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Din ve Suç İlişkisi Üzerine
Uygulamalı Bir Araştırma

ÖÖZZEETT  Bu araştırma, suç işleme konusunda hükümlülerin din algılarının ne derecede etkili olduğunu
belirlemeye yönelik bir çabanın ürünüdür. Bu bağlamda araştırmada, hükümlülerin işledikleri suçta
dinin pozitif veya negatif etkileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma, Manisa E Tipi Kapalı
Ceza ve İnfaz Kurumunda, 28 Şubat 2009 - 03 Temmuz 2009 tarihleri arasında 371 hükümlü
üzerinde uygulanmıştır. Elde edilen bulguların çözümlenmesinde yüzde ve frekans dağılımları,
aritmetik ortalama, t-testi, varyans analizi ve Lsd Post-hoc çoklu karşılaştırma testleri kullanılmıştır.

AAnnaahh  ttaarr  KKee  llii  mmee  lleerr:: Din, suç, yabancılaşma, anomi, sosyal süreçler

AABBSS  TTRRAACCTT  This study has been carried out to observe the religious effects on criminal acts of pris-
oners and to observe the positive and negative effects of religion on crime. Application performed
between the dates of 28 February 2009 and 03 July 2009 in Manisa Jail with 371 prisoners. In order
to analyze the findings, we recruited the methods of percent and frequency extension, arithmetic
ratio, t-test, variance analyzing and multiple test for LsdPost-hoc.

KKeeyy  WWoorrddss::  Religion, crime, alienation, anomie, social processes
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DİN VE SUÇ İLİŞKİSİNİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ
op lum sal ya şam bir çok bi rey, grup ve ku ru mun kar şı lık lı iliş ki le ri ile
mey da na ge len kar ma şık bir ya pı dır. Top lum için de iş lev le ri ni ye ri -
ne ge ti ren ku rum la rın bir bir le ri ile de iliş ki le ri var dır. Bu bağ lam da

top lum lar; kül tü rü, po li ti ka yı, eko no mi yi ve ka nun la rı bi re yüs tü or ga ni -
zas yon lar ola rak de ğil, bir bir le ri ile iliş ki li ve fonk si yo nel açı dan ta mam la -
yı cı un sur lar ola rak gör me li dir.1

Top lum için de iş lev gö ren eko no mi, si ya set, hu kuk vb. top lum sal ku-
rum lar içe ri si de din; bi rey le ri, grup la rı ve top lu luk la rı bir ara da tu tan en
önem li ya pı lar dan bi ri ola rak önem li iş lev ler gör mek te dir. Kül tü rün yer le -
şik bir sis tem ha li ne gel me sin de ve bi rey le rin top lu ma bağ lan ma sın da önem -
li rol ler üst le nen din, te mel sos ya li zas yon ku rum la rın dan bi ri dir. Di nin
top lum için vaz ge çil mez bir un sur ol du ğu ve tüm top lum la rın te mel ku rum-
la rın dan ol du ğu na da ir bir mu ta ba kat söz ko nu su dur. Din bu ba kım dan ağa -
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cın bir da lı de ğil göv de si dir.2 Din sos yal ha yat ta bi-
rey le rin zih ni yet le ri ni ve sos yal ya şam la rı nı şekil-
len dir mek te dir. Bu sa ye de ak tör le rin kur gu la dık la rı
dün ya nın te me li ne di ni yer leş tir mek müm kün dür.3

Ber ger de top lum la rın ha yat la rı nı et ki le yen aş kın
bir güç ola rak di nin, top lum sal ya şa mın her ala nın -
da var lı ğı nı sür dü ren vaz ge çil mez bir ku rum ol du -
ğu nu be lirt mek te dir.4

Din, mis tik ve ila hi bo yut la rı ya nın da bu sos-
yal özel lik le ri iti ba rı ile bi rey le rin sos yal ya şa mı nı
şekil len di ren bir et ki ye sa hip tir. Stark ’a gö re in san-
lar sık sık Tan rı için ya da Tan rı’ nın ba zı özel lik le -
rin den do la yı, ba zı fa a li yet ler ya par lar.5 Bu
fa a li yet le rin içe ri ği, hem bi rey sel hem de top lum -
sal alan da önem li bir boş luk dol dur mak ta dır.6 Din,
top lum için de uyum cu dav ra nış la rı pe kiş ti re rek bi-
rey le rin sap kın, mar ji nal, ya ban cı laş mış ve suç lu
dav ra nış la ra yö nel me le ri ni en gel le mek te dir.7 Wil-
ber, din sel sem bo lizm öl çü le rin ko run ma sı nın, ge-
ri li min azal tıl ma sı ba kı mın dan iş lev sel ol du ğu
ka dar fay da lı ol du ğu nu da be lirt mek te dir.8 We ber -
’e gö re ye ni dün ya nın te me li ni atan Pü ri ten ah la ka
gö re ka nun, bu dün ya nın te me li dir ve ka nun lar te-
me li ni Tan rı’ dan alır lar.9

Din, top lum sal ya şa mın üst ku rum la rın dan bi -
ri ola rak bi rey le re çe şit li dav ra nış ka lıp la rı aşı lar.
Bu sos ya li zas yon ço ğu za man uyum cu bir şekil de
bi rey le rin ta kip et tik le ri dü zen li bir ya şam oluş tu -
rur. An cak dü ze nin pe kiş me si için ay kı rı dav ra nış -
lar da bu lu nan bi rey le rin zor la ma la ra ta bi ol ma sı
ge re kir. Durk he im ve ta kip çi le ri nin bü tün cül ba -
kış açı sı na gö re bi rey le rin ey lem le ri sos yal bas kı
do la yı sıy la şekil le nir. Biz sos ya li zas yon sü re ci nin
pa sif ürün le ri yiz dir. Ne den sel sü reç mak ro dü zey -
de ger çek le şir. (Ya pı dan ak tö re) Bu hal de okun ters
yön de iler le me si prob lem oluş tu rur. (Ak tör den Ya -
pı ya).

Gü nü müz de gü cü nü dev let oto ri te sin den alan
hu kuk, top lum sal ya şa mı dü zen le yen te mel top-
lum sal norm dur. Örfî, ah lakî ve dinî norm lar, bi-
rey le rin ya şam la rın da dav ra nış la rı na çi ze cek le ri
sı nır la rı be lir le yen di ğer top lum sal dü zen ku ral la -
rı dır. Bu ku ral lar ara sın da ki iliş ki mo der nizm ile
top lum sal ya şam da ge le nek sel ve mo dern ola rak
iki ye ay rı la bi le cek bir di ko to mi oluş tur muş tur. 

Ge le nek sel ve mo dern dü zen ku ra lı ola rak
hu kuk ve din ara sın da ki iki lem mo der niz min te -
mel mü ca de le alan la rın dan bi ri ola rak dik kat çek-
mek te dir. Di nin sağ la dı ğı güç lü top lum sal ze min,
bir çok ül ke de din-dev let iliş ki sin de fark lı uy gu la -
ma lar kar şı mı za çı kar mak ta dır. Ame ri ka’ da sis te -
min di ni ola rak tas vir edi len Pro tes tan ya pı,10 ya
da İsveç’ te di nin dev let eli ile kul la nıl ma mo de li,11

ya da Fran sa’ da ki uy gu la ma lar bu ör nek ler den ba -
zı la rı dır. Di nin, res mi ide o lo ji ile bu ka dar iç içe
ol du ğu bir gö rün tü nün mo dern ya şam da la ik bir
uy gu la ma ola rak kar şı mı za çık ma ne de ni, Ba tı di-
ni nin ve se kü ler li ği nin coğ rafî ve top lum sal fark -
lı lık lar do la yı sıy la de ği şik kül tü rel an lam lar da
kul la nı la bi le cek bir çok ta ri hi mi ra sa sa hip ol ma -
sı dır.12 Bu dö nü şüm ile bir lik te di nin top lum için-
de ki var lı ğı ko nu sun da, top lum la rın fark lı
uy gu la ma bi çim le ri ge liş ti re rek di ni sos yal ya şa -
ma adap te et ti ği gö rül mek te dir. Toc qu i vel le din ve
öz gür lük dü şün ce si nin se kü ler an lam da zıt yön-
ler de, fa kat Ame ri ka’ da ise bun la rın ay nı yön de
iler le di ği ni be lirt mek te dir.13 Gü nü müz de bir çok
Ba tı lı se kü ler dev let din ve top lum iliş ki si ni, sos-
yal dü ze ni des tek le mek için kuv vet len dir me ye ça -
lış mak ta dır. 

Di nin gör dü ğü bü tün leş tir me iş le vi ne kar şın
suç, bir çö zül me ema re si ola rak top lum da ki ahen -
ge za rar ver mek te dir. Suç mağ du ru ol sun ya da ol-
ma sın top lum için de ki de ğer le re ve ri len
za rar lar dan do la yı bir teh dit ola rak ka bul edil miş -
tir. Suç, kor ku kül tü rü nün ya yıl ma sı na ne den ola-
bi le cek bir ya ban cı laş ma* et ki si oluş tur ma sı
ba kı mın dan, top lum sal ya şa ma his se di len gü ve ni
ze de le yen bir dav ra nış bi çi mi dir.

