Afganistan’a i birli¤i ziyareti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan
İpek, beraberindeki heyet ile Afganistan'a bir
ziyaret gerçekleştirdi. 19-26 Mart 2004 tarih
leri arasında yapılan ziyarete Genel Müdür
İpek'in yanısıra Teknik İşler Dairesi Başkanı
Haydar Çiftçi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Necati Nursal
katıldılar. Genel Müdür İpek ve beraberinde
ki heyet, Afganistan’da Adalet Bakanı Abdul
rahim Kerimi tarafından kabul edildi. Yapı
lan ikili görüşmelerde Afganistan cezaevi
sisteminin modernize edilmesi için işbirliği
yapılması kararlaştırıldı.
			 •Haberi Sayfa 2’de

YMEDD’de
yeni dönem
Yargı Mensupları Eşleri Daya
nışma Derneğinin yapılan 5. ola
ğan genel kurul toplantısı sonucun
da oluşan yeni yönetim göreve
başladı. 23.03.2004 tarihinde ger
çekleştirilen olağan genel kurulda
görev dağılımı şu şekilde oluştu:
Başkan Gülten Çiçek, Başkan Yar
dımcısı Aynur Kasırga, Sekreter
Zehra Demircioğlu, Sekreter Yar
dımcısı S. Neriman Güney, Muha
sip Nilüfer İpek ve Muhasip Yar
dımcısı Füsun Ergen, Üyeler Nur
sel Kürtül, Şenel Yıldız ve Şengül
Eralp.
•Haberi Sayfa 2’de

Dünya kadınlar
günü kutlandı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
cezaevlerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. •Haberi 7’de

Bandırmada
deprem konferansı

M Tipi Kapalı Cezaevinde
“Deprem ve Temel Afet Bilinci” konulu konferans gerçekleştirildi. • 8’de

Cezaevinde vizyondaki
filmlere büyük ilgi

Ankara 1 Nolu F Tipi Kapalı
Cezaevinde kapalı devre video sistemi
ile tutuklu ve hükümlüler vizyondaki
filmleri izleme imkânına kavuştu.
• Haberi 7’de

Çanakkale Zaferi
kutlandı

18 Mart şehitler günü ve Çanakka
le Deniz Zaferinin 89. yılı cezaevlerin
de kutlandı.
• Haberi 8’de

Edirne F Tipinden
örnek sergi

Gerçekleştirilen ziyarette, Genel Müdür İpek, Afganistan Adalet Bakanı Kerimi’ye
Adalet Bakanlığımızın gümüş işlemeli çini tabağına yapılmış amblemini ve
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü flamasını takdim etti.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde
imal edilen ürünlerden oluşan “El
Sanatları Sergisi” Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan İpek tarafından
açıldı.
Tutuklu ve hükümlülerin ortaya
koydukları çini tabak ve vazolar, yağlı
boya tablolar, kuru pastel resimler, bakır
işlemeciliği, halı ve kilim ile ağaç ve
biblo maketlerden oluşan toplam 422
eser, 10 Martta Devecihan Kültür
Merkezinde açılan sergi ile Edirneliler’in
beğenisine sunuldu. • Haberi Sayfa 2’de

Kütahya Cezaevinden muhteem sergi

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği sergide zaman zaman izdiham yaşandı.

Kütahya E Tipi KapalıAçık Cezaevinde tutuklu ve
hükümlülerce yapılan çeşitli
türdeki çini ürünlerinden
oluşan "El Sanatları Sergisi"
İstanbul'da açıldı.
9 Nisan'da Bakırköy
Belediyesi Kültür ve Sanat
Merkezinde gerçekleştirilen
sergide tabak, vazo, sürahi
gibi birbirinden güzel ürün
ler satışa sunuldu. Vatandaş
ların büyük ilgi gösterdiği
sergide yaklaşık 16 bin eser
görücüye çıktı.

Serginin açılışını Müste
şar Yardımcısı Mehmet
Mutlu ile birlikte yapan
Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Kenan İpek, önce
likle hedeflerinin tutuklu ve
hükümlülerin sosyalleştiri
lerek toplumla yeniden
bütünleştirilip uyumlu ve
üretken bir kişi haline geti
rilmesi olduğunu belirtirken,
bu doğrultuda ceza infaz
kurumlarında eğitim ve iyi
leştirme faaliyetlerine hız
verildiğini söyledi.
• 2’de

‹stanbul C‹KPEM’de e¤itim heyacan›
4769 sayılı Ceza İnfaz Kurum
ları ve Tutukevleri Personeli Eği
tim Merkezi (CİKPEM) Kanunu
ile kurulan İstanbul Bölge Eğitim
Merkezi, ilk grubun hizmet içi eği
tim programına alınmasıyla hizme
te açıldı.
İstanbul ve çevre illerden gelen
108 infaz ve koruma memurunun
katılımıyla başlayan 1.dönem hiz
met içi eğitim programı dolayısıyla
Eğitim Merkezi Konferans Salo
nunda tören düzenlendi. •2’de

Hizmete
açılan eği
tim merkezi,
Ceza İnfaz
Kurumları
ve Tutukev
leri perso
nelinin eği
timi açısın
dan büyük
önem taşı
yor.

Tahliye sonras› korumada yeni sistem
Cezaevinden tahliye olan
kişilerin, topluma rehabilite edi
lerek dönmeleri için, Tahliye
Sonrası Koruma Hizmetleri ola
rak yürütülen eğitim faaliyetleri
taşraya yayılıyor. Bu hizmeti
yürüten Tahliye Sonrası Koru
ma Şubesi, taşrada koruma ve
danışma kurulu olarak oluşturu
lacak yerel birimlerle, hem
yerinde hem de zamanında hiz
met yapma imkânına kavuşu
Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Celik yor. Bu doğrultuda pilot olarak

belirlenen Kırşehir, Kütahya,
Nevşehir, Bursa, Erzurum,
Nazilli ve Mardin E Tipi Kapa
lı, Ünye M Tipi Kapalı, Şanlıur
fa Açık, İzmir Buca KapalıAçık ve Giresun Kapalı-Açık
Cezaevlerinden gelen Sosyal
Çalışmacı, Psikolog ve öğret
menler iki günlük eğitime tabî
tutuldu.
30-31 Mart'ta Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri Anka
ra Personel Eğitim Merkezinde

Tetkik Hâkimleri Orhan Arslan
ve Mustafa Saldırım, Tahliye
Sonrası Koruma Şubesi Sosyal
Çalışmacısı Sibel Büyüktopçu,
Eğitim Birimi Şube Müdürü
Tülay Çelebi, Çocuk Gözetim
ve İyileştirme Şubesi Psikologu
Aygül Nalbant'ın katılımıyla
gerçekleştirilen eğitim progra
mının açılış konuşmasını Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardımcısı Abdullah Çelik yap
tı.
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Afganistan’a i birli¤i ziyareti
Baştarafı 1. sayfada
Ziyarette, Genel Müdür
İpek, Afganistan Adalet
Bakan Kerimi'ye Adalet
Bakanı Cemil Çiçek'in
selam, sevgi ve iş birliği
mesajını iletti. Yapılan top
lantıda Bakan Yardımcısı
Kasım Haşim Zay da hazır
bulundu.
Bakan Kerimi Türki
ye’nin bölgesinde önemli
bir devlet olduğunu, Gazne
liler, Harzemşahlar, Timur
ve Selçuklular gibi devlet
lerin himayesinde ortak bir
tarihi ve kültürü paylaştığı
mızı, son 20 yılda Rus işga
line karşı verilen savaş ile
ülkede yaşanan iç savaş
nedeniyle ülkesinin bilim
sel ve teknolojik gelişme
lerden geri kaldığını, bu
yüzden Afganistan’ın yeni
den yapılandırılması çerçe
vesinde hukuk ve cezaevle
ri alanında Türkiye’nin des
teğine ihtiyaç duyduklarını
bel irtm işl erd ir.
Gen el
Müdür Kenan İpek de,
Bak anl ığ ım ızc a
kard eş

Afgan halkına gereken des
teğin verileceğini, kısa
vadede bir grup Afgan
cezaevi personelinin Anka
ra Eğitim Merkezimizde 2
aylık bir kursa tabi tutula
rak eğitimci olarak yetiştiri
leceğini, kursun son hafta
sında Cezaevleri İdaresi
Başkanının da Türkiye’ye
davet edileceğini, cezaevle
ri ve adliye binaları alanın
da Teknik İşler Dairemizin
gerekli proje desteğinde
bulunacağını dile getirmiş
tir.
Ziyaret çerçevesinde
Genel Müdür İpek, berabe
rindeki heyet ile Türki
ye'nin Kabil Büyükelçiliği
ni, Afganistan Adalet
Bakanlığını, Cezaevleri
İdaresi Başkanlığını, Kabil
Tutukevini, Kabil Çocuk
Islahevini, Poli Cherki
Kapalı Cezaevini, Pervan
Kapalı Cezaevini, Logar
Kapalı Cezaevini ve Kabil
Adliyesini ziyaret etti.
Genel Müdür İpek ve bera
berindeki heyet onuruna

Afganistan Adalet Bakanı
Kerimi tarafından akşam
yemeği verilirken, buna
karşılık Türkiye'nin Kabil
Büyükelçiliğinde yemek
daveti gerçekleştirildi.
Bilindiği üzere, 2-9
Nisan 2003 tarihlerinde
ülkemize bir ziyarette bulu
nan Afganistan Adalet
Bakanı Sayın Abdulrahim
Kerimi ve beraberindeki
heyet tarafından 3 Nisan
2003 tarihinde Adalet
Bak anl ığ ınd a
yap ıl an
görüşmelerde, Afganistan
cezaevi sisteminin moder
nize edilmesi için gerekli
ihtiyaçların tespiti, cezaevi
personelinin eğitimi ve yeni
cezaevi projelerinin temin
edilmesi gibi alanlarda yar
dım sağlamak üzere ülke
mizden bir uzman heyetin
bu ülkeye giderek gerekli
temas ve incelemelerde
bulunması ve başlatılması
muhtemel işbirliği alanları
nın belirlenmesi hususunda
mutabakat sağlanmıştı.

Serginin
açılış
kurdelesini
Genel
Müdür
Kenan İpek
ve Edirne
Valisi Fahri
Yücel
birlikte
kestiler.

