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Özet: Mahkûmlar›n iflledikleri suçtan piflmanl›k duymalar›n›, topluma faydal› ve uyumlu kifliler

olarak dönmelerini sa¤lamaya yönelik olarak ceza evlerinde din e¤itimi verilmektedir. Ceza evle-

rinde din e¤itiminde karfl›lafl›lan birtak›m problemler bulunmaktad›r. Bu problemleri müfredat

program›, ders mekân›, ders saati, ders kitab› ve ceza evi vaizi çerçevesinde ele alabiliriz. Ceza

evlerinde din e¤itiminde karfl›lafl›lan problemlerin çözümüyle mevcut uygulamada iyilefltirmelere

gidilmesi, din e¤itiminin istenilen düzeyde gerçekleflmesi ve böylece mahkûmlar›n e¤itimi çal›fl-

malar›ndan verim al›nmas› mümkün olabilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ceza Evi, Mahkûm, Din E¤itimi, Ceza Evi Vaizi, Uyum. 

Ñ

Suçlulardan oluflan büyük bir kitleyi bar›nd›ran ceza evleri bugün toplumsal

bir problem hâline gelmifltir. Ceza evlerinde bulunan bu kalabal›k kitle1 her

geçen gün a¤›rlaflan sorunlara sebebiyet vermektedir. Yer darl›¤›, fazla say›-

da personelin görev yapma zorunlulu¤u, ceza evlerine daha fazla kaynak ak-

tarma, zaman zaman yaflanan ceza evi olaylar› ve mahkûmlar›n e¤itimi bura-

larda söz konusu olan problemlerden öne ç›kanlard›r.

Bize göre ceza evlerinde ön plana ç›kan problemlerin çözümünde öncelikli

olan husus, mahkûmlar›n e¤itimidir. Çünkü mahkûmlar›n büyük k›sm›n›n

geçmiflte k›s›tl›, hatta olumsuz e¤itsel deneyimlerden geçmifl olduklar› bul-

gusu onlara e¤itsel deste¤i zorunlu k›lmaktad›r (Council of Europe, 1990). 
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1 fiubat 2005 tarihi itibar›yla ceza evlerindeki hükümlü ve tutuklular›n say›s› 69.390’d›r.
(http://www.adalet.gov.tr/cte/istatistik/yasa_gore.htm)



Bugün ceza evlerinde mahkûmlara “din ve ahlâk bilgisi dersi” ad› alt›nda din
e¤itimi verilmektedir. Bu e¤itimlerle, mahkûmlar› millî, ahlâkî, insanî, ma-
nevî ve kültürel de¤erleri benimseyen, koruyan ve gelifltiren, ailesini, vatan›-
n›, milletini seven, beden, zihin, ahlâk ve duygu bak›m›ndan dengeli ve sa¤-
l›kl› bir yap›ya sahip, insan haklar›na ve onuruna sayg›l›, yap›c›, yarat›c› ve

verimli kifliler olarak yetifltirmek,2 böylece onlar› ›slah ederek bir daha suç
ifllemelerinin önüne geçmek ve topluma yararl› bir fert olarak serbest b›rak-
mak amaçlanmaktad›r (Adalet Bakanl›¤›, 50.Y›l, 1973).

Mahkûmlar›n ›slah› e¤itimsel bir faaliyeti gerektirir. Islah çal›flmalar›nda
mahkûmlar›n psikolojik hâlleri iyi bilinmelidir. Ancak bu sayede yeni bir

ruh afl›lamak mümkün olabilir (Erem, 1950). Mahkûmlar›n içinde bulun-
duklar› psikolojik duruma hitap eden, e¤itim ilkelere uygun ve belli esaslar
dâhilinde yürütülen din e¤itimi; onlar›n ›slah›na ve topluma uyum sa¤lama-
lar›na son derece olumlu katk›lar sa¤layacakt›r. Bunun için öncelikle ceza
evlerinde din e¤itimini olumsuz yönde etkileyen problemler belirlenmeli ve
çözüme kavuflturulmal›d›r. Bu problemleri müfredat program›, ders mekân›,
ders saati, ders kitab› ve ceza evi vaizi çerçevesinde ele alabiliriz.

Müfredat Program›

Ceza evlerinde ö¤retimi yap›lan din ve ahlâk bilgisi dersinin ilk müfredat
program› Genelkurmay Baflkanl›¤›n›n 16 Eylül 1981 gün ve 7130-818-81 sa-
y›l› emirleri uyar›nca, Adalet Bakanl›¤› E¤itim Birimi ile Bilimsel Kurul tara-
f›ndan haz›rlanm›flt›r. Bu program Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›n›n 1 Nisan 1982
tarih ve D/4-2/552 say›l› görüflleri ve Genel Kurmay Baflkanl›¤›n›n 24 Mart
1982 tarih ve 1700-19-82 say›l› tensipleriyle ceza evlerinde uygulanm›flt›r
(Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Program›, 1982). 