Suç lu dav ra nış la rı, ha ya tı mı zın bir çok anın da
gör me ih ti ma li miz hiç de dü şük de ğil dir. Çev re ye
kar şı iş le nen suç la rı çev re kir li li ği gi bi, po li tik suç-
la rı bas tı rı lan bir mu ha le fet ola rak, ide o lo jik suç la -
rı san sür le nen ol gu lar ola rak gör me ih ti ma li miz her
za man mev cut tur. Ki şi ye, gru ba, ku ru ma, top lu ma,

* Latince kökenli bir kelime olup (alienatio) sosyolojik olarak bireyler ve ötekiler arasın-
daki bağın çözülmesi anlamında kullanılmıştır. Din ile ilişkisi açısından yabancılaşma,
modernizm ile beraber dini kurumların etkisinden sıyrılan bireyleri ifade etmek için kul-
lanılmaktadır. Bu anlamda yabancılaşma, bireyler ve Tanrılar arasındaki bağın
çözülmesidir. Raymond Boudon, François Bourricaud; A Critical Dictionary Of Sociol-
ogy, Translated By Peter Hamilton, Taylor & Francis E-Library, 2003, s.30.
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çev re ye ve hat ta ki şi nin ken di si ne kar şı iş le nen suç-
lar, ha ya tı mı zın her ala nın da kar şı la şa bi le ce ği miz
tür den dav ra nış bi çim le ri dir.

Suç lu, sap kın, mar ji nal dav ra nış lar her top-
lum da gö rül müş tür. Ge nel ola rak sos yo lo jik ba kış
açı sı bu dav ra nış bi çim le ri ni top lum sal he def ler -
den sap ma ya da bu he def le re baş ka yol lar dan ula-
ş ma ça ba sı ola rak ge nel leş ti ri le bi le cek ano mi* ile
açık la mak ta dır. Durk he im gi bi14 in san do ğa sı nın
ge rek si nim le ri nin sı nır sız lı ğı nı ka bul eden Mer-
ton, bun la rı sı nır la yıp, bu is tek ve bek len ti le rin,
top lum sal meş ru yol la rın dı şın da kar şı lan ma sı du-
ru mun da, top lum ca is ten me ye nin, kı sa ca sap ma -
nın or ta ya çık tı ğı nı be lirt mek te dir. Mo dern
top lum la rın has ta lı ğı ola rak ni te le nen suç, bi rey sel
ala nı aşıp ka mu sal ala na gi ren ve top lum dü ze ni ni
bo zan, top lum sal de ğer le ri çiğ ne yen her tür lü ey -
lem ola rak ta nım la na bi lir.15

Ge nel ola rak de ği şi min hız lan dı ğı en düs tri leş -
me ve kent leş me sü reç le ri ile bir lik te top lum la rın
ar tan bir suç pro fi li ile kar şı kar şı ya kal dı ğı söy le -
ne bi lir. 19. yy İngil te re ve Fran sa’ sı ha ri cin de ki**
ge liş miş top lum la rın ta ma mı, gü nü müz de da hil ol -
mak üze re, ar tan bir suç prob le mi ile baş et mek zo-
run da kal mış lar dır.16 El bet te bu ar tı şın za man
za man ba zı top lum lar da kı sa pe ri yot lar ha lin de bir
dü şüş sey ri gös ter di ği ni de be lirt mek ge re kir. Ör-
ne ğin Ame ri ka’ da son 10 yıl da, sert ada let sis te mi -
ne ve ya eko no mik ge liş me ye bağ lı ol du ğu
tar tış ma la rı ile bir lik te, suç is ta tis tik le rin de bir dü -
şüş gö rün mek te dir.17 Ge liş miş ül ke le ri ta kip eden
ül ke ler için de stan dart bir en düs tri leş me so ru nu
ola rak suç; gün geç tik çe ar tan ve top lum sal dü ze ni
ak sa tan ve ya bo zan bir teh dit ola rak mü ca de le edil-

me si ge re ken bir top lum sal ol gu ve ger çek lik tir. Di -
ğer ta raf tan suç lu dav ra nı şın, or tak şu uru oluş tu -
ran norm lar üze rin de yı kı cı bir et ki ye sa hip ol sa da
olum lu so nuç la rı da var dır. Çün kü suç; sos yal de ği -
şi mi te tik ler. Ay nı za man da is tik rar lı dav ra nış la rı
-dü ze ni ko ru yan norm la rın et kin li ği ni, dü ze ne
uyan bi rey le rin zih nin de kuv vet len di rir- can lı tu -
tar. Suç lu dav ra nış top lum da ye ni fi kir le rin ve ge-
li şi min oluş ma sı nı sağ lar. Bu bağ lam da su çun
adap tas yon fonk si yo nu (adap ti ve func ti on) ile il gi -
li fay da sı nın ol du ğu dü şü nü le bi lir. Bu na gö re suç-
lu lar de ği şen şart la ra top lu mun ayak
uy du ra bil me si ni sağ la yan ye ni lik çi ler ola rak gö rü -
le bil mek te dir.18

Stack ve Ca navy Durk he im ’ın te zi ne gö re bir
yo rum yü rü te rek di ni en teg ras yo nu sap kın dav ra -
nı şın an ti do tu ola rak ni te le miş ler dir. Ki li se ye de -
vam et me dav ra nış la rı nın da ha yük sek ol ma sı
Ka to lik le rin Pro tes tan lar dan da ha yük sek bir
uyum me ka niz ma sı ge liş tir me le ri ne ne den ol muş -
tur. Ay rı ca cin sel lik te ki li be ral leş me açı sın dan Ka-
to lik le rin da ha kon ser va tif bir an la yı şa sa hip
ol ma la rı on la rı te ca vüz su çu nu iş le mek ten uzak
tut mak ta ve Ka to lik le rin in ti ha ra da ha az me yil li
ha le gel me le ri ne ne den ol mak ta dır.19 Bu bağ lam -
da Par sons bir top lum sal sis tem de yer alan ak tör -
le rin en yük sek de re ce de tat min ol ma eği li mi
için de ol duk la rı nı be lirt miş tir. Par sons, bü tün leş -
me nok ta sın da bi rey le rin ano mi ve ya ban cı laş ma
gi bi çö zül me un sur la rı na ka pıl ma ma la rı için yö-
nel me le ri ge re ken bü tün leş me un sur la rı ola rak
eği tim, ai le ve din ku rum la rı na dik kat çek miş -
tir.20

Ba tı da di nin ve su çun sos yal ya şam da ki bu di-
na mik le ri on la rı bu ol gu lar ara sın da bir iliş ki ol du -
ğu na yö ne lik bir bi lim sel kay gı ya yö nelt miş tir.
Ağır lık lı ola rak 1970’ler de baş la yan bu ça lış ma bi-
çi mi ge nel ola rak şu tip var sa yım lar üze rin den ha-
re ket eder. Di ni inanç yük sel dik çe suç lu dav ra nı şın
or ta ya çık ma ih ti ma li dü şe cek tir. Suç iş le yen bi ri -
nin di ni inan cı iş le me yen kim se ye gö re da ha dü-
şük tür. 

Bu iki ol gu nun bir bi ri ile iliş ki le rin de po zi tif
ve ne ga tif iliş ki ler tes pit eden ça lış ma lar, ara la rın -

* Anomi, 16. yy.ın son zamanlarında din felsefesinde plansızlık, şüphe ve belirsizlik
anlamında kullanılmıştır. Kavram Durkheim tarafından sosyolojik literatüre sokulmuş-
tur. Sosyolojik literatürde Marksist bakış açısı ile “emek ve sermaye anatagonizması”
ile temellenen yabancılaşma kavramı ile benzerlik gösterir. William Sims Bainbridge,
The Religious Ecology Of Deviance, American Sociological Review, Vol:54, April,
1989, s.288-289. Kavram, yabancılaşmanın bir boyutu olarak da görülebilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Randy Martin, Anomie, Spirituality And Crime, Journal Of Con-
temporary Criminal Justice, Sage Publications, Vol. 16 No. 1, 2000.

** Bu iki ülkenin suç istatistiklerinde bu tarihlerde meydana gelen düşüşün nedenleri
toplumsal bütünleşme kaynaklı bir gelişim süreci sonrasında oluşmuş değildir. İstatis-
tiki verilerin toplanmasında dönemin şartları gereği çekilen zorluklar ve bu dönemde
ülkelerin geçirdiği iç savaş gibi çalkantıların neden olduğu kargaşa sonrasında görülen
bu azalmalar şartlar gereği normal görünmektedir. 
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da kıs mi bir iliş ki ol du ğu na yö ne lik ça lış ma lar ya
da ara la rın da iliş ki ol ma dı ğı na yö ne lik ça lış ma lar
bul mak müm kün dür. Araş tır ma lar şu şekil de özet-
le ye bi le ce ği miz kay gı lar so nu cu in ce len me ye baş -
lan mış tır: Aca ba mo dern dün ya nın se kü ler21

kay gı la rı so nu cun da, di nin top lum sal ha yat tan so-
yut lan ma sı -ki bu nun doğ ru lu ğu na yö ne lik se kü ler
kar şı tı eleş ti ri le rin ol duk ça re vaç ta ol du ğu nu ek le -
mek ge re kir- top lum da dü ze ni teh dit eden suç lu
dav ra nı şın diz gin len me si ni sağ la yan sap kın lı ğın ip-
le ri ni bo şa mı çı kar mış tır? Suç iş le yen bir ki şi nin
kar şı la şa ca ğı ila hi yap tı rı mın ni te li ği ile il gi li di ni
an lam lar, bi rey le rin pe şin de sü rük len di ği ya şam
mü ca de le sin den da ha mı az kıy met li dir?

Ba tı dün ya sın da ya pı lan din ve suç iliş ki si ne
yö ne lik bir ça lış ma da ge nel ola rak öl çül me ye ça lı -
şı lan de ğiş ken ler şu baş lık la ra ay rı la bi lir:

AAkkii  ddee  vvii  DDookk  ttrriinn: Bu baş lık ta bi re yin Tan rı ya,
şey ta na, me lek le re, cen net ve ce hen ne me, ahi ret
ve ka de re inan ma oran la rı öl çü lür.

RRii  ttüü  eell: Ki li se ye git me ve du a et me de ğiş ken le -
ri öl çü lür.

