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“... Ötede
katiller
mesleklerin
rengine
bulanmýþ,
hançerler
kabzalarýna
kadar kan
içinde...”
(Macbeth, II.
Perde, III.
Sahne)

Pozitivizmin
insan imgesi
oldukça
sorunludur.
Mekanik ve
deterministik
olarak
tasarýmladýðý
dünya, evren
içerisinde insan
“automat”laþýr
ve insanlýðýný
yitirir...

Gerçekten de katiller "mesleklerinin rengine
bulanmýþ" mýdýrlar acaba? Özelde katiller,
genelde suçlular, acaba suçluluklarýnýn zorunlu
nedenlerini içlerinde taþýyor olabilirler mi?
Suç antropolojisi, kabaca insanýn fizik
özelliklerinden yola çýkarak suçluluðun kaynaðýný
araþtýran bir disiplindir. Suç antropologlarýnýn
babasý Lombroso; “suçun organizma koþullarýnýn
bir ürünü olduðunu” ve hatta bazý insanlarýn
"doðuþtan suçlu" olduklarýný iddia ediyordu. Bu
doðuþtan suçlular, bedensel olarak bazý
anomaliler taþýmalarý dolayýsýyla suç iþlemek için
yaratýlmýþlardý adeta. Gerçi Lombroso, "doðuþtan
suçlu" tipinde yarattýðý sýnýflandýrma görüþünde
daha sonralarý o kadar ýsrarcý olmadý ve
görüþlerini yumuþattý. Hatta "doðuþtan suçlu"nun
da ancak uygun sosyal koþullar altýnda suç
iþlediði görüþüne kayarak "suça yatkýn kimseler
(kriminaloid)” tipolojisini geliþtirdi. Ancak
Lombroso'nun görüþleri öylesine etkili olmuþtur
ki, ahlak duygusunun doðuþtan bulunmayýþý
yüzünden "doðuþtan suçlu" tipinin ýslahýnýn
mümkün olmadýðý görüþüne kadar uzandý bu
düþünce silsilesi. Hatta Lombroso'nun kendisi
bile: "Yað mermerin üzerinden nasýl akýp giderse,
kuramsal etik de hastalýklý beynin üzerinden,
içine iþlemeksizin geçip gider." diyordu. Çýlgýnlýk
sýnýr tanýmýyordu. Zira Lombroso'nun en yakýn
çalýþma rakadaþý Ferri; "dövme yaptýrma, vücut
ölçüleri, yüzün yapýsý, refleks etkinliði, görüþ
etkinliði ve vazomotor tepkilerin" (suçlularýn
yüzlerinin kýzarmadýðýný iddia ediyordu; oysa ki,
yüzün kýzarmasý olgusu yüzdeki damarlarýn üstderiye yakýnlýðý ile iliþkili anatomik ve fizyolojik
koþullara baðlý bir durumdur.) bile ceza yargýçlarý
tarafýndan karar ölçütleri olarak kullanýlmasýný
öneriyordu.
Lombroso'nun yorumlarýnýn toplumsal düþün
alanýna bir yansýmasý ise ilkel kabilelerin, Avrupa
tipi uygarlýk yoksunu toplumlarýn, týpký hayvansý
suçlular gibi "hukuk yoksunu deðersiz soylar"
olarak özünde suçluluðu taþýyan insan
topluluklarý olduðu þeklinde en uç noktadaki
yorumlara izin veriyordu. Bu ise suç
antropolojisini Avrupa sömürgeciðini
meþrulaþtýran bir disiplin haline getiriyor ve hatta
ýrkçýlýk, emperyalizm için "bilimsel" temeller
oluþturuyordu. Ancak, kuþkusuz ki Lombroso ve
yandaþlarý bir nevi proto-Nazi deðildiler ne de

*Ankara Ü. Hukuk Fak. IV-B sýnýfý öðrencisi, Ankara

aristokrasiyi meþrulaþtýrma ve elitizme bilimsel
bir temel oluþturma çabasýndaki kiþiler. Ama
önyargýlý pozitivist zihniyetin yanýlgýsý ve
yaklaþýmýnýn sonuçlarý ortadadýr.