Edirne F Tipinden örnek sergi
Baştarafı 1. sayfada
Ziyaretçiler tarafından büyük ilgi
gören serginin açılışına Ceza ve Tevki
fevleri Genel Müdürü Kenan İpek,
Edirne Valisi Fahri Yücel, Genel Müdür
Yardımcısı Abdullah Çelik’in yanısıra,
Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Yılmaz,
Garnizon Komutanı Tümgeneral A.
İhsan Gürcihan, diğer kurum ve kuru
luşların temsilcileri, hâkim ve savcılar,
Edirne Kapalı ve Açık Cezaevi müdür

Yarg› Mensuplar› Eleri Dayan›ma
Derne¤inde yeni dönem
Baştarafı 1. sayfada

Yapılan olağan genel kurul ardından
Dernekteki çalışmalara hız verildi. Yardıma
ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlar belirlenerek,
bu konuda gerekli çalışmalara başlandı.
Dernek Başkanı Gülten Çiçek, yaptığı
açıklamada derneğin tüzüğü gereğince bu
güne kadar sadece kadınlara ve çocuklara
yardımda bulunduklarını, bu yüzden talepte
bulunan erkeklere yardım edemediklerini
ifada ederken, ancak bunu en kısa zamanda
çözeceklerini söyledi. Çiçek, "Çok yakın
zamanda olağanüstü genel kurul düzenleye
rek derneğimizin tüzüğünde gerekli değişik
liği yapacağız. Böylece erkeklere de yardım
etmek istiyoruz." dedi.
2003-2004 eğitim ve öğretim dönemin
de 337 öğrenciye burs veren Dernek, 2004
yılı başından beri yapılan burs başvurularını
değerlendiremiyordu. Bu talepleri karşıla
mak için yoğun bir uğraş veren Dernek
yöneticileri, genel kurulda alınan bir kararla
gerekli şartları taşımaları halinde bu öğren
cilere de burs verileceğini açıkladı.
Çok sayıda kişi ve kuruma yardım
etmek için çalışan Dernek yöneticileri, mad
di kaynak için de faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu doğrultuda 22-23 Mayısta Ankara Hâki
mevi’nde kermes açılacak. Kermeste, çeşitli
illerden ve Cumhuriyet Başsavcılıklarından
gelecek yiyecek, giyecek ve her türlü yöre
sel ürünlerin satışı yapılacak. Bu arada,
Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevinde
bulunan bayanlara otomatik çamaşır maki
nesi ile el sanatları imalatı için malzeme
yardımı yapıldı. Buradaki bayan tutuklular
tarafından yapılacak hediyelik eşyaların da
kermeste satışa sunulacağı ifade edilirken,
Dernek Başkanı Gülten Çiçek çalışmaların
dan dolayı cezaevi müdürü ve personeline
teşekkür etti. Ayrıca, Edirne adlî yargı men
supları ve eşlerince gerçekleştirilen çayda
toplanan 1.202.000.000-TL. ve Sivas Cum
huriyet Başsavcısı Fatih Özdemir'in topladı
ğı 3.723.250.000.-TL. tutarındaki bağışın
dernek hesabına yatırıldığı vurgulandı.
Bu güne kadar birçok cezaevinde bayan
lar için atölye kurulmasına vesile olan Der
nek, başka cezaevlerinde de bu yöndeki
çalışmalarını sürdürüyor. Bandırma M Tipi
Kapalı Cezaevinde bayanlara yönelik atölye

Yönetim Kurulu: Başkan Gülten Çiçek, Başkan Yardımcısı Aynur Kasırga, Sekreter Zehra
Demircioğlu, Sekreter Yardımcısı S.Neriman Güney, Muhasip Nilüfer İpek ve Muhasip Yardımcısı
Füsun Ergen, Üyeler Şengül Eralp, Şenel Yıldız ve Nursel Kürtül

kurulmak üzere 17.000.000.000.-TL., Kırşe
hir E Tipi Kapalı Cezaevinde ahşap boyama
ve dikiş kursu faaliyetlerinde kullanılacak
malzemelerin alımı için 1.500.000.000.-TL.
gönderildiği açıklandı.
Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma
Derneği Başkanı Çiçek, bayan tutuklu ve
hükümlülere yönelik kurdukları iş atölyele
rinin sayısını artırmak istediklerini, bu
konuda Cumhuriyet Başsavcılıklarından
gelecek taleplerin değerlendirileceğinin altı
nı çizdi. Çiçek, desteklerini esirgemeyen
tüm yargı mensuplarına katkılarından dolayı
teşekkür etti.

Tutuklu bayanlardan
teşekkür

Yargı Mensupları Eşleri Dayanışma
Derneği Başkan ve üyeleri, geçtiğimiz ay
Ankara Merkez Kapalı Cezaevinde bulunan
bayanları ziyaret etmişler, bayan koğuşuna
çamaşır makinesi, ihtiyaç sahiplerine giysi
ve el sanatları ürünleri imalatı için malzeme
yardımında bulunmuşlardı. Söz konusu
yardımlar nedeniyle tutuklu bayanlar,
Sesleniş aracılığıyla Dernek Başkanı Gülten
Çiçek ve üyelerine teşekkür ettiler.

leri ile cezaevi personeli katıldılar.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan İpek, yaptığı açılış konuşmasın
da ceza infaz kurumlarında asayişin
sağlanması ile eğitim ve iyileştirme
faaliyetlerinin yoğunlaştırıldığını belir
terek, “Edirne F Tipi Kapalı Cezaevine
ait çeşitli iş kollarında imal edilen ürün
ler karşılığında hükümlü ve tutuklulara
ücret ödenerek, onların sigortaları yapıl
maktadır.” dedi.

‹stanbul C‹KPEM’de
e¤itim heyacan›
Baştarafı 1. sayfada
16 Mart 2004 tarihinde saat 10.00’da
gerçekleştirilen törene; Eğitim Merkezi
Müdürü İbrahim Konuk, Müdür Yardımcı
sı Fikret Seçen, Bahçelievler Kaymakamı
Turhan Ayvaz, Bakırköy Cumhuriyet Baş
savcısı Mustafa Adagül, Bakırköy Adlî
Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Lütfi
İşbulan, Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı
Vekilleri Durmuş Yargı ve İsmail Kurt,
Kadıköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili Tay
fun Balyemez ve Cumhuriyet Savcıları
Zihni Doğan, Metin Şentürk ile ilçedeki
bazı kamu kurum ve kuruluşlarından yöne
ticiler katıldılar.
Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim
Konuk yaptığı açılış konuşmasında, amaç
larının ceza infaz kurumları ve tutukevle
rinde çalışan personele görevlerini en iyi
biçimde yapabilecekleri bilgi, beceri ve
davranışı kazandırmak olduğunu söyledi

Kütahya Cezaevinden muhteem sergi
Baştarafı 1. sayfada
Genel Müdür İpek, ceza infaz kurum
larında; mesleği olmayanların meslek
edindirme kurslarına tabî tutulduklarını,
mesleği olanların ise mesleğine uygun
bir iş kolunda çalıştırıldığını, bunun kar
şılığında tutuklu ve hükümlülere günlük
4.000.0000.-TL. ücret ödendiğini hatır
lattı.
Cezaevlerinde bu faaliyetlerin yerine
getirilirken ilgili kamu kurum ve kuru
luşları, özel sektör ve sivil toplum örgüt
lerinin katkılarının çok önemli olduğunu
vurgulayan Genel Müdür İpek, özel sivil
toplum örgütlerinin hükümlülere ceza
evinden çıktıktan sonra da katkı sağla
ması gerektiğini, bu yüzden daha çok
katkı beklediklerini kaydetti.
Genel Müdür İpek, tutuklu ve
hükümlerin el emeği ürünlerden oluşan
bu serginin açılmasından büyük mutlu
luk duyduğunu bildirirken, "başta Cum
huriyet Başsavcımız ve cezaevi müdürü

müz olmak
üzer e
tüm
cezaevi çalı
şanl ar ı
ile
tut ukl u ve
hük üml ül er i
kutl uy or um.
Ayrıca sergi
nin açılma C.T.E. Gn. Md. Kenan İpek
sında katkıla
rını esirmeyen kurumlarımıza teşekkür
ediyorum."dedi.
9-18 Nisan tarihleri arasında açık
kalan serginin açılışına Adalet Bakanlığı
Müsteşar Yardımcısı Mehmet Mutlu,
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Rüç
han Akıncıoğlu, İstanbul Emniyet Müdü
rü Celalettin Cerrah, İstanbul İl ve İlçele
rinden çok sayıda Cumhuriyet Başsavcı
sı, Cumhuriyet savcıları, hâkimler, diğer
bir çok kurum ve kuruluşlardan yönetici
ler, Kütahya İlindeki çeşitli kurum ve
kuruluşlarından yetkililer katıldılar.
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Son Çağrı

Ilık nefesinle etrafı kuşat,
Rehberler şaşırıp, can yılmadan gel.
Bir bataklıktayım, elini uzat,
Tuttuğum son dal da kırılmadan gel!
Gölgeler çıldırmış, bakışlar korlu,
Mesafeler uzak, engeller zorlu,
Müjdenle aydınlat ışıksız yolu.
Geçitlere tuzak kurulmadan gel!
Çıkmaz sokaklara kapı arala,
Zalime yüz verme, mazlumu kolla,
Doruklar üstünden bir haber yolla,
Umut güvercinim vurulmadan gel!
Her öğün sunulan dinmez ağrıdır.
Bu yerde tek hedef yiğit bağrıdır.
Gecikme, belkide bu son çağrıdır,
Güvendiğim dağa kar dolmadan gel!
Nazif Ay
Tavşanlı Kapalı Cezaevi

Cezaevim Yenilendi

Bilemezsin

Uçan kuşların seslerindeki ahengi,
Altın güneşin doğuşundaki güzelliği,
Bir bebeğin gülüşündeki masumiyeti,
Bir çiçeğin yaprağındaki serenliği,
Mapus olmadan bilemezsin dostum.
Bir sokakta başıboş gezmenin hafifliğini,
Denizin gök mavisi renginin güzelliğini,
Bir dosttan alınan mektubun sevincini,
Mapus olmadan bilemezsin dostum.
Aile denen ulvî birliğin değerini,
Her an önünden akıp giden zamanın
			
kıymetini,
Bir kızın ellerindeki ürkek ve utangaç
		
titreyişin özlemini,
Ha bir de hayat denen muammanın ta
			
kendisini,
Mapus olmadan bilemezsin arkadaş.
Mehmet Doğan Bozkurt
E Tipi Kapalı Cezaevi
Adıyaman

Cezaevi derler aslında değil
Eğitim yeridir artık burası
Zalimin zulüm ettiği değil
Adam edildiği yerdir burası

V ÖZLÜ SÖZLER V

Ezilen yok artık kalmadı ezen
Vallahi yıkıldı o eski düzen
İnsan haklarına saygı gösteren
Memurun olduğu yerdir burası
Lütfen arkadaşlar bizler mahkûmuz
Elbet az da olsa biz de suçluyuz
Nasıl olsa birgün özgür oluruz
Dışarıda herkesin vardır yuvası
İnsanlığı öğrenecek yerdir burası

“Düşünme, en tehlikeli düş
manım kim diye,
Sana senden daha tehlikeli
düşman bulamazsın.”