Genel prensipler, amaçlar, aç›klamalar ve müfredat fleklinde düzenlenen müf-
redat program› sekiz kademeden oluflmufltur. Bu kademeler içerisinde toplam
yetmifl dört ünite yer alm›flt›r. ‹nanç ve ibadet konular›, ailemiz-evimiz ve
çevremiz, Atatürk’ün dinimiz ve lâiklik ile ilgili görüflleri, temizlik ve do¤ru-
luk, ‹slâm’da çal›flmaya verilen önem, savurganl›k, lâiklik ve ‹slâm, vatan ve
millet sevgisi, millî birlik ve beraberlik, vatandafll›k görevleri, ahlâkî görevler,
devlete karfl› görevler, çevremizdeki insanlara karfl› sorumluluklar, tören ve
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2 Ceza ‹nfaz Kurumlar› ile Tevkif Evlerinin Yönetimine Dair 13.7.1965 tarih ve 647 say›l› ka-
nun, Tüzük md. 110, Resmi Gazete, 1.8.1967 tarih ve 12662 no’lu.



geleneklerimiz, Türkler ve Müslümanl›k, dinler hakk›nda genel bilgiler, gör-
gü kurallar›, dinî günler, aylar ve geceler müfredat program›nda öne ç›kan
ünite bafll›klar›d›r (Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Program›, 1982).

1993 y›l›nda, 1982 y›l›ndan itibaren uygulanan müfredat program›na ilâve ola-
rak din dersinde hangi konulara a¤›rl›k verilmesi gerekti¤ine dair ceza evleri-
ne Yavuz Harekat Plan› ad› alt›nda 16.02.1993 tarih ve 6640 say›l› bir genelge
gönderilmifltir. Müfredat program› son olarak Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› aras›nda imzalanan ve 15.05.2001 tarihinde yürürlü¤e giren ifl
birli¤i protokolü uyar›nca yeniden haz›rlanm›fl ve 26.09.2002 tarihinde uygu-
lamaya konulmufltur. Din ‹flleri Yüksek Kurulunun teklifleri de dikkate al›na-
rak haz›rlanm›fl olan taslak müfredat program›nda, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›,
Emniyet Genel Müdürlü¤ü ve Adalet Bakanl›¤› temsilcilerinden oluflan bilim-
sel kurul taraf›ndan gerekli de¤ifliklikler yap›lm›fl ve bu müfredat program›
cumhuriyet baflsavc›l›klar›na, tüm ceza infaz kurumlar› ile tutuk evlerine, Di-
yanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile tüm müftülüklere gönderilmifltir. 

Programda ceza evi vaizlerinin ceza evlerinde derse girmeden önce e¤itime
tâbi tutulmas›, ceza evlerinde e¤itim ö¤retim mekânlar›n›n oluflturulmas›,
derslerde mahkûmlar›n seviyelerinin gözetilmesi, ö¤retim yöntemlerinin
kullan›lmas› ve yard›mc› ders araç gereçlerinden yararlan›lmas› istenmekte-
dir. Konular ifllenirken mahkûmlar›n günlük yaflamlar›yla ba¤lant› kurulma-
s›, mahkûmlar›n derse motive edilmesi ve gerekli hâllerde ayet ve hadislere
yer verilmesi, isteyen tutuklu ve hükümlülere namaz k›lma, yüzünden
Kur’an-› Kerim okuma gibi becerilerin kazand›r›lmas› gerekti¤ine vurgu ya-
p›lmaktad›r (Din ve Ahlâk Bilgisi Müfredat Program›, 2002).

Genel prensipler, amaçlar, aç›klamalar ve müfredat fleklinde düzenlenen bu
yeni programda otuz yedi ünite yer almaktad›r. Programda baz› üniteler ve
alt bafll›klar›nda ile ilgili düzenleme önerilerimiz flu flekildedir.

“Millî Birlik ve Beraberlik” ünitesinde yer alan alt bafll›klar “Vatan ve Millet
Sevgisi” ünitesinde yer alabilir. “Din ve Ahlâk” ünitesinde yer alan alt bafl-
l›klar “Din, Adalet ve Ahlâk” ünitesi ad› alt›nda ifade edilebilir. Bu üniteye
ayr›ca “Güzel Ahlâk” alt bafll›¤› ilâve edilebilir.  