SSuu  ççaa  EEtt  kkii  EEtt  ttii  ğğii  DDüü  şşüü  nnüü  lleenn  AArraa  DDee  ğğiişş  kkeenn  lleerr:
Suç lu dav ra nış ile il gi li ola rak ça lış ma nın ni te li ği -
ne gö re iliş ki li gö rü len ara de ğiş ken ler ola rak uyu-
ş tu ru cu mad de kul la nı mı, al kol kul la nı mı, ai le içi
şid det, mik ro çev re de suç lu mo de le sa hip ol ma du-
ru mu vb. özel lik ler öl çü lür.

SSuuçç: Bu baş lık ta bi re yin iş le di ği suç ti pi ve ya
sal dır gan fa a li yet le ri öl çü lür.

Ge nel ola rak bu baş lık la ra ay rı la bi le cek bir
mo de le sa hip olan din ve suç araş tır ma la rı, araş tır -
ma cı la rın iliş ki kur mak is te dik le ri ba ğım lı ve ba -
ğım sız de ğiş ken le re gö re ba zı fark lı lık lar
içer mek te dir. An cak di nin ya pı sı ve in ce len mek is-
te nen di ğer de ğiş ken le ri ölç me ça ba sı bu tip sı nıf -
lan dır ma la ra sa hip tir.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ VE
UYGULANMASI

Araş tır ma mız suç iş le miş bi rey le rin di ni al gı la rı nı
ve bu al gı la rın suç lu dav ra nış ile iliş ki si ni ölç me ye
yö ne lik tir. Bu nun tes pi ti için şu tip so ru la ra ce vap
aran mak ta dır. Hü küm lü le rin din dar lık dü zey le ri

ne ler dir? Hü küm lü le rin gün lük ya şam la rın da din
ne ka dar et ki li dir? Al dık la rı dinî eği tim dü ze yi ne -
dir? İş ledik le ri suç ile il gi li di ni bir kay gı ta şı mak -
ta lar mı dır? Di ni al gı la rı ile iş le dik le ri suç tip le ri
ara sın da bir iliş ki var mı dır? Bu ve ben ze ri so ru lar
araş tır ma dan el de edi len bul gu lar doğ rul tu sun da
ce vap lan dı rıl ma ya ça lı şı la cak tır.

Ya pa ca ğı mız araş tır ma da di nin öl çü mün de
kul la na ca ğı mız de ğiş ken ler Ba tı da ya pı lan de ğiş -
ken ler den da ha gi rift bir bü tün oluş tur mak ta dır.
Top lu mu muz da ki ha kim di ni inanç bi çi mi ola rak
İslam di ni ne uy gun bir şekil de aki de vi dok ti rin ler
ve ri tü el ler  ile il gi li bil gi ler ya nın da, top lu mu -
muz da ki ge le nek sel al gı lar çer çe ve sin de di nin po-
pü ler ve mis tik ya pı sı üze ri ne bil gi ler el de
edi le bi le cek bir an ket for mu oluş tu rul ma ya ça lı şıl -
mış tır. Bu sa ye de din dar lık al gı la rı ile il gi li ge niş
bir çer çe ve şekil len di ril miş tir. Bu nun ya nın da ge-
le nek sel norm lar ile il gi li al gı lar da dinî bir içe rik
olup ol ma dı ğı öl çül me ye ça lı şıl mış ve top lum sal
ya şa mı dü zen le yen bu te mel norm bi çim le ri ile il-
gi li so ru lar va sı ta sı ile hu kukî norm la rın çiz di ği suç
pro fi li ile il gi li kar şı laş tır ma lar da kul la nı la cak ve ri-
ler el de edil me ye ça lı şıl mış tır. 

Top lum ya pı mız da di ni al gı la rın bir stan dar da
bağ lan ma sı ger çek ten de zor dur. Ai le ya pı la rı ba -
kı mın dan ne çe kir dek ne ge le nek sel, inanç ba kı -
mın dan ne din dar ne inanç sız, da ya nış ma bi çi mi
ba kı mın dan ne köy lü ne şehir li olan bir çok bi re yin
top lu mu muz da ki var lı ğı; ge çiş sü re cin de ki bir top-
lum ol du ğu mu zu gös te ren ema re ler dir. Ül ke miz,
bi rey le rin di ni al gı la rı ba kı mın dan ge le nek sel ve
mo dern ara sın da gi dip ge len, kit le ile ti şim araç la rı
ve ge li şen ile ti şim tek no lo ji le ri nin top lum da ki de -
ğer ya pı la rı üze rin de bir bas kı un su ru ha li ne gel-
me si ile din dar lı ğı stan dart al gı lar dan uzak laş tı ran
bir sü reç oluş tur muş tur. Bu çer çe ve de araş tır ma -
mız da di ni al gı lar şu baş lık lar ha lin de be lir len me -
ye ça lı şıl mış tır:

İİnnaannçç  BBoo  yyuu  ttuu: Aki de vi un sur la rın oluş tur du -
ğu al tı te mel üze ri ne in şa edi len bu bö lüm; mez-
hep ler ile il gi li ki ta bi din dar lı ğa iliş kin da ha
ge le nek çi bir din an la yı şın dan, po pü ler un sur la rın
zen gin leş tir di ği ve di ni ço ğul cu lu ğa da et ki eden
gün lük ya şam ile il gi li mad de le re sa hip tir. 
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İİbbaa  ddeett  BBoo  yyuu  ttuu: Na maz kıl ma, oruç tut ma, ze -
kat ver me gi bi İslam di ni nin so mut ri tü el le ri farz
ve na fi le iba det ler ola rak hü küm lü le re yö nel ti le bi -
le cek bir şek le bü rün dü rül müş tür.22 Di ni ba kım dan
önem li gün ler de iba det le ri nin art ma oran la rı ve
mo dern ya şam da di ni iba det ler ile il gi li al gı la rın
de ğiş me si ne et ki eden tar tış ma lar dan et ki len me de-
re ce le ri ni ve ri tü el bo yu tun da bu et ki le rin fonk si -
yo nu nu be lir le mek için so ru lar çe şit len di ril miş tir.

NNoorrmm  llaa  rraa  iilliişş  kkiinn  SSooss  yyaall  BBoo  yyuutt: Ge le nek sel bir
top lum ol ma mız do la yı sıy la yu ka rı da bah si ge çen
açık la ma lar ile il gi li ola rak sos yal ya şa mı dü zen le -
yen ku ral lar ile iliş ki li al gı lar da di ni içe ri ğin ni te -
li ği be lir len me ye ça lı şıl mış tır. 

Araş tır ma mız da suç ile il gi li di ni al gı la rı ölç-
mek için top lu mu muz da ge nel ola rak dü ze ne ay kı -
rı ey lem ler ola rak ka bul edi len çe şit li dav ra nış ve
tu tum lar ile il gi li mad de ler ile hu ku ki norm la rın
ce za lan dır dı ğı ey lem ler ve bun la ra iliş kin di ni al g-
ı lar öl çül me ye ça lı şıl mış tır.

Bu araş tır ma da hü küm lü le rin suç lu dav ra nış -
lar ile al gı la rın da di nin olum lu ya da olum suz her-
han gi bir fonk si yo nu nun olup ol ma dı ğı
be lir len me ye ça lı şıl mış tır. Bu ne den le araş tır ma
kar şı laş tır ma lı iliş ki ler kul la nı la rak de ğer len di ril -
miş tir. Araş tır ma nın ba ğım lı de ğiş ke ni “din ve su -
ça yö ne lik inanç ve tu tum la r” ile ba ğım sız
de ğiş ken le ri olan “yaş, cin si yet, eği tim du ru mu, do -
ğu lan böl ge, me de ni du rum, ge lir du ru mu, di ni öğ -
re nim du ru mu ve din dar lık dü ze yi ne iliş kin
tu tu mu, iş le ni len suç ti pi ile mü ker rer hü küm lü -
lük du ru mu ” ara sın da ki kar şı laş tır ma lar de ğer len -
dir me le ri mi zin ça tı sı nı oluş tu ra cak tır.

Ça lış ma mız Ada let Ba kan lı ğı Ce za İnfaz Ku ru -
mu Ge nel Mü dür lü ğün den alı nan izin çer çe ve sin -
de ger çek leş ti ril miş tir. Uy gu la ma, ku ru mun açık ve
ka pa lı gö rüş gün le rin de ve te le fon gö rüş me le ri nin
ya pıl dı ğı gün ler de olu şan yo ğun luk do la yı sıy la ku-
ru mun sis te min de her han gi bir so ru na yol aç ma -
mak için, ye mek ha ne de ve ku ru mun ko ğu şa
gi ril me sin de sa kın ca gör me di ği du rum lar da ko ğuş -
la ra gi ri le rek, ger çek leş ti ril miş tir. Bu du rum ce za -
e vi ya şa mı nın göz le ne bil me si ve hü küm lü le rin
al gı la rı nın da ha ya kın dan mü şa he de edi le bil me si

için bi ze ol duk ça fay da lı bir ça lış ma im ka nı sun-
muş tur. 

Araş tır ma ev re ni miz, Ma ni sa E Ti pi Ka pa lı Ce -
za İnfaz Ku ru mun da 28/02/2009-03/07/2009 ta rih -
le ri ara sın da, hü küm lü ola rak bu lu nan ki şi ler den
oluş muş tur. Bu ev ren de bu lu nan fa kat ce za e vi yö-
ne ti mi nin uy gun gör dü ğü ko şul ve ki şi ler dı şın da
ka lan hü küm lü ler ile gö rüş me im ka nı mız ol ma -
mış tır. Bu ki şi ler re ha bi li tas yon ve mü şa he de ko -
ğuş la rın da bu lu nan ba zı hü küm lü ler dir. 

