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Bu bölümde amacım, toplumsal adalet konusundaki son psikolojik araştırmaları 
değerlendirmektir. Şu an böyle bir değerlendirme için doğru bir zaman. Toplumsal adalet 
konusundaki son araştırmaların, gruplar ve bireyler arasındaki ihtilafların nasıl çözülmesi 
gerektiğini; istikrarlı ve uyumlu ilişkilerin nasıl geliştirileceğini anlamamıza katkı sunacağına 
inanıyorum. Bu değerlendirmede asıl olarak, araştırma bulgularının, ihtilafları çözmeyi 
kolaylaştırmak bakımından potansiyel olarak en faydalı olduğunu gösterdiği, süreç adaleti ve 
usuli adalet konularına odaklanacağım. Hem araştırmaların bu kısmını ele alacağım hem de 
onların çıkarımlarını aktaracağım. 

John Thibaut ve Laurens Walker, usuli adaleti konu alan klasik kitaplarına şu yorumla 
başlamışlardır: 

Tereddütsüz olarak ileri sürülebilecek bir öngörü, bu gezegendeki insanoğlunun 
yaşamının, bireyler ve gruplar arası ihtilaf potansiyelinin gidererek artmasıyla karşı 
karşıya olduğudur. Sürekli çoğalan bir nüfusun hızla azalan kaynaklar üzerindeki kontrol 
yarışında artan bekletileri, gittikçe daha tehlikeli bir varoluşun koşullarını üretmektedir. 
Açıkça görülüyor ki insanoğlunun gelecekteki yaşamının kalitesi, önemli düzeyde, 
uyuşmazlıkların yönetilebildiği, yatıştırılabildiği ve çözümlenebildiği etkililik tarafından 
belirlenecek. Bu nedenle, uyuşmazlık çözümü işine tahsis edilebilecek usullere veya 
yöntemlere dikkatimizi vermemiz gerekiyor. (Thibaut ve Walker, 1975: 1)   

Bu yorum bugün için, 1975’te olduğu kadar geçerlidir. Toplumlar ve örgütlü gruplar 
içinde uzun zamandır mevcut olan bireyler ve gruplar arası pek çok ihtilaf hâlâ devam ediyor ve 
insanlar giderek artan bir şekilde, bu ihtilafların çözümünde kendilerine yardımcı olması için 
hukuka ve yetkili kurumlara başvuruyor. Yetkili kurumlar, geçmişte olduğu gibi bugün de 
ihtilafları çözmek ve bireyler ve gruplar arası uyumlu ilişkileri geliştirmek için çareler aramaya 
mecburdur. Onlar, uyuşmazlıkları, tarafların kabul etmesi manasında etkili bir şekilde 
çözebilmeli ve bunu, hem uzun vadeli husumeti azaltarak hem de hukuka ve kurumlara yönelik 
her türlü düşmanca hissi asgariye indirerek yapmalıdır. İdeal anlamda bir ihtilaf çözümü; ilgili 
tarafların hukuk sistemince verilen kararları kabul ettiği, tarafların birbiriyle olan ilişkilerini 
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devam ettirdiği ve muhatap oldukları yetkililer ve aslında daha genel düzeyde hukuk ve kurumlar 
hakkında iyi duygular beslediği bir çözümdür.  

İhtilafların barışçıl çözümünün belirgin biçimde mümkün bir yolu, toplumsal adaletin 
psikolojik yönünü anlamaktan geçer. İnsanların adil veya hakkaniyetli olana dair görüşleri, 
insanlar ve gruplar arasında etkileşimi mümkün kılan toplumsal birer kolaylaştırıcıdır. Adaletin 
değeri, insanlara ve gruplara, ihtilaf ve toplumsal bir çöküş olmadan etkileşim imkanı 
sağlamasında yatar. Toplumsal etkileşimler, ihtilaf ve husumet ortasında işlemez hale gelebilir 
ve böyle bir sorun tehdidi söz konusu olduğunda insanlar, yardım için yetkili kurumlara 
başvururlar.  Usuli adalet, Thibaut’nun ve Walker’in umdukları şekilde, yetkililere, ihtilafları 
çözmede yardım etmek suretiyle hem böylesi çöküşleri asgariye indirir hem de insanlar 
arasındaki uzun süreli faydalı etkileşimin devamına katkı sunar. Sonuç olarak usuli adalet, 
toplumsal ihtilafları önleme, kontrol altında tutma ve sona erdirme sorumluluğu olan yetkililer 
için önemli bir meseledir.  

Adalet konusunda özellikle dikkat çekici olan husus, onun yalnızca, devam eden bir 
etkileşimin, bir grubun, bir örgütün veya bir toplumun üyelerinin zihninde mevcut olan bir 
toplumsal kavram olmasıdır. Dolayısıyla adalet, bir grup insan arasında paylaşıldığı ölçüde 
mevcut olan ve o ölçüde yararlı olan, toplumsal olarak inşa edilmiş bir kavramdır.  Paylaşılan bu 
adalet idesi, grup içinde veya ortak adalet kavrayışına sahip gruplar arasında toplumsal 
koordinasyonu sağlama işini kolaylaştırır.  

Adaletin etkili olabilmesi için, insanların davranışlarının, kişisel menfaatlerinin ne 
olduğuna ilişkin değer yargılarından ayrı olarak gerçekten, onların doğru-yanlış, etik-etik dışı, 
adil-gayri adil hakkındaki değer yargıları tarafından şekillendirilmiş olması önemlidir. Yetkililer, 
bireysel ve grup çıkarlarından ayrı olan kurallara ve kararlara ilişkin olarak adil davranmak 
suretiyle bir kabul sağlayabilmek zorundadırlar. Eğer insanlar, insan davranışlarının rasyonel 
modellemelerinin sıklıkla gösterdiği üzere, sadece kişisel fayda veya zarar unsuruyla motive 
olurlarsa, o durumda adaletin pek bir değeri olmayacaktır; zira bu durumda adalet, insan 
davranışlarını etkili düzeyde motive eden bir unsur olmayacaktır. 

Aynı zamanda, insanların adaleti tanımlayan bir dizi ilkeyi paylaşmaları da önemlidir. Bir 
kişi, bir uyuşmazlığı çözmenin adil yöntemi olarak jürili yargılamayı kabul ederken bir başka kişi, 
aynı uyuşmazlığı çözmek için düellonun adil bir yöntem olduğunu düşünüyorsa her iki taraf da 
adil bir yönteme sahip olmayı isteyebilirler, ancak böylesi adil bir yöntemin nasıl bir şey olacağı 
konusunda anlaşamayacaklardır. Bu nedenle, insanlar etik davranma isteğiyle motive olsalar bile 
ahlak ve adalet yalnızca, adaletin ne olduğu konusunda bir uzlaşma olması durumunda 
toplumsal olarak kullanışlı kavramlar olacaktır. 

Araştırmalar, hem dağıtıcı hem usuli adaletin uygun ilkelerine ilişkin olarak, en azından 
Amerikalılar arasında geniş bir uzlaşının olduğunu göstermektedir (bkz. Tyler, Boeckmann, Smith 
ve Huo, 1997). İnsanlar genellikle, nesafeti çalışma düzlemi; eşitliği toplumsal ve siyasi düzlemler 
ve ihtiyacı da aile düzlemi bakımından uygun olarak görürler. Bu nedenle, ödüllerin dağıtılması 
söz konusu olduğunda insanlar, bu dağıtımı yapmak için neyin “adil” veya “etik” olduğu 
hususunda önemli ölçüde uzlaşırlar.  
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Usuli adalet özelinde, ödüllerin dağıtımına ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin adil bir 
yöntemin ne olduğu konusunda geniş bir uzlaşı vardır. Örneğin Tyler (1988), polis ve 
mahkemeler tarafından kullanılacak adil usullerin anlamı konusundaki değer yargılarının, 
kuşaklar boyunca, toplumsal cinsiyete, gelire ve etnisiteye göre süreklilik arz ettiğini tespit 
etmiştir (ayrıca bkz. Tyler, 1994, 2000a, 2000b).   

Kültürler arası çalışmalar, daha karmaşık bulgulara ulaşmıştır ve dağıtıcı adaletin adil 
ilkelerine veya adil bir yöntemin ne olduğuna dair evrensel olarak paylaşılan görüşler olup 
olmadığı net değildir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar, dağıtıcı adaletin adil ilkelerine dair, 
farklı kültürlerde geniş ölçüde farklı görüşlerin olduğunu göstermektedir. Usuli adalete dair 
değer yargılarının evrenselliği konusundaki araştırmalar daha da belirsizdir, zira bir taraftan 
ortak ilkelerin, farklı kültürlerdeki usuli adalete yönelik değerlendirmelerin temelini 
oluşturduğunu gösteren bazı çalışmalar (Thibaut ve Walker, 1975); diğer taraftan, bu konuda 
önemli farklılıkların olduğunu gösteren başka araştırmalar vardır (Tyler, Lind ve Huo, 2000). 