“‹badetlerde Kolayl›k” ünitesinin çok k›sa tutuldu¤u görülmektedir. Bu üni-
tede mahkûmlar› ceza evi flartlar›nda ilgilendiren daha fazla alt bafll›k yer
alabilir. “‹slâm ve Evren” ünitesi içerdi¤i alt bafll›klar aç›s›ndan “‹slâm, Ev-
ren ve ‹nsan” fleklinde düzenlenebilir. “Kötülüklerden Kaç›nma ve Kötülük-
leri Önleme” ünitesine gasp, yaralama, h›rs›zl›k, “k›skançl›k, kötü zan, bü-
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yüklenmek (kibir) ve hile yapmak konular› ilâve edilmelidir. Programda
“Tevbe”, “Dua” ve “‹nsanlar Aras› ‹liflkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hu-
suslar” fleklinde üç ünitenin yer almas›n›n yararl› olaca¤›n› düflünmekteyiz. 

Ço¤u defa mahkûmlar iflledikleri suçun affedilmeyece¤i duygusuna kap›l›p
psikolojik sorunlar yaflamaktad›rlar. Oysa din dersinde piflman olunmas› hâ-
linde kiflilerin hiç suç ifllememifl gibi olaca¤›n›n vurgulanmas› mahkûmlar›n
uyumlu bir kiflili¤e sahip olmas›nda etkili olabilir. Derslerde Hz. Yusuf’un
hayat›n›n ifllenmesi, Hz. Mevlâna ve Yunus gibi din büyüklerinin fikirlerine
yer verilmesi mahkûmlar üzerinde olumlu etkiler b›rakabilir. Tövbe konusu
ifllenen suçun türüne göre bire bir görüflmeler yoluyla ya da toplu hâlde gün-
deme gelebilir. Örne¤in adam öldürme suçunda bire bir görüflmeler yoluyla
gündeme gelmesi daha uygundur. 

“Dua” ünitesinde flu alt bafll›klar yer alabilir: “Dua bir istektir, Yüce Allah
dualar› kabul eder, her zaman dua edilebilir, sevinç anlar›nda dua, üzün-
tülü anlarda dua, Kur’an’dan ve hadislerden dua örnekleri.”  “‹nsanlar Ara-
s› ‹liflkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” ünitesi ise flu alt bafll›k-
lardan oluflabilir: “‹nsanlara karfl› k›r›c› olmama, iyilikseverlik, kötülü¤e
iyilikle mukabele, hoflgörülü ve affedici olma, sab›rl› olma, di¤erkaml›k,
insanlarla alay etmemek, merhametli olmak, kolaylaflt›r›c› olmak ve baflka-
lar›na zarar vermemek.” 

Programla ilgili olarak ifade edece¤imiz di¤er husus ise “‹slâmî Bilgilerin
Ana Kaynaklar›” ünitesinin genel bir dinî bilgi vermenin d›fl›nda mahkûmlar
aç›s›ndan fazlaca gerekli olmad›¤›d›r. 

Program haz›rlan›rken öncelikle flu sorunun cevab› bulunmal›d›r: Program-
la mahkûmlara genel bir dinî bilgi mi kazand›r›lmal›d›r, yoksa ifllenen suç-
lar göz önünde bulundurularak mahkûmlar›n suça meyletmemesini veya
meylettikleri suçun bir daha tekrar edilmemesini sa¤layacak konulara m›
programda yer verilmelidir? 

Program›n haz›rlanmas›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din ‹flleri Yüksek Ku-
rulunun görüflleri etkili olmufltur. ‹lgili kurulufllar›n temsilcilerinin katk›la-
r›yla program son fleklini alm›flt›r. Program›n haz›rlanmas› aflamas›nda bu
konularda çal›flma yapan uzman kifliler ve ilâhiyat fakülteleri din e¤itimi ve
din psikolojisi anabilim dal› ö¤retim elemanlar›ndan oluflan bir komisyon
görev almal›d›r. ‹lk aflamada böyle bir komisyonun görev almas›n›n progra-
m›n mahkûmlar›n iflledikleri suçlara do¤rudan veya dolayl› olarak hitap
eden içeri¤e sahip olmas› aç›s›ndan son derece yararl› olaca¤›n› söyleyebili-
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riz. fiunu aç›kça ifade edebiliriz ki mahkûmlar›n suça meyletmemesini veya
meylettikleri suçun bir daha tekrar edilmemesini sa¤layacak konulara prog-
ramda öncelik verilmesi, programa e¤itsel bir zenginlik katacak ve uygula-
mada olumlu sonuçlar al›nmas›na katk› sa¤layacakt›r. 

