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Cezaevi İçi ve Dışında Mahkûm Refleksinin Kontrol Hedefi Olarak 
Manevi Danışmanlık Hizmetleri

Hüseyin MARAZ

Dr. Öğr. Üyesi. BŞE Ünv. İslami İlimler Fak.
huseyin.maraz@bilecik.edu.tr.

Öz

Ceza infaz kurumları, suçluyu toplumdan korumak, toplumu suçludan korumak, toplum 
vicdanını teskin etmek, sosyal düzeni sağlamak, mükerrer suçları önlemek, mahkûmu 
iyileştirmek ve sosyalleştirmek gibi fonksiyonları icra eder. Buna göre cezaevi, kapatma ve 
caydırma yoluyla suçluların sadece belirli bir süre cezalandırıldığı fiziksel mekânlar değildir. 
Ceza infazı, cezaevi içerisinde ve cezaevinden çıktıktan sonra sosyal uyumu sağlamaya dönük 
faaliyetleri içermektedir. Bu nedenle manevi danışmanlık hizmetleri ve diğer eğitsel ve 
sosyalleşmeye dönük faaliyetler, mahkûmun cezaevi içinde ve tahliyeden sonra sosyal 
adaptasyonunu sağlama açısından son derece önemlidir. Yeterli düzeyde sosyalleşme sürecine 
tabi tutulmamış, eğitsel faaliyetler ile iyileştirilmemiş ve sosyal uyum süreci gerçekleşmemiş 
mahkûmun doğrudan toplumsal alan ile yüzleşmesi birçok sorunun varlığı anlamına 
gelmektedir. Bunu engellemenin en önemli ayağını ise manevi danışmanlık hizmetleri 
oluşturmaktadır. Bu doğrultuda tebliğimizde bir önleme, iyileştirme, sosyalleşme ve uyum 
faaliyeti olarak manevi danışmanlık hizmetlerinin önemini irdelemeye çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Cezaevi, Mahkûm, Manevi, Rehberlik, Sosyalleşme.

Sentimental Consultancy Services as Control Objective of 
Prisoner Reflex in and out of the Prison

Hüseyin Maraz
BŞE Ünv. İslami İlimler Fak.

huseyin.maraz@bilecik.edu.tr.

Abstracy

Penal institutions have certain functions to keep criminals safe from the society and society safe 
from the criminals, relieve conscience of the society, maintain the social order, prevent habitual 
crimes, rehabilitate and socialize the prisoners, etc. Prisons are not only physical places where 
criminals are punished for a length of time through closure and deterrence. Execution of 
punishment includes activities to maintain social adaptation in the prison and after getting out 
of the prison. For that reason, sentimental consultancy services and other educational activities 
and activities based on socialization are pretty important in terms of maintaining social 
adaptation of the criminal in the prison and after getting out of the prison. It means that there 
will be many problems if a criminal who is not subjected to socialization process, not rehabilitated 
by educational activities and whose social adaptation process doesn’t take place face directly 
social area. Sentimental consultancy services constitute the most important step to prevent it. In 
this direction, we will try to examine sentimental consultancy services as an activity for 
prevention, rehabilitation, socialization and adaptation in our paper. 

Keywords: Prison, Criminal, Sentimental, Counseling, Socialization.
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Giriş

Rehberlik, en geniş anlamıyla bireyin istendik davranışlar, gelişmeler ve 
uyumlar göstermesi, plan yapması, sağlıklı kararlar vermesi, kendisine lazım 
olan teorik ve pratik bilgileri kazanması için kişiye yapılan sistemli ve 
profesyonel yardım demektir. Rehberlik bireyi tanımak, onun kendisini 
tanımasını sağlamak, kapasitesini geliştirmek, problemleri çözmek, gerçekçi 
kararlar almak, bireyin çevresiyle sağlıklı ve dengeli bir uyum oluşturmasını 
sağlamak ve böylece kendisini gerçekleştirmesine yardımcı olmak amacıyla 
uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, planlı, bilimsel ve profesyonel destek 
sürecidir. (Işık ve Demir, 2012, s. 53). 

Ceza infaz kurumlarında yürütülen manevî rehberlik hizmeti ise dinî ve 
manevî değerlerden referans almak suretiyle dinleme, danışmanlık yapma, 
öğretme, düzeltme, cesaretlendirme, geliştirme, zenginleştirme, motive etme, 
arkadaş olma ve problem çözme yoluyla tutuklu ve hükümlüye manevî 
destek sağlama faaliyeti olarak tanımlanabilir. Bu desteğin temel amacı, 
mahkûm adına zihinsel ve ruhsal rahatlığın ve dinginliğin sağlanmasıdır. 
Bunun dışında manevî rehberlik, mahkûmları ibadete teşvik etme, cezaevi 
koşulları doğrultusunda ihtiyaçlarını giderme, teşekkürü, yardımı, duayı, 
merhameti, saygıyı, iyiliği, birlikte yaşamayı ve insanî değerleri 
içselleştirmeyi, şefkat, merhamet ve empati/duygudaşlık duygularını 
geliştirmeyi, ümit ve sevgiyi aşılamayı, olumsuz davranışları gidermeyi 
hedeflemektedir. (Işık ve Demir, 2012, s. 53) 

Tutuklu ve hükümlere manevî rehberlik hizmeti sunarken güvenirlik, değer 
verme, dinleme, söze riayet, rahatlatma, yapıcı bir dil kullanma, ben dilini 
benimseme, muhatabı tanıma, (Işık ve Demir, 2012, s. 54-56) sağlıklı gözlemde 
bulunma, sorun çözmeye odaklanma, tecrübe paylaşımına özen gösterme, 
eğitim ortamını zenginleştirme, aktif katılımı sağlama, değer bilincini 
oluşturma, dinî ve milli değerleri özümsetme gibi hususlara dikkat 
edilmelidir. Her ne kadar hapsetme, suç işleyenleri cezalandırmak ve 
vatandaşları korumak için kullanılan bir cezalandırma yöntemi olsa da 
cezaevinin aslî fonksiyonu ve gayesi mahkûmları, topluma uyum sağlayan ve 
toplumsal düzene uygun hareket eden bireyler haline dönüştürmektir. 
(Giddens, https://www.kriminoloji.com). Şu halde cezanın infazı sırasında ve 
tahliye sonrasında, mahkûmun sosyalleşerek kuruma ve toplumsal alana 
uyumlu hale getirilmesinde en büyük katkıyı manevi danışmanlık hizmetleri 
sunmaktadır. Biz de tebliğimizde, manevi danışmanlık hizmetlerinin 
sosyalleştirme hedefini dikkate alarak, mahkûma otokontrol sağlayan eğitsel 
ve sosyal bir iyileştirme faaliyeti olduğunu irdeleyeceğiz. 