TOPLUMSAL ADALET ARAŞTIRMALARI 

Toplumsal adalet araştırmalarının ilk dalgası, İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde, 
göreli yoksunluk kavramının ortaya çıkmasıyla başlamıştır (Tyler, Boeckmann, Smith ve Huo, 
1997; Tyler ve Smith, 1997). Göreli yoksunluk teorisi, toplumsal durumlardaki 
memnuniyetin/memnuniyetsizliğin, insanların diğerlerinden aldığı ödüllerin veya kaynakların 
objektif niteliğinin doğrudan bir işlevi olmadığını ileri sürer. Aksine, memnuniyet, bir kimsenin 
kendi durumu ile bazı standart türleri arasındaki karşılaştırma yoluyla toplumsal olarak 
belirlenir. Aynı objektif durum, karşılaştırmaya esas alınan standarda bağlı olarak memnun edici 
veya can sıkıcı olabilir. Bu standartların doğası, toplumsal olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, 
insanlar öznel tecrübelerini, kendi seçimleri olan karşılaştırma standartları yoluyla şekillendirir.  

Göreli yoksunluk teorisi, 1960’larda sivil haklar döneminin sonuna doğru meydana gelen 
şehir isyanlarının içyüzünün anlaşılmasını sağlayabilmesi nedeniyle önem kazanmıştır (Gurr, 
1970). Bu isyanların patlak vermesi, pek çok insan için anlaşılması zor bir durum olmuştur; çünkü 
bu isyanlar, azınlık gruba mensup olanların objektif durumunun, ekonomik ve sosyal olarak 
iyileştiği bir tarihsel dönemin sonunda meydana gelmiştir. Sonraki araştırmaların da bu yönde 
gösterdiği üzere, göreli yoksunluk teorisi, insanların memnun olup olmamasının, objektif 
durumlarından çok, toplumsal karşılaştırma tercihlerinin sonucu olduğunu göstermiştir. Sivil 
haklar dönemi sonrası azınlık grup mensupları kendilerini büyük olasılıkla beyazlarla 
kıyaslamışlardır ve bu nedenle, genellikle önceki dönemlerde olduğundan daha fazla 
memnuniyetsiz hissetmişlerdir. Üstelik, böyle karşılaştırmaları yapmış olanlar büyük olasılıkla 
azınlık gruplar içindeki en avantajlı grup üyeleriydi. Dolayısıyla avantajlı olanlar, dezavantajlı 
olanlardan daha fazla öfke duyar vaziyette bulundu ve aynı zamanda bunlar, yine büyük 
olasılıkla kolektif kargaşa eylemlerine daha fazla karıştılar. Bu nedenle, göreli yoksunluk teorisi, 
kargaşa nedenlerinin içyüzünün önemli ölçüde anlaşılmasını sağlamış ve azınlıkların 
hoşnutsuzluğunu anlama çabaları için önemli olmuştur. 

Sonraki adalet teorisinin kökleri, göreli yoksunluk teorisinin ortaya koyduğu kavrayışa 
yaslanır. Adalete ilişkin değer yargıları karşılaştırma içerir ve kullanılan karşılaştırma standartları, 
hak etme, hak sahipliği ve adalet ilkeleridir. Örneğin göreli yoksunluk durumunda, birinin kendi 
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koşullarını diğerlerininkiyle karşılaştırması, bu kişinin, görece uygun olan koşullara yönelik bir 
standarda sahip olması durumunda ancak, adaletsizlik hissine tahvil edilebilir. Örneğin birinin 
şartları, diğerlerininkine eşit olmalı mı veya nesafet uygun bir standart mı? Böyle bir temel 
adalet modeli olmadan, toplumsal karşılaştırmalardan kaynaklanan duygular anlaşılamaz. 

Hukuk sosyolojisiyle ilgilenen bilim insanlarını potansiyel olarak ilgilendirebilecek iki tür 
adalet yargısı vardır. İlki, dağıtıcı adalete yönelik yargılardır. Dağıtıcı adalet, adil koşullara veya 
kaynakların hakkaniyetli dağıtımına ilişkin insanların görüşlerini inceler. Dağıtıcı adalet normları; 
insanlar bu normları kabul ettiklerinde ve onlara istediklerinden daha azını veren kararlara riayet 
ettiklerinde ve aldıkları sonuçların adil olduğunu düşünmeleri kaydıyla koordinasyon sorunlarını 
etkili şekilde çözer. İnsanlar dağıtım kararlarına, bu kararlar adil veya hakkaniyetli olduğu için 
riayet ettikleri ölçüde, dağıtıcı adalet yargıları barışı tesis etmede ve sürdürmede önemli bir 
faktör olur. 

 

Dağıtıcı adalet araştırmaları 

Dağıtıcı adalet düşüncesinden neşet eden ilk önemli araştırma türü, dağıtıcı adalete 
ilişkin nesafet normlarının uygulanmasına odaklanmıştır. Nesafet teorisi, adaletin, insanların 
aldıkları ödüllerin katkıları oranında olması gerektiği anlamına geldiğini ileri sürer. Nesafet 
konusunu araştıranlar, dağıtımların, insanların adil bir duruma dair algılarına cevaben yapılmak 
suretiyle çatışmaların çözülebileceğini umdular. İnsanların, istedikleri bütün kaynakları veya 
olanakları elde edemedikleri durumda öfkeli olmaları yerine, adil dağıtımı kabul etmeye razı 
olacakları umuldu. Adalete riayet etmeye dair bu razı olma hali, çalışma ortamındaki maaş ve 
terfi konusundaki ihtilafları azaltmanın bir yolu olarak görüldü.  

Nesafetten esinlenen çoğu araştırma çalışma düzlemindeki sonuçlara odaklansa da, 
nesafet esinli düşünmenin potansiyel kapsamını vurgulamak önemlidir. Örneğin, Amerika’da 
dezavantajlıları konu alan çalışmalar, Amerikan serbest piyasa mekanizmasıyla simgelenen 
ekonomik rekabette “kaybeden” konumunda olanlar arasında, ekonomik sisteme yönelik 
memnuniyetsizliğin genellikle asgari düzeyde olduğunu ortaya koymaktadır. Peki neden? Bir 
neden, çoğu Amerikalının, ekonomik sonuçların adil olarak dağıtıldığına inanmasıdır; çünkü en 
çok çalışanlar veya en zeki ya da yaratıcı olanlar, en yüksek gelirle ödüllendirilmektedir. Bu 
nedenle, nesafet ilkelerine göre değerlendirildiklerinde sonuçlardaki farklılıklar adildir 
(Hochschild, 1995; Kleugel ve Smith, 1986). 

Çalışma düzlemindeki memnuniyetsizlik hakkında yapılan araştırmalar insanların maaş ve 
terfi konusundaki memnuniyetlerinin şekillenmesinde sonuç adaleti yargılarının önemini 
desteklese de, nesafet teorisi temelli yaklaşımlar, maaş ve terfi konusundaki ihtilafların 
çözülmesinde araştırmacıların umduğu kadar etkili bulunmamıştır. Nesafet kavramını 
uygulamaya aktarmadaki sorun, insanların, gruplara olan katkılarının önemini veya değerini 
abartma eğilimlerinden kaynaklanmaktadır. Bu eğilim nedeniyle insanlara, adil olduğunu 
düşündükleri, yani kendi katkılarının öznel algısına bağlı ödül seviyesini sağlamanın zor olduğu 
kanıtlanmıştır. Bu yüzden, sonuç adaletine ilişkin araştırmalar, toplumsal ihtilafları çözmede, 
nesafetin, onu savunanların ilk başta düşündükleri kadar kullanışlı olduğunu kanıtlamamıştır.  
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Şüphesiz bu zorluklar, hukuki düzlemde, yargıçların ve arabulucuların uyuşmazlıkları 
çözme çabalarına da yansır; çünkü abartılmış hak sahipliği duyguları, yetkililerin önüne gelen 
uyuşmazlıklar bakımından genel anlamda ana unsurdur. Davalarını yargıç önüne getiren insanları 
konu alan çalışmalar, insanların çoğunlukla “haklı” olduklarını düşündüklerini tespit etmiştir. 
Örneğin boşanma davalarında, her iki taraf da gerçekçi olmayan beklentilerini mahkeme önüne 
taşır ve iki taraf da evlilik birliğine olan kendi düşündükleri katkılarının önemine denk gelen 
karşılığı almaz. 

