Erzurum E¤itim Merkezi törenle aç›ld›
Erz ur um ve civ ar ınd ak i cez a inf az kur um lar ı ve tut uk evl er ind e görev yap an pers on el in
eğit im görec eğ i merk ez in açıl ış ı Başb ak an Rec ep Tayy ip Erd oğ an’ın d a kat ılı mıyl a yap ıld ı
Atatürk
ölümünün
66. yılında
anıldı
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Ulu Önder Atatürk
ölümünün 66. yılında yapı
lan törenlerle anıldı. 10
Kasım 1938 tarihinde saat
9.05’te aramızdan ayrılan
Atatürk’ün ölüm yıldönümü
nedeniyle ceza infaz kurum
ları ve tutukevlerinde anma
programları düzenlendi.          
Devamı sayfa 8’de

Öğretmenler
Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler
Günü yapılan çeşitli etkin
liklerle kutlandı. Gün dola
yısıyla birçok cezaevinde
gerçekleştirilen programlar
da tutuklu ve hükümlülere
“Öğretmenler Günü” hak
kında bilgiler aktarılırken,
kurum öğretmenleri tebrik
edildi. Devamı sayfa 6’da

Bingöl
Cezaevinde
sergi açılışı

Bingöl M Tipi Kapalı Ceza
evinde tutuklu ve hükümlü
ler tarafından yapılan yağlı
boya resim ve el sanatları
ürünleri açılan sergide satı
şa sunuldu.    
Devamı sayfa 6’da

Kozan Kapal›
Cezaevinde
tiyatro gösterisi
Kozan M Tipi Kapalı Ceza
evinde tutuklu ve hükümlü
lerin kendilerinin yazıp
oynadığı “Çifte Düğünümüz
Var” isimli tiyatro oyunu
cezaevinde yeni açılan kon
ferans salonunda sahnelen
di.
Devamı sayfa 6’da

Eğitim Merkezinin açılış kurdelesini Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Cemil Çiçek ve Sağlık
Bakanı Recep Akdağ birlikte kestiler.

E∕‹T‹M ÖNCEL‹KL‹ HEDEF‹M‹Z

ÖZLÜK HAKLARI AD‹L OLMALI

28 Kasımda gerçekleştirilen
açılış töreninde bir konuşma
yapan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan, eğitimin vazgeçile
mez, üstünde tartışma yapıla
maz bir konu olduğunu belirte
rek;
“Eğitim bizim öncelikli hedefi
mizdir. Bunun için bütçede
Millî Eğitim Bakanlığını birin
ci sıraya koyduk. Bakanlıkları
mız da eğitime büyük önem
veriyorlar. Zira her Bakanlığın
personelinin dünyadaki gelişi
mi takip edecek eğitimden geç

mesi, dünya standartlarını
yakalayıp, bunu aşmak için
mücadele verecek güce ulaş
ması iktidarımızın en önemli
hedefidir.” dedi.
Başbakan Erdoğan; eğitim,
sağlık, adalet ve emniyet  konu
larına çok önem verdiklerini
belirtirken, “Özlük hakları ile
ilgili olarak Bakanlıklar arasın
da adaletli bir düzenleme yap
manın gayreti içerisindeyiz.
Çünkü adil olmaya mecburuz.”
diye konuştu.
Devamı sayfa 2’de

Band›rma Cezaevinde tekstil atölyesi aç›ld›
Yargı Mensupları Eşleri
Dayanışma Derneğinin mad
dî katkılarıyla Bandırma
M Tipi Kapalı Cezaevinde
kurulan tekstil atölyesi yapı
lan törende açıldı.
24 Kasımda gerçekleştirilen
törende Yargı Mensupları
Eşleri Dayanışma Derneği
Üyeleri Aynur Kasırga ve
Nilüfer İpek ile Cumhuriyet
Başsavcısı Ünal Yalıncak,
açılış kurdelesini birlikte kes
tiler. Açılışın ardından atöl

yeyi gezen dernek üyeleri ve
davetliler, tutuklu ve hüküm
lülerin atölyedeki çalışmala
rını yerinde gördüler. Yargı
Mensupları Eşleri Dayanış
ma Derneği Başkan Yardım
cısı Aynur Kasırga, atölye
açılışında yaptığı konuşmada
tutuklu ve hükümlülerin
cezaevinde meslek edinerek
topluma kazandırılmaları için
büyük çalışmalar yaptıklarını
söyledi.
Devamı sayfa 2’de

Cezaevinde tekstil atölyesinin ardından tutuklu ve hükümlülerin el
emeği göz nuru ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı da yapıldı.

Müsteşar Kasırga beraberindeki heyet ile Ankara
L Tipi Cezaevi inşaatlarında incelemelerde bulundu

A

dalet Bakanlığı Müsteşarı Fahri Kasırga,
Müsteşar Yardımcısı Maksut Mete, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan İpek, Genel
Müdür Yardımcısı Nizamettin Kalaman ve Tek
nik İşler Dairesi Başkanı Haydar Çiftçi’den olu
şan Heyet Ankara L Tipi Kapalı Cezaevleri inşa
atlarında incemelerde bulundu.
1 Aralıkta gerçekleştirilen ziyarette Heyete,
müteahhit firma yetkilisi tarafından cezaevi inşa
atının seyri ile ilgili bilgiler verildi. İnşaat çalış
malarını yerinde gören heyetin ziyaretinde, müte
ahhit firma yetkilisi inşaatın zamanında bitirile
ceğini ifade etti.
Ankara 2 No’lu F Tipi
Kapalı Cezaevine ziyaret
Heyet daha sonra Ankara 2 No’lu F Tipi

Kapalı Cezaevini ziyaret etti. Cezaevinde incele
melerde bulunan Heyete, Kurum Müdürü Ayhan
Çapacı tarafından bilgi verildi.

Genel Müdür
‹pek, Roma’da
konferansa
kat›ld›
Avrupa Konseyi ve
İtalya Adalet Bakanlı
ğı iş birliğiyle düzen
lenen “Şartlı Tahliye
ve Uzun Süreli Ceza
lar ile Avrupa Cezaevi
Kurallarının Güncel
lenmesi” konulu kon
ferans İtalya’nın Baş
kenti Roma’da ger
çekleştirildi.
Devamı sayfa 2’da
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Erzurum E¤itim Merkezi törenle aç›ld›
BİRİNCİ SAYFADANDEVAM
dalet Bakanı Cemil Çiçek de
yaptığı açılış konuşmasında eği
tim merkezinin adalet hizmetlerini
yürüten 25 bin ceza infaz kurumları ve
tutukevleri personelinin eğitimi için
b ü y ü k
önem taşıdığını hatırlatarak, “Ülkemi
zin en temel problemi eğitim
konusudur. İlimizde, ilçemizde,
mahallemizde ve sokağımızdaki
sorunların temelinde eğitim yetersizli
ği yatıyor. Onun için eğitime çok
önem veriyoruz. Sadece cezaevi per
soneli açısından değil, hâkim ve sav
cılarımız açısından da eğitimi önemsi
yoruz.” dedi. Ankara ve İstanbul’un
ardından ceza infaz kurumları ve tutu

kevleri personelinin eğitileceği 3. eği
tim merkezi olma özelliğini taşıyan
Erzurum Eğitim Merkezinin açılışına;
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve
Adalet Bakanı Cemil Çiçek’in yanı
sıra Sağlık Bakanı Recep Akdağ,
Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Hilmi Güler, Millî Eği
tim Bakanı Hüseyin Çelik, Bayındır
lık ve İskân Bakanı Zeki Ergezen,
Tarım ve Köy İşleri Bakanı Sami
G ü ç l ü , Milletvekilleri Mustafa
I l ı c a l ı , Mustafa Nuri Akbulut,
M u z a f f e r Gülyurt, Mücahit Daloğ
lu, İbrahim Özdoğan ve Ömer Özyıl
maz, Ceza ve Tevkifevleri Genel
M ü d ü r Yardımcısı H. Hakkı
Kadakal ile çok sayıda davetli katıl

dı. Eğitim Merkezi; 1 şube müdürü, 6
öğretim görevlisi, 20 idarî ve güvenlik
personeli ile 120 kursiyerin katılımı
ile eğitime başlamış olup, aynı zaman
da 500 kişiye eğitim verebilecek kapa
sitededir. 15.000 m2 lik kapalı alan
dan oluşan ve 1 adet açık otoparkı
bulunan Eğitim Merkezi; 24 derslik 4
etüd salonu, 1 adet 160 kişilik ve 2
adet 40 kişilik konferans salonu, jim
nastik ve spor salonu, uygulamalı eği
tim salonu, 500 kişilik yemekhane,
mutfak, kantin, 2 çay ocağı, personel
lokali, 4 personel konut odası, sağlık
birimi ve idarî birimden oluşan çağdaş
bir eğitim kompleksidir.