Gönderen: Metin Ünsal
Manisa Kapalı Cezaevi

“Kitapsızlık; kör, sağır ve dilsiz
yaşamaktır.”

Ahmet Köse/Burdur Kapalı Cezaevi

                       Seneca

M.Doğan Bozkurt
Adıyaman Cezaevi

V BULMACA V
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Karaca, yağız - Kent, site .
Numaranın kısa yazılışı - Üye - Baryu
mun simgesi 7. Naz, cilve - Cet 8. Bir nota
Yukardan Aşağıya :
1. Alış veriş yapılan büyük dük - Yüce, ulu - Bir tür cetvel 9. Bir nota kan 2. Elbiseleri düzlemek için kul Üzüntü karşıtı - Satrançta bir taş 10. Kek
lanılan alet - Ana, temel 3. Yürü,
liğin boynondaki halka - Teşhis 11. Türk
kelimesinin ikinci hecesi - Itırlı bir
sinemasında bir artist.
bitki - En küçük askeri birlik 4. Eski
dilde tahıl ölçeği - Yer gösterirken
Yalçın Özdemir
kullanılan söz - Tersi bir organımız 5.
Burdur Kapalı Cezaevi
Zeybek - Kabaca işte burada 6.

Sayfa 3

Eğer
O kadar da önemli değildir
bırakıp gitmeler. Arkalarında dol
durulması mümkün olmayan boş
luklar bırakılmadıysa eğer... Utanı
lacak bir şey değildir ağlamak, göz
yaşı yürekten süzülüp gidiyorsa
eğer... Yüz kızartıcı bir suç değildir
hırsızlık, çalınan birinin kalbiyse
eğer... Daha çabuk unutulurdu belki
su sızdırmayan sarılmalar, kara
sevdayla sarıp sarmalanmasalardı
eğer... Yerini başka şeyler alabilirdi
uzun gece sohbetlerinin, gizemi
yudum yudum paylaşılmasaydı
eğer... Su gibi akıp geçerdi zaman,
beklenen sonunda gelecekse eğer...
Rengi bile solardı düşlerdeki saçla
rın zamanla, tanımsız kokuları yas
tıklara yapışıp kalmasaydı eğer... O
büyük, o görkemli son, ölüm bile
anlamını yitirirdi yaşanılası her şey
yaşanmış olsaydı eğer... O kadar da
çekilmez olmazdı yalnızlıklar, son
umut ışığı da sönmemiş olsaydı
eğer... Bu kadar ısıtmazdı belki de
bahar güneşleri, her kaybedişin
ardından hayat yeniden başlama
saydı eğer...

Kahvaltıdan önce sigaraya
sarılmak şart olmazdı belki de, dev
bir özlem dalgın okumasaydı
eğer... Anılarda kalırdı belki de
zamanla ince bel, namussuz çay
bile ince belli bardaktan verilme
seydi eğer... Issız bir yuva bile cen
nete dönüşebilirdi belki de, sıcak
bir gülüşle ısıtılsaydı eğer... Yoksul
düşmezdi yıllanmış şarap tadında
ki şiirler, kulağına okunacak biri
olsaydı eğer... Gerçekten boynunu
bükmezdi papatyalar, ihanetten
onlar da payını almasaydı eğer...
Issızlığa teslim olmazdı sahiller,
kendi belirsiz kıyılarında gezinti
lerle avunmaya kalkmamış olsaydı
eğer... Sen gittikten sonra yalnız
kalacağım, yalnız kalmaktan kork
muyorum da, ya canım ellerini
tutmak isterse, evet sevgili, kim
özlerdi avuç içlerinin ter kokusu
nu, kim uzanmak isterdi ince par
maklarına, mazilerinde görkemli
bir yaşanmışlığa tanıklık etmiş
olmasalardı eğer..
Selçuk Çelikyiğit
Hayrabolu Cezaevi

Kılavuz

Gardiyan

İyi adam, sağlam karakterde olan, iyi
düşünen, iyi duygulara sahip, iyi hareket
eden iyi niyetli insandır. Ruhunu eğittiği
içindir ki bir takım zararlı davranışlar
dan, zaaflardan uzaktır.
İnsanların büyük çoğunluğunun
ruhuna yeni bir biçim vermek güçtür.
Ama kendimizi yükseltmek her zaman
elimizdedir
Kendimizi fikren, ruhen yükseltir
sek, bağlı bulunduğumuz toplum da
yükselir. Dürüst ve çalışkan isek toplu
mumuz da sağlıklıdır.
Kişisel gayretlerimizle çevremizi
olumlu etkileyebiliriz. Maddi ve manevi
yardımlar, küçüklerimize sevgi ve anla
yış, büyüklerimize saygı göstermek,
çalışarak, okuyarak, öğrenerek bildikle
rimizi öğreterek, sözlerimizle, hareketle
rimizle huzur ve ahenk yaratmalıyız.
Kural ve kanunlara uymayı, içinde yaşa
dığımız kurumun hayatı kolaylaştıran,
güvenliğimizi sağlayan disiplinine
uymayı prensip edinerek çevremizdeki
lerin de etkilenmesini sağlayarak huzu
rumuzu korumalıyız. Rahatımız ve
güvenliğimiz için yaşadığımız kurumla
uyumlu, saygılı, duyarlı olmalıyız.
Okuma alışkanlığı kazanarak, geliş
tirerek, kendimizi eğitebiliriz. Böylece
işlerimizin, kaprislerimizin esiri olmak
tan kurtulabiliriz.
Aklımızın bilinçli “kılavuz”luğu
altında eğitimin, iradenin ve vicdanın
kurtarıcı ışığına sığınabilir, basit çıkarla
ra kapılmaya, önce kendimize dolayısı
ile içinde yaşadığımız topluma zararlı
olmaktan sakınabiliriz.
Son söz Haeckel’den: “Aklın ve
ilmin üç büyük düşmanı vardır. Fenalık,
cahillik, tembellik”

İçtiğim suyun rengine,
Soğuk ellerim kelepçe içinde,
Attığım voltanın her metresinde,
Gözlerim yaş dolar ağlarım be gardiyan.

M.Fatih Bilen
Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevi

Dört duvar arasında günleri sayarım.
Çaresiz derdime derman ararım.
Sıkıldıkça avluda volta atarım.
Teselliyi tesbihimde ararım be gardiyan.
Açılınca mazgal dört gözle,
Gardiyana bakarız,
Bir haber var mı diye sorarız,
Gülümser be bize gardiyan.
Teoman Erkol
E Tipi Cezaevi/Mersin

Tebrik
İstanbul Kapalı Ceza
ve Tutukevinde bulunan
Ayhan Güven, Bülent Koca
man ve Volkan Topuk evlen
mişlerdir.
Kend il er in i
tebr ik
eder, mutluluklar dileriz.
Geçen sayıdaki
bulmacanın çözümü
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Özgürlük

Çağlar Kaya
Burdur E Tipi
Kapalı Cezaevi

Kadın
Umutlarımı sen yıktın kadın.
Hayallerimi benden aldın,
Hiç ummadığım adamlara sattın,
Beni sen yıktın kadın.
Çaresiz bıraktın,
Kelimelerinle beni attın,
Umutlarımı aldın,
Bir anda beni yıktın kadın.
Ben unuttum, sende unut geçen günleri,
Tekrar hatırlatma bana eski günleri,
Seveni, sevileni, sevgi kelimesini,
Sevip de ızdırap çekeni ben bilirim kadın.
Ben unuttum sende unut.
Hayallerimi yıkma, beni benden alma,
Alıp da uzaklara kaçma,
O zaman yıkılırım kadın.
Hüseyin Uzun
Sandıklı Kapalı Cezaevi

Yaşadığımız süre içerisinde hayattan ne umduk ne
bulduk? Bir bakın, belkide kıymetini bilemediğimiz
bir hazine saklı bir köşesinde. Belki de size verilenin
ne olduğunu size verildiğinde anlamadınız. Belki de
size verilecek olanın ne olduğunu, hayata iyi bakma
dığınız için göremiyorsunuz.
Kaç kere, yaşadığımız anın değerini bilmediğimiz
için geleceği reddetmişizdir. Değerini bilmediğimiz
her an, bizi başka bir hayata mahkum eder. Sonra da
kaybettiğimiz geçmişe isyan ederiz zaman zaman.
Hayattan ne istedik ne bulduk? 15 yaşındayken
gökyüzüne bakarak yapayalnız hayeller kurdum. On
yıl sonra, yirmi yıl sonra ne olacak diye düşündüm.
On yıl sonra baba olacağım hiç aklıma gelmemişti.
Zaten o anda da gelmesi mümkün değildi. Aradan yıl
lar geçti. Geleceğimi merak ederek izledim. Hep mut
luluk ve başarı bekledim. İkisinide bulduğum zaman
lar oldu, ikisinide kaybettiğim zamanlar oldu.
Hayatla dalga geçtiğim anlar oldu, hayatın da
benimle... Hayal kurmaktan bile korktuğum günler
oldu. Bazen, geçmişi unutmayı, geleceği merak etme
meyi düşündüm. İnsan yalnızken hep geleceğini
düşünür ve hep gelecek hakkında iyi hayaller kurar.
Ama hiçbir zaman kötüyü düşünmez insanoğlu, ola
cakları bilmediğinden olsa gerek. Babam beni ilkoku
la yazdırdığında geleceği mutlu ve umutlu olsun diye
dua etmişti. Ortaokul ve liseden sonra üniversiteye
gitmeden ticaretin içinde buldum kendimi. Evlendim
ve mutlu bir yuvam oldu. Hep, insanlar için iyi ve
yapıcı düşündüm ve davrandım. Başarılı da oldum
zaman zaman. Dostlarımın bana danıştıkları, akıl
aldıkları anlar oldu. Benim de dostlarımdan... Hep
iyi ve güzel duygularla insanlara yaklaşmak lâzım.
Çünkü, insanoğlunun bu âlemde her şeyin en iyisine