Dahası, nesafet konusundaki çalışmalar, ihtilafların çözülmesine dair dağıtıcı 
mekanizmaları bulmada da etkili değildir; çünkü maaş ve terfi gibi sonuç odaklı konuların, 
diğerleriyle olan etkileşimde, çoğunlukla mutsuzluğa neden olan temel meseleler olmadığı tespit 
edilmiştir. Örneğin Messick, Bloom, Boldizar ve Samuelson (1985), insanlara, diğerlerinin 
kendilerine karşı yaptığı adil olmayan davranışları listelemelerini istemiştir. Cevap verenlerin 
nadiren adil olmayan dağıtımı beyan ettiklerini görmüşlerdir. Bunun yerine, cevap verenler, 
saygılı ve kibar davranılma gibi konulara odaklamışlardır. Benzer şekilde Mikula, Petri ve Tanzer 
(1990) de, “beyan edilen adaletsizliklerin önemli bir oranında, kişiler arası etkileşimlerde ve karşı 
karşıya gelme durumunda, kişilere davranılma biçimine atıfta bulunulduğu” (1990: 133) 
görmüşlerdir. Kişiler veya üçüncü taraf yetkililer olup olmadığına bakmaksızın, diğerlerinden 
görülen muamelenin niteliğine ilişkin bu hususları, usuli adaletin unsurları olarak ele alacağım.  

Özetlenen bulgular, sonuçların, bu sonuçları alan bireylerin duyguları ve eylemleri için 
dağıtıcı adaletin sandığından daha az önemli olduğunu göstermektedir. Dağıtıcı adalete ilişkin 
son araştırmalar, sonuç adaletine ilişkin yargıların önemli olabileceği başka bir alana işaret 
etmektedir. Bu alan, insanların diğerlerine yardım etmeye istekli olmasıyla alakalıdır. Bu noktada 
ilgilendiğimiz mesele, insanların, diğerlerinin aldıkları sonuçları adil bulup bulmayacaklarıdır; 
eğer bulurlarsa da, çok daha az pay alanlara yardım etmek için harekete geçmeye istekli olup 
olmayacaklarıdır. 

En önemli dağıtıcı adalet meselesi, avantajlı konumda olanların, kaynakların dezavantajlı 
olanlar lehine yeniden dağıtılması için, dağıtıcı adalet değer yargısıyla hangi noktada motive 
olduklarıdır. Avantajlı konumda olanlar özellikle önemlidir, zira kaynakları veya fırsatları 
dezavantajlılara dağıtmak, onların kişisel çıkarları aleyhinedir ve avantajlı konumda olanlar, 
kendi çıkarları lehine davranmak hususunda -bunu tercih ettikleri takdirde- çoğunlukla gücü 
elinde tutmaktadırlar. Bu nedenle, adalet motivasyonunun gücü, güçlü konumda olanları, gücü 
ve kaynakları gönüllü olarak terk etmeye sevk ederse bundan bilhassa etkileniriz; çünkü güçlü 
olanlar adalet düşüncesiyle motive olmuşlardır. 

Montada ve Schneider (1989), adalete ve hak etmeye dair değerlendirmelerin, avantajlı 
olanların, durumu daha kötü olanlara yönelik duygusal tepkileri bakımından önemli olduğunu 
tespit etmiştir. Dezavantajlıların durumu nedeniyle hem toplumun ve toplumsal kurumların 
suçlandığı ahlaki öfke hem de yine dezavantajlıların durumu için insanların kişisel sorumluluk 
hissettiği varoluşsal suç, avantajlıları toplumsal yardım eylemlerine hazır olmaya sevk etmiştir. 
İlginç bir şekilde, hem varoluşsal suç hem ahlaki öfke, insanları, dezavantajlı durumda olanlara 
yardım etmek için para harcama gibi eylemlerde bulunmaya yöneltirken siyasi eylemler sadece 
ahlaki öfke tarafından yönlendirilmiştir. Yani insanlar, sistemin adaletsiz olduğunu 
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düşündüklerinde onu değiştirmek; dezavantajlı olanlar için kişisel sorumluluk 
hissettiklerindeyse, ihtiyaç içinde olduğu görülen belli insanlara yardım etmek istemişlerdir. 

Adalet teorisinin öngördüğü üzere, dezavantajlı olanlara yönelik cevaplar, sempati 
düşüncesiyle veya kişisel çıkar nedeniyle yapılmış öngörüler değildir. Bir başka ifadeyle, insanlar, 
sempati düşüncesiyle veya empati düşüncesiyle motive olmuş değillerdir ve kendi çıkarlarına 
olmadığında bile eylemde bulunmuşlardır. İnsanların, diğerlerinin yardımı hak ettiklerini 
düşündüklerinde, hak sahibi olma veya hak etme değerlendirmesine binaen ve kendi çıkarlarına 
olmayan şekilde yeniden dağıtıma yönelik davranışlarda bulunmaları, adalet değer yargısına 
bağlanmıştır. Bu nedenle insanlar, adaletsizlik olduğunu düşündüklerinde diğerlerine yardım 
etmek için kaynaklardan vazgeçmeye gönüllü olmuşlardır. Başkalarının yaşadığı acı nedeniyle 
onlara sempati duyduklarında ise, yeniden dağıtımı desteklememişlerdir. Dolayısıyla adalet, 
güçten mahrum olan ve yeniden dağıtımı dayatması zor olan insanlar lehine, kaynakların ve 
fırsatların dağıtımı için gönüllü olmayı teşvik edebilir ve etmektedir. 

Adaletsizliğin, yeniden dağıtım üzerindeki potansiyel etkileri açık olmakla birlikte, 
avantajlı olanların, kendi avantajlı durumlarını, diğerlerine yardım etme konusundaki olası 
sorumluluklardan kaçınma aracı olarak psikolojik açıdan haklı çıkarmaya çalışabildikleri ve de 
haklı çıkardıklarını fark etmek önemlidir. Diğer bir deyişle, avantajlı olanlar, kaynaklara sahip 
olmalarının ve diğer avantajlı durumlarının makul ve adil olduğu tarzında, statüko için bahaneler 
üretebilmektedir. Bunun bir örneği, toplumun, daha zeki olanları ve daha çok çalışanları 
ödüllendirdiği, dolayısıyla her neye sahiplerse buna, “kazandıkları” için sahip oldukları yönündeki 
inançtır.  

Böylesi haklılaştırmalar, bireysel ilişkilerde ve toplumsal düzeyde, haklı gösteren 
ideolojiler inşa etmek suretiyle olabilmektedir. Haklılaştırmalar, kaynakların ve fırsatların 
yeniden dağıtılmasına yönelik psikolojik baskıyı azaltmaktadır; çünkü avantajlı olanlar, 
kaynakların dezavantajlı olanlara yeniden dağıtılmasına yönelik pek psikolojik baskı 
duymamakta; duyduklarında da kendi avantajları “hak edilmiş” olmaktadır. Nesafet ilkesinin 
yaygın kabulü, insanlar tarafından eşitsizliğin zorunlu bir biçimde hakkaniyetsiz veya isabetsiz 
olarak görülmediğini açıkça göstermektedir. En önemli husus, insanların avantajlara neden sahip 
olduğunun anlaşılmasıdır ve bu noktada, önemli ölçüde psikolojik haklılaştırma vardır. 

Dezavantajlı olanlar da onlara, dezavantajlı konumlarına müstahak olduğunu düşündüren 
psikolojik gerekçelendirme süreçleri geçirirler. Yeniden dağıtım konusunda baskı yapmak, 
dezavantajlı olanların kendi çıkarlarına gibi görünebilse ve dolayısıyla kendi dezavantajlarını 
gerekçelendirmenin onlar için hiçbir motivasyonu yok gibi görünse de, onların durumu çok daha 
karmaşıktır. Bir noktada, yeniden dağıtım konusunda baskı yapmaya girişmenin riskleri vardır ve 
güçlü olanlar, adaletsizlik ithamıyla teşhir edilmeye, çoğunlukla cezalandırıcı bir şekilde tepki 
verirler. Bu nedenle, dezavantajlı olanlar karmaşık motivasyonlara sahiptir. Onlar bir ölçüde, 
dezavantajlarını tanımakla ve bir ölçüde de dezavantajlı durumlarını reddetmeyi veya kabul 
etmeyi en aza indirmekle motive olmaktadır.  