1. Cezaevi İçi ve Dışı Sosyalleşmenin Önemi 

Ceza infaz kurumları, genel olarak “caydırıcılık” esası üzerine kurulu sistemli 
ve kurallı yapılardır. Geçmişte infaz kurumları, sağlıklı bir şekilde 
caydırıcılığı yerine getiremediğinden suçluları “kapatma” ve “kısıtlama” 
yoluyla cezalandırma yolunu tercih ederdi. Ancak teorik olarak bir 
cezalandırma ve ehlileştirme şekli olan kapatmanın, mahkûmu yeniden 
topluma kazandırma fırsatını tanıma açısından bazı sorunları beraberinde 

https://www.kriminoloji.com/
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getirdiği şüphe götürmemektedir. Buna dair üç farklı sorunun varlığı dikkat 
çekmektedir. (Mandıracı, 2015, s. 21)

1. Kapatma, suçun asıl kaynağına odaklanılmasını, suçun sosyolojik ve 
kriminolojik bir sorunsal olarak ele alınmasını ve suç önleyici çözümlerin 
geliştirilmesini engellemektedir.
2. Ceza infaz kurumlarının, mahpusların yeniden topluma katılmalarını 
sağlayacak sosyalleştirici bir alan olmasını engellemektedir.
3. Suçlunun kapatılması ve kontrol edilmesi gereken biri olduğu ve 
toplum için sürekli bir tehdit oluşturduğu algısına neden olmaktadır. 
Dolayısıyla bu kişiler, tahliye sonrası toplumda yeniden var olabilme 
imkânını elde etme açısından farklı sorunlar yaşamaktadırlar.

Son yıllarda Türkiye’de ceza infaz kurumlarını kapatma, cezalandırma ve 
ehlileştirme alanları olarak gören anlayış, Avrupa Birliği uyum sürecinin de 
etkisiyle yavaş yavaş değişime uğramıştır. Bunun en önemli adımını da 
iyileştirme/tretman/rehabilitasyon olarak adlandırılan toplumsallaşma 
olgusu oluşturmaktadır. Türkiye’de 5275 Sayılı Kanun’un “İyileştirme 
Programlarının Belirlenmesi” başlıklı 73. Maddesi’nde, infaz politikası, 
“önleyicilik, mahpusluk sırasında sosyalleşme ve mahpusluk sonrasına 
sosyalleşme” başlıkları altında ele alınmış; mevcut sorunlar muhtemel 
çözümleriyle birlikte değerlendirilmiştir. (Mandıracı, 2015, s. 21-22). 
Mahkûmun infaz sürecinde sosyalleşmesini sağlamaya yönelik en etkili 
yöntem ise bireyin dış sosyal çevresi ve ailesiyle olan bağlarının kuvvetli 
tutulması ve cezaevinde toplumsallaştırıcı hizmetlerin daha fazla sunularak 
eğitsel faaliyetlerin yürütülmesidir. Yani bireye, sosyal ve psikolojik destek 
sağlanması yanında sosyalleşmeyi destekleyecek ortak sosyal faaliyetlerin 
yürütülmesi gerekli hale gelmiştir. Mahpusluk sonrası sosyalleşmeyi 
sağlayan en önemli unsur ise mesleki eğitim programlarıdır. Piyasa karşılığı 
olan mesleki eğitimin cezaevi sonrası sosyal adaptasyonu sağlamada önemli 
bir faktör olduğu önemle belirtilmelidir. (Mandıracı, 2015, s. 25-26) 

Bununla bağlantılı olarak 5275 Sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun’umuzun 6. Maddesi, hapis cezalarının infazında mutlaka 
uyulması gereken kuralların neler olduğuna ışık tutmaktadır. Konumuzu 
ilgilendiren boyutuyla bunlardan bir kaçına atıfta bulunursak şu maddeleri 
zikredebiliriz.

1. Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında güvenli bir biçimde ve kaç-
malarını önleyecek tedbirler alınarak düzen, güvenlik ve disiplin 
çerçevesinde tutulurlar.
2. Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin düzenli bir yaşam 
sürdürmeleri sağlanır. Özgürlüğü kısıtlayıcı cezanın zorunlu kıldığı 
hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî 
ve manevî koşullar altında çektirilir. Hükümlülerin, Anayasa’da yer alan 
diğer hakları, infazın temel amaçları saklı kalmak üzere, bu Kanun’da 
öngörülen kurallar uyarınca kısıtlanabilir.
3. Cezanın infazında hükümlünün iyileştirilmesi hususunda mümkün 
olan araç ve olanaklar kullanılır. Hükümlünün kanun, tüzük ve yönetme-
liklerle tanınmış haklarının dokunulmazlığını sağlamak üzere cezanın infa-
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zında ve iyileştirme çabalarında kanunîlik ve hukuka uygunluk ilkeleri esas 
alınır. (5275 No’lu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Kanun.13.12.2004).
Ceza infaz kurumlarında kişinin özgürlüğü işin doğası gereği 
engellendiğinden bu durum bireylerin farklı tepkilerde bulunmasını 
beraberinde getirir. Bazı bireyler öfke ve saldırganlık eğilimi gösterebilirken 
bazıları da içe kapanık olabilirler. Bu durumun yarattığı gerginlik ile 
hükümlü ve tutuklular infaz kurumlarının kurallarına uymakta zorluk 
çekebilirler. Çünkü cezaevi koşulları, kişilerde engellenmişlik duygusunun 
çok ağır hissedilmesini ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte çeşitli eğitsel ve 
sosyal faaliyetlere yönlendirilen bireylerin buna benzer olumsuz duygu ve 
tavırlardan daha az etkilenmeleri sağlanır. Zira kapalı bir mekân olan cezaevi, 
uyarıcı yoksunluğunun çok fazla olduğu yerlerdir. Bu nedenle cezaevinde 
yürütülen sosyal ve eğitim içerikli faaliyetler ile bireylerin duygusal ve bilişsel 
gerilemesi engellendiği gibi yaşama uyum süreci de olabildiğince 
zenginleştirilmektedir. (Yılmaz, 2012, s. 91). 