Lombroso'nun doktrini, yaptýðý bilimsel
incelemeler sonucu, Ýngiliz Goring tarafýndan
yanlýþlanmýþtý. Antropolojik farklýlýklarýn suçlu ve
sýradan kimse arasýnda çok açýk ve derin
ayrýmlara yol açmadýðý vurgulanmýþtýr. Kuþkusuz
Lombroso'nun kullandýðý kriterler ve yöntemler
yeterince bilimsel ve nesnel deðildi. Buna karþýn,
Amerikalý Hooton, neolombrosianizm doktrinini
kurarak yeniden suçluluðun antropolojik ve
morfolojik (biçimbilimsel) farklarla ortaya
çýkartýlabileceðini öneriyordu: "Suç aþaðý
derecedeki insan organizmasý üzerinde, çevrenin
yaptýðý etki sonucunda iþlenir. Bundan çýkan
sonuç ise fizik, akli ve ahlaki yönlerden
uygunsuz olan tiplerin yokedilmesi ya da
bunlarýn sosyal bakýmlardan tamamýyla aseptik
bir çerçevede diðer kiþilerden ayrý tutulmalarý
þartýyla suçu önlemenin mümkün olacaðýdýr."
Bu kuþkusuz, ödün vermez ve kendinden çok
emin bir pozitivist yanýlgýnýn iþaretiydi. Kendini
salt deterministik ve mekanik, robotize bir insan
tasarýmýna kaptýrmýþ olan katý pozitivist zihniyet;
suçluluðu önlemenin tek yolunun öznel bir
"tehlikelilik hali" gösteren tüm insanlarýn,
toplumdan ve yaþamdan, tecrit ve ayýklanma
mekanizmasýyla arýndýrýlmasý olduðunu düþünür.
... Ýnsan, bir yandan koþullarýn kurbaný zavallý
bir automat olarak insanlýðýndan uzaklaþtýrýlýrken
ve kendine yabacýlaþtýrýlýrken suç iþlemiþ "insan"a
karþý da biricik çözüm önerisi onu tasfiye etmek,
toplumdan dýþlayarak onu toplumun "marazlý"
üyelerinden kurtulduðu çöplüðe atmayý
toplumsal bir ödev bilir. Dar kafalý zihniyet,
baþka bir seçeneðe yer vermeyecek, baþka bir
almaþýðý öngöremeyecek kadar yüzeysel ve kaba
bir yaklaþýmýn ifadesidir.
Buna benzer olarak, Pinatelli "suçlu kiþilikten";
Garofalo ise klinik klasik kriminolojinin temel
kavramlarýndan biri olan ve geçici ya da sürekli
olarak anti-sosyal tepki göstermesi ihtimali güçlü
olan kimselerin "tehlikelilik hali"nden bahseder.
Kretschmer ve Sheldon gibileri ise insanlarý, fizik
yapýlarýný esas alarak belli þablonlar içine
sokuþturma ve böylece bir çeþit kategorizasyon
çabasýna giriþmiþlerdi.
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Bunlara karþýlýk, söz konusu görüþler
eleþtirinin çetin elemesinden geçmekte güçlük
çekmektedirler. Kriminolog Sutherland,
Hooton'ýn incelemelerini gerçekleþtirdiði
örneklem evreninin sýnýrlý olmasýndan dem
vurmaktadýr. Zira yapýlan araþtýrmalar yalnýzca
cezaevindeki suçlularý kapsayacak biçimdedir,
ama dýþarýda bulunan büyük suçlu kitlesini
gözardý eder. Özellikle beyaz yaka suçlularýný
cezaevlerinde görmek oldukça güçtür ve
karþýlaþtýrma gruplarý da oldukça küçük ve
sorunludur; çünkü nesnel ölçütlere göre
oluþturulmuþ deðildir, anlaþýldýðý kadarýyla.
