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Psikanalitik teori suçluluk duygusunu süper egonun egoyu kabahatli bulmasıyla ortaya çıkan 
yıkıcı bir duygu olarak tanımlar. Bu duygunun bazı psikolojik sorunların gelişiminde rol 
aldığı görüşünü savunur. Günümüze gelindiğinde ise daha pozitif bir yaklaşım benimseyen 
görüşlere rastlamak mümkündür. Suçluluk, yoğunluğuna bağlı olarak, işlevsel bir duygu 
olarak tanımlanmıştır. Kişiyi sosyal ortama uyumlu davranışlar göstermeye motive edebilir. 
Benliğin ve sorumluluk duygularının gelişmesiyle kişinin ahlaki gelişimini etkileyen bir 
görev üstlenebilir. Kuralları ihlal eden davranışların inhibe edilmesinde etkili olabilir. Bu 
perspektiften değerlendirildiğinde, ilişkilerin güçlendirilmesi ve kişiler arası sorunların 
çözülmesinde rol üstlenebilir. Çalışmalar suçluluk duygusu ile sosyal davranışlar, başkasının 
perspektifinden bakabilme ve çocuklarda yapıcı-onarıcı davranışlar arasındaki ilişkilerin 
önemini ifade eder. 
 
Suçluluk ve utanç duyguları arasında ayrım yapan ilk çalışmalar suçluluğu öznel, utancı ise 
umumi bir duygu olarak ele alır. Suçluluk kişinin kendi davranışını değerlendirmesi üzerine 
oluşur. Düşünce “Ben yanlış bir şey yaptım” şeklindedir. Utanç ise kişinin kendi varlığını 
sorgulaması üzerine oluşur. Düşünce “Ben yanlış/kötü biriyim” şeklinde olur. Utanç ve 
suçluluk duyguları arasında ayrım yapmanın bir diğer yöntemi ise bu duygulara sebep olan 



davranışın sonuçlarının kontrol edilebilirliği üzerinedir. Başarısızlık efor eksikliğinden 
gelirse suçluluk duyulur; ancak kişi başarısızlığı “Ben yeteneksiz biriyim” şeklinde 
düşüncelerle kontrol edemediği bir şekilde varlığıyla ilişkilendiriyorsa utanç hisseder. 
Umumi ifadesi utanç duygusunun ortaya çıkışının dayandığı diğer kişileri ifade eder. 
Kendilik eleştirişi, kişinin bağımsız bir gözlemci tarafından değerlendirildiği düşüncesiyle 
yapılır. Bir diğer ayrım ise suçluluğun düzeltici davranışları ve motivasyonel olarak aktif 
olmayı teşvik etmesi ve utancın kabuğa çekilmeyi ve inhibisyonu tetiklemesi üzerinden 
yapılabilir. Utanç duygusunun yıkıcılığı tartışılmaz olsa da suçluluk duygusunun adapte edici 
bir duygu olduğu kabulü hala tartışmalıdır. Uyumlu suçluluk, düzeltici davranışların ve 
yardım etmenin eşlik ettiği, eylem odaklı bir duygudur. Uyumsuz suçluluk ise olan biten her 
kötü olay için kendi kendini eleştirme meylinde olan bir duygudur. 
 
Suçluluk duygusu üzerine üç alt ölçekli bir envanter geliştirilmiştir. Kişisel bir özellik olarak  
Suçluluk kişinin genelde nasıl hissettiğini; durumsal suçluluk belirli bir durum karşısında 
hissedilenleri; ahlaki standartlar belirli durumlara atıfta bulunmadan ahlaki ilkelere sahip 
olmayı ifade eder. Senaryo temelli suçluluk ölçekleri, suçun duygusal deneyimini ölçmek 
yerine katılımcıya ahlaki ikilemler sunarak ahlaki standartları ölçer. 
 
İnsanların suçluluk veya utanç duygusundan kaçınmak için sıklıkla normatif davranışlarda 
bulundukları göz önüne alındığında hem suçluluk hem de utancın tüm kültürlerde benzer 
rolleri olduğu iddia edilmiştir; bu nedenle, her iki duygu da kültürlerin sosyal yaşamlarında 
içselleştirilmiş ahlaki kontrol mekanizmaları olarak işlev görür. Ayrıca ahlaki değerlerin 
(örneğin, adalet, sadakat, özgürlük, fedakârlık ve kutsallığın) kendiliğin kültürel yorumları ile 
ilişkili olduğu belirtilmiştir. Ahlaki değerler her kültürde yaygındır ancak kendiliğin farklı 
konumlandırılmasıyla üç farklı gruptan bahsedilebilir. Örneğin özerklik etiğinde birey 
referans noktasıdır ve ahlaki düzenleme bireysel tercihi ve kişisel özgürlüğü artırmayı 
amaçlamaktadır. Topluluk etiğinde birey, daha büyük bir kolektif varlığın (örneğin, aile, 
toplum) bir parçasıdır ve bu nedenle kişinin yaşamdaki rolü veya konumu kişinin kimliği için 
çok önemlidir; dolayısıyla kolektif varlığa öncelik verilir ve bu kolektif varlığı koruyan 
(sadakat, görev, şeref, saygı, fedakârlık ve otokontrol gibi) değerler ahlaki olarak 
değerlendirilir. İlahiyat etiğinde ise benliğin manevi bir varlığın parçası olduğu düşünülür ve 
bu etikteki düzenleyici ilke, ilahi değerlerin düzeniyle orantısız olan herhangi bir şey 
yapmaktan kaçınmaktır. 
 