Aynı şekilde cezaevinde yürütülen manevi danışmanlık hizmetlerinin, 
bireyin değer bilincine yaptığı katkı nedeniyle, yoksunluk hissinin 
giderilmesinde önemli bir paya sahip olduğu özellikle belirtilmelidir. 
Nitekim kapalı mekânda iyileştirme faaliyetlerinden yoksun olan bireylerin 
açık alan olan topluma adapte olması çok da kolay değildir. Bu sebeple 
cezaevi içi ve dışı sosyalleşme faaliyetlerinin bir arada düşünülerek 
planlanması oldukça önem arz etmektedir. Bunun en önemli adımını da 
dinamik güvenlik unsuru oluşturmaktadır.

2. Dinamik Güvenlik Unsuru Olarak Manevi Danışmanlık

Ceza infaz kurumlarında güvenliğin fizikî ve teknik araçlar yardımıyla 
sağlanması statik; iletişim, eğitim, aktivite ve istihbarata dayalı olması ise 
dinamik güvenlik unsurunu oluşturmaktadır. (Bryans, 2015, s. 30). Cezaevi 

işleyişinde dinamik güvenlik unsurlarını artırılması, statik güvenlik bileşenlerini 
dengeleyici bir işlev üstlenmektedir. Nitekim statik güvenlik önlemleri 
yönünden eksik olan cezaevleri, cezaevi güvenliği problemini, mahkûmu 
koğuşunda tutma ve hareketlerini kısıtlama yoluyla değil de daha çok 
dinamik güvenlik bileşenlerini etkili kullanmakla aşabilir. (Bryans, 2015, s. 
31). Burada dinamik bileşenlerin içerisine fizikî güvenlik elemanlarından 
ziyade zihinsel süreçlerin girdiği belirtilmelidir.

Cezaevi güvenliği fizikî yapısıyla bina, bina mimarisi, duvarlar, duvarların 
dayanıklılığı, pencereler, parmaklıklar, kilit ve kapılar, çevre duvarı, tel 
örgüler, gözetleme kuleleri ile kamera, x-ray makineleri, detektörler ve iç dış 
alarm sistemlerinden oluşmaktadır. Bunun yanında mahkûmların cezaevi 
içerisindeki hareketlerinin kontrolünü sağlayacak önlemlerin alınması, 
koğuşlarda bulundurabilecekleri eşyalar, şahısların ve odaların aranması gibi 
cezaevinde işlerin düzgün ve kontrollü bir şekilde yürütülmesini sağlayan 
birtakım prosedürler takip edilmektedir. Son olarak mahkumlar ile olumlu 
bir etkileşimi sağlayacak, oluşabilecek sorunları önceden önleme imkanı 
verecek ve mahkumları yapıcı faaliyetlerle konsolide edecek bir takım 
dinamik güvenlik unsurlarıyla cezaevi güvenliği sağlanmaktadır. (Bryans, 
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2015, s. 7,11). Buna göre dinamik güvenlik kavramı şu unsurlardan 
oluşmaktadır. (Bryans, 2015, s. 31).

1. Personel ve mahpuslar arasında pozitif ilişkiler, iletişim ve etkileşim,
2. Profesyonellik,
3. İlgili bilgileri toplama, 
4. Ceza infaz kurumunun sosyal iklimini anlama ve iyileştirme, 
5. Kararlılık ve adillik, 
6. Mahpusun kişisel durumunu anlama, 
7. Tüm personel arasında iletişim, olumlu ilişkiler ve bilgi alışverişi.

Şu halde herhangi bir ayrım yapmaksızın bütün mahkûmlar arasında fiziksel, 
prodesürel ve dinamik güvenlik arasında tutarlı bir denge sağlanmalıdır. 
Dolayısıyla fiziksel güvenliğin yetersiz olduğu durumlarda prosedürel ve 
dinamik güvenlik daha da önem kazanmaktadır. Dinamik güvenlik ise 
muhtemel firarların, meydana gelebilecek olayların, diğerine karşı güvenlik 
tehditlerinin önlenebilmesi ve daha meydana gelmeden olayların 
engellenebilmesi için özellikle yüksek güvenliğe tabi olan mahkûmlara 
uygulanmaktadır. (Bryans, 2015, s. 8). Bu bağlamda dinamik güvenliğin temel 
esasları aşağıda belirtildiği üzere sıralanabilir. (Bryans, 2015, s. 38-9).

1. Dinamik güvenlik mahkûmlarla iyi ilişkiler geliştirmeyi önceler.
2. Mahkûmları birey olarak bilmeyi ve anlamayı sağlar ve doğru bir 
iletişimin gereklerini temin eder.
3. Kişisel sorunlara anlayışla ve profesyonelce yaklaşma yeteneği 
kazandırır.
4. Cezaevi personelini eğitme ve özveriyle teşvik etme anlamı taşır.
5. Personel ile mahkûm arasında pozitif bir etkileşime olanak verir.
6. Cezaevi personelinin firar teşebbüsleri, şiddet olayları gibi yasal 
olmayan eylemlere karşı farkındalığını artırır. Dolayısıyla dinamik güvenlik 
aynı zamanda etkili bir cezaevi istihbaratı yöntemidir. Gözlem, bilgi edinme 
ve analiz ile oluşabilecek vukuatlara erken müdahale imkânı sağlamaktadır.
7. Bu sayede istenmeyen bir olayın gerçekleşmesinden önce uyarı 
niteliğinde bir bilginin üretilmesini de sağlamaktadır.