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

Dayanışma Derneği Üyeleri, Aynur
Kasırga, Nilüfer İpek, Zehra Demircioğ
lu, Neriman Güney, Gönül Mete, Nesrin
Bölükbaşı, çok sayıda Yargıtay üyesi ve
yargı mensubunun eşi, Cumhuriyet Baş
savcısı Ünal Yalıncak ve eşi,  Bandırma
Kaymakamı İsmal Gürsoy’un eşi Mer
yem Gürsoy, Garnizon Komutanı Hv.
Pilot Tuğgeneral Neşat Bilgin’in eşi  ile
çok  sayıda kurum ve kuruluşunun amir
ve yöneticileri ve eşleri, daire amirleri,
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu Başkanı ve üyeleri ile sivil
toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Açılış töreninde Cumhuriyet Savcısı

Ömer Topaç ve Kurum Müdürü Remzi
Uluşahin birer konuşma yaptılar. Açılışın
ardından cezaevinde incelemelerde bulu
nan Dernek yöneticileri ve davetliler,
akşam Bandırma Eken Otelde verilen
yemekli toplantıya katıldılar.    Toplantı
da Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi
Müdürlüğünce katkı ve desteklerinden
dolayı Yargı Mensupları Eşleri Dayanış
ma Derneğine, Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan İpek’e, Bandırma
Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Yalıncak’a,
Cumhuriyet Savcısı Ömer Topaç’a ve
Bandırma Yardım Sevenler Derneğine
şükran plâketi verildi.

A

Bandırma Cezaevinde tekstil atölyesi açıldı

D

ernek Başkan Yardımcısı Kasırga,
birçok cezaevine maddî katkıda
bulunduklarını, bu sayede atölyeler açıl
dığını ifade ederken, Bandırma M Tipi
Kapalı Cezaevinde açılan atölyenin de
böyle bir çalışmanın sonucu olduğunu
kaydetti. Kasırga, “Bu cezaevine yapılan
yatırım ile güzel bir atölye kurulduğunu
görmekten ve açılışını yapmaktan büyük
memnuniyet duyduk.”dedi.
Atatürk büstü ile tutuklu ve hükümlü
lerin yapmış oldukları el sanatları ürünle
rinin yer aldığı serginin açılışının da
yapıldığı törene; Yargı Mensupları Eşleri

Genel Müdür Kenan ‹pek
Roma’da konferansa kat›ld›

Afganistan Cezaevi Sistemi
nin yenilenmesi çalışmaları
çerç ev es ind e
Türk iy e’ye
gelen bir heyet Ankara Açık
Cezaevini ziyaret etti. Afga
nistan Örnek Cezaevi Hiz
metleri Geliştirme Eğitim
Programı çerçevesinde Anka
ra’da bulunan heyet üyelerine
Ceza İnfaz Kurumları ve
Tutukevleri Personeli Ankara
Eğitim Merkezinde Ülkemi
zin cezaevi sistemi hakkında
bilgiler verilirken, heyet prog
ram doğrultusunda Ankara
Açık Cezaevini ziyaret etti. 9
Ekimde gerçekleştirilen ziya
rette Kurum Müdürü Hulûsi
Sağır, heyete brifing verirken,
cezaevi ile ilgili olarak hazır
lanan dosya ve CD’leri tak
dim etti. Ziyaret sırasında iş
atölyeleri başta olmak üzere
cezaevinin tüm bölümleri
gezilerek, heyete ayrıntılı bil
giler verildi. Cezaevi Müdürü
Hulûsi Sağır, heyete iş atölye
lerinin bağlı olduğu işyurdu
sistemi hakkında açıklama
larda bulunurken, açık ceza
evlerinin amacına uygun hiz
met verebilmesi için   uygun
bir fizikî mekân, kalifiye ele
man ve çağımıza uygun iş
atölyesine ihtiyaç duyulduğu
nu vurguladı. Heyetin ziyareti
kurumda verilen iftar yeme
ğiyle sona erdi.

Lösemi hastas› eniz için
yard›m kampanyas›
Lösemi hastası Şeniz Hasdil’in tedavisi
için 10 bin Amerikan Doları gerekiyor. Bu
para bulunursa ilik nakli yapılacak

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

25, 26 ve 27 Kasım günlerinde
yapılan konferansa Bakanlığımızı
temsilen Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürü Kenan İpek ve
Daire Başkanı Necati Nursal katıl
dı.
Roma’da bulunan Cezaevi Per
sonel Eğitim Yüksek Okulu Konfe
rans Salonunda düzenlenen ve açı
lışını İtalya Adalet Bakanı ve Avru
pa Konseyi Hukuk İşleri Genel
Müdürü Guy de Vel’in yaptığı kon
feransa; Roma Belediye Başkanı,
Yargıtay Başsavcısı Sella, İtalya
Cezaevleri Genel Müdürü Tinetra,
Avrupa İşkenceyi Önleme Komite
si Başkanı Silvia Casale, Avrupa
Konseyinden çeşitli uzmanlar ve
Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin
cezaevi idarelerinden genel müdür
ler ile diğer yetkililer iştirak ettiler.
Konferansta ele alınan konular
da olumlu ve yerinde katkılarda
bulunan heyetimiz, katılımcılar ve
yöneticiler nezdinde takdir topladı.

Afganistan
Heyetinden Ankara
Açık Cezaevine
ziyaret

LÖSEMİ TEŞHİSİ KONDU

Kalaman’dan Malatya
Kapalı Cezaevine ziyaret

Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdür Yardımcısı
Niz am ett in
Kal am an,
beraberinde Ceza ve Tev
kifevleri Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Ekrem
Bakır ve Tetkik Hâkimi
Mustafa Onuk ile birlikte,
ceza infaz kurumları ve
tutuklevlerinin denetimi
çerçevesinde Malatya E
Tipi Kapalı Cezaevini

ziyaret etti.
Geçtiğimiz ay gerçek
leştirilen ziyarette Genel
Müdür Yardımcısı Kala
man, cezaevinin tüm
bölümlerinde incelemeler
de bulundu. Cezaevindeki
uyg ul am al ar hakk ınd a
tutuklu ve hükümlülerle
görüşen Genel müdür Yar
dımcısı Kalaman, persone
lin sorunlarını da dinledi.

Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde İnfaz Koru
ma Memuru olarak görev yapan Suat Hasdil’in 15
yaşındaki kızı Şeniz Hasdil, Akut Lenfoblastik (ALL1) hastalığı nedeniyle yaklaşık iki yıldır tedavi
görüyor. Şeniz Hasdil’in tedavisini yürüten doktorlar,
kemoterapi ve radyoterapi tedavisi nedeniyle hastalı
ğın şimdilik kontrol altına alındığını ancak, her an
tekrarlayabileceğini hatırlatarak, kemik iliği naklinin
şart olduğunu ifade ediyorlar.