lâyık olduğunu düşünüyorum.
(...)
Ticaret, yaşam ve İstanbul hepsi başlı başına stres
ve onun içinde nefes almaya çalışıyoruz.
Tâbî ne kadar başarılı oluruz, o tartışılır. İstan
bul’un kalabalık trafiği, iğne atsan yere düşmeyen
insan topluluğu, malesef bu yaşama mahkûm olan
bizler, İstanbul’da yaşamak, İstanbullu olmak ayrıca
lıktır diye düşünüyordum bazen, yanılmışım! Beni
mutlu ettiği kadar mutsuz edeceğini hiç düşünmemiş
tim. Neler gördüm, neler yaşadım? Mutluluğu, sevin
ci tadarken üzüntüyü yaşadığım günler oldu. Yine de
olumlu düşündüm ve bir gün cezaevine gireceğimi
aklıma getirmemiştim. Allah’ın bir yazgısı, kabullen
mek zorundayız. Cezaevine girmeyen bilmez burada
ki yaşamı. Kimisi namusu için, kimi ekmeği için,
kimide yaptığı bir hata yüzünden düşmüştür mapusa.
Kim girmek ister ki, ama dışardaki yaşam ağır gelin
ce insanlar bazen geliveriyorlar buraya, kimi eşinden
çocuklarından, kimi annesinden, babasından yoksun,
ama olsun hepsine katlanıp bize ceza veren o yaşama
bir gün döneceğiz ve acısını çıkartırcasına içimize
çekeceğiz yeşillikleri, papatyaları, gülleri…
Cezaevi yaşamı bu; iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tat
lısıyla hep beraber olduğumuz insanlar... Kimi zaman
abi, bazen de arkadaş, dost topluluğu. Kıymetini bil
mediğimiz, varken görmediğimiz özgürlüğe inşallah
kavuşuruz. Allah’tan tek dileğim var: Cezaevinde olan
tüm insanlar, siz analar, bacılar, siz abiler, kardeşler,
arkadaşlar, bir an önce sevdiklerinize kavuşursunuz.
İnşallah ve şunu bilmeliyizki, yüce Allahım şuan yap
tığı bu azizliği gelecekte elbet düzeltecektir.
M.Feridun Özarslan
Metris Cezaevi

Acı Dolu Yaşam

Hasret

Acı dolu yaşamım, ağlamaklı gözlerim.
Cezaevine girdiğim günü hatırlıyorumda,
Izdıraplar içinde yanlızlığa mahkûm olmuştum.
Dar geliyordu artık bu koskocaman dünya,
O an anlamıştımki dünya başıma yıkılmıştı.
Lanet ettim bir an kendi kendime, acı dolu yaşantıma,
Umurumda olmazdı yoksa, geride bıraktıklarım
			
olmasaydı.
Yaşamımın tek kaynağı, tek sevinci onlardı.
Acı dolu yüreğim, sevgi dolu kalbimle,
Şükrediyordum yine kendi halime sabırla,
Açılmaz olan kapıların açılacağı günü bekliyor,
Mutlu olmak, bende yaşamak istiyorum.
Muhlis Albayrak
Keles K Tipi Cezaevi

Sevdam

Hüzünle okuma mektuplarımı,
Kırlar yeşerince dönerim sevdam.
Gösterme kimseye göz yaşlarını,
Cezam bitince dönerim sevdam.
Sana kavuşmak negüzel rüyadır.
Adın dilimde ilk ve son duadır.
Ellerim kavuşmak için hep semadadır.
Cezam bitince dönerim sevdam.
Bakıp da ağlama diken teli duvara,
Okuyup kahrolma hüküm kararıma,
Allah sabır versin seven tüm mahkûmlara,
Cezam bitince dönerim sevdam.
Kamil Gürkem
Siverek Kapalı Cezaevi

Muhlis Albayrak/Keles K Tipi Cezaevi - Bursa

Öyle Değil

Güzellik yüzünde değil,
Yüreğinde olsun.
Gözlerinde bakışlarında değil,
Ruhunun içinde olsun.
Sevgi öylesine değil,
İçten sıcacık olsun.
Kalbinin ulaşılmaz,
En derin yerinde olsun.
Ömür öylesine değil,
Yaşarken güzel olsun.
Kimseyi üzerek değil,
Kırmadan geçinmek olsun.
Hayat öylesine değil,
Bir uğraşın, bir amacın olsun.
Yeter ki yanında hayatı 		
paylaşabileceğin,
Bir sevdiğin, bir sevenin olsun.
Muharrem Seren
Balıkesir Kapalı Cezaevi

Özlemle yanan bir günün öfkeli gecesinde,
Tanımlayamadığım belirsiz duygunun.
Adını hasret koydum senden habersiz.
Karanlık gecelere sakladım hasretini,
Kimseler bilmez.
Buralar ışıksız ve çıldırtan gecelere mahkûmdur.
Ve ben tanımlayamadığım seni,
Usulca düşlerimde uyuturken.
Karanlık odaların aydınlığa dönüşmeyen köşelerinde,
Sana şiirler yazdım geceler boyu.
Ve o sayfalar sen kokarsın gülüm,
Her gece kalemimden dökülen hasret sözcükleri,
Beyaz gelinlikli sayfalarla nikahlanır.
İşte ben o kıyılan nikahların,
Tek şahidiyim gülüm.
Ali Türk
Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi
Selim Cebeci
Kütahya Cezaevi
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Umuda Yolculuk

Her insan
gibi onun da
hayalleri ve
umutları vardı.
Hep
mutl u
olmak istemiş
ve mutluluğu
d ü ş l e m i ş t i .
Umudunu hiç
Ali Suat ERTOSUN
yit irm em işt i.
Yargıtay Üyesi
Zaten insanı
yaşatan da umutları değil miydi? Umutsuz
luk hem insan, hem de toplumlar için ne
korkunç şeydir. Kurtuluş için önce umut
suzluktan sıyrılmak gerekmez mi?

Gülhatun, çok ama çok sevmişti. Ölesi
ye sevmişti. Ama aşkını hep içinde yaşat
mış, yeşertmiş ve büyütmüştü. Kimselere
açamamıştı. Remzi de ona karşı ilgisiz
değildi. Ama köylerinde aşklar; bir iki
bakışmadan, gizlice göz süzmeden ve izle
meden öteye geçemezdi. Remzi, Gülha
tun’u evlenmek için ailesinden istetti, ver
mediler.
Gün geldi, Gülhatu’nu istemediği bir
kişiye verdiler. Fikrini bile sormadılar.
Kocası Emin kaba saba birisiydi. Tembeldi,
çalışmaktan hiç hoşlanmıyordu. Gülhatun
duygularını içine attı. Bağrına taş bastı. Bu
arada Remzi köyü terk etmişti. Yıllar sonra
Remzi döndüğünde Gülhatun onun hâlâ
bekâr olduğunu öğrendi. Kendisinin ikisi
erkek, üç çocuğu olmuştu. Ama Remzi’ye
olan aşkı hiç mi hiç bitmemişti. Sanki geçen

yıllar aşkını küllendireceğine rüzgãr olup
alevlendirmişti.
Yuvasını kurtarmak için eşinden köyü
bırakarak il merkezleri Bingöl’e, olmazsa
İstanbul’a yerleşmelerini istedi. Çocuklarını
okutabileceklerini, daha iyi yetiştirebilecek
lerini söyledi. Eşi umursamadı, tepki bile
vermedi. Şehirde çalışmak ona zor geliyor
du. Eşinin asıl istediği, kendisine kimsenin
dokunmamasıydı.
Yıllar geçtikçe kendisini beğenmediğini
hissetmeye başlamıştı. Sık sık kavga ediyor
lardı. Eşi kendisine karşı çok kötü davranı
yor, zaman zaman da dövüyordu. Eşinin
gözü başka bir kadındaydı. Nitekim kısa bir
süre sonra bu kadını, üzerine kuma olarak
getirdi. Gururu incinmiş, ancak kabullen
mek zorunda kalmıştı.
Bıkmıştı. Hayattan hiç zevk almıyordu.
İntiharı bile düşünüyor, çocukları aklına
gelince vazgeçiyordu. Eşinden boşanmak
istedi. Önce ailesi karşı çıktı. Boşanamadı.
Çaresizdi. Kaderine razı olmaktan başka
elinden bir şey gelmiyordu.
Bu arada olur olmaz zamanlarda Remzi
karşısına çıkıyor, kendisi de devamlı Rem
zi’yi görmek istiyordu. Kaçmak istiyor,
kaçamıyordu. Sanki kader ağlarını örmüştü.
Karşılaşmaları artmış, zamanla buluşmalara
dönmüştü. Artık duygularını bastıramıyor
du. Hafiften dedikodu da başlamıştı.
Bir buluşmalarının üstüne aniden eşi
Emin geldi. Olaylar birden gelişti. Çıkan
kavga sonucu Gülhatun’un da yardımıyla
Remzi, Emin’i öldürdü.