Dinamik güvenliğin en işlevsel yönü ise mahkûmlara yapıcı faaliyetler ve 
programlar sunulmasıdır. Bunun için meslekî eğitim, bilişsel eğitim, dinî, 
eğitsel ve kültürel faaliyetler ile spor gibi mahkûmun kriminojenik 
ihtiyaçlarını, beden ve akıl sağlığını dikkate alan program ve kurslar 
düzenlemek; bireysel ve grup çalışmasını içeren dengeli ve düzeyli çalışmalar 
yapmak gerekmektedir. Zorlayıcı, sıkıcı ve rutin olmayan bu tür faaliyetler 
mahkûm refleksinin kontrolünü sağlayacak ve aynı zamanda onların 
zamanına anlam katacaktır. Böylece etkili ve amaçlı faaliyetler entelektüel ve 
duyusal bir uyarım sağlayarak mahkûmun zihinsel ve fiziksel olarak 
kendisini yorgun hissetmesine engel teşkil edecektir. (Bryans, 2015, s. 40-41). 
Manevî danışmanlık, mahkûmun hem zihnî hem de kalbî konforunu 
yükseltmeyi hedeflediğinden fikrî ve fiilî bir uyum, buna bağlı olarak ortaya 
çıkacaktır.
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Bununla birlikte mahkûm, tahliye olduktan sonra yeni bir iş becerisi 
kazanmış olduğundan yaşama tutunma oranı artacak buna mukabil suça 
karışma riski azalarak düzenli bir iş disiplini ve yaşam bağlılığı edinecektir. 
Sosyal entegrasyonu eğitim yoluyla sağlanan mahkûm, öz saygısının 
gelişmesi yanında varoluşsal ihtiyaçlarını gidermede ve topluma olumlu bir 
geri dönüş sağlamada güdülenmiş olacaktır. Eğitsel faaliyetlerin sağlanması 
ve kaynakların yaratıcı şekilde kullanılması için de sivil toplum örgütleri, 
akademik kurumlar ve ilgili diğer kamu kurumlarıyla paydaş çalışmalar 
yapılmalıdır. (Bryans, 2015, s. 41-42) Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunduğu 
manevi danışmanlık hizmeti, dinamik güvenlik unsuru kabul edilebilir. 
Çünkü mahkûmun manevî yönden rehabilite edilmesi, fizikî güvenlikten 
daha etkili ve kapsamlı bir güvenlik anlayışının oluşması demektir. Zira fizikî 
güvenlik, mahkûmun cezaevinde kontrolünü sağlarken; manevi rehberlik ve 
din eğitimi tahliye sonrasını da kapsayan bir kontrol mekanizmasını 
oluşturmaktadır. Bu yönüyle de manevi danışmanlık güvenliğin ve 
iyileşmenin sürekliliği açısından önemli bir rol üstlenmektedir. 

3. Dinî ve Eğitsel Faaliyetlerin Sosyalleşmeye Katkısı

Çocuk ıslah evleri hariç tutulursa cezaevi eğitimi andragoji/yetişkin 
eğitimidir. Yetişkinler genellikle öğrenme zevkinden dolayı öğrenmeyi 
isteyen bireyler değildir. Onlar daha çok pratik ilgilerle motive 
edilebilmektedirler. Daha çok çözülmesi gereken bir problem olduğunda 
veya yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk hissettiklerinde öğrenmeye 
ilgi göstermektedirler. Yetişkinler, öğrenme sürecinden ziyade öğrenmenin 
sonuçlarına önem verirler ve sorunlarına cevap bulmak amacıyla öğrenmeyi 
tercih ederler. (Köylü, 2004, 187). Onlar genelde problem merkezli yaklaşım 
sergilerler ve problemlerine makul cevaplar bulma uğraşı içerisindedirler. 
Aynı zamanda problem odaklı öğrenmeye yaklaştıklarından öğrendiklerini 
hemen uygulamaya dönüştürmek isterler. (Köylü, 2006, s. 101) Bu sebepten 
yetişkin eğitiminde kişisel farklılıkları dikkate almak, farklı düşünceleri 
önemsemek, tecrübeleri paylaşmak, bireylere gereken önemi vermek ve 
bunları eğitimin bir parçası kabul etmek oldukça önemlidir. (Köylü, 2006, s. 
103).

İnfaz kurumunda yürütülen eğitim faaliyetleri, hükümlülerin kendi özel 
işlerini yerine getirmeyi sağlayacak bilgileri elde etmeye, çalışma 
yeteneklerini geliştirmeye, yasalara saygılı olmayı sağlayacak ilkeleri 
edinmeye ve topluma yeniden entegre olmaya katkı sağlamaktadır. (Şahin, 
2001, s. 1) Başarılı bir iyileştirme ve eğitim süreci sonunda da mahkûmun 
üretken, saygın, yasalara saygılı ve bilinçli bir birey olması rehberlik 
hizmetlerinin ana gayesini oluşturmaktadır. (Şahin, 2001, s. 5) 

Suç işleyerek cezaevine giren bireylerde, her şeyin kısıtlanması, beton 
duvarlar, demir kapılar, mazgal delikleri, parmaklıklar, yatış kalkış ve yemek 
saatlerinin değişmezliği, özetle içinde bulunulan cezaevi ortamı, 
hükümlüleri-tutukluları tekdüze bir yaşama mahkûm etmektedir. 
Mahkûmlar, etkileşim halinde olmaları gereken eşlerinden, çocuklarından, 
sosyal çevrelerinden ve toplumsal yaşamdan uzaktır ve dış dünya ile ilişkileri 
ve iletişimleri oldukça sınırlıdır. Bu iletişimsizlik, mahkûmlar ile aileleri 
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arasındaki bağları giderek azaltmaktadır. Mahkûmiyet süresince tutuklular, 
aileleri ile olan bağlarını sürdürmeye ve eşlerinin çocuklarının ve 
akrabalarının sosyal desteğine gereksinim duymaktadırlar. (Soytürk, 2013, s. 
30). Bu tür gereksinimlerin karşılanması, mahkûmun sosyalleşme sürecinde 
son derece önem arz etmektedir. Mahkûmun cezaevinde yakınları ile iletişim 
halinde olması hayatla ve değerlerle olan bağını korurken; diğer eğitsel 
faaliyetlere katılımıyla da özgüven, uyum ve anlam süreci inşa edilmektedir. 
Aslında ceza infaz kurumlarının ve cezaî infazın iki temel amacı vardır. 
(Şahin, 2001, s. 113)

1. Suçluların normal hayata döndüklerinde sosyal hayata uyumlarını 
sağlayacak iyileştirme ve geliştirme sürecini düzenlemek.
2. Suçluların tecrit altına alınmasıyla toplumun suç unsurundan 
korunmasını sağlamaktır.
Burada özellikle belirtilmelidir ki cezaevi, suçluların sadece 
cezalandırılmakla yetinildiği yerler değildir. Aynı zamanda ıslah boyutunun 
öne çıkarılmasıyla uzun süreli pratik yararı ve iyileşmeyi gaye edinen 
kurumlardır. Çünkü suçlunun ıslah edilmeden toplum içine terkedilmesi kısa 
bir süre sonra benzer suçlarla tekrar cezaevine dönmesine neden olmaktadır. 
Fakat başarılı ve planlı bir iyileştirme ve eğitim süreci sonunda söz konusu 
kişilerin bireysel ve bilişsel gelişimi zenginleştirilerek sosyal uyumlu 
bireylere dönüştürülmesi daima mümkündür. (Şahin, 2001, s. 113)

