
lamaya değil de, yasa çiğnenmesini genel bir boyun eğdirme
taktiğinin içinde düzenlemeyi hedeflediklerini varsaymak
mümkündür. Bu durumda cezalandırma sistemi yasadışılık
lan yönetmenin, hoşgörü sınırlannı çizmenin, bazılanna alan
bırakırken başkalanna baskı yapmanın, bir kısmını dışlarden
diğer kısmını yararlı kılmanın, şunlan zararsız hale getirir
ken bunlan da yarar sağlanır hale getirmenin bir biçimi ola
caktır. Kısacası, cezalandırma sistemi sadece yasadışıhklan
''bastırmak"tan ibaret olmayacak; onlan "farklılaştıracak",
bunlann genel "ekonomisi"ni sağlayacaktır. Ve eğer bir sınıf
adaletinden söz etmek mümkünse, bu yalnızca yasanın bizzat
kendinin veya uygulama bic;iminin bir sınıfın çıkarlanna hiz
met etmesinden değil, aynı zamanda yasadışılıklann ceza
landırma sistemi aracılığıyla farkhlaştmcı bir şekilde yö
netilmesinin bu egemenlik kurma mekanizmalarının ic;inde yer
almasından kaynaklanmaktadır. Yasal cezalann bütüncül bir
yasadı�ılıklar slıc1kji::ııinin içine yeniden yerleştirilmeleri ge
rekmektedir. Hapishanenin "başansızhğı" herhalde bura
dan itibaren anlaşılabilir.
Ceza ıslahatının genci şeması XVIII. yüzyılın sonunda,
:vasadışılıklarla olan mücadelenin ic;inde yer almaktaydı:
Eski Rcjim'de çeşitli toplumsal tabakalara ait olan yasadı
�ılıklan birarada tutan bütün bir hoşgörü, karşılıklı destek ve
çıkar dengesi bozulmuş durumdaydı. Bu durumda, her zaman
faaliyet halindeki bazı cezalandırma mekanizmalarını ge
cikmeden, aracısız ve kararsızlığa yer bırakmadan işle
yebilecekleri, evrensel ve kamusal olarak cezalandıran bir
topluma ilişkin bir ütopya oluşmuştur; hesaplannda tam ve
her yurttaşın temsil edilmesine dayalı olduğu için iki kere
ideal olan bir yasa, tüm yasadışı uygulamaları daha köken
lerinde kilitleyecekti. Oysa XVIII. ve XIX. yüzyıllann döne
mecinde ve yeni yasalara karşı, işte yeni bir halk yasadı
şılığı tehlikesi belirmiştir. Veya belki de daha doğru olarak,
halk yasadışılıkları o sıralarda yeni boyutlar içinde geliş346

mekted irler : bunlar , 1 780'1i yıllardan 1848 de vr imlerine ka
dar toplu msal mücadelelerle, s iy asal re jimlere kar şı olan
kavg alarla, endüstr ileşme hareketlerine kar şı d irenmelerle,
ekonomik bunalımın etkileriyle kes işen bütün h areketleri
kend ile ryile b irlikte taşıyan yasadı şılıklardır. Şematik ola
rak üç karakteristik süreç sap tam ak mü mkündür. Önce halk
y asadışılıkl annın s iyasal boyutunun gelişmesi; ve bu ik i
b içim altında ol muştur : o zaman a kadar yerel ve b ir bakıma
kend ileriyle sınırlı (verg in in , askere alınmanın, ödentilerin
reddi, diğer vergilerin redd i; zah ircye el konulmasının reddi;
de poların yağm alanması ve ürünlerin otoriter olarak "ad il
f iyat "tan satı şa çıkartıl m ası; ikt idar temsilc iler iyle çatış ma
gibi) ol an bazı uygulam alar , Devrim sırasınd a amaçlan yal
nızca iktidara diz çöktürtmek veya dayanılması olanaksız bir
önlemi kaldırtmak olmayıp , aynı zamanda hükumeti ve hat
ta iktidann yapısını değiştirmek olan do ğrudan siyasal mü 
cadelelere açıl ab il m işlerd ir. Bunun kar şılığı olarak, bazı si
y asal hareketler varol an y asadışılık b iç imler inden (Fran 
sa'nın batı ve güneyindeki kralcı çalkantının, köylülüğün mül
k iyet , din, askere al ma konusundaki yen i yasalan reddetme
s indeki gibi) aç ık bir şek ilde destek al mışlardır; yasadışılı
ğ ın bu siyasal boyutu , XIX. y üz yılda işçi hareket i ile cumhu
r iyetç i part iler arasındak i il işkilerde, işçi mücadelelerinden
(gre vler, yasaklan mış anlaşmalar, yasadışı b irlikler ) siyasal
de vrime geç işte hem dah a karm aşık , hem de daha vurgulu
h ale gelecekt ir . Bu yasadı şı uygulam alann -k i bunlar g ide
rek daha kısıtlayıcı hale gelen yasalar yüzünden çoğal mak
t adırlar- u fkunda, her h alükarda esas olarak siyasal müca
delelerin prof illeri bel irmektedir , iktidann muhtemel devri
l işi onlann he ps in i meşg ul etme mekted ir , hatta bunlann
b azılan bunun t amamen tersi konu mdadır; ama aralanndan
büyücek. bir bölü mü bütüncül s iyasal mücadeleler için b irlc
şebil mekte ve h atta buraya bazen dolaylı olarak sürüklen
mekted ir .
öte yandan, yasalann ve ya d üzenlemelerin reddi boyun -
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ca , bunları kendi ç ıkartan doğrultusunda ol uşturanlara karşı
verilen mücadeleler kolaylıkla görülmektedirler: artık büyük
tücca rlara, finans alanında kilere, k ral ın adamlarına, rüş vet
çi subaylara veya kötü bakanlara , a �aletsizliğin a janlann a
ka rş ı değil de; bizzat yasanın k endine v e onu uygula makla
gö revli adalet e karş ı, y en i haklan devreye sokan hemen ya
k ındaki mülk sahiplerine ka rşı; a ra lannda anlaşan, ama işçi
anlaşmala rın ı yasaklatan iş verenl ere karşı; makinel erin
sayısın ı a rtı ran, ü cretl eri düşü ren, çal ışma sü resini a rt ıran,
fabrika kurallann ı giderek katılaştıran girişimcil ere karş ı
ka vga vermektedirler. K uşkusuz en şiddetli biçimleri Thermi
dor il e Konsülük arasında görül en, a ma o za mandan beri yok
da olmayan bir köylü yasadış ıl ığı, tam da yeni top rak mül
kiyeti rejimine -Devrimd en ya rar sağlayan burjuvazi ta ra
fından ihdas edilmiştir- ka rşı o rtaya çıkmışt ır; XIX. yüzyılın
baş ındaki işçi ya sadış ıl ıkla n, yeni yasal emek sömü rüsü reji
mine ka rşı o rtaya çıkm ışt ır: makine ta hribi gibi en şiddetli
leri veya işçi birlikleri kurulmas ı gibi en sü reklilerinden; işe
gitmeme, işi bırakma, serse rilik, hammaddeler ve yapılan işin
nicelik ve niteliği üzerinde sahtekarlık gibi en g ündelik olan
lanna kadar. Koskoca bir yasadışıhklar dizisi, bilindiği üze
re hem yasaya, hem de bun u dayatan sınıfa ka rşı çarpışmaya
girişil en mücadel elerin içinde yer al maktad ırla r.
Son olarak , XV I I I . yüzyıl esnasında suçl ul uğun uzman
laşm ış biçimlere yöneldiği, giderek beceri gerektiren hırs ız
l ığa yattığı ve bir bölümü itiba riyle marjinall erin , kendile
rine düşman bir topl umdan soy utlanmışla nn işi haline geldiği
doğruy sa da 35, XVl l l. yüzyılın son yılla n esnasında baz ı bağ
lann yeniden ortaya ç ık mas ına veya baz ı yeni ilişkilerin ku
rul masına tanık ol unm uştur; bu hiç d e o çağı yaşayanla rın
söyledikleri gibi halk çalkan hla nn ın el ebaşla nnın s uçl ular
olmas ından değil de, y eni hak biçimlerinin, ya sal düzenle
melerin ka hhklann ın, d evletin veya mülk sahipl erinin veya
35
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Bkz. Yukarıda -Genelleşmiş Ceza- ayınmı.

i şverenlerin taleplerinin ve daha sık ı gözetim tekniklerin in
suç i şle me fırsatlarını artırmaları ve başka koşullar altında
uzmanla şm ış suçlular alanına geçemeyecek olan b ir çok kim
seyi yasan ın öbür tarafına kaydırmasından kaynaklanmakta
dır ; bir köylü yasadışılığı Devrim'in son y ıllannda yeni mül
kiyet yasasının tabanı ü zerinde, aynı za manda a skere alın
manın redd i tabanı ü zerinde oluşarak , şiddetin i, sald ırıla 
r ın ı, h ır sızl ıklar ı ve yağmala n art ırmış ve b unla n büyük
"siyasal haydutluk " biçimlerin� kadar ileri götü rmüştür; çoğu
zaman a sıl suçlul ukla k esişen bir işçi serseriliği de çok ağır b ir
yasaman ın veya dü zenlemenin (askerlik belgesine, kiralara ,
çal ışma saatlerine , i şe gel memelere ili şkin olarak ) taban ı
ü zerinde geli şmiştir. Da ha önce ki yü zyıllar esnasında durul
ma ve birbirlerinden ayr ıl ma eğ ilimindek i k oskoca bir ya
sadışıl ıklar dizisi, şi mdi yeni bir tehdit oluşturma ü zere bir
bi rlerine sık ı sık ıya sar ıl ma eğilim ine girmi şe be n zemekte d i rler.
ik i yü zy ıl ara sındaki g eçi ş döneminde, halk yasad ışıhk
la nnın üçlü genelleşm esi (ve problematik olan ve ölçülmesi
ge reken niceli k.sel bir yayıl man ın d ışında ): bunların genel b ir
siya sal ufka dahil ol maları; b unlar ın toplum sal mücadele
ler le açıkça bü tünleşmeleri; çeşitli ilkel b içim ve dü zeylerin
arasındak i ile tişimi söz konusud ur. K uşkusuz bu sü reçler tam
bir gelişme g öste rmem işlerdir; ayn ı anda hem siyasal, hem de
toplumsal olan k itlesel b ir yasad ışıhk ke sinlikle XIX. yüz
y ıl ın ba şında oluşm uş değild ir. Ama b unlar dağ ın ık o1ma
larına ve taslak hal indek i biçimlerine rağ men, hep si de suçlu
ve isyan k!r sayılan b ir halk taba kasından d uy ulan büyük
kor kuya, imparatorluk döneminden Tem m uz m onarşisine ka
dar yasak oy uc ula rın ve insan haklar ı savun uc ular ının veya
işçi haya hnı ara şt ıranla rın söylem in i dolduran barbar , ah
ilk d ışı ve yasad ışı sınıf e fsanesine dayanak olacak kadar
vurgulu olm uşlard ır. XVIII. yüzyıl ın ceza teorisine çok ya
bana olan b ir dizi iddianın ar kasında işte b u sür eçler yer al
ma ktad ır : suç çıkar veya tutkulann bütün insanların kalb ine
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na kşettiği potansiyel bir d urum değil de , hemen hemen yal
nızca belli bir sınıfa özgü olan bir olgudur; eskiden bütün to�
l umsal sını flarda rastlanılan suçl ulann b ugün "hemen hemen
he psi topl umsal düzenin en arka sıralanndandır'-36; "Katille
rin, canilerin , hırsızlann ve hainlerin onda dokuzu topl umsal
taban d ediği miz y,rden çıkmadırlar "37; suç topluma yabancı
kılmaz, onun yerine toplum içinde bir yabancı gibi olunduğun
da, Target'nin sözü nü ettiği şu "yozlaşmış sınıf'a, "günahlann
bu d urumla mücadele etmek isteyen cömert niyetl ere engel
çıkardığı, sefalet yüzünden yozlaşmış" sınıfa mensup olduğun
dan 38 ötü rü suçl u ol un maktadır; bu koşullarda yasanın herke
sin adına herkes iQn yapıldığına inanmak ikiyüzlülük v eya
sa flık olacaktır; yasanın bazıları için yapıldığını ve başka
lanna yönelik old uğunu kab ul etmek daha te mkinli olacaktır,
yasa ilke olarak tüm yurttaşlan bi rşeyl ere zorlamakta , ama
esas o lara k en ka laba lı k ve en ca hi l sını flara hitap etmek�
dir; siyasal ve ya medeni yasalarda old uğunun tersine, bunla
rın uyg ulanması da herkesi il gilendirmemektedi �, mahke
melerde topl um un tü mü bir üyesini yargılama makta, düzeni
ko rumakla görevli bir toplumsal. kategori, karışıklık çıkart
maya yönelik bir diğerine yaptınm uyg ulamaktadır : "Yargı
· ıama yapılan , hap sedilen , öldü rülen yerleri dolaşınız ... Her
yerde bir olg u bizi çarpmaktadır; her yerd e, biri hep itham
edenlerin ve yargıçların kürsüsünde oturan, diğeri de k uş
kul ular veya itha m edilenler sırasıda yer alan, i yice farklı
iki sını f insan görüyorsunuz", bu durum son unc ulann gelir ve
eğitim eksikliğinden ötü rü, "yasal dürüstlük sınırlannın için
de kalmayı bil memeleri "nden 40 ka ynaklanmaktadır; öylesine
ki, evrensel olmak isteyen yasa dili bu d urumdan ötü rü onlar
için uyg unsuz ol maktadır; yasanın etkin olmasının gerekme36 Ch. Comte, Trııiıt ık ligWııtioıı, 1834, s. 45.
37 H. uıuvergne, Les fo-�ts, 1841, s. 337.
38 E. Buri, De 14 misbt ıus dııssn 14borindes m Angleturt el m Frtıııu,
1840, il, . 391 .
39 P. Rossi, Trııiıt de droit 'PfflAI, 1829, 1, s. 32.
40 Ch. Lucas, il, s. 82.
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sine rağmen, b ir sınıfın kend in ink iyle ne aynı f ik irlere, ne de
aynı kel imelere sah ip olan d iğe r b ir sınıfa çek tiği b ir nutuk
tan ibare t olarak kalmak tadır : "Oysa bizim namusluluk tas
layan, hor gören ve e tike t düşkü nü olan d illerim izle kend imi
zi hallerin, meyhanelerin, pana yırlann fak ir, düzensiz, ama
canlı, samim i, resimsel lehçeler inden başka b irşcyi h iç duy
mamış olanlara anla tmamı z mü mkün müdür ... Suç işlemeye
karşı dirençle ri daha düşük ola n e ğitims iz zih inler ü zerinde
daha e tk in b ir şek ilde işleyec ı:?k yasaları kaleme alırken
hangi d il ve hangi yön tem kullanılmalı ?'°' 1 • Yasa ve adale t,
gerekl i sınıf sime trisizlikle rini ilan e tmede tereddü te düşme 
mek ted irler.
Eğer durum böyleyse, hapishane "başarısızlığa uğrarken"
görünüşte amacından sapmamış tır ; tersine, ayn b ir yere konul
masına, açığa çıkar tılmasına ve nisbcten kapalı ama nüfu z
edilebil ir bir or tam olarak örgü tl enmes ine olanak verdiği özel
b ir yasadışılık b iç im ini d iğerle rinin arasında öne çıkardığı
ölçüde bu amacına ulaşmış hr . Hapishane gö ze ba tan, vurgulu,
bell i b ir düzeye ind irgenmes i olanaksız ve gizlice yararlı -ay
nı anda hem başkaldırıcı, hem de itaa tkar - b ir yasadışılığın
yerl eşik hale gelmesine ka tkıda bulunmak ta ; simgesel olarak
d iğer hepsin i ö zetl iyora benzeyen, ama hoşgö rü gös te rilmek
is tenilen veya zorunda olunan diğer heps in i karanlık ta bıra 
kan b ir yasadışılık biçimini resme tmek te , soyu tlamak ta, vur
gulamak tadır. Bu b iç im esas olarak suçluluk adı ve rilenidir.
Burada, cezalandırma aygı tının temsil e ttiği tehl ik eden ötü
rü, hap ishane aracılığıyla yoke tmeyi denemek zorunda oldu 
ğu, yasadışılığın en yoğun ve en zararlı b içim ini görmemek
gerek ir ; bu yasadışılık b iç im i daha çok , yasadışılıkların
fark hlaş tırılmalarına, dü zenle r.m eler ine ve dene tlenmele 
r ine olanak veren cezalandırma sis temin in (ve hap sederek ce
zalandırmanın) b ir sonucudur. Suçluluk kuşkusuz yasadışılığın
b iç imlerinden b irid ir ; her halü karda kökleri oradadır; faka t
41 P. Rossi, s. 33.
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tüm dallanyla birlikte "hapsetme sisteminin kuşattığı, parça
ladığı soyutladığı, nüfuz ettiği, örgütlediği, belli bir yere ka
pattığı ve diğer yasadışılıklann karşısında ona alet olma
gibi bir rol verdi� bir yasadışılıktır. Kışacası, hukuki muha
lefet yasallık ile yasadışı uygulamanın arasından geçiyorsa,
stratejik muhalefet de yasadışıhklar ile suçluluğun arasından
geçmektedir.
Hapishanenin suçlan azaltma işinde başarısız olduğu
saptamasının yerine herhalde, hapishanenin özelleşmiş bir
tip olan, yasadışılığın siyasal ve ekonomik olarak daha az
tehlike arzcden -limitte kullanılabilir olan- biçimi olan suç
luluğu üretmekte; görünüşte marjinalleştirilmiş, ama merkezi
olarak denetlenen suçlular ortamını üretmekte; suçluyu pato
lojik hale getirilmiş özne olarak yaratmakta çok başanlı