Dahasý morfolojik biçimsizliklerin pek çoðunun
kötü beslenme ve elveriþsiz yaþam koþullarýndan
kaynaklandýðý da bilinmektedir. Bu eleþtirilerin
yaný sýra örneklem evreninin kültürel ve etnik
çeþitlilik açýsýndan çok sýnýrlý oluþu da gündeme
gelmektedir. Ayrýca bedensel biçimsizlik
sorununu baþka bir açýdan þöyle görmek de
mümkündür: Bedensel biçimsizlik, çirkinlik ve
anomaliler, kiþilerde sosyal prestij edinmeye,
kendine güven kazanmaya ve saðlýklý bir kiþilik
edinmeye engel olabilecek bir biçimde,
toplumun hor görmesi nedeniyle ortaya çýkan
aþaðýlýk kompleksinin ve toplumsallaþamamanýn
bir sonucu, tepkisellik yaratabileceði de
muhakkaktýr. Bu açýdan toplumsal dýþlanmýþlýk ile
beraber ya asosyal ya da anti-sosyal yönelimler
içerisine girilerek özellikle anti-sosyal gruplar
içerisinde yer almak suretiyle saygýnlýk (prestij)
ve psiko-sosyal doyum mekanizmasýnýn devreye
giriþi pek sýk rastlanan bir gözlem verisidir.
Suçluyu Ararken…
Suçluluða yol
Mizaç, kiþinin kalýtýmsal mirasýnýn katkýsý
açan iç ve dýþ
üzerinde þekillenen en temel kiþilik unsurlarý,
dinamikler çok
yatkýnlýklarý, yetenekleri ifade ederek kiþinin
boyutlu ve
genetik getirisinin fizyolojik özelliklerini
çeþitlidir.
kapsayan kiþilik unsurudur.
Suçluluðun
Karakter ise kiþilik oluþumunda, mizacýn
kökeni bireyin
kalýtsal ve fizyolojik yatkýnlýklarýnýn yanýsýra süreç
kiþiliðinde
aranmaya
içerisinde dýþ dinamikler ve çevresel koþullarla
baþlanacak
biçimlenen tamamlayýcý, bütünleyici unsurdur.
olursa ilk olarak Yalnýz bu noktada, mizacýn genetik kökeninden
mizaç ve
söz ederken yanýlgýya düþmekten sakýnmalýdýr.
karakter
Bilimsel bir gerçek olarak özellikle vurgulanmasý
kavramlarýyla
gereken nokta, Damasio'nun ifadesiyle: "Ýnsan
karþý karþýya
genomu beyin yapýsýný bütünüyle belirlemez.
kalýrýz.
Organizmalarýmýzdaki her bir þeyin yapýsýný ve
yerini belirlemek için yeterli sayýda gen yok,
milyarlarca sinir hücresinin sinapslarla baðlandýðý
beyinde ise hiç yok... Bu durumda, birçok
yapýsal özelliðin genler tarafýndan belirlendiði
söylenebilir, ama önemli bir sayýdaki özellik de
yalnýzca yaþayan organizmanýn yaþam süresince

Sokrates,
insanlarýn
cahillik ve
bilgisizlik
yüzünden
kötülüðe
bulaþtýklarýný,
kötü olduklarýný
düþünüyordu.
Acaba Sokrates
haklý mýydý?

geliþip deðiþtikçe sergilediði etkinlikle
belirlenebilir." Bunun yanýnda, tek yumurta
ikizleri üzerinde yapýlan araþtýrma ve incelemeler
sonucunda bireysel farklýlýklar saptanmýþtýr. Tek
yumurta ikizlerinin durumunda bile farklý,
bireysel ve kendine özgü algý, düþünme ve bilinç
halleri vardýr. Greenfield bu konuda þöyle
demektedir: "Bireysellik genlerle açýklanamaz; o
halde kýsmen de olsa, beyinde bulunan ve
genetik klonlar tarafýndan paylaþýlmayan özel bir
etmen vardýr."
Kiþiliðin çok boyutlu ve karmaþýk yapýsý onu
anlamamýzý, çözümlememizi güçleþtiren en
önemli nedendir. Karakter oluþum süreci oldukça
uzun aþamalar sonucunda tamamlanmakta ve
bu oluþumda aile, geçmiþ yaþantý ve deneyimler,
toplumsal iliþkiler ve toplusallaþma, eðitim ve
öðrenim, çevre koþullarý, ekonomik ve kültürel
öðeler yer almaktadýr. Bu noktada, suçluluðun
kaynaðý belki kiþilikte deðil, ama bu söz konusu
unsurlardan etkileniþ biçimlerinde, olumsuz
koþullarda ve tepkisellikte aranmalýdýr. Fakat
bunun yaný sýra kimliðin ve kiþilik özelliklerinin
aþýrý derecede vurgulanmasý davranýþlarýn
nedenlerinin salt kiþisel özniteliklere baðlanmasý
psikoloji literatüründe "temel atýf hatasý" denilen
yanýlgýya düþmemize yol açar. Çünkü davranýþ
ve tutumlarýn oluþumunda her ne kadar kiþisel
yatkýnlýðýmýz ile koþullanmýþ olsak da ayný
zamanda o anlýk ve var olan koþullardaki
durumsal etkenlerin etkisi oldukça önemli ve
yadsýnamaz bir düzeydedir.