Esasında sözü edilen bu negatif olgu, ciddi bir sorunun varlığına da işaret 
etmektedir. Cezaevine mükerrer suçlarla dönüş yapan insanların hayatta ve 
sosyal yaşama uyum sağlamada başarısız oldukları malumdur. İnfaz 
süresince bütün ihtiyaçları kurumca karşılanan bir suçlunun yaşamı, çocuk 
yaşamına indirgendiğinden bu hükümlülerin dış dünyaya uyum sağlamaları 
pek de kolay olmamaktadır. Bu sebeple sosyal uyuma alıştırmak için 
salıverilme öncesi mahkûmun sosyalleşmeye dönük bir hazırlık evresinden 
geçirilmesi zorunlu bir önlem niteliğindedir. Öyle ki bu süreçte planlanan ve 
yürütülen eğitim programları, sağlanan meslekî kurs olanakları ile bireyin 
çalışma yeteneği ve kendi kendine yeterlilik düzeyi geliştirilmektedir. (Şahin, 
2001, s. 115). Özellikle manevi danışmanlık hizmetleri ekseninde, bireylerde 
suçun yarattığı tahribatın uhrevî boyutla olan ilişkisinde kullanılacak doğru 
üslup, mahkûmun kendisine, insana ve yaratıcısına olan güven duygusunu 
yeniden tesis etmesini sağlayacaktır. 

Dini danışmanlık ise din ile psikoloji arasında duran bir faaliyet alanıdır. 
Referanslarını dinden almasına rağmen psikoterapi yöntem ve ilkelerini göz 
ardı etmeyen bir disipline etme faaliyetidir. Bu açıdan dini danışmanlık 
faaliyetleri, din, eğitim ve psikolojinin birleşiminden oluşan bir danışmanlık 
hizmetidir. Ancak dinî danışmanlık hizmetini yürütecek şahsın kendi 
sınırlarını çok iyi bilip nerede durması gerektiğini bilmesi gerekir. Dolayısıyla 
neyin dinî danışmanlık alanına girdiğini neyin girmediğini çok iyi tespit 
etmelidir. (Şirin, 2013, s. 31). Çünkü manevî danışmanlık, yalnızca dindarlar 
arasında bir iletişim şekli değildir. İnsan-insan ilişkisinin egemen olduğu 
iyileşmeye dönük bir süreçtir. Bu nedenle kişisel dindarlık daha çok sessiz ve 
kişiler arası gerçeklikle ilgilenirken; maneviyat, benliği korumak, geliştirmek 
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ve düzenlemekle ilgilenmektedir. Aynı zamanda iletişim ve etkileşim 
birbirini tamamlayan iki süreçtir. Etkileşimin olduğu yerde iletişim; iletişimin 
olduğu yerde etkileşim de vardır. Ayrıca etkileşim ve iletişim birlikte 
yapılandıran bir süreçtir. Bu sebeple idarecinin, eğitimcinin veya personelin 
aktif, mahkûmun pasif olduğu yerde etkili ve olumlu bir iletişim kurulamaz. 
(Kolbaşı, 2012, s. 102). 

Şu halde dinî iletişim, bireyin olumlu ilişkiler kurarak iyi oluş düzeyinin 
artmasına ve sosyal eğitim alanında daha aktif olmasına katkı sağlar nitelikte 
olmalıdır. (Çelebi, 2017, s. 92). Tutarlı ve doğru bir iletişimin varlığı da dinin 
dönüştürücü etkisinin birey üzerinde icra ettiği reel durumla ilişkilidir. Dinin 
asıl işlevi ise suçun tekrarını önleme ve olumlu bir yaşamı sürdürmeye 
yönelik yaptığı katkıda görülmektedir. Cezaevinde görev alan manevî 
rehberin, doğrudan bilgi aktarımı yapmaması, sorunu tespit edip çözümleyici 
bir misyon üstlenmesi burada son derece önemlidir.

Bu açıdan cezaevlerinde hükümlülere yönelik eğitsel ve sosyal hizmet 
uygulamalarının bir takım hedefleri olmalıdır. (Soytürk, 2013, s. 28).

1. Hükümlüyü suç işlemeye iten etmenlerin neler olduğu tespit 
edilmeye katkı sağlamak.
2. Hükümlünün yaşam niteliği ve bağlılığı artırmak.
3. Tahliye sonrası yeniden suç işlemesine önlemeye yönelik 
çalışmaları yürütmek.

Son maddeden hareketle tahliye sonrası toplum tarafından dışlanma 
tedirginliği yaşayan bir mahkûmun ihtiyaç duyduğu en önemli şey, toplum 
tarafından ikinci bir şansın daha kendisine verilmesidir. Bunu gerçekleştirme 
idealiyle mahkûmlar, aile ilişkileri, sosyal ve eğitsel etkinlikler ile eğitim-
öğretim faaliyetleri gibi toplumsal yaşama dönüşü kolaylaştıracak sosyal 
hizmetlere gereksinim duymaktadırlar.(Soytürk, 2013, s. 47). Bu doğrultuda 
dinî veya sosyo-didaktik rehberlik hizmetlerinde hükümlüye suçun yarattığı 
psiko-sosyal gerilimi azaltmak için kendisini değersiz hissetmemesi gerektiği 
ve gelecekte sosyal hayatın davranış kurallarına uyumlu hale gelebilecek 
düzeyde yetenekli ve hazır olacağı telkin edilmelidir. (Demirbaş, 
https://www.kriminoloji.com). 

Cezaevinde yürütülecek eğitsel faaliyetlerin hedefine ulaşabilmesi için 
mahkûmun mümkün ölçüde birey olarak tanınması gerekmektedir. Zira her 
mahkûmun benzer eğitim ve gelişim sürecinden geçmesini beklemek doğru 
bir yaklaşım değildir. Çünkü bazı mahkûmların okuma yazması olmayabilir. 
Bir kısmı yeterli dinî bilgiye sahip değilken; bir kısmı belli oranda dinî bilgi 
edinmiş olabilir. Bazıları bir aile bağı olmaksızın sokaklardan cezaevine 
gelmiştir. Diğer bazıları ise güçlü aile bağlarına veya tahliye sonrası 
yapabileceği bir işe sahiptir. Bu hususları dikkate alarak mahkûmu yeniden 
topluma kazandıracak faaliyetler düzenlenmeli ve her mahkûmun kişisel 
durumu çok iyi gözlenmelidir. (Coyle, 2002, s. 84-85). 