Sayfa 5
***

Artık cezaevindeydiler. Olayın akabin
de hemen teslim olmuşlardı. Emin’in ailesi
intikam için yemin etmişti. Remzi 24, Gül
hatun 16 yıl ağır hapis cezası aldılar.
Cezaları kesinleşince ayrı cezaevlerine
gönderdiler. Remzi ile sık sık mektuplaşı
yorlardı. Hayattaki tek tesellisi Remzi’den
gelen mektuplardı. Ne arayanı ne soranı
vardı. Cezaevindeyken kimse ziyaretine
gelmemişti. Çocuklarına yazdığı mektupla
ra bile cevap alamamıştı. Oğulları ve kızı
gözünde tütüyordu. Çok özlemişti. Cezaevi
ne girdiğinde büyük oğlu Mustafa 10 yaşın
daydı. Aradan 6 yıl geçmişti. Tahliyesi yak
laşmıştı. Cezaevinden hiç çıkmak istemi
yordu. Öldürülmekten korkuyordu. Oğlu,
ölen eşinin akabaları veya kendi yakınları
tarafından öldürüleceğinden korkuyordu.
Zaten töreler gereği de öldürülmesi gereki
yordu.
Aslında çok pişmandı. Keşke bunları
hiç yaşamasaydı. Çıkınca ne yapacağını bil
miyordu. Çaresizdi. Remzi’nin kendisini
bırakmayacağını biliyordu. Kaderleri onları
birleştirmişti. Ancak Remzi’nin tahliyesine
daha çok vardı.
***
Tahliyesi yaklaştıkça sevineceğine üzü
lüyor, içini karabasanlar basıyor, umutsuz
luğa kapılıyordu. Ne yapacak, nereye gide
cek, nasıl yaşayacaktı. Cezaevinde günlerini
boş geçirmemiş; ilköğretimi bitirmiş, açık
liseye yazılmış, biçki ve dikiş öğrenmişti.
Tahliyesine iki ay kala cezaevine Adalet
Bakanı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel

Kitap okuman›n faydalar›
Okumak, doğduğu andan itibaren bir
çok eğitim süreci geçiren insan için en
kolay ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip
oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kulla
narak edinen gelişmiş ülke toplumları,
günümüzde daha fazla okuma alışkanlığı
na sahip olmanın sağladığı avantajları her
alanda yaşamaktadırlar. Geri kalmış top
lumların karşılaştıkları sorunların bir
çoğunun kaynağında ise eğitimsizlik yer
almaktadır. Bu toplumlarda kişiler, okuya
rak geçirebilecekleri zamanları çoğunluk
la yararsız uğraşılarla geçirmektedirler.
Oysa okuma alışkanlığı öncelikle kişilerin
kendisi için edinilmesi mutlaka gereken
bir alışkanlıktır.
Kitap okumak neden önemlidir?
Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç
yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine
olan güvenini artırır. Bu ise aynı zamanda
düşünce ufkunu geliştirip, geniş bir görüş
açısı sağlayarak, olayları inceleme yetene
ği kazandırır. Ayrıca, okuyan kişiler çok
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Yayın Kurulu
Nizamettin KALAMAN
Yayın Kurulu Başkanı
Mustafa SALDIRIM
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Özlem ZAFER ŞAHİNKOL
Şube Müdürü (Sos. Hiz. Uzm.)
Tülay ÇELEBİ
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Aytaç DİNÇER
Sosyal Hizmet Uzmanı

Ankara Açık Cezaevi Adına
Sahibi
Mahir ÖZDAĞ
Kurum Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Naci BİLMEZ
		

Yayın Koordinatörü
Recai YILDIZ
Öğretmen

Dizgi
Hasan KORKMAZ
İsa KİBAROĞLU

Montaj-Baskı
Zafer KARAKAYA
Salim KILIÇ

Baskı
Ankara Açık Cezaevi Matbaası
Tel: 362 97 83 • Faks: 319 46 34
ANKARA

okumanın beraberinde getirdiği zengin keli
me dağarcığına sahip oldukları için, hikmetli
ve etkileyici konuşarak hitap ettikleri kişiler
de etki de uyandırırlar. Bu etki ise insanlarla
ilişkileri güçlendirmekte, kişiye daha sosyal
bir karakter kazandırmaktadır. Dahası, geniş
kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavram
la düşünebilmesini de sağlar. Yani düşünce
kapasitesini ve kültür düzeyini artırır.
Boş zamanlarını, çoğu zaman hiçbir
yararlı bilgi aktarmayan televizyon karşısın
da geçirmek yerine kitap okuyarak değerlen
diren bu kişiler, edindikleri bilgi ve kültür
sonucunda aynı zamanda toplum içinde etkin
bir kişiliğe sahip olurlar. Tüm bu özellikler,
kişilerin öncelikle kendileri için okumaları
gerektiğinin çok önemli bir göstergesidir.
Okuyarak kendini geliştiren kişiler ise elbet
te çevrelerinde gelişen olaylara da hakim
olacak ve toplum içinde, eğitim seviyesinde
zamanla bir ilerleme sağlanacaktır.
Okuyarak zaman kazanmak
Genellikle iş sonrası veya evde televiz
yon karşısında amaçsızca, kanal kanal dola
şarak boşa geçirilen zamanlar, kitap okuya
rak geçirilebilecek en verimli zamanlardır.
Bunun yanı sıra otobüs, tren, taksi ve uçak
gibi ulaşım araçlarında seyahat ederken
zorunlu olarak geçen boş zamanlar da kitap
okuyarak değerlendirilebilecek anlardır.
Özellikle bekleme yapılan yerlerde kitap
okumak, geçirilen zamanı hem zevkli hale
getirecek, hem de kişinin yeni bir şey daha
öğrenmesine vesile olacaktır. Bu konuda
gelişmiş ülkelerin çizdiği tablo oldukça etki
lidir. Sahip olunan her boş anda yanlarında
bulunan kitabı okuyan Batılılar, kitap okuma
alışkanlığının en güzel örneklerini sergile
mektedirler.
Doğru kitap nasıl seçilir?
Okuma alışkanlığı ile ilgili tüm bu ayrın
tıların yanı sıra özellikle dikkat edilmesi
gereken bir nokta, okunacak kitabın seçilme
sinde özen gösterilmesidir. Bir yıl içerisinde
basılan binlerce kitabın arasında elbette fay
dalı eserlerin yanı sıra kitap olarak değerlen
dirilemeyecek yayınlar da vardır. Tüm bu
kitapların arasında okunacak doğru kitapları
seçmek ise ancak kişileri doğru yönlendir
mek ile mümkündür.
Öncelikle okunacak eserlerin okuyacak

kişiye heyecan vermesi ve kişinin kitabı
zevk alarak okuması önemlidir. Çünkü aksi
özelliklere sahip kitaplar, kişileri şüpheci ve
ümitsiz bir ruh haline sürükler. Karanlık ve
iç karartıcı konuların anlatıldığı kitaplardan
ise kaçınmak gerekir.
Okuyan kişinin gelişmesinde faydalı
olacak içeriklere sahip kitaplar, aynı zaman
da kişileri vesveseden uzak tutar ve ye’se
düşürmez. Puslu olmayan bir zihne sahip
olacakları için de doğru ile yanlışı çok daha
kolay ve hızlı şekilde ayırt edebilirler.
Ayrıca hikmetli, kolay anlaşılır ve sami
mi üsluptaki kitaplar, okuyan kişilerde çok
daha hızlı etki uyandırır. Bu da her okuyan
kişinin bilgileri kolay anlamasını ve öğren
diklerinin aklında kalmasını sağlar.
Unutulmamalıdır ki; şeytanın oyunu
olan zararlı akımlar insanlara her an telkin
edilirken, karanlık ve iç karartıcı kitaplar
okunması bu saptırıcı akımların işini kolay
laştıracaktır. Oysa asıl önemli olan bu zararlı
akımların ve davranışların gerçek yüzlerini
ortaya çıkaracak kitaplar okumak ve herkesi
bu tarz kitapları okuması için teşvik etmek
tir. Hiçbir bilimsel dayanağı olmayan, şüphe
li izahlara dayanan, yalan ve safsatalarla
dolu olan yazılar elbette kişilerde olumsuz
etkilere neden olur. Bu olumsuz etkiler ise
ancak bilimsel gerçeklere dayanan, okuyan
kişiyi yormayan, yalın anlatımlı ve kolay
anlaşılabilen kitapların okunması ile engelle
nebilir.
Kitap güzel bir hediyedir
Kitabı, güncel bilgilere sahip olmak için
okunması gereken dergi ve gazetelerden ayı
ran en önemli özellikleri kalıcılığı ve her
zaman başvurulacak bir kaynak olmasıdır.
Dergi ve gazetelere oranla çok daha detaylı
bilgiler içeren kitap, doğru seçim yapıldığın
da okunduğu her dönem yarar sağlayacak bir
kaynaktır. Bu da okuyan kişinin ardından,
sonraki nesillerin de kitaptan faydalanmasını
sağlar. Günümüzde yaygın olan bir başka
kanı da kitaplara ayrılacak maddi kaynakla
rın (sözde) çok daha eğlenceli alanlar için
kullanılabileceğidir. Bunun yanı sıra insanla
ra, kitap için harcanacak her kaynağın çok
olduğunun düşündürülmesi, insanları kitap
okuma alışkanlığından gün geçtikçe daha da
uzaklaştırmaktadır.

Müdürünün geleceğini öğrendi. Cezaevinde
hazırlıklar başladı. Heyet nasıl olsa kadınlar
koğuşuna da gelirdi. Cezaevindeki arkadaş
ları bakandan yardım isteyebileceğini söyle
yince birden umutlandı.
***
Beklenen gün geldi. Heyet koğuşlara
gelince Bakan’a durumunu anlattı. Bakan ve
heyette bulunanlar yakından ilgilendiler.
Dosyasına baktılar. Tahliyesine 15 gün kala,
gizlice başka bir cezaevine naklini kararlaş
tırdılar. Kadın örgütlerinden yardım istene
cek, Gülhatun kurtarılacaktı.
***
Gereken yapıldı. Gülhatun tahliye olun
ca gönüllü kadın kuruluşlarına teslim edildi.
Onların da yardımıyla bir işe yerleştirildi.
Yaşam ona bir şans daha vermiş, kurtulmuş
tu. Bu kez töreler galip gelmemişti.
Not : Bu olay gerçek olup, ilgililerin
kimliklerinin belirlenmemesi için öze iliş
meyen değişiklikler yapılmış, yer ve isimler
değiştirilmiştir.