Ders Mekân›

‹yi bir ö¤retim ancak belirli ve uygun flartlara sahip olan bir çevrede gerçek-
leflir. Ö¤retimin etkili bir flekilde gerçekleflmesinde rol oynayan önemli öge-
lerden biri çevredir (Büyükkaragöz, 1994). Ceza evlerinde ön plana ç›kan
önemli sorunlardan biri de yer darl›¤›d›r. Mevcut ceza evlerinin büyük ço-
¤unlu¤u oldukça eski tarihlerde yap›lm›flt›r. Son y›llarda suç iflleyip ceza ev-
lerine giren kiflilerin say›s›ndaki art›fl ceza evlerinde yer probleminin ortaya
ç›kmas›na sebep olmufltur. Bu durum ceza evlerinde e¤itim ö¤retime yöne-
lik s›n›flar›n oluflmas›n› engellemekte, s›n›f olmad›¤› için de ceza evi vaizle-
ri ko¤ufllarda mahkûmlarla dinî sohbetler yapmaktad›rlar. Ceza evlerinde
yayg›n din e¤itimi çerçevesinde iste¤e ba¤l› olarak din e¤itimi verilmektedir.
Bu aç›dan ceza evlerinde örgün e¤itim flartlar›n›n sa¤lanmas› elbette söz ko-
nusu de¤ildir. Ancak mahkûmlar›n yatt›¤› dar mekânlar olan ko¤ufllar›n e¤i-
tim ö¤retime uygun yerler olmad›¤›, böyle bir ortamda yap›lan ö¤retimden
verim al›namayaca¤› da aflikârd›r. 

Ders Saati 

1982 y›l›ndan 2001 y›l›na kadar geçen sürede ceza evlerinde din ve ahlâk bil-
gisi dersi ö¤retimine ayr›lan süre haftada iki saattir. Bu süre zarf›nda her ko-
¤uflta haftada iki saat din dersi verilmifltir. Bu iki saatlik sürede ayr›ca iste-
yen mahkûmlara Kur’an okuma ve namaz k›lman›n ö¤retilmesi, ilmihâl bil-
gilerinin verilmesi öngörülmektedir. Bu süre hem din ve ahlâk bilgisi dersi-
nin ö¤retimi hem de di¤er görevlerin yerine getirilmesi için yeterli de¤ildir.
Nitekim 1995-1998 y›llar› aras›nda dört yüz elli mahkûm üzerinde yapt›¤›-
m›z araflt›rmada mahkûmlar›n yar›dan fazlas› (% 55,11) ceza evlerinde veri-
len din dersinin saatinin yeterli olmad›¤›n› belirtmifllerdir. Ayn› araflt›rmada
ceza evi vaizlerinin % 52’si, ceza evi yöneticilerinin % 54’ü din dersinin sa-
atinin yeterli olmad›¤›n› ifade etmifllerdir (Özdemir, 1998).

Adalet Bakanl›¤› 2001 y›l›nda ceza evlerinde din dersi için daha fazla zama-
na ihtiyaç oldu¤u düflüncesinden hareketle bu konuda yeni bir düzenleme-
ye gitmifltir. Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda
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30.03.2001 tarihinde imzalanan ve 15.05.2001 tarihinde yürürlü¤e giren, ce-
za evlerindeki hükümlü/tutuklular›n dinî ve ahlâkî geliflmelerini sa¤lamaya
yönelik ifl birli¤i protokolü gere¤ince, ceza evlerinde sürekli olarak görevlen-
dirilen müftülük personeli ile d›flardan gelen personelin girece¤i ders saati
yeni bir esasa ba¤lanm›flt›r. Buna göre ceza evlerinde tam gün çal›flmak üze-
re do¤rudan görevlendirilen vaizlere günde iki saat olmak üzere haftada on
saat ücret ödenmesi, do¤rudan ceza evinde görevlendirilmeyip d›flar›dan ge-
len vaiz ve personele ise haftada yirmi dört saate kadar olmak üzere, fiilî ola-

rak girdi¤i ders saati kadar ek ders ücreti ödenmesi kararlaflt›r›lm›flt›r.3

Al›nan bu kararla ceza evlerinde din e¤itimine ayr›lan sürenin yeterli bir se-
viyeye ulaflt›¤›n› söyleyebiliriz. Böylece ceza evi vaizleri din dersinin d›fl›nda
isteyen mahkûmlara Kur’an ö¤retmek, ilmihâl bilgileri vermek ve di¤er dinî
görevleri yerine getirmek için yeterli zamana kavuflmufllard›r. 

Ders ücretlerinde art›fla gidilmesiyle Diyanet personeli ceza evlerinde derse
girmeye teflvik edilmifltir. Ancak bu yeni düzenleme tam gün çal›flmak üze-
re do¤rudan ceza evlerinde görevlendirilen vaizler ile haftan›n belli günlerin-
de derse giren vaizler aras›nda ücret farkl›l›¤›na neden olmufltur. Bu duru-
mun Adalet Bakanl›¤› yetkililerinin gözünden kaçt›¤›n› düflünmekteyiz. Ce-
za evlerinde tam gün görev yapan ceza evi vaizlerinin ders saatleri haftan›n
belli günlerinde derse giren görevlilerinki ile ayn› seviyeye getirilmelidir. 

