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Sunuş 

 
 

“Bireyi şiddete meyilli kılan ve onu şiddet faaliyetine aracı kılarak, iktidarla 
“suç ortağı”na dönüştüren yatay mekanizmalar ile şiddetin kullanımlarını ve onun 
türevlerini devlet katında “vazgeçilmez” kılan dikey mekanizmalar arasında güçlü 
bir mütekabiliyet vardır. Birbirini besleyerek güçlendiren bu mütekabil iki me-
kanizma anlaşılmaksızın, Türkiye siyasal alanının kendine özgü dinamiklerini 
kavramamız mümkün değildir.” 

“Bu gün itibariyle Türkiye hapishanelerinde 130 bin tutuklu ve hükümlü var. 
Bunun çarpan etkisini düşünürsek yani her mahpusa yılda 10 ayrı kişi, yakını: 
eşi-çocuğu-yeğeni-anası-babası-arkadaşı, tek bir mektup yazarsa, toplamda yılda 
en az 1 milyon 300 bin mektup eder… Çok az insanın bildiği bir örnek vereyim: 
Yeni yapılan Şakran cezaevinde 10 bine yakın tutuklu ve hükümlü kalmaktadır. 
PTT, Şakran cezaevi için özel şube açmak zorunda kalmıştır.”  

“Denetim toplumu kendi yönetimsellik mantığına uygun bir öznellik arayışı 
içindedir. Neo-liberal rejimin ekonomik ve politik mantığını yansıtacak şekilde, 
devlet bireyler üzerinde sorumluluk almak istemez ve dahası bu sorumluluk 
vatandaş olarak bireylerin üzerine yıkılır. Bu yeni yönetimselliğin içinde özneyi 
baştan sona bir norma uydurma ya da kendinin tanımladığı bir normalleştirme 
yatırımı bulunmaz; daha çok yaşamın her alanı hesaplanabilir, sorunlar ve tehli-
keler önlenip, engellenebilir ya da en azından kontrol edilebilir durumda olması 
gerekir. Bununla beraber risk yönetimi hem bir yönetimsellik taktiği olarak dev-
let ve kurumlarına hem de bireylerin kendi yaşamlarının her alanına sirayet eden 
gerçeklik haline dönüşmüştür. Bu gerçeklik bireyin ahlaki ve sosyal sorumluğu-
nu belirleyen ve yeni bir vatandaşlık bilincini de beraberinde getiren bir toplum-
sal durum yaratır.”  

“Bütün bunların hepsini hem devletin hem de bireyin risk ve güvenlik kaygı-
ları içinde gelişen tekniklerinin bir devamı şeklinde düşünmek mümkündür. Bu 
durumda suçlu davranışın ya da eylemin sosyal nedenselliğine dair ilgi yok olur-
ken suçun kendisini önlemeye dönük çaba, risk ve hesaplanabilirlik mantığı 
(ekonomisi) içinde kısa yoldan çözülmesi gerekilen bir sorun olarak görülür. Bu 
durum cezalandırmanın adaletle olan bağının zayıflamasına ve sadece geleceğe 
bakan bir “düzenleme kaygısına” büründüğünü düşündürtür…” 

Sunuş’umuz Kebikeç’in bu sayısındaki makalelerden alıntılarla oluşturulmuş-
tur… Saygılarımızla… 

 

Kudret Emiroğlu 
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