Bir hü küm lü ile gö rüş me sü re si nin or ta la ma
30-40 da ki ka ara sın da ol ma sı gö rüş me le rin hız lı bir
şekil de iler le me si ni en gel le miş tir. Araş tır ma nın
bit ti ği 3 Tem muz 2009 ta ri hin de ce za e vi po pü las -
yo nu şu şekil de dir: Top lam mev cut 839 ki şi dir.*
Bun lar dan 388’i hü küm lü, 451’i tu tuk lu dur. 839 ki -
şi nin 28’i ço cuk, 30’u ka dın dır. Ay rı ca ka dın lar dan
iki si nin ço cu ğu da ce za e vin de bu lun mak ta dır.
Araş tır ma sü re si bo yun ca, 371 hü küm lü ile gö rü -
şül müş tür. Alı nan iz nin ma hi ye ti doğ rul tu sun da
hü küm lü olan ki şi ler le yap ma mız ge re ken gö rüş -
me ler dı şın da uy gu la ma es na sın da tu tuk lu ol duk -
la rı nı be lir ten ki şi ler ile gö rüş me le ri miz ya rı da
bı ra kıl ma mış tır. De ğer len dir me ye da hil edi len bu
gö rüş me le rin sa yı sı 10 ci va rın da dır.

Araş tır ma mız da el de edil mek is te nen ve ri le -
rin top lan ma sı ama cıy la üç öl çek ten olu şan bir an -
ket for mu ge liş ti ril miş tir.

İlk öl çek te İslam di ni nin aki de vi dok trin le ri ne
iliş kin inan cın ve di ni ri tü le rin öl çül dü ğü so ru lar
bu lun mak ta dır. 16 mad de den olu şan bu öl çek “Di -
ni İnanç ve Dav ra nış Öl çe ği ” şek lin de isim len di ril -
miş tir.

İkin ci öl çek ise, sos yal ve kül tü rel ya şam ile il-
gi li di ni al gı la rı öl çe bi le ce ği miz şekil de hü küm lü -
le rin ya şa dık la rı dün ya da, di ni ne re ye
yer leş tir di ği ni be lir le me ye ça lış tı ğı mız 10 so ru dan
olu şan “Sos yal ve Kül tü rel Ha ya ta İliş kin Din Al gı -
sı Öl çe ği ”dir.

* Cezaevi popülasyonu yeni gelen ve tahliye olan hükümlü ve tutuklular ile başka
cezaevlerine nakledilenler olduğu için sürekli bir değişim içindedir. Görüşmelerimiz
koğuş sırasına göre devam ettiği için bu tarihler arasında cezaevinde bulunan bazı
hükümlüler ile görüşme imkanımız olmamıştır.
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Din ve suç iliş ki si ni ölç mek üze re çe şit li suç
tip le ri ne gö re bi rey le rin di ni al gı la rı nın tes pit edil-
me ye ça lı şıl dı ğı 12 so ru dan olu şan “Din ve Suç İli-
ş ki si Öl çe ği ” de üçün cü öl çek ola rak ge liş ti ril miş tir. 

An ke ti oluş tu ran mad de le rin li kert ti pin de iki
tip beş li de re ce len dir me se çe nek le ri kul la nıl mış tır.
Ce vap la rın pu an la ma sın da; “Ta ma men ka tı lı yo ru -
m” ve “Her za ma n” ce va bı nı ve ren hü küm lü le re 5,
“Ka tı lı yo ru m” ve “Ço ğu za ma n” ce va bı nı ve ren hü-
küm lü le re 4, “Ka rar sı zı m” ve “Ba ze n” ce va bı nı ve -
ren hü küm lü le re 3, “Ka tıl mı yo ru m” ve “Na di re n”
ce va bı nı ve ren hü küm lü le re 2, “Hiç Ka tıl mı yo ru m”
ve “Hiç bir za ma n” ce va bı nı ve ren hü küm lü le re 1
pu an ve ril miş tir. Öl çek ler de ki mad de sa yı la rı na gö -
re her hü küm lü nün işa ret le di ği se çe ne ğe gö re pu-
an la rı top la na rak top lam tu tum pu an la rı
he sap lan mış tır. 

An ket ön ce lik le iş çi sta tü sün de ki çe şit li iş ler -
de ça lı şan ve suç tip le ri açı sın dan çe şit li lik gös te -
ren ve nis pe ten sı cak kan lı ve uyum lu kim se ler den
olu şan E ko ğuş la rın da ki iş çi hü küm lü ler ile uy gu -
lan mış tır. Di ğer ko ğuş lar da bir bir le ri ne ben zer ve -
ya ay nı suç lar dan hü küm lü bu lu nan kim se ler
ol du ğu için an ket so ru la rı na çe kim ser ve ya ya nıl tı -
cı ce vap ver me eği lim le ri öl çül me ye ça lı şıl mış ve
bu ko ğuş lar da ki hü küm lü ler ile uy gu lan ma ya baş -
la nı lan an ke tin ge çer li lik ve gü ve ni lir lik ana liz le ri
ya pıl mış tır.

Öl çek le rin her bi ri nin tek bir ya pı yı ölç me
güç le ri ni test et mek için fak tör ana li zi uy gu lan -
mış tır. Ya pı lan fak tör ana li zi so nuç la rı nın de ğer -
len di ril me sin de, mad de le rin fak tör yük
de ğer le ri nin.40 ve üze rin de ol ma sı öl çüt alın mış -
tır. Bu de ğer den dü şük ra kam la ra sa hip mad de ler
öl çek ten çı kar tıl mış tır. Öl çek te yer alan ifa de le rin
ayırt et me gü cü ve öl çek te ki mad de le re ve ri len tep-
ki ler ile öl çek ten alı nan top lam pu an lar ara sın da ki
iliş ki pe ar son ko re las yon kat sa yı sı ile he sap lan mış -
tır. Öl çe ğin gü ve ni lir li ği Cron bach Al fa iç tu tar lı -
lık kat sa yı sı ile öl çül müş tür. 

Araş tır ma da el de edi len ve ri le rin ana li zin de
yüz de ve fre kans da ğı lı mı, arit met rik or ta la ma, t-
tes ti, var yans ana li zi (Ano va), Lsd Post-hoc çok lu
kar şı laş tır ma test le ri kul la nıl mış tır. Mü ker rer hü-
küm lü lük du rum la rı ile cin si yet fark la rın da, öl-

çek ler ve grup lar ara sın da ki kar şı laş tır ma lar da t-
tes ti kul la nıl mış tır. Di ğer ba ğım sız de ğiş ken le rin
öl çek ler ile kar şı laş tı rıl ma sın da var yans ana li zi
(Ano va) kul la nıl mış tır. Araş tır ma so nu cun da tu -
tum dü zey le ri nin fark lı laş tı ğı na iliş kin bir so nu ca
va rıl dı ğın da, han gi grup la rın tu tum dü zey le rin de
fark lı laş ma lar bu lun du ğu nu tes pit et mek için Lsd
Post-hoc tes ti uy gu lan mış tır. Söz ko nu su test ler de
an lam lı lık .05 ola rak alın mış tır. .01 dü ze yin de ki
an lam lı lık lar da de ğer len dir me ye da hil edil miş -
tir.

ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE
YORUMLAR

GÖ RÜ ŞÜ LEN HÜ KÜM LÜ LE RİN OL GU SAL KİM LİK LE Rİ NE
İLİŞ KİN ÖZEL LİK LER

Hü küm lü le rin yaş ara lık la rı şu şekil de dir. Ör nek -
lem gru bu nun %32.5’i 26-35, %30.9’u 18-25, %21.’i
36-45, %10.8’i 46-55, %4’ü 56 ve üze ri yaş la ra sa-
hip tir. 

Hü küm lü le rin %93’ü er kek, %7’si ka dın dır. 

Ör nek lem gru bu nun %57.5’i il köğ re tim,
%16.7’si li se, %4.3’ü üni ver si te me zu nu dur. Hü-
küm lü le rin %15.3’ü okur-ya zar, %6.2’si oku ma
yaz ma bil me mek te dir.

Hü küm lü le rin %44.6’sı ev li, %44.6’sı be kar,
%5.9’u bo şan mış, %4.8’i dul dur.

Ör nek lem gru bu nun %25.5’i iş çi, %17.2’si es -
naf, %16.7’si ser best mes lek sa hi bi, %7.5’i çift çi,
%1.3’ü emek li, %1.3’ü me mur dur. %0.5’i de ti ca -
ret ile uğ raş mak ta dır. Gö rü şü len le rin %20.4’ü
mes le ği nin ol ma dı ğı nı, %9.4’ü di ğer* ce va bı nı ver-
miş tir.

Hü küm lü le rin %38.7’si or ta, %22.8’i dü şük,
%18’i çok dü şük, %17.2’si iyi, %3.2’si çok iyi dü-
zey de bir ge li re sa hip ol du ğu nu be lirt miş tir.

Ör nek lem gru bu nun %27,2’si okul da, 17.7’si
ai le için de, 14.8’i Ku ran kur sun da, %14.5’i ca mi de
din eği ti mi gör dü ğü nü be lirt miş tir. %25.8’i ise din
eği ti mi gör me miş tir.

* Diğer cevabını veren hükümlülerin geçimlerini sağlamak için suç ilişkilerini kullandık-
ları söylenebilir. Mesleği yok cevabını verenlerin de küçük bir kısmında bu tip ilişkilerle
geçimlerini sağlayan kişiler bulunmaktadır.
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Hü küm lü le rin %44.6’sı ken di si ni din dar,
%42.5’i din ile az il gi li, %7.3’ü di ne kar şı il gi siz,
%5.6’sı çok din dar ola rak ni te le miş tir.

Ör nek lem gru bu nun %42.2’si ki şi ye kar şı iş le -
nen suç lar dan, %28’i ma la iliş kin suç lar dan, %11.3’ü
cin sel suç lar dan, %10.2’si uyuş tu ru cu mad de ye iliş -
kin suç lar dan ce za e vin de bu lun mak ta dır.

Hü küm lü le rin %65.3’ü ilk kez ce za e vin de bu-
lun mak ta dır. %34.7’si ise da ha ön ce suç iş le yip ce-
za e vi ne gel dik le ri ni be lirt miş ler dir.