Usuli adalet araştırmaları 
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Thibaut ve Walker’ın usuli adalet konusundaki ilk çalışması, hukukun en temel konusu 
olan, uyuşmazlıkları çözme ve kuralları uygulama bakımından yetkililerin kabul görme 
becerisinden hareket etmiştir. Kabul görme, ilgili tarafların riayet edeceği talimatlar verebilme 
yetkinliğini gerektirir. İnsanlar, yetkililerin kararlarını kabul etmeye istekli olmadıkça, bu 
yetkililer, toplumsal alanı düzenleme rollerini etkili bir şekilde yerine getiremez.  

Thibaut ve Walker’ın çalışmalarını yaptığı dönemde hukuk sistemi içinde, 
uyuşmazlıklardaki tarafların ve ayrıca daha genel düzeyde halkın kabulünü kazanmak için daha 
iyi mekanizmaların bulunması gerektiğine yönelik bir his vardı. Çocuğun velayetine ilişkin 
arabuluculuk gibi çok gündeme gelen hukuki meseleler, yargının talimatlarına uyma davranışı 
sağlanmasının güçlüğünü gösterdi. Yetkililerin kararlarının kabul edilmesini artırma isteği, 
üçüncü taraf olarak uyuşmazlık çözenlerin verdiği kararlara daha yüksek düzeyde uyumu ve 
daha yüksek düzeyde tatmin duygusunu sağladığı görülen arabuluculuk ve diğer alternatif 
uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin kullanılması yönünde genel bir hareketi beraberinde getirdi 
(Kitzman ve Emery, 1993; McEwen ve Maiman, 1984). 

Thibaut ve Walker’ın araştırmaları, insanların ortaya çıkan sonucu kabul etmeye gönüllü 
olacakları umuduna dayandırıldı, zira o sonuçlara hakkaniyetli bir şekilde, yani karar verme 
usullerinin (usuli adalet) adil olması yoluyla karar verileceği düşünüldü. Onların çalışması, 
nesafet araştırmaları sonrası, adalet araştırmalarının ikinci dalgası olarak ortaya çıktı. O çalışma, 
yetkililerin, yetkilerini kullanma biçimine, yani sonuçların adil olmasından ziyade usullerin adil 
olmasına odaklandı.  

Usuli adalet konusunda yapılan yakın zamanlı çok sayıda çalışmanın, toplumsal ihtilafları 
çözme aracı olarak usuli adaletin kullanılmasının, dağıtıcı adalet konusunda yapılan önceki 
çalışmaların sonucundan çok daha iyimser bir sonucu gösterdiğini belirtmekten memnuniyet 
duyuyorum.   

Usuli adalet araştırmalarının sonuçları, çıkarlardaki ve değerlerdeki farklılar arasında 
toplumsal otoritelerin köprü kurabilme ve bir uyuşmazlığın taraflarının kabul edeceği uzlaşı 
oluşturabilme becerisi konusunda iyimserdir. Dahası, usuli adalet araştırmalarının bulguları, 
usuli adalet stratejileri izlemeleri için yetkililerin nasıl davranmaları gerektiğine yönelik olarak 
net bazı modeller de önermektedir.   

Thibaut ve Walker (1975), usuli adaletin etkisini göstermek için tasarlanan ilk sistematik 
deneyler dizisini uygulamışlardır. Onların laboratuvar çalışmaları, üçüncü tarafların karar alma 
usullerine ilişkin hakkaniyet değerlendirmelerinin, insanların sonuçtan memnun olma 
durumlarını şekillendirdiğini göstermiştir. Thibaut ve Walker’ın başlangıçtaki umudu, bir 
uyuşmazlığın bütün taraflarının, adil şekilde verildiğini düşündükleri kararları kabul etmeye 
istekli olmalarının toplumsal ihtilafların çözülebileceği yöntemleri sağlayacağı yönündeydi ve 
çalışmaları da bu temel savın geçerli olduğunu göstermiştir. Bu bulgu, usuli adalete yönelik takip 
eden laboratuvar çalışmalarında geniş ölçüde teyit edilmiştir (Lind ve Tyler, 1988).  

Sonraki alan araştırmaları, uyuşmazlığın taraflarınca, üçüncü taraf kararlarının 
hakkaniyetli olarak verildiği düşünüldüğünde, insanların bu kararları kabul etmeye daha istekli 
olduklarını ortaya koymuştur (Kitzman ve Emery, 1993; Lind, Kulik, Ambrose ve de Vera Park, 
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1993; MacCoun, Lind, Hensler, Bryant ve Ebener, 1988; Wissler, 1995). Bu çalışmalarda dikkat 
çeken husus, usuli adaletin bu etkisinin, gerçek uyuşmazlıklarda, gerçek durumlarda ve gerçek 
bir uyuşmazlığın taraflarının bulunduğu durumda ortaya çıkmasıdır. Bu çalışmalar, Thibaut ve 
Walker’ın ilk deneysel bulgularını doğrulamaktadır. 

Usuli adalet yargılarının, zaman içinde uzlaşılara bağlı kalmanın şekillenmesinde bilhassa 
önemli bir rol oynadığı görülmüştür (Pruitt, Peirce, McGillicuddy, Welton ve Castrianno, 1993; 
Pruitt, Peirce, Zubek, Welton ve Nochajski, 1990). Pruitt ve meslektaşları, uyuşmazlığın 
taraflarının, uyuşmazlıkları sona erdiren arabuluculuk anlaşmalarına bağlı kalmalarını sağlayan 
etkenleri araştırmışlardır. Onlar, ilk arabuluculuk toplantısının usuli açıdan adil olmasının, 
insanların, altı ay sonra anlaşmaya bağlı kalıp kalmayacaklarını belirleyen temel etken olduğunu 
tespit etmiştir. 

Belli kararlara gösterilen tepkiler dışında gruplar, kendi mensuplarının gruba yardımcı 
olan işbirliği içinde eylemler sergilemelerinden genellikle yarar sağlar. Tıpkı yetkililerin kararlarını 
kabul etmede geçerli olduğu gibi, grupların, istenilen işbirliği davranışları gösterilmesini 
sağlamalarının bir yolu da işbirliğine bağlanan fayda-maliyeti düzenlemektir. İnsanların, ceza 
tehdidiyle veya işbirliğini teşvik etme yoluyla kararları kabul etmeleri sağlanabilir. Lakin, 
mensupları, gruba faydalı olacak gönüllü eylemleri, gruba bağlılık ve grup aidiyeti duygusuna 
istinaden sergilediklerinde grubun yararına olur. Resmî örgütler içinde böyle eylemler, 
tanımlanmamış rol davranışları olarak nitelendirilmektedir; çünkü bunlar, gruba faydalı olup 
zorunlu olmayan davranışlardır. Araştırmalar, insanların, kararların adil olarak verildiği yargısına 
vardıklarında grupla gönüllü işbirliği yaptıklarını göstermektedir (Bies, Martin ve Brockner, 1993; 
Moorman, 1991; Moorman, Niehoff ve Organ, 1993; Niehoff ve Moorman, 1993; Tyler, 2000a). 
Bu nedenle, adil karar verme yöntemleri kullanmak insanları, ait oldukları gruplara gönüllü 
yardım etmek için teşvik eden genel bir etkiye sahiptir.  

Kendilerini yönetmeye çalışan grup üyelerinin buna dair geliştirdikleri ortak cevap, 
kurallar, yetkililer ve kurumlar tesis ederek grupları örgütlemek olmuştur. Daha sonra bu 
yetkililere ve kurumlara, toplumsal düzeni kolaylaştırma sorumluluğu verilir. Bunlar, insanların 
davranışlarını grup kurallarıyla uyumlu hale getirmeye çalışırlar.  

