USTA Ö∕RET‹C‹ PERSONEL ‹Ç‹N KURS

Konfeksiyon ve tekstil alanında teorik ve pratik olmak üzere eğitime tâbi tutulan kursiyerler,
bilgi ve tücrübelerini, görev yaptıkları cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere aktaracaklar.
‹ B‹RL‹∕‹N‹N B‹R SONUCU

Seydiehir Cezaevinde
sertifika sevinci

Ceza infaz kurumları ve tutukevle
rinde kurulan ve kurulacak atölye
lerde eğitici olarak görev yapacak
personelin eğitimi için konfeksiyon
ve tekstil kursu açıldı.

Seydişehir Kapalı Cezaevinde açılan
kursları başarı ile tamamlayanlara serti
fikaları, düzenlenen programda verildi.
22 Haziranda, alüminyum kabartma ve
tiyatro kursunda başarı gösteren 31 kur
siyere sertifika verilirken, masa tenisi
turnuvasında dereceye girenlere çeşitli
ödüller dağıtıldı. Devamı sayfa 8’de

Kocaeli Cezaevinde
sertifika da¤›t›m töreni
Kocaeli Kapalı Cezaevinde açılan kurs
lara katılan tutuklu ve hükümlülere ser
tifikaları verilmek üzere program düzen
lendi. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiril
diği programda aşçılık, kuaförlük, ber
berlik, halıcılık, saz-bağlama, tiyatro,
folklör, çocuk halk müziği korosu, oku
ma ve yazma 1. ve 2. kademe kurslarına
katılanlara sertifikaları verilirken, voley
bol ve satranç turnuvalarında dereceye
girenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Devamı sayfa 6’da

Çorum Cezaevinde
sigaray› b›rakma
kampanyas›
31 Mayıs Dünya Sigara Bırakma Günü
nedeniyle Çorum Kapalı Cezaevinde
düzenlenen kampanya sonucunda üç
hükümlü sigarayı bıraktı.

Devamı sayfa 7’de

Levent K›rca bu kez
Cezaevinde güldürdü
Ünlü Tiyatrocu Levent Kırca, bu kez tutuklu ve hükümlüleri güldürdü. İstan
bul Kapalı Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yaşamdan kopmamaları
ve morallerinin artırılması amacıyla cezaevinde tiyatro oynama talebini kabul
eden Levent Kırca, ekibiyle Aziz Nesin’in “Yaşar Ne Yaşar Ne  Yaşamaz” isimli
oyununu sahneledi.
Cezaevinde ilk kez oyun sahneledikleri için sevinçli olduklarını ifade eden
Kırca, tutuklu ve hükümlülerin ilgisinden memnun kaldı.
25 Mayısta sahnelenen oyunu izlemeye Cumhuriyet Savcısı Metin Şentürk,
Kurum Müdürü Bahtişen Er, Jandarma Bölük Komutanı Bnb. Hilmi Alıcı, Tiyatro
Sanatçısı Turgay Tanülkü, cezaevi 2. müdürleri, personel ve basın mensupları
katıldılar.
Oyunun sahnelenmesinden dolayı Sanatçı Kırca’ya bir tutuklunun yaptığı
Atatürk’ün Kocatepe’den bakışını simgeleyen pano hediye edildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
lüğü, Sincan Kaymakamlığı ve
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği
arasında yapılan iş birliğiyle başlatı
lan kursta çeşitli cezaevlerinden
gelen, konfeksiyon ve tekstil gibi iş
kollarında çalışan veya bu alanlarda
ki okullardan mezun 17 personele
eğitim veriliyor. 	Devamı sayfa 2’de

Kartal Cezaevinden
muhteem sergi
Kartal H Tipi Kapalı Cezaevinde açı
lan “ebru, hat sanatı, yağlı boya, ahşap
boyama, rölyef (folyo) kurslarına”
katılan tutuklu ve hükümlüler muhte
şem ürünlere imza attılar.
Kurs süresince imal edilen ürünler
Pendik Mehmet Akif Ersoy Kültür
Merkezinde açılan sergide satışa
sunuldu.
Devam sayfa 2’de

Cezaevi personeli piknikte bulutu

Niksar Cezaevinden
el ii ürünleri sergisi

Personelin moral ve motivasyonun art›r›lmas›
için düzenlenen pikni¤e ilgi büyüktü.

Niksar Kapalı Cezaevinde yağlı boya ve
çeşitli el sanatları ürünlerinden oluşan
sergi açıldı. Cezaevinde açılan büyükbaş
hayvancılık ve kalorifer ateşçiliği kursu
na katılan tutuklu ve hükümlülere geçti
ğimiz ay gerçekleştirilen tören ile sertifi
kaları verilirken, tutuklu ve hükümlüle
rin yaptıkları ürünlerin yer aldığı sergi
nin açılışı da yapıldı.

Cezae vl er ind e çal ış an
personelin, iş ortamının
getirdiği stresten kurtul
maları,   birbirleriyle kay
naşmaları amacıyla Anka
ra ve İstanbul’da “kaynaş
ma pikniği” düzenlendi.
Ankara Merkez Kapalı
Cezaevi personeli 12
Haziran 2004’te, Ankara

Devamı sayfa 7’de

Ayhan Bakan
Kalecik Kapalı Cezaevi

Utanm›yor musun
dilenmeye,
çal›şsana.

Çal›şacağ›m da
dilenmekten bir türlü
f›rsat bulam›yorum.

Ankara’da ilk kez

Sebahat Aslan’ın verdiği konser ile eğlenen İstanbul Kapalı Cezaevi
personeli Durusu Beldesi piknik alanında buluştular.

Denizli
Cezaevi
el ii
sergisi
açt›

Denizli Kapalı Cezaevinde
Halk Eğitim Merkezi Müdür
lüğü ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlüğü iş birliğiyle açılan
el sanatları kursunda elde edi
len ürünler ile tutuklu ve
hükümlülerin kendi imkânları
ile yaptıkları el sanatları açı
lan sergide satışa sunuldu.          	
Devamı sayfa 7’de

İstanbul’da ikinci kez

1 ve 2 No’lu F Tipi Kapa
lı Cezaevleri personeli ise
17 Haziran 2004’te ger
çekleştirilen piknikte bira
raya geldiler. İlkini geçen
yıl gerçekleştiren İstanbul
Kapalı Cezaevi personeli
2. kez piknik düzenledi.                   
Devamı sayfa 2’de

Hâkimler ve Cumhuriyet savc›lar› ile cezaevi müdürlerinin atamas› yap›ld›
Adlî Yargı Hâkim ve Cumhuriyet
savcılarının görev yerlerinde deği
şiklik yapılmasına ilişkin kararna
me 18.06.2004 tarih ve 25496
sayılı Resmî Gazete’de yayımla
narak yürürlüğe girdi. Söz konusu
kararname ile Tetkik Hâkimleri
İbrahim Özyurt, Ankara Cumhuri

yet Başsavcı Vekili; Kasım İli
moğlu, Eyüp Cumhuriyet Savcısı;
Tûba Yaprak Günay, Yozgat Kadı
şehri Hakimi olarak atandılar.
07.06.2004 tarihli kararname
ile cezaevi müdürleri, öğretmenler,
doktorlar, psikologlar ve sayman
ların görev yerleri değiştirildi.  

Seslenis

Sayfa 2

Usta ö¤retici personel için kurs
28 Haziranda Ankara Giyim
Sanayicileri Derneği Eğitim Merke
zinde açılan kursa katılan personele
üç haftalık eğitim süresince mesle
ğin tüm incelikleri veriliyor. Kursta
öğrendiklerini görev yaptıkları ceza
evlerinde tutuklu ve hükümlülere
aktaracak kursiyerler, onların mes
lek sahibi olmalarını sağlayacaklar.
Kursun açılış töreninde bir
konuşma yapan Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan İpek, kurum
larımızda bulunan 70 bin tutuklu ve
hükümlünün tahliye sonrasına hazır
lanması çerçevesinde çeşitli faaliyet
lerin yürütüldüğünü hatırlatarak,
“Bu faaliyetlerden biri de tutuklu ve
hükümlülere bir meslek, bir sanat
kazandırmaktır. Bir tutuklu ve
hükümlünün meslek sahibi olarak
tahliye olması iş bulmasını kolaylaş
tıracaktır.” dedi.
Genel Müdür İpek, kursa katılan
personele çok büyük görev düştüğü
nü belirtirken, şöyle konuştu: “Kursa
katılan bu personel, cezaevlerindeki
tutuklu ve hükümlülerin konfeksi
yon ve tekstil alanlarında eğitiminde
çalışacaklardır. Burada onlara veri
lecek eğitim, eğiticilerin eğitimi
olmaktadır. Kursiyer arkadaşlarımız
almış oldukları bilgi ve becerilerini
cezaevlerinde tutuklu ve hükümlüle
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Moldava heyeti
Kütahya Cezaevini
ziyaret etti
Moldova Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi Tatiana Pirvu, Cezaevleri Genel
Müdür Yardımcısı Veaceslav Toncog
laz, Adalet Bakanlığı Kanunlar Daire
si Başkanı Lydia Lozovan, 3 No’lu
Kişinev Cezaevi Müdürü Ion Şeremet,
1 No’lu Balti Cezaevi Müdürü Tudor
Pascaru, Genel Müdürlük Maliye Ser
visi Başkanı Arcadia Aftenıue ve Ter
cüman Natalia Alcazi’den oluşan
heyet Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık
Cezaevini ziyaret etti.
20 Mayısta Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Necati Nursal ve Cumhuriyet Savcısı
Nazmi Güven’in eşliğinde gerçekleş
tirilen ziyarette atölyeler gezilerek,
konuk heyete bilgiler aktarıldı.

Dernek Başkanı Canip Karakuş ile birlikte eğitim merkezini gezen Genel Müdür İpek,
kursiyerlerin çalışmalarını yerinde görürken, zaman zaman onlarla sohbet etti.

re aktararak, onların bir meslek edin
melerini sağlayacaklardır.”
Sivil toplum kuruluşları ile birlik
te cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü
lerin eğitimine katkıda bulunacak
projelerin gerçekleştirilmesine ve bu
tür kursların açılmasına devam edile
ceğini sözlerine ekleyen Genel
Müdür İpek, desteklerinden dolayı
Dernek yöneticilerine ve Sincan
Kaymakamlığına teşekkür etti.
Ankara Giyim Sanayicileri Der
neği Başkanı Canip Karakuş ise
konuşmasında, yapılan iş birliğinden

son derece memnun olduğunu belir
tirken, mesleği çok iyi şekilde öğre
nen tutuklu ve hükümlülerin tahliye
olduklarında Derneklerine bağlı iş
yerlerinde işe alınacağını müjdeledi.
Açılış törenine Ceza ve Tevkifev
leri Genel Müdürü Kenan İpek ve
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği
Başkanı Canip Karakuş’un yanısıra
Etimesgut Kaymakamı Mehmet Kal
yoncu, İşyurtları Daire Başkanı Mus
tafa Doğru, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı
Ekrem Bakır katıldılar.