Suçlular Ussallýktan Uzak mýdýr?
Suçluluk cehaletten ve kafasýzlýktan
kaynaklanýyor olabilir mi?
Aslýna bakýlýrsa cehaletin önlenmesi, yüksek
eðitimli yetiþmiþ bireylerin varlýðý hiç kuþkusuz
sosyolojik açýdan suçluluðun azalmasýna neden
olan önemli bir etmendir. Yalnýz diðer taraftan
yapýlan araþtýrmalar bize yüksek eðitim ve kültür
düzeyiyle birlikte suçluluðun da dönüþüm
geçirerek farklý suç tiplerinin ortaya çýkarak
yaygýnlaþmasý sonucunu doðurduðunu da
göstermektedir. Böylece özellikle "beyaz yaka"
suçlarýnýn geliþmiþ toplumlarda yaygýn bir suç
oluþu en bilinen örnektir. Zeki, makul ve akýllý bir
insanýn ussallýktan uzak, yanlýþ ve hem kendine
hem de baþkalarýna zarar veren bir davranýþa
giriþmekten çekineceði düþünülür.
Ancak, durum hiç de sanýldýðý gibi deðildir!
Düþünme süreçleri bakýmýndan yapýlan psikolojik
çalýþmalar, tümdengelimli akýl yürütmenin
yeterince nesnel olmayan ve daha çok,
düþüncelerimizin var olan inanç ve
önyargýlarýmýz doðrultusunda þekillendiðini
ortaya koymaktadýr.
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William
James'in dediði
gibi: "… Birçok
insan
düþündüðünü
sanýrken
yalnýzca
önyargýlarýný
yeniden
düzenler."
Beklentilerimiz,
önyargýlarýmýz,
muhakeme
sürecinin
saðlýklý
iþleyiþine engel
oluþturur.

Hasarlý
beyinlere sahip
kiþilerde beliren
psikiyatrik
bozukluklar
üzerine
çalýþmalarý ile
tanýnan
dünyaca ünlü
nörolog
Antonio
Damasio,
"Descartes'in
Yanýlgýsý" isimli
ilginç eserinde
þöyle
demektedir:
"Duygulardaki
azalma ayný
derecede
önemli bir
mantýksýz
davranýþ
kaynaðý
olabilir."

Muhakeme sürecimiz pek çok mantýksýz, ama
pratik önyargýya boyun eðmektedir. Benzer
þekilde, tümevarýmlý akýl yürütme de kesin
genellemelere yatkýn doðamýz tarafýndan
etkilenmektedir.
Suçluluk ve zeka iliþkisi ise yine benzer bir
þekilde betimlenerek açýklýða kavuþturulmaktadýr.
Zeka, masumiyeti beraberinde getirmemektedir
kuþkusuz. Özellikle yukarýda söz edilen beyaz
yaka suçlarý ile siber-terörizm gibisinden ileri
düzeyde teknik bilgi ve kývrak bir zeka
gerektiren suç tipleri doðalarý gereði yalnýzca çok
zeki kimseler tarafýndan iþlenebilir bir
yapýdadýrlar. Dahasý, zeka denilen insani yeti, IQ
gibi tek bir ölçütün yansýtamayacaðý kadar
karmaþýk ve zayýf bir yapý olarak
betimlenmektedir. Bununla beraber, zeka
testlerinin standartizasyonu sorunsalý; kültürel,
sýnýfsal, toplumsal etmenlerin farklýlýðý dolayýsýyla
çok ciddi sapmalar yaratmasý gerçeðini
taþýmaktadýr. Zekanýn salt kalýtýmsal olmayýp
çevrenin ve dýþ yaþam koþullarýnýn etkisiyle de
biçimlendiði bilinmekle birlikte artýk duygusal
zekanýn da keþfedilmesi ve bu alandaki araþtýrma
ve incelemeler soruna yepyeni bir boyut daha
katmýþtýr.