DİN VE SUÇ İLİŞ Kİ Sİ NE ET Kİ EDEN FAK TÖR LER LE İLGİ Lİ
BUL GU LAR

Din ve suç iliş ki si ne yö ne lik ola rak ol gu sal kim lik
de ğiş ken le ri ve öl çek ler ara sın da ya pı lan kar şı laş tır -
ma ya gö re hü küm lü le rin iş le di ği suç ti pi, mü ker rer -
lik du ru mu, ge lir du ru mu ve cin si ye ti ara sın da bir
iliş ki tes pit edi le me miş tir. Bu na kar şın yaş, eği tim,
me de ni du rum, do ğum ye ri, mes lek, di ni öğ re nim
du ru mu, din dar lık du ru mu ile oluş tu ru lan öl çek ler
ara sın da çe şit li iliş ki ler tes pit edil miş tir (Tablo 1).

Bu çer çe ve de el de edi len an lam lı bul gu lar şu
şekil de sı ra la na bi lir.

18-25 yaş gru bun da bu lu nan hü küm lü le rin di -
ni inanç ve dav ra nış la rın da ki top lam tu tum pu an -
la rı 36-45 yaş gru bun da bu lu nan hü küm lü le re gö re
fark lı laş mak ta dır. Yaş ça bü yük hü küm lü le rin di ni

inanç ve dav ra nış la rın da ki tu tum dü zey le ri genç
olan hü küm lü le re gö re da ha kuv vet li dir. 

Okur ya zar ve il köğ re tim me zu nu olan hü-
küm lü ler ile üni ver si te me zun la rı nın di ni tu tum ve
dav ra nış la rı ve sos yal ha ya ta iliş kin din al gı la rı
fark lı laş mak ta dır. Bu na gö re üni ver si te me zu nu
olan hü küm lü ler il köğ re tim dü ze yin de eği tim gö -
ren ve okur ya zar olan hü küm lü le re gö re be lir gin
bir şekil de dü şük tu tum dü zey le ri ne sa hip tir ler.
Ge nel ola rak eği tim dü ze yi nin yük sel di ği nis pet te
di ni tu tum lar da dü şüş gö rül mek te dir.

Bo şan mış ve be kar olan hü küm lü le rin din ve
suç al gı sı na yö ne lik tu tum la rı fark lı laş mak ta dır.
Bo şan mış olan hü küm lü ler, be kar olan hü küm lü -
le re gö re, yük sek bir tu tum dü ze yi ne sa hip tir ler.

Do ğum yer le ri ne gö re Ak de niz, İç Ana do lu ve
Do ğu Ana do lu Böl ge le rin de do ğan hü küm lü le rin
di ni inanç ve dav ra nış la rın da, Ka ra de niz böl ge sin -
de do ğan hü küm lü ler den; İç Ana do lu Böl ge sin de
do ğan hü küm lü le rin de din ve suç iliş ki si ne yö ne -
lik tu tum la rın da Ak de niz ve Mar ma ra böl ge le rin -
de do ğan hü küm lü le re gö re da ha yük sek tu tum
dü zey le ri ne sa hip ol du ğu tes pit edil miş tir. 

Mes lek le ri* ba kı mın dan di ğer ce va bı nı ve ren
hü küm lü le rin di ni inanç ve dav ra nış la rı nın iş çi lik
ile ge çim le ri ni sağ la yan hü küm lü le re gö re; sos yal
ha ya ta iliş kin din al gı la rın da da emek li olan hü-
küm lü le rin ser best mes lek ve iş çi lik ile uğ ra şan hü-
küm lü ler den da ha dü şük tu tum dü zey le ri ne sa hip
ol du ğu bu lun muş tur.

Din dar lık du ru mu na gö re çok din dar, din dar,
din ile az il gi li ve din ile ala ka sı ol ma yan hü küm lü -
le rin tu tum dü zey le ri ara sın da fark lı laş ma lar bu lun-
mak ta dır. Bu na gö re, çok din dar olan lar din ile az
il gi li ve din ile hiç il gi si ol ma yan hü küm lü le re gö -
re; din dar olan lar din ile az il gi li ve din ile hiç il gi -
si ol ma yan hü küm lü le re gö re; din ile az il gi li olan lar
da din ile hiç il gi si ol ma yan la ra gö re di ni inanç ve
dav ra nış la rın da yük sek tu tum dü zey le ri ne sa hip tir -
ler. Çok din dar olan lar din ile az il gi li ve din ile hiç
il gi si ol ma yan hü küm lü le re gö re; din dar olan lar din

* Hükümlülerin cezaevine girmeden önceki mesleki faaliyetleri dikkate alınmıştır.
Ülkemizde cezaevlerinde imalathaneler ve çeşitli mesleki faaliyetleri yürütmek
mümkündür. Bu faaliyetlere ilişkin beyanatlar dikkate alınmamıştır.

Dini İnanç Sosyal Hayata Din ve Suç İlişkisine

ve Tutumlar İlişkin Dini Algılar Yönelik Algılar

Cinsiyet 0.503 0.745 0.030

Yaş *2.687 1.085 1.713

Eğitim Durumu *2.976 *3.795 1.868

Medeni Durum 2.223 0.438 *2.545

Doğum Yeri **2.217 1.116 *2.099

Meslek 0.994 *2.283 *1.944

Gelir Durumu 1.170 1.637 1.370

Dindarlık düzeyi **42.308 **15.472 **14.233

Dini Öğrenim Durumu **6.208 **6.079 1.899

Suç Türü 1.482 2.023 1.241

Mükerrerlik Durumu 1.568 0.217 -1.707

TABLO 1: Ölçekler ile bağımsız değişkenler arasındaki
ilişkiler.

*  .05’den küçük anlamlılık düzeyi
** .01’den küçük anlamlılık düzeyi
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ile az il gi li ve din ile hiç il gi si ol ma yan hü küm lü le -
re gö re; din ile az il gi li olan lar da din ile hiç il gi si
ol ma yan la ra gö re sos yal ha ya ta iliş kin di ni al gı la -
rın da yük sek tu tum dü zey le ri ne sa hip tir ler. 

Di ni öğ re nim du ru mu na gö re hü küm lü le rin
tu tum la rı fark lı laş mak ta dır. Bu na gö re ai le için de,
ca mi de ve Ku ran kur sun da din eği ti mi al mış hü-
küm lü ler, din eği ti mi al ma mış hü küm lü le re gö re
di ni inanç ve dav ra nış la rın da; ai le için de din eği-
tim gö ren ler ve Ku ran kur sun da din eği ti mi gö ren -
ler, okul da din eği ti mi gö ren le re ve din eği ti mi
gör me yen le re gö re sos yal ha ya ta iliş kin din al gı la -
rın da yük sek tu tum dü zey le ri ne sa hip tir. 

ÖL ÇEK LER DE Kİ MAD DE LE RİN DE RE CE LEN Dİ RİL ME Sİ NE
İLİŞ KİN BUL GU LAR

Çok yük sek ten çok dü şü ğe doğ ru hü küm lü le rin an -
ket mad de le ri ne gös ter dik le ri tu tum pu an la rı Tablo
2 ve 3’te gösterilmiştir.

Dİ ĞER BUL GU LAR*

Al la hın var lı ğı na ve bir li ği ne iliş kin so ru ya ve ri len
ce vap lar da hü küm lü ler %89.5 ora nın da ta ma men
ka tı lı yo rum, %8.1 ora nın da ka tı lı yo rum, %1.1 ora -
nın da ka ra sı zım ve hiç ka tıl mı yo rum ce vap la rı nı
ver miş ler dir. Ahi ret gü nü ve ölüm den son ra ha yat
olup ol ma dı ğı na iliş kin tu tum la rı nı ölç mek için so-
ru lan so ru ya ve ri len ce vap la ra ba kıl dı ğın da hü-
küm lü le rin %76.8’i ta ma men ka tı lı yo rum, %11.6’sı
ka tı lı yo rum, %9.2’si ka rar sı zım, %0.8’i ka tıl mı yo -
rum, %1.6’sı hiç ka tıl mı yo rum ce vap la rı nı ver miş -
ler dir. Ku ran’ da an la tı lan la rın doğ ru lu ğu na iliş kin
tu tum la rı ko nu sun da hü küm lü le rin %80.5’i ta ma -
men ka tıl dı ğı nı, %11.1’i ka tıl dı ğı nı, %5.9’u ka rar -
sız ol du ğu nu,%0.8’i ka tıl ma dı ğı nı, %1.6’sı hiç
ka tıl ma dı ğı nı be lirt miş tir. Me lek le re olan inanç ile
il gi li tu tum la rı nın öl çül dü ğü so ru da hü küm lü le rin
%84.1’i ta ma men ka tıl dık la rı nı, %12.1’i ka tıl dık la -
rı nı, %2.2’si ka ra sız ol du ğu nu, %0.3’ü ka tıl ma dı ğı -
nı, %0.8’i ise hiç ka tıl ma dı ğı nı be lirt miş tir. Hz.
Mu ham med ’in pey gam ber li ği ne iliş kin tu tum la rı -
na hü küm lü le rin %96.8’i olum lu ce vap ver miş ler -

dir. Hü küm lü le rin %88.7’si mad de ye ta ma men ka -
tıl dı ğı nı, %8.1’i ka tıl dı ğı nı, %1.9’u ka rar sız ol du -
ğu nu, %0.8’i hiç ka tıl ma dı ğı nı be lirt miş tir. Ka de rin
var lı ğı na iliş kin tu tum lar ko nu sun da hü küm lü le -
rin %76.1’i ka de rin var lı ğı na ta ma men ka tı lı yo rum,
%11.6’sı ka tı lı yo rum, %7’si ka rar sı zım, %3’ü ka tıl -
mı yo rum, %1.9’u hiç ka tıl mı yo rum ce vap la rı nı
ver miş ler dir. Ge nel ola rak hü küm lü le rin İslam di-
ni nin aki de vi dok trin le ri ne olan bağ lı lık dü zey le -
ri nin yük sek bir dü zey de ol du ğu gö rül mek te dir.