Kartal H Tipi Cezaevinden sergi
20 Mayısta Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür
Yardımcısı H. Hakkı Kadakal tarafından açılışı
yapılan sergiye Kartal Kaymakamı Ali Şahin,
Pendik Kaymakamı Hasan Duran, Kartal Cum
huriyet Başsavcısı Yusuf Ulu, Kadıköy Cumhuri
yet Başsavcısı Kemal Cambaz, Üsküdar Cumhu
riyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Sultanbeyli
Cumhuriyet Başsavcısı Vuslat Dirim, Pendik
Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Bellek, İstanbul
DGM Başsavcısı Abdulkadir İlhan, Kartal Adli
Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Nevzat Aygün,
Üsküdar Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durmuş
Yargı, Kartal Cumhuriyet Başsavcı Vekili Erol
Tut, Cumhuriyet Savcısı Ali Fuat Akın, Pendik
Belediye Başkanı Erol Kaya, Kartal Belediye
Başkanı Arif Dağlar, Pendik Emniyet Müdürü
Oktay Bulduk, Tuzla Müftüsü Ahmet Silkin,
Pendik Halk Eğitim Müdürü Köksal Yerlikaya ve
Müdür Yardımcısı Hayriye Uygun, İSMEK Eği
tim Müdürü Mehmet Doğan, İSMEK Koordina
tör Yardımcısı Ekram Özkaya, Kurum Müdürü
Recep Göğüş, 2. müdürler ve cezaevi personeli
katıldılar.

23 Mayısa kadar açık kalan sergiye vatandaş
lar büyük ilgi gösterdiler. Sergiyi ziyaret eden
Avukat Halide İnan, sergi ile ilgili düşüncelerini
gönderdiği yazıyla aktarırken şunları söyledi:
“İnsanların içindeki duyguları yansıtmasının bir
yoludur el sanatları ve resim. Hükümlü vatandaş
larımızın kendini ifade etme ve topluma dönme
çabalarını gösteren bu serginin açılmasında görev
alan herkese ve özellikle eserlerin sahiplerine
teşekkür ediyorum.”

Genel Müdür ‹pek,
Ankara 2 No’lu F Tipi
ve Trabzon E Tipi
Cezaevlerini ziyaret etti

Genel Müdür İpek, ziyarette Trabzon
E Tipi Cezaevi Kütüphanesini de gezdi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Kenan İpek, Ankara 2 No’lu
F Tipi ve Trabzon E Tipi Kapalı Ceza
evlerini ziyaret ederek, incelemelerde
bulundu ve personel ile sohbet ederek,
onların sorunlarını dinledi.
24 Mayısta Trabzon E Tipi Kapalı
Cezaevini ziyarete İşyurtları Daire
Başkanı Mustafa Doğru katılırken,
Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Çoba
noğlu, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin
Güler, Ticaret Mahkemesi Başkanı
Zeki Sağlam, Bölge İdare Mahkemesi
Başkanı Nakittin Buğday ve Kurum
Müdürü İsmail Aksoy Genel Müdür
İpek’e eşlik ettiler.

Ankara Kapalı Cezaevi personeli, Ankara Açık Cezaevi Şaşmaz
Piknik Alanında bir araya geldi.

Cezaevi personeli
piknikte bulutu
Ankara Açık Cezaevi Şaş
maz Piknik Alanındaki pikniğe
görevli olmayan tüm personel,
aileleri ile birlikte katıldı. Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan İpek, ailesiyle birlikte
pikniğe iştirak ederek, personel
le tek tek tokalaşıp, sohbet etti.
Eğlence programı ile sona
eren pikniğe Genel Müdür
Yardımcıları Nizamettin Kala
man ve H. Hakkı Kadakal,
İşyurtları Daire Başkanı Mus
tafa Doğru, Daire Başkanı
Kürşat Hamurcu, Tetkik
Hâkimleri Oktay Yörük, Bur
hanettin Eser ve Kurum Müdü
rü Bekir Alanoğlu katıldılar.

İstanbul Kapalı Cezaevi
personeli ise 12 Haziranda
Durusu Beldesi piknik alanın
da biraraya geldi. TRT Sanat
çıları Hasan Keşkek ve Seba
hat Aslan verdikleri konser ile
personeli eğlendirdiler. Halay
çekilerek büyük coşku yaşanan
pikniğe İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Aykut Cengiz
Engin, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Hüseyin Yıldız, Cumhu
riyet Savcısı Metin Şentürk,
Kurum Müdürü Bahtişen Er, H
Tipi Cezaevi Müdürü Duran
Ceylan, Tiyatro Sanatçısı Tur
gay Tanülkü, personel ve aile
leri katıldılar.

10 Haziran’da Ankara 2 No’lu F
Tipi Kapalı Cezaevine gerçekleştirilen
ziyarete Genel Müdür Yardımcısı
Nizamettin Kalaman, Daire Başkanı
Kürşat Hamurcu, Tetkik Hâkimleri
Oktay Yörük ile Burhanettin Eser
katıldılar.

Ankara Kapal›
Cezaevinde
sertifika sevinci
Ankara Merkez Kapalı Cezaevin
de bayan tutuklu ve hükümlülerin
meslek edinmeleri amacıyla açılan
kurs ile başlatılan eğitim seminerleri
sona ererken, katılımcılara sertifikala
rı düzenlenen törende verildi.
08 Haziranda gerçekleştirilen
törende Kurum Müdürü Bekir Ala
noğlu tarafından Yargı Mensupları
Eşleri Dayanışma Derneği adına Baş
kan Gülten Çiçek’e, Halk Sağlığı
Okulu Koordinatörü Dr. Cahit
Koçak’a ve Usta Öğretici Ayten Er’e
plâketleri verildi.

Seslenis
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Bari Sen Beni Kand›rma Bahar

Sayfa 3

Prangalar

Kötü bir kış işte. Sevmem bu mevsimi. Ben kanı sıcak yazların
insanıyım. Güneş bir çıktımı bir daha hiç kaybolmamalı. İstemem
üşüten yağmurları. Bahar yağmuru, yaz yağmuru dururken, insanın
içini üşüten, soğukta düşen damlalar hiç keyif vermez bana.
Bu kış daha bir çekilmez oldu benim için. Yoksa yüreğimdeki
ayaz mı bunun sebebi? Oysa, daha geçen gün güneşi görünce fora
edivermiştim kabanı, çizmeyi. Kendimi güneşin kollarına atıp,
unutuvermiştim her şeyi. Nasıl da güzeldi. Başımı göğe çevirip o
sonsuz maviliğe baktığımda içimi kaplayan sevincin tarifi mümkün
değildi. Özlemiştim, çok özlemiştim. Oysa mevsim kıştı. Ağaçlar
da bir tek yeşil yaprak yoktu ama, ben ne de çabuk kaptırmıştım
kendimi bahar havasına.
Çok sürmedi sevincim. Önce gri bir bulut geldi, kapadı güneşin
önünü. Yüzümdeki gülümseme donup kaldı birden. Yine de kaybet
medim umudumu. Az sonra bulut gidecek, o güzelim güneş sıcak
yüzünü gösterecek yeniden ve ben gülümsemeye devam edecek
tim. Bekledim… Bekleyişin sonunda, beklenenin her zaman gel
meyeceğini bilecek kadar yaşamışlığım vardı oysa.
O küçük gri bulut kısa sürede nasıl da büyüdü… Rengi siyaha
döndüğünde başıma gelecekleri anlamıştım ama, artık çok geçti.
Bir kış mevsimine göre neredeyse çırılçıplak denecek şekilde yaka
lanmıştım işte. Bir anda çıkan soğuk rüzgâr, yapraksız ağaçların
dallarını sallarken, yüreğimdeki ayazın geri dönmesi de fazla uzun
sürmedi. Ben görmek istemesem de gerçek ayan beyan ortadaydı,
bahara daha çok vardı.
Bir gök gürlemesinin ardından boşalan yağmur sırılsıklam
ederken korunmasız bedenimi, kendimle savaşmaya başlamıştım
ben de. Mevsimi gelmeden güneşe aldanmak, bir sıcak gülüşün
peşinden koşup sonra da duvara çarpmaya benziyordu. Kimseyi
suçlamadım, çünkü, ben yoldan gönüllü çıkmıştım. Görmek iste
diklerimi görmüş, gerçekleri gözardı etmiştim.
Ama inanmaya ihtiyacım vardı. İnsanlardan vazgeçtim, hiç
olmazsa bahar beni kandırmamalıydı. Çaresiz, baharın geleceği
güne kadar sayılacak günler. Bir acının yürekte küllenmesini bek
lemek gibi beklenecek kışın bitmesi.
Tükendiğinde kış günleri, güneşli günlere kavuşacağım. Ve bir
daha asla yalancı baharlara kanmayacağım.
Fatih Yıldırım/E Tipi Kapalı Cezaevi/Çankırı

Ayağımda prangalar olmasa bile,
Demir maltalarda yürüyüşüm var.
Karanlık hücrede yatmasam bile,
Özgürlüğe vurulmuş zincirlerim var.
Benim dünyamda çiçek açmasa bile,
Çiçeği yeşertecek duygularım var.
Düşmanlarım halime gülseler bile,
Benim düşmanlarımdan zalim dostlarım var.
Korku vermez korkunç kâbuslar bile,
Benim kâbustan korkunç gerçeklerim var.
İşlemez iliklerime soğuklar bile.
Benim artık buzdan, soğuk kalbim var.
Birol Yıldırım
M Tipi Kapalı Cezaevi/Bilecik

Bayrampaa
Karanlık odanın aydınlık yüzleri,
Sevgi dolu bakar yiğit gözleri,
Yol ayrılır unutamam sizleri,
Ömrümden parçasın ey Bayrampaşa.
Üç beş aramadan sonra aldılar,
Çapı ufak bir dünyaya saldılar,
Aslında suçlular, özgür kaldılar,
Yoksula mekânsın ey Bayrampaşa…
Özgürlük bekler umutlu gözler,
Umut yarındadır yarını özler,
Gelip görmeyenler hiç bilemezler,
Okulsun, irfansın ey Bayrampaşa…
Saatimi ay, aylarımı yıl ettin,
Voltalarımı bir bitmeyen yol ettin,
Talimdarı birkaç sene misafir ettin,
Geçmeyen zamansın ey Bayrampaşa…
Talimdar Kızılkaya
İstanbul Kapalı Cezaevi
Bayrampaşa-İstanbul
Pınar Köksal
Ankara Ceza İnfaz Kurumları
ve Tutukevleri İzleme
Kurulu Üyesi
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Soldan Sağa
1. Eski dilde yılan - Telli bir çalgı - İçkili eğlence
yeri - Uykusu hafif 2. Valinin yönettiği yerleşim mer
kezi -  Tabiî ilimlere verilen ad -  Bakı -  Bir nota 3.
Eskiden giyilen bir başlık - Bilgi ve deneyi olmayan,
acemi -  Çok taneli bir meyve -  4. Bir oyun aracı - 
Ormanlar kralı hayvan -  Bir tür peynir 5. Baş veya
alınla vurma - Doğum hemşiresi - Atın yavrusu - Bir
kimsenin mâlik olduğu şey, servet 6. İffet, namus - Bir
işi yerine getirme -  Çoğul eki -  Kilometrenin kısa
yazılışı 7. İngiliz birası - Üye - Sevgili 8. Bir göz ren
gi - Üst makama sunulan mektup veya yazı - Su taş
kınlarını önlemek için yapılan duvar 9. Düz ve geniş
arazi -  Onun gibi yar olmaz -  Sabah olurken oluşan
aydınlık 10. Trabzon’un bir ilçesi - Naz, işve - Kişi,
şahıs  - Hayret ünlemi 11. Elma, armut kurusu - 
Küçük su kanalı - Adale - Su taşkınlarını veya toprak
kaymasını önlemek için yapılan duvar 12. Ağaç göv
desinden ayrılan kalınca dal -  Yazı yazma gereci - 
Sene 13. Bir çeşit kümes hayvanı -  Boyun eğen - 
Büyük demiryolu istasyonu 14. Bir tür cetvel - Tavu
ğun belirli bir yere yumurtlamasını sağlamak için o
yere konulan yumurta veya yumurtaya benzeyen şey
-  Yok karşıtı -  Numaranın kısa yazılışı 15. İstanbul