Peki Ama Kötülük Nerede?..
Damasio'nun, beyinlerinin serebral
korteksinin prefrontal loblarý hasarlý hastalar
üzerindeki araþtýrmalarý, bu baðlamda bize
Kant'ýn kurgusal (spekülatif) tasarýmý olan "saf
akýl" diye bir yetinin olmadýðýný ve Descartes'çý
rasyonalizmin ussallýk hakkýndaki takýntýsýnýn da
salt bir kuruntudan ibaret olduðunu
imlemektedir. Zira prefrontal lobun
ventromedyal kesimleri lezyona uðramýþ
hastalarda matematik ve teknik akýl yürütme,
konuþma ve dil becerisi, zeka açýsýndan herhangi
bir eksiklik ve kayýp bulunmamasýna ve biliþsel
iþlevlerin saðlýklý oluþuna karþýn, prefrontal kesim
hasarýyla beraber sosyal karar verme
mekanizmasý, isabetli karar alma ve sosyal
iliþkilerde baþarý yetisinin, ahlaki sorumluluk
güdüsünün dengeli davranýþ kalýplarýnýn ve hatta
duygusal hissiyatýn hemen tamamiyle yitirildiði
bulgular arasýndadýr. Böylece söz konusu hasta,
sanki kimliðini yitirmiþ, ciddi bir kiþilik dönüþümü
yaþamýþ bambaþka bir insan olup çýkýveriyordu.
Bunun Damasio'nun çalýþmalarýna da büyük
katkýsý bulunmuþ örneði ise meþhur Phineas
Gage olayýdýr. (Phineas Gage, geçirdiði talihsiz
ve aðýr bir iþ kazasý sonucu, baþýndan çok ciddi
bir yara alarak beyninin prefrontal alanlarýnda
çok büyük hasar oluþmuþ; ancak yaþamayý
baþarabilen ve kaza sonrasýnda ise ciddi kiþilik
bozukluklarý, sapmalarý göstermiþ ünlü bir

olgudur. "Lezyona ventromedyal bölümler
katýlýnca prefrontal kortekslerin iki yanlý hasar
görmesi akýl yürütme/karar verme ve duygu/his
bozukluklarýyla baðlantýlý olmaktadýr."
Hasarýn gerçekleþtiði bölge, beynin serebral
korteks denilen biliþsel iþlevlerin (dil kavrama,
okuma, konuþma, duygular, motivasyon ve tüm
entellektüel iþlevler) gerçekleþtirildiði beyin
kabuðunda, yani insan zihninde dünyayý kuran
bölümdedir. Sinir sisteminin en büyük bölümünü
oluþturan serebral korteksin prefrontal lobu ise
özellikle düþüncenin iþlenmesi ve
olgunlaþtýrýlmasý, karmaþýk hareketlerin
planlanmasý ve tepkilerin düzenlenmesi, insani
iliþkilerimize yönelik sosyal karar verme gibi çok
ciddi ve toplumsal anlamý içerisinde yaþamsal
iþlevlerini yerine getirmektedir. Psikologlar ve
nörologlar tarafýndan prefrontal alanlara
atfedilen düþüncenin iþlenmesi ve
olgunlaþtýrýlmasý iþlevinin anlamý, çeþitli
kaynaklardan edinilmiþ farklý bilgilerden oluþan
farklý düþüncelere derinlik ve soyutluk
kazandýrarak zenginleþtirmedir. Prefrontal
alanlar, "iþlek bellek" denilen, pek çok bilgi
parçasýnýn fikirler oluþturmaya yönelik sentetik
amaçla anýmsanmasý iþlevini de yerine getirir.
Böylece; düþüncemizi þekillendirebilir, geleceðe
yönelik planlar yapabilir, motor eylemlerimizi
daha iyi denetleyebilir, duysal uyaranlara
vereceðimiz tepkileri en uygun zamana
erteleyebilir, karmaþýk matemetiksel, hukuki ya
da felsefi problemleri çözebilir ve
davranýþlarýmýzý ahlaki ölçütlere uyarlayabiliriz.