olduğu varsayımını ikAmc etmek gerekmektedir. Hapisharı�

nin baş.ansı: yasa ve yasadışılıklar çevresindeki mücadelede
bir "suçluluğu" özelleştirmek. Hapsetme sisteminin ihlalcinin
yerine "suçlu"yu nasıl geçirdiği ve aynı zamanda koskoca bir
mümkün bilgi ufkunu hukuki uygulamanın üzerine nasıl iğne,:
lcdiği görüldü. öte yandan, suçluluk-nesne'yi oluşturan bu sil
�. yasadışılıklan çözüp, onlann içinden suçluluğun birleşme
noktasıd ır: onlara birbirlerini karşılıklı olarak güçlendirme,
suçluluğu ihlalin arkasında nesnelleştirme, suçluluğu yasadı
şılıkların hareketi içinde sağlamlaştırma olanağı vermekte
dir. Öylesine bir başan ki, bir buçuk yüzyıllık "başansız
lıklar"dan sonra hapishane hlll vardır ve aynı ha yasız
sonuçlan üretmeye devam etmektedir.

***

Hapsederek cezalandırma kapalı, a yrılmış ve yararlı
bir yasadışıhk imal edecektir -uzun ömürlü olması kuşkusuz
buradan kaynaklanmaktadır-. Suçluluk akımı, onu cezalandı
nrken ıslah etmeyi başaramayan bir hapishanenin yan ürünü
olmayacakbr; bu, yasadışı uygulamalan yönetmek için on
lann baZJlannı, esas parçalanndan birini hapsetmenin oluş-
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turacağı bir "cezalandırma-yeniten üretim" mezanizması için
de kuşatacak olan bir cezalandırma sisteminin dolaysız sonucu

olacaktır. Ama hapishane mücadele ettiği düşünülen bir suç•

tuluğun imalatını neden ve nasıl davet etmiştir?
Kapalı bir yasadışılık gibi kurulan bir suçluluğun yerle
şik hale gelmesi, fiili durumda belli avantajlar sunmaktadır.
öncelikle onu denetlemek mümkündür (birC?yleri saptayarak,
gruba çekirdek sağlayarak, karşılıklı bir hafiyelik örgütle
yerek): her zaman yayıl maya yatkın rastlantılara tabi bir
yasadışılık uygulayan bi r halkın vC?yahut geçişlerine? veya
koşullara göre işsizleri, dilencileri, toplumdan sapanlan dev
şiren ve bazen de korkutucu yağma ve ayaklanma güçleri oluş
turacak kadar şişen -bu durum XVI II . yüzyılın sonunda görül
müştür- şu dengesiz serseri çevrel erinin belirsiz kaynaşma
sının yerine, sürekli gözetim altında tutulabilecek, nisbcten
kısıtlı ve kapalı bir birey grubu ikAme edilmektedir. Bunun
dışında, kendi üzerine kapanmış olan bu suçluluğu en az teh
likeli yasadışılık biçimlerine yöneltmek mümkündür: dene
timlerin baskısıyla toplumun sınınnda tutulan, narin varo luş
koşullarına indirgenen, onu destekleyebilecek bir halkla (es
kiden kaçakçılar veya bazı haydutluk türleri için olduğu
gibi)42 bağlantısı olmayan suçlular, kaçınılmaz olarak hiçbir
cazibesi olmayan, siyasal olarak tehlikesiz ve ekonomik ola
rak etkisiz, yerelleşmiş bir suçluluğun içinde kalmaktadırl ar.
Öte yandan bu yoğunlaşmış, denetim altında ve silahsız ya
sadışılık doğrudan yararl ıdır. Diğer yasadışılıklara nazar.an
yararlı olabilir: onların yanında soyutlanmış olarak, kendi iç
örgütlenmelerinin üzerine kapanmış olarak, ilk kurbanlarının
-sıklıkla fakir sınıflar olduğu şiddete dayalı bir suçluluğa yö
nelik olarak, her bir yandan polis tarafından çevrelenmiş o�a
rak, uzun hapis cczalannın, sonra da ebediyen "uzmanlaşmış"
bir hayatın hedefi o larak suçluluk, tehlikeli ve c;oğu zam.a n
hasım o lan diğer alemi, cari yasadışı uygulamaları (küçük

.

42 E. J. Hobsbawm, Ln &rıdits, Fra. çev., 1972 .
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kurnazlıklar, küçük şiddet hareketleri, yasanın gündelik red
di veya ihlali) kilitlemekte veya en a zından oldukça düşük
bir düzeyde tutmakta, bunların geni ş ve aşikAr biçimlere açıl
malarını engellemektedir; sanki eskiden örnek olma rolünün
azap çektirmelerin görkeminden beklenmesi gibi, şimdi de bu
rolün cczalann sertliğinden çok, bizzat suçluluğun görünür, vur
gulu mevcudiyetinde aranması gibi: suçluluk diğer halk ya
sadışılıklarından farklılaşarak, onlara ağır basmaktadır.
Fakat suçluluk bunun dışında dolaysız bir kullanıma da
uygundur. Akla sömürgeleştirme örneği gelmektedir. .A ncak en
inandırıcı olanı bu değildir; nitekim Restorasyon döneminde
suçluların sürgüne yollanmalarının Mebuslar Meclisi veya Ge
nci Meclisler tarafından defalarca talep edilmiş olmasının
esas nedeni, hapiste tutma aygıtının bütününün gerektirdiği
maJi yükün hafülctilmcsinin isteniyor olmasıydı; ve Temmuz
mona rşisi döneminde, suçlulann, disiplinsiz askerlerin, fahi
şelerin ve bulunmuş çocuklann Cezayfr'in iskAnına katılabil
meleri için yapılmış olan bütün tasarılara rağmen, bu durum
sömürge forsa zindanları kuran 1 854 yasası tarafından resmen
reddc:?dilmiştir; fiili durumda Güyana'ya veya daha sonra
Yeni Kalcdonya'ya yönelik sürgünler, mahkümlann cezala
rını çektikleri sömürgede, en azından hapiste kaldıklan sü
reye eşit bir süre kalma zorunluğunun getirilmiş olmasına
rağmen (hatta bazı durumlarda burala rda hayatlan boyunca
kalmak zorundaydılar), gerçek bir ekonomik önem kazana
mamı şlardır43. Fiili durumda su�luluğun aynı anda hem ayn,
hem de komuta edilebilir bir ortam olarak kullanılması özel
likle yasallığın marjlannda gerçekleştirilmiştir. Yani, gerek
tirdiği tüm gözetim altında tutmalarla birlikte, suçluluk ha
linde örgütlenmesinin itaakArlığı güvenceye aldığı bir cins
bağımlı yasadışılığın da XIX. yüzyılda yerleştirildiği yerde.
43 SürgQn ıorunu hk. bkz., F. de BarW-Marbols, Obstrmtions sıır ks DOkS ü
4 1 conuils glnir,wıt ve Blossevllle Ue La Pllorgerie arasında Botany
Bay'e Ulşldn tartışma. Burf, albay Muengo ve L. de Cam�, üzayir'ln
suçlular ıuafından lsklnı pro}esl yapanlar arasındadırlar,
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Egemen olunan yasadışılık olan suçluluk, egemen gruplann
yasadışılıkları için bi r ajandır. XIX. yüzyılda fahişelik
ağlarının kurulması bu konuda karakteristiktir": polisin ve
sağlık örgütünün fahişeler üzerineki denetimi, bunlann hapis
haneye düzenli olarak girip çıkmalan, büyük ölçekli genel
evlerin örgütlenmesi, fahişelik alanında titizlikle sürdürülen
hiyerarşi, bu çevrenin suçlu-muhbir tarafından çerçevelen
mesi, bütün bunlar gide?rek daha da ısrarlı hale gelen gündelik
bir ahlAkçılığın yarı-ycraltı'na ittiği ve doğa� olarak pahalı
hale getirdiği bir cinsel zevkten elde edilen muazzam kar
ların, koskoca bir aracılar dizisi tarafından kanalizc cd ilme
sine ve ele geçirilmcsi:ne olanak sağlamaktaydı; bir zevk fi
yatının oluşumunda, bastırılmış cinselliğin kAnnın oluşu
munda ve bu kJnn ele geçirilmesinde suçlular ortamı, di kkatli
bir püritanizmle şuç ortaklığı içindeydi: yasadışı uygulama
lar üzerinde gayrimeşru bir vergi memuru 45 • Silah kaçakçılığı,
yasaklandığı ülkelerde içki ticareti veya daha yakın tarih
lerdeki uyuşturucu ticareti, bu "yararlı suçluluğun" işleyişini
aynı şekilde· göstereceklerdir: yasal bir yasağın varlığı, onun
etra(ında yasadışı bir uygulama alanı oluşturmakta, bu alan
kendileri de yasadışı olan, ama suçluluk hakkında örgütle
meleri nedeniyle komuta edilebilir kılınmış olan unsurların
-

44 . ilk aşamalardan biri, polis deneti mi altı nda hoşgOrü evlerinin
örgütlenmesi oldu (1823,), bu da 14 Temmuz 1741 tarihli yasa ho.kümlertnl
geniş Olçckte aşıyordu (genci evlerin gözetimi). Bu konuda bkz., Polis
müdürlüğQ elyazmalan dcrleme!51 Q0-26). Özellikle polis müdürünün 14
Haziran 1 823 lırihU gfflelgesl: "gcmcl ev ıçılmııı, kamu ıhlAkını ilgi
duyan herkesi doAıl olarak rahat.sız etmelidir; polis komiseri bayların
kendi bölgelerinde bu evlerin açılmasına tüm g(lçlcriyle ka111 çıkma·
lanna ı,ışırmıyorum . . . Polis eğer fahişeliği, üzerinde ıablt ve tek.düze bir
etkisinin olacağı ve gözetiminden kaçamayacak hoşgörü evlerinıe kapat·
mayı başarabllıeydl, kamu düzenine çok daha özen gOstcrdlA'ne lnanabl·
lirdi.
45 Paren t-Ouchatelet, PrrHtiruriıon ı PııriJ, 1 836 adfı kitabı, pollıln ve cez.
kurumlannın patronluğunda ıuçlu çevreler Ue fahlfcllk arasındaki bu
ballanbnın tanıklıjı oLarak okunabilir. ABD'ye yeleıen ve bütaııü itiba
riyle pyrimetnı kazanç edinmede ve ıtyuaJ amaçlar doğnıltuswıda kul·
lanılan halyan ınafyas.ı, h,alk kökenli bir yaıadışıbğın ı6mürg.eltŞtlrll
meslnln iyi bir Omeğldlr.
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a racılığıyla denetlenebilir ve kAr sağlanabilir hale gelmek
tedir. B u, yasad ışıhklan yönetmey e ve sömürmey e yarayan
bir a lettir.
Bizzat iktida nn icra edilmesinin kendi etra fına top la
d ığ ı yasad ış ılık için d e bir aletti r. Suç lula nn siyasal kul
lanımı -muhbir, h a fiye, tah rikçi o la rak-, xrx. y üz yıldan
ö nce çoktan yerleşik hale gelmiştir". Fakat Devrim'den sonra
bu uyg ula ma tamamen başka boyu tlar kazanmış hr: siyasa l
pa rti le r ve işçi birlikle rind e p ro paganda çekirde kleri kurma,
g revcilere ve ayaklananla ra karşı ç ete le r o luşturma, bir alt
polis ö rgütü kurma -bun la r y � sal polisle ilişki halinde ça
lışma kta ve limitte bir cin s para le l o rd u o luş turmaya hazır
o lma ktadırla r-,- iktidarın b ütün b ir yasallık-dış ı iş leyişi bir
pa rça sı iti bariyle, suçlula nn oluş turd uktan manevra edilebi
lir kitle ta ra fından sağ lanmış br: ye ra ltı polisi ve iktidann
y ede k o rdusu. Fransa'da bu uygulama la nnda çiçe k açm ışa
bcn zem ektcdirle r47• Hapishane üzerinde merkez lenen bir ce
zaland ırma sistemiy le sağlamla şan suç luluğun, yasad ış ıhğın
egemen sın ıfın kar ve gay rimeş ru iktidar d evreleri lehin e
döndürülmesini temsil ettği söy lenebilir.
Soyutlanmış ve suçluluk üzerinde yeniden biçimlendiril
miş bir yasad ış ılığın ö rgütlenmesi, polis d enetimlerinin ge
lişmesi o lmadan mümkün o lamazd ı. Ha lkın genel olarak gö- ·
zetim a l hnda tutulması, "sessiz, esrarlı, fa rkedilmeyen" dik
kat ... ·ha kılmetin her zaman açık o lan ve b ütün yurttaşla n
a yınmsız gözetim altında tutan gözü, ama bu nedenden ö türü
h erhangi bir baskı a lbna a lma yön temi ge tirme k zo runda
ka lma maktad ır... Bu gözetimin ya sada yazılmış o lmaya ih 46 Suçlulann polis g6zetimi ve 6zellilde de siyasal g6zetim konusundaki bu
rolleri hk. bkz., Leınalre tarafından yazılan muhbra. 9Muhblrler, kendi
leri i(in ııo,g6nl bekleyen· kqilerdir; bunlar ·oıapn olarak. kendilerin
den de beter olmlan yakalatan k6tu uyruklaıdır. Usteli.k kQçQdik bir ne
denle bile polis fişne bir kez ge9!II biri, artık bir daha gOz lınönden uz.ak
tutulııwnaktadır.
47 K. Man:, u 18 Bnuuitt b Loı,iı,-�polltnı Boıvpıru, Ed. Sodales, 1 969,
s. 7�78.
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tiyacı yoktur'°"'. Serbest kalan mahk6mlar ile ağır suçlardan
ötürü adalet önünden daha önce geçmiş bütün kişiler için 1810
yasası tarafından öngörülen özel gözetim, bunlann toplumun
huzuruna tekrar kastettiklerinin yasal olarak düşünüldüğü
anlamına gelmektedir. Fa�t, hemen hepsi eski suçlular olan
ve bu sıfatlanndan ötürü polis denetim altında bulunan hafi
yeler ve muhbirler aracılığıyla, tehlikel� sayılan ortamlar
ve gruplar da gözetim alhnda tutulmaktadırlar: polis göze
timinin diğerleri arasında bir nesnesi olan suçluluk, bu göze
timin ayncalıklı aletlerinden biridir. Bütün bu gözetimler,
kısmen resmi, kısmen gizli olan bir hiyerarşinin oluşturul
masını gerektirmektedir (Paris polisinde esas olarak "güven
lik masası", "gizlenmeyen ajanlar"ın -müfettişler ve onbaşı
lar- dışında, cezalandınlma korkusuyla veya bir ödülün ca
zibesiyle hareket eden "gizli ajanlar" ve muhbirler içermek
teydi)49. Bu gözetimler aynca, merkezini suçlulann saptan
ması ve ki mliklerinin belirlenmesinin oluşturduğu bir belgesel
sistemin düzenlenmesini de gerektinnektedirler: ağır ceza
mahkemesi kararlannda veya tutuklama emirlerinde zorunlu
eşkal, hapishane tutuklama tezkereleri sicili.erine aktanlan
bilgiler, ağır ecza mahkemeleri ve ceza mahkemelerinin si
cillerinin kopyalannın her üç ayda bir adalet bakanlığı ve
emniyet gmel müdürlüğüne gönderilmesi, bir süre sonra i9şleri
bakanlığında bu sicilleri düzene sokan alfabctık bır sıcıl!n
oluşturulması, 1833'e doğru "doğabilimcilerin, kütüphaneci
lerin, toptancı tüccarlann, iş adamlannın" yöntemlerin� uy
gun olarak, yeni verileri kolaylıkla eklemeye olanak veren
ve aynı zamanda aranan kişinin adının olması halinde ona
ilişkin tüm bilgileri sağlayan bir kişisel fişler veya bültenler
sisteminin kurulması 50 • Suçluluk sağladığı gizli ajanlarla,
48 A. Bonneville, On iıuıiıuıioru annplhnnıınin 4u sysıbıu phıiıtncin,
1847, s. 397-399.
49 Bkz., H. A. Fregler, us Oasse:s üıı�. 1840, 1, s. 142-148.
50 A. Bonneville, Ot rkiıliw, 1844, s. 92-93. F"� ortaya Qkınasa ve insan
bilimlerinin kwulması: tarih9lerin pek kutlaınadıklan bir icad daha.
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ama aynı zamanda olanak verdiği genelleşmiş çerçevele
meyle, halk üzerinde sürekli bir gözetim aracı olmaktadır:
bizzat suçlular .aracılığıyla, toplumsal alanının tümünün de
netlenmesine olanak veren bir aygıt. Suçlul uk siyasal bir
gözlemevi olarak işlev görmektedir. istatistikçiler ve sosy�
loglar, polislerden çok sonra, bunu kendi hesaplarına kul
lanmışlardır.
Fakat bu gözetim ancak hapishaneyle eş.leşerek işleye
bilmiştir. Çünkü hapishane bireylerin serbest bırakıldık
larında denetlenmelerini kolaylaştırmakta; çü nkü muhbirle
rin devşirilmelerine olanak vermekte ve karşılıklı ihbarlan
artırmakta; çünkü yasa ihlallerini birbirleriY,e temasa geçi
rerek, kendi üzerine kapalı, ama denetlenmesi kolay bir suçlu
ortamının örgütlenmesini hızlandırmaktadır: ve hapishane
nin yol açtığı tüm yerlcşikliktcn kopuşlar (işsizlik, ikame
yasağı, zorunlu ikamet, gözetim altı), eski mahkiımlann ken
dilerine yüklenilen işleri kabul etmelerine neden olmaktadır.
Hapishane ve polis ikiz bir düzenek oluşturmaktadırlar; bu
ikisi birlikte, suçluluğun yasadışılıkların bütün alanı içindeki
farklılaştınlmasmı, soyutlamasını ve kullanılmasını sağla
maktadırlar. Polis-hapishane sistemi yasadışılıklann için
den kullanılabilir bir suçluluğu koparmaktadır. Bu, kendine
özgü olan yanıyla birlikte sistemin bir sonucudur, ama aynı
zamanda onun bir çarkı ve aleti haline de gel mektedir. Öy
lesine ki, üç terimi (polis-hapishane-suçluluk) birbirinden
destek alan ve kesintisiz bir akım oluşturan bir bütünden söz
etmek gerekmektedir. Polis gözetimi hapisha neye yasa ih