Güzel sözler
Ölmek çok zor bir şey değil inan, hayatı
kurmak ise bil ki çok daha zor.
V.V. Mayakovskiy
Başkalarının iyiliğini düşünen, kendi
iyiliğini de düşünmüş olur.
Confucius

Ay›n konusu
Kitap ve ‹nsan
Oysa içki, sigara, kumar ve sınırsız
eğlence hayatı gibi zararlı alışkanlıklara
çok rahat bir şekilde gereken maddi kay
nak ayrılmaktadır. Üstelik bu miktar, kita
ba verilecek olanın kat kat fazlasını bula
bilmektedir.
DİL VE EDEBİYATA
DAİR BAZI ÖĞÜTLER
1. Hergün, iyi bir eserden, yüksek ses
le beş on sayfa oku! Bu sayede konuşma
ve söz söyleme istidadın gelişir.
2. Rastladığın edebî, fikrî, felsefî bazı
güzel parçaları ezberle! Bu sayede hem
kelime ve ifade hazinen zenginler, hem de
hafızan kuvvetlenir.
3. Her şeyden evvel, ana dilini iyi
konuşmayı ve iyi yazmayı öğren! İnsan
için en faydalı olan ana dilidir. Kişinin kıy
meti, dilinin altında ve kelimenin ucunda
gizlidir; onu söz ve yazı açığa vurur. Dil
bilgisi gaye değil vasıtadır; asıl olan fikir
zenginliğidir.
4. Sözlerin ve yazıların kısa, açık ve
mânâlı olsun. Çok konuşma; yerinde ve
özlü konuş! Kıymet ve tesir çok sözde
değil, yerinde ve özlü sözdedir.
5. Dilini tut ve bil ki dil yarası bıçak
yarasından daha vahimdir.
6. En yakın arkadaşına bile şakaların
hoş, sözlerin tatlı ve tavırların zarîf olsun.
İnsanın kabası ısırgan köpek gibidir, her
kes tarafından taşlanır!
7. İşinde ve sözünde doğruluktan
ayrılma. Hak doğruların yardımcısıdır.
8. Boşuna iddia ve inat etme; hakikati
ara ve sev! Hakikat sevgisi, insan için, sev
gilerin en yükseğidir.
9. Bir mevzu hakkında bir eser veya
bir yazı yazmağa karar verdiğin zaman,
önce bu mevzu üzerinde evvelce yazılmış
eserleri araştır ve oku ki, yazılmış ve söy
lenmiş şeyleri tekrar edip ömrünü israf
etmeyesin!
10. Daima çalış, çok oku, öğren; çün
kü bilgili olan güçlü olur!
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Hayatı Iskalama Lüksün Yok Senin
Bir “Aşk” için yapabileceğin
her şeyi yaptığına inanıyorsan ve
buna rağmen yalnızsan için rahat
olsun...
Çünkü, giden zaten gitmeyi
kafasına koymuştur. O andan sonra
yapacağın her şey onun dudakların
da küçük bir tebessüm yaratmaktan
başka bir işe yaramayacaktır. Sen
kendini paralarken o her zaman
bahaneler bulmaya hazırdır.
Hani ağzınla kuş tutsan, bu
kuşun kanatları neden beyaz değil
diye bir soruyla bile karşılaşabilir
sin. İki ucu keskin bir bıçaktır bu
işi, yaptıklarınla değil yapmadıkla
rınla yargılanırsın her zaman. Bu
mahkemede hafifletici sebep yok
tur. İyi hâlin cezadan indirim sağla
maz. Sen “Ama senin için şunu
yaptım derken” o “Şunu yapmadın”

diye cevap verecektir. Aldığın bu
cevap karşısında üzülme. Sen aşkı
yaşanması gerektiği gibi yaşadın.
Özledin, ağladın, güldün, şarkılar
söyledin hatta adına şiirler yazdın.
“Peki o ne yaptı?” deme sakın!
Bunu sorma, herkes kendinden
sorumludur aşkta, sen aşkını doya
doya yaşarken o kendine engeller
koyuyorsa bu onun sorunu. Bir
insan eksik yaşıyorsa ve bu eksiği
gidermek için uğraşmıyorsa sen ne
yapabilirsin ki onun için?
Senin hayatı ıskalama lüksün
yok! Onun varsa bırak bu lüksü
sonuna kadar yaşasın. Her zamanki
gibi yaşamayacaksın sen, “acıları
na tutunarak” yaşamayı öğren. Her
ne olmuş yani, yalnızlık o kadar da
kötü bir şey değildir. Yalnızlığını
paylaşacak ortak arama, çünkü,

İçelim dostlar kendimizden geçelim.
Dost kardeştir, yoldaştır kıymetini bilelim.
Uzattığı zehir olsa ben yine içerim.
Doldur saki, gönül kadehi boş kalmasın.
İyi günümde yanımda olanlar şimdi nerede,
Menfaat bitti mi, dostluk kalır geride,
Hırs bürümüş yürekleri koşar para peşinde,
Gir gönül cennetine, bahçesi hiç boş kalmasın.
Dünya fani bizler burada misafirleriz.
Aç olsakda, tok olsak da, bıkmayız durmadan yeriz.
Nice diyarlar aşar, her yerleri gezeriz.
Varın gidin dosta, dostlar yalnız kalmasın.
Muzaffer Tansu
Kastamonu Cezaevi

En kötüden iyiyi öğren,
Ama en iyiden kötüyü öğrenme.
J. LAVATER
Önümüzdeki yazın güzel havası,
Yeni yasanın gelen sesi,
Tutuklu ve hükümlülerin temennisi,
Genel affı görmek istiyorum.
Bir gün özgür olduğumda,
Cezayı bitirip de çıktığımda,
O eski günlere kavuştuğumda,
Yüzümü yerlere sürmek istiyorum.
Yüce Tanrıdan kuvvet dileyip,
Harmanda arpa, buğday eleyip,
Bağı bahçeyi bolca belleyip,
Bir pala çimlere serilmek istiyorum.
İşlediğimiz bu gereksiz suçları,
İçimizdeki kin ve nefret hırsları,
Seçtiğimiz bu kötü yolları,
Değiştirip de hidayeti görmek istiyorum.
Bu duygularda böyle niye,
Gelecek nesile kalsın hediye,
Siirt Kurtalanlıyım, duyguluyum diye,
Her yerde göğsümü germek istiyorum.
Diyaettin Uyanık
Siirt Kapalı Cezaevi

Yavuz Kutlay
Vezirköprü Kapalı Cezaevi

Gerçek Dostlar

Dost

Duygularım

yalnızlık paylaşılmaz. Paylaşılabil
seydi adı “YALNIZLIK” olmazdı
öyle değilmi?
Sen mutluluğu hiçbir zaman bir
tek kişiye bağlamadınki. Sen yüre
ğinin sesini dinleyenlerdensin ve
biliyorsun ki “ASLOLAN” yürek
tir. Yürek sesini bilmeyenler ya da
bilipde duymayanlar acıtsada içini
unutma; yaşadığın sürece o yürek
var olacak seninle birlikte. Sen
yeterki koru yüreğini ve yüreğinde
taşıdığın sevgi duygusunu. Elbet
bitecek güneşe hasret günler ve o
zaman kutupta cılız ve minik bitki
ler değil, güneşin çiçekleri doldura
cak o kocaman yüreğini. Bu yüz
den hayatı ıskalama ve gidene
aldırma.

Umutlarımı ektim sevda rüzgârına,
Kimbilir biçerim belki başka baharlarda.
Kimine göre çaresizliğin tohumu,
Kimine göre beklenti çaresizliğin sonu.
Keşkeler diyarında gezinirken,
Konuşmazdı benimle duvarlar.
Sensizliklerinle anlatırlardı her şeyi,
Belli ki bana kızmışlardı karalara bürünürken.
Nedense hep kaybettim hayat kumarında,
Bildiğimi sanırdım bu oyunu,
Güvenirken kaybetmişim güvensiz insanlara,
Bakarken anlatırdım hep kara duvara.
Bir başka sevmiştim buralarda ağaçları kuşları,
Daha samimi bakarlardı yem verirken onlara.
Yanlızlığımın ilacı olmuşlardı hep onlar,
Kanatlarına bağlamışım tüm özgürlüğümü.
Dert ortağım olmuşlardı ağaçlar da bana,
Dökerken yapraklarını anlatırdı hep.
Üzülmedim kaybettiklerime,
Burada kazandığım ağaçlar kuşlar,
Dört duvarlar ve teller gerçek dostları.
M.Doğan Bozkurt
                                                                 E-Tipi Cezaevi/Adıyaman

Duymuyor musun sesini yüre
ğinin...
Hayır ben yardım edemem.
Sen bulmalısın ama tarif edebili
rim. Önce tüm düşüncelerinden
sıyrıl. Kendini sadece bu işe
odakla. Kapat gözelerini. Bu ara
yışta gözlerin yardımcı olamaz
sana, elini yavaşca sol tarafına
doğru götür. Hayır aşağı doğru
değil, daha yukarıya. Sol koluna
doğru, evet iyi gidiyorsun. Par
maklarının altında hisset, bir
değişiklik var mı? Elinin altında
bir şeyin attığını hissediyor
musun? Yanlış yerde olmalısın o
zaman. Çok mu yukarıya çıktın
yoksa? Biraz aşağı indir elini,
avucunu tam olarak aç. İyice yas
la göğsüne, ya şimdi, çok hafif bir
şey hissettin demek. Bu güzel,
doğru yolda ilerliyoruz o zaman,
kapalı değil mi hâlâ gözlerin?
Şimdi parmakların koltuk altına

Hadi Bul Yüre¤ini
doğru ilerlesin. Evet avucunun
altında duruyor olmalı, orada
değil mi? Atışını hissediyorsun
şimdi.
Neden şimdiye kadar bulama
dım diye hayıflanma, geçmiş geç
mişte kaldı. Sen bundan sonrasına
bak artık, buldun ya yüreğini.
Bundan böyle hayattaki en iyi
rehberin o olacak. Sesini dinler
sen ve kaybetmezsen onu, sana
hep doğru yolu gösterecek. Bazen
yanılıyor, bazen gittiği yolda
tökezliyor ama olsun, yine de din
le yüreğinin sesini, bugüne kadar
başka şeyleri dinledinde ne oldu?
Hangisi mutlu etti seni? Mutlu
etseydi arıyor olurmuydun bugün
yüreğini? Hayat yürekte başlıyor
ve diğer bütün duygular yürekte
can buluyor. Yüreğinle konuşur