Teknik Üniversitesi’nin kısa yazılışı -  Vücuttan
sızan tuzlu sıvı - Kuş yiyeceği - Saçı olmayan
Yukarıdan Aşağıya
1. Baş kumandan -  Gövdesi iki bölümlü bir
çeşit saz - Ayı balığı - Hitit 2. Bir renk -  Basit,
F›kra
kolay karşıtı -  Tuzak, kapan - Hayvansal besin
maddesi 3. Afrika’da bir ülke -  Telefonda hitap
Dünyaya gelmek
sözü - Bir kömür çeşidi 4. Gözde canlılık - Ekle
Çocuklar aralarında bebeklerin nasıl dünyaya geldiğini
mek, ulamak - Söz, lakırdı 5. Seda - Zeybek - Etra
konuşuyorlarmış.
fı suyla çevrilmiş kara parçası - Tozun ters yazılışı
Biri, “Bizim ailede çocukları leylekler getirir.” demiş.
- 6. En kısa zaman - Halk dilinde abla - Su akıtmak
Diğeri, “Bizde lahana tarlasında bulurlar.”
için toprağı kazmak suretiyle yapılan yer, kanal - 
Onur
mahzun mahzun konuşmuş;
Bir ek 7. Türk Standartları Enstitüsü’nün kısa
“Bizim maddî durumumuz iyi değil, o yüzden bebekleri
yazılışı - Mesafe - Kışın yağar - 8. Kıt, az karşıtı
- Çanakkale’nin bir ilçesi - Bir çoğul eki 9. Gezin annem kendisi yapıyor.”
Gönül Aktaşlı/M Tipi Kapalı Cezaevi/Kozan
ti gemisi - Üye - Kötü, fena 10. Bağışlamak - Atın
ayağına çakılır - Bir malın fiyatını artırmak - Bir
bağlaç 11. Nazım Hikmet’in soyadı -  Bir burç - 
Kase, tabak - Üzüntü, dert, kaygı, tasa 12. Dilsiz,
konuşamayan - Gözlem - Uçurum 13. Şeker kamı
şı ve çavdardan elde edilen bir çeşit sert içki - 
Evcil geyik türü -  Gizli olan şey, gizli kalması
Gülüm
gereken, başkalarına açıklanmaması gereken şey
14. İskambil kağıtlarında birli - Üzerine yazı yazı
Ben çiçeğimi burada
lan ince, tabaklanmış deri - Hafif esen rüzgar - Bir
Büyüteceğim
soru sözü 15. Leke, pislik - Bir şirket türünün kısa
“Hani su, hava, güneş?” dersen,
yazılışı - Elbisede takım - Sağ karşıtı
Suyu gözyaşım,

J

Yalçın Özdemir
E Tipi Kapalı Cezaevi Burdur

Geçen say›daki bulmacan›n çözümü

L

Havası nefesim,
Güneşi ise ellerimin sıcaklığı.
Bir gün sana tutuşturacağım
O çiçeği,
Sana vereceğim tutsak ellerimle.
Ona iyi bak sevdiceğim.
O da benim gibi bitirecek yılları.
Küçük odamda arkadaş olacak bana,
Onu kokladığımda senin kokunu getirecek,
Ranzamdan ona uzun uzun bakacağım,
Tıpkı senin gözlerine baktığım gibi,
Evet sevdiceğim,
Bir gün onu sana vereceğim.
Aşkımızın solmadığı gibi
Çiçeğimiz de solmasın gülüm.

Mehmet Doğan Bozkurt
Adıyaman Kapalı Cezaevi

Seslenis

Sayfa 4
Anlayabilmek
Doğruları kavrayabilmek ve yaşayabilmek,
Önemli değil mi, hiçbir şey olmaktan?
Bir yanda çığ gibi büyüyen;
Haksızlık, kargaşa, tedirginlik,
Bir yanda gözyaşı ve ter,
Sanki akmaya mahkûm edilmişler.
Hiç durmayacakmış gibi damgalanmışlar,
Gözyaşının, terin anlamını biliyorlar mı?
Nereye kadar böyle?
Hayat bir yerde gerçeğine sırıtıyor belli,
Tıpkı elimdeki kalemin bittiği gibi,
Hayat da bir yerde bitiyor.
Kimbilir, belki doğuştan şanslılar.
Sus… Rüzgârın, dalgaların sesini dinle!
Tecrübelidirler, anlatırlar sana,
Yaşamı, insanları…
Muharrem Kör
E Tipi Kapalı Cezaevi
Muğla

Kebapç›lar
Aydınlıkevler semtindeki Çevreli Cad
desinin, Uzayan Sokakla kesiştiği ilk yol
ağzında bulunan Yeni Çağ Kebapçısı o
gün tarihî günlerinden birini, belki de en
muhteşemini yaşıyordu. Kutsal Ramazan
ayı içerisinde bir gündü. Tam da iftar
zamanına denk geliyordu, küçük kebapçı
dükkanının bu görkemli kalabalığı.
Bir müşterinin önerisiyle, biraz da
paraya kıyarak masaları küçültmüşler ve
masalara uygun daracık sandalyeler de
işin içine karışınca, eskiden on kişilik olan
kapasite birdenbire otuz kişiye fırlamıştı.
Evet, o kalabalığın nedeni kebapların
kalitesi ve ucuzluğu değildi. Belki eski
müşterilerinin orayı tercih etmeleri için bir
neden olabilir bu. O gün, devamlı müşteri
lerin evvelce hiç görmedikleri on kişilik
bir topluluk da vardı orucunu açanların
arasında. Bu on kişilik grubun ödeyeceği
hesap, lokanta patronu, aynı zamanda
aşçısı ve ihtiyar garsonu için neredeyse
küçük bir servet değerindeydi. Çünkü bu
müşteriler lokantanın en pahalı yemekleri
ni yiyorlardı ve masalarının üzerinde bir
tuzluk koymaya bile yer kalmamıştı.
Sözünü ettiğimiz on kişilik müşteri
topluluğu iki masada neşe içinde yemekle
rini yiyorlardı. Önlerindeki tabaklardan
acılı adana, döner ve şiş kebap parçalarını
çatalları ile alıp ikramda bulunuyorlar, ara
sıra kahkaha atıyorlar ve birbirlerinin
omuzlarına sevgiyle vuruyorlardı. Bu
neşeleri bulaşıcı bir hastalık gibi diğer
müşterilere de geçmiş, tek başına yemek
yiyenler bile yüzlerinde bir gülümseme ile
atıştırıyorlardı.
İhtiyar garson da, her zaman eğri
duran sırtını dikleştirmiş, adamların masa
ya oturur oturmaz eline toka ettikleri kır
mızı on milyon liralık banknotun yeleği
nin cebinde olmasının verdiği güvenle
ortalıkta fırıl fırıl dönüyordu. Her iki
masadaki müşterilerin daha eli havaya
kalkmadan yanlarında bitiveriyordu.
Adamlara kanı kaynamıştı. Daha geldikle
ri andan itibaren havası değişmişti lokan
tanın.
Giriş kapısının tam karşısındaki duvar
önüne kurulu ocak başının üstünde, ünlü
bir takımımızın kaptanının ve eski bir baş
bakanın siyah beyaz afişleri kocaman
ahşap çerçeve içinde beraberce asılmıştı.
Bu afişlerin yanında ise Ellinci Yıl Marşı
vardı. Çerçeve ve camın üzeri silinmeye
silinmeye toz, yağ ve sinek pislikleri ile
iyice kirlenmişti. İhtiyar garson, birkaç
kez bu çerçeveleri indirip sabunlu bezle
camları silimeye kalkmış, kirlerin çıkma
dığını görünce alttaki kağıtları ıslatma
korkusuyla vazgeçmişti.
Lokantanın patronu da memnundu
durumdan. Bir elindeki karton parçasıyla