Diğer yandan toplum tarafından kabul görmeyeceği inancına sahip olan bir 
hükümlünün sosyal uyumlu davranışa cesaretlendirilmesi oldukça 
önemlidir. Bu sebeple mahkûmun sosyal yönü güçlendirilmeli, değer 
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duygusu artırılmalı, sosyal uyumlu davranışlar yanında benzer zihniyetlere 
ve rollere model öğretim yoluyla alıştırılmalıdır. (Demirbaş, 
https://www.kriminoloji.com) Burada en önemli görevi kuşkusuz manevî 
danışmanlık hizmetleri üstlenmektedir. Çünkü herkesi ilgilendiren 
boyutuyla din, kendisine kayıtsız kalmanın mümkün olmadığı ve cezaevi 
koşullarının ortaya çıkardığı ruhsal sorunların çözümünde insan için bir 
sığınak olduğu bilinen bir husustur. Öyleyse cezaevinde uygulanmakta olan 
din eğitimi ve manevî danışmanlığın birtakım amaçları vardır. (Özdemir, 
1998, s. 27)

1. Cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ruh derinliklerine 
inerek manevi yönden onları yükseltmek, pişmanlık duygularını pekiştirmek 
ve yeniden topluma kazanımlarını sağlamak.
2. Tutuklu ve hükümlüleri din konusunda aydınlatmak, eksik bilgilerini 
tamamlamak, hatalı bilgilerini düzeltmek, dinî duygu ve düşüncelerini 
geliştirerek insan, aile, millet ve vatan sevgisi aşılamak.
3. Dine ve dine ait kavramları düşünce ve davranış boyutuyla 
özümsetmek.
4. Dine olan ihtiyacı benimseterek insan ile Allah arasında kurulacak 
kulluk ilişkilerini öğretmek.
5. İslam’ın iman, ibadet ve ahlak esaslarını öğreterek davranışa 
dönüşmesini sağlamak.
6. İnsanın üstün varlık olduğu bilincine sahip kılarak bunun gereği olan 
sorumlulukları hatırlatmak ve varlığın değerini kavratmak.
7. Bireyin dengeli ve uyumlu bir kişilik kazanmasını sağlamak.
8. Bireye Kur’an-ı Kerim okuma becerisi kazandırma, namaz başta olmak 
üzere diğer ibadetlerin tatbikini öğretme, peygamberimizin hayatını ve güzel 
ahlakını benimsetme vb. sayılabilir.
Cezaevinde görev yapacak vaizin de öncelikle başarılı bir iletişimci olması 
gerekmektedir. Bu nedenle sahaya sürülmeden önce ciddi bir eğitim 
sürecinden geçmelidir. (Kolbaşı, 2012, s. 101-102) Bunun sonucunda 
kazanılması hedeflenen nitelikler ise şunlardır:

1. Algılayabilme: Tepkileri doğru anlam çıkararak herhangi bir yanlış 
anlamaya neden olmayacak şekilde iletilen mesajı düzenlerler.

2. Açık olma: Bilgi parçacıklarını tutarlı bir şekilde bir araya getirebilirler.

3. Güvenilir olma: Sundukları bilgi ve şahsi yapıları güvenilirdir.

4. Denetleyebilme: Tepkilere yerinde müdahale ederler. Ağlatabilir, 
güldürebilir, sakinleştirebilir ya da harekete geçirebilirler. 

5. Cana yakın olma: Alıcı ile arkadaşça bir ilişki geliştirebilirler. Farklılıkları 
uyumlu bir birlikteliğe dönüştürebilirler.

6. Engelleri ortadan kaldırabilme: Bir sorunun üstesinden gelirken iletişim 
sürecini doğru ve tutarlı bir şekilde yönetirler.

4. Rehabilite/İyileştirme Faaliyetlerinin Niteliği

Mahkûmun iyileştirilmesi gereken bir hasta olduğu gerekli tedavinin 
yapılmaması halinde toplumun bu rahatsızlıktan ciddi zarar göreceği 
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benzetme yoluyla dile getirilen bir düşünce şeklidir. Bununla ilişkili olarak 
rehabilitasyonu amaç edinen yenilikçi bakış açısına göre suçlular, tedavi 
edilmesi gereken bir hastadır. Dolayısıyla suç, tedavisi olanaklı olan bir 
hastalığın belirtisidir. Cezaevleri de bu durumda sosyal koşulların kurbanı 
olan suçluların tedavi ve bakımlarının sağlandığı hastanelerdir. Oysa 
suçluları cezalandırmanın amacı, onları yeniden topluma kazandırmak ve 
rehabilite ederek geri dönüşleri minimize etmektir. (Niriella, 2010, s. 17’den 
aktaran Soytürk, 2013, s. 28).

Suç içerikli davranışları inceleyen uzmanlar suçların genellikle yoksulluk, 
yetersiz eğitim, olumsuz yaşam koşulları, evsizlik, madde bağımlılığı, kötü 
aile ilişkisi, ihmal, istismar, suç unsuru oluşturan akran grupları, anti-sosyal 
davranışlar sergileyen arkadaş ortamları, bozuk sosyal ilişkiler, davranış 
bozuklukları, öfke kontrolünü sağlayamama gibi sosyal ve psikolojik 
sorunlardan kaynaklandığını ileri sürmektedirler. Bütün bu suça iten 
faktörlere rağmen mahkûmların gereksinimlerine cevap veren eğitim 
faaliyetleri, mesleki uygulamalar ve süpervizyon destekleriyle onların yaşam 
niteliklerinin artırılması sağlanacak ve yeniden suça eğilim gösterme 
ihtimalleri azaltılacaktır. (McNeill ve Burnett, 2005, s. 1’den aktaran Soytürk, 
2013, s. 30). 

Nitekim suçluluk ile eğitimsizlik birbiriyle ilişkili olan kavramlardır. 
Mahkûmların gereksinimlerine yönelik eğitim-öğretim programlarının 
varlığı oranında cezaevlerinde şiddetin azaldığı ve daha barışçıl ve pozitif 
sosyal ortamların oluştuğu ve yeniden suça yönelme oranlarında ciddi 
düşüşler yaşandığı bir gerçektir. Zira mahkûmların akademik ve sosyal uyum 
gelişimini sağlayan, mesleki ve sosyal becerilerini artıran, olumsuz duygu ve 
suça eğilim ile başa çıkabilmelerine yardımcı olan bilgi ve teknik becerileri 
kazandıran eğitim ve öğretim programları yeniden suça dönüşleri minimize 
etmede önemli bir faktör olarak görülmüştür. (Soytürk, 2013, s. 38-39). 