Serkan Öztürk
Yozgat E Tipi Cezaevi

** Fıkra **

İş yerine memur daima 1 saat geç
gelmekteydi. Amiri dayanamayıp
memuru odasına çağırdı ve sordu.
—Oğlum sen neden her sabah işe 1
saat geç geliyorsun?
—Memur : Olur mu efendim ben
bunu telâfi ediyorum.
—Amiri: Nasıl?
—Memur: Evet sabahları 1 saat
geç geliyorum ama akşamlarıda 1 saat
erken çıkıyorum.
***
Akıl hastanesinde doktor hastası
nın son muayenesini yapıyordu.
Sordu, oğlum çıkınca ne yapacaksın.
Ayakkabı dükkanı açacağım efendim.
Banada artık bir ayakkabı yaparsın.
Evet yaparım efendim. Topuğu önde
mi olsun arkadamı?
İsa Kibaroğlu/Ankara Açık Cezaevi

san eğer, yüreğinle görmeyi, yüre
ğinle duymayı öğrenirsen senden
daha mutlusu olmayacak dünya
da. Bir insanı sevmenin aşkla
bağlanmanın hazzını yaşayacak
sın. Bundan daha müthiş ne olabi
lir ki!? İyi bak yüreğine, oraya
sadece senin izin verdiklerin gir
sin.
Hoyrattır bazıları. Kendi
yür ekl er iyl e yap am ad ıkl ar ın ı
senin yüreğinle yapmaya kalkar
lar. Kullanırlar bu yüzden, iyi
korumalısın, darbelere karşı güç
lendirmelisin onu. Unutma narin
dir yürek çabuk kırılır. Başkaları
nın yüreklerinin de çabuk kırıla
cağını bilmelisin. Kırmamalısın
ve bir gün o yüreğin gerçek sahi
bini bulduğunda ona saf, duru ve
sevgi dolu bir yürek sunmalısın.
Mehmet Özdemir
Erfelek Cezaevi
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Dünya Kad›nlar Günü kutland›
Baştarafı 1. sayfada
Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde
düzenlenen programda, tutuklu ve
hükümlülere kadın hakları ile ilgili
bilgiler sunulurken, Bitlis Kadınları
Koruma ve Dayanışma Derneği baş
kan ve üyelerinin gerçekleştirdiği
ziyarette bayanlara "gül" hediye edil
di. Bayanlar, kutlama için Cezaevi
Müdürü Ömer Ekinci ve Dernek Baş
kanı Hatıra Şerkehni’ye teşekkür etti
ler.
Trabzon E Tipi Kapalı Ceza
evinde ise, 2. Müdürler Halil İş,
Ahmet Demir, İdare Memuru Tülay
Adanur, Sosyal Hizmet Uzmanı
Yakup Hamzaçebi, Öğretmen Temel
Metintaş, Biçki-Dikiş Kursu Öğret
meni Gönül Yener, bayan infaz koru
ma ve infaz koruma başmemurları ile
tutuklu-hükümlülerin katılımıyla
yapılan kutlama programında Ceza
evi Müdürü İsmail Aksoy, yaptığı
konuşmada kadın haklarının önemini
anlatırken, bayanlara karanfil takdim
etti. Program katılımcılara çeşitli
ikramlar sunulmasının ardından sona
erdi.
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza
evinde, "Dünya Kadınlar Günü"
nedeniyle Türk Kadınlar Birliği Der
Samsunsporlu
futbolcularla
söylei

Samsunsporlu futbolcuların katılı
mıyla Samsun Kapalı Cezaevinde ger
çekleştirilen söyleşiye tutuklu ve
hükümlüler büyük alâka gösterdiler. 24
Şubat'ta gerçekleştirilen söyleşide
tutuklu ve hükümlüler futbolculara
sporla ilgili sorular yöneltirken, spora
olan ilgilerini gizlemediler.
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Gök
çınar, söyleşi nedeniyle yaptığı konuş
mada sporun kardeşlik duygularını ve
dayanışmayı pekiştirdiğini belirterek,
bu tür sosyal ve kültürel etkinliklere
hep destek vereceklerini kaydetti.
Cezaevi Müdürü Naci Sürücü de
çağdaş infaz sisteminde sosyal etkinlik
lerin büyük önem taşıdığının altını
çizerken, böyle faaliyetleri sürdürecek
lerini söyledi.
Samsunspor Kulübü Genel Sekrete
ri Avukat Ahmet Moral ise, böyle bir
faaliyetin gerçekleştirilmesinden duy
duğu memnuniyeti dile getirdi.
Ayrıca, Samsunspor yöneticileri ve
oyunculara tutuklu ve hükümlüler tara
fından yapılan el işi ürünleri hediye
edildi.
"Yeşilay haftası" etkinlikleri
Samsun Kapalı Cezaevinde, "Yeşi
lay haftası" münasebetiyle düzenlenen
etkinliklerde Cezaevi Müdürü Naci
Sürücü, sigaranın ve uyuşturucu mad
delerin insan sağlığına verdikleri zarar
lar, 2.Müdür Orhan Koç ise Yeşilayın
tarihçesi, İdare Memuru A. İhsan Birlik,
“Alkollü içki ve uyuşturucunun sağlığa
zararları” ve Öğretmen Ahmet Karabu
lut, “İçki bağımlılığını önleme” konula
rında tutuklu ve hükümlüleri bilgilen
dirdiler. Etkinliklerde tutuklu ve
hükümlüler tarafından şiirler okundu.

Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan bayanlara “gül” hediye edilerek kadınlar günü kutlandı.

neği Başkanı Nursel Esmer ve üyeleri
gerçekleştirdikleri ziyarette, tutuklu
ve hükümlü bayanları kutladılar. Der
nek Başkanı Nursel Esmer'in günün
anlam ve önemine yönelik yaptığı
konuşmanın ardından program sona
ererken, Cumhuriyet Başsavcısı
İsmail Alkan ve Cezaevi Müdürü Sır
rı Ararat'ın eşliğinde, cezaevi bünye
sinde faaliyet gösteren çini atölyesi
ziyaretçilerle birlikte gezildi.
Dünya Kadınlar Günü dolayı
sıyla İzmir Kapalı Cezaevi sinema
salonunda gerçekleştirilen etkinlik

lerde, Cezaevi Müdürü Zeki Uzun
tarafından tutuklu ve hükümlü bayan
lar tebrik edilerek, kendilerine çiçek
hediye edildi. Günün önemi hakkın
daki konuşmalardan sonra Sosyal
Hizmet Uzmanı Ali Duran'ın hazırla
dığı sinevizyon gösteresi izlendi.
Program nedeniyle Buca Halk Eğitim
Müdürlüğü ile iş birliği halinde bayan
tutuklu ve hükümlüler için başlatılan
ve hâlen sürmekte olan "Takı kur
su"nda yapılan eserler de açılan sergi
ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Batılılar isimli grubun sunduğu müzik

ziyafetiyle sona eren etkinliklere;
İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili
Halis Küçüksubaşı, Buca Kaymaka
mı Mehmet Fahri Can, Buca Beledi
ye Başkanı Cemil Şeboy, Buca İlçe
Emniyet Müdürü Ömer Gürdal ve
Buca Halk Eğitim Müdürü Hasan
Okur, cezaevi personeli ve tutukluhükümlü bayanlar katıldılar.
Dünya Kadınlar günü nedeniy
le Giresun Kapalı-Açık Cezaevinde
bir program düzenlendi. Programda,
başarı ile sahnelenen üç oyun için
tutuklu ve hükümlü bayanlar ayakta
alkışlandı. Hükümlü bir bayanın
akşam verdiği konserde ise neşeli
anlar yaşandı.
Ordu E Tipi Kapalı-Açık Ceza
evinde İl Sosyal Hizmetler Müdürlü
ğü Aile Danışma Merkezi koordina
törlüğündeki programa Sosyal Hiz
metler İl Müdürlüğü yetkilileri, Türk
Kadınlar Birliği ve Türk Hemşireler
Derneği başkan ve üyeleri, Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu başkan ve üyeleri, Cum
huriyet savcısının katılımıyla tutuk
lu-hükümlü bayanların dünya kadın
lar günü kutlandı.

Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevinden
vizyondaki filmlere büyük ilgi

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet karayiğit çocuklarla sohbet etti.

Gaziantep’te çocuklara ve kad›nlara seminer
Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde
bulunan çocukların ve kadınların bilgi
lenmeleri amacıyla çeşitli konularda eği
tim semineri düzenlendi. Seminerde,
çocukların ve kadınların öncelikle ceza
evinde bulundukları süre içerisinde fay
dalanabilecekleri bilgiler aktarıldı.
10 Martta cezaevi konferans salonun
da gerçekleştirilen seminere Cumhuriyet
Başsavcısı Ahmet Karayiğit, Cumhuriyet
Savcısı Ramazan Kara, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu
başkan ve üyeleri, E ve H Tipi Cezaevi 1.
ve 2. müdürleri, jandarma bölük komuta
nı ve personel katıldılar.
Cezaevi eğitim birimi, psiko-sosyal
servisi ve tabipliğinin ortak çalışmasıyla
düzenlenen seminerde; Dr. Yunus Baydi
lek, koruyucu hekimlik konusunda hasta
lanmadan önce alınması gereken tedbir

ler ve bilinçli ilaç kullanımı ile ilgili bil
giler aktarırken, Diş Tabibi Ahmet Küpe
li, koruyucu diş hekimliği hususunda
ağız ve diş sağlığı hakkında yapılması
gerekenlerin altını çizdi. Öğretmen
Ahmet Kuztaş ise konuşmasında, ceza
evindeki eğitim-öğretim faaliyetleri hak
kında açıklamalar yaparken, özellikle
okul bitirme sınavları, öğrenciyken
tutuklananların eğitim durumları ve
cezaevi kütüphanesinden yararlanma
yollarıyla alâkalı olarak dinleyicileri bil
gilendirdi. Psikolog İlkay Cezgizeroğlu,
"ergen davranışı" hakkında yaptığı
konuşmada, kişilerin kendilerini anlam
larına olanak sağlayacak hususları vur
gularken, son olarak Sosyal Çalışmacı
Orhan Çağlar, psiko-sosyal servisi tanıtı
cı noktalara değinirken, bu servisten
yararlanma yollarını da anlattı.