lalcileri sağlamakta, o bunlan polis denetimler:inin hedefleri

ve yardımcıları olan ve aralarından bazılarını düzenli ola
rak hapishaneye geri gönderdiği suçlular hal ine dönüştür
mektedir.
Bütün yasadışı uygulamalan tahrip etmeyi hedefleyen
ve bunu yapmak için, eylemi boyunca "suçluluğun" ele avuca
gelmeyen tortusunu arkasında bırakma pahası na polisi yar
dımcı ve hapishaneyi de cezalandırma aygıtı olarak kulla358

nacak bir ceza adaleti yoktur. Bu adalette, yasadışılıklann
farklılaştıncı bir denetimini görmek gerekir. Suç adaleti, ona
nazaran yasal güvence v,e aktanrn ilkesi rolünü oynamakta
dır. Suç adaleti diğer parçalan (onun alhnda değil de, yanın
da olan parçalan) polis, hapishane ve suçluluk olan, genel bir
yasadışılıklar ekonomisinin bir menzilidir. Adaletin polis
tarafından kabının dışına çıkartılması, hapishane kurumunun
ad aletin karşısına çıkard ığı atalet gücü yeni birşey değildir,
ama iktidann kireçlenmesinin veya tedrici bir yer değiştir
mesinin sonucu da değildir; bu modem toplumlarda cezalan
dırma mekanizmalannı vurgulayan yapılann bir özelliğidir.
Yargıçlar ne derlerse desinler, ceza aygıtı tüm gösteri aygı
tıyla birlikte, suçluluk ile polisi dişliler halinde birbirlerine
bağlamayı hedefleyen, yan yarıya karanlık ic;inde yer alan
bir denetim aygıtının talcl>ine cevap vermek ic;in kurulmuştur.
Yargıçlar bu aygıtın şöylesine bir ayak direyen memurlan
dır5 1 . Suçluluğun oluşumuna, yani yasadışılıklann farklılaş
tırılmasına, bunlardan bazılannın egemen sınıfın yasadışı
lığı tarafından denetlenmesine, sömürgelcştirilmcsine ve kul

lanılmasına olanakları ölçüsünde yardım etmektedirler.

XIX. yüzyılın ilk otuz veya kırk yılı içinde gelişen bu
sürece iki kişi tanıklık etmektedir. Önce Vidocq. Bu kişi önce
eski yasadı$ılıklann adamı52, yüzyılın öteki ucunun bir Gil
Blas'ı ve çabucak daha kötüye kayan biri olmuştur: huzursuz
luklar, maceralar, c;oğu zaman kurbanı olduğu aldatmacalar,
51

S2

Yasa adamlarının bu işleyiş içinde )'CI' almaya dirmmelcrine ilişkin �k
erken tanıklıklar daha Restorasyon'dan itibarm vardır (bu da onun geç
bir olgu ve tepki olmadıtı na kanatlamaktadır.) Özellikle, Napolron
dönemi polisinin tasfi)·esi \•eya daha doğrusu, ymidm kullanımı soNn
9kartmışbr. Ama zorluklar uzun sürmemiştir. Bkz. Belleyme'irı t825'te
görevlerini duyurduğu ve 6nccllcrinden farklılaşmanın yolunu aradığı
söylev: -Yasal yollar bize açıktır. Yasa okulunda yetişen, �k yüce blr
yargıçlık okulunda eğitilen . . . bizler adaletin yardımalanyız.,. Bkz.,
Hisıoire ü l 'Aılministratiorı ü M. � Belleyr,u; aynca bkz., Molaıe, De
lil,,nıl, adb �k ilginç risale.
Ayn ca, Histoin de Vidoaj racontit pır IMi-ıııhııt"den çok, kendi adıyla
yayınlanan Mbrıoires·a bkz.

ı.
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kavgalar ve düellolar; birbiri peşi sıra askere almalar ve
kaçmalar, fahişelik, kumar, yankesicilik, bir süre sonra da
büyük haydutluk ortamıyla tanışmalar. Fakat bizzat c;ağdaş
lannın gözünde sahip olduğu adeta efsanevi önem, belki de
allanıp pullanmış olan bu geçmişe dayanmaktadır; hatta ta
rihin ilk kurtarmalık ödenen veya sahn alınan eski bir pran
ga mahkümunun polis şefi olmasına bile dayanmaktadır: bu
önem suc;luluğun onun kişisinde, ona karşı ve onunla birlikte
çalışan bir polis aygıtı için hem nesne, hem arac; olma gibi iki
yanlı statüsünü göze görünür bir şekilde kazanmış olmasından
kaynaklanmaktadır . .Yidocq, diğer yasadışıhklardan kopan
suçluluğun iktidar tarafından kuşatıldığı ve tersine döndürül
düğü anı belirlemektedir. Polis ile suçluluğun dolaysız \4C.? ku
rumsal birleşmeleri işte bu sıralarda meydana gelmiştir .
Suçluluğun iktidann dişlilerinden biri haline geldiği endişe
verici an. Eski dönemleri, her adaletin kaynağı olan, ama
suçlarla lekelenmiş canavara benzeyen kralın çehresi doldur
n.uştu; şimdi ortaya başka bir korku, yasayı egemen kılan
larla onu çiğneyenler arasındaki gizli ve karmaşık anlaş
madan kaynaklanan bir korku çıkmaktadır. Hükümranlığın
aynı �işide iğrençlikle karşılaştığı Shakespearegil çağ sona
ermiştir; kısa bir süre sonra polisin gücünün ve suçun iktidar ile
kurduğu suç ortaklıklarının gündelik melodramı başlaya
caktır.
Vidocq'un karşısında, çağdaşı Laceraire. Suç estetikçile
rinin cennetindeki ebediyen vurgulu mevcudiyeti şaşırtıcıdır:
tüm iyi niyetine . rağmen, tüm yeni yetişmekte olanın heves
karlığına rağmen, hiçbir zaman büyük bir suç işleyememiş,
işlediklerini de beceriksizce yapmıştır; koyunluğundan o ka
dar kuşku duyulmaktadır ki, yönetim onu öldürmeye kalkışan
Force mahpuslanna karşı korumak zorunda kalmıştırı;3, ve
idamından önce ona büyük bir şenlik yapan Louis Philippe
Paris'inin kibar çevreleri olmuştur; bu öylesine bir şenlik
53 itham Canler tarafından biçimsel olarak yeniden ele alınmıştır, Mi
moirts, 1 968 yen. yay., s. 1 5.
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olmuştur ki, daha sonradan ortaya çıkan çok sayıdaki edebi

hortlatmalar onun yanında yalnızca akademik bir saygı sun
madan ibaret kalmışlardır. Şanı suçlannın çapına, ne de bun
lann tasarlanışındaki sanata birşey borçludur; bunlann uygu
lanışındaki başansızlık şaşırtmaktadır. Fakat bu şan, varo
luşu içinde görünür olan oyuna ve yasadışılık ile suçluluk
arasındaki söylevlerine çok şey borçludur. Dolandırıcılık,
askerden kaçma, arakçılık, hapishane, hücre dostluklarının
kurulması, karşılıklı şantaj, başansız sonuncu cinayet girişi
mine kadar tekrarlanan suçlar, Lacenaire "suc;lu"nun t_ ipidir.
Fakat Lacenaire kendinde, daha yakın tarihlere kadar teh
ditk.Ar olmuş olan bir yasadışılıklar ufkunu, en azından potan
siyel olarak taşımaktaydı: bu iyi bir kolejde eğitilmiş, konuş
masını ve yazmasını bilen, iflas etmiş küçük burjuva, bir kuşak
önce devrimci, jakoben, kral katili olabilirdi54 ; Robespierre'in
çağdaşı ol.saydı, yasaları reddetmesi dolaysız olarak tarihsel
bir alana etki ederdi. Yaklaşık olarak Julien Sorcl gibi 1800'
de doğmuştur, kişiliği olanaklarının izlerini taşımaktadır;
ama bu olanaklar hırsızlık, cinayet ve muhbirliğe yönelmişler
dir. Bütün bu potansiyel durumlar, çok düşük çaplı bir ·suçluluk
haline gelmişlerdir: Laccnaire bu anlamda, güven verici bir ki:
şidir. Ve bu potansiyel durumlar, onun suç teorisine ilişkin ola
rak tutturduğu söylemin içinde yeniden ortaya çıkmakta
dırlar. Lacenaire ölüm anında, suçluluğun yasadışılık üzerin
deki zaferinin dışavrumu veya daha doğrusu bir yandan suç
luluk tarafından müsadere edilen, öte yandan da bir suç este
tiğine, yani ayncalıklı sınıfların bir sanatına doğru yatırılan
bir yasadışılığın biçimi olmuştur. Lacenaire'le aynı dönemde
suçluluğu kapalı bir denetlenebilir olarak kurarak, ve ikti
darın meşru yasadışılığı haline gelen koskoca bir suça yönelik
uygulamayı polis tekniklerine doğru kaydırarak, bu suçlu
luğun kendi üzerine kapanmasına olanak veren Vidocq arasın54

Lacenalre'ln çağdaşlarının gözünde ne olmuş olabileceği konusunda bkz.,
M. Lebailly, Mlmoius (Lacenaire'inkiler), 1968, s. 297-304 yayını nede
niyle düzenlenen dosya.
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da paralellik vardır. Paris burjuvazisinin Lacenaire'e şenlik
düzenlemiş olmasının, hücresinin ünlü ziyaretçilere açılma
sının. hayatının son günlerinde bir saygı çemberiyle çevre
lenmiş olmasının. suç ortağı François'yı darağacına yollamak
için mahkemede herşeyi yapmış olan bu adamı yargıçlardan
önce Force hapishanesi sakinlerinin öldürmeye kalkışmasının
bir nedeni vardır: suçluluk halinde tabi kılınmış ·ve söyleve
dönüştürülmüş -yani iki kere zararsız hale getirilmiş- bir ya
:ııcıJı�ılığııı �i mg'-�I çehresi kullcını1wklcıyd1; burjuvcızi henüz
bu kaynağı tüketmenin uzağındaydı. Lacenaire'in bu çok ünlü
ölümünün. siyasal şiddete açılan küçük bir suçluluğun ters
çehresini temsil eden en yakın tarihli krala saldın suçu olan
Frcschi suikastinin yankılannı kilitlediğini unutmamak ge
rekir. Bu ölümün sonuncu zincir alayının yola çıkmasından ve
buna eşlik eden çok rezil gösterilerden birkaç ay önce meydana
geldiğini de unutmamak gerekir. Bu iki şenlik tarih içinde
birbirleriyle çakışmışlardır; ve zaten Lacenaire'in suç ortağı
F rançois 19 Temmuz tarihli zincir alayının en göze batan
kişilerinden biri olmuştur55• Bu şenliklerden biri, suçlulann
çevresinde halk yasadışılıklannın yeniden canlandınlması
pahasına, antik azap çektir me ayinlerinin devamı olmak
taydı. Bu şenlik yasaklanacaktır, çünkü· caninin suçluluğunun
kendine özgü mckanı içinde yeri olmamalıdır. Diğer şenlik
ise, ayncalıklılara ait bir yasadışılığın teorik oyununu baş
latmaktaydı; veya daha doğrusu, burjuvazinin fiilen uygu
ladığı siyasal ve ekonomik yasadışılıklann teorik ve estetik
temsillerle iki katına çıkacakları anı bclirlemckteydi: Lace
naire'e ilişkin olarak d�nildiği gibi, "suç metafiziği•. Güzel
55
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1 835-36 teftişi: Baba \'e hükümdar kabllerine verilen cezalan adi ce7..a·
lar kapsı1mından çıkartan Fieschi, �ırtıa k.ırekleri hiç kuşkusuz Laa.-
naire"in parlaklığından, davasından ve Emniyet müdürünün sayesinde
(gene de sansürsüz değil) 1836"da, suç ortağı François'nın Brcsft6i pran
gAlı geçitte sonuncu büyük suç seyirlik unsurlanndan birini swunasından
birkaç ay önce ya)·ınlanan yazılanna rağmen, baba katili Rivlke"in
ölüme mahküm edilmesinin nedenlerinden birini meydana getirmiştir.
Y\153dışılıkların ve suçlulukbnn teftişi, suç söyleminin ve suç ilzmne
söylevin lehi�.

sanatlardan biri olarak cinayd 1849'da yayınlanmıştır.