Yetkililer, kurallarla uyumu, çeşitli şekillerde sağlayabilirler. Bunlardan biri, ödül verilmesi 
veya ceza tehdididir. Ancak, böylesi bir strateji maliyetli ve kullanışsızdır. Sonuç olarak, uyuma 
dayalı otorite yapıları verimsiz ve etkisizdir. Kuralların ve yetkililerin yeterliliği ve etkililiği, grup 
üyelerinin, yetkililerin yetkilendirilmesini gönüllü olarak desteklediklerinde, bunların verdikleri 
kararlara gönüllü olarak riayet ettiklerinde ve kurallara uyduklarında artar. Toplumsal kuralları 
kabul etmeye istekli olma durumu, yetkililerin meşru oldukları ve kendilerine itaat edilmesi 
gerektiği yönündeki değerlendirmelerden doğar. Yetkinin meşruluğuna dair çalışmalar, 
insanların, yetkililerin ne ölçüde meşru olduklarına, onlara ve kararlarına ne oranda riayet 
edilmesi gerektiğine, öncelikli olarak yetkililerin karar verme usullerinin adil olmasına yönelik 
değerlendirmeyle karar verdiklerini göstermektedir. Dolayısıyla, adil karar verme usulleri 
kullanmak, kuralların ve yetkililerin meşruluğunu oluşturmada, sürdürmede ve artırmada ve 
toplumsal kurallara gönüllü olarak riayet etmede anahtar roldedir (Kim ve Mauborgne, 1991, 
1993; Sparks, Bottoms ve Hay, 1996 ; Tyler, 1990). 
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Tekrar belirtmek gerekirse, usuli adalet, bilhassa kurallara zamanla riayet edilmesini 
sağlamada önemlidir. Örneğin, Paternoster ve meslektaşları, eşlerine kötü davranmaları (yani 
aile içi şiddet) nedeniyle evlerine çağrılan polislerle muhatap olmuş erkeklerle mülakat 
yapmışlardır. Araştırmacılar, o ilk karşılaşma sırasındaki polisin davranışının hangi yönlerinin, 
mülakat yapılan erkeklerin aile içi şiddeti düzenleyen hukuka yönelik daha sonraki uyma 
davranışını belirlediğini araştırmışlardır. Polisle ilk karşılaşma esnasında, adil bir şekilde 
muamele gördüğünü hisseden erkeklerin gelecekte hukuka riayet ettikleri görülmüştür. İlginç bir 
şekilde, polisle bu ilk karşılaşma esnasında oluşan usuli adalete yönelik yargılar, hukuk 
kurallarına gösterilen sonraki uyum davranışları bakımından, polisin ilk anda o erkekleri göz 
altına alması, onlara para cezası vermesi ve/veya polis merkezine götürmesi gibi uygulamalardan 
daha güçlü bir faktör olmuştur (Paternoster, Brame, Bachman ve Sherman, 1997).   

Yukarıda, avantajlı olanların, adaleti sağlamak için kaynakları yeniden dağıtacakları not 
edilmişti. Yetkililere riayet edilmesi hususunda yapılan bu araştırmaların gösterdiği üzere, usuli 
adalet aynı zamanda insanların, diğerlerine yardım etmek için tasarlanan politikalara gönüllü 
olarak riayet etmelerini de yönlendirmektedir. Söz gelimi, avantajlı grupta olan vatandaşlar, 
kaynakların ve fırsatların dezavantajlı olanlara yeniden dağıtılmasına yönelik politikaları, bu 
politikaları yapan devlet kurumlarının, politikaları adil bir şekilde yaptıklarını düşündükleri 
durumda büyük ihtimalle kabul edeceklerdir (Smith ve Tyler, 1996). Vatandaşlar, karşı fikirde 
oldukları politikaları, devletin politika yapma süreçlerinin adil olduğunu hissetmeleri durumunda 
kabul etmeye genellikle daha hazırdır. (Ebreo, Linn ve Vining, 1996; Tyler ve Mitchell, 1994).  

Diğer bir ifadeyle, avantajlı olanları diğerlerine karşı sorumlu hissetmeye teşvik etmek 
için çabalamanın bir yolu da, kaynakları yeniden dağıtmaya yönelik pozitif ayrımcılık gibi 
politikalar oluşturacak ve bunu adil yöntemler kullanarak yapacak yetkililer belirlemektir. Bu 
politikalar, insanlar onları dağıtıcı adalete yönelik olarak görmese bile, bir ölçüde usuli adalet 
dolayısıyla kabul edilecek ve onlara uyulacaktır. 

Bu yaklaşım; insanların, kişisel olarak toplumsal değişimin gerekli olduğuna ne zaman 
karar vereceklerine değil, yetkililerin toplumsal değişime yol açan kararlarını insanların ne zaman 
kabul edeceklerini anlamaya odaklanmıştır. Bu, yetkililerin, toplum içindeki insanlara nazaran 
toplumsal değişmenin aktörü olarak hareket etmeye genellikle daha meyilli oldukları inancına 
dayanmaktadır. Aslında bunun, yetkililere yönelik doğru bir tasvir olup olmadığı tartışmalıdır 
(bkz. Scheingold, 1974). 

Yukarıda özetlenen araştırmalar asıl olarak, mevcut ve süregiden bir otorite yapısı 
bulunan örgütlü gruplar bağlamında yürütülmüş çalışmalardır. Bu yetkililer, genellikle ve yaygın 
biçimde meşru olarak ve dolayısıyla itaat edilmeyi hak eder biçimde görülürler. Ancak, insanlar 
yetkilileri pek de meşru görmediklerinde, kararlar adil bir şekilde yapılmış bile olsa böyle 
kararlara saygı duymada isteksiz davranır. Bunun yerine insanlar, alınan kararların lehte 
olmasına odaklanır (Tyler, 1997b). Meşruiyet açığı olan yetkililerin, konuları ve sorunları 
birleştirmesi ve genel politikalara riayet edilmesini temin etmesi daha zordur. Örneğin, Rusya’da 
yeni parlamento veya Avrupa Birliği gibi yeni kurumlar oluşturulduğunda, yetkililerin temel 
sorunu, bu yeni siyasi otoritelerin nasıl meşrulaştırılacağı olmuştur. Bu noktada da usuli adalet 
önemli bir rol oynar. Eğer insanlar, kendi toplumlarında, gruplarında veya örgütlerinde kararların 
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adil alındığını görür veya tecrübe ederlerse, onları gittikçe daha fazla meşru görürler. Bu 
meşruluk zaman içinde, politikaların ve kararların lehte olmasından giderek artan bir şekilde 
bağımsızlaşarak saygının oluşmasını yönlendirir. Benzer şekilde, işyerleri üzerinde yapılan 
çalışmalar, bu tür örgütlerin çoğunlukla, adalet ve hakkaniyetle ilişkilendirilen semboller ve karar 
alma usulleri benimsediklerini ve çalışanların, örgüt yetkililerine saygı duymalarını ve örgüte 
aidiyet duygusu hissetmelerini teşvik ettiklerini göstermektedir (Tyler ve Blader, 2000). 

Elbette usuli adaletin etkileri, sadece hiyerarşik ilişkilere veya kurulu örgütlere mahsus 
değildir. Çalışmalar, insanların, çeşitli toplumsal çevrelere sâri usuli adalet konularından 
etkilendiğini göstermektedir. Barrett-Howard ve Tyler (1986), toplumsal durumların temel 
boyutlarını temsil eden dört kesit boyunca durumları sistematik olarak değiştirmişlerdir. Ve 
bütün durumlarda, usuli adaletin, insanların dağıtım işlemlerine yönelik tepkileriyle ilgili 
olduğunu tespit etmişlerdir. Benzer şekilde Sondak ve Sheppard (1995) da, Fiske (1992) 
tarafından oluşturulan durumsal tipolojiyi, otorite yapılarının olası türlerini tanımlamanın temeli 
olarak kullanmışlar ve usul konularının, toplumsal durumun bütün türleri bakımından önemli 
olduğunu görmüşlerdir.  

ADALET VE İÇSELLEŞTİRİLEN DEĞERLER 

Adil karar alma usulleri, grupla gönüllü işbirliğini teşvik eder; çünkü gruba yönelik 
bağlılığı, sadakati ve gruba aidiyet duygusunu sağlar (Folger ve Konovsky, 1989; Korsgaard, 
Schweiger ve Sapienza, 1995; McFarlin ve Sweeney, 1992; Schaubroeck, May ve Brown, 1994; 
Taylor, Tracy, Renard, Harrison ve Carroll, 1995). Benzer şekilde usuli adalet, toplumsal kurallara 
saygıyı artırır, zira usuli adalet, yetkililerin meşru olduğu inancını destekler (Tyler, 1997b). Bu 
içsel değerler önemlidir; çünkü insanlar yetkililere itaat edilmesi gerektiğini düşündüklerinde, 
kendilerine bu yönde bir yükümlülük yüklerler ve yetkililere ve kurallara gönüllü olarak riayet 
ederler.  

Bu her iki durumda usuli adalet, grupların üyeleri nezdinde gönüllü işbirliği davranışlarını 
destekleyen içsel değerlerin oluşturulmasında ve sürdürülmesinde esastır. Sosyal bilimlerle 
uğraşanlar, bir uyuşmazlığın taraflarının aldığı ödülleri veya çarptırıldığı cezaları belirlemeye 
dayalı ihtilaf çözme stratejilerinin sınırlarının farkına vardıkça böyle içsel değerleri geliştirmenin 
ve sürdürmenin önemi giderek daha fazla vurgulanmaktadır. Son zamanlardaki sosyal bilim 
düşüncesinde, kişilerin rasyonel tercih modelleri ağır basmaktadır. Sonuç olarak, emir-komuta, 
caydırıcılık veya toplumsal kontrol stratejileri, toplumsal düzenlemeye dair tartışmalarda ağır 
basmaktadır. Bu stratejiler, yakın çevresindeki potansiyel ödüller ve maliyetler açısından hesap 
yapan, düşünen, hisseden ve davranışta bulunan bireylere odaklanmaktadır.  