‹nsano¤lu

Şinasi Kaya
Bandırma Cezaevi

ocaktaki közleri yellendirirken diğer eliyle
de şişlere takılı kebapları alt üst ediyordu.
Biraz yağlı olmuştu kebaplar, bu yüzden
de közlere damlayan yağlar duman yapı
yordu. Hem közlerin sönmesini hem de
duman çıkmasını önlemek için kartonu
devamlı sallaması gerekiyordu. Omuzun
da asılı havluya terini silmek için kartonu
bıraktığında ihtiyar garsonla göz göze gel
diler. Karşılıklı gülümsediler.
Garsonuyla beraber kendisi de yaşla
nıyordu. Sabahları ikisi de erkenden geli
yor, küçük bir temizlikten sonra bazen
mercimek bazen de işkembe çorbası pişi
rip sabahçılara veriyorlardı. Müşterilerinin
çoğunu yıllardır tanıyorlardı ama, onlar da
iki yakası ancak taktıkları kravatla bir ara
ya gelebilen emeklilerdi. Hesapları hep
veresiyeydi. Üç ayda bir aldıkları maaşla
da ancak borçlarının yarısını öderler, geri
kalan borç yeni hesaplara eklenir giderdi.
Her ikisi de çocukları evden uçurmuş, yaş
lı eşleriyle evde çene çalacaklarına yıllar
dır uğraştıkları bu işe ölünceye kadar
devam etme kararı vermişlerdi. İşin doğ
rusu, iki ortak gibiydiler. Bir de şu beledi
ye zabıtaları ile maliyeciler olmasaydı.
Ruhsatın yenilenme zamanı gelmiş, geç
mişti işte ama, lokantayı bırakıp gidemi
yorlardıki! Hele maliyeciler… Basit usûl,
diye bir şey çıkardılar ki, evlere şenlik!
Yok, işçi çalıştırılacakmış, yok beyanna
meymiş, yok muhasebeciymiş, bir sürü
maval. Eskiden ne güzeldi, Nisan ayında
giderdin, her yıl, vergin şu kadar, taksitle
rin şu zaman, bir daha uğramazdın. Yıllar
dır gide gele arkadaş olup, her gittiğinde
kendisine çay ısmarlayıp hürmet gösteren
tahsildar Satılmış’a dert yanmıştı bir gün.
“Valla baba, ben götürürüm, işlemlerini
yaptırırım ama öbür memurlar, amirler iş
takibi yapıyorum diye beni şikâyet eder
lerse başım belaya girer.” demişti. “Yahu
bir beyanname götürmekten, vergi yatır
maktan ne başın belaya girecek?” diye
sorduğunda da, “Yok baba, bildiğin gibi
değil, Vergi Usûl Kanunu diye birşey var,
bize yasaklıyor bu işleri.” cevabını almıştı.
Olursa olsun, bugün hiçbir şey keyfini
bozamazdı. Bu saatte ne zabıtası ne mali
yecisiydi şimdi. Ohoo! Herkes evinde iftar
açıyordu. “Şu müşterileri bir gönderelim
de bakalım, ışıkları söndürüp tezgahın
arkasında birlikte bir otuz beşlik açıp, bir
güzel kebap ziyafeti çekelim.” derlerdi.
Yeşil biber közler, birer kase cacık oldu
muydu, ne güzel giderdi. Ramazanın geli
şine hiç aldırış etmezlerdi, hem ibadet de
kabahat da gizli değil miydi.
Ocaktaki kebapları şişlerinden aldı ve
tabaklara yerleştirdi. Etrafını yeşil soğan,
tere, turpla süsledi. Siparişi veren müşteri
lerin gözleri üstündeydi ve sabırsızlıkla
kıpırdanıyordu. İyi de kendisinin iki eli
vardı ve görüyorlardı ki biri ile karton sal
lıyor, diğeri ile şişleri çeviriyordu. Şöyle
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Ey insanoğlu kendine gel,
Yarın çok geç olmadan,
Ecel kapını çalmadan,
Ey insanoğlu kendine gel.
Kabir sualleri sorulur daracık yerde,
Cevap veremezsen vay hâline.
Ateşten tokmağı yemeden önce,
Ey insanoğlu kendine gel.
Kabir azabı çok acıdır,
Onu tadacak mutlak canlıdır.
Verilecek bir damla suyun hesabıdır,
Yarın geç olmadan kendine gel.
Kul hakkı af edilmez,
Yaradılana eziyet edilmez.
Düşünmez cahil sonu hiç bilmez,
Ey insanoğlu kendine gel.
Sırat köprüsü kıldan incedir,
Bizi Yaradanın şanı yücedir.
Varsa azabın çekilecektir,
Ey insanoğlu kendine gel.

büyük bir lokantası olsaydı. Dizi dizi gar
sonlar, kebap ustaları çalıştırsaydı yanın
da. Kendisi de bir köşeye çekilip keyfini
çıkarsaydı ya!.. Neyse, sırası değildi şimdi
hayal kurmanın.
On kişilik topluluk yemekten sonra
birer kâse de sütlaç yediler. Karınları tıka
basa doymuş, ağızları kulaklarında, dişle
rini de kürdanla temizliyorlardı. İçlerinden
siyah takım elbiseli ve sağ kaşının altından
çene ucuna kadar yara izi olan, saçları kısa
kesilmiş, kır saçlı, şişman adam hesap
istedi. Hesap, o zamana kadar hiçbir müş
terinin ödemediği kadar yüksekti. Ama
şişman adam hiç oralı olmadı ve ceketinin
sol iç cebinden çıkardığı kahverengi cüz
danından gıcır gıcır iki yüz dolarla hesabı
ödedi. İhtiyar garsonu da mest eden iki
kelimeyle, “Üstü kalsın.” diyerek tabağa
bıraktı.
Son müşteriyi de uğurladıktan sonra,
yan komşuları olan tekel büfesinden bir
otuz beşlik rakı aldılar ve ocak başının
arkasında dışardan görülmeyecek şekilde
masa donattılar. İkisi de keyifli, en kötü
günlerinin böyle olması temennisiyle
kadeh kaldırdılar. Patron, müşterilerinin
verdiği iki yüz doları masaya bıraktı ve
paranın üzerindeki resme de kadeh kaldır
dı; “Senin de şerefine Sam Amca,” dedi.
İkinci kadehleri içerken, ihtiyar garso
nun suratı değişti birden. Gözlerini masa
nın üzerinde duran dolarlara dikmiş,
ağzındaki kebap parçalarını hızlı hızlı çiğ
niyordu. Rakısından bir yudum, bir yudum
da suyundan içip bardakları masaya bırak
tı. Her iki kağıt parayı da birer eline alıp,
bir sağdakine, bir soldakine dikkatle baktı
ve bir çocuk gibi hıçkırarak ağlamaya baş
ladı.
Patron, elinde rakı bardağıyla öylece
kala kaldı. İşe yaramayacağını bildiğin
den, hiçbir şey söylemeden karşısındaki
adamın ağlamasının kesilmesini bekledi.
Sonra gitti ve bir otuz beşlik rakı daha
getirdi. Bu akşamın burada bitmeyeceği
belliydi. Şu sofraya oturana kadar, bugün
her şey o kadar iyi gidiyordu ki, bu kadarı
fazlaydı. Bir yerde dönmesi gerekiyordu
bu iyi gidişin ve anladığı kadarıyla o an
gelip çatmıştı işte. Elindeki şişeyi masaya
bıraktığında ağlamayı kesmişti ihtiyar.
“Bunlar sahte para!” dedi. Patron, paraları
alıp ışığa tuttu, “Yok canım, paranın içinde
adam gölgesi var.” dedi gülerek. İhtiyar bu
kez inledi; “Ama ikisinin de seri numara
ları aynı.”
Sessizlik, ağır bir sis gibi indi küçük
kebap lokantasına. Neden sonra, ikinci
şişeyi de sadece cacıkla bitirdiklerinde,
sanki biraz daha yaşlanmışlar, omuzları
iyice düşmüş ve belleri bükülmüştü.
Aydın Alagöz
Ankara Açık Cezaevi

İsmail Yıldırım

Merhaba Küçü¤üm
Bu akşam kalabalıklar içinde yine yalnızız,
Sen ve ben.
Bilir misin hiç gülmek nasîp olmadı.
Nasîp olduysa,
Gülmek hüzne dönüştü küçüğüm,
Yürümek hep sisli ve karlı havada,
Yine bahar gelmiş dağlara, ovalara.
Kuşlar alabildiğine hür.
Leylekler, kırlangıçlar gitmek istemiyor.
Yine alabildiğine yaşıyorum hüznü ya sen?
Volta atmaya çalışıyorum bahçede.
Kara karga tepemde vırak vırak…
Ben güneşe hasret,
O ise, doymuş güneşe küçüğüm.
Ah, bilir misin mutluluğun ne olduğunu.
Ben hâlâ tanıyamadım onu.
Sen tanıdığında, ne olur bana da anlat.
Kapanmış kapılar, bitmiş umutlar.
Bir kaf dağı masalıdır, anlatır halk.
Ne olur bulduğunda, bana da anlat küçüğüm.
Kalabalıklar içinde yalnızız gülüm sen ve ben.
Yavuz Tutka
Iğdır Kapalı Cezaevi

Bir Dost
Saate bakmadan kapısını çalabilece
ği bir dostu olmalı insanın… “Nerden
çıktın bu vakitte?” dememeli.
Bir gece yarısı telaşla yataktan fırla
dığında gönlünün, gözünün dilini bilme
li, dinlemeli. Sormadan söylemeden
anlamalı…
Arka bahçede varlığını sezdirmeden,
mütemadiyen dikilen vefalı bir ağaç gibi
köklenmeli hayatında. Sen her daim
onun orada durduğunu hissetmelisin,
ihtiyaç duyduğunda gidip müşfik gövde
sine yaslanabilmeli, kovuklarına saklana
bilmelisin. Kucaklamalı seni güvenli kol
ları. Dalları, başına omuz, yaprakları
kanayan ruhuna merhem olmalı. En mah
rem sırlarını verebilmeli, en derin yarala
rını açıp göstermeli, gölgesinde serinle
melisin sorgusuz ve suâlsiz.
Onca dalkavuk arasında bir tek o,
sözünü eğip bükmeden söylemeli, yanlış
anlaşılmayacağını bilmeli. Alkışlandığın
da değil sadece, asıl yuhalandığında
yanında durup, koluna girebilmeli.
Övmeli âlem içinde, başbaşayken de
doğruyu söylemeli, öyle güvenmelisin ki,
ona, övdüğünde de sövdüğünde de bunun
iyilikten olduğunu bilmelisin, “Hak
ettim.” diyebilmelisin, teklifsiz kefili
olmalı hatalarının.
Günahlarının yegane şahidi… Seni
senden iyi bilen, sana senden çok güve
nen bir sırdaş… Göz bebekleri bulutlan
dığında yaklaşan fırtınayı sezebilmelisin.
Ne zaman ki ağlarsın onun da dolmalı
gözleri.
Kasım Üşen
E Tipi Kapalı Cezaevi/Mardin

Seslenis
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Aşk Onurlu Olmalıdır

Onun ilk
ve belki de son
aşkıydı o. Aynı
yıl lise öğreni
mine başlamış
lard ı.
Min e
ortaokulu ken
Ali Suat ERTOSUN di ilçesinde
bitirmişti. Ora
Yargıtay Üyesi
da lise olmadı
ğından her gün
şehre gelip gidiyordu. Aynı sınıftaydılar.
Onu ilk gördüğünde sevmiş, ancak bir türlü
yaklaşamamıştı. Kendine güveni yoktu.
Esasen birinci sınıfta silik bir öğrenciydi.
Bazen Mine’nin, kendisinin farkında olup
olmadığı konusunda bile şüpheye düşerdi.
O yıl Mine’nin dersleri iyiydi. Onun ders
durumu ise berbattı. Lise birinci sınıf, öyle
sine bitti. İkmale kaldı, zor da olsa ikinci
sınıfa geçti.
İkinci sınıfta, bölüm ve sınıf seçiminde
gizliden gizliye hep Mine’yi gözledi. O yıl
larda sadece edebiyat ve fen bölümleri var
dı. İlk hafta öğrenciler istedikleri bölüm ve
sınıflara girerler, okul idaresi de isteklere
göre dağılım yapardı. Mine edebiyat A

şubesini tercih edince, o da aynısını istedi.
Aynı sınıfa düştüler.
O sene sınıflarına, geçen yıl sınıfta
kalan yaşça kendilerinden büyük Selim
isimli bir öğrenci gelmişti. Selim sempatik
ve dışa açık, ancak güvenilir biri değildi.
Kısa zamanda Mine ile arkadaşlıkları ilerle
mişti. Sınıfta birbirlerini sevdikleri konuşu
luyordu.
Kendisi de Mine’ye yaklaşma olanağını
bulmuştu. O yıl onun dersleri iyiydi.
Mine’nin dersleri iyi değildi. Derslerinde
Mine’ye yardımcı oluyor, sorularını cevap
landırıyordu.
Bu arada duygularını şiirlere, mektupla
ra aktarıyordu. Ancak bunların hiçbirini
Mine’ye verememişti.
Devamlı hayaller kuruyor, geleceğe
dönük plânlar yapıyordu. Hayallerinin süsü
ve plânlarının konusu hep Mine’ydi.
Onun Mine ile aynı ilçeden olan Ruhî
isimli bir arkadaşı vardı. Mine ile Ruhî aynı
trende gelir ve dönerlerdi. Arkadaşlıkları
kardeşlik gibiydi. Tüm dertlerini, sevinçleri
ni paylaşırlardı. Ancak o hiçbir zaman Mine
ile ilgili duygu ve düşüncelerini Ruhî’ye
açmamıştı. Lâkin Ruhî, onun Mine’ye olan
sevgisini anlıyordu. Birkaç kez konuyu
açmış, hatta yardımcı olabileceğini ima
etmişti. Fakat kendisi her seferinde bu konu
yu hemen kapatmış, mevzuyu değiştirmişti.