Ders Kitab›

Ders kitab›, ö¤retme ö¤renme ortam›n› oluflturan ve etkili bir ö¤retimin ger-
çekleflmesini sa¤layan araç gereçlerdendir (Al›c›güzel, 1979; Fidan-Erden,

1993; H›zal, 1982; Var›fl, 1994). Etkin bir e¤itim-ö¤retim ortam›n› olufltur-
mada önem arz etmesine ra¤men, ceza evlerinde din e¤itiminde herhangi bir
ders kitab› takip edilmemektedir. Ceza evi vaizleri ceza evlerine yönelik ha-
z›rlanan din ve ahlâk bilgisi dersi müfredat program›n› esas alarak derse ha-
z›rl›k yapmaktad›rlar. Ceza evlerinde din dersine giren ceza evi vaizleri ders
kitab›n›n olmay›fl›n› din dersini birinci derecede olumsuz etkileyen faktörler
aras›nda (% 38) ilk s›rada görmektedirler (Özdemir, 1998). 

Ceza evlerinde yürütülen din e¤itimi çal›flmalar›nda ders kitab›ndan yararla-
n›lmay›fl› di¤er yard›mc› ders araç gereçlerinin de yeterince kullan›lmad›¤›n›
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gösterebilir. 1995-1998 y›llar› aras›nda ceza evlerinde din e¤itimi ile ilgili
olarak on bir ceza evinde hem mahkûm hem de ceza evi vaizleri ve yönetici-
lerine yönelik gerçeklefltirdi¤imiz araflt›rmadaki gözlemlerimiz bu düflünce-
ye varmam›zda etkili olmufltur (Özdemir, 1998). 

Ö¤retim esnas›nda ders kitab› d›fl›nda di¤er ders araç gereçlerini kullanmak
e¤itim yaflant›lar›n› zenginlefltirir (Alkan, 1979), zengin bir e¤itsel de¤er ta-
fl›r (Aytuna, 1974), daha fazla duyu organ›na hitap etme imkân› sa¤lar (Va-
r›fl, 1994), konulara ilgiyi art›r›r (Çilenti, 1991). Bunun sonucu olarak ö¤-
renme daha çabuk gerçekleflir ve ö¤renilenler daha uzun süre hat›rda kal›r
(Al›c›güzel, 1979; Pekgöz, 1972). Yap›lan araflt›rmalar ö¤rencilerin okuduk-
lar›n›n %10’unu, iflittiklerinin %20’sini, hem görüp hem de iflittiklerinin ise
%50’sini hat›rlad›klar›n› göstermektedir (Al›c›güzel, 1979; Fidan & Erden,
1993). Ancak bu noktada hemen belirtmek gerekir ki derste kullan›lacak
araç gereçlerden gerekli yarar›n sa¤lanmas›, uygun arac›n, uygun yer ve za-
manda, uygun biçimde kullan›lmas›na ba¤l›d›r. Ceza evi vaizleri mahkûmla-
r›n ilgisini çekmek ve etkin bir ö¤retim gerçeklefltirmek için, konular›n özel-
li¤ine göre uygun araç ve gereçleri kullanmal›d›rlar. Ceza evi vaizlerinin ko-
nular› ifllerken yeri geldikçe Kur’an meali, hadis kitaplar› ve ‹slâm bilginleri-
nin eserlerinden yararlanmas›, abdestin al›n›fl ve namaz›n k›l›n›fl flekillerini
slaytlarla göstermesi, dinî bayramlar ve hacla ilgili filmleri izlettirmesi, ge-
rekli hâllerde de¤iflik görsel ve iflitsel araçlar› kullanmas› mahkûmlar› derse
motive etmede son derece etkili olacakt›r. 

Ceza Evi Vaizi

Ceza evlerinde mahkûmlar›n ›slah›na yönelik din e¤itimi faaliyeti din ve ah-
lâk bilgisi dersi çerçevesinde Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› öncülü¤ünde yürütül-
mektedir. Ceza evlerinde din dersine a¤›rl›kl› olarak vaizler4 girmektedirler.
Ceza evi vaizlerine, ceza evi idaresince, görev yapt›¤› ceza evinde mahkûm
ve tutuklularla ferdî görüflmeler yapmak, din fifllerini doldurmak5 ve derse
haz›rlanmak amac›yla bir çal›flma odas› verilmektedir. Ceza evi vaizleri, ce-
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4 Ceza evlerinde görev yapan vaizlere 2001 y›l›ndan itibaren “dinî dan›flman” ad› verilmifltir
(Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Aras›nda Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve
Ahlâkî Geliflmelerini Sa¤lamaya Yönelik ‹flbirli¤i Protokolü, Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevki-
fevleri Genel Müdürlü¤ü, 13.4.2001 tarih ve 12/5-50 say›l› yaz›). 