***

Suçluluğun bu üretilmesi ve ceza aygıtı tarafından kuşa
tılmasını ne iseler öyle ele almak gerekir: bir kerede ebediyen
kazanılmış sonuçlar değil de, amaçlanna tamamen ulaşma
lan ölçüsünde yer değiştiren taktikler olarak ceza aygıtının
yarattığı suçluluk ile (onun suçluluğu) diğer yasadışılıklann
birbirinden kopuşu, onlara karşı dönüşü, egemen yasadışılık
lar tarafından simgeleştirilmcsi- hapishane-polis sisteminin
işleyiş biçimi içinde açıkça ortaya çıkan sonuçlar-; ancak bun
lar hep direnmelerle karşılaşmışlardır; mücadelelere yol
açmışlar, tepkileri tahrik etmişlerdir. Suçlulan içinden çık
tıktan bütün halk tabakalanndan ayıracak engellerin dikil
mesi, özellikle kentsel ortamlarda olmak üzere, çok güç bir
işti56• Bunu başarmak için uzun süre inatla uğraşılmıştır. Bir
de aynca ekonomik olduğu kadar, siyasal bakış açısından da
başat öneme sahip olan fakir sınıflann bu "ahlakileştiril
me"lerinde genel usuller uygulanmıştır (yasa sisteminin örf
lerin yerine geçmesinden itibaren vazgeçilmez hale gelen
"temel yasallık" denilebilecek birşcyin elde edilmesi; çalış
ma esnasında itaatkarlık, konut ve aile sabitliği terbiyesinin
verilmesi vs.). Halk kesimleri.nin suçlulara karşı husumetle
rini canlı tutabilmek için daha özel yollara başvurulmuştur
(eski mahkumları muhbir, hafiye, grev kırıcı veya pis işler
yaptırtılan adamlar olarak kullanarak). Kam� hukuku suçla
nyla, işçilerin siyasal statüde olduklannın kabulünü talep
ettikleri grevler, işçi anlaşmalan, işçi birlikleri konusundaki
ihlaller aynı yasama içinde birleştirilmişlerdir57 • lşçi eylem56 XVIIJ. yüzyıhn sonunda, c.olquhoun Londra gibi bir kenıte gorev yapmanın
giıQuğü hakkında bir fikir vermektedir, qp. cit., s. 299-300.
57 ·Başka hiçbir sınıf böylesine bir gözetime tabi kıbnmamışhr; serbest
bırakılan ınahkümlar ÜZerindekiyle aynı biçimde uygulanmaktadır; �
leri, şimdi toplumun tehlikeli sınıfı olarak adlanınlan kategori içine
y�leştiriyor gibidir·, L •Attlin, 5. Yıl, no. 6, Mart 1845, uşak üniforması
hakkında.

363

lerinin sıradan suçlular tarafından güdüldüğü değilse bile, en
azında harekete geçirildiği düzenli bir şeklide iddia edil
miştir58. Mahkeme kararlannda işçilere karşı çoğu z.arnan
l)ırsızlara karşı olunduğundan daha sert davrarulmışhr59•
Hapishanelerde bu iki mahkum kategorisi birbirlerine kanş
hnlmış ve kamu hukukuna tercihli bir muamele uygulanmış
tır, oysa hüküm giymiş gazeteci veya siyasal kişilerin çoğu
zaman ayn bir yere konulma hakları olmuş.tur. Kısacası,
amacı sürekli bir çahşma durumunu sürdürmek olan koskoca
bir karışıklık taktiği.
Bütün bunlara, suçlulann algılanma biçimine iyice belirli
bir tabloyu dayatmak için sürdürülen uzun bir girişim eklen
mekteydi: onları hemen yakında, her yerde mevcut ve her
yerde korkutucu olarak sunmak. Basının bir bölümünü istila et
mekte olan ve kendi gazetelerine sahip olmaya başlayan
artık gündelik suç haberleridir'°. Gündelik suç haberlerindeki
sıçrama, toplumu çevreleyen adli ve polisiye denetimler bütü
nünü kabul edilebilir kılmaktadır; bu haberler çehresi olma
yan bir düşmana karşı olan bir cins savaşı günü gününe anlat

maktadırlar; bu savaşta bu haberler gündelik alarm veya za

fer bültenini oluşturmaktadırlar. Tefrikalar halinde ve ucuz
edebiyat içinde gelişen suç romanı, görünüşte ters bir rol üst
lenmiştir. Özelli kle suçlunun gündelik ve b ildik hayatla
ilişkisi olmayan, tamamen başka bir dünyaya ait olduğunu
gösterme işlevine sahip olmuştur. Bu yabancılık önce alt ta
bakalannki ( Pan·s 'in Esrarlan, Rocambole), son ra deliliğinki
(özellikle yüzyılın ikinci yansında) nihayet yaldızlı suçun,
"üst düzey hırsızlığın''ki (A�ne Lupin). Polisiye edebiyatla
birleşen gündelik suç haberleri bir yüzyıldan daha uzun bir
süreden beri, içlerinde özellikle suçluluğun hem çok yakında,
hem de tamamen yabancı olarak, gündelik hayat için sürekli
58 Örnek oluak bkz.,

1834, s. 142.

J.

B. Monfalcon, Hisıoin üs insllTffCtiıms u Lyo,ı,

S9 Bkz., L ·�rdiu, Ekim 1&40, vtyıhut LA Frıtmıiti, Tmunuı-Ağustos, 1847.
Cauııe ıles rribıııuıa ve Coıırrin ıles tribıınıııa'nun dı� /oııırMI ıles
conc�rges.
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tehditkAr ola rak , ama k ökeni, neden leri , seferber ed ildiği
g ündelik ve egzotik ortam bakımından çok uzakta olacak bi r
şekilde ortaya çık hğı öl çüs üz bi r "s uç hikJyeleri" kitl esi
üretmişlerdir. Ona a tfedilen önem ve ona eklenen kop uk kopuk
debdebe ile, onu yücelterek ayn bir yere koyan bir hat, onun
etrafında çizilm ektedir. Çok k ork utucu ve çok yabancı bi r
alemden g el en b u suçl ul uğun içinde hangi yasadışıhk tanına
bilir ki ?. . .
Bu çok yönlü taktik sonuçsuz kalmamışhr: halk gazete
lerinin cezai çalıştırmaya ka rşı 61 ; "hapishanelerin konfo
ru"na karşı; en a ğır ve en tehlikeli işlerin mahkumlama tah 
sis edilmesi için; insan haklan savunuculannın suçl ulara aşın
ilgi göstermelerine karşı; suçu yücelten edebiyata karşıı62 gi 
ri ştikleri kampan yala r bun u kanıtlamaktadır; genel ola rak
büt�n işçi ha reketlerinde, eski kamu hukuk u suc;lan na ka rşı
duyulan güvensizlik de bun u kanıtlamaktadır. Michel e Penot
"XX. yüzyılın şafağında duva rlann en kibi rlisi olan küçüm 
senmeyle çevrel enmi ş ol an hapishane, halkın t utmadığı bi r
hal kın üzerine ka panma i şini tamamlamıştır·o63.
Ancak b u taktik zafer kazanmanın veya h er hal ükArda
suçl ular ile halk tabakala n arasında k esin bi r k op uş meyda 
na getirm enin uzağındadır. Faki r sınıflann yasa ihlaliyle
olan ilişkil eri, p rol eta rya ile kentsel aşağı taba kala r a r.asın
daki ka rşılıklı d urum incelenmeyi beklemektedir. Faka t bir
şey k esindir: s uçl ul uk ve baskı 1830-1850 i şçi hareketi içinde
61

Bkz., L •A tditr, Haziran 1 844. Mahkümların ·sağlık.sız ve tehlikeli
çal�ar·a verilmeleri Mdm.iyle Paris belediye meclisine verilen di
lekçe; gazete Nisan 1 845"te, çok sayıda mahkumun kanalizasyon ça
lışmıJan sırasında hummadan öldüğü Brotanyı deneyini zikretmekte
dir. Kasun 1845"te, mahkümlar neden ava veya iistübeç işlemeınckt�
ler?. . . Aynca bkz, 1 844-45 yıllannın lA Dbnocrııtie politiııı•t"i.
62 L'Attlier, Kasım 1843 sayısındaMysıirts ıle Pııris'ye bir saldın vardır,
çQn)a1 bu kitap suçlulara, onların resimsel yanına. kelime haznelerine �
prim vermektedir ve bu kitapta SUQl eğilimin kaçınılmaz olması faz
lasıyla wrgulanmaktadır. Rudıt ,.,,..Z.irc'de, tiyatroya ilişkin olarak
ayıu türden saldınlar bulunmaktadır.
63 Dtli11f1Mnc.t tt systbııt pirıitnıtiııirı tlt fracı ıu XJXı sikll, yayınlın
ınunı, metin.
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önemli bir hedef sayıtmışlardır. Tabii ki suçlulara karşı hu
sumet duyulmaktadır; ama cezalandırma sistemi çevresinde
kavga vardır. Halk gazeteleri çoğu zaman, insan haklan sa
vunucu larının bildik tasvirleriyle (fakirlik-başıboşluk-tem
bellik-sa rhoşluk-kabahat-hırsızlık-cinayet ) taban tabanil
zıtlaşan siyasal bir suçluluk çözümlemesi önermektedirler.
Bunlar suçluluğun köken noktasını suçlu bireye değil de (bu an
cak fırsatların sonucu veya suçluluğun ilk kurbanıdır), toplu
ma yüklemektedirler: "sizi öldüren kişi, bu işi yapmama ko
nusunda özgür değildir. Suçlu olan toplumdur veya daha doğ
rusunu söylemek üzere, kötü toplumsal örgütlenmedir'�. Ve bu
da, onun ya kendi temel ihtiyaçlarına cevap verememesinden,
ya da daha sonra suç olarak ortaya çı kacak olanakları, öz
lemleri, talepleri silmesinden veya öldürmesinden kaynak
lanmaktadır: "Hatalı eğitim, hesaba katılmayan yatkınlık
ve suçlar, çok küçük yaşta zorlanılan bir çalışmayla dumura
uğratılan akıl ve kalp"65 • Fakat bu ihtiyaçlardan ve bas
kıdan kaynaklanan suçluluk, ona get!rilen allayıp pullama
larla ve onun çevresine çekilen ayıplama çemberiyle, bazen
onun nedeni ve her zaman da büyümüş biçimi olan başka bir
suçluluğu maskelemektedir. Fakirler için sefalet kaynağı ve
isyan ilkesi olan yukarının suçluluğu ve bunun meydana getir
diği rezil örnektir. "Sefalet kadırımlarımıza cesetleri, ha
pishanelerimize hırsızları ve katilleri yığarken, sosyete
sahtckarlannın orada ne görüyoruz? . . . en yoz örnekleri, isyan
ettirici ve büyük köpeklikleri, en utanmaz haydutluktan . . .
Bir fırında bir parça ekmek koparttığı için canilerin arasına
konulup yargılanan fakirin, birgün devlet hazinelerinin, aile
servetlerinin hiç cezaya uğramadan çalındığı borsayı taş be
taş yıkacak kadar öfkeleneceğinden kaygı duymuyor musu
nuz?'ı66. Oysa bu zenginliğe özgü suçluluk yasalar tarafından
hoşgörülmektedir ve mahkemenin önüne çıkhğı olursa, onların
64 L'Humııııiı.irt, Ağustos 1841.
6S lA Fnıtenıiu, Kasım 1845.
66 lA Rudıt JI01'Wİrt, Kasım 1842.
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hoşgörüsünde-n ve basının sessiz kalacağından emin bulunmak
tad ırn67. Böylece suç davalannın, ceza adaletinin genel işle
yişini ifşa etmek üzere siyasal bir tarhşmanın fırsahnı vere
bileceği, düşüncelerin V$! işçi hareketlerinin yargılanması
sırasında bundan yararlanılabileceği düşüncesine ulaşılmış
hr: "Mahkemeler arhk eskiden olduğu gibi yalnızca çağımı
zın sefalet ve yaralannın sergilendiği bir yer, toplumsal dü
zensizliğimizin hüzünlü kurbanlannın yan yana sergilendik
leri bir yer değildir. buralan aynı zamanda sa vaşçılann hay
kınşlarıyla inleyen bir arenadır"" . Siyasal mahkümların
tıpkı suçlular gibi cezai sistem hakkında dolaysız bir deneye
sahip olmalarından, ama bunlann kendilerini duyuracak ko
numda olmalanndan ötürü, tüm rnahkümlann sözcüsü olmak
zorunda olduklan_ fikri de buradan kaynaklanmaktadır: '"ve
rilen cezalan .ancak bir başsavanın süslü iddianamesi boyunca
tanıyan Fransa'nın iyi burjuvası"ru aydınlatma görevi onlara
düşmektcdir6'9.
Cezai adaletin ve bunun suçluluk etrafında çizdiği sınınn
bu tartışmalı hale getirilmesinde, "gündelik suç habcrleri
karşıtı'" deni lebilccek taktik karakteristiktir. Halk gazete
leri için, tipki Gautt� des Tribunaux gibi "kamını kanla do
yuran", "hapishaneden beslenen" ve 'bir melodram repcrtu
an"nı gündelik olarak oynatan gazetelerin suçlan veya da
valan kullanrnalannı tersine çevirmek söz konusudur'°. Gün
delik suç haberi-karşıtı, burjuvazi içindeki suçluluğu sistema
tik olarak vurgulamakta, "fizik yozlaşma"ya, "ahlaki çü
rürnc"ye uğrayan sınıfın burjuvazi olduğunu göstermekte; halk
67 lbitl., Aralık 1839'da, Balzac'ın Le Sikk'deki bir makalesine V�d'ın
ccvabL Baluc. en küçük bir manussuzluğunun hemen belli olduğu bir zen
gin söz konusu olduğunda. bir hırsızlık ilhamının temkinlilik ve gizlilik
içinde yürütülmesi gerektiğini s6ylemekteydi: ·eayım,elinizi vic
danınıza koyarak., tersinin hergCın olup olmadığını, bQyük bir servet ve
mertebeyle kötü bir olayı 6rtınenin binbir yolunun bulunup bulunınadılJN
s6yleylnlz. •
68 1A Fralmtiti, Kasım 1841.
69 Alrıu,uadı popı,lai� 4t
Frmıa, 1839, s. 50.
10 Paıııırr /ıaa,ws, 1 . Yıl. no. 3.
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tarafından işlenmiş suçlann anlablanrun yerine, onlan sö
müren ve onlan dar anlamıyla aç bırakan ve katledenlerin on
lan içine attıklan sefaletin tasvirini ikAme etmekte71 ; işçi
lere karşı açılmış olan suç davalannda sorumluluğun ne ka
dannın işverenlere ve toplumun tümüne ait olduğunu göster
mektedir. Kısacası, suç üzerindeki, onu hem bir canavarlık
olarak soyutlamaya ve hem de onun sorumluluğunu
fakir
sınıfın üzerine yıkmaya çalışan bu tekdüze söylemi tersine
çevirmek üzere bütün ,;abalar �ferber edilmiştir.
Bu ceza sistemi karşıtı polemik esnasında Fouricrciler hiç
kuşkusuz diğerlerinden daha ileri gitmişlerdir. Aynı zaman
da suc;un olumlu bir değerlendirmesi de olan siyasal bir teoriyi
herhalde ilk bunlar yoğurmuşlardır. Onlara göre suç "uygarlı
ğın" bir sonucuysa da, aynı zamanda bir silah olması nede
niyle, ona karşıdır da. Suç kendinde bir güç ve gelecek taşı
maktadır. Bastırma il kesinin kaçınılmazlığının egemenliği
altında olan toplumsal düzen, hükümlerine kulak asmayan
veya reddeden doğadan sağlıklı kişileri, bu dar hücrelerde
kapalı kalamayacak kadar güçlü kişileri cellat veya hapis
hane aracılığıyla öldürmeye devam etmekte ve çocuk olara k
kalmak istemeyen adamları parçalamakta, kırmaktadır"72 •
Demek ki bir suçluluk doğası yoktur, bireylerin mensup olduk
lan sınıflara göre, onlan iktidara veya hapishaneye götüren
güç oyunlan vardır'3: bugünün yargıçtan zindanlan fakirlerle
doldurmaktadırlar; ve forsalar iyi bir aileden doğsalardı
"mahkemch?re başkanlık ederler ve adaleti yerine getirirler-

en

lA F,ıııvniri, Mut 1847 sayısında Drouillard olayı ve ima yollu da,
RodıC!fort bal\tiyesindel<l hırsızlıklar söz konusu edilmiştir. Haziran
1847de Boulmy davası ve? Cubi�PeUaprat olayı hk. makale; T<.'fflmuz
Ağustos 1847de Bmier-Lagrange-Jussien zimmet olayı hk.
72 üı PlwMıge, 10 OQk 1837.
73 -VC!l'giye tabi fa�k. doğrudan maddi hırsızlık. kapı kıruak yapılan
hırsızlık, dnayet. haydutluk alt sınıflar içindir; buna karşılık becerikli
soygunlar, dolayb ve incelmiş hırsızlık. insana cinsinden hayvanlann
bilpıce s&nürQlmesi, buyuk taktik gerektiren ihanet, yüksek dolaplar ni
hayet ger�kten iyi bz.anç sağlayan vo yasanın yetişeırıeyeceği kadar
yüksekteki tüm k6tülu.kltt ve suçlar, Qst sınıRann tekelinde k.ılınak
tad.ırlar•, 1 Aralık 1838.