ŞİMDİ DAYANIŞMA ZAMANI
Nakil için 10 bin Amerikan Doları gerekiyor. Bu
parayı karşılayamayan İnfaz Koruma Memuru baba
Suat Hasdil’in kızı için Manisa’da düzenlenen yar
dım kanpanyasından bir yıldır sonuç alınamadı. Baba
Suat Hasdil, bu hastalıktan kızının kurtulması için
tüm il ve ilçelerde görev yapan ceza infaz kurumları
ve tutukevleri personeli ile adliye çalışanlarına kızına
yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Yardım için
hesap numaları; Ziraat Bankası Manisa Şubesi:
30459/2056375, Garanti Bankası Manisa Şubesi:
117/6676485
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Koaca¤›m
Ey mahkûmlar mekânı!
Yüksek duvarla çevrili bahçenin,
15x9 adımlık,
Mozaik bezeli,
Betonlarında,
Yürüyüp gezindiğim terliklerimi,
Gözlerimden incileri,
Yüreğimden sancıları,
Bedenimden akan,
Ter izlerini,
Koğuşta bırakacağım.
Alıp gideceğim anılarımı,
Ey özgürlük karşıtı!
Utanacaksın, duvarlarından
Birgün;
Aralayacağım özlemlerime,
Gasp edip aldığın,
Yılları sana bırakacağım.
Ne varsa yaşanan,
Bugüne dair,
Ram belleğime koymayacağım.
Silip atacağım belleklerimden.
Çıkıp gideceğim, kapılarından.
Koşacağım,
Arkama bakmadan.
Uzaklaşacağım senden,
Ey pişmanlıkları,
İhanetleri,
Ve kahpelikleri barındıran,
Büyülü şehir!
Bekle,
Koşacağım sokaklarında,
Sevdadan,
Güzellikten, dostluktan yana,
Ne varsa içinde sakladığın,
Ortaya çıkaracağım.
Zehirlerini,
İçine kusturacağım.
Ey papatya kokulu,
Kırlar, çayırlar,
Dingin, sessiz ve engin deniz,
Denizle oynaşan, özgür martılar,
Gizemle yetişen kardelen,
Kalbimde karanfil,
Elimde defne,
Kollarım açık,
Gözlerim nemli,
Koşacağım,
Umutlarımla.
Sizedir özlemim, yolculuklarım.
Hüseyin Salter
Kızılcahamam Kapalı Cezaevi

*

Mavi Umut
Kapansa da kapılar üstüne sonuna kadar,
Bütün elemler gelip bulsada seni,
Ayrılıklar, yanlızlıklar, unutulmuşluklar,
Sana ihale kalsada,
Gökyüzü kirlenip üstüne çökse de,
Zalim karabulutlar,
Yere düşmesin yüzün,
Bilki dünyaya değer bir tek gülüşün.
Düşün şimdi maviyi,
Denizi düşlerinde gör,
Demem o ki sana iki gözüm,
Gözlerinin maviliğinde can bulan, umut.
Al onu çamurdan,
Kalbinin sıcaklığıyla kurut.
Zeki Bozkurt
Ünye M Tipi Cezaevi

Yok Olur Gider
Öyle ol, yokluğunu belli eyleme,
Dost bildiğin seni varlıkla sever.
Ona muhtaç olduğunu anlarsa,
Yüzüne bakmadan el olur gider.
Biraz olsun artık kendini düşün,
Feleğin bu çarkı tersine döner.
Yaptığın iyilikler koca göl olsa,
Ayağın kaydımı sel olur gider.
Hayır ve şer Allah’tandır bilesin,
Hepimizin yolu mahşere gider.
Mazlumun malını harman eyleme,
Rüzgârı gördümü toz olur gider.
Gücünle hükmetme düşküne sakın,
Düşüp kalkmayan bir Allah dediler.
Güvenme dünyalık servetlerine,
Bir kıvılcım değse kül olur gider.
Ölüm uzak değil bize çok yakın,
Sağına soluna dönde bir bakın.
Canına hıyanet eyleme sakın,
Bir gün bedeninden yok olur gider.

S

esleniş   Gazetesi’ni düzenli olarak
takip ediyoruz. Son zamanlarda
popülaritesi artan bir konuma geldiğini
söyleyebilirim. Artık herkesçe merakla
beklenen bir gazete hâline gelmiştir.
Ancak, sayfaların azlığı kaliteli konuların
yansımasını engellemektedir. Bu öneriyi
yapmakta yarar görüyoruz. Sesleniş’in iki
sayfasının bilimsel konulara ayrılmasının
yararlı olacağını düşünüyoruz. Her ay
bilimsel bir makale yazarak katkıda
bulunmak istiyoruz. Böylesi bir talebe
cevap olabilirseniz minnettar kalırız.
Şükrü Güvenç
Elazığ Kapalı Cezaevi

Teşekkür
Değerli Sesleniş Gazetesi çalışanları!
Öncelikle üç senedir, emek harcayarak,
ücretsiz çıkarmakta olduğunuz, kader
mahkumlarının, infaz koruma memurları

Düünüyorum
Gözlerimi kapatıp düşünüyorum,

*

nın ve yargı mensuplarının duygularını,
düşüncelerini, yaşadıkları olayları Sesle
niş Gazetesi’nden bizlere aktardığınız
için teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca, ceza
evi etkinlikleri ve faaliyetleri ile ilgili
olarak da bizleri bilgilendirdiğiniz için
sizlere teşekkür ederim.
Hasan Küçük
Alaşehir M Tipi Cezaevi

Geçen say›daki bulmacan›n çözümü

‹stanbul

Geçmişi yeniden canlandırıyorum.

Yedinci tepende kurdum, çilingir soframı.

Vatanımın her tarafı işgal edilmiş,

Şerefine içtim, Anadolu Hisarı’nın,

Esir ülkenin insanlarını görüyorum,
Herkes suskun, üzgün ve yorgun,
Ama orada görüyorum işte orada.
Nasıl da parlıyor güneş gibi,
Bir göz var keskin mi keskin,
Baktımı insanın içini titreten,
Ama bir o kadar da cesaretlendiren.
Suskunlar başlarını kaldırmış,
Yorgunlar canlanmaya başlamış,
Herkes bir ağızdan ya ölüm ya istiklâl.
İçim ürperdi, sanki o anı yaşıyorum,

Yosun kokulu ılık yaz akşamı.
Gözü kaldı kadehimde İstanbul Boğazı’nın,
Yeşil entarili Sarıyer sırtları.
Göz kırpıyor Beykoz yalısına,
Rumeli Kavağı’nın balık kokan sokakları.
Gizlice çağırıyor rakı sofrasına,
Şairlerin meskeni Kadıköy.
Küsmüş ise Kandilli’de bir çınar,
Ne ben kimsenin, ne kimse benim umrumda.
Yusuf Akar
Bartın Kapalı Cezaevi

Analarımız, bacılarımız top taşıyor,

Kendinle Yaşa

Mermi taşıyor, vuruyor, vuruluyor,

Ne zorluklar aştım; dağlar, tepeler,
Ne dostlar gördüm insan ekerler,
Varsa senden çıkarları seni severler,
Yaşamak istersen kendinle yaşa.

Vurdukça vatan vatan diye bağırıyorlar.
Allah’ım o ne inanç öyle...
Evet işte görüyorum,
Ankara’da bir binada bizimkiler,
Cumhuriyeti ilân ediyorlar.
Kazandığımızı ilân ediyorlar,
Düşünüyorum da keşke ah keşke,
Ben de orada olabilseydim.
Veysi Çelik

H. Temel Nas
Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi

Okuyucu Köesi

Sesleniş Merakla
Beklenen Gazete Oldu

Sayfa 3

Bursa H Tipi Cezaevi

Hayat mücadeledir bırakma sakın,
Sabret bir gün alırsın hakkın,
Kendi kendine yeterse aklın,
Yaşamak istersen kendinle yaşa.
Dost edinme sakın bırakır seni,
Dost arama, asla aramaz seni,
Kendini dost bil, sev kendini,
Yaşamak istersen kendinle yaşa.
İsa KİBAROĞLU
İnfaz ve Koruma Memuru
Ankara Açık Cezaevi

V Bulmaca V Bulmaca V Bulmaca V
1
2
3
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı -  Bir
bayan şarkıcımız 11. Bir el işi veya
mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel
yapılmış nesne - Gel-git olayında denizin
kabarması 12. Yunanistan’ın başkenti - 
Bulmaya çalışmak.