5 Din fifli: Mahkûmlar›n dinî durumlar›yla ilgili olarak din görevlisi taraf›ndan doldurulan bö-
lüme verilen ad.



za evlerine yönelik olarak haz›rlanan din ve ahlâk bilgisi dersi müfredat

program›n› esas alarak günlük plan haz›rlay›p ceza evi müdürünün onay›na

sunarak mahkûm ve tutuklularla dinî sohbetler yapmaktad›rlar.

Din ve ahlâk bilgisi dersinin müfredat program›nda dinî dan›flmanlar›n ce-

za evlerinde göreve bafllamadan önce e¤itime tâbi tutulmalar› istenmekte-

dir. Ceza evi vaizlerinin mahkûm psikolojisi ve dersin ceza evi flartlar›nda

nas›l ifllenebilece¤i yönünde e¤itim görmeleri ceza evlerinde verilen din

e¤itimini olumlu yönde etkileyecektir. Ceza evi vaizleri bu sayede mah-

kûmlarla istenilen düzeyde iletiflim6 kurabilecek ve görevlerinde baflar›l›

olacaklard›r. Ancak 1982 y›l›ndan 2001 y›l›na kadar ceza evlerinde din e¤i-

timinde görevli personelin bu yönde bir e¤itim almad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Bunun bir eksiklik oldu¤unu fark eden Adalet Bakanl›¤›, Diyanet ‹flleri

Baflkanl›¤› ile birlikte 2001 y›l›n›n ilk aylar›nda ceza evlerinde din e¤itimi-

nin yeniden gözden geçirilmesi ve bu konuda iyilefltirici düzenlemelere gi-

dilmesi yönünde çal›flma bafllatm›flt›r. Bafllat›lan bu çal›flma do¤rultusunda

Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda, tutuklu ve hüküm-

lülerin dinî ve ahlâkî geliflmelerini sa¤lamaya yönelik ifl birli¤i yapmak

üzere bir protokol imzalanm›flt›r. Bu protokol 15 May›s 2001 tarihinde yü-

rürlü¤e girmifltir. Bu protokolün amac›, ceza infaz kurumlar› ve tutuk ev-

lerinde bulunan hükümlü ve tutuklular›n dinî ve ahlâkî duygular›n› gelifl-

tirerek yeniden topluma kazand›r›lmalar›n› sa¤lamakt›r.7

Bu yeni yap›lanma çerçevesinde öncelikle ceza evlerinde din ve ahlâk bilgisi

dersine girecek Diyanet görevlilerinin Ankara’da hizmet içi e¤itime tâbi tu-

tulmas›na karar verilmifltir. 18 Temmuz 2001 ve 30 Temmuz 2001 tarihleri

aras›nda toplam yüz k›rk iki diyanet görevlisi, kat›ld›klar› bu hizmet içi e¤i-

tim etkinli¤inde ceza evlerinde mahkûmlar›n e¤itimine yönelik olarak ders

görmüfllerdir. Bu dersler flunlard›r: ‹rflat ve tebli¤ usulü, güncel dinî konular,

iletiflim, suçlu psikolojisi, idare ile iliflkiler, güvenlik, çocuk ve gençler. ‹rflat

ve tebli¤ usulü ile güncel dinî konular Diyanet görevlilerince, di¤er dersler

Adalet Bakanl›¤› personelince verilmifltir.8 Ankara’da düzenlenen hizmet içi

e¤itim etkinli¤inden sonra 17-20 Aral›k 2002 tarihleri aras›nda Manisa Saru-
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6 Baflar›l› bir iletiflimin sa¤lanmas›nda bilinmesi gerekli olan hususlar için bk. Köylü, 2003. 

7 Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Aras›nda Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ah-
lâki Geliflmelerini Sa¤lamaya Yönelik ‹flbirli¤i Protokolü, Madde:1.

8 Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din E¤itimi Dairesi Baflkanl›¤›n›n 7.6.2001 tarih ve 258 say›l› yaz›s›.



hanl› Mütevelli E¤itim Merkezinde ceza evlerinde görevli yirmi alt› personel
daha hizmet içi e¤itime al›nm›flt›r.