71
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di"7'. Suçun varlığı ne mutlu ki, sonuçta ·insan doğasının baskı
alhna a lınama z" olduğunu açığa çıkartmaktadır; suçu bir za
yı flı k veya bir hastalı k yerine, diklenen bir enerji, "insan bi
reyselliğinin par lak bir itirazı" olara k gö rmek g erekir, zaten
ona her kesin indindeki garip ca zibeyi de h erhalde bu ver
me ktedir . Bizdeki uyuşmuş bir sü rü duyguyu ve yan ya nya
sönmü ş tutkulan uyandıran suç olmasaydı, düzensizlik, yani
tembellik içinde daha uzun süre ka lırdı k"75 • Böylece suçun
toplumumuzun Orgütlenmcsinde, zencilerin azad edilmele rinde
olduğu kadar · d eğerli olaca k siyasa l bir araç ha line gelmesi
mümkün olabilir; bu azad edilme suç olmadan m eydan� gele
bilir miydi? "Zehirleme, kundakçılı k ve hatta ba zen isyan
toplumsa l sefa letin ya kıcıliğına tanı klı k etmekt edir ler "76 •
Mah puslar? "insanlığın en mutsuz ve en faz la zulüm gören" ke
simi. Phalange bazen suçun çağdaş estetiğine ka tı lma ktaydı,
ama çok far klı bir ka vga için.
Buradan, a macı yalnı zca ahlaksı zlı k suçlamasını hasma
d oğ ru yöne ltme k olmayı p, aynı za manda ba zılarını diğer
ba zıla ny la zıt la ştıran gü_çler ayı nmını or taya çı kar tmak
ü zere, suç haberlerinden yarar lanı lmasına gelinmiştir . Pha
lange cezai işlevi "uygar lık" tara fından şifrelenmiş bir çar
pışma olara k; büyük suçla n artık cana var lıklar değil de, zul
me uğrayanın kaçınılmaz geri dönü şü ve isyanı ola rak77; küçü k
yasadı şılıklan ar tık toplumun gerekli uçla n değil de , orada
cereyan eden çar pı şmanın merkezi homurtusu olara k çö züm
leme kted ir .
Buraya Vidocq ve Laccna ,re'den sonra ü çüncü kişiyi yer
leştire lim . Kendisi bizzat kısa bir sür e için or taya çı kmıştır;
ünü a nca k birkaç gün sürmü ştür. Küçük yasadışılıklann g eçici
çehrelerinden başka birşey olmamı şhr : evi ve ailesi olmayan,
74 Le Pı..Jagı, 1 Aralık 1838.
75 llıi4., 10 Ocak 1837.
76 lbi4.

71 ômek olarak bkz., ur Plwıngı, 1 Ağustos 1836 ve 2 Ekim 1840"ta Delacol
longe veya Birabide hakkında söylenmler.
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serserilikle suçlanan onüç yaşında bir çocuk, iki yıl ıslahane
cezasına çarpıtınldıktan sonra, kuşkusuz suçluluk akımla
rının içinden geçmiştir. Eğer onu suçlu kılan (yasa hüküm•
lerinden çok disiplinler adına) yasanın söyleminin karşısına,
bu baskılara kulak asmayan bir yasadışılığın söylemini çı
kartmasaydı kimse onun farkına varmazdı. Ve bu söylem di
siplinsizliği, toplumun düzensiz düzeni ve yokedilmesi müm
kün olmayan haklann ileri sürülmesi olarak, sistematik bir
şekilde ikircikli bir tarzda değerlendi rmekteydi. Mahkeme
nin ihlal olarak şifrelediği tüm yasadışılıklan, ilham edilen
bu kişi canlı bir gücün olumlaması olarak yeniden formüle
etmişti r: serseri hayatta konut olmaması, özerk hayatta efen
di olmaması, özgür hayatta çalışma olmaması, günlerin ve ge
celerin tamlığı içinde zaman kullanımı olmaması. Yasadııı
lıtın, disiplin-cezalandırma-suçluluk sistemiyle bu çarpışma
o çağı yaşayanlar veya daha doğrusu orada disiplinsizliğin
küçük olaylanyla başı belc\da olan ceza yasasının komik so
nucu olarak bulunan gazeteci tarafından algılanmıştır. Ve şu
doğrudur: olayın bizzat kendi ve onu izleyen mahkeme karan,
XJX. yüzyıldaki yasal cezalar sorununun tam göbeğinde yer
almaktadır. Yargıcın disiplinsizliği yasanın yüceliğiyle ku
şatmaya kalkışmasının alaylı komedisi ve itham edilen ki
şinin disiplinsizliği onun aracılığıyla yeniden temel P\akların
içine kattığı saygısızlık ceza sistemi açısından örnek bir sah
ne oluşturmaktadırlar.
Hiç kuşkusuz Gauttt dts Triburıaux'nun bize aktardıtı bu
18
dur : "Başkan: herkes evinde uyusun.-Bcassc: benim bir evim
var mı? -Sürekli bir serserilik içinde yaşıyorsunuz. -Haya
tımı kazanmak için çalışıyorum. -Durumunuz nedir? - Duru
mum: önce herhalde en azından otuzaltımdayım; sonra kimse
nin yanında çalışmıyorum. Bir süreden beri kendi hesabıma
yaşıyorum. Geceler ve gündüzler bana ait. örneğin gündüz ge
çenlere küçük el illnlan dağıtıyorum; gelen arabaların ar-

78 l.ıı Cauıu tks ı,ibwnıııa, Ağustos, 1840.
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kasından paket taşımak için koşuyorum; Neuilly avenüsünde
fiyaka satıyorum; geceleri gösterilere g idiyorum; kapılan
acmaya seğirtiyorum, sahte markalı eşya sahyonım; (Ok meş
gulüm. -iyi bir firmaya gi rmeniz ve bir iş öğrenmeniz sizin için
daha iyi olacaktır. - Hay Allah, iyi bir firma, çıraklık çok
can sıkıcı. Ve sonra burjuva hep homurdanır ve sana özgürlük
yok. - Babanız sizi istemiyor mu? - Artık baba yok. - Ya anne
niz? - O da yok, ne akraba, ne dost var, serbest ve bağımsı
zım". iki yıl ağır cezaya çarptınldığını öğrenen Bcasse "ol
dukça çirkin bir yüz hareketi yaptı, sonra keyfi yerine geldi :
iki yıl yirmi dört aydan başka birşcy değil. Hadi gidelim."
Phalangt 'da aktarılan işte bu sahnedir. Ve · dcrginin bu
olaya atfettiği önem, ona ilişkin olarak yaptığı çok yavaş. ve

çok özenli pitrçalanna ayırma işlemi, Fouricrcilcrin bu kadar

gündelik bir olayda, temel g üçlerin bir oyununu gördüklerini
göstermekteydi. Bir yanda "canlı yasallık, yasanın lAfzı ve
mAnAsı" başkan tarafından temsil edilen "uygarlık"ınki. Onun
yasa tarafından gerçekl eştiriliyora benzeyen, ama aslında
disiplin tarafından sağlanan kendi bastırma sistemi vardır.
Bir yere, bir konuta, zorlayıcı bir mcşgüliyete ihtiyaç vardır.
Başkan "herkes evinde uyur" demektedir, çünkü ona göre
gerçekte herkesin bir evi, görkemli veya rezil de olsa mutlaka
bir konutu olmalıdır; bunu sağlamak onun işi değildir; onun
görevi herkesi buna zorlamaktır". Bunun dışında bir konuma,
tanınabilir bir kimliğe, bir kerede ebediyen geçerli bir birey
selliğe sahip olmak gerekir: "Durumunuz nedir? Bu soru top
lumda kurulan düzenin en basit ifadesidir; bu serserilik onu
iğrendirmekte ve alt üst etmektedir; sabit, sürekli, uzun soluk
lu bir koruma, geleceğe ilikin düşüncelere, her tür saldından
korunmak üzere gelecekte yerleşme fikrine sahip olmak gere
kir". Nihayet bir efendiye sahip olmak, bir hiyerarşiye ya
kalanmış ve onun içinde yer alıyor olmak gerekir; tanım
lanmış egemenlik ilişkilıeri içinde sabitleşmiş olunduğunda
varolunabilmektedir: "K imin yanında çalı�ıyorsunuz? Yani
madem efendi değilsiniz, o halde hangi konumda olursa olsun
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hizmetUr olmanız gerekir; sizin bireyinizin tatmini söz konu
su değildir; söz konusu olan sürdürülmesi gereken düzendir".
Yasa �hresini taşıyan disiplinin karşısında, kendini bir hak
olarak geçerli kılan bir yasadışılık vardır; kopuş ihlalden
çok disiplinsizlik aracılığıyla gerçekleşmektedir. Dil disip
linsizliği: gramer bozukluğu ve verilen cevapların "itham
edilenle, ona başkanlık organı aracılığıyla doğru terimlerle
hitap eden toplum arasındaki şiddetli bir kopuşu işaret et
mektedirler". Doğuştan gelen ve dolaysız özgürlüğün disiplin
sizliği: "Çırağın, işçinin köle olduğunu ve köleliğin hüzünlü
olduğunu iyi bilmektedir. . . Bu özgürlüğü, onu penQ?Sine almış
bu hareket ihtiyacını olağan düzen içinde kullanamayacağını
iyi bilmektedir. özgürlüğü daha çok sevmektedir, bu yalnızca
düzensizlik olsa bile, onun umurunda değildir. Bu özgürlükten,
yani bireyselliğin daha kendiliğinden gelişimi, vahşi ve buna
bağlı olarak kaba ve sınırlı, ama doğal ve içgüdüsel gelişi
mi". Aile ilişiklerinde disiplinsizlik: bu kayıp çocuğun terke
dilmiş veya kendi iradesiyle özgürleşmiş olmasının önemi
yoktur, çünkü "ebeveyninin veya yabancılann yanındaki eği
tim köleliğine de dayanamamışhr". Ve bütün bu çeşitli disip
linsizlikler boyunca, sonunda "uygarlığın" tümü reddedil
mekte ve "vahşet" ortaya çıkmaktadır: "Bu çalışmamadır,
tembelliktir, kaygısızlıktır, sefahattir: düzen hariç, her
şeydir; meşguliyetler ile sefahat arasındaki ayınm hariç,
günü gününe ve yannsız vahşi bir hayattır"79•
Phalangt'ın çözümlemeleri kuşkusuz halk gazetelerinin o
dönemde suçlar ve ceza sistemi üzerinde yürütt�kleri tartış
malann tenı.;;ilcisi olarak kabul edilemezler. Ancak bu pole
miğin bağlamı içinde yer almaktadırlar. Phalangt 'ın dersleri
tamamen kaybolmamıştır. XIX. yüzyılın i kinci yarısında
saldın hedefi olarak ceza aygıbru seçen anarşistlerin suçlu
luğa ilikin siyasal sorunu ortaya koyduklannda; suçlulukta
yasanın reddinin en kavgacı biçimini bulduklanru düşündük19 lA Phtılıaıgt, 15 Ağustos 1840.
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lerinde; suçluların isyanını kahramanlaştırmaktan çok suç
luluğu onu sömürgeleştirmiş olan burjuva yasallığı ve ya
sadışıhğından kurtarmaya çalıştıklarında; halk yasadışı
hklannın siyasal birliğini yeniden kurmayı veya ilk kez kur
mayı istediklerinde, bu anarşistlere cevap veren çok geniş
yankı bu dersleri uyandımuştır.
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ÜÇÜNCÜ AYIRIM

HAPİSHANE

Eğer hapishane sisteminin oluşumunun ne zaman sona
erdiğini saptamaya kalkışsaydım, 1 810 ve ceza yasasını,
hata ne de hücreye kapatma ilkesini koyan yasayla birlikte
1844'ü seçerdim; aslında Charles Lucas:nın, Moreau-Christop
he'un ve Faucher'nin hapishane reformuna ilişkin kitapla
nnın yayınlanmasına rağmen, herhalde 1838'i de seçmezdim.
Mettray'nin resmi açılış tarihi olan 22 Ocak 1 840'1 seçerdim.
Veya belki de daha iyisi, Mettray'daki çocuklardan birinin
"koloniyi bu kadar erken terketmek ne kadar yazık" 1 diyerek
can çekiştiği takvimsiz bir şanın zamanı olan şu günü seçerdim.
Bu gün ilk aziz mahpusun ölüm günüydü. Koloni halkının yeni
· bedeni cezalandırma siyasetini alkışlamak için "dayağı ter
cih ediyoruz, ama hücre bizim için daha iyi" deme,lerine rağ
men, kuşkusuz birçok mutlu kişi ona katılmışlardır.
Neden Mettray? Çünkü burası en yoğun haldeki disiplin1