Bula›c› Sar›l›klar (Viral Hepatitler)*
Bulaşıcı sarılıklar konusunda sarılıkla
rın türleri, belirtileri ve korunma yöntemle
rini açıklayarak, Anadolu Çağdaş Eğitim
Vakfı Eğitim Gönüllüsü ve Ankara Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme
Kurulu Üyesi olarak, bu konuda aydınlan
mak isteyen ve ilgi duyan tüm vatandaşla
rımıza bu kitapçığımızla ulaşmak, sorunla
rını paylaşmak ve onlara çözümler getir
mek istedik.
Kurumlarımız adına ülke sağlığını
hedef alan önemli konularda bireylerimizi
her fırsatta eğitmeyi ve aydınlatmayı onur
lu bir görev sayacağız.
re...

Nice sağlıklı, mutlu ve başarılı günle

yanlara oranla 100 kat daha fazla olduğu
kanıtlanmıştır.
1. Bulaşıcı sarılıklar nedir?
Bulaşıcı sarılıklar (viral hepatitler), virüs
denen mikropların oluşturduğu karaciğerde
yaygın iltihap yapan hastalıklardır.
2. Kaç türlü bulaşıcı sarılık vardır?
Bulaşıcı sarılıklar A, B, C, D, E, G harfle
ri ile adlandırılan farklı virüslerle oluşurlar.
Bulaşıcı sarılıkların kuluçka süreleri de
farklıdır. A Hepatitinde kuluçka süresi 15-45,
B Hepatitinde 30-180, E Hepatitinde 30-60
gündür.
3. Bulaşıcı sarılıkların belirtileri neler
dir?
Kuluçka süresinden sonra hastalık,

Bütün dünyada ve ülkemizde bulaşıcı
sarılıklar (Viral Hepatitler) özellikle B ve C
Hepatitler toplum sağlığını tehdit eden çok
önemli sağlık sorunlarıdır. Dünyamızda bir
milyona yaklaşan insanın Hepatit B virüsü
nü (HBV) taşıdığı tahmin edilmektedir.

Halsizlik, iştahsızlık, bulantı, karnın sağ
üst kadranında ağrı; göz akları, derinin sarar
ması; idrarın koyulaşması ve hafif ateşle baş
lar.

Yapılan araştırmalarda HBV’nin AIDS
virüsünden 100 kat daha bulaşıcı olduğu, 1
damla kandaki HBV sayısının AIDS virüsü
(HIV) sayısından 100 kat daha fazla olduğu
belirlenmiştir. Karaciğer kanserine yaka
lanma oranının, HBV taşıyanlarda, taşıma

4. Viral hepatitlerde iyileşme ne kadar
süre alır?
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Bazen erişkin ve çocuklarda sarılık
ortaya çıkmadan, tanı konmadan hastalık
geçirilebilir.

AE Viral Hepatitler genelde; 46 hafta
içinde şifa ile sonuçlanırlar.
BCD’ye bağlı hepatitlerde müzminleşme
daha sıktır. Bu oran Hepatit C’de % 50-90
iken, Hepatit B’de % 5-7’dir. Bunun anlamı;
Ülkemizde yaklaşık 4 milyon insanımız, B
virüsünü farkında olmadan taşımaktadır.
5. Viral hepatitler nasıl bulaşır?
AE virüsleri hastaların dışkıları ile atılır.
A viral hepatitli hastaların dışkısı sarılığın
ortaya çıkışından 2 hafta öncesi ile 1 hafta
sonrasında çok bulaşıcıdır.
Bu virüslerle bulaşmış, kirlenmiş su, seb
ze ve meyvelerin, ağız yolu ile alınması ile
bulaşır. Virüslerle kirlenmiş ellerin ağıza ve
yüzeylere (kapı kolları vb.) değmesi hastalığın
yayılmasında rol oynar.
BC virüsleri ile oluşan hepatitler daha
çok, kan-kan ürünlerinin alınması, kirli
enjektör iğnelerinin kullanılması, ortak
jilet, diş fırçası kullanımı, bulaşıcı anneden
bebeğine ve sağlık personeline geçer. Cinsel
ilişki, ter, vajen sıvıları ile de bulaşır. Sivri
sineklerle geçiş tartışmalıdır.
Okullarda, kışlalarda, iş yerlerinde
tuvalet musluklarının, okul sıraları, kapı
kollarının virüs taşıyan dışkı ile kirlenebi
leceğini, ellerimizle, ağız yolu ile bulaşma
nın kolaylıkla ve yaygın olarak ortaya
çıkabileceğini akıldan çıkarmamalıyız.

Zaman içerisinde Mine ile de sağlam bir
arkadaşlıkları oluştu. Ama bu arkadaşlık
dostluk ve yardımlaşma üzerine kuruluydu.
Mine her gün ilçesine gittiğinden, tren saati
ne kadar kitapsaraya gidiyorlar, derslerini
çalışıyorlardı. Akşam üzeri tren saati geldi
ğinde, çok günler onu istasyona kadar götü
rüyordu.
Mine ile geleceğe dönük konuşmaları da
olurdu. Mine, Selim ile sadece arkadaş
olduklarını söylerdi. Zaten kendisi de
Mine’ye başka bir tutumu yakıştıramıyordu.
Gerçek aşk da bu değil miydi? Nasıl ki
anneler ve babalar evlatlarına bir kusur
yakıştıramazlar ise, gerçek aşıklar da sev
diklerinin kusurlarını göremezlerdi.
Gün geldi, ikinci sınıf  da bitti. Bu kez o
doğrudan geçmiş, Mine ikmale kalmıştı.
İkmal sınavlarında başarılı olmuş, sınıfını
geçmişti.
O yaz tatilinin bitmesini dört gözle bek
lemişti. Yaz tatilinde hiç görüşememişlerdi.
Gönderemese de mektup yazmaya devam
ediyordu. Yazdığı şiirler ve mektuplar orta
boy bir okul defterini doldurmuştu. Yazmayı
tasarladığı ancak yazamadığı şiir ve mektup
ları da vardı.
Lise üçüncü sınıfa başladıklarında,
Mine’yi görünce çok sevindi. Mine de onu
görünce gözlerinin içi gülmüştü.
Mine artık ona iyice yaklaşmıştı. Yine
6. AB viral Hepatitleri daha çok hangi
yaşlarda geçerlidir?
A virüs hepatiti daha çok çocukluk yaşla
rında geçerlidir. Üniversite çağlarına gelmiş
geçlerimizin yaklaşık % 90’ı A Hepatitini
geçirmiştir.
B virüs Hepatiti ise daha çok genç,
ergin ve orta yaş grubunda rastlanır.
7. Viral hepatitler (bulaşıcı sarılıklar)
içinde hangileri daha tehlikelidir?
Bulaşıcı sarılıklar içinde en tehlikeli
Hepatit B’dir. Hepatit B’li hastaların yakla
şık % 7-10’nunda hastalığın alevli dönemi
geçtikten sonra tam şifa olmadan hastalık sin
si ve süregen (müzminkronik) olarak devam
eder. Sonuçta süregen aktif karaciğer has
talığı gelişir, ilerde siroza ve hatta karaci
ğer kanserine dönüşebilir.
Hepatit C ise özellikle hemodiyaliz hasta
ları ve sık sık kan alan hastalarda bireysel
sorunlar yaratır. Toplumda yaygınlığı azdır.
Bu tip sarılık da süregenleşerek siroz ve kara
ciğer kanserine dönüşebilir.
8. BC Hepatit virüs taşıyıcıları kendile
ri ve çevreleri için tehlike oluştururlar mı?
Taşıyıcıların büyük çoğunluğu belirti ver
mez. Hasta görünümünde değillerdir. Bazıla
rında virüs sinsice karaciğeri zedeler, siroza
neden olur.
B virüs taşıyıcıları hasta olmasalar bile
vücut sıvıları ve kanları ile hastalığı başka
larına bulaştırırlar. Bu nedenle kan ürünle
rini başkalarına vermemeli, aşılanmamış
kişilerle cinsel ilişkiye girmemelidir. Bu
kişiler alkol kullanmamalı, her 6/12 ayda
karaciğer fonksiyon testlerini yaptırmalı, her
hangi bir nedenle ilaç alması gerektiğinde
mutlaka hekimine danışmalıdır.
9. Taşıyıcılar, taşıyıcı olduklarını nasıl
saptayabilirler?
Bunun yolu kan testleri ile hepatit profili
sonuçlarını hekimleri ile yorumlamaktan
geçer.
10. Belli bir virüsle oluşan bulaşıcı sarı
lık, bir daha geçirilir mi?
AB virüsleri ile geçirilen hastalıklar
ömür boyu bağışıklık sağlar. E virüsü hepa
titinde bağışıklık kısa sürelidir. Hastalık yıllar
sonra tekrarlayabilir. C Hepatitinde tam
koruyucu bağışıklık oluşmaz. B virüsünün
yardımı olmadan D Hepatit oluşmaz. Bu
nedenle B virüsü hepatitine bağışık olanlar, D
virüsü Hepatitine de bağışık sayılırlar.
11. Bulaşıcı sarılıklarda tedavi var
mıdır?
Bulaşıcı sarılıklara özgü bir tedavi yok
tur. Hastalara sindirimi kolay besinler verilir.
Hastalar istirahata çekilir. Diyette aşırı yağ
kısıtlamasına gerek yoktur. Sebzeler, meyve

Sayfa 5
kütüphaneye gidiyorlar, yine akşam üzerleri
Mine’yi yolcu ediyordu. Ancak duygularını
bir türlü açamıyordu. Mine, bu konuda ken
disine yardımcı olmasına rağmen yine açıla
mıyordu. Geçmişte de kalsa, Mine’nin
Selim ile konuşmasını birtürlü kabul edemi
yordu.
Lise bitince, üniversite öğrenimine baş
ladı. Mine sınavı kazanamamış, bir bankada
çalışmaya başlamıştı. Bir yıl sonra aynı ilçe
den bir avukatla nişanlandığını ve daha son
ra da evlendiğini duydu. Bir daha da Mine’yi
görmedi.
Yıllarca sakladığı, gönderemediği mek
tupları hemen imha etti. Bunları kendisinden
başka kimsenin bilmesini istemiyordu. Ona
göre aşk daima onurlu olmalıydı. O da onur
lu davranışın gereğini yapmıştı.
* * *
Güzel sözler
Aşkta dürüst ve doğru sözlü olmak gere
kir.
Confucius
Siz kendinize inanın, başkaları da size
inanacaktır.
Montaigne
Sıkıntılı zamanlarda öfkeni değil,
düşünceni harekete geçir. James Rundall
Zamanını boşu boşuna geçirme, o haya
tın ham maddesidir.
Mahatma Gandhi