5
6
7
8
9
10
11
12

Soldan Sağa: 1. Ünlü bir şarkıcımız
- Mağara 2. Piston - Tohum serpilmiş tar
la 3. Bir meyve - Sene - Alışılmış olandan
veya gerekenden eksik 4. Kemiklerin
toparlak ucu -  Nikelin simgesi -  Çoğul
eki 5. Tavuğun küçüğü -  Bayrak 6. İnce
yapılı - Bir nota 7. Yiyecek ve bazı mad
delerin dil üzerinde bıraktığı duyum - 
Taraça 8. Bunalım, buhran - Kehle - İnce
perde veya örtü 9. Katışıksız, has - Beril
yumun kısaltması -  Köpek -  Su 10. Bir

Yukarıdan Aşağı: 1. Bir ilimiz - Din
gil 2. Delikli bir kumaş türü - Tenis gibi
oyunlarda topa vurma aleti 3. Altın - Şaka
4. Kütle merkezinin bulunduğu odağa
yakın nokta - Bir meyve - Ekmek 5. Kaval
biçiminde, yanık sesli, kamıştan bir üfle
meli çalgı - Bağ bahçe gibi yerlerin çevre
sine ağaç gibi şeylerden çekilen duvar - 
Ankara’nın ilçesi 6. Tedirgin etme, yıldır
ma amacıyla yapılan topluca saldırı, bas
kın  - Sipersiz başlık 7. Kirişli bir çalgı - 
Boru sesi -  Tantalın simgesi 8. Selenyu
mun simgesi - Bir erkek ismi 9. Çok bil
miş -  Bir eserde işlenen düşünce 10. Bir
bayan şarkıcımız - Azotun simgesi - Yer
me, yergi 11. Vilâyet - Resim yapan sanat
çı - Uzaklık işareti 12. Mısır’da bir nehir  
- Bir nota - Bilgisayarda geçici bellek.
Zafer Karakaya
İnfaz ve Koruma Memuru
Ankara Açık Cezaevi

Sayfa 4

Hasretim Bir Y›ld›za
Palandökenim!
Yamaçlarında sere serpe,
Güneşlendim bugün.
Filmin sonunu göremedin,
Diye üzülme hemen.
Bugün görüş günü,
Yağmur ve rüzgârdı ziyaretçim,
Senden behsettik biraz,
Yine sen selâmlıyor musun,
Güneşi her sabah.
Saat dokuza kadar izin vermemişsin,
Gölgendeki köylere.
Bir mektup aldım sarı tütiyelerden,
Verip veriştirmişler yine,
Bilirsin onlar ışığa muhtaç.
Ha aklıma gelmişken,
Kardelenler oldu mu?
Mevsimi şimdi onların.
Beni hiç sorma,
Yine aynı ben.
Seyyah olmaya,
Namzetiz.
O günden beri sana,
Yazıyorum işte.
Bana sen söyle,
Kucağından geçen sevda trenini.
Neler görmedin ki,
İlk zamanlar sen de sakladın,
Üzülürüm diye söylemedin,
Biraz gücenmedim değil,
Ama boşver değmez.
Gönderdiğin haberi aldım,
Havalar ılımış biraz,
Rüzgâr kardeşle sana,
Kurutulmuş karanfil gönderdim,
Onları iyi sakla,
Bir gün lâzım olurlar.
Senden uzanan yollara,
Sulara, yaylalara,
Selâm söyle,
Palandökenim ayazlı günlerde,
Kendine iyi bak.
Süleyman Demirel
Burdur Kapalı Cezaevi
1. ETİK-AHLÂK-HUKUK
KAVRAMSAL GİRİŞ
Konuya başlarken öncelikle etik kav
ramının ele alınmasında yarar var. Etik
sözcüğüne, farklı anlamlar yüklenmekte
dir. Etik, esasen ahlâk felsefesi ya da
ahlâk bilimini ifade etmekle birlikte, bu
felsefe dalının nesnesi olan ve kişilerin
davranışlarını belirleyen değerler ve
kurallar anlamında da kullanılmaktadır.
Bu farklı kullanımları açısından etik
ve ceza hukuku ilişkileri değerlendirilebi
lir. Öncelikle ahlâk felsefesi anlamında
etik ile ceza hukuku bakımından genel
anlamdaki ilişkinin yanı sıra maternal
fetal tıp ve ceza hukukunun ilgi alanları
nın kesiştiği noktalara da işaret etmek
yerinde olacaktır.
Ahlâk felsefesini ifade etmek üzere
etik, iyi ve doğru yaşama, iyi ve doğru
davranma, yaşamda doğru seçimleri yap
ma gibi sorunsallar ile uğraşan felsefe
dalıdır denebilir. Etik, insan davranışları
nın “temelini” seçimlerinde, beğenilerin
de, sevgi ya da saygı duygusundaki teme
li inceler. İnsan davranışları bir sorun
alanı olarak ele alınmakta, bu davranışla
rı belirleyen temel, yani “değer” sorgu
lanmaktadır. İnsan davranışlarının, sev
menin, nefret etmenin iyi ve kötüye iliş
kin yargıların salt kişisel tercihler olarak
algılanması günlük yaşam içinde sıkça
karşılaşabileceğimiz bir durumdur. Ahlâk
felsefesi anlamında etik ise, bu seçimlerin
altında yatan nedenler, değerler ile ilgili

Seslenis

Sensizli¤i Yaamak
Hayat geçiyordu ellerimin arasın
dan. Ben koğuşun bir köşesinde yalnız
lığımla baş başaydım. Yaşanmamış
zamanlarım, yaşanmamış öykülerim
vardı. Mevsimler hep kayıptı. Sahipsiz
gecelerin yorgunuydum ben. Bana
eşlik eden duvardaki gölgelerdi, onlar
da sadece hayaldi.
İçimdeki gizli kalmış sevinçleri,
açığa çıkmamış heyecanları, bir türlü
hayata geçirilmemiş mutluluk formül
lerini taşıyordum. Kimse bilmiyordu
ben de anlatmıyordum. Aşk kapıdan
bile uğramıyordu, ya da ben onu gör
müyordum. Mavi bile çoktan terk edip
gitmişti beni. Oysa ben, sevdiğim her
kadının gözünde maviyi aradım. Gözü
nün rengi ne olursa olsun eğer aşk var
sa ben görürdüm o mavi pırıltıyı.
Aşkın rengi maviydi çünkü ve bana
tek kelimeyle aşkı anlat deseler, “mavi”
derdim.
Bir somun ekmekse umut, ben onu
çoktan yiyip bitirmiştim, yerdeki kırın
tılarını topluyordum artık. Yerimden
bile kalkasım gelmiyor. Ne çocuk ses
leri, ne filmler, ne kitaplar, hiçbiri
umurumda değil.
Hani yemeyerek yaşamanın yolunu
bilsem, yemek de yemeyeceğim. Yedi
ği her yemekten ayrı bir keyif alan,
uzun sofra sohbetlerinin tutkunu olan
ben; birkaç lokma atıp ağzıma, mide
min canavarlığını dindirmekten başka

bir şey yapamıyorum.
Şarkı dinlemeyide çoktan bıraktım.
Şarkılar içimi acıtıyor. Şarkı “Batıyor
ama acıtmıyor senin sevdan” diyor, ben
tam tersine o acıyı yüreğimin en derin
yerlerinde hissediyorum.  Uzun sessiz
liklerin adamı oldum, kendimle konuş
maya bile korkuyorum. Ağzımdan
çıkacak sözcüklerin neler olabileceğini
biliyorum da ondan.
Bu yüzden konuşmamayı tercih
ediyorum. Hiç böyle olmazdım ben.
Yaşama böylesine yılgın, böylesine
soğuk, böylesine uzaktan bakmazdım.
En soğuk kışta bile kimsenin görmediği
güneşler ısıtırdı beni. Karda çiçekler
açtırdım. Çünkü sen vardın. Sen aşktın,
sen maviydin, sen rengârek çiçektin,
sen yüreğimdeki çiçektin, sen yüreğim
deki ateştin. Sen gülüşlerimin adı, sen
umutlarımın kaynağı, sen hayatımın
anlamıydın. Hayır, hayır, sen hayattın
ve bir gün gittin... Gitmek istiyordun,
gittin. Oysa ne çok sevmiştim seni, ne
çok... Senin verdiğin hüzün böyle bir
şeymiş demek ki, öğreniyorum. Acı
veriyor, zor oluyor ama öğreniyorum.
Yüreğimdeki ateş söndü, yerinde bir
buzdağı var artık. Baharsa bana çok
uzak...
Selçuk Çelikyiğit
Hayrabolu Kapalı Cezaevi