Özellikle hükümlünün mesleki eğitim etkinlikleri yanında manevî 
danışmanlık hizmetleriyle edineceği dinî formasyon, öz güven duygusunun 
gelişmesine, empati duygusunun aktifleşmesine, hoşgörülü olmasına, değer 
bilincinin zenginleşmesine, dayanışma ve uzlaşı davranışı geliştirmesine, 
hayata anlam katmasına ve yaşam kalitesini yükseltmesine önemli katkı 
sağlayacaktır. Önemle belirtilmelidir ki sosyalleşebilen mahkûm sadece 
cezaevi koşullarında hayatını başarıyla sürdüren değildir. Tahliye olduktan 
sonra da dış dünyada başarılı bir şekilde yaşamını sürdüren mahkûm esas 
başarılı olandır. (Coyle, 2002, s. 84). Bu açıdan düşünüldüğünde manevi 
danışmanlık, mahkûmun sosyal uyumlu olmasını sağlayan ve bunun da 
sürekliliğini hedefleyen aynı zamanda dinamik ve çoklu katılımı esas alan bir 
faaliyettir.

Yasal olarak da suçlunun iyileştirilmesi ve topluma kazandırmak amacıyla 
rehabilite edilmesi bir hakkı olarak görülmüş ve çözüm için multi-disipliner 
yaklaşımlar sergilenmiştir. Pekçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 
mahkûmların sosyal uyumlu davranışlara hazırlanması için öğretmen, 
cezaevi vaizi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, psikolog, sosyal 
çalışmacı, psiko-sosyal danışman gibi görevlerin istihdam edilmesi multi-
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disipliner bir çalışmanın ürünü olarak görülebilir. Bu da göstermektedir ki 
ceza infaz kurumlarının nihaî amacı, suçluyu sadece cezalandırmak değildir. 
Bunun yanında bireyleri, suça eğilim göstermekten alıkoyma hedefinin de 
olduğu aşikârdır. (Çınar, 2016, s. 132).

Cezaevi yönetimi de bu süreçte öncelikle personeli ve mahkûmları idare 
etmeyi üstlenmektedir. Ancak bu durum, yönetim mekanizmasının üstünde 
bir bilinç ve tavrı gerektirmektedir. İnsanlara nasıl muamele edilmesi 
gerektiği kararlaştırılırken her şeyden önce “yaptığımız şey doğru mu” 
sorusu, cevaplanılması gereken en temel soru olmalıdır. (Coyle, 2002, s. 13). 
Bu takdirde işine değer veren, saygılı olan, ne yaptığını bilen ve bildiğini 
uygulamaya çalışan bireylerden oluşan bir organizasyon, mahkûmların 
sosyalleşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiş olacaktır.

Nelson Mandela, ulusların değer ölçütünü bütün insanlara saygılı olmanın 
varlığı ile ilişkilendirmektedir. Üstelik o, düşüncesini şu sözüyle de tekit 
etmektedir. “Hiç kimse, bir ulusun cezaevlerini öğreninceye kadar söz 
konusu ulusu tanıyamaz. Çünkü uluslar, en üst düzeydeki üyelerine değil, en 
alt düzeydeki üyelerine nasıl davrandıkları ile ölçülmelidir.” Cezaevi, her 
şeyden önce bu ahlakî düzey içerisinde konumlanmalıdır. Zira cezaevi 
işleyişinde ahlakî bir bağlam ve eğitsel bir boyut olmaz ise bu yerler, toplama 
kampına benzer bir yapıya dönüşür. Böylesi bir durumun ıslah edici 
işlevinden çok girift birçok bireysel ve sosyal soruna kapı aralayacağı uzak 
ihtimal değildir. Belirtildiği üzere cezaevinin en önemli fonksiyonu, bir 
yandan insanları alıkoyarken diğer yandan eğitilmelerine ve topluma 
yeniden kazandırılmalarına katkıda bulunmaktır. (Coyle, 2002, s. 15-16). 

Cezaevinde görevli olan personelin öncelikli bilmesi gereken şey de sorunları 
başlamadan önlemenin var olduktan sonra çözmekten daha iyi olacağı 
bilincinde olmalarıdır. Esasında bu durum dinamik güvenlik unsurunun 
yararını belirtse de (Coyle, 2002, s. 70) cezaevi din eğitiminin problemleri 
önleme hususundaki katkısına da önem atfetmektedir. Zira dinî rehberlik 
hizmeti alan bir mahkûm, sorunun merkezinde olmaktan çok sorunun 
doğmasına engel oluşturan zihnî ve kalbî bir formasyona sahip bireydir. 
Çünkü yetişkin eğitimi, hem teorik bilgiyi hem de fiilî bir tatbiki bir araya 
getirebilmektedir. Bilişsel düzeyi geliştirilen bir mahkûmun kalbî ve estetik 
boyutunun bundan etkilenmemesi bu açıdan kaçınılmazdır.

Bu nedenle cezaevinde mahkûmun tutukluluk süresinden azami ölçüde 
olumlu kazanımlar elde etmesi sağlanmalıdır. Cezaevinde elde ettiği 
deneyim ile tahliye sonrası toplum içerisinde karşılaşacağı tecrübenin 
doğrusal bir ilişkisi kurulmalıdır. Bu hedefe ulaşmanın yolu da mahkûmun 
cezaevi olanaklarından ne derece faydalanabileceğinin plan ve programın 
belirlenmiş olmasıdır. Bu sayede mahkûmun, hem bir nevi kontrolsüz ve boş 
durması önlenecek, hem de belli bir amaca hizmet edecek kazanımlar 
kendisine yüklenecektir. Teknik ve meslekî edinimler, okuma yazma kursları, 
kültürel ve sanatsal programlar gibi faaliyetlerin yanında dinî bilgilendirme 
ve doğru düşünme mekanizmasının sağlanması, iyiye gidişi hızlandırıcı bir 
adım olacağı gibi tahliye sonrası mahkûmun işine yarayacak becerileri, 
bilişleri ve değer içerikli yeterlilikleri edinmesine katkı sağlayacaktır. (Coyle, 
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2002, s. 85). 