Sa¤l›k köesi
Prof. Dr. Neet Bilalo¤lu
suları, çorbalar, ızgaralar, haşlamalar
tercih edilir.
12. Süregenleşen (kronikleşen) hepa
titin tedavisi var mıdır?
BC virüs hepatitlerinde oluşan süregen
karaciğer hastalığında hastaların %3035’inde "interferonalfa" ile süreli bir
iyileşme sağlanmaktadır.
13. Hepatit B’den nasıl korunulur?
Hepatit B aşıları ve Hepatit B Immun
Globulin (HBIG) enjeksiyonları ile korun
mak mümkündür. Aşılar %95’e ulaşan bir
bağışıklık sağlar. Bu direnç hali en az 5
yıl sürer.
14. Aşı kimlere öncelikle yapılmalı
dır?
Sık sık kan ürünleri alanlara, taşıyıcı
anneden doğan bebeklere doğumdan
hemen sonra Hepatit B Immun Globulin
(HBIG)’le birlikte, sağlık personeline,
virüs taşıyıcı ile aynı evi paylaşan bağı
şıksız eş ve çocuklara, hemodiyaliz has
talarına, hayat arkadaşlarına... aşı yapıl
malıdır. Aşılama genelde bir ay ara ile 2
defa ve ilk aşıdan 6 ay sonra 3. doz kas
içine yapılarak uygulanır. 5-7 yıl süre ile
tekrarlanır.
15. B virüsüne maruz kalan kişi ne
yapmalıdır?
Temastan mümkün olduğu kadar
hemen sonra Hepatit B Immun Globulin
(HBIG) prepatından 0.06 ml/kg hesabı ile
(pratik olarak erişkin bir kişiye 5/10 ml) kas
içine enjekte edilir. HBIG temin edilemez
ise Kızılay’ın hazırladığı normal standart
İmmun Globun preparatı da aynı amaçla
kullanılır. Ayrıca kişi aşılamaya alınmalıdır.
Kişiyi B’ye karşı aşılama, D Hepati
tininden de korumaktadır. C ve E Hepa
titine karşı henüz bir aşı yoktur.
Hepatit A’ya karşı ülkemizde piyasa
da bir aşı vardır. Aşı 2 yaş üzerindeki
çocuklarımıza 1 ay ara ile 2 doz ve 6-12
ay sonra 1 tekrar doz yapılırsa, 20 yıllık
bir direnç sağlanmaktadır.
Yakın çevrede veya aile içinde Hepatit
A geçirenler varsa, hastalanmamış bağışık
sız çocuklara 0.020.06 ml/kg hesabı ile
normal standart İmmun Gobulimn’den kas
içine yapılır.
* Prof. Dr. Neşet Bilaloğlu’nun 2003 yılında
yayımlanan Bulaşıcı Sarılıklar (Viral Hepa
titler) isimli kitabından alınmıştır.
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Sayfa 6
Değerli mahkûm kardeşim,
öncelikle hepinize geçmiş olsun
dilerim. Bizler bilerek veya bilme
yerek hata yaptık, hasbel kader
buralara düştük. Yaptığımız hatala
rın, işlediğimiz suçların bedelini yıl
larımızı fedâ ederek ödüyoruz. Bir
çoğumuz yaptığımız hatalardan
dolayı elbette ki pişmanız. Dışarıda
gözü yaşlı analar, boynu bükük yav
rular bıraktık geldik... Düşüncesizce
yaptığımız hataların cezasını sadece
bizler çekmiyoruz. Esas cezayı dışa
rıda bıraktığımız boynu bükük
insanlar çekiyor. Ranzana uzandığın
zaman, vicdanınla baş başa kaldı
ğında bir kez olsun kendini yargıla;
ben bu hatayı yaptım ne oldu, neler
kaybettim, daha neler kaybedece
ğim, diye düşün. Bir de ben bu hata
yı yapmasaydım neler kaybederdim
veya neler kazanırdım, diye düşün.
Henüz hiçbir şey için geç değil,
cezaevine girdiğim zaman mesle
ğim şoförlüktü. Kendimi yeterince
yetiştirdiğimi zannediyor, bildikle
rim kendime yeter, diyordum. Ceza
evine girdiğim ilk günlerde, öğren
mek istediğim tek şey, çıktığım
zaman, gayrî meşru yoldan bol para
kazanmaktı. Kısacası, bir suç maki
nesı olmayı düşlüyor, herkesin kor
kulu rüyası olmayı hedefliyordum.
Tahliye olunca suç işlemenin plânla
rını yapıyordum, profesyonel bir

Karanl›k Vadi’den Sesleni
şekilde, hiçbir iz ve delil bırakma
dan. Zamanla günler ayları, aylar
yılları kovaladı, yaptığım hataları
yeni yeni kavramaya başladım.
Cezaevimizde açılan her kursa  
katılmaya başladım. İlk başlarda
kursları vakit geçirme, zaman öldür
me aracı olarak görüyordum. 6-7
tane kursa katıldım ve hepsinden
başarı belgesi aldım. Açık ilköğreti
me kayıt oldum. Açık ilköğretimde
2. yılımı doldurdum. Bana sunulan
bu nimetlerin değerini yeni yeni
kavramaya başladım. Düşündüm ve
anladım ki; eskiden suç makinası
yetiştirilen cezaevlerimizde çok
büyük değişiklikler var. Artık bize
bir suçlu gözüyle bakılmıyor. Bizle
ri topluma tekrar kazandırabilmek
için, kurumumuzun çalışmalarının
takdir edilecek seviyeye geldiğine
inanıyorum. Ne zaman bir çıkmazın
içine girsem ilk işim, eğitim birimi
mize çıkmaktı. Bana ışık tutup, yol
göstermelerini istiyordum. Değerli
büyüklerim de bir abi, bir baba şef
kâtiyle yardımcı oluyorlardı. Düşü
nüyorum da ben burada öğrendikle
rimi ve öğrenmeye çalıştıklarımı
dışarıda, özgür dünyada öğrenmiş
olsaydım, şimdi burada olmazdım.

Burada kazandığım bilgi ve dene
yimlerimle kendi dünyamı kurabilir,
hiç kimseden yardım almadan, ken
di işimi kendim yapabilirdim. Kar
deşim, sen de bize sunulan bu ola
naklardan yararlan, “Yok yahu, ne
kursuymuş, ne işiymiş” deme. Dışa
rıdaki insanlar bizleri birer cani,
birer canavar görüyorlar. Onlara,
düşündükleri gibi olmadığımızı gös
terelim. Her gün, yazılı basında ve
görsel basında “İşte af çıkmasaydı
veya fazla ceza verilseydi, falanca
kişinin başı yanmayacaktı; katilleri,
canileri salıyorlar, topluma ayak
uyduramayıp, suç işliyorlar” dedirt
meyelim. Dışarı çıkan arkadaşları
mız topluma ayak uyduramadığı
için suç işlemiyor. Bir çoğumuzun
yapacak işi olmadığından   yaşam
şartları zor geliyor. Kolay para
kazanmanın, lüks yaşamın peşinde
koşuyoruz. İşlediğimiz suçu “pro
fesyonelce” işledik sanıyoruz. Üç
gün sonra tekrar geri dönüyo
ruz. Medya organlarına gün doğu
yor. Medyanın arayıp, bulamadığı
bir şey, eski bir sabıkalının suç işle
diğini halka aktarmak. Elbette onla
rın suçu yok, çünkü onların görevi
haber yapıp, gündeme oturmak. İşte,
mahkûm kardeşim böyle fırsatçılara

Kocaeli Cezaevinde sertifika da¤›t›m töreni
08 Haziranda yapılan etkinliklere Koca
eli Valisi Erdal Ata, Cumhuriyet Başsavcısı
İbrahim Ethem Dikmen, Cumhuriyet Baş
savcı Vekili İsmet Acar, Kurum Müdürü
Yener Ağkoç, İzleme Kurulu Başkan ve
üyeleri, diğer kurum ve kuruluşlardan çok
sayıda davetli, tutuklu ve hükümlüler ile
aileleri katıldılar.
Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Ethem
Dikmen, yaptığı konuşmada; bu tür prog
ramların tutuklu ve hükümlülerin rehabili
tasyonu açısından önemine dikkat çeker
ken, etkinliklerin düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşükkür etti.
Konuşmaların ardından Cahit Atay’ın
“Pusuda” isimli oyunu tutuklu ve hükümlü
ler tarafından sahneye kondu. Tiyatro kur
sunda alınan eğitim ile mükemmel bir
oyunculuk başarısı gösteren oyuncular
ayakta alkışlandı.
Tutuklu ve hükümlülerin yanı sıra
davetlilerin de büyük ilgi gösterdiği prog
ramda, çocukların koro hâlinde verdikleri
Türk Halk Müziği konseri salondakileri
neşelendirdi. Söylenen türkülere tüm katı
lımcılar eşlik ederken, çocukların perfor
mansı takdir edildi. Yine çocukların Kara
deniz Halk Oyunları gösterisi zevkle izle
nirken, bayanlar da Karadeniz Halk Oyunu
ile izleyicilerin karşısına çıktılar. Renkli
görüntülere sahne olan folklor gösterileri
ile etkinlikler son buldu.
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gün doğdurmayalım. Burada bizlere
sunulan nimetlerden faydalanalım,
zamanımızı değerlendirelim. Hapla
nıp, kafa bulmaya veya elimize jilet
alıp kendimizi kesmeye çalışmaya
lım. Bizler, kendini kesecek, yuttu
ğu üç, beş hapta teselli arayacak
kadar aciz kişiler olmadığımızı ispat
edelim. Dışardan bize çevrilmiş
gözleri haklı çıkarmayalım. Yüreği
mizdeki yaşattığımız iyi niyetle
kolumuza taktığımız “altın bileziği
mizle” biz de toplumun  bir parçası
olduğumuzu, onların arasında
doğup, büyüdüğümüzü, onların
evlâtları olduğumuzu, cezaevlerinde
doğup büyümediğimizi kanıtlaya
lım. Buraya hasbel kader düştüğü
müzü anlasınlar ki, bizlere karşı ön
yargılı davranmasınlar. Gerçek
yaşam özgür dünyada. Özgür dün
yada kendimize olan değeri verebil
memiz için, şu an boşa geçen zama
nını değerlendir. Hep beraber el ele
verelim, biz de bu toplumun evlâtla
rı olduğumuzu kanıtlayalım. Hiçbir
şey için geç değildir. Sevgiyi ve
dostluğu yeni doğan tüm bebeklerin
yüreğine ekelim. Onlarla büyüyüp,
çoğalsınlar.
Daha güzel yerlerde ve daha güzel
şartlar altında görüşmek dileğiyle.
Yalçın Özdemir
E Tipi Kapalı Cezaevi
Burdur

Kozan Cezaevinde
sa¤l›k taramas›
Kozan M Tipi Cezaevinde personel ile
tutuklu ve hükümlüler verem hastalı
ğına karşı sağlık taramasından geçiril
di. Adana Verem Savaş Dispanseri iş
birliği ile yapılan sağlık taramasında
herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı
ğı açıklandı.