Fıkra • Fıkra • Fıkra • Fıkra • Fıkra

Okula başlayan Temel ilk gün eve
gelir.
—Anne öğretmen sayıları öğretti. Her
kes 9’a kadar sayabildi. Ben 15’e kadar
saydım. Çok zeki olduğum için mi?
—Evet oğlum, zeki olduğun için elbette.
İkinci gün yine gelir.
—Anne öğretmen alfabeyi öğretti.
Herkes E’ye kadar öğrendi, ben G’ye

kadar öğrendim. Zeki olduğum için mi?
—Evet yavrum zeki olduğun için.
Ertesi gün yine neşeyle döner.
—Bugün güreş yaptık herkesi yendim.
Zeki olduğum için mi?
—Hayır yavrum onlar 6 yaşında sen 26
yaşında olduğun için.

Ceza, Hukuk ve Etik
dir. Bu çerçevede ceza ve sorumluluk,
sosyal adalet, cinsellik, pornografi, şid
det, sansür, toplumsal cinsiyet, kürtaj,
kişi, çocuk embriyo, yaşamın değeri, öte
nazi, insan hakları, açlık ve yoksulluk, ırk
ve kökene dayalı ayrımcılık, savaş, terö
rizm ve protesto, çevre, hayvan hakları,
dürüst reklâm, nihayet küreselleşme ve
piyasa gibi konuların bu alanda ele alın
dığını görüyoruz. “Nükleer caydırıcılık
tan ötenaziye kadar” birçok konuda felse
fecilerin çalıştığını görmek mümkün.
Yapay döllenme ve embriyo araştırmala
rının etik çerçevesini oluşturmaya yöne
lik komisyon çalışmalarının başına bir
felsefecinin getirilmesi örneği bu çerçe
vede dikkat çekicidir.
Bu yönüyle hukuk düzeni de değerler
ile ilgilidir. Sosyolojik bakışla hukuk
“örgütlü bir toplumda, bireyler ve birey
lerle toplum arasındaki ilişkileri düzenle
yen davranış kurallarının bütünüdür.”
Hukuk normları değerlendirme içerir.
Olumlu ve yararlı hukukî varlıklar ve
olumsuz unsurlar değerlendirilir. Her
hukuk düzeni bir hukukî değerler derece
lendirmesi yapar. Bu değerler menfaat
adını alır. Bazı menfaatlar diğerlerine ter
cih edilir. Menfaatlerin dengelenmesi,
bazı menfaatlere diğerlerine göre öncelik
ya da ayrıcalık tanınmasıdır. Menfaat

çatışmalarını dengelemek, yine bu men
faatler bakımından bir değerlendirme
yapmayı ve “bir tavır almayı” gerektirir.
Hukuk düzeni bir değerler derecelendir
mesidir. Normlar “Belli menfaatleri ger
çekleştirmek” amacına yöneliktir. Menfa
atler belirlenir ve bunların gerçekleştiril
mesi bakımından uyulması zorunlu dav
ranış kuralları oluşturulur. Menfaatlerin
dengelenmesi faaliyeti, “farklı etik-siyasî
değer ölçülerine göre farklı biçimlerde
gerçekleşen değerlendirmenin bir sonucu
olmaktadır.” O hâlde hukuk metinleri
etik-siyasî metinlerdir de. Genel olarak
hukuk düzeni ve onu oluşturan hukuk
normları için söylenenler, ceza normları
bakımından da elbette geçerlidir.
Etik, maternal fetal tıp ve ceza huku
kunun özel olarak kesiştiği konularda da
vardır. Ceza ve sorumluluk, kürtaj, kişi,
çocuk, embriyo, yaşamın değeri gibi etik
çalışma alanları, doğum hekimliğinin,
maternal-fetal tıbbın ve hukukun, dolayı
sıyla ceza hukukunun da ilgi gösterdiği
konulardır. Dolayısıyla etik ve ceza huku
ku bakımından bu yönüyle de ilişki vardır.
Etik deyimi, ilk parağrafta da dile
getirildiği gibi farklı anlamlarda kullanıl
maktadır. Etik, kişilerin vicdanına yöne
len, onların davranışlarını belirleyen
asgarî temel değerler ve kurallar ya da bu
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Benim Gibi
Bekledim seni,
Yağmur vururken tane tane,
Bir köşe başında...
Yağan her damlada,
Gözyaşımı hatırladım.
Sen, vuruldun mu hiç?
Kurşun yarasından daha beter.
Yüreğin kanadı mı hiç?
Bitmeyen gecelerin karanlığında,
Düşler yorgunu yatağım eskidi,
Vücudum buz gibi eridi.
Unutmak kolay diyorsan,
Unut gitsin.
Sırtında taşıdın mı hiç yürekli sevdaları,
Benim gibi...
Sen, bilemezsin kahır yakan akşamları,
Sen, bilemezsin yüreğimi tutan ayazları,
Benim gibi...
Oğuz Aydoğan
Amasya M Tipi Cezaevi

13. Voltalar›m
Bir meçhul zaman, özgürlüğün bittiği yerde,
Nur yüzlü, berrak bulutlu,
Hasret yüklü 13. voltalarım.
Her sabah yeniden, her akşam yeniden,
Buruk sessizliğinde koğuşun, bir gün, bir sabah,
Yeniden kavuşmak 13. voltalarım.
Özlemlerle, beklentilerle,
Duygularımın bitimsizliğinde,
Puslu Başkentin suskun gecelerinde,
Orta çaylarının son demlerinde 13. voltalarım.
Bitmeyen umutların kör karanlığında,
Saklanıp yalnızlıkların en koyusunda,
Malta gecelerinde, kapı altlarında,
Tel örgülü düdük seslerinde 13. voltalarım.
Adımların kısıtlandığı uykulu sabahlarda,
Kısa beklentili umutsuz ikindilerinde,
Sancılı gurbet gecelerimde,
Alaca karanlıklı ekim akşamlarında,
13. voltalarım.
Necati Topaktaş
Ankara Açık Cezaevi

değerleri konu edinen felsefe dalı olarak
anlaşılmasının yanı sıra “topluluk ahlâkı”,
“sosyal ahlâk” olarak adlandırılan norma
tif düzen için de kullanılabilmektedir.
Günlük hayatta ahlâk tabirinden herkes,
her çevre, çeşitli şeyler anlar ve hatta
şahıstan şahısa, çevreden çevreye değişir;
bu tabirden her memlekette başka şeyler
anlaşılır. Toplum vicdanı gibi metafizik
bir ön kabulden hareket eden, kimilerince
sosyal ahlâk ya da topluluk ahlâkı olarak
adlandırılan düzen ise, bir topluluğun
“kendi tarafından konulan” kurallara göre
yaşamasıdır. Gelenek ya da örf-adet
kurallarında olduğu gibi. Ahlâk, esasen
insanın vicdanı, iç dünyası ile ilgilidir.
Onu belli bir davranışa iten saikle ilgile
nir. Aslında bu yönüyle ahlâk bireyseldir.
Vicdana yönelir. Hukuk ve ceza hukuku
ise insanın toplumsal davranışları, dışa
yansıyan davranışlarına bakar. İnsanın
salt iç dünyasında kalan seçimleri hukuku
ilgilendirmezken, ahlâkı ilgilendirir.
İnsan iç dünyasında gayri ahlâki davrana
bilir, ancak hukuku ihlâl edemez. Bu
yönüyle hukuk dilinden de ayrılır.
Önümüzdaki sayıda, ahlâk kuralları,
etik olarak da adlandırılan, toplumun  
oluşturduğu, resmî hukuk düzeninin par
çası durumuna gelmemiş davranış kural
ları ile ceza hukuku normları arasındaki
farka değinilecektir.
Şükrü Güvenç
Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi

Seslenis
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Hasret

Ali Suat ERTOSUN
Yargıtay Üyesi
22 yıl önce evlenen Zeynep ve Kâmil, yıl
larca çocuklarının olmasını beklemiş, bir evlât
için yanıp tutuşmuşlardı. Maddî durumları
iyiydi. Sekiz yıl Almanya’da çalışan Kâmil,
kendisini ve eşini muayene ettirmiş, eşinin
çocuğu olmayacağını öğrenince her türlü teda
vi yolunu denemişler, sonuç alamamışlardı. O
yıllarda tüp bebek henüz bulunmamıştı.
Köyde yediden yetmişe herkes tarafından
sevilip sayılan Zeynep ve Kâmil’in aşkları,
sadece kendi köylerinde değil, civar köylerde
de dilden dile dolaşırdı. Onların değil münaka
şa, birbirlerine ve çevrelerine karşı kötü bir söz
söyledikleri, kırıcı bir davranışta bulundukları
nı duyan ve gören olmamıştı. Kâmil’in evi,
kardeşi Şamil’le aynı bahçe içindeydi.
Şamil’in ikisi oğlan, biri kız üç çocuğu vardı.
Gerek iki kardeş gerekse Şamil’in eşi Kez
ban’la Zeynep çok iyi anlaşıyorlardı. Hep bir
aradaydılar. Çocukları birlikte büyütüyorlardı.
Şamil, ağabeyinin ve yengesinin çocuklarının
olmamasına, en az onlar kadar üzülüyordu.
Gel zaman git zaman Kezban dördüncü çocu
ğuna hamile kalınca; Şamil, eşinin olumlu
düşüncesini aldıktan sonra ağabeyi Kâmil’e
“doğacak çocuklarını isterlerse onlara verebi
leceklerini” söyledi. Kâmil o kadar çok sevin
di ki, bu öneriyi hemen eşi Zeynep’e açtı. Karı
koca yeniden doğmuş gibi oldular. Hemen
hazırlıklara başladılar. Günler haftaları, hafta
lar ayları kovaladı. Beklenen gün geldi. Kez
ban’la Şamil’in bir kızları oldu. Zeynep’le
Kâmil kurbanlar kestiler, lokmalar döktüler,

‹çerdeki Vatanda›n
Sa¤l›k Rehberi*
BEDEN HAREKETLERİMİZİN
YARARLARI
1. Vücudumuzu çalıştırmak, sağlık
lı, zinde ve mutlu bir yaşamın anahtarı
dır.
2. Düzenli ve devamlı beden hare
ketlerini yapmak, sağlıklı ve uzun bir
yaşam sağlar.
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hayırlar yaptılar, mevlit okuttular. Evlât has
retleri sona ermişti. Tüm köylüler çok sevin
miş, Kezban’a loğusa ziyaretine gelenler, Kez
ban ve Şamil’den sonra Zeynep ve Kâmil’i de
tebrik etmişlerdi.
Zeynep ve Kâmil, Nermin adını verdikleri
çocuğu, kendi kızlarıymış gibi ilmühaber
düzenleyip, muhtara tasdik ettirerek üzerlerine
nüfusa tescil ettirdiler. Kimse bu olayı, üzerin
de durmaya değer bile bulmadı. Nermin bebek
mutluluk içinde büyümeye başladı.
* * *
Hâkim Kemal Bey, iki kardeş arasında
çıkan sınır ihtilafının keşfine gitmişti. Davacı
Cemile, ağabeyi Şeref’in rızaî taksim sonucu
kendisine kalan taşınmazına el attığını iddia
ediyordu. Önceden bir bütün olan ve tapusu
bulunmayan taşınmazlar, tarafların ortak miras
bırakanları olan babalarından kalmış, iki kar
deş tanıkların huzurunda yazılı olarak taksim
etmişlerdi. Mahallî bilirkişiler ile aralarında
köy muhtarının da bulunduğu tanıklar, davalı
Şeref’in tüm zorlama ve etkileme çabalarına
karşın, “nizalı yerin davacı Cemile’ye ait oldu
ğunu, buraya davalının tecavüzde bulunduğu
nu” söylemişlerdi. Senet uygulaması da anlatı
lanları teyit etmiş, fen bilirkişisine krokisini
düzenlemesi için mehil verilerek keşif bitiril
mişti.
O gün Şeref, özellikle köy muhtarına çok
kızmış, onu yalancılıkla suçlayıp, “Ben sana
gösteririm” diyerek tehdit etmiş, Hâkim
Kemal Bey tarafları yatıştırmıştı.
Nizalı yer köy içinde olduğundan, bazı
köylüler de keşfi izlemişlerdi. Bu esnada çok
sevimli ve son derece hareketli olan, anne ve
babasının üzerine titrediği dört-beş yaşlarında
ki sarı saçlı bir kız çocuğu Hâkim Kemal
Bey’in dikkatini çekmişti. Kemal Bey, keşfin
sonunda adının Nermin olduğunu öğrendiği
küçük kızı kucağına alıp sevmiş, kız da uslu
uslu kucağında oturmuştu.
* * *
Bu keşiften bir gün sonra odasında çalışır
ken Hâkim Kemal Bey’in dahili telefonu çal
dı. Telefon eden Cumhuriyet Savcısı Sait
Beydi. Sait Bey “Hâkim Bey, bir olay var,
gelebilir misin” diyordu. Kemal Bey, hemen

Sait Bey’in odasına gitti. İçeriye girdiğinde
dün keşfini yaptığı el atmanın önlenmesi dava
sının davalısı Şeref’i hemen tanıdı. Koltuğa
oturunca Sait Bey, odadaki vatandaşın “köy
muhtarının bir çocuğu sahte evrak düzenleye
rek asıl anne ve babasının üzerine değil, kendi
çocuklarıymış gibi başka bir kadın ve erkek
adına nüfusa kaydettirdiğini” iddia ettiğini
söyledi. Şeref sorulan sorulara “çocuğa, üzer
lerine kaydedilen kişiler tarafından çok iyi
bakıldığını, bu kişilerin iyi insanlar olup, köy
de çok sevildiklerini, kendisinin muhtara kız
dığı için şikâyetçi olduğu” şeklinde cevaplar
veriyordu. Kemal Bey, dünkü keşifte yaşanan
larla şikâyet arasındaki bağlantıyı hemen kur
du. Durumu Cumhuriyet Savcısı Sait Beye
kısaca aktardı. Sonra şikâyetçi Şeref’e döne
rek “bu olayı şikâyet ederse sadece muhtarın
değil, kızın asıl anne ve babası ile üzerine
kaydedilen kişilerin ve tutanakta imzaları
olanların sahte resmî evrak düzenlemekten
yargılanacaklarını” anlattı. Şeref ısrarla “muh
tara çok kızdığını, onun yüzünden davayı kay
bedeceğini, asıl şikâyetinin muhtar için oldu
ğunu” ileri sürüyordu. Hâkim Kemal Bey “bu
olay Adliye’ye yansırsa sadece köy muhtarı
nın değil, çok kişinin mahkûm olup, ağır ceza
lar alabileceklerini, keşifte aleyhte ifade vere
nin yalnızca muhtar olmadığını, herkesin aley
hinde konuştuğunu, ismine uygun şekilde
davranırsa daha iyi olacağını, biraz daha
düşünmesini” istedi. Cumhuriyet Savcısı Sait
Bey’de Hâkim Kemal Bey’i destekleyerek “bu
uygulamanın doğru olmamakla birlikte Ana
dolu’da bazı yerlere uygulandığını, biraz daha
düşünmesinin uygun olacağını” belirtti. Şeref,
dilekçesini alıp “istediğiniz gibi olsun, biraz
daha düşüneyim” diyerek müsaade istedi.
Günler geçti. Şeref’in herhangi bir başvu
rusu olmadı. Kardeşi ile olan davanın duruş
masına geldiğinde “Ben haksızlığımı kabul
ediyorum. Kardeşim haklı, Davayı kabul edi
yorum.” dedi. Çok mahçup olmuştu. Başını
önüne eğmiş, kaldırmıyordu. Kemal Bey, vaki
kabul üzerine davayı hemen sonuçlandırdı.
Duruşmalarını bitirdikten sonra öğle yemeğine
gideceği sırada, Şeref’in kapının önünde bek
lediğini görünce, durdu. Şeref hemen yanına

3. Hareketsiz bir yaşam ise, birçok
hastalıkların oluşmasına neden olarak,
insan ömrünün kısalmasına yol açar.

tüm organlarımıza daha çok kan pompala
yacak, tüm organlarımız daha çok yakıt ve
enerjiye sahip olacaktır.