Teknoloji ve týbbýn yeterli olmadýðý
zamanlarda bazý çok kritik, iyileþmesi güç
psikiyatrik olgularda son çözüm yolu olarak
prefrontal lökotomi yöntemi kullanýlmaktaydý.
Obsesif kompulsif rahatsýzlýk, þizofreni gibi
psikiyatrik rahatsýzlýklarda görülen, katlanýlamaz
ölçüdeki psikotik depresyondan, ajitasyon ve
anksiyete durumlarýný gidermek için beynin
prefrontal loblarýndaki belli bazý lif baðlantýlarýný
kesmek suretiyle gerçeklen bu operasyonlar
sonucunda hastalarýn þiddetli bir biçimde ortaya
çýkan yakýnmalarý diniyordu. Ancak, hastalar
karmaþýk problemleri çözme yeteneklerini
yitiriyorlardý, belli hedeflere ulaþmak için gerekli
görev sýralamalarýný yapamýyorlardý, yaþamlarý
boyunca alýþýlagelmiþ motor iþlevlerin çoðunu
sorunsuz becerebilmelerine karþýn, bu
davranýþlarda amaçsýzdýlar. Konuþulaný
anlayabilmelerine ve söylenenleri
kavrayabilmelerine karþýn uzun düþünce zincirini
sürdüremiyorlardý ve ruh halleri dengesiz ve
istikrarsýz bir durum sergileyerek ani hiddet ve
coþku nöbetlerine girebilmekteydiler.
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Psikolojik
incelemelerde
açýkca
görüldüðü gibi
anormal
davranýþý
normalden
ayýrmak pek
kolay bir iþ
deðildir.
Normalitenin
ölçütleri
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Ýþte tam bu noktada Freud'un ünlü "süperego"sunun (ahlaki benlik) yýkýmýný görüyoruz.
Böylece ahlaki dizginleri boþalan hissiyatýný
yitirmiþ kimseler suç iþlemeye doðal bir eðilim
göstermektedirler. Zira yapýlan araþtýrmalar
sonucunda psikotik katillerin %65'inden
fazlasýnda prefrontal anomaliler gözlenmiþtir.
Bununla beraber, limbik sistem içerisinde yer
alan hipotalamusun periventriküler alaný ve
lateral hipotalamusun kuvvetle uyarýlmasý,
hayvan deneylerinde hayvanýn savunma haline
geçerek saldýrýya yönelik fizyolojik ve fiziksel
hazýrlýk yapmasýna, genel bir tedirginlik ve stres
haliyle vahþileþmeye neden olduðu da
bilinmektedir.
Anormal davranýþlarý sýnýflayan sistemler ve
normalite ölçütleri sýk sýk sorgulanmaktadýr.
Psikiyatride anormal davranýþlarý kalýtýmsal,
fizyolojik, fiziksel ve nörolojik iþlevsizliklerin
oluþtýrduðu hastalýklar olarak görmek yaygýn bir
tutumdur.
Somatik iþaretleyici hipotezinden yola çýkan
Damasio; olanaklý seçimler arasýnda isabetli ve
saðlýklý bir eleme gerçekleþtirmeye yarayan
sezgisel bir mekanizma olduðunu belirtmektedir.
Otomatik bir somatik iþaretleyici mekanizmasý
sorunlarý genel bir çerçeve içine oturtarak bize
zaman kazandýrmasýnýn yanýsýra, isabetli ve
yerinde davranýþlarda bulunmamýza olanak
tanýmaktadýr. Prefrontal hasarlý hastalar
üzerindeki gözlem ve deneyler, bu söz konusu
somatik iþaretleyici mekanizmanýn sezgisel
yoksunluk dolayýsýyla bu olgularda
bulunmadýðýný ortaya koymuþtur. Somatik
iþaretleyici, bizim için en iyi, zevkli, yararlý ve
elveriþli ya da olumsuz, kötü, kullanýþsýz ve acý
sonuçlar doðurabilecek seçimleri otomatik bir
elemeden geçirmeye yaramaktadýr; bu da
isabetli kararlar alan saðlýklý bir birey olmamýzý
saðlamaktadýr.
Anti-sosyal kiþilik bozukluðu gösteren (APD)
kimseler çoðunlukla nörolojik ve nörofizyolojik
sorunlarla karþý karþýyadýrlar ve dolayýsýyla
psikiyatrik dengesizlikler göstermektedirler.