Sosyal bilimlerle uğraşanlar, ihtilafları yönetmek bakımından emir-komuta 
yaklaşımlarının sınırlılıklarını giderek daha fazla kabul etmektedir. Siyasi ve hukuki düzlemlerde 
yetkililer, hem toplumsal düzenlemenin (Tyler, 1990, 2001) hem de gönüllü yurttaş davranışını 
teşvik etmenin (Green ve Shapiro, 1994), yetkililer sadece vatandaşların cezalandırılmasına ve 
ödüllendirilmesine bel bağladıklarında zor olduğunu kabul etmişlerdir. Benzer şekilde, örgüt 
kuramcıları da emir-komuta stratejileri kullanmak suretiyle işçilerin idare edilmesinin zorluklarını 
fark etmişlerdir (Pfeffer, 1994). Böyle stratejilere karşı alternatif, içsel değerlere başvurmaya 
dayalı yaklaşımlara odaklanmaktadır. Eğer insanlar, onları yetkililere gönüllü olarak riayet 
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etmeye ve toplumsal açıdan faydalı davranışlarda bulunmaya sevk eden içsel değerlere sahipse, 
o durumda yetkililerin, ödül sözüyle veya ceza tehdidiyle böyle davranışları dayatmaya 
çalışmalarına gerek yoktur. Bunun yerine onlar, insanların söz konusu davranışlara gönüllü 
olarak yönelmelerine güvenebilir.  

Araştırmalar, adil karar alma usulleri kullanmanın, destek sağlayan içsel değerleri inşa 
etmede ve sürdürmede kilit önemde olduğunu göstermektedir. Adil karar alma usulleri kullanan 
yetkililer daha meşru görülmekte ve insanlar onların kararlarına daha gönüllü bir şekilde riayet 
etmektedir. Bu durum, örgüt kurallarına ve örgüt yetkililerinin kararlarına uygun olacak şekilde, 
davranışların yeknesaklığını sağlamaktadır. Yetkililer, grup menfaatine olacak biçimde, kendi 
isteklerine insanların riayet etmesini istediklerinde, bu yöndeki davranışı, insanların yetkililerin 
meşru olduğu yönündeki düşüncesine başvurarak sağlayabilirler. 

Ayrıca, adil karar alma usulleri kullanan örgütler, gruba mensup olanları gönüllü işbirliği 
gösteren davranışlara sevk eden bağlılığı ve grup aidiyetini de teşvik eder. İnsanlar, grubun bu 
amacı elde etmeye yardım eden davranışları başarmasını ve bu davranışlarla ilgilenmesini ister. 
Diğer bir ifadeyle insanlar, yaratıcı çabalarını ve enerjilerini gönüllü olarak grubun menfaatlerini 
artırmaya yöneltirler. Bir kriz esnasında diğerlerinin işlerini yapmaya yardımcı olabilirler; yeni 
grup üyelerine yardım edebilir ve onları yüreklendirebilirler; gözle görülmez eylemler içinde 
bulunabilir, bu nedenle de ödüllendirilmeyebilirler bile; ancak bu, yine de grubun menfaatinedir. 

Bir başka deyişle, grup üyeleri arasında içsel değerleri tesis edecek ve sürdürecek “bir 
yurttaş kültürü” veya “örgüt kültürü” oluşturmanın önemi, ihtilafları çözme bakımından emir-
komuta yaklaşımlarının sınırlılıkları daha net olduğu ölçüde artmaktadır. Usuli adalet, hem 
yetkililerin meşru olduğuna yönelik değerlendirmeleri hem de gruplara, örgütlere ve toplumlara 
bağlılık ve aidiyet duygusu oluşturmada ve sürdürmede anahtar roldedir. 

Bu bulgular, insanlara usuli adalet sağlamanın, kararlara riayet edilmesini temin etmeye 
yönelik önemli ve uygulanabilir bir mekanizma olabileceğini göstermektedir. Bu etki, hiyerarşik 
ve hiyerarşik olmayan durumlarda, siyasi, hukuki, idari, kişiler arası, aile ve eğitim gibi farklı 
düzlemlerde ve sonuçlara dair önemli meseleler ve muameleler söz konusu olduğunda ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle, ihtilaf çözümüne yönelik çabalar, adil karar alma usulleri vasıtasıyla 
somut karşılık elde edebilir. 

ADİL USUL NEDİR? 

İnsanların ne tür usulleri adil olarak düşündükleri sorusunu iki düzeyde ele alabiliriz. Biri, 
olası hukuki usuller üzerine odaklanmakta ve insanların bu usulleri adil görüp görmediğini 
tartışmaktadır. Böyle yaptığımızda, enformel hukuki usullerin bilhassa adil olarak görüldükleri 
açık olmaktadır. Aslında, hukuk davalarında davalılar, arabuluculuğu, mahkeme yargılamasından 
daha hakkaniyetli ve genel olarak daha memnun edici olarak değerlendirmektedir (Tyler, 
1997a). Ceza davalarında da sanıklar, uzlaştırma pazarlığını mahkeme yargılamasından daha 
hakkaniyetli olarak değerlendirmektedir (Tyler, 1997a).  Usuli adalet bağlamında, insanlara adil 
usuller sağlamak, enformel uyuşmazlık çözümüne daha fazla önem atfetmek anlamına 
gelmektedir.  
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Hangi nitelikler, insanları, enformel adaleti usuli adaletle ilişkilendirmeye itmektedir?  
Çalışmalar, insanların hakkaniyete yönelik değerlendirmede payı olan yedi, sekiz, hatta daha 
fazla unsura işaret etmektedir (Sheppard ve Lewicki, 1987; Lissak ve Sheppard, 
1983; Tyler, 1988). Ancak, usule yönelik dört unsur, adalete dair yargılarda etkisi olmak 
bakımından temel faktörlerdir: katılım olanakları (düşüncesini ifade etme), toplantı ortamının 
tarafsızlığı, yetkililerin güvenilirliği ve insanların onurlu ve saygılı muamele görme dereceleri.  

Katılım 

İnsanlar, sorunlarının ve ihtilaflarının çözümüne, ne yapılması gerektiğine yönelik kendi 
önerilerini sunarak katılmaya izin verildiklerinde daha adil muamele gördüklerini 
hissetmektedirler. Böylesi olanaklar, süreç kontrolü veya düşüncesini ifade etme olarak 
adlandırılmaktadır. Katılımın olumlu etkisi, Thibaut ve Walker’ın (1975) çalışmalarından itibaren 
geniş biçimde ortaya çıkarılmıştır. Bu olumlu etkiler, ceza davalarındaki uzlaşma pazarlığında 
(Houlden, 1980), karar duruşmalarında (Heinz ve Kerstetter, 1979) ve arabuluculukta (Kitzmann 
ve Emery, 1993; MacCoun vd., 1988; Shapiro ve Brett, 1993) tespit edilmiştir. Bu değişik 
düzlemlerde insanlar, bir sorunun veya ihtilafın çözümü için ne yapılması gerektiğine yönelik bir 
tartışma yapma olanağı verildiğinde daha adil muamele gördüklerini düşünmektedir.  

İnsanlar, söyledikleri şeylerin uyuşmazlığın sonuçlarını şekillendirdiğini, yani araçsal bir 
etki hissettiklerinde katılımın etkilerinin arttığı görülmüştür (bkz. Shapiro ve Brett, 1993).  Ancak, 
düşünceyi ifade etmenin etkilerinin, yalnızca ihtilafların fiilî sonuçları üzerinde kontrole sahip 
olmaya bağlı olmadığı da tespit edilmiştir. İnsanların aynı zamanda, alınan kararlar üzerinde 
söylediklerinin hiçbir etkisinin olmayacağına veya önemsiz derecede etkisinin olacağına 
inandıkları durumlarda bile, karar alıcılara görüşlerini ifade etme olanağına sahip olmaya değer 
atfettikleri görülmüştür (Lind, Kanfer ve Earley, 1990; Tyler, 1987). Örneğin mağdurlar, kendi 
iddialarının, suçlulara verilen cezaları etkileyip etkilemediğine bakmaksızın karar duruşmasında 
kendilerine konuşma olanağı verilmesini önemsemektedir (Heinz ve Kerstetter, 1979).  