4. Fiziksel aktiviteden yoksun bir
yaşam, fiziksel ve ruhsal çöküntüye neden
olur.

13. Düzenli hareketlerle, kaslarımız
güçlenmekte, esneklikleri artmakta, bunun
sonucunda yüksek kan basınçları normale
inmektedir.

5. Hareketsiz, durağan bir yaşam kişi
de mutsuzluk, uyumsuzluk ve ruhsal
düzensizliklere zemin hazırlar.
6. Sağlığın en iyi göstergesi her türlü
harici etkenlere karşı bedenimizin daya
nıklılığıdır.
7. Beden sağlığı, dayanıklılığı ve zin
deliği ise akciğerlerimizin, kalbimizin,
damar sistemimizin, kas, eklem ve diğer
organlarımızın her koşulda düzenli çalış
ması ile sağlanır.
8. Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez öğesi
ise soluduğumuz hava içindeki yakıt mad
desi oksijendir.
9. Bedenimizin gözle görünen ve
görünmeyen tüm faaliyetleri; soluma, kalp
atışları, bağırsak hareketleri, aldığımız
besinlerin sindirimi, böbreklerin çalışması,
idrar ve gaitanın dışarı atılması için gerek
li enerjinin sağlanması aldığımız besinle
rin oksijenle yakılması ile sağlanır.
10. Vücudumuz öğünlerle aldığı besin
lerin gerekli olduğu kadarını kullanır, geri
sini depolayabilir. Ama oksijen depolana
maz. Yaşamımız süresince kesintisiz ola
rak soluyarak, bedenimizin oksijen gerek
sinimini sağlarız.
11. İşte yapılacak düzenli eksersizlerle
akciğerlerimiz daha fazla hava ile dolacak
ve vücudumuz da o oranda bol oksijene
sahip olacaktır.
12. Hareketlerle vücudumuz daha güç
lü hâle gelecek, kalp atımları hızlanacak,

14. Bedenimizin devamlı ve düzenli
egzersizleri   ile, vücuttaki yağ dokusunun
yerini kas dokusunun alması sonucunda
kilo vermeyle kalbin yükü azalmaktadır.
Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını
önlemede bedensel egzersizlerin yararları,
günümüzde artık tartışılmamaktadır.
İsviçre Kalp ve Romatizma Hastalıkla
rı Derneğinin düzenlediği, başlangıçta 6
dakikalık beden hareketleri programı, tüm
yaş grupları için en uygun olanıdır. Bu
hareketlerin süresini zaman içinde kade
meli olarak ve kendimizi zorlamadan artır
mak olağandır. Bu sürede amaç 15-20
dakikaya ulaşmak olmalıdır.
Aşağıdaki tabloda yaşa göre (20-70
yaşlar arasında) egzersizle varılmak iste
nen hedef hızın, kalp atım hızı ile orantısı
görülüyor.
Yukarıdaki tablodaki % 60-75 oranla
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gelip “Hâkim Bey çok özür dilerim, ben yanlış
yaptım, şimdi pişmanlık duyuyorum, karde
şim ile de barıştım” dedi ve Kemal Bey’in
elini sıkıp hemen uzaklaştı.
* * *
Bir hafta sonra mübaşir, Hâkim bey’in
kapısını çalarak, bazı kişilerin kendisini gör
mek istediklerini söyleyince, onları içeriye
davet etti. Gelenler köy muhtarı ile Kâmil ve
Şamil kardeşler ve küçük Nermin’di. Ner
min’in elinde kır çiçekleri vardı. Koşarak
Kemal Bey’in kucağına atladı. Çiçekleri verdi.
Kemal Bey, misafirlerine çay ikram etti.
Gelenler Kemal Bey’e teşekkür ettiler. Daha
sonra birlikte Cumhuriyet Savcısı Sait Bey’in
yanına gittiler. Ona da teşekkürlerini ilettiler.
Kemal Bey ve Sait Bey, onlara mevzuatı anla
tıp bundan böyle bu tür yasa dışı işlem yapma
malarını, aksi hâlde cezaî sorumluluklarının
doğacağını, bu sorunu evlâtlık alma ve verme
yoluyla hâlledebileceklerini” söylediler. Köy
muhtarı ile Kâmil ve Şamil kardeşler “olayın
vehametini bilemediklerini, kötü niyetli olma
dıklarını, bundan sonra kesinlikle bu tür işlem
ler yapmayacaklarını” belirttiler. Bu arada
Nermin, Kemal Bey’in kucağından inmiyor
du. Kemal Bey, Nermin’i sevdi, sevdi. Onu
okutacaklarına dair babasından ve amcasından
söz aldı. Gelenler, şükran duyguları içinde  
Adliyeden ayrıldılar.
Not: 1. Anlatılanlar gerçek olup, sadece
kişi adları değiştirilerek olay hikâyeleştirilmiş
tir.
2. Eğitim Fakültesini bitiren Nermin;
evlenmiş, çocukları olmuş, köyünde uzun yıl
lar sınıf öğretmenliği ve idarecilik yapmıştır.
* * *
Güzel Sözler
Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz,
asla bir geleceğiniz olmaz
Henry Ford
Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız
başlayamazsınız.
General S. Patton
Önemli olan uzaklık değil, ilk adımı ata
bilmektir.
Madame Deffand

Sa¤l›k köesi
Prof. Dr. Neet Bilalo¤lu
rının anlamı; egzersizlerin sonunda en
yüksek kalp atım sayısının % 75 daha bu
değerin üstünde ise, fiziksel olarak iste
nen amaca ulaşıldığını gösterir.
Eğer egzersizler sonunda kalp hızı,
kalbin en yüksek hızının % 60 ya da
altında ise, bu değer kalp ve akciğer
kapasitesinin en alt düzeyde olduğunu
gösterir.
SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN GÜNDE
6 DAKİKALIK EGZERSİZ
PROGRAMI
1. Dakikada 70-90 çift adım hesabıyla
20 saniye yerinizde koşun.
2. Bacaklarınızı açın,
kollarınızı omuz düzeyine
gergin olarak kaldırın.
Küçükten başlayıp yavaş
yavaş büyüterek, önden
arkaya doğru olabildiğince
büyük daireler yapın.
Sonra daireleri tekrar küçültün ve
kollarınızı aşağı sarkıtın. 20 kere, 5 san
iye ara verin. Bu kez aynı hareketleri ters
yönde yenileyin.
3. Bacaklarınızın her
birine sırayla kalçadan
büyük daireler çizdirin.
Herbiri için 5 kere.
DEVAM EDECEK.
* Prof. Dr. Neşet
Bilâloğlu’nun aynı isimli kitabından
alınmıştır