Ancak bu semptomlarý sergileyen her kiþinin de
suç iþlemeye yönelmediðini belirtmek gereklidir
ve her suç iþleyenin bu anomalileri taþýmadýðýný,
bu rahatsýzlýklarý yaþamadýðýný. Günümüzde PET
(Pozitron Emission Tomography) ve MRI
(Magnetic Resonance Imaging) görüntüleme
teknikleri sayesinde bu nörolojik anomaliler
saptanabilmektedir. APD tanýlý kiþilerde özel
denge durumunun corpus callosum'daki hasar
yüzünden bozulduðu yerlerde ortaya çýktýðý
vurgulanmaktadýr.

Ayrýca çeþitli nörokimyasallar da davranýþlar
üzerinde etkili our. Özellikle baþlýca
nörotransmitterlerden biri olan serotoninin
salgýlanýmý kiþilerde saldýrganlýðý, hiddeti ve fevri
tepkileri önlemektedir. "Genellikle serotonin
iþlevini güçlendirmek, saldýrganlýðý azaltýr ve
sosyal davranýþlarý destekler." Fakat bu yaklaþým
da oldukça kaba ve yüzeysel, bilimsellikten
yeterince uzaktýr. Zira "serotonin azlýðý ve
yokluðu tek baþýna belirli bir tezahüre neden
olmaz." Çünkü serotonin de tüm diðer
nörotransmitter maddeler gibi son derece
karmaþýk bir mekanizmanýn ve nörofizyolojik
süreçlerin yalnýzca bir parçasýdýr.
Belirli bir iþleve yönelik tek bir beyin alaný
bulunmasýndan çok, belirli bir iþleve beyin çeþitli
bölgelerinin katkýda bulunarak bir bütünsellik
içinde çalýþtýðý ve bu çalýþmanýn algoritmik
olmadýðý açýk bir gerçektir. Bu konuda Susan
Greenfield; "Beyin bölgeleri farklý iþlevler için
paralel olarak çalýþmak üzere bir þekilde
birleþirler. Beyin anatomik olarak farklý
bölgelerden oluþur, fakat bu bölgeler otonom
mini-beyinler deðildir; büyük kýsmý gizemli bir
þekilde organize olmuþ, birbirine uyumlu ve
entegre bir sistem oluþtururlar." demektedir
Beynin iþleyiþi robotlardaki yahut
bilgisayarlardaki gibi algoritmik bir tarzda
deðildir; duygularýmýzýn, sezgilerimizin ve
saðduyumuzun büyük katkýsý olmaksýzýn makul
davranýþ sergileyemeyiz. Beyindeki elektrik
etkinliði dolayýsýyla elektronik devreler arasýnda
kurulan benzerlik de çok kaba ve bayaðý bir
benzetmedir. Zira beyin bir kimya fabrikasýndan
çok daha geliþmiþ bir çeþitlilik içindeki
nörokimyasal ve nörofizyolojik süreçlere sahne
olmaktadýr. "Dolayýsýyla her aþamada farklý iletici
kimyasal bileþimlerini kullanan beyinde, müthiþ
bir esneklik ve çok yönlülük söz konusudur." "Bu
moleküler senfoninin bir bilgisayarýn içindeki
senaryoyla mukayese edebileceðini söylemek
güçtür."
Bireysel farklýlýklarýmýz ve özgürlüðümüz bizi
insan yapan unsurlarýn temelinde yer alýr. Bu
yüzden bilimin verilerinden yararlanmayý bilmeli,
çok boyutlu ve çok yönlü iç ve dýþ dinamiklerin,
süreçlerin etkiliðinin farkýna varmalýdýr. Aslýnda
suçluluk adýna en büyük tehlike suçluluðun
makul, rasyonel bir þeymiþ gibi sunulmasýdýr. Bu
yüzden insanlarý kategorik kalýplara, þablonlara
yerleþtirmeye çalýþmaktan uzak durmalýdýr.
Böylece özgürlüðün ve insanlýðýn daha iyi bir
kavranýþýna ulaþmak olanaklýdýr.
Ceza hukuku, kriminoloji, adli bilimler, ve
genelde hukuk bilim dallarý arasýndaki iþbirliði
iliþkisinin önemi açýða çýkmaktadýr.
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