Şu halde yeniden sosyalleştirme, tutuklu ve hükümlünün, gelecekte sosyal 
sorumluluk içerisinde suça karışmadan yaşamını sürdürecek bilinci 
kazanmasını sağlayan gayretlerin toplamıdır. (Demirbaş, 2003, s. 204’ten 
aktaran Yakışır, 2006, s. 31). Yeniden sosyalleştirme, mahkûmların zihinsel ve 
bedensel sağlıklarını korumak veya yeniden kazanmak için alınması zorunlu 
bütün önlemlerdir. Bu sayede onların, topluma uyum içerisinde dönüşlerini 
sağlamayı ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeyi amaç edinmektedir. 
Bunun için ana hedef, sosyal uyumu ve düzeni bozan ve kanunları ihlal eden 
bireyleri kanuna uyan, uzlaşıyı benimsemiş şahıslar haline dönüştürmektir. 
Kısacası sosyalleştirme, kişileri suça iten nedenleri tespit edip ortadan 
kaldırmayı hedeflediği gibi suçluları rehabilite ederek toplumsal bir gayeye 
de hizmet etmektedir. (Yakışır, 2006, s. 32).

Bunun yanında cezaevinde bireylerin boşa zaman geçirmesi veya sadece 
alıkonulmaları, olumsuz düşüncelerin oluşmasına, negatif hayal kurmalarına 
veya düşsel tasarımlar üretmelerine neden olmaktadır. Böyle bir durum, 
bireyi duygusal ve zihinsel anlamda yorduğu gibi zamanla olumsuz 
duyguların davranışa dönüşmesine de sebebiyet vermektedir. Cezaevinin asıl 
işlevi ise mahkûmun sadece “yatmasına” izin vermeksizin onu çalışmaya, 
üretmeye, öğrenmeye ve gelişmeye yönlendirerek bilişsel ve edimsel olarak 
zenginleştirmektir. Anlaşılan o ki uzun süre hapiste kalan birinde oluşacak 
ani ve olumsuz duygu değişimlerinin önüne geçebilmek için uzman birinin 
onları dinlemesi, onlarla konuşması gerekmektedir. Çünkü konuşacakları ve 
kendilerinin dinleyen güven birinin olması mahkûmu rahatlatmakta ve 
dinginleştirmektedir. (Yılmaz, 2012, s. 91-92). Bu işlevi gaye edinen manevî 
danışmanlık hizmeti, bir yönüyle mahkûm ile hayat arasındaki organik bağı 
sağlamlaştırma çabasıdır.

Bu doğrultuda cezaevinde istihdam edilen toplumsal modeller aracılığıyla 
hükümlü ve tutuklularda istenilen davranış değişikliği şu hususlardan 
müteşekkildir. (Yılmaz, 2012, s. 92).

1. Olumlu davranışlarının ortaya çıkarılması
2. Yeni olumlu davranışların kazandırılması
3. Olumsuz davranışların giderek söndürülmesidir.
Bunun için kurum içerisinde görev yapacak olan personelin özellikle de 
manevi danışmanlık hizmetini yürütecek şahsın iyi bir gözlemci ve de iyi bir 
dinleyici olması gerekmektedir. Gözlem sayesinde bireysel yetiler ve sorunlar 
tespit edilerek nelerin çözülmesi ve kazandırılması gerektiği belirlenirken; 
etkili dinlemeyle oluşan güven ortamıyla da mahkûmun çeşitli etkinliklere 
yönlendirilmesi sağlanabilecektir. (Yılmaz, 2012, s. 92) Güven ve gözlem 
faktörü de en nihayetinde cezaevi eğitsel ve sosyal faaliyetlere bireylerin 
yönlendirilmesinde tutarlı ve doğru adımların atılmasına imkân tanıyacaktır. 

SONUÇ 

Manevi danışmanlık, ceza infaz süresince ve tahliye sonrasında mahkûmun 
sosyal uyumlu bir bilinç ve davranış kazanımını hedefleyen dinî içerikli 
eğitsel faaliyetlerdir. Cezaevi vaizleri tarafından yürütülen ve Diyanet İşleri 
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Başkanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortak protokolü ile resmî bir kimlik 
kazanan rehberlik hizmeti, mahkûmu rehabilite/iyileştirme etmeyi amaç 
edinmektedir. Bu yönüyle ceza infaz kurumlarının sadece cezalandırma 
alanları olmadığı aynı zamanda sistemli ve programlı bir şekilde zihinsel, 
duygusal ve edimsel bir gelişme ve değişmeyi hedef edinen güvenlik 
mekânları olduğu söylenebilir. Çünkü cezaevi güvenliği, fizikî güvenlik 
unsurlarıyla dinamik güvenlik bileşenlerinin birlikteliğinden oluşmaktadır.  
Manevi danışmanlık hizmeti dinamik formuyla mahkûmun sadece 
cezaevinde kaldığı süre içerisinde bir iyileşme ve gelişmeyi içermemektedir. 

Danışmanlık hizmeti, hayat boyu devam edecek bir iyileşmenin ve 
sosyalleşmenin temel dinamiklerini barındırmaktadır. Bunun için de dinî ve 
ahlakî ilkeler ile millî bilincin ve de temel insanî değerlerin mahkûmlara 
kazandırılması gerekmektedir. Bu şekilde bir kazanımın sosyalleşmeyi daha 
hızlı ve etkili sağlayacağı, suça karışmış olan birey ile toplum arasındaki 
organik uyumun tutarlı ve doğru bir şekilde tesis edeceği söylenebilir. Zira 
cezaevinde gerekli sosyalleşme sürecini tamamlayamayan bireylerin 
doğrudan toplumsal alan ile karşılaşması bir uyum sorununu beraberinde 
getirmekte bu da yeniden dönüşlerin oranını artırmaktadır. Şu halde alanında 
uzman görevlilerce sunulacak manevi rehberlik hizmetlerinin, suç işlemeyi 
önleyici, cezaevinde ve tahliye sonrasında yaşam kalitesini ve yaşama 
bağlılığı artırıcı bir işlevi olduğu belirtilebilir. Neticede bütün eğitsel ve sosyal 
uyuma yönelik faaliyetlerin ve de meslekî eğitim programlarının temel 
hedefi, mahkûmun kendisiyle, toplum ile ve varlıkla olan ilişkisini değerler 
ve ödevler üzerine yeniden düzenlemek üzerinedir.
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