E. Du�tiaux, IH la amılilion plrysi4w et morı,k dn j,tvnn owritrs, c. il,
s. 383.
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sel biçim, davranış biçimlerine yönelik bütün bastırma tekno
lojilerinin yoğunlaştıkları modeldir. Burada "manashrdan,
hapishaneden, kolejden, alaydan" birşcyler vardır. Tutuklu
lann dağıtıldıkları çok sıkı bir şekilde hiyerarşik hale geti
rilmiş olan küçük gruplar, eşanlı olarak beş modele atıfta bu
lunmaktadırlar: Aileninki (her grup '"biraderler"den ve iki
"ağabey"den oluşan bir "aile"ydi); ordununki (bir başkanın
komutasındaki her aile, herbirinin başında bir başkan yar
dımcısının olduğu iki kesime aynlmışt ır; her tutuklunun bir
plaka numarası vardır ve temel askeri talimleri öğrenmek zo
runda dır; her gün temizlik, her haita kıya(et denetimi ya
pılmaktadır; günde üç kere sayım vardır); işin çerçevelen
mesini ve en gençlerin eğitimini sağlayan şefler ve ustabaşı
tarla atelyeninki; okulunki (günde bir veya bir buçuk saat
ders; dersi ilkokul öğretmeni ve başkan yardımcı lan vermek
tedir); nihayet adli model; hergün toplantı salonunda "adalet
dağıtımı" yapılmaktadır: "en küçük itaatsizliğe ceza veril
mektedir ve ağır suçlan önlemenin en i yi yolu en hafif kaba
hatleri çok katı bir şekilde cezalandırmaktır; Mettray'de
yararsız bir kelime kınanmaktadır"; verilen cezalann başın
da hücre hapsi gelmektedir; çünkü soyutlama çocuklann ah
lAkı üzerinde etki etmenin en iyi yoludur; kalplerine o zama
na kadar hiç hitap etmemiş olan din işte onlan burada bütün
gücüy3e duygulara garketmektedir"2; hapishane olmasın diye
yapılmış olan yasal ceza sisteminin dışında kalan tüm ceza
landırma kurumu hücrede zirveye çıkmaktadır; burada duva
rın üzerinde kara harflerle ''Tann sizi görüyor" diye yazıl
mıştır.
Farklı modellerin bu üst üste çakıştınlmaları, "terbiye
etme" işlevinin özgül tarafının sınır içine alınmasına olanak
vermektedir. Mettray'deki başkanlar ve başkan yardımcılan
ne tam yargıç, ne öğretmen, ne ustabaşı, ne astsubay, ne de
"ebeveyn" olmak durumundadırlar. Bunlar b�r bakıma tutum
2 lbiıl. , s. 371.
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teknisyenleridir: hal ve gidiş mühendisleri, bireysellik or
topedistleri. Hem itaa tkAr, · hem de yetenekli bedenler imal
etmek durumundadırlar: dokuz veya on saatlik gündelik çalış
mayı (zenaatsal veya tarımsal) denetlemekte; resmi ge.;itleri
ve fizik idmanları, grubun okulunu, kalkışlan, yatışlan, bo
razan veya düdükle komuta edilen yürüyüşleri yönetmekte;
jimnastik yaptırtmakta3; temizliklerine bakmakta, hamam
lan gözetim altında tutmaktadırlar. Sürekli bir gözlemin eş
liğindeki terbiye etme; mahkılmlann gündelik hal ve gidiş
lerinden sürekli bir bil gi çıkartılmakta, bu bilgi kesintisiz bir
değerlendirmenin aracı olarak örgütlenmektedir: "koloniye
girişte çocuk bir cins sorgulamadan geçirilirdi, kökeni, ailesi
nin konumu, onu mahkemenin önüne götüren hatası ve kısa ve
çoğu zaman çok hüzünlü hayatım meydana getiren suçlan öğ
renilmektedir. Bu bilgi ler, her mahkuma ilişkin herşeyin ard
arda işlendiği bir tabloya yazılmaktadır; bu kayıt onu n ko
lonideki ikAmeti sırasmda ve çıktıktan sonra, yerleştirilin
ceye kadar sürmektedir'". Bedenin yeniden biçimlendirilmesi,
bireyin tanınmasına, tutumlardan çıkartılan tekniklerin öğre
tilmesine ve iktidar ilişkilerinin sabitleşmesiyle birbirine
dolanan beceri kazandırılmasına yer vermektedir; güçlü ve
becerikli iyi çifçiler yetiştirilmektedir; teknik olarak denet
lenmesi halinde, bizzat bu çalışmanın içinde boyu n eğdirilmiş
özneler imal edilmekte, ve onlann üzerinde güvenilir bir bilgi
oluşturulmaktadır. Beden üzerinde uygulanan bu disiplinse)
tekniğin iki etkisi: tanınması gereken bir "ruh" ve sürdürül
mesi gereken bir boyun eğdirme. Bir sonuç bu terbiye etme
çalışmasını gerçek, kılmaktadır: 1843'de "devrim ateşinin tüm
hayalleri heyecanlandırdığı sırada, Augus, La Pleche, Alfort
okullarının, hatta kolejlerin ayaklandığı sırada Mettray'
deki kolonların sükuneti iki kat arbnışh"5•

3 "Yormaya btbd.a bulunan herıey, k6h1 düşünceleri kovmaya bıkı.dı bu
lunur, b6ylece oyunLınn ııkı abJtınnalardan meydına gelmesln-e 6zen
pterlllr. aqam yatar yatmaz uyurlar·, ibiıl., s. 37$..376 ve levha no. 27.
4 f- Ducp&ılaux, Drs colMtia agrial,es, 1851, s. 61.
5 G. Femıs, Da prisoMi.m, 1850.
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Mettray'nin özellikle örnek oluşturduğu nokta, bu terbiye
etme işlevine burada tanınan özgüllüktür. Destek aldığı diğer
denetim biçimleriyle benzeşmektedir: tıp, genel eğitim, dinsel
yönetim. Fakat onlarla kesinlikle kanşrnamaktadır. Asıl yö
netimle de kanşmarnaktadır. Aile başkan veya başka n yar
dımcılan, monitörler veya ustabaşılar, yöneticiler kolonlann
yanında yaşamak zorundaydılar; hemen hemen onlarınki
"kadar mütcvui" bir kıyafetleri vardı; onlann yanından he
men hemen hiç aynlmıyorlar ve onlan gece gündüz denetim
altında tutuyorlardı; onlann arasında sürekli bir gözlem
şebekesi oluşturuyorlardı. Ve bu kişileri yetiştirmek uzere,
kolonide uzmanlaşmış bir okul kurulmuştu. Bu okulun temel
pro&ramı, geleceğin yöneticilerin tutuklulannkiyle· aynı eği
tim ve aynı baskı süreçlerinden geçirmekti; bunlar "ileride
öğretmen olarak dayatmak zorunda olduktan disipline şimdi
öğrenci olarak tabi kılınmışlardı". Onlara iktidar ilişkileri
öğrctilmekteydi. Saf disipline yönelik ilk normal okul: bura
da "ceza evi" yalnızca güvencesini "insanlık"ta veya temelle
rini bir 'bilim"in içinde arayan bir taslak olmakla kalmayıp,
aynı zamanda öğrenilen, aktanlan ve genel kurallara uyan
bir teknik olmaktaydı. Di siplinsizlerin veya tehlikeli kişi
lerin hal ve gidişlerini zorla normalleştiren uygulama da ken
di hesabına, teknik bir yoğurma ve rasyonel bir düşü nceyle
"normalleştirilmiş" hale gelebilirdi. Disiplinsel teknik, ken
di okuluna sahip bir "disiplin"-· olrnaktadır.
insan bilimleri tarihçilerinin bilimsel psikolojinin doğum
eylemini bu döneme yerleştirdikleri olmaktadır: Weber du
yumlan ölçebilmek üzere, küçük pergelini aynı yıllarda kul
lanmaya başlamıştır. Mettray'de cereyan edenler (ve A vru
pa'nın diğer ülkelerinde, biraz erken, biraz geç), tabii ki ta
mamen başka bir düzlemde yer almaktadırlar. Bu, disiplinsel
normalleştirmeye direnen bireyler üzerindeki yeni tipten bir
denetimin -aynı zamanda hem bilgi, hem de iktidar olarak
ortaya çıkışı veya daha doğrusu bunun vaftizi niteliğinde ol
mak üzere, kurumsal olarak özelleşmesidir. Fakat psikoloji378

nin oluşması ve gelişmesi sırasında bu disiplin normallik ve
boyun eğdirme profesyonellerinin ortaya çıkması herhalde
farklılaştırıcı bir eşiğin ölçüsü değerinde olmaktadır. Duyum
sal karışıklıkların niceliksel tahmininin en azından doğ
makta olan psikolojiye prestij sağlayacağı ve bu niteliğinden
ötürü bilgi tarihi içinde yer almaya hakkı olduğu söyle
necektir. Fakat normallik denetimleri, onlara bir "bilimsel
lik" biçimini garantileyen bir tıp veya bir psikiyatri tara
fından güçlü bir şekilde çerçevelenmişlerdi; bunlar, onlara
doğrudan veya dolaylı olarak yasal güvencesini getiren adli
bir aygıt tarafından desteklenmekteydiler. Böylece bu iki
önemli himayeye sığınan ve zaten onlara bağ veya mübadele
yeri olarak hizmet eden, üzerinde düşünülerek üretilmiş bir
normlar denetim tekniği bugüne kadar kesintisiz olarak ge
lişmiştir. Bu tekniğe ilişkin usullerin kurumsal ve özgül daya
nakları Mettray'nin meydana getirdiği küçük okuldan itiba
ren artmışlardır; bunların aygıtları miktar ve yüzey olarak
artmışlardır; hastaneler, okullar, kamu yönetimleri ve özel
girişimlerle olan bağlantıları artmıştır, ajanların sayıları,
güçleri, teknik nitelikleri genişlemiştir; disiplinsizlik teknis
yenleri kök salmışlardır. Normalleştirme iktidarının nor
malleştirilmesinde, bir�yler üzerinde bir iktidar-bilgi'nin ku
rulmasında Mettray ve okulu bir devir açmışlardır.

***
Ama, hAla hemen hemen bizimki olan bir cezalandırma
sanatının oluşumunun varış noktası olarak bu an neden seçil
miştir? Açıkçası çünkü, bu, seçim biraz "yanlış"tır. Çünkü
sürecin "sonu"nu ceza hukukunun alt taraflarına yerleştir
mektedir. Çünkü Mettray bir hapishanedir, ama topallayan
bir hapishanedir: hapishanedir, çünkü buraya mahkemeler
tarafından mahkılm edilen genç suçlular kapatılmaktadır;
ama gene de başka birşeydir, çünkü buraya suçlanan, ama ya
sanın 66. maddesi uyarınca beraat ettirilen reşit olmayan
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kişiler ile, tıpkı XVIII. yüzyılda ki gibi ıslah olmalan için
getirilenler kapablmaktadır. Cezalandırma örneği �lan Met
tray, katı cezalandırma sisteminin sınınndadır. Burası, ceza
hukuku sınırlannın iyice ötesinde, hapishane takımadası de
nilebilecek olan şeyi oluşturan koskoca bir kurumlar dizisinin
en ünlü unsurlanndan biri olmuştur.
Fakat genel ilkeler, büyük yasa derlemeleri ve yasama
fa aliyetleri bunu çoktan söylemiş durumdaydılar: "yasanın
dışında" hapsetme, yetkili bir adli kurum tarafından hük
medilmeyen tutuklama olamaz, artık şu keyfi, ama buna rağ
men kitlesel olan kapatmalara yer yoktu r. Oysa cezalandır
ma sisteminin dışındaki hapsetme ilkesinin kendisi gerçekte
hiçbir zaman terkedilmemiştir6. Ve klasik büyük kapatma
aygıtı kısmen parçalandıysa da (yalnızca kısmen), çok erken
den yeniden canlandınlmış, yeniden ayarlanmış ve bazı nok
taları itibariyle geliştirilmiştir. Ama daha da önemli olan
nokta, hapishane aracılığıyla bir yandan yasal cezalarla,
diğer yandan da disiplinse! mekanizmalarla türdeşleştiril
miş olmasıdır. Klasik çağda hapsetme, adli cezalar ve disip
lin kurumlan arasında zaten bulanık hale gelmiş olan sınır
lar, ceza evi tekniklerini en masum disiplinlere kadar yayan,
disiplinse! normlan cezalandırma sistemi nin göbeğine kadar
. aktaran ve en küçük yasadışılığın, en küçük kuralsızlığın,
sapmanın veya anormalliğin üzerinde suçluluk tehdidinin
ağırlığını eğemen kılan büyük bir hapishane conlinuum 'u
oluşturmak üzere ortadan silinme eğilimine girmişlerdir. ince,
gerilemiş, bitişik kurumları, a.ma aynı zamanda parçalı ve
yaygın usulleri olan bir hapishane ağı klasik çağın keyfi, kit
lesel ve iyi bütünleşmemiş kapatma işlevini kendi üzerine
almıştır.
Hapishanenin hemen ilk, sonra da giderek uzaklaşan
�vresini oluşturan bütün bu dokuyu bu.ıada yeniden oluşturmak
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söz konusu değild ir. Bunun kapsamını değerlendireb ilme k için
b ir kaç kıstas, ve erkenl iğini ölçebilmek i�n de b ir kaç tarih
vennekle yetinme k ge rekme kted ir.
Merkezi hapishanelerin tanmsal bölümle ri olmuştur (bu
n un il k ö rneği 1824'te Gaillo n'dur, arkasından Fonte vrault,
Douaires, Boulard gelmişlerd ir ); fakir, terked ilmiş ve serseri
çocuklar için kolon iler olmuştur (1840'ta Petit-Bourg, 1842'de
Ostwald ); "yeniden düzensiz b ir hayata dönme d üşüncesi kar
şısında ge rileyen" suçl u kızlar "annelerin in ahli ksızl ığı yü
zünden erken b ir sefahatin pençesine düşen fa kir masum kız
lar", veya hastanelerin ve e vle rin kap ılannda bul unan fakir
genç kızlar için sığına klar , hay ır e vle ri, merhamet e vle ri
olmuştur . 1850 yasası tara fından öngörülen ceza kolonileri
olmuştur: beraat eden veya hüküm giyen reşit olmamış ço 
cuklar buralaTda , ka h bir d is ipl in alt ında ve tanm alanı ile
buna bağl ı olan başl ıca endüstri kollannda hep birlikte eğiti

leceklerdir, daha sonra bunlara reşit olmayan sürgün �klar

ile "kamusal yard ım örg ütündeki suçlu ve itaatsiz çocuklar"
kat ılaca klard ır7. Ve hap ishane çemberle ri esas ce zalandırma
s isteminden her sefer inde biraz daha uzaklaşara k ger ile
mekte ve ha pisha ne biçimi tamamen kaybolmadan önce ha
fiflemekted ir : ter kedilmiş veya yo ksul çocuklar için ku rum
lar, öksüz yurtlan (Neuko f veya Mesnil-Firmin gibi); çıra klar
için kurumlar (Re ims'teki Bethl eem Oeya Nancy Evi gib i); La
Sauvagere, ·sonra da Tarare ve Juju rie u (işçi kızlar buraya 13
yaşlanna doğru girmekte, y ıllar boyunca kapal ı olarak yaşa
ma kta ve dışar ı a ncak gözetim alt ında ç ıkma ktad ırlar; ücret
almamakta, bunun ye rine he ves ve iyi hal ve gid iş p rimle
riyle art ır ılan, aynlır ken ödenecek olan b ir maaş alma k
tadırlar , bu onlara anca k çıkar ken ödenme kted ir ) gib i ma
nastır -fabr ikalar daha iler i tar ihl idirler. Ve bunlardan da
sonra , "her şeyi b irarada" olan hap ishaneyi te krarlamayan,
7 Bütün bu kurumlar hk.. bkz. H. Caillac, La Mııisons ıü a,mctiım, 1971, s.
99-107.
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ama hapsetme mekanizmalarından bazılarını kullanan kos
koca bir düzenlemeler d izisi vardır: himaye dernekleri, ah
lakileştirme çahşmalan, hem yardım eden hem de gözetim
alhnda tutan bürolar, işçi site ve lojmanlan -bunlann ilkel ve
en kaba biçimleri ceza evi sisteminin işaretlerini hali çok
okunaklı bir şekilde taşımaktadırlar-8• Ve hihayet bu büyük
hapishane .dokusu, toplumun içine dağılmış bir şekilde işle
mekte olan disiplinse) düzenlemelerle buluşmaktadır.
Hapishanenin cezai adalet içinde, cezalandırma usulle
rini ceza evi tekniği haline dönüştürdüğünü gördük: hapishane
tak1madas1 ise bu oozal�ndırma kurumu tekniğini toplumsal

bünyenin tümüne taşımaktadır. Birçok önemli sonuçla birlikte.
1 . Bu geniş çaplı düzende, düzensizlikten yasa ihlaline
ve ters yönde de yasanın çiğnenmesinden bir kurala, bir araca,
bir talebe, bir ölçüye nazaran dışta kalmaya sanki doğalmış
casına geçişe izin veren, yavaş, sürekli, farkedilmeyen bir
basamaklandırma oluşturmaktadır. Klasik dönemde genelde
hataya yönelik olarak yapılan belli bir ortak atfa rağmen9,
ihlalin düzeni, günahın düzeni ve kötü davranışın düz.eni, bun
lann aynı kıstas ve mercilere bağlanmış olmalan (ceza evi,
mahkeme, hapsetme) ölçüsünde ayrılmış olarak kalmaktay
dılar. Hapsetme bunun tersine gözetim ve cezalandırma meka
nizmalarıyla birlikte, nisbi bir süreklilik ilkesine göre işle