Van Cezaevinde
emeklilik töreni

Salihli Cezaevinden
iir ve türkü dinletisi
Salihli Kapalı Cezaevinde geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen şiir ve
türkü dinletisinin ikincisi gerçekleştirildi. 25 Mayısta gerçekleştirilen
program Cezaevi Türk Halk Müziği Korosunun verdiği konser ile baş
ladı. Sunulan müzik ziyafeti ile davetliler, tutuklu ve hükümlüler eğle
nirken, yöre Şairleri Ahmet Otman, Ali Aksakal, Sedat Güney, Meh
met Kocatürk ve Musa Kalkınç’ın okudukları şiirlerle duygusal anlar
yaşandı. İlgiyle karşılanan şiir ve türkü dinletisi, Adala Belediyesi
Folklor Ekibinin seğmen gösterisi ile sona erdi.

Konya Aç›k Cezaevinde
futbol sahas› aç›ld›
Konya Açık Cezaevinde yapı
lan çim futbol sahası tören ile hiz
mete açıldı. 19 Mayısta Cumhuri
yet Başsavcısı Zafer Sipahi tara
fından açılan futbol sahası ile
tutuklu ve hükümlüler futbol

oynama imkânına kavuştular.
Tutuklu ve hükümlülerin rehabili
tasyonu açısından sportif faaliyet
lerin büyük önem taşıdığı ifade
edilirken, düzenlenecek futbol
turnuvalarının müjdesi verildi.

Van M Tipi Kapalı Cezaevinde emekli
olan Kâtip Bayram Erimler için tören
düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı
Kemal Kaçan, Cumhuriyet Savcısı
Oğuzhan Maden, Kurum Müdürü
Orhan Toygar, 2. müdürler ve persone
lin katıldığı törende emekliye ayrılan
Bayram Erimler’e yaptığı hizmetler
den dolayı teşekkür belgesi verildi.

arköy Cezaevinde
ilk yard›m semineri
Şarköy K1 Tipi Kapalı Cezaevinde ilk
yardım konulu seminer düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcılığı ve Şarköy
Sağlık Grup Başkanlığının iş birliği ile
02 Haziranda Dr. Süleyman Karayel
tarafından verilen seminerde, tutuklu
ve hükümlülere acil durumlarda ihti
yaç duyacakları temel sağlık bilgileri
aktarıldı.

Seslenis
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Niksar Cezaevinden el ii ürünleri sergisi
Sertifika dağıtımı ve sergi açılışı nedeniyle geç
tiğimiz ay düzenlenen programa Kaymakam Mus
tafa Karabina, Cumhuriyet Savcısı Tuncer Çetin,
Belediye Başkan Vekili Mehmet Ulaşoğlu, Millî
Eğitim Müdürü Mahmut Özdemir ve çok sayıda
davetli katıldılar.
Sergiyi ziyaret eden davetliler ürünlere büyük
ilgi gösterirken, beğendikleri ürünleri satın alarak
tutuklu ve hükümlülere destek oldular.
Tören nedeniyle bir konuşma yapan Cumhuri
yet Savcısı Tuncer Çetin, açılan kurslar ile tutuklu
ve hükümlülerin meslek edinmelerinin, sergide yer
alan ürünler gibi güzel çalışmalar yaparak zaman
geçirmelerinin ve elde edecekleri gelir ile bir nebze
de olsa ailerine de katkı sağlamalarının amaçlandı
ğını söyledi.

Tutuklu ve hükümlüler tarafından yapılan ürünleri dikkatle inceleyen
ziyaretçiler, cezaevinde böylesine ürünlere imza atılmasının sevindirici
olduğunu vurguladılar.

Malatya Cezaevinde “Dünya Çevre Günü” kutland›
5 Haziran Dünya Çevre Günü Malatya E Tipi
Kapalı Cezaevinde düzenlenen çeşitli etkinlikler
le kutlandı.
Malatya Çevre ve Orman Müdürlüğü iş birli
ğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde sağlıklı bir
yaşam için sağlıklı bir çevreye ihtiyaç bulunduğu
mesajı verildi.
Tutuklu ve hükümlülere çevre bilinci kazan
dırılması açısından büyük önem taşıyan kutlama
programına Kurum Müdürü Naci Yıldız, 2.
Müdür Hilmi Balcı, İdare Memuru Abdulvahap
Gülezgin, Sosyal Çalışmacı Nurgül Han, Çevre
ve Orman İl Müdürlüğü Çevre Mühendisleri
Resul Bilgili ve Kenan Uçar, cezaevi personeli,
tutuklu ve hükümlüler katıldılar.
Kutlamalarda Çevre Mühendisi Kenan Uçar,
“Çevre Kirliliği ve Dünya” ile “Türkiye’de Çevre
Problemi” konulu film ve sinevizyon gösterisiyle
sunum gerçekleştirirken, Çevre Mühendisi Resul
Bilgili ise yaptığı konuşmada, gelecek nesillere
sağlıklı bir çevre bırakılması için yaşam koşulla
rının iyi düşünülmesi ve plânlanması gerektiğini
söyledi.
Kutlama programı sırasında 17 Haziran Dün
ya Erozyonla Mücadale Günü ile ilgili bilgiler de
aktarılırken, yaşanabilir bir çevre için çevre kirli
liği ve erozyonla mücadalenin ortak olarak yürü
tülmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Elaz›¤ Çocuk Islahevi Spor Kulübü
baar›lar›yla ad›ndan söz ettiriyor
Elazığ Çocuk Islahevinde bulunan çocuklardan oluşan 2. amatör
küme ve (A) Genç kategorisinde mücadele eden iki takım başarıla
rı ile dikkat çekiyor. Çocuklar, oynadıkları futbolla büyük beğeni
toplarken, gerek maç içindeki, gerekse de maç dışındaki hâl ve
hareketleriyle herkesin takdirini kazanıyor.
Futbolun yanında voleybolda da iddialı bir takım kuran Elazığ
Çocuk Islahevi, ilk ciddi sınavını kurumlararası voleybol turnuvası
na katılarak verdi. Müsabaka süresince zorlu karşılaşmalar yapan
voleybol takımı, çıkardığı maçlarla herkesin beğenisini kazandı.

Ayd›n’da tutuklu ve hükümlüler
moral gününde stres att›lar
Aydın E Tipi Kapalı Cezaevinde
düzenlenen moral gününde tutuklu ve
hükümlüler gönüllerince eğlenirken, stres
attılar.
4 Haziranda gerçekleştirilen programa
Cumhuriyet Başsavcısı Sabri Baytorun,
Cumhuriyet Savcısı Hasan Baykal, Kurum
Müdürü Nevzat Kara, Jandarma Bölük
Komutanı Coşkun Karagül, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu
üyeleri, cezaevi personeli ile tutuklu ve
hükümlüler katıldılar.
Moral gününde, Aydın Müzisyenler
Odası ile yapılan iş birliği neticesinde
mahallî sanatçılar tarafından verilen kon

Ni¤de Kapal›
Cezavinden
ö¤rencilere
yard›m

ser ile tutuklu ve hükümlüler eğlenirken
halay çekmeyi de ihmal etmediler. Tutuk
lu ve hükümlülerin söylenen parçalara
eşlik ettiği programda birlik ve beraberlik
mesajı verildi.

Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi tutuklu ve hükümlüleri Hacı Zeki
ye Arslan İlköğretim Okuluna yoksul öğrencilere yardım için el
işi ürünleri bağışladı.
İşyurdu atölyelerinde çalışan 19 tutuklu ve hükümlü yaptıkları
45 parça el işi ürünlerini okul tarafından açılacak sergide satıl
mak üzere bağışladılar.

Denizli Cezaevinde
el ii sergisi aç›ld›
09 Haziranda Halk Eğitim
Merkezi Müdürlüğü Sergi
Salonunda gerçekleştirilen ser
ginin açılışına Denizli Valisi
Gazi Şimşek, Vali Yardımcısı
İsmail Demirhan, Cumhuriyet
Başsavcısı Selâmi Hatipoğlu,
Millî Eğitim Müdürü Ekrem
Ekici, Kurum Müdürü M. Ali
Aragün, Ceza İnfaz Kurumları
ve Tutukevleri İzleme Kurulu
üyeleri katıldılar.
13 Hazirana kadar açık
kalan sergide boncuk örme,
vazo, peçetelik, makrome,
duvar süsleri, bakır işlemeler,
gemi maketi vb. ürünler vatan
daşların beğenisine sunuldu.

Sayfa 7

Almus Cezaevinde
sertifika heyecan›
Tokat/Almus Kapalı Cezaevinde açı
lan arıcılık kursunda başarı gösteren
hükümlülere sertifikaları düzenlenen
moral günü programında verildi.
26 Mayısta gerçekleştirilen program
da Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe
Tarım Müdürlüğü iş birliğiyle açılan
kursa katılan 11 kursiyere sertifikaları
Kaymakam Raşit Zengin, Cumhuriyet
Savcıları Lokman Doğan ve Hüsamet
tin Kürtün, Belediye Başkanı H.
Hüseyin Arıkan, Jandarma Bölük
Komutanı Yzb. Ferruh Arslan tarafın
dan verildi.
Sertifika dağıtımının ardından verilen
konser ile tutuklu ve hükümlüler
gönüllerince eğlendiler.
Ayrıca, tutuklu ve hükümlülerin yap
tıkları el sanatları ürünlerinin yer
aldığı sergi, programa katılan davetli
lerce büyük ilgi gördü.

Çorum Cezaevinde
sigaray› b›rakma
kampanyas›
Yeşilay Derneği Çorum Temsilciliği
ve Kilim Edebiyat Kültür Sanat Der
gisi desteği ile düzenlenen kampanya
nın ardından gerçekleştirilen program
da, desteklerinden dolayı Cezaevi
Müdürü Ömer Gün’e, Sosyal Çalış
macı Nuh Erdoğan’a ve sigarayı bıra
kan hükümlüler Resul Aşan, Kevser
Demirel ve Hatem Aygün’e şükran
belgesi verildi.
Yeşilay Derneği Çorum Temsilcisi
Atilla Alpay’ın, kampanya ile hedefle
nen amaca ulaşılmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirdiği program
da, “sigara nasıl bırakılır?” adlı broşür
dağıtılarak daha çok tutuklu ve
hükümlünün sigarayı bırakmasının
amaçlandığı açıklandı.

A¤lasun Cezaevinde
sertifika
da¤›t›m töreni
Ağlasun Kapalı Cezaevinde okumayazma kursuna katılan kursiyerlere
belgeleri, düzenlenen törende verildi.
21 Mayısta yapılan törene Burdur
Cumhuriyet Başsavcısı Fuat Arı,
Cumhuriyet Savcıları Gökhan Kangal,
Mehmet Tetik ve Barış Duman, Hâkim
Kadir Abdiimamoğlu, Belediye Baş
kanı Vedat Erarslan katıldılar.
Törenin ardından düzenlenen moral
gecesinde tutuklu ve hükümlüler hoş
ça vakit geçirdiler.