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› ile Adalet Bakanl›¤›n›n birlikte bafllatt›¤› bu çal›flma
ceza evlerinde görev yapacak diyanet personelinin e¤itimi aç›s›ndan son de-
rece önemli bir geliflmedir. Ancak üç günlük bir süre Diyanet personelinin
ceza evi flartlar›nda görev yapacak e¤itimi almalar› aç›s›ndan yeterli de¤ildir.
Bu yöndeki hizmet içi e¤itim faaliyetleri daha uzun süreli olmal›, ceza evle-
rinde din dersine giren tüm görevlileri kapsamal› ve imkânlar dâhilinde bel-
li aral›klarla tekrarlanmal›d›r. Hizmet içi e¤itim faaliyetlerinde yukar›da ifa-
de edilen derslere ilâve olarak e¤itim teknolojisi dersi verilmelidir. Böylece
ceza evi vaizleri e¤itim teknolojisi alan›nda yaflanan son geliflmelerden ha-
berdar olacak ve derslerde araç gereç kullanma konusunda bilinçlenecekler-
dir. Ayr›ca bundan sonra düzenlenecek olan hizmet içi e¤itim faaliyetlerin-
de ceza evleri ve mahkûmlarla ilgili çal›flma yapm›fl olan uzman kiflilerden ve
ilâhiyat fakülteleri din e¤itimi ve din psikolojisi anabilim dal› ö¤retim ele-
manlar›ndan yararlan›lmal›d›r. 

Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› aras›nda haz›rlanan protokole
göre ceza evi vaizleri kurumlarda haftada en az iki gün din ve ahlâk bilgisi
dersi ve dinî sohbetler ile ayda bir kez konferans vermek üzere, din ve moral
hizmetleri görevini yürütmek, sosyal ve kültürel faaliyetler kapsam›nda, is-
tek hâlinde Kur’an-› Kerim ö¤retmek ve dinî vecibelerin yerine getirilmesini

sa¤lamakla yükümlü k›l›nm›fllard›r.9 

Din e¤itiminin amac› kiflilerin benliklerinde, her türlü müspet ya da menfi
flartlara ahenkle uyumu sa¤layacak bir gücü oluflturmakt›r (Ayhan, 1991).
Karademir’in dört yüz elli mahkûm üzerinde yapt›¤› araflt›rmada mahkûm-
lar›n % 69,33’ü ceza evlerinde din e¤itimine ihtiyaç duyduklar›n› belirtmifl-
lerdir (Karademir, 1997). Ceza evi flartlar›nda yaln›zl›k çeken, bir anl›k hata
sonucu iflledikleri suçtan dolay› farkl› ruh hâli içerisinde bulunan ve hayata
karamsar bakan mahkûmlar, ancak din e¤itimi sayesinde içinde bulunduk-
lar› ruhsal bunal›mdan kurtulacak ve hayata güvenle bakacaklard›r. 

Burada karfl›m›za flu sorular ç›kmaktad›r: Ceza evlerinde mahkûmlara nas›l
bir din e¤itimi verilmelidir? Adam öldürme, h›rs›zl›k, zina, gasp vb. suçlar›
iflleyenlere dinin bu suçlarla ilgili bak›fl aç›s› nas›l anlat›lmal›d›r? Derse gire-
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9 Adalet Bakanl›¤› ile Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Aras›nda Tutuklu ve Hükümlülerin Dinî ve Ah-
lâkî Geliflmelerini Sa¤lamaya Yönelik ‹flbirli¤i Protokolü, Adalet Bakanl›¤› Ceza ve Tevkifev-
leri Genel Müdürlü¤ü, 13.4.2001 tarih ve 12/5-50 say›l› yaz›.



cek görevliler zaten ceza evine girmekle karamsarl›¤a düflen mahkûmlara di-
nin suçlarla ilgili hükümlerini anlat›rken gelebilecek tepkiler karfl›s›nda na-
s›l hareket etmelidir? ‹flte ceza evlerinde görev yapacak vaizler bu ve benze-
ri sorulara ve muhtemel olumsuzluklara karfl› haz›rl›kl› olmal›d›r. 

Ceza evlerinde görev yapan vaizlerin büyük ço¤unlu¤u haftan›n belli günle-
rinde derse girmektedirler. Ceza evlerinde din dersine giren dört yüz on va-

izden tam gün görev yapanlar›n say›s› sadece otuz birdir.10

Mahkûmlar›n bir k›sm› vaizlerle sürekli muhatap olmak istemektedirler
(Özdemir, 1998). Vaizlerin ceza evlerinde tam gün görev yapmalar› mah-
kûmlarla sürekli iç içe olmalar›, bire bir görüflmeler yapmalar› ve onlar› da-
ha yak›ndan tan›malar› aç›s›ndan son derece gereklidir. 

Sonuç ve Öneriler

Ceza evlerinde din e¤itimini olumsuz yönde etkileyen problemlerin çözü-
müne yönelik olarak afla¤›daki önerilerde bulunabiliriz: 

(i) Ceza evlerinde din e¤itiminde takip edilen din ve ahlâk bilgisi dersi müf-
redat program› sürekli gelifltirilmelidir. Program gelifltirilirken mahkûmlar›n
iflledikleri suçlarla mücadelede etkili olacak bir içerik dikkate al›nmal›d›r. 