Farz olan iba det ler yap ma sık lık la rı ile il gi li so-
ru ya hü küm lü le rin %21.2’si her za man, %16.2’si
ço ğu za man, %29.6’sı ba zen, %25.3’ü na di ren,
%7.5’i hiç bir za man ce va bı nı ver miş tir. Na fi le iba-
det le ri yap ma sık lık la rı ile il gi li so ru ya hü küm lü le -
rin %8.1’i her za man, %14.6’sı ço ğu za man,
%25.6’sı ba zen, %28.6’sı na di ren, %23.2’si hiç bir
za man ce va bı nı ver miş tir. Hü küm lü le rin ri tü el le -
rin tat bi ki ne iliş kin dav ra nış la rı nın inan ca iliş kin
tu tum la rı na na za ran ol duk ça dü şük ol du ğu dik kat
çek mek te dir.

Cin sel suç lar dan ce za e vin de bu lu nan hü küm -
lü le rin di ni al gı la rı nın di ğer suç grup la rı na gö re
yük sek ol du ğu tes pit edil miş tir. Bir de ğe re bağ lan -
ma ih ti yaç la rı nın top lum sal bas kı23 do la yı sıy la art-
ma sı ya da iş le dik le ri suç do la yı sıy la çev re nin
on la rın di ni inanç la rı ile il gi li fi kir le rin den duy-
duk la rı ra hat sız lık, bi ze da ha din dar bir gö rü nüm
ser gi le mek du ru mun da ken di le ri ni his set tir miş ola-
bi lir. Çün kü göz lem le ri miz da hi lin de bu suç tan ce-
za e vin de bu lu nan hü küm lü le rin ge nel ola rak di ğer
suç lar dan ce za e vin de bu lu nan ki şi le re gö re da ha
yük sek bir di ni al gı ya sa hip bir iz le nim oluş tu ra cak
di ni ya pı la rı nın bu lun ma dı ğı nı söy le ye bi li riz.

Derece Puan Puan Sınırı

Çok Yüksek 5 5.00-4.20

Yüksek 4 4.19-3.40

Orta 3 3.39-2.60

Düşük 2 2.59-1.80

Çok Düşük 1 1.79-1.00

TABLO 2: Beşli Likert Ölçeğin Puan Sınırları.

* Maddelere cevap vermeyen hükümlülerin sayısı oldukça düşüktür. Maddelere verilen
cevapların küsuratları ile yüzde yüz oran arasındaki fark cevap vermeyen hükümlü-
lerin yüzdesini göstermektedir.
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Din ve Suç Anketindeki Maddeler X Tutum Derecesi
Mutlak kudret sahibi olan Allah birdir ve gerçekten mevcuttur 4,85 Çok Yüksek

Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve peygamberidir. 4,85 Çok Yüksek

Melekler Allah'ın yarattığı varlıklardır ve mevcutturlar 4,80 Çok Yüksek

Kur'an’da anlatılanlar doğrudur ve Kur'an günümüze kadar değişikliğe uğramamıştır 4,68 Çok Yüksek

Evlenirken resmi nikâhın yanında dinî nikâh da yaptırmak gereklidir 4,62 Çok Yüksek

Ahiret günü ve ölümden sonra hayat vardır 4,61 Çok Yüksek

Kader vardır, hayır (iyilik) ve şer (kötülük) Allah'tan gelir 4,57 Çok Yüksek

Çok çalışmak ve insanlara yardım etmek de bir ibadettir 4,54 Çok Yüksek

Kişiler din büyüklerinin nasihatlerine uymalıdır 4,34 Çok Yüksek

Başkalarının mal ve canına zarar vermekten haram olduğu için sakınmak gerekir 4,33 Çok Yüksek

Dünya malının hiçbir değeri yoktur, önemli olan öbür dünyada mutlu olmaktır 4,32 Çok Yüksek

İşlenen suçun cezası hem dünyada hem de ahirette de ayrıca çekilir 4,30 Çok Yüksek

Suç işlemiş bir kişi dini ve vicdani açıdan rahatsızlık duyar 4,30 Çok Yüksek

Günlük hayatta bilerek yanlış hesaplama, tartıda hile yapma gibi önemsiz görülen davranışlar aslında dini açıdan büyük günahlar arasındadır 4,30 Çok Yüksek

Dinimiz insan sevgisini esas aldığı için suç işlemeyi engeller 4,26 Çok Yüksek

Dindar olmak için herhangi bir tarikata veya cemaate girmeye gerek yoktur 4,14 Yüksek

Allah'ın rızasına uygun hareket etmeye çalışırım 4,11 Yüksek

Evliya ve âlimlerin gösterdiği kerametlere inanmak gerekir 4,04 Yüksek

İnsanlar dini inanç ve bilgilerini sorgulamalı ve hurafeleri bunlardan ayırmalıdır 3,96 Yüksek

Hacca gitmek, kurban kesmek yerine fakirlere yardım etmek dini bakımdan daha doğrudur 3,93 Yüksek

Dini inanç insanları suç işlemekten alıkoyar 3,90 Yüksek

Dinimin yasakladığı şeyleri yapmaktan sakınırım 3,89 Yüksek

İnsanları tecavüz suçunu işlemekten alıkoyan en önemli faktör dindir 3,82 Yüksek

Kandil gecelerini diğer günlerden daha farklı olarak ibadetle geçiririm 3,80 Yüksek

İbadetlerimi yeterince yerine getirememem beni rahatsız eder 3,76 Yüksek

Dinin yasakladığı şeyleri toplumdaki örf, adet ve gelenekler de yasaklar 3,72 Yüksek

Dindar insanın dünyada her işinin rast gideceğine inanırım 3,71 Yüksek

Günümüzde dinimizin öngördüğü cezalar uygulanabilir değildir 3,69 Yüksek

Günlük hayatı kanunlarla birlikte dini kurallar da düzenlemelidir 3,65 Yüksek

Arkadaşlarımın yaptığı dini içerikli sohbetlere katılırım 3,65 Yüksek

Bir mezhebe bağlanmadan gerçek anlamda inanmış olmayız 3,60 Yüksek

Türbe ziyaretinde bulunmanın ve benzeri faaliyetlerden medet ummanın dinî açıdan bir sakıncası yoktur 3,57 Yüksek

Rehber edinilen din büyüklerinin kanunlar önünde suç sayılan kararlarını yerine getirmek doğru değildir 3,55 Yüksek

Bilmediğim konularda diğer din kardeşlerimin söyledikleri şekilde ibadetlerimi yaparım 3,54 Yüksek

Dinin sosyal hayat ile ilgili kurallarını yerine getirme hususunda çaba sarf ederim 3,52 Yüksek

İslam'ı tebliğ etme (başkalarına anlatma) hususunda gayret gösteririm 3,48 Yüksek

Ahlaki ve dini kurallara karşı yapılan suçlar bireylere karşı yapılan suçlardan daha ağır bir şekilde cezalandırılmalıdır 3,48 Yüksek

Yaptığım ibadetleri çevremdekilerin bilmesini istemem 3,44 Orta

Dindar olmayan birinin suç işleme olasılığı daha fazladır 3,33 Orta

İnsanların cezaevine düşmesi Allah'ın takdiri sonucu olmuştur 3,30 Orta

Farz olan ibadetlerimi yaparım 3,18 Orta

İşlenilen bazı suçlar kişiye dini açıdan herhangi bir sorumluluk getirmez 3,11 Orta

Yeterli bir din eğitimini önceden alsaydım burada bulunma nedenim olan suçu işlemezdim 3,08 Orta

Fazla dindar olmayan kişiler burada daha fazla zorluk çekmektedirler 2,99 Orta

Aşure, hıdrellez vb. günlerin dini açıdan hiçbir önemi yoktur 2,94 Orta

Haksızlığa uğrayan bir kişi bunun sonucunda suç işlerse, dinen bunun sakıncası yoktur 2,93 Orta

Suçtan caydırıcılık konusunda kanunların yaptırım gücü dini kuralların yaptırım gücünden daha etkilidir 2,90 Orta

Din kuralları ile örf kuralları aslında aynı şeylerdir 2,79 Orta

Bilimsel gelişmeler dinin önemini azaltmaktadır 2,77 Orta

Arkadaş seçiminde dini hassasiyeti olan kişileri tercih ederim 2,72 Orta

Dinimiz ile ilgili yeterli bilgiye sahip olamadığımdan ibadetlerimi yapma isteğim azalıyor 2,66 Orta

Töreye ve geleneğe aykırı davranışlar cezasız bırakılmamalıdır 2,61 Düşük

Nafile (farz olmayan ) ibadetleri yerine getiririm 2,56 Düşük

Muska yaptırmak, kurşun dökmek ve bazı rahatsızlıklarda hocalara gitmek faydalıdır 2,56 Düşük

Aile büyüklerinin kararlarını, sonunda cezaevine düşmek bile olsa hiç düşünmeden yerine getirmek gerekir 2,51 Düşük

Dinin emir ve yasaklarından çok örf, adet ve törelere uymaya çalışırım 2,35 Düşük

Din, bazen insanları suç işlemeye teşvik eder 1,81 Düşük

TABLO 3: Din ve Suç Ölçeğindeki Maddelere Katılım Düzeylerinin Derecelendirilmesi.
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Hü küm lü ler di ni ko nu lar da ki bil gi le ri ni sos-
yal çev re le rin den edin mek te dir ler. Bu du rum di ni
bil gi le ri ni de ğiş ken, tu tar sız, şart la ra gö re de ği şen
bir hü vi ye te sok mak ta dır. Mez hep le re iliş kin bil gi
dü zey le ri nin ol duk ça dü şük ol ma sı gi bi ki ta bi din-
dar lı ğa iliş kin di ni tu tum kri ter le rin de ki de ğiş ken -
lik ve po pü ler lik bu ge nel le me yi yap ma mı za im kan
ver mek te dir. 