 
Bir kültürde duyguların şekillenmesi bilinçsiz bir şekillendirme süreci değildir; tersine, 
kültüre gömülü yaşam felsefeleri ve fikirler, duyguların gelişmesini etkiler ve şekillendirir. 
Bireycilik/toplumculuk ölçeği kültürler arası çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. Net bir 
tanımı olmasa da bireycilik genellikle kültürün bireyin bağımsızlığına vurgu yapması ve 
kişisel hedeflerin grubun veya topluluğun hedeflerine göre önceliklendirilmesi ile karakterize 
edilir. Toplumculuk ise grup üyeleri arasındaki karşılıklı bağımlılık ve grup hedeflerinin 
bireysel hedeflerden üstün tutulması ile karakterize edilir. Birbirine bağlılık ve bağımsızlık 
iki kültürde vardır; ancak Batı kültürü bağımsızlığı takdir ederken Doğu kültürü kişiler arası 
bağlılığın önemini vurgular. Buna göre, bireyci kültürler, davranışı diğerlerininkilere 



referansla değil, öncelikle kişinin kendi düşüncelerine, duygularına ve eylemlerine göre 
organize edilen bağımsız benliğin gelişimini teşvik eder. Birey kendi kendini idame ettiren 
bir birim olarak ve toplum da bu birimlerin kümülasyonu olarak kabul edilir. Öte yandan 
kolektivizm kültürleri, esas olarak başkalarının düşünceleri, duyguları ve eylemlerine bağlı 
olan veya bunlarla organize edilen karşılıklı bağımlı benliğin gelişiminin vurgusunu yapar. 
Birey, bütünün bağlantılı bir parçası olarak kabul edilir ve bu nedenle benliğin sınırları, 
başkalarını kapsayacak şekilde tasarlanır.  
 
Batı ve Doğu kültürlerinde utanç duygusunun işlenişi farklılık gösterir. Bireyci olan Batıda 
utanç yetersiz ve olgunlaşmamış bir duygu olarak değerlendirilir çünkü diğer insanları 
önemse noktasında motive edici değildir. İçselleştirilmiş ahlak değerlerinden açığa çıkan 
suçluluk adeta bir ceza görevini görür çünkü kendilik, otonom ve kendi kendine yeten bir 
şekilde tanımlanmıştır. Doğuda ise kendilik aile üyelerine ve diğer yakınlara bağlı olarak 
tanımlanır, bu nedenle utanç duygusu, Batıda olduğu gibi, bencillik ile eşleştirilmez çünkü bu 
duyguya başkalarını önemseme hali de dahildir. Toplumcu kültürlerde kendilik ilişkisel 
bağlamda tanımlanmıştır ve utanç, kültürel ahlak değerlerinin içselleştirilmesinden 
kaynaklanır ve sosyal bir kontrol mekanizması işlevini görür. 
 
Daha önce de bahsedildiği gibi, bu yazıda ele alınan suçluluk ve utanç kavramları arasında 
çizilen sınır, suçluluk deneyiminin yanlış bir davranış durumunda davranışı, utancın ise 
kendiliği hedeflediği iddiasına dayanmaktadır. Davranışa odaklanırken suçluluk, bireyi yol 
açtığı zararı onarmaya motive eder. Öte yandan utanç, eleştiri nesnesi olarak benliği hedef 
alır ve böylesi bir odaklanma, bireyi onarıcı eylemlerde bulunmak için çaresiz ve etkisiz 
bırakır, çünkü kişi kendine odaklanıp ve kusurlarından endişe ederken hiçbir şeyi onaramaz. 
Bu argüman çizgisi, bir yandan suçluluk ve yapıcılık, diğer yandan utanç ve yıkıcılık arasında 
doğal bir bağlantı olduğunu varsayar. Öte yandan hem suçluluk hem de utanç, koşullara bağlı 
olarak uyumlayıcı ve yıkıcı olabilir. İşlevsel bir perspektiften bakıldığında duygular nötr 
olgulardır, durumun özelliklerine ve kişinin hayatındaki fonksiyonuna ve duygunun 
düzenleniş şekline göre pozitif ya da negatif etkiler doğurabilirler. Suçluluğu yapıcı veya 
yıkıcı kılan şey duygunun yoğunluğu ve kişinin duruma dahil olma ve sorumlu hissetme 
noktalarındaki öz farkındalığı ile ilgili olabilir. Bir başka perspektiften bakıldığında ise, farklı 
kültürler bir duygunun anlaşılması ve deneyimlenmesi için farklı senaryolar sağlayabilir. 
Öznelliğin vurgulandığı Batı kültüründe suçluluk ahlaki olgunluğu işaret eder ve yapıcı 
davranışları motive etmesi sebebiyle desteklenir. Utanç ise bencil bir duygu olarak 
değerlendirilir. Doğu kültürlerinde ise utanç duymak diğer kişilere önem verildiğinin bir 
ifadesidir ve sosyal anlamda düzenleyici bir rol oynar. 
 
Yapıcı ve yıkıcı nitelikleri bakımından suç ve utanç arasındaki ayrımla ilgili tartışma önemsiz 
bir tartışma gibi görünmektedir, çünkü kaçınılmaz olarak kendini kınamanın bir “utanç” veya 
“küresel suçluluk” özelliği olup olmadığı konusunda küçük bir tartışmaya indirgenmektedir. 
Çalışmalar göstermiştir ki, literatür kendini suçlama ve pişmanlık içeren uyumsuz suçluluk 
duygusu (utanç) ve başkaları için endişelenmeyi içeren uyumlu suçluluk duygusu arasında 
açıklayıcı bir ayrım yapacak kapsama henüz ulaşamamıştır. Bunun sebebi hem bu duyguların 



farklı kültürlerde farklı şekillerde işlenmeleri hem de bu iki duygu arasındaki ilişkinin henüz 
yeterince açıklanamamasıdır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