Seslenis

Sayfa 6

15 Aralık 2004

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

Öğretmenler
Günü

M

alatya E Tipi Kapalı
Cezaevinde Öğret
menler Günü nede
niyle çocuk tutuklular tarafın
dan program hazırlandı. Yapı
lan törende bir konuşma
yapan 2. Müdür Mehmet
Akıncı, “Bana bir harf öğrete
nin kırk yıl kölesi olurum.”
sözünü hatırlatarak öğretmen
liğin önemini vurguladı. 2.
Müdür Akıncı, konuşmasını
cezaevi öğretmeni ve kurum
da görevli olan kurs öğret
menl er in in
Öğr etm enl er
Gününü kutlayarak tamamla
dı. Etkinlikler, çocuk tutuklu
ların öğretmen ve eğitim
konulu şiirleri okumalarıyla
sona erdi. Ankara Açık
Cezaevinde de Öğretmenler
Günü, gerçekleştirilen prog
ram ile kutlandı. Cezaevi kül
tür salonunda saygı duruşu

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ida
resine geçilmesiyle ülkemizde bir
çok alanda yenilikler yapıldı. Bun
lardan biri de 1928 yılında yapılan
Harf İnkılabıdır. Bu tarihten itiba
ren Arap alfabesinin yerine Latin
alfabesi kullanılmaya başlandı.
Yeni alfabenin öğretilmesi için
yurdun her köşesinde seferberlik
başlatılırken, Atatürk de yazı tah
tasının başına geçerek dersler ver
di. TBMM tarafından 11.11.1928
tarihinde Atatürk’e Başöğretmen
ünvanı verildi. Bu ünvanı Atatürk  
24 Kasımda 1928 tarihinde kabul
etti. 24 Kasım’ın Öğretmenler
Günü olarak kutlanması 1981
yılında kararlaştırılmış olup, o
tarihten bu yana her yıl 24 Kasım,
Öğretmenler Günü olarak kutlan
maktadır.

Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde düzenlenen programda
Öğretmenler Günü kutlanırken, toplumların gelişmesinde
öğretmenlere büyük roller düştüğünün altı çizildi.

nun yapılması ve İstiklâl
Marşı’nın okunmasıyla
başlanan programa; Ceza
ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü Başkontrolörü
Vedat Erkal, Kontrolörler
Sami Eroğlu ve Mustafa
Kılınç, Kurum Müdürü
Hulûsi Sağır, 2. müdürler,

personel ve hükümlüler
katıldı. Öğretmenler Günü
hakkında 2. Müdür Yusuf
Altun’un konuşmasının
ard ınd an
Başk ontr ol ör
Vedat Erkal, Cezaevi
Öğretmeni Recai Yıldız’a  
çiçek takdim ederek, Öğret
menler Gününü kutladı.

Trabzon Kapalı Cezaevinde konser coşkusu
Salihli’de Dünya
Yaşlılar ve Çocuk
Günü kutlandı

Salihli Kapalı Cezaevinde 1
Ekim Dünya Yaşlılar Günü ve
15 Ekim Dünya Çocuk Günü
nedeniyle program yapıldı.
Her iki gün için kurum kütüp
han es ind e gerç ekl eşt ir il en
programlarda gün ile ilgili ola
rak yaşlılar ve çocuklar başta
olmak üzere tutuklu ve hüküm
lülere bilgiler verildi. Ayrıca,
çocukların ve yaşlıların sorun
ları dinlenerek, onlara çeşitli
ikramlarda bulunuldu.

Malatya Kapalı
Cezaevinde
iftar yemeği
Malatya E Tipi Kapalı Ceza
evinde Ramazan ayı nedeniyle
iftar yemeği verildi. Cezaevi
personelinin birbirleriyle kay
naşarak, birbirlerine destek
olmaları amacıyla verilen
yemeğe; Cumhuriyet Savcısı
C. Murat Yapıcı, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri
İzleme Kurulu üyeleri, kurum
idarecileri ve personeli katıldı.

Çanakkale Açık
Cezaevi sanayi sicil
belgesi aldı
Çanakkale Açık Cezaevi,
kurumda üretilen ürünlere
TSE belgesi almak için çalış
ma başlatı. İlk önce sanayi
sicil belgesi alan Cezaevi
Yönetimi ardından TSE bel
gesi için Bölge Müdürlüğüne
başvuruda bulundu.

T

rabzon E Tipi Kapalı
Cezaevinde tutuklu ve
hükümlülerin morallerini
yükseltmek amacıyla düzen
lenen müzik-eğlence progra
mı 9 Ekimde gerçekleştirildi.

Kadırga TV iş birliğiyle ger
çekleştirilen etkinliğe Cum
huriyet Savcısı Hüseyin
Güler, Ceza İnfaz Kurumları
ve Tutukevleri İzleme Kurulu
üyeleri, Kurum Müdürü

İsmail Aksoy, cezaevi personeli ile
tutuklu ve hükümlüler katıldı. 15 sanat
çının görev aldığı programda seslendiri
len yöresel türküler büyük ilgi gördü.
Tutuklu ve hükümlülerin istekleri
doğrultusunda müzik parçalarına yer
verilirken, hareketli parçaların çalındığı
anlarda katılımcılar oynamayı ihmal  
etmediler. Yaklaşık iki saat süren prog
ram sırasında Kadırga TV Komedi
Sanatçıları Temel ve Dursun üç parodi
sunarken, izleyenlerin büyük beğenisini
topladı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin
Güler, etkinliklerin sonunda katkıların
dan dolayı Kadırga TV Genel Yayın
Yönetmeni Hacı Gaydan’a   kurum adı
na çiçek, plâket ve gemi maketi vererek,
teşekkür etti.

Bingöl Cezaevinden resim ve el sanatları sergisi

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

C

umhuriyet Bayramı kutlamaları çerçeve
sinde düzenlenen sergi Bingöl Belediyesi
Kültür ve Sanat Merkezinde açıldı. 28
Ekimde yapılan serginin açılışına; Vali Vehbi
Avuç, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak, Adlî
Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdullah Gök,
Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat, Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Orhan Akbaş, Belediye
Başkanı Hacı Ketenalp, daire amirleri, Cezaevi
Müdürü Mehmet Şen ve çok sayıda davetli katıldı.
165 eserin yer aldığı sergiye ilgi büyüktü. Bir haf

ta açık kalan sergiyi yeni tahliye olan iki hükümlü
ail es iyl e birl ikt e ziy ar et ederk en, kend il er i
tarafından yapılan ürünlerin de yer aldığı sergiye
vatandaşların ilgisi onları sevindirdi. Bingöl Valisi
Vehbi Avuç yaptığı açılış konuşmasında, “Cezaev
lerimiz, sadece ceza infaz kurumları değil, aynı
zamanda bilgi, eğitim ve sanat yuvasıdır.”dedi.
Açılışın ardından protokol sergiyi gezerken,  yağlı
boya resimlerden birer adet Vali Avuç, Garnizon
Komutanı Akbaş  ve Belediye Başkanı Ketenalp’a
hediye edildi.

“Çifte Düğünümüz Var” oyununa büyük ilgi

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM
4 Ekimde sahnelenen oyunu izlemeye Kozan Kay
makamı Yıldırım Uçar, İmamoğlu Kaymakamı
Recai Akyel, Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bal,
Garnizon Komutanı Yrb. Hüseyin Pepekal, Emni
yet Müdürü Yusuf Güngör, Müftü Abdullah Demir,
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu
Başkan ve üyeleri, Cezaevi Müdürü İsmail Gül ve
2. müdürler, Halk Eğitim Müdürü, kurum personeli,
basın mensupları ile tutuklu ve hükümlüler katıldı.

Etkinlikler hükümlü Leyla Üstündağ’ın verdiği
mini konserle başladı. Ardından tutuklu ve hükümlü
bayanların rol aldığı “Çifte Düğünümüz Var” adlı
oyun sahnelendi. Büyük ilgi gören oyununun
ardından cezaevinde açılan halıcılık, kalorifer
ateşçiliği, meyvecilik, ipek böcekçiliği, arıcılık,
berberlik, elektrik tesisatçılığı, İngilizce, Arapça ve
I. kademe okuma-yazma kurslarında başarı göste
renlere sertifika verilirken, II. kademe Okuma-yaz
ma kursunu biterenlere diplomaları takdim edildi.

Kars Kapalı
Cezaevinden