Di nin su ça teş vik edi ci özel li ği olup ol ma dı ğı -
na iliş kin yo rum la rın da ise ör nek lem gru bu mu zun
ge nel eği lim le ri şu şekil de dir: “Din ta ma men olum -
lu ve in sa ni ola na yön len di ri ci bir un sur dur. İnsa -
nı her tür lü kö tü lük ten arın dı rır.” Bu ba kış açı sı
hü küm lü ler üze rin de ki di ni prog ram la rın da öne-
mi ni bi ze gös ter mek te dir. Di nin bü tün leş ti ri ci, iyi -
ye yö nel ti ci özel lik le ri ne iliş kin al gı la rı on la rın di ni
prog ram lar ile sos ya li zas yon sü reç le ri nin kuv vet -
len di ri le bi le ce ği bir uyum sü re ci ne ite bi lir. 

DEĞERLENDİRMELER

Suç ol gu su ko nu sun da te o rik ça lış ma la rın ge nel
ola rak ulaş tı ğı bir so nuç ola rak su çun ne den le ri ile
il gi li net bir tav rın ol ma ma sı, araş tır ma ya ça lış tı ğı -
mız suç ve din iliş ki si ile il gi li hi po tez le rin sı nan -
ma sın da da dik kat çe ki ci bir şekil de ken di si ni
his set tir miş tir. Din ve suç iliş ki si ne yö ne lik yap tı -
ğı mız de ğer len dir me ler de di ni tu tum lar da be lir gin
fark lı lık lar el de edil me si ne rağ men bu fark lı lık la rın
suç üze rin de ki et ki le ri için ay nı ke sin li ğin tes pit
edil di ği ni söy le mek güç tür. Bu bağ lam da suç ve din
iliş ki si nin ge nel ola rak do lay lı bir iliş ki ol du ğu nu
söy le mek müm kün dür.

Hü küm giy me le ri ne ne den olan suç lu dav ra -
nış ve di ni tu tum lar ara sın da ki iliş ki ler şu şekil de
özet le ne bi lir. Bu iliş ki ler di ni eği tim du ru mu ve
din dar lık du rum la rı ile il gi li dir. Din eği ti mi gör me-
yen ki şi ler su ça iliş kin di ni al gı la rı za yıf kim se ler -
dir. Bu ba kım dan di nin su çu en gel le di ği dü şün ce si
doğ ru lan mış gö rün mek te dir. An cak dinî eği li min
hü küm lü ler de ge nel ola rak kuv vet li ol ma sı iliş ki yi
kar ma şık ha le ge tir mek te dir. İliş ki ba sit ol sa hü-
küm lü le rin ge nel ola rak di ni al gı la rı nın za yıf ol ma -
sı ge re kir di. Suç tip le ri ne gö re ya pı lan ay rım da
an lam lı fark lı lık lar el de edil se de is ta tis ti ki test ler -

de fark lı lı ğın çık ma ma sı da du ru mu net bir şekil de
or ta ya koy ma mı za im kan ver me mek te dir. Ay nı de-
ğer len dir me din dar lık du rum la rı için de ge çer li dir.
Ken di le ri ni din ile az il gi li ve il gi siz ola rak ni te len -
di ren kim se ler din dar kim se le re gö re da ha dü şük
di ni eği lim le re sa hip tir. Bu iliş ki ler hü küm lü le rin
suç iş le me si ne et ki de bu lun mak ta dır. Bir sü reç ola-
rak dü şü nül dü ğün de bi rey le rin ha yat la rın da kar şı -
laş tık la rı zor luk la rı aş mak ve ya meş ru laş tır mak için
di ne sık lık la baş vur duk la rı dü şü nü le bi lir. Bu ba -
kım dan din bi zim dav ra nış la rı mız da be lir le yi ci bir
et ken dir. 

Bi re yin ya şa mın da di nin be lir le yi ci li ği plan lı
dav ra nış la rın da da ha çok et ki li gö rül mek te dir. İş le-
ni len bir ci na yet, din ile şu şekil ler de bağ lan tı lı ola-
bi lir. Di nen ve hu ku ken ya sak lan mış olan bu
ey le min oluş ma sın da din, di rekt ola rak iliş ki li ola-
maz. Çün kü bu ey lem iki top lum sal norm ta ra fın -
dan da cid di bi çim de ya sak lan mış tır. Plan lan mış bir
şekil de bir in sa nın ca nı na kast eden bir kim se nin
di ni al gı la rı nın za yıf ola ca ğı el de edi len bul gu lar
da hi lin de söy le ne bi lir. An cak si nir li lik, ani bir tep -
ki bu tip bir so nu ca bi re yi gö tür dü ğün de, di nin baş -
ka bir iş le vi or ta ya çık mak ta dır. Din, bi re yin
yap tı ğı ey le mi çe şit li form la ra bü rün dür mek te dir.
Na mu su ko ru ma ya ça lı şır ken bu ey le mi yap mak,
evi ne gi ren hır sı zı ai le si ne za rar ver me me si için et-
ki siz ha le ge tir mek vb. gi bi ey lem ler din ta ra fın -
dan, bi re yin vic da nı nı ra hat sız et me ye cek bir
for ma bü rün dü rü lür. Bu ey lem ne ti ce sin de ce za -
lan dı rıl mak ve top lum dan ya lı tıl mak bi re yi bü yük
bir ya ban cı laş ma ya iter. Bu ya ban cı laş ma nın yok
edil me si ve top lu ma ye ni den adap te ol mak için de
din ol duk ça fonk si yo nel gö rün mek te dir. 

As lın da di nin suç ile iliş ki si net bir şekil de
plan lı suç ey lem le rin de or ta ya çık mak ta dır. Bir
hır sı zın ey le mi ani bir dav ra nış ve tu tum de ği şik -
li ği so nu cu oluş muş de ğil dir. Bu ey le mi ya sak lan -
mış ola rak bil di ği hal de yap ma sı için kul lan dı ğı
ar gü man lar ge nel ola rak din den mü nez zeh bir de -
ğer ya pı sı için de ger çek le şe bi lir. Bu ra da di ni inan -
cın bi re yin dav ra nış la rın da mo dern ya şa mın
oluş tur du ğu et ki siz lik ha li ak la ge ti ril me li dir. So -
mut ör nek ler ile du ru mu da ha an la şı lır ha le ge ti -
re bi li riz.



Kemaleddin TAŞ ve ark. DİN VE SUÇ İLİŞKİSİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Journal of Islamic Research 2011;22(1)22

Uyuş tu ru cu mad de sa ta rak, hır sız lık ya pa rak
risk alan bi rey ler da ha az ça lı şa rak zen gin ol ma ya
da ra hat ya şa ma ve ya sta tü edin me yo lu na gi de bi -
lir. Eko no mik, sos yal ya şan tı vb. do la yı sıy la cin sel
bir ar zu yu ger çek leş tir me ye ça lı şan bi ri nin de bu
ey lem le ri plan lı bir şekil de yap tı ğı gö rü le cek tir. Bu
plan la ma yı ya pan kim se nin di ni inan cı, din ve suç
iliş ki si ne yö ne lik ça lış ma la rın te mel de ğiş ke ni ol-
ma lı dır. Ya ra tı cı bir gü ce, te ca vüz su çu nu iş le yen
ve iş le me yen her kes ina na bi lir. An cak inanç dav ra -
nış la rı et ki le mek için ba zı araç lar kul la nır. Hu kuk,
kit le ile ti şim araç la rı ve mo dern ya şam bi rey sel li ğe
iliş kin vur gu la rı ile bu araç la rı yok et mek te dir. 

Bu nok ta da bi re yin inan cı nın ken di si ni ait his-
set ti ği gru bu be lir le di ği mik ro çev re ta ra fın dan olu-
ş tu ru lan di ni eko lo ji yi et kin ha le ge tir mek, bi re yin
bu ey le mi or ta ya koy ma sı nı en gel le ye bi le cek bir
gü ce ka vuş ma sı nı sağ la ya cak tır. Ya ni bir yan lı şı
yap tı ğın da ta nı dı ğı mız bi ri ne, “Bu yan lış bir şey,”
de di ği miz de, kar şı mız da ki ki şi nin şu şekil de bir de-
ğer len dir me yap ma sı onu su ça yö nel me ko nu sun -
da ba ğım sız ha le ge ti rir. “Bu be nim ya şa mı m”, “Bu
be nim inan cı m”, “Be nim ha ya tı ma gö re böy le ol-
ma sı ge re ki yo r”. Bi rey yan lış bir ey lem yap tı ğın da,
din ona bu dün ya ve di ğer dün ya ya iliş kin teh dit -
le ri ni sa vu rur ken, bi re yin bu teh dit le rin top lum ta-
ra fın dan da ger çek leş ti ri le bi le ce ği ni bil me si
ge re kir. Bi rey sel ter ci he iliş kin ya şam bi çi mi suç ve
din iliş ki si ni bu şekil de di rekt ola rak et ki le mek te -
dir. Top lu mun bi rey üze rin de ki şekil len di ri ci gü -
cü, gü nü müz de ol duk ça azal mış tır. Dev le tin ya da
sis te min ce za lan dır ma sı ile top lu mun ya da gru bun
ce za lan dır ma gü cü dü şü nül dü ğün de dav ra nış la ra
yön ve ren ya pı nın bun la rın hep si ni kap sa ma sı ge-
rek ti ği ön gö rü le bi lir. 