Baştarafı 1. sayfada
Vizyondaki filmlerin yanısıra
eğitim amaçlı olarak da kullanıla
cak olan sistem ile bütün odalara
yayım yapılıyor. Yoğun ilgi gören
bu uygulama ile tutuklu ve hüküm
lülerin sosyal hayattan kopmamala
rı amaçlanıyor.
Tutuklu-hükümlülerden
teşekkür
Ankara 1 Nolu F Tipi Kapalı
Cezaevinde bulunan Mehdi Son ve
Mehmet Kılıç, yazdıkları mektupta,
kendilerine vizyondaki filmleri
izleme olanağı sağlanması dolayısı
ile cezaevi yönetimine ve Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne
teşekkür ettiler. Mehdi Son ve Meh
met Kılıç, şunları kaydettiler:
"Cezaevimiz tarafından vizyondaki
sinema filmlerinin yayımlanması
biraz da olsa sorunlarımızı unutma
mız, zaman geçirebilmemiz ve sos
yal hayattan kopmamamız açısın
dan çok iyi bir yaklaşımdır. Bu tür
uygulamaların devam ettirilmesi
temennimizdir."
Ayrıca, Ankara 1 Nolu F Tipi
Kapalı Cezaevi resmi internet sitesi
www.ank ar a1ftkczv.adal et.gov.tr
adresiyle hizmete açıldı. Sitede,
cezaevi ziyaret günleri, etkinlikler
ve haberler yayımlanıyor.
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Band›rma’da tutuklu ve
hükümlülere müzik ziyafeti
Bandırma M Tipi Kapalı Ceza
evinde tutuklu ve hükümlüler için
Türk Sanat Müziği Konseri düzenlen
di. Bandırma Musiki Derneği tarafın
dan 29 Martta sunulan konsere ilgi
büyüktü. Yaklaşık iki saat süren kon
serde Türk Sanat Müziğinin en nadide
parçaları seslendirilirken, tutuklu ve
hükümlüler zaman zaman duygulandı
lar.
Konser nedeniyle gerçekleştirilen
programa davetliler de büyük ilgi gös
terdiler. Cumhuriyet Başsavcısı Ünal
Yalıncak'ın davetine icap eden Balıke
sir Milletvekili Turhan Çömez, İlçe
Kaymakamı İsmail Gürsoy, Belediye
Başkanı Dr. Halil Ünlü, Adli Yargı
Adalet Komisyonu Başkanı Suat
Yürek, Cumhuriyet Savcısı Ömer
Topaç, Jandarma Bölük Komutanı
Yzb. Hüseyin Altuntaş, diğer kurum
ve kuruluşların yöneticileri, tutuklu ve
hükümlülerin müzikle de olsa sevinç
lerine ortak oldular.
Ayrıca, Halk Eğitim Müdürlüğün
ce cezaevinde yürütülen okuma-yaz
ma ve meslek edindirme kurslarında
başarı gösteren kursiyerlere protokol
tarafından sertifika verildi.
Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Yalın
cak, yaptığı konuşmada hiç kimsenin
isteyerek suç işlemediğini belirterek, "
Herkes suç işleyebilir, herkesin başına

Ömerli Cezaevinde “‹lk
Yard›m” semineri
Ömerli K1 Tipi Kapalı Ceza
evinde personel ve tutuklu-hüküm
lülerin bilgilendirilmesi amacıyla
"İlk Yardım" konulu seminer düzen
lendi. Cumhuriyet Savcısı Şehmus
Ernas’ın girişimiyle tertiplenen
seminer, Ömerli Sağlık Ocağından
Dr. İbrahim Tabak tarafından sunul
du. Ayrıca, cezaevinde genel sağlık
kontrolü yapıldı ve Dr. Serkan Şeno
cak tutuklu ve hükümlülere Hepatit
B ve Tetanoz aşıları uyguladı.
Bandırma M Tipi Cezaevinde düzenlenen konsere protokol de büyük ilgi gösterdi.

birtakım kazalar gelebilir, herkes bura
ya düşebilir. Önemli olan buradan çık
tıktan sonra sosyal hayata alışabilmek
ve toplum içinde hüsnü kabul görebil
mektir." dedi.
Depremi yeniden hatırladık
Son birkaç yıl içinde meydana
gelen depremlerde binlerce insanın
hayatını kaybettiğini, Bandırma M Tipi
Kapalı Cezaevinde gerçekleştirilen
"Deprem ve Temel Afet Bilinci" konu
lu konferansla yeniden hatırladık.
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesinden Dr. Doğan Kalafat,
24 Martta verdiği konferansta ülkemi

zin büyük bir bölümünün deprem
kuşağında olduğunu hatırlatarak,
tutuklu ve hükümlülere deprem ile ilgi
li tavsiyelerde bulundu.
Türkiye'de son yıllardaki bazı dep
remlerin görüntüleri ile hazırlanan
sinevizyon gösterisinde depremin
sonuçları üzerinde duran Dr. Kalafat,
deprem gerçeğine vurgu yaptı. Yüz yıl
lık bir sürede ortalama olarak en çok
can kaybı veren ülke olduğumuzun
altını çizen Kalafat, depremde can kay
bının az olmasında binaların sağlam ve
donatılarının eksiksiz olması gerektiği
ni kaydetti.

Çanakkale Zaferi kutland›

Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevinde Çanakkale Savaşı ile ilgili film
hükümlü ve tutuklular tarafından ilgiyle karşılandı.

“Bugün git, yar›n gel”
Bakırköylü Sanatçılar Derneği Tiyatro
Grubu, "Bugün Git, Yarın Gel" isimli iki
perdelik oyunu İstanbul Kapalı Ceza ve
Tutukevinde sahneledi. Valentin Kataev
tarafından yazılan, Göksel Kortay'ın uyar
ladığı ve Haluk Ayvazoğlu'nun yönettiği
oyun, 10 Mart'ta cezaevi sinema salonun
da Cumhuriyet Başsavcısı A. Cengiz
Engin, Başsavcı Vekili Hüseyin Yıldız,
Cumhuriyet Savcısı Metin Şentürk, Ceza
evi Müdürü Bahtişen Er, Jandarma Koru
ma Tabur Komutanı Kd. Bnb. Hilmi Alıcı,
Bayrampaşa Nüfus Müdürü, Bayrampaşa
Mal Müdürü, Cezaevi 2. müdürleri ve per
soneli, tutuklu ve hükümlülerin katılımıy
la gerçekleştirildi.

Batman Cezaevinde
konser
Batman M Tipi Kapalı Cezaevin
de bulunan tutuklu ve hükümlülerin
morallerinin artırılması amacıyla ger
çekleştirilen konser büyük ilgi gördü.
6 Mart'ta Otel Asko sanatçıları tarafın
dan verilen konsere Cumhuriyet Baş
savcısı Harun Yılmaz, Ağır Ceza Reisi
Turgut Bayraktar, Cumhuriyet Savcısı
M.Akif Aktaş, Cezaevi 1.Müdürü
Mustafa Dolunay, 2.Müdürler Mahmut
Çelik, Aydın Budak, Yılmaz İşeri ve
Hasan Çepni, Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri İzleme Kurulu başkan ve
üyeleri ile personel katıldılar.

Baştarafı 1. sayfada
Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi
konferans salonunda gerçekleştirilen
kutlama programında, günün anlam ve
önemine dair bilgiler aktarıldı. Tutuklu
ve hükümlülerin okuduğu Mehmet
Akif Ersoy’un "Çanakkale Şehitleri
ne" adlı şiiri ile Necmettin Halil
Onan’ın " Dur Yolcu" adlı şiiri salonda
duygu dolu anların yaşanmasına neden
oldu. Ayrıca, Çanakkale Savaşları ile
ilgili film, salonda tutuklu ve hüküm
lülere izlettirildi.
Sandıklı Kapalı Cezaevinde ise,
Çanakkale Zaferinin 89.yılı ve İstiklâl
Marşı'nın kabûlü ile ilgi olarak tertip
lenen programda; Sandıklı Lisesi Tarih
Öğretmeni Tahir Yıldırım günün
anlam ve önemine dair konuşma
yaparken, tutuklu ve hükümlüler ile
M.Akif Ersoy İlköğretim
Okulu
öğrencileri tarafından okunan şiirler
dinleyicileri duygulandırdı. Tutuklu
Mustafa Özkan'ın okuduğu Çanakkale
türküleri salonda coşkuyla karşılanır
ken, Cezaevi Müdürü Zekeriye San
caktar'ın yaptığı kapanış konuşmasının
ardından tutuklu ve hükümlülere "Deli
Yürek - Bumerang Cehennemi" adlı
film izlettirildi. Kutlama programına
Cumhuriyet Başsavcısı M.Hakan
Uyar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı
Ahmet Arıcan, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Cevdet Bulut, M.Akif Ersoy
İlköğretim Müdürü Veli Evcimen ve
öğretmenleri ile tutuklu ve hükümlüler
katıldılar.

K›n›k Cezaevinde
bilgisayar kursu
Kınık Kapalı Cezaevinde bulu
nan tutuklu ve hükümlüler için "Te
mel bilgisayar kullanımı kursu"
düzenlendi. Halk Eğitim Müdürlüğü
ile yürütülen iş birliği sonucunda
geçtiğimiz ay açılan kursa, 15 kişi
katıldı. Cumhuriyet Savcısı Ayhan
Bozlak yaptığı açıklamada, insanla
rın özgürlüğünü kısıtlamanın, onla
rın tüm haklarını kısıtlama anlamına
gelmediğini belirterek, özellikle eği
tim hakkının her koşulda devam
ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Zile Cezevinde
moral günü
Zile M Tipi Kapalı Cezaevinde
düzenlenen müzik ve eğlence prog
ramı tutuklu ve hükümlüler tarafın
dan büyük ilgi gördü. Geçen ay
cezaevi konferans salonunda ger
çekleştirilen programa Cumhuriyet
Başsavcısı Mehmet Arzik, Cezaevi
Müdürü Şerafettin Güngör, Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu başkan ve üyeleri, çeşitli
okulların müdürleri, Halk Eğitim
Merkezi müdürü ve ilçede yer alan
diğer üst düzey yöneticiler teşrif
ederek tutuklu ve hükümlülerin
sevincine ortak oldular.
Tutuklu ve hükümlüler tarafın
dan hazırlanarak sunulan müzik
programında seslendirilen parçalar
dinleyicileri coştururken, sahnele
nen parodiler izleyicileri kimi zaman
güldürdü, kimi zaman da değişik
düşüncelere götürdü.

Nevehir Cezaevinde
çini sergisi
Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza
evinde beş yıldır faaliyet gösteren
çini atölyesinde imal edilen vazo ve
tabak gibi ürünler açılan sergide
satışa sunuldu. 18 Martta Cumhuri
yet Başsavcısı İsmail Alkan ve Ağır
Ceza Reisi Turgut Emiroğlu tarafın
dan açılışı yapılan sergiye tüm yargı
mensupları iştirak ettiler. Halka açık
olan sergi büyük ilgi gördü.