Kadirli Cezaevinde
s›¤›r besicili¤i ve
sa¤l›¤› kursu tamamland›
Kadirli Kapalı Cezaevinde açılan sığır
besiciliği ve sağlığı kursu mutlu sonla
noktalandı. Halk Eğitim Müdürlüğü iş
birliği ile başlatılan kursta Ziraat
Mühendisleri Mehmet Tahiroğlu ve
Mustafa Ortak, tutuklu ve hükümlüle
re mesleğin inceliklerini öğretirken,
kursu başarı ile tamamlayanlara serti
fikaları düzenlenen programda verildi.
8 Haziranda gerçekleştirilen programa
Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Bayrak
tar, İdare Memuru Z. Abidin Portakal,
Ziraat Mühendisleri Mehmet Tahiroğ
lu, Mustafa Ortak, cezaevi personeli
ile tutuklu ve hükümlüler katıldılar.

Seslenis

Sayfa 8

Mersin Cezaevi sergisine büyük ilgi
Mersin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan
tutuklu ve hükümülerin imal ettikleri ürünlerin
yer aldığı sergi büyük ilgi gördü.

Bayanlar ve erkekler için açılan kilim doku
ma tezgahlarında üretilen kilimlerin ilk kez yer
aldığı serginin açılışına Cumhuriyet Başsavcısı
Cemil Kuyu, Cumhuriyet Savcısı Hayrettin
Semerkant, Kurum Müdürü Dursun Şah Özyıl
maz, cezaevi 2. müdürleri ve personel katıldılar.

Mersinli vatandaşların yoğun şekilde ziyaret
ettiği sergi iki hafta açık kalırken, elde edilen
gelirin ürün sahiplerine verileceği açıklandı.

Seydiehir
Cezaevinde
sertifika sevinci

Konya’da “ilk yard›m ve kurtarma” semineri
Konya E Tipi Kapalı Cezaevin
de ilk yardım ve kurtarma konulu
seminer düzenlendi. İl Sağlık
Müdürlüğü iş birliği ile geçtiğimiz
ay verilen seminerde cezaevi per
soneline temel bilgiler aktarılarak,
gerektiğinde acil yardım ve kurtar

ma durumlarında müdahalede
bul un ab ilm e
yet erl il iğ in in
kazandırılması amaçlanıyor. Dr.
Mustafa Demiray ve Murat Yara
roğlu’nun verdiği teorik ve pratik
bilgilerle seminerin çok verimli
geçtiği açıklandı.

Adana E Tipi Cezaevinden sergi

Tavanl› Cezaevinden ilk sergi
Tavşanlı K2 Tipi Kapalı
Cezaevinde tutuklu ve hükümlü
lerin yaptıkları ürünler açılan
stantta sergilendi.
19 Mayısta açılışı gerçekleşti
rilen sergide boncuk işleri, ahşap
ev ve gemi maketleri ile çeşitli
süs eşyaları satış için yer aldı.
İlk kez açılan sergi ile ceza
evinde yürütülen faaliyetlerin
tanıtımı yapılarak tutuklu ve

hükümlülerin maddî kazanç elde
etmeleri açısından büyük bir
başarıya imza atıldı. Sergiyi ziya
ret eden Cumhuriyet Başsavcısı
Cevat Barutçu ve Cumhuriyet
Savcısı İlkay Özcan, sergiyi çok
beğendiklerini belirtirlerken, ile
riki günlerde daha kapsamlı çalış
maların ortaya konması için bu
tür faaliyetleri destekleyecekleri
ni ifade ettiler.

Manisa’da konser cokusu
Manisa E Tipi Kapalı Ceza
evinde tutuklu ve hükümlülerin
moral ve motivasyonunu artırmak
amacıyla konser düzenlendi. Geç
tiğimiz ay Celal Bayar Üniversite
si öğrencilerinin oluşturduğu Grup
Berfin tarafından verilen konsere
Manisa Valisi Orhan Işın, Cumhu
riyet Başsavcısı Sait Gürlek, ceza
evi idarecileri ve personeli ile
tutuklu ve hükümlüler katıldılar.
Manisa Valisi Orhan Işın, yaptığı
konuşmada herkesin cezaevine
düşebileceğini, önemli olanın
hatalardan ders çıkararak ceza
evinden topluma yararlı bireyler
olarak çıkmak olduğunu söyledi.
Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gür

Ömerli Cezaevinde
sinema gösterimi
Ömerli K1 Tipi Kapalı Cezaevinde
gösterilen “Günlük” isimli film
büyük ilgi gördü. 09 Haziranda
gerçekleştirilen film gösterisine
Cumhuriyet Savcısı Şehmus Ernas,
İlçe Millî Eğitim Müdürü Selahat
tin Cilasun, İdare Memuru Halit
Cete ile hükümlüler katıldılar.

01 Haziranda Mersin Halk Eğitim Müdürlüğü
Sergi Salonunda açılan sergide kilim, makrome,
maket gemi, şal, boncuk, ve çeşitli el sanatların
dan oluşan ürünler, satış için ziyaretçilerin beğe
nisine sunuldu.

Serginin açılışını yapan Cumhuriyet Başsav
cısı Cemil Kuyu, bu tür faaliyetleri sürdürecekle
rini belirterek, tutuklu ve hükümlülerin cezaevin
de üretken olmalarını amaçladıklarını söyledi.
Başsavcı Kuyu, serginin açılmasında emeği
geçen herkese teşekkür ederek, ürünleri yapan
tutuklu ve hükümlüleri kutladı.
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lek de konuşmasında, bu tür faali
yetlerin devam edeceğini hatırla
tırken, cezaevlerini bir eğitim
yuvası hâline getirmeyi amaçla
dıklarını vurguladı. Konuşmaların
ardından Grup Berfin’in söylediği
parçalarla büyük bir coşku yaşa
nırken, tutuklu ve hükümlüler de
gruba eşlik ettiler.

Adana E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu ve
hükümlüler ile kurum personelinin eşlerinin yaptığı
ürünler, açılan sergide vatandaşların beğenisine
sunuldu.
04 Haziranda Cumhuriyet Başsavcısı Cemal
Sahir Gürçay tarafından Adana Adliyesinde açılışı
yapılan sergide yatak örtüleri, çeşitli giyim eşyaları,
anahtarlık ve gemi maketi gibi ürünler büyük ilgi
gördü.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan, Kurum
Müdürü Mete Erdem ile Adliye, Millî Eğitim Müdür
lüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğünden çok sayıda
personelin katıldığı sergi açılışında bir konuşma
yapan Cumhuriyet Başsavcısı Cemal Sahir Gürçay,
cezaevinde giyim ve elektrikli ev aletleri kursu açıl
dığını, bu kurslarda elde edilen ürünlerin burada
sergilendiğini belirterek, asıl gayenin tutuklu ve
hükümlülerin topluma kazandırılması olduğunu söy
ledi. Bir hafta açık kalan sergiden elde edilen gelirin
tutuklu ve hükümlülere verileceği açıklandı.

Sand›kl› Cezaevi moral
gününde kurs sertifikalar›
sahiplerine verildi
Sandıklı Kapalı Cezaevinde açılan kurslarda
başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verilmek üze
re düzenlenen moral gününde tutuklu ve hükümlü
ler moral depoladılar.
04 Haziranda gerçekleştirilen programda saz ve
sığır besiciliği kurslarına katılanların sertifikaları
takdim edilirken, santranç, voleybol ve masa tenisi
turnuvalarında dereceye girenlere çeşitli ödüller
verildi.
Düzenlenen moral gününde, programa katılama
yan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan
İpek, faks ile gönderdiği mesajda bu tür programla
rın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür
ederken, bundan sonraki çalışmalar için başarı dile
ğinde bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı M. Hakan Uyar ve
Kurum Müdürü Zekeriya Sancaktar’ın birer konuş
ma yaptıkları programda, tutuklu ve hükümlülerin
okuduğu şiirler dinleyenleri duygulandırırken, anla
tılan fıkralarla neşeli anlar yaşandı. Saz ekibi tara
fından söylenen koro ve solo parçalar ile doyumsuz
müzik ziyafeti çekilirken, gerçekleştirilen folklor
gösterisi herkesi hareketlendirdi.

Sertifika dağıtımı nedeniyle ger
çekleştirilen programa Kaymakam
Cemil Aksak, Cumhuriyet Başsav
cısı Erkan Bulat, Ağır Ceza Reisi
Erdoğan Dost, Belediye Başkanı
İbrahim Halıcı, Garnizon Komuta
nı İhsan Cebeci, Kurum Müdürü
İbrahim Er, cezaevi personeli,
basın mensupları ile tutuklu ve
hükümlüler katıldılar. Açılan kursta
aldıkları eğitim ile maharetlerini
gösteren tutuklu ve hükümlüler,
“Evlerden Irak” adlı oyunu sahne
ye taşırlarken, büyük beğeni topla
dılar. Tiyatro gösterisinin ardından
verilen konser güne renk kattı.
Hasan Doğan’ın piyanosu eşliğin
de, tutuklu Mustafa Şen ve Uğur
Büyük, seslendirdikleri parçalarla
hoş dakikalar yaşattılar.

Kemalpaa
Cezaevinde
bahar enli¤i
Kemalpaşa Kapalı Cezaevinde ser
tifika dağıtımı nedeniyle düzenle
nen konserde tutuklu ve hükümlüler
gönüllerince eğlendiler. Kültür ve
Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Kla
sik Türk Müziği Korosu tarafından
verilen konsere Kaymakam Niyazi
Ergut, Cumhuriyet Savcıları Tahsin
Kotan ve Bahadır Sakaoğlu, Beledi
ye Başkanı Yakup Karaca, Emniyet
Müdürü Zeki Sarıkoyuncu, Halk
Eğitim Müdürü Ekrem Karakuş,
Garnizon Komutan Yzb. Yahya
Kazık, İdare Memuru Taylan Bey
doğan, cezaevi personeli ile tutuklu
ve hükümlüler katıldılar. Konserin
ardından Halk Eğitim Müdürlüğü
ile yapılan iş birliği neticesinde açı
lan arıcılık kursunu başarı ile
tamamlayan tutuklu ve hükümlülere
sertifikaları protokolde yer alan
katılımcılar tarafından verildi.

Alaehir
Cezaevinden
örnek sergi
Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevinde
bulunan tutuklu ve hükümlülerin
yaptıkları resim, boncuk, çini, ahşap
boyama vb. ürünler açılan sergide
satışa sunuldu. 21 Mayıs’ta Alaşehir
Adliyesinde gerçekleştirilen sergi
açılışına Kaymakam Haluk Şimşek,
Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Kara
ca, Belediye Başkanı Kadir Daş,
Jandarma Bölük Komutanı Selahat
tin Kınık, Askerlik Şubesi Başkanı
Ahmet Aytaç Uğur ve kurum müdür
leri katıldılar.