mektedir. Birilerini diğerlerine gönderen kurumlann bizzat

8 ôrnek Ölarak bkz., XJX. yüzyılın ortasında Ulle"de inşa edilen işçi lojman
bn: ·Gündemde temizlilc vardır. Bu yOndlneliğin ruhudur. tü.rülıılcülere,
sarhoşlara, her türden duzensWikJere karşı ban sert 6nlfflller. Ağır bir
hata atılma)'1 gctirir. Kurala bağlı düzen ve tasarruf abşkanlıklan ka
zandınlan işçiler artık pazartesileri atelyelerdm kaçmamaktadırlar . . .
Daha i yi gözetim albnda tutulan çocuklar , artık rezalet nedeni olmamak
tadırlar. . . Lopnanlann baluını, iyi davran�. sadakat için prim vailmekte
ve bu her yıl bu primler için bir<Oi( kimse rekabete girmektedir· Houu de
l"Aulnay, Dts Joıcnt,ıts oımvr ı ülh, 1863, s. 13-1 S.
9 Buna, Muyart de Vouglans gibi bazı huk�da �çıı formüle edilmiş
olarak rastlanmaktadır, Rl{uı.ıion üs ,rirıcipn Jıa.rtU:s tı.ıu l.t INiıl
üs tllliıs, ,ı tlıs ptiıvs, 1767, s. 108. us l.ois criırıiııdln ık lıı Frsnu, 1 780,
s. 3; veya Rou:sseaud de la Coınbe gibilerinde, Trııiıl tla
aİJRİ·
ndln, 1741, s. 1-2.
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kendilerinin sürekliliği (yardım kurumundan öksüzler yurdu
na, ıslahaneye, ceza evine, disiplin taburuna, hapishaneye;·
okuldan himaye derneğine, hayır kurumunun atelyesine, sığı
nağa, ceza manashnna; işçi sitesinden hastaneye, hapisha
neye). Kuralı basit bir sapmadan itibaren ağırlaştıran ve
yaphnmı vahimleştiren cezalandırma kıstas ve mekanizma
lannın sürekliliği. Kurumsallaşmış, uzmanlaşmış ve öU?lleş
miş otoritelerin sürekli basamaklandınlması (bilgi sıralama
sı ve iktidar sıralaması içinde), bunlan keyfi olarak değil de,
yazılı kurallann hükümlerine uygun olarak ve saptamalar
il<' tPdhirl('r arac1lığ1yla hiycrarşik hale gqtirmektc, fark

lılaştırmakta, yaptırıma bağlamakta, cezalandırmakta ve
sapmaların yaptırımını yavaş yavaş suçların cezalarına
doğru götürmektedirler. "Hapishane" çoklu, yaygın veya
bitişik biçimleriyle, denetim veya zorlama, gizli gözetim ve
ısrarlı baskı kurumlarıyla, cczalann niteliksel ve nicelikscl
bağlantılannı sağlamakta; küçük ve büyük cezalan, yumu
şaklıkları veya katılıktan, _ kötü notlan ve en küçük mah
kümiyctleri dizi haline getirmekte veya ince dallara göre
düzenlemektedir. Disiplinlerin en önemsizi sonun prangadır
diyebilir; ve hapishanelerin en kötüsü müebbede mahkum ol
muş kişiye "hal ve gidişindeki en küçük sapmayı kaydede
roğim.. demektedir. XVIII. yüzyıhn temsillerin ve işaretlerin

..ideolojik" tekniğinde aradığı cezalandırma işlevinin genel
liği, şimdi çeşitli hapishane düzenlemelerinin yaygınlığı;
maddi, karmaşık ve dağınık, tutarlı donanımdan destek al
maktadır. Bizatihi bu olgudan ötürü, belli bir ortak "işaret
edilen", kuraldışıhklann ilki ile "suçların" sonuncusu ara
sında dolaşmaktadır; artık söz konusu olan hata veya ortak
çıkara kastedilmesi değil de, sapma ve anormalliktir; okul
larda, mahkemede, sığınakta veya hapishanede artık bunlar
kol gezmektedir. Bunlar hapishanenin taktik cephesinden ge
nelleştirdiği şeyi işlev cephesinden genelleştirmektedirler.
Hükümdann hasmı, sonra toplum düşmanı olan şey, kendiyle
birlikte çok yönlü düzensizlik, suç ve delilik tehlikesini taşı383

yan bir sapkın haline dönüşmüştür. Hapishane şebekesi ceza
landırma ve anormale ait olan iki uzun ve çoklu diziyi bir
leştirmektedir.
2. Hapishane şubeleriyle birlikte, büyük "suçlulann"
devşirilmelerine izin vermektedir. içinde dışlamalar ve at
malar görüntüsü alhnda koskoca bir yoğurma faaliyetinin
gerçekleştirildiği, "disiplinse) kariyerler" denilebilecek şeyi
düzenlemektedir. Klasik dönemde, toplumun . uçlannda veya
küçük aralıklannda, "ya sadışı"nın kanşık, hoşgörülü ve teh
likeli veya en azından iktidann doğrudan el koyrnalanndan
kurtulanların alanı açılma'ktaydı; suçluluk için bir oluşum
yeri ve bir sığınma bölgesi olan belirsiz bir alan; raslanhsal
gidiş gelişler esnasında fakirlik, işsizlik takip edilen masu
miyet, kurnazlık, güçlüklere karşı mücadele, sorumluluklann
ve yasalann reddi, örgütlü suç birbirleriyle burada karşılaş
maktaydılar; burası Gil Blas'ın, Sheppard'ın veya Mandrin'
in herbirinin kendi tarzında fink attığı macera mekinıydı.
XIX. yüzyıl disiplinsel farklılaştırmalar veya dallandınp
budaklandırrnalar oyunu sayesinde, sistemin tam kalbinde
il.ı.ılUrlığı egemen kıl.ın ve şuc;luluğu cıym nıekdlni�mcılcuLı
imal eden sağlam kanallar inşa etmiştir. Biraz pedagojik cur
sus'a, biraz da profesyonel bağlanhya ait olan bir cins sürekli
ve zorlayıcı "oluşum" olmuştur. Kariyerler burada, kamu göre
vindekiler kadar emin ve kaçınılmaz olarak resmolmakta
dırlar: himaye ve yardım dernekleri, eve yerleştirme, ceza
kolonileri, disiplin taburları, hapishaneler, hastaneler, ban
naklar. Bu şubeler daha XIX. yüzyılın başında iyice farkedil
mektedirlcr: "hayır kurumlanmız, yoksulun d�umdan meza
ra kadar bir an bile yalnız bırakılmadığı, harika bir şekilde
cşgüdümlü olan bir bütün sunmaktadırlar. Talihsizi bir izleyi
niz: onun bulunmuş �klann arasında doğduğunu görecek
siniz; buradan kreşe, sonra yetimhane salonlanna gitmekte
dir; alh yaşında buradan çıkarak ilkokula sonra da yetişkin
ler okuluna gitmektedir. Eğer çalışmazsa, semtin hayır büro
lanna kaydolmakta ve eğer hasta olursa 12 hasıane arasın-
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dan tercih yapabilmektedir . . . Nihayet Parisli fakir, kari
yerinin sonuna geldiğinde 1 düşkünler yurdu onun ihtiyarlığını
beklemektedir ve bunların sağlıklı rejimi onun yararsız gün
lerini �ğu zaman zenginlerinkinden daha fazla uzatmak
tad ır"10 .
Hapishane ağı özümlenernezi karışık bir cehennemin içi
ne atmamaktadır, buranın dışarısı yoktur. Bir yandan dışlı
yora benzediği şeyi öteki yandan yeniden ele almaktadır.
Yaphrım uyguladığı da dahil, her şeyi tasarruf etmektedir.
Devre dışı bırakmak istediğini bile kaybetmeye razı olma
maktadır. Hapsetmenin her yerde hazır ve nazır donanımını
meydana getirdiği bu Panopticon tarzı toplumda, suçlu ya
sadışı bir kişi değildir, hatta ta işin başından itibaren ya
sanın iQnde, hatta göbeğindedir veya en azından, disiplinden
yasaya, sapmadan ihlale hissettirmeden geçiren şu mekaniz
malann tam ortasındadır. Hapishanenin suçluluğa yaphnm
uyguladığı doğruysa da, bu suçluluk esas itibariyle, hapisha
nenin nihai çözümlemede kendi hesabına sürdürdüğü bir ka
patma tarafından ve bu kapatmanın içinde imal edilmekte
dir. Hapiıı.hanP, adım adım lcatP<li1Pn hir hiyerarşinin doğal
devamından, bir üst basamağından başka birşey değildir.
Suçlu kurumun bir ürünüdür. Buna bağlı olarak, mahkümlann
hayat hikAyelerinin öneml�ce bir bölümünün, hapishaneden
kaçınılmasına yönelik olduklanna inandın lmaya çalışılan
bütün bu mekanizmalardan ve kurumlardan geçmesine şaşır
mamak gerekir. Eğer istenirse, burada düzeltilemez bir suçlu
"karakteri"nin göstergesi bulunmaktadır. Mendeli toplumdışı
adam, ıslahanaye ahlan çocuktan itibaren, genelleşmiş ha
pishane sisteminin güç hatlarına göre titizlikle üretilmiştir.
Ve bunun tersine, marjinallik lirizmi "yasadışı" imgesinin,
itaatlcAr ve ürkek düzenin kıyılarında dolaşan büyük göçe
benin karşısında istediği kadar büyülenebilir. Suçluluk marj10 Moreau de Jonn� zilcr, H. d• Touquet, De ı. coruliliorı ıl.es dıssa pıııa,ra,
1846.
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tarda ve birbirini izleyen sürgünlerin sonucu olar ak değil de,
giderek dah a sıkı hale gelen dahil etmeler sayesinde, gide
rek daha ısrarlı h ale gelen gö zetimlerin alhnda, baskılann
bir birikimiyle doğmaktadır. Tek kelim eyle, h apishane ta
kımadası suçluluğun topl umsal bünyenin derinliklerinde, inat
ç ı y asadışıhklardan, bu yasad ışıhklann suçluluk tarafından
kapsanmasından ve uzm anlaş m ış bir suçluluğun y erleşik h ale
g etirilmesinden itibaren oluşm asını sağlamaktadır.
3. Fakat h apish ane sisteminin v e yerel hapsetm enin
iyice uza klara kadar yaygınlaşmasının en önemli sonucu h er
halde, c eza landırma iktidann ı doğal v e meş ru kılmayı, hiç
değilse cezalandırma sisteminin hoşgörü eşiğini aşağı çekme
yi başar m ış olmasıd ır . Ceza uygulam asında insanlan rah at 
sız eden herşeyi yo ketmeye yönelmektedir, v e bunu içinde ser
pildiği iki sicili birbirlerin e karş ı oynatarak yap m akt adır :
adaletin y asal sicili ile disiplinin yasaötesi sicili. Nit ekim,
h apishane sist eminin yasan ın ve onun verdiği kararlar ın
ötesindeki büyük sürekliliği, disiplin m ekanizmalanna, bun 
lann devreye soktuklan karar ve yap hr ımlara bir cins y asal
destek vermektedir . Büyük adalet modeli 'biçim-hapishane"
ile birlikte çok sayıda ''bölgesel", nisbeten özerk ve bağım sız
kurum içer en bir şebeken in bir ucundan diğerine aktanl
m aktad ır. Disiplin kur umlar ın ın yönet m elikleri y asalar ı,
y apt ır ımlan t ekr arlayabilir , m ah kem e kararlar ını, c ezalan
ve gözetim alt ında tut m ay ı taklid ed ebilir , polisiye modeli
tekrarlayabilir; ve büt ün bu ço k yö nlü kuruluşlann üzerinde;
o nlara nazaran sa f, kat ışıksız ve abarhsız bir biçim olan ha
pishane, onlara bir cins devlet d esteği vermektedir .
Zindandan vey a ağ ır hapis �zalar ın ın çekti rildiği yer
lerden, dağ ın ık ve hafif çerçevelerrielere kadar varan çeşitli
yoğunluktaki ışıklanyla, y asanın geçerli kıld ığ ı v e adaletin
t ercihli silah ı olarak kullandığı bir iktidar tipini aktarmak
t adır. Onun içinde işlev gö ren disiplinler v e iktidar , bizzat
adaletin me kani.zmalanru devreye sokmaktan -onun yoğunlu
ğunu arhrsalar bile- başka birşey yapmadıklanna göre, nasıl
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olur da keyfi olarak gözükebilirler? Disiplinler ve iktidarlar
onun etkilerini genişletmek istiyorlarsa ve onu en sonuncu ba
samağa kadar aktanyorlarsa, bunu onun kablıklanndan ka
çınmak için mi yapmaktadırlar? Hapishanenin sürekliliği ve
biçim-hapishane'nin yaygınlaşması disiplinsel iktidann ya
sallaştırılmasına, en azından meşrulaştınlmasına olanak
vermişlerdir, disiplinsel iktidar böylece aşınlık veya suiisti
mal cinsinden ic;erebileceklerinden kurtulmuş olmaktadır.
Fakat bunun tersine, hapishane piramidi yasal cezalara
çarplırıncı iktidcırırnt, içinde her türlü aşırılıktan ve Jiddetten
kurtulmuş olarak gözüktüğü bir bağlam vermektedir. Disiplin
aygıtlannın bilgince aşamalı hale getirilmiş basamakla
nnda ve bunlann gerektirdiği "kapatmalar" içinde, hapis
hane hiç de başka cinsten bir iktidann zincirlerinden boşan
masını değil de, daha ilk yaptırımlardan itibaren rol oyna
maya hic; ara vermemiş olan bir mekanizmanın yoğunluğu için
deki ek bir basamağı temsil etmekten başka birşey yapma
maktadır. Hapishaneden kaçınmak için gidilen sonuncu
"düzeltme" kurumu ile karakteristik bir ihlalden sonra gön
derilen hapishane arasındaki farklılık ancak hissedilebil
mektedir (ve öyle olmak zorundadır). Tekil cezalandırma ik
tidannı mümkün o!duğunca ağırbaşlı kılabilme etkisine sahip
olan katı ekonomi ondaki hiçbir şeyi artık, otoritesinin inti
kamını azap çektirilen bedenden alan hükümran iktidann es
ki aşınlığını hatırlatmamaktadır. Hapishane kendine ema
net edilenler üzerinde, başka bir yerde başlatılmış olan bir ça
lışmayı sürdürmektedir ve toplumun tümü bu çalışmayı sayı
lamayacak kadar çok disiplin mekanizması . aracılığıyla,
teker teker herkesin üzerinde izlemektedir. Hapishane con
tinuum'unun sayesiııde, mahkum eden merci denetleyen, dönüş
türen, düzelten, iyileştiren diğer tüm mercilerin arasına ka
blmaktadır. Limitte hiçbir şey onu, suc;lulann özellikle "teh
likeli" karakterinden, bunlann sapmalarının vahametinden
ve ayinin zorunlu debdebesinden farklılaştınnayacakbr .. Fa
ka t bu cezalandırma iktidan işlevi itibariyle, iyileştirme
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veya eğitme işlevinden esas olarak farklı değildir. Onlardan
ve daha düşük önemdeki ve çok sayıdaki görevlerinden bir alt
destek almaktadır; ama bu daha az öneme sahip bir konu de
ğildir, çünkü bu tekniğin ve rasyonelliğin desteğidir. Hapis
hane bpkı disiplinin teknik iktidannın "yasallaşhr"dığı gi
bi, yasal cezalandırma iktidarını "iklime uyumlu" hale ge
tirmektedir. Hapishane böylece onlan türdeşleştirirken; bi
rinde şiddetli, diğerinde de keyfi olanı silerken; bunlann her
ikisinin de uyandırabileceği isyan sonuçlannı hafifletirken,
buna bağlı olarak onlann öfke ve hınçlannı yararsız hal geti
rirken; aynı hesaplanmış, mekanik ve ağır başlı yöntemleri
birinden diğerine geçirirken, XVIII. yüzyılın insanlann sayı
lannın artması ve bunlann yaı:arh bir şekilde kullanımı soru
nu yükselirken formülünü aradığı şu büyük "ekonomi"yi ger
çekleştirme olanağını vermektedir.
Hapishanenin genelliği toplumsal bünyenin tüm kalınlığı
boyunca etki ederek ve düzeltme sanatını sürekli olarak ceza
landırma hakkına karıştırarak, cezalandırmanın doğal ve
kabul edilebilir hale geldiği düzeyi aşağı çekmektedir. Dev
rim öncesinde ve sonrasında cezalandırma hakkına nasıl yeni
bir temel verildiği sorusu sıklıkla sorlmaktadır. Ve herhalde
bunun cevabıni sözleşme teorisi tarafında aramak gerekmek
tedir. Ama aynı zamanda ve özellikle bunun tersinde yer alan
soruyu da sormak gerekir: nasıl olmuştur da insanlar ceza
landırma iktidannı kabul etmişlerdir veya çok daha basit
olarak, cezalandınldıklarında böyle olmayı nasıl kabul et
mişlerdir? Sözleşme teorisi bu soruya ancak, kendi üzerinde
sahip olduğu hakkı uygulama iktidannı başkalanna veren
kurmaca bir hukuk öznesi sayesinde cevap verebilir. Disiplin
iktidannı yasa iktidanyla ilişkili hale getiren ve en küçük
baskılardan büyük cezai tutuklamaya kadar kesintisiz bir
şekilde yayılan büyük hapishane continuum ·unun, bu kurun
tuya dayalı cezalandırma iktidannın devrinin dolaysız bir
şekilde maddi olan teknik ve hakiki çiftini oluşturmuş olması
da muhtemeldir.
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4. Bu yeni iktidar ekonomisiyle birlikte, onun temel ale
ti olan hapishane sistemi yeni bir "yasa" biçimini geçerli kıl
maktadır: bir yasallık ve doğa, hüküm ve anayasa ile norm
kanşımı. Bir dizi sonuç bu durumdan kaynaklanmaktadır:
adli iktidann veya en azından işleyişinin iç çözülmesi; yargı
lamanın giderek güçleşmesi ve mahktlm etmenin giderek uta
nılır hale gelmesi, yargıçlarda tartmak, değerlendirmek, teş
his koymak, normali ve anormali tanımak yönünde büyük bir
istek; ve tedavi etme veya yeniden uyumlu hale getirme şe
refinin elde edilmek istenmesi. Bu konuda yargıçların iyi
veya kötü vicdanlı olmalanna, hatta vicdansız olmalanna
önem atfetmek yararsızdır. Bunların sürekli olarak dışa vuru
lan "tıp iştahlan" -uzman psikiyatrlara başvurmalarından,
kriminolojinin gevezeliklerine gösterdikleri dikkate kadar-,
icra ettikleri iktidarın en belirleyici çizgisinin "doğasından"
uzaklaştığını; bu iktidann belli bir düzeyde yasalann hükmü
altında, daha temel olan başka bir düzeyde ise normalleş
tirici bir iktidar gibi işlediğini göstermektedir; yargıçlann
"tedavici" ilimlar yazmalanna veya "yeniden uyumu sağla
maya yönelik" hapsetme kararlannı vermelerine neden olan
onların ar duygulan veya insancıllıklan değil de, jcra ettik
leri iktidar ekonomisidir. Fakat bunun tersine, yargıçlar mah
küm etmek için mahkOm etmeyi giderek daha zor kabul edi
yorlarsa da, yargılama faaliyeti bizzat normalleştirici ikti
dann yayılması ölçüsünde artmıştır. Disiplin düzeneğinin her
yerdeki varlığı tarafından taşınan, tüm hapishane aygıtla
nndan destek alan normalleştirici iktidar toplumumuzun ba,,
şat işlevlerind('n biri haline gelmiştir. Normallik yargıçları
bu iktidann her yerinde mevcutturlar. Öğretmen-yargıç, he
kim-yargıç, eğitimci-yargıç toplumundayız, bunlann hepsi de
normalleştirici olanın hüküm sürmesini sağlamakta; ve herbi
ri bulunduğu yerde bedeni, hareketleri, tutkulan, hal ve gi
dişleri, yatkınhklan, performansları tabi kılmaktadır. Ha
pishane ağı bitişik ve dağınık biçimleri altında;· yerleştirme,
dağıtım, gözetim, gözlem sistemleriyle, modem toplumda nor-
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malleştirid iktidann büyük desteği olmuştur.
S. Toplumun hapishane dokusu aynı anda hem bedenin
hakiki olarak yakalanmasını, hem de sürekli gözleme tabi
tutulmasını sağlamaktadır; bu doku iç özellikleri araalığıy
la yeni iktidar ekonomisine en uygun aygıt ve bizzat bu eko
nominin ihtiyaç duyduğu bilgi oluşumu için alettir. Pıınopticon
tarzındaki işleyişi ona bu çifte rolü oynama olanağını ver
mektedir. Sabitleştirme, paylaştırma, kayıt süreçleri ara
cılığıyla uzun bir süre boyunca, insarun tutumunun nesnelleş
tirilmesi için en basit, en kaba, en maddi, ama ·herhalde aynı
zamanda en vazgeçilmez koşullardan biri olmuştur. '"Engi
zisyon tipi" adalet çağından sonra ·sınav tipi" adalet çağına
girdiyse, bundan daha genel olmak üzere sınav usulü toplumu
bu kadar geniş ölçekte kapsayabildiyse ve bir kısmı itiba
riyle insan bilimlerine yer verebildiyse, bunun en büyük alet
lerinden biri çeşitli hapsetme mekanizınalannın çokluğu ve
sıkı kesişmeleri olmuştur. insan bilimlerinin hapishaneden
çıkbklannın söylenmesi söz konusu değildir. Ama eğer bunlar
oluşabildiler ve tpislmıt 'de bilinen bütün alt üst oluştan
meydana getirebildilerse, bunun nedeni bunlann iktidann
kendine özgü ve yeni bir tarzı tarafından taşınmış olmalan
dır: belli bir beden siyaseti, insanlann birikimini itaatkAr ve
yararlı kılmanın belli bir biçimi. Bu, tanımlanmış bilgi iliş
kilerinin iktidar ilişkileri içine katılmalannı gerektirmek
teydi; tabi kılma ile normalleştirmenin kesişmelerini sağla
mak üzere bir teknik gerektinnekteydi, yeni bireyselleştinne
usulleri içermekteydi. Hapishane ağı, insan bilimlerini ta
rihsel olarak mümkün kılmış olan bu iktidar-bilgi'nin dona
nımlanndan birini meydana getirmektedir. Bilinebilir insan
(ruh, bireysellik, bilinç, hal ve gidiş burada çok önemli de
ğillerdir) bu analitik kuşatmanın, bu egemen olma-gözlem'in
etki-nesne'sidir.
6. Bu durum hiç kuşkusuz, aslına daha doğumundan iti
baren kınanmış olan bu ince icat olan hapishanenin aşın
sağlamlığını açıklamaktadır. Eğer bir devlet aygıbnın hiz390