(ii) Din ve ahlâk bilgisi dersine yönelik kitaplar haz›rlanmal›d›r. Kitaplar ya-
z›l›rken ilkö¤retim okullar› ve liselerde okutulan din dersi kitaplar›ndan
farkl› olarak mahkûmlar›n seviyeleri ve ceza evi flartlar›ndaki psikolojik du-
rumlar› göz önünde bulundurulmal›d›r. Ünite sonlar›nda mahkûmlara ders
verici, onlar› e¤itici ve iflledikleri suçlardan piflmanl›¤a sevk edici k›ssalara
yer verilmelidir. 

(iii) Din ve ahlâk bilgisi dersinin verimli hâle gelebilmesi için ceza evlerine,
göze ve kula¤a hitap eden tepegöz, slayt, harita, foto¤raf, video, bilgisayar ve
film makinesi gibi yard›mc› ders araç gereçleri temin edilmelidir. Mahkûm-
lar› e¤itici ve hayata haz›rlay›c› mahiyette filmler haz›rlanmal› ve belirli ara-
l›klarla onlara izlettirilmelidir. 

(iv) Ceza evlerinde din e¤itiminin yürütülmesine yönelik e¤itim ö¤retim me-
kânlar› oluflturulmal›d›r. Ders bir vaaz fleklinde ifllenmemeli, mahkûmlar›n
derse kat›l›m› sa¤lanmal› ve konular›n özelli¤ine göre çeflitli ö¤retim yön-
temleri kullan›lmal›d›r. 
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10 Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Din Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤›n›n bu konudaki sorumuza  31
Ocak 2005 tarih 700 say› ile verdi¤i cevaptan.



(v) Ceza evlerinde din e¤itimi ad› alt›nda, din dersinin ö¤retimi, ‹slâm dini
hakk›nda mahkûmlar› ayd›nlatma, Kur’an ö¤retimi, ilmihâl bilgileri verme
ve di¤er dinî görevlerin yerine getirilmesi fleklinde zor bir görev söz konusu-
dur. Bu yüzden ceza evlerine görevli atan›rken yüksek dinî tahsil flart› aran-
mal›, bu görevliler ceza evi flartlar›na uyum sa¤lamalar› ve mahkûmlar›n psi-
kolojik durumlar›na vâk›f olmalar› aç›s›ndan hizmet içi e¤itime tâbi tutulma-
l›d›rlar. 

(vi) Din e¤itiminde süreklilik sa¤lanmas› aç›s›ndan vaizler haftan›n belli
günlerinde derse girmek yerine ceza evlerinde sürekli olarak görev yapmal›-
d›rlar. Haftan›n belli günlerinde derse giren vaizlerin zamanla ceza evlerin-
de derse girmek istememeleri, tayinlerinin ç›kmas› veya yurt d›fl›nda görev-
lendirilmeleri durumunda dersin süreklili¤inde aksamalar yaflanabilir. 

(vii) Ceza evlerinde tam gün çal›flan vaizler ile haftan›n belli günlerinde der-
se giren vaizler aras›ndaki ücret farkl›l›¤› giderilmelidir. 

(viii) Mahkûmlar›n okumalar› için ceza evi kütüphanelerine sosyal ve dinî
içerikli e¤itici mahiyette kitaplar temin edilmelidir. Bu konuda baflta Diyanet
Vakf› olmak üzere di¤er kurulufllarla ifl birli¤i yap›lmal›d›r. 

(ix) Ceza evi yöneticileri din e¤itimine gereken önemi vermelidir. Tüm mah-
kûmlar derse kat›lmaya teflvik edilmelidir. Mahkûmlar›n ›slah›na yönelik
olarak; ceza evi vaizi, psikolog, sosyal hizmet uzman› ve ceza evi yönetimi
tam bir ifl birli¤i içinde olmal›d›r. Ceza evi yöneticileri, infaz koruma me-
murlar›, psikolog ve sosyolog gibi görevliler hizmet içi e¤itimlerde mahkûm-
lar›n din e¤itimi konusunda bilgilendirilmelidir.

(x) Ceza evlerinde din e¤itiminin yürütülmesine yönelik olarak Adalet Ba-
kanl›¤› ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› sürekli ifl birli¤i içerisinde olmal›d›r. Gö-
revli tayini, ders kitab› haz›rlama, ceza evlerine yard›mc› ders arac› sa¤lama,
ceza evi kütüphanelerine kitap temin etme ve din e¤itiminin yürütülmesin-
de yaflanabilecek problemleri çözüme kavuflturma gibi konularda bu ifl birli-
¤i devam ettirilmelidir.
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to be made. Only after the necessary corrections are made can
we expect effective results.   

Key Words — Prison, Prisoners, Religion, Education, Prison Preacher.

* Address   for correspondence: ‹nönü University, Divinity Faculty, Malatya, Turkey. E-Mail:
sozdemir@inonu.edu.tr 

Journal of Values Education
Turkey-, 2005, 3 (9), 163-175.

© Center for Values
Education