İnsanlar her şeyden önce, meselenin nasıl halledileceğine yönelik kararları kontrol 
etmekle değil, kendi sorunları veya ihtilaflarıyla ilgili konular üzerindeki tartışmaya iştirak 
etmekle ilgilenmektedir. Aslında onlar çoğu zaman, uyuşmazlığın çözümünü hangi hukuki veya 
idari ilkelerin yönlendirmesi gerektiği bakımından yetkililere bel bağlamaktadır. Başka bir 
ifadeyle, söyledikleri temelinde nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda yetkililerin nihai 
kararı vermelerini beklemektedirler. 

İnsanların, görüşlerini ifade ederek ve iddialarını açıklayarak katılım sağlama olanağına 
değer atfetmeleri bulgusu, insanların arabuluculuğu neden tercih ettiklerini açıklamayı da 
sağlıyor. Arabuluculuk genel olarak, mahkeme yargılamasından daha fazla katılma olanağı 
sağlayan bir kurum olarak değerlendirilir (McEwen ve Maiman, 1984). Benzer şekilde, ağır bir 
suç ithamından kurtulmaya çalışan sanıklar da uzlaşma pazarlığında, katılım bakımından 
mahkeme yargılamasından daha fazla olanağa sahip olduklarına işaret etmekte (Casper, Tyler ve 
Fisher, 1988) ve uzlaşma pazarlığını, davayı çözmek için daha hakkaniyetli olarak 
değerlendirmektedir. 

Tarafsızlık 
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İnsanlar, muhatap oldukları yetkililerin dürüstlüğü, tarafsızlığı ve objektifliği hakkındaki 
yargılardan etkilenmektedir. Yetkililerin, kişisel değerlerini ve önyargılarını, kurallara ve olgulara 
dayanması gereken kararlarına etki etmeye izin vermemesi gerektiğine inanılır. Temel olarak 
insanlar, hiç kimsenin hakkaniyetsiz olarak dezavantajlı kılınmadığı “eşit şartlar” ararlar. Eğer 
yetkililerin tarafsız kurallara bağlı kaldığını ve olgusal, objektif kararlar verdiklerine inanırlarsa, 
usullerin daha adil olduğunu düşünürler. 

Yetkililerin güvenilirliği 

Bir usulün adil olmasına dair insanların görüşlerini şekillendiren bir başka faktör, 
meseleyi çözmekle sorumlu üçüncü taraf yetkililerin saiklerine dair değerlendirmelerdir. 
İnsanlar, üçüncü tarafların genel olarak, resmî prosedürleri uygulamak bakımından çeşitli 
biçimlerde geniş bir takdir yetkisine sahip olduğunu bilirler ve muhatap oldukları yetkililerin 
verdikleri kararların altında yatan saiki umursarlar. Onlar; o üçüncü tarafın insaniyetli ve şefkatli 
olup olmadığını; durumlarıyla, meseleleriyle ve ihtiyaçlarıyla ilgilenip ilgilenmediğini; iddiaları 
dikkate alıp almadığını; onlar için haklı olanı yapmaya çalışıp çalışmadığını ve hakkaniyetli 
olmaya çabalayıp çabalamadığını dikkate alırlar. Bütün bu unsurların toplamı, kişinin 
güvenilirliğine yönelik genel değerlendirmeyi şekillendirir. 

İlginç bir şekilde, yetkililerin güvenilirliğine ilişkin yargılar, o yetkililer tarafından 
başvurulan usullerin adil olmasına dair değerlendirmeleri belirleyen birincil faktörlerdir (Tyler ve 
Lind, 1992). Güvenin önemi, katılım konusundaki literatürün bulguları tarafından ortaya 
konulmuştur. İnsanlar, yetkililere karşı konuşma olanağına sahip olmaya, daha sonra reddedilmiş 
olsa bile, iddialarının yetkililer tarafından samimi olarak dikkate alınacağına inanmaları kaydıyla 
değer atfetmektedir. Öncesinde bir katılım imkanına sahip olmuş olmak, usulün hakkaniyetli 
olarak değerlendirilmesini beraberinde getirmektedir. 

Peki yetkililer hakkaniyetli olmaya gayret ettiklerini nasıl yansıtırlar? Güven konusunda 
anahtar öncül, gerekçelendirmedir. Yetkililer, kararlarından etkilenecek olan insanlara bunları 
sunarken, ileri sürülen iddiaları dinlediklerini ve dikkate aldıklarını netleştirmelidir. Bunu, 
kararlarının gerekçelerini açıklayarak yapabilirler. Böyle açıklamalar, uyuşmazlığın çeşitli 
taraflarınca ileri sürülen iddiaları net bir şekilde belirtmelidir. Ayrıca yetkililer, bu iddiaların ne 
şekilde dikkate alındığını, neden kabul ya da reddedildiğini de açıklamalıdır. 

Usulün adilliğine yönelik değerlendirmeler bakımından tarafsızlığın önemini zaten 
özetledim. İtaat görmenin temelinin, yani yetkililerin kararlarına riayet edilmesini sağlama 
becerisinin, tarafsızlık temelinden güven temeline doğru kaydığına dair önemli düzeyde emare 
var. Bir başka şekilde söylenirse, yetkililer, itaat görmeyi eskiden, kuralların tarafsız 
uygulanmasıyla; yani, niteliği itibarıyla objektif ve olgusal olan karar alma usulleri ve olgusal 
verileri kullanmak vasıtasıyla elde etmiştir. Örneğin bir kişi, herhangi bir polis memuruna veya 
yargıca gidebilir ve az ya da çok benzer bir muamele görür ve sonuç elde eder; zira muhatap 
oldukları yetkili, genelgeçer kuralları takip ediyor olacaktır. Etkileşim içinde olunan belirli bir 
yetkili hakkında kişisel bilgi sahibi olmak önemli olmayacaktır. Buna karşılık güven, münferit 
yetkililer hakkındaki yargılarla, dolayısıyla da vatandaşlar ve yetkililer arasındaki özelleştirilmiş 
kişisel bağlantılarla ilişkilidir. Örneğin insanlar, devriye polisini tanıyor olabilirler, zira o polis 
memuru mahallesinde devriye gezen kişidir. O memura güvenebilirler, çünkü onunla muhatap 
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olmuşlardır ve onun saiklerini ve değerlerini bilmektedirler ve sonuç olarak ona 
güvenebileceklerini hissederler.    

Bir örgüt, tarafsızlığı yansıtan biçimsel kurallara sahip olmakla itaat görmeyi elde edebilir. 
Örgüt aynı zamanda, çalışanlar ile onların belirli amirleri arasında olan kişisel ilişki yoluyla da 
itaat görmeyi temin edebilir. İlk yaklaşım, usuli adalete dair tarafsızlık modelini; ikincisi ise güven 
temelli modeli yansıtmaktadır. Benzer şekilde, polis, mesleki davranış kurallarını takip ediyor 
görülmekle itaat edilmeyi sağlayabilir veya münferit bir polis memuruna da saygı duyulabilir ve 
o, kendi topluluğunda tanınabilir ve kişiselleşmiş bu bağlantı sayesinde de itaat görebilir.   

Onurlu ve saygılı muamale 

İnsanlar, toplum içindeki statüleri ve hakları için diğerlerinin saygı göstermesine önem 
atfeder. Onlar, yetkililerle muhatap olma sürecinde, insan ve toplumun üyeleri olarak, 
onurlarının kabul görmesini ve tanınmasını çok önemser. Nezaket ve saygı, toplumdaki 
yetkililerle muhatap olma dolayısıyla alınan sonuçlar bakımından esaslı olarak ilgisiz olsa bile, 
insanların, statülerinin onaylanmasına atfettikleri önem özellikle ihtilafların çözümüyle 
bağlantılıdır. Onurlu ve saygılı bir biçimde muamelede bulunma, yetkililerin muhatap olduğu 
herkese, diğer hususlardan çok daha fazla ölçüde yapabilecekleri bir şeydir. 

 

USULİ ADALET MEKANİZMALARININ ETKİLİLİĞİNİN SINIRLARI 

İhtilafların çözümüne dair stratejilerin uygulanabilirliği hakkında genel olarak iyimser bir 
tablo çizdim. Ancak, böylesi stratejilerin etkililiğinin menziline dair sınırlar olabilir. Bu bakımdan, 
potansiyel bir sınır olan, ihtilafların çözümlendiği toplum yapısının etkisini ele almak istiyorum 
(ayrıca bkz. Tyler, 2000b). 