metindeki bir dışlama veya ezme araandan ibaret olma
saydı, fazlasıyla göze batan biçimlerini değiştirmek veya ona
daha kolaylıkla itiraf edilebilir bir iklme bulmak mümkün
olabilirdi. Fakat iktidar düzenek ve stratejilerinin içine da
lınca, onu değiştirmek isteyen herkese karşı büyük bir atalet
gücüyle direnmesi olanaklı hale gelmiştir. Bir olgu karakte
ristiktir: hapsetme rejimini değiştirmek söz konusu olduğunda,
kilitlenme yalnızca adliye kurumundan gelmemektedir; dire
nen hapiwnP-<"'f'7...ai y.ıphnm dptil de, tüm hukuk-dışı belir
lemeleri, bağlan ve etkileriyle hapishanedir; genel bir di
siplinler ve gözetimler şebekesi içinde menzil olan hapisha
nedir; panopticoıt türü bir rejimde işlediği haliyle hapishane
dir. Bunun anlamı onun değiştirilemeyeeği veya bizimki gibi
bir toplum için edebiyen vazgeçilmez nitelikte olduğu değil
dir. Tersine, bizzat onlan işletmiş olan süreçlerin sürekliliği
içinde, hapishanenin kullanımını önemli ölçüde kısıtlamaya
ve iç işleyişini dönüştürmeye yatkın iki süreci yerleştirmek
mümkündür. Ve bunlar herhalde, zaten geniş ölçekte devreye
girmişlerdir. Bu süreçlerden biri, özgül bir yasadışılık olarak
düzenlenmiş bir suçluluğun yarannı azaltandır (veya sakın
calannı artırandır); böylece ulusal veya uluslararası ölçekte,
siyasal ve ekonomik aygıtlara doğrudan bağlanmış olan bü
yük yasadışıhklann (mali yasadışıhklar, haberalma ör
gütleri, silah ve uyuşturucu ticareti, gayrimenkul spekülas
yonu) oluşmasıyla, suçluluğun biraz köylü ve göze batan emek
gücünün etkinliğini kaybedeceği aşikAdır; veyahut daha dar
bir ölçekte, cinsel zevk üzerinden ekonomik pay almanın gebe
lik önleyici maddelerin sahşı veya film ve gösterilerin daha
iyi yapılır hale gelmesinden itibaren, fahişeliğin köhne
hiyerarşisi eski yarannın büyük bir bölümünü kaybetmekte
dir. Diğer sonuç ise, disiplin ağlannın gelişmesi, bunlann ceza
aygıbyla alış verişlerinin artması, onlara atfedilen giderek
daha büyük güçler, adli işlevlerin onlara her seferinde daha
kitlesel bir şekilde aktanlmalan; oysa hbbın, psikolojinin,
eğitimin, yardımın "sosyal çalışma"nın denetim ve yapbnm
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iktidar larının içinde d aha b üyük bir paya sahip olmaları
ölçüs ünde, b unun karşılığı olar ak ceza aygıb tıbbileşebilir ,
psikolojikleşebilir, pedagojikleşebilir; ve b u d urumda, ceza
evi söyleviyle suçluluğun zapt ü rapt albna alınma etkisi ara
sında, ceza iktidarı ile disiplin iktid anru eklemleştirmekte
olan şu kayn ağın oluştuğu h apishane d ah a az yararlı h ale
gelme ktedir. Birbirlerini d aha sıkılaş hran b ütün bu n ormal
leştirme düzeneklerinin ortasında, hapishanenin özgüllüğ ü ve
birleştirme rolü var lık ned enlerini kaybetmektedirler.
Eğer hapishane etrafında bütünsel bir siyasal ödül varsa,
deme k ki b u onun ıslah edici olup olamayacağının bilinmesi
değildir; eğer yargıçlar, psikiyatrlar veya sosyologlar b urad a
yöneticiler veya gözetmen lerden d ah a faz la iktidar icra edi
yor larsa, li�itte h apish aned en başka bir alternatif yokt ur.
Bug ün sorun daha çok b u normalleştirme d üzeneklerinin yük
selişinde ve bunlann yeni n esnelliklerini devr eye so kar ken
t aşıdıktan iktidar et kilerinin genişliğinde yer almaktadır.

***
1836'da m uhabirlerden biri Phalange 'da "Ah llkçılar , fi
lozoflar, yasako)'\lcular, uygar lık yağcılan, işte Paris'imizin
düzene so kulm uş planı, işte birbirine benzeyen herşcyin bira
r aya getirildiği m ükemmelleştiri lmiş plan. Mer kezde ve ilk
kuşakta h er hastalık için hast aneler, her t ür sefalet için ba
nnaklar , hmarhaneler, hapish aneler; kadın, er kek ve çocuk
zind an lan. hk kuşağın çevresinde kış lalar, mahkeme ler, po
lis merkezi, gardiyanlann konuttan, d arağacı kwı.ılan yerler,
cellat ve yardımcılannın konut lan. Dört köşede meb uslar
meclisi, so ylular meclisi, Kralın sarayı ve Enstitü. Dış taraft a
merkezi kuşağı besleyenler, ticaret ve dolandıncıhklan, if
las lar ; endüs tri ve korkunç m ücadeleleri; b asın ve sa fsataları;
kumar haneler; fahişeler, açlıkt an ölen veya sefahate yuvar
lanan Devrim Dahilerinin sesine kulak kabarbnaya h er za
man hazır olan halk; kalpsiz zenginler... Son olarak herkesin
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herkese karşı gözü dönmüş savaş1•1 1 diye yazmıştır.
Bu adsız metin üzerinde duracağım. Şimdi tekerleklerin,
işkence direklerinin, kazıklann dolu olduğu az.aplar ülkesinin
çok uzağındayız; ıslahatçılann elli yıl kadar önce sahip ol
duklan düşün de uzağındayız: binlerce küçük tiyatronun ada
letin çok renkli temsilini aralıksız sunduktan ve süs unsuru
olan darağaçlan üzerinde özenle sahnelenen cezalandırma
lann Yasa'nın panayır eğlencesini kesintisiz olarak meydana
getirdiği kent. Hapishane kenti hayali "jcopolitik"iyle bir
likte, . tamamen başka ilkelere tabi kılınmıştır. Phalange'
daki metin bunlann en önemlilerinden bazılannı hatırlat
maktadır: bu kentin merkezinde ve sanki ona hakim olmak
üzere artık "iktidar merkezi" bir güç çekirdeği değil de, çeşit
li unsurlardan -duvarlar, mekJn, kurum, kurallar, söylev
oluşan çoklu bir şebeke vardır; hapishane kentinin modeli de
mek ki ondan dışa vuran iktidarla birlikte kralın bedeni; aynı
anda hem bireysel, hem de ortaklaşa bir bedenin içinden do
ğacağı, iradelerin sözleşmeye dayalı birliği değil de, çeşitli
cins ve düzeylerden unsurlann stratejik bir dağılımıdır. Ha
pishane yasalann ve yasa derlemelerinin veya adli aygıtın
çocuğu değildir; mahkemeye onun kararlannın ve elde etmek
istediği sonuçlann itaatkAr ve beceriksiz aleti olarak tabi
değildir; tersine mahkeme ona nazaran dışsal ve tabi konum
dadır. lsgal ettiği merkezi konumda tek başına olmayıp, gö
rünüşte iyice farklı olan, ama hpkı onun gibi normalleştirici
bir iktidar uygulamaya yönelen başka "hapishane" düzenek
lerinden oluşan bir diziye bağlıdır -bunlar farklıdır, çünkü ra
hatlatmayı, tedavi etmeyi, yardım etmeyi hedeflemekte
dirler-. Düzeneklerinin üzerlerinde uygulandığı şeyler "mer
kezi" bir yasaya yönelik çiğnemeler değil de, üretim aygıhnın
-"ticaret" ve "endüstri"- çevresindeki koskoca bir yasadışı
lıklar çoğulluğudur, bunlar burada cins ve köken farklan, kAr
içindeki kendine özgü rolleri ve cezalandırma iktidannın on11

lA Plııılıırrgt, 10 Ağustos 1 836.
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lan tabi tuttuğu farklı kaderler içinde yer almak tadırlar. Ve
son olarak , bu mekanizmalara başkanl ık ed en bir ayg ıt ın
veya bir kurumun üniter işleyişi değil de, bir kavganın gerek
liliği ile bir stratejinin k urallandır. Buna bağl ı olarak baskı,
dışlama, dışan atma, marjinalleş tirme k urumu kavramlan,
nihai çözümlemede disiplinsel bireyin imal edilmesine ola
nak veren sinsi yumuşakl ıklann, pek itiraf edilebilir gibi ol
mayan kötülüklerin, küçük k umaz hklann , h esaplı kitapl ı
usullerin, tekniklerin, "bilim"leri n hapishane kentinin mer
k ezileştirilmiş insanl ığın, karmaşık ik tidar ilişkilerinin etki
ve aletlerinin, çok yönlü "hapsetme" dü zenekleri tarafından
tabi kılınmış olan bedenlerin ve güçlerin, bizzat bu stratejinin
unsurlan olan söylevlerin içinde kavganın uğultusunu duymak
ger ekir 1 2•

12 Modem toplumda iktidarın olağanlaşırwı ve bilginin oluşumu konu
lanndald �tU incelemelere tarihsel arka plan olarak hizmet etmesi
gereken bu kitabı burada kesiyonım.