Bir ki şi nin ne den suç iş le di ği ne ya da ba zı in-
san la rın ne den suç iş le di ği ne iliş kin ge nel le me ler
ya pı la bi lir. Di nin bu ra da do lay lı ve do lay sız iliş ki -
le ri or ta ya ko yu la bi lir. An cak önem li nok ta şudur:
Top lum da ya şa yan in san la rın ne re dey se hep si bir
ka lı ba uya rak ha re ket eder. Bu ka lı bı oluş tu ran te -
mel de ğiş ken ler den bi ri din dir. Dü ze ni sağ la mak
için di nin iş lev sel li ği ol duk ça önem li dir. Ya ni ay kı -
rı ha re ket eden be lir li bir züm re ya nın da dü ze ne
uyan bü yük di li min uy ma ne den le ri de net bir

şekil de or ta ya ko yul ma lı dır. Araş tır ma mız da sor-
du ğu muz bir so ru bu du ru mu açık la mak için kul la -
nı la bi lir. Te ca vüz su çu nu en gel le yen en önem li
fak tö rün din ol du ğu na iliş kin kuv vet li bir ka nı bu-
lun mak ta dır. Suç iş le miş kim se le rin da hi top lu mu -
muz da ki ge nel ah la ki ya pı nın ba zı un sur la rı ile
nor mal bir sos ya li zas yon yü kü ne sa hip ol duk la rı
gö rül mek te dir. Suç araş tır ma la rı ko nu la rı nı özel le-
ş ti re rek bu so run la rın be lir len me si ile il gi li da ha
net so nuç lar or ta ya ko nu la bi lir

Bi rey le rin di ni al gı la rı, gün lük ya şam ile il gi li
sı kın tı ya da mut lu luk la rı nın on la rı sü rük le di ği ya -
şam bi çi mi ni kı sıt lı bir şekil de et ki le me si ne ne den
ol mak ta dır. Hü küm lü ler ya şa dık la rı dün ya yı di ni
pen ce re den gör me mek te dir. Bir dav ra nı şı yap tık -
la rın da ya da gör dük le rin de akıl la rı na ge len ilk ay -
rım se vap ve gü nah ay rı mı de ğil dir. Do la yı sıy la
hü küm lü le rin bir ço ğu nun, ha yat la rın da önem ver-
dik le ri dav ra nış lar üze rin de di nin do lay lı bir et ki -
si bu lun mak ta dır. 

Di nin ge le nek sel top lum lar da be lir le di ği dav-
ra nış ala nı gü nü müz de hu ku ki çer çe ve ile be lir -
len miş tir. Ör nek ve re cek olur sak zi na ha ram ve
gü nah tır ama suç de ğil dir. Hu ku kun ta nı dı ğı bi-
rey sel ya şam ala nı, bi rey ler de ki di ni bağ lı lı ğı de ği-
ş tir mek te ve sos yal ya şam da ya pıl ma sı ge re ken ler
ile il gi li bir ay rı ma gi dil me si ne ne den ol mak ta dır.
Bi rey ler ara sın da olu şan bu ser best alan, ba zı ki şi -
le ri dav ra nış la rın da öz gür bı rak mak ta dır. Bu du -
rum su ça ne den olan bir fak tör ola rak za man
za man kar şı mı za çı ka bil mek te dir. Ör ne ğin Çin ge -
ne le rin hır sız lık ile öz deş leş ti ril me si, on la rı hır sız -
lık yap ma ko nu sun da ser best ha le ge ti rir. Çün kü
bu nu yap ma ve yap ma ma ara sın da ki far kı oluş tu -
ran de ğer ler, top lum ta ra fın dan ken di eliy le yok
edil miş tir. 

ÖNERİLER

Ba tı top lum la rın da ki li se ler, sa de ce ayin ler ve du -
a et mek için gi di len yer ler de ğil dir. Bu ki li se ler bi-
rey le re fes ti val ler, do ğum gü nü par ti le ri, spor
or ga ni zas yon la rı gi bi her tür lü top lum sal ak ti vi te -
yi sağ la mak ta dır.24 Bu ba kım dan Hı ris ti yan lık ta ki
di ni ri tü el le rin bir uzan tı sı ola rak al gı la nan sos yal
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ya şan tı, on lar da ki di ni sis te min suç lu dav ra nış ile
iliş ki si nin araş tı rıl ma sın da önem li bir et ken ol mu-
ş tur. 

Din ve suç iliş ki si ile il gi li ça lış ma la rın, ül ke -
miz de ki suç ve suç lu dav ra nış ile il gi li Chi ca go eko -
lü çer çe ve sin de şekil le nen suç araş tır ma la rı na ye ni
bo yut lar ka zan dı ra rak, de ğer le re iliş kin da ha güç -
lü ça lış ma la ra ışık tu ta ca ğı dü şü nü le bi lir. Su çun ne-
den le ri ne iliş kin mik ro çev re un sur la rı nın ve
eko no mik-çev re sel et ki le rin suç lu dav ra nı şın açık-
lan ma sın da ye ter li ol ma dı ğı aşikârdır. De ğer le re ili-
ş kin araş tır ma la rın art ma sı, suç lu dav ra nı şa iliş kin
li te ra tür ve ön lem ler açı sın dan fay da lı ola cak tır. 

Di nin su çu ön le me ve bü tün leş me va zi fe si ol-
du ğu gi bi ay nı za man da suç lu lu ğa ne den olan ve ya
su çun biz zat ken di si nin din ol du ğu ba zı sü reç ler
or ta ya çı ka bil mek te dir. Bu iliş ki nin da ha net bir
şekil de or ta ya ko yu la bil me si için araş tır ma sa ha sı
da ral tıl ma lı dır. Hü küm lü olan ve ol ma yan ki şi ler
ara sın da ya pı la cak kar şı laş tır ma lı araş tır ma lar da -
ha kap sam lı so nuç lar el de edi le bil me si için de fay-
da lar sağ la ya cak tır. 

Bi re yin top lum için de ki fonk si yon la rı dü şü -
nül dü ğün de ki şi nin yap tı ğı dav ra nış lar ka dar yap-
ma dı ğı dav ra nış lar ile de var lı ğı nı meş ru laş tır dı ğı
unu tul ma ma lı dır. Top lu mun ka bul et ti ği norm la -
ra uy gun dav ra nış ka lıp la rı dü şü nül dü ğün de top-
lum da ki tüm bi rey le rin bir çok şab lo na uy gun
ha re ket et ti ği gö rül mek te dir. Suç ko nu sun da ya p-
ı lan ça lış ma lar da el de edi len bul gu lar dü şü nül dü -
ğün de her han gi bir suç ti pin de ay kı rı bir dav ra nış
gös te ren bi re yin, di ğer suç tip le rin de de ay kı rı
dav ra nış lar gös ter me ih ti ma li yük sel mek te dir. Ya-
ra la ma su çu nu iş le yen bi ri, ci na ye ti ya da gas pı ve -
ya baş ka bir su çu iş le ye bi lir. An cak bu po tan si ye le
rağ men bir çok hü küm lü nün baş ka suç tip le ri ile
il gi li olum suz ba kış açı la rı nın ol du ğu nu göz lem -

le ri miz da hi lin de söy le ye bi li riz. Bir in sa nın ka mu-
sal bir alan da ba ğı ra rak ko nuş ma ma sı ya da ah la -
ka ay kı rı söz ler söy le me me si o ki şi nin
sos ya li zas yon sü re cin de ka zan dı ğı dav ra nış ka lıp -
la rın dan bi ri ola rak zik re di le bi lir. Bir in sa nın bu
ku ra lı çiğ ne me si için bu dav ra nı şı en gel le yen de-
ğer le rin yok edil me si la zım dır. Al kol ya da uyuş -
tu ru cu mad de kul la nı mı bu de ğe ri ge çi ci ola rak
yok ede rek bi re yin top lum sal ya şa ma ay kı rı dav ra -
nış lar ser gi le ye bi le cek bir ser best lik içi ne gir me si -
ne ne den ola bi lir. An cak bu ki şi al kol ve ya
uyuş tu ru cu mad de nin et ki si geç ti ğin de ay nı de-
ğer le re uy gun dav ra nış lar ser gi le me ye de vam ede-
bi lir. 

Top lum sal ya şam alan la rın da ki dav ra nış ka -
lıp la rı mız, ki şi li ği mi zin ve sos ya li zas yon sü re cin de
ka zan dık la rı mı zın top lu ma ser gi len me si dir. Bu ba -
kım dan bir ki şi nin yap tı ğı ve yap ma dı ğı dav ra nış -
la rı nın top la mı nın, o ki şi nin top lum için de ki
ye ri ni be lir le di ği ni söy le ye bi li riz. Adam öl dür me
su çu nu iş le yen bi ri tüm de ğer le ri çiğ ne miş bir ki -
şi de ğil dir. O ki şi nin te ca vüz su çu nu iş le me miş ol-
ma sı ya da bu su çu iş le me nin kö tü bir şey
ol du ğu na iliş kin al gı sı, top lum da ki nor mal sos ya -
li zas yon sü re cin den geç miş bi ri nin al gı la rı ka dar
nor mal ola rak de vam et mek te dir. Ya da te ca vüz
su çu nu iş le miş bir kim se nin na mus al gı sı nın yok
ol du ğu na iliş kin bir ge nel le me yap mak müm kün
mü dür? Bu yön ler den ba kıl dı ğın da suç iş le miş bir
kim se nin top lum dan ta ma men kop tu ğu nu dü şün -
mek ol duk ça ya nıl tı cı ola cak tır. Dü ze ne ay kı rı ola-
rak ya pı lan dav ra nış lar üze rin den yü rü tü len suç
ça lış ma la rı nın göz ar dı et ti ği bir ya pı ola rak bu ki -
şi le rin dü ze ne uy gun bir şekil de, sağ lık lı ola rak de -
vam et tir di ği de ğer ler üze rin den ya pı la cak
ça lış ma lar, fark lı bir pers pek tif oluş tur ma sı açı sın -
dan fay da lar sağ la ya cak tır.
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