İlk konu, toplumsal uzlaşma meselesidir. Geçmiş kültürel deneyimlerin, usuli stratejilerin 
uygulanabilirliğine engel olma potansiyeli konusunda yaygın bir endişe vardır. Bu şekilde engel 
oluşturma ihtimalinin iki yolu vardır. Öncelikle, geçmiş kültürel deneyimler, insanların usuli 
adalete muhatap olup olmamayı umursama derecelerini değiştirebilir. İkinci olarak bu husus, 
insanların, usulü, adil olarak tanımladıkları kriterleri değiştirebilir. Peki bu endişe ne kadar 
önemlidir?   

Daha önce not edildiği üzere, ABD’de farklı etnik gruptaki insanlar arasında yapılan 
araştırmalar, yetkililerin, farklı grupları ve toplulukları önemli düzeyde idare edebilme 
kabiliyetine sahip olduklarını göstermektedir. Farklı etnik grup üyelerinin usuli adalete 
atfettikleri öneme dair çok az bir fark olduğu görülmektedir. Hem beyazlar hem azınlıklar, 
tecrübe ettikleri usullerin adil olmasından, üçüncü tarafların ihtilaf çözen kararlarından aldıkları 
sonuçlara göre daha fazla etkilenmektedir (Tyler ve Huo, 2002). Üstelik çalışmalar, beyazların ve 
azınlıkların, usuli adaletin anlamını aynı şekilde tanımladıklarını tutarlı bir şekilde göstermektedir 
(Tyler ve Huo, 2002; Tyler, 1988; Tyler, 1994). Dolayısıyla bu bulgular, etnik farklılıklar karşısında 
usullerin sağlam olabilmesi hususunda epey iyimserdir. 
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İlginç bir şekilde araştırmalar aynı zamanda, usullerin ideolojiler karşısında da sağlam 
olduğunu göstermektedir. Yani, temel toplumsal değerler veya siyasi ideolojiler konusunda farklı 
düşünen insanların, çoğunlukla, belli bir usulün adil olup olmadığı konusunda aynı fikirde 
oldukları görülmüştür (Bierbrauer, 1997; Peterson, 1994; Tyler, 1994). Bu, özellikle dikkat 
çekicidir; zira, ideolojik farklılıklar, adil bir sonucun ne olduğu konusundaki fikirler üzerinde güçlü 
bir etkiye sahiptir. Bu bakımdan, usuli adalet, dağıtıcı adalete nazaran, toplumsal ve ideolojik 
grupları birbirlerine daha iyi bağlayabilir.  

Bu bulgular, her duruma uygun, bir takım genelgeçer adil usullerin olduğunu göstermez 
(Tyler, 1988). Tersine, aynı çalışmalar, belli durumlar içinde usuli adaleti tanımlamada insanların 
farklı usul unsurlarını temel önemde düşündüklerini göstermektedir. Örneğin, insanlar 
arasındaki bir ihtilafta, birinin görüşünü ifade etme olanağı, adil olarak görülen usul bakımından 
esas meseledir. Ancak, diğer durumlarda katılma olanakları, usullerin adil olmasına dair yargılar 
bakımından daha az önemdedir. İnsanlar, durumları birbirinden ayırmaktadır ve farklı durumlara 
farklı adalet modelleri uygulamaktadır. Şu halde, insanların usuli adalet konusunda naif 
düşünmediklerini biliyoruz. Etnisiteye veya toplumsal cinsiyete bağlı farklılıklara dair pek bulgu 
olmaması meseleyi daha da ilginç kılmaktadır.  

Bu araştırmalar, usullerin sağlamlığı hakkında iyimser bir sonuç sergilemektedir. Usuller, 
çeşitli etnik ve ideolojik arka plana sahip insanlar arasındaki farklılıkları birleştirmek için 
uygulanabilir mekanizmalar olarak görülmektedir. Ancak, bütün araştırmaların, usullerin sağlam 
olduğunu göstermediğini not etmek gerekir. Örneğin, siyasi düzlemde karar almaya dair 
çalışmalar, çoğunluk ve azınlık gruplarının, örgüt için adil bir karar alma usulünün ne olduğu 
konusunda çoğunlukla farklı fikirlerde olduğunu ortaya koymaktadır (Azzi, 1993a, 1993b).  

İkinci mesele, toplumsal kompartımanlara ayırmadır. Esasen insanların, kendi etnik ve 
toplumsal grubu dışında olan insanlarla muhatap olduklarında adaleti pek de umursamadıklarını 
görürüz (Tyler, Lind, Ohbuchi, Sugawara ve Huo, 1998). Sözgelimi insanlar, kendi sosyal 
grubunun üyesi olmayan biriyle bir uyuşmazlık yaşadıklarında, önerilen uyuşmazlık çözümünü 
kabul edip etmemeye karar verirken kendi lehlerine olma hususuna daha fazla dikkat ederler. 
Eğer uyuşmazlık kendi grubuna mensup biriyle yaşanıyorsa, önerilen uyuşmazlık çözümünü 
kabul edip etmemeye karar verirken adil muamele görüp görmemeye daha fazla dikkat ederler. 
Bu nedenle, grup hudutları, adaletin etki alanına yönelik bir sınır koyabilir. 

Bu son husus, ihtilafla baş etmek için bir stratejiye işaret eder. İnsanları; grup 
mensubiyetlerini, alt grupları da kapsayan daha üst kategoriler açısından belirtmeye teşvik 
etmeliyiz. Örneğin, iki ayrı grup görmek yerine, insanların tek bir ortak grup görmelerini 
istemeliyiz. Bu öneri, sosyal psikoloji içindeki, üst kategorilerin grup içinde işbirliğini teşvik 
ettiğine yönelik kabulden esinle ortaya atılmıştır (Gaertner, Dovidio, Anastasio, Bachman ve 
Rust, 1993). İnsanların, gruplarının sınırlarını nasıl belirlediğine odaklanmak zorundayız. 
Kendimizi, en nihayetinde “insan türünün” üyeleri olarak düşünürsek, herkes grubumuzun birer 
üyesidir. Bu nedenle asıl mesele, yetkililerin, insanları, diğer grupların üyelerini, böylesi daha 
geniş bir grubun ortak üyeleri olarak gördükleri daha üst grup aidiyetliklerine nasıl teşvik 
edebileceğidir. 
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Üçüncü mesele grup aidiyetidir. İnsanlar, ihtilafın vuku bulduğu topluluğa ve ihtilafla 
ilgilenmekle sorumlu olan yetkililere karşı bir aidiyet hissettiklerinde, büyük bir olasılıkla adaleti 
umursayacaklardır. Birkaç çalışma, bir örgüte veya topluma daha güçlü aidiyet duyan insanların, 
yetkililerin kararlarına riayet edip etmemeye karar verirken adalete dair yargılara çok daha fazla 
yaslandıklarını göstermek suretiyle bu iddiayı desteklemektedir (Huo, Smith, Tyler ve Lind, 1996; 
Smith ve Tyler, 1996; Tyler ve Degoey, 1995).  

Yine bu da bir stratejiye işaret etmektedir. İnsanların, topluma ve toplumsal kurumlara 
yönelik aidiyet hislerini güçlendirmeye odaklanmalıyız. Eğer insanlar, yetkililerin temsil ettiği 
gruba daha güçlü aidiyet duyarsa, adil bir muamele görüp görmediklerini daha fazla umursarlar 
ve lehlerine sonuç almayla daha az ilgilenirler. Peki olumlu grup aidiyet duygusunu nasıl 
artırabiliriz? Grup içinde olanlara usuli olarak adil davranmak yoluyla. Araştırmalar, usuli adaletin 
gruba bağlılığı, gruba aidiyet duymayı ve yetkililere ve grup kurallarına yönelik ödev duygusunu 
arttırdığını göstermektedir. 

 

SONUÇ 

 Adalet araştırmalarına dair bu incelemenin ortaya koyduğu üzere, adalet temelli 
stratejilerin ihtilafların çözümü bakımından uygulanabilirliğine dair iyimser olmak için önemli 
sebepler bulunmaktadır. Özellikle, insanların adil karar alma usulleri hakkındaki görüşlerini 
anlamaya dayanan yaklaşımlar, kararlara, kurallara, yetkililere ve daha genel düzeyde kurumlara 
riayet edilmesini sağlamada çok başarılı olagelmiştir. Elbette bu, insanların sonuçları 
umursamadığı anlamına gelmiyor; tabii ki umursarlar. Ancak onlar, tek başına sonucu 
umursamazlar. Bilakis, duygularının ve davranışlarının önemli bir etik ve ahlaki bileşeni vardır. 
Toplumsal düzlemde, insanların diğerlerine olan tepkilerindeki bu etik/ahlaki yön, toplumsal 
ihtilafların yapıcı çözümüne yönelik bir yaklaşım sağlamaktadır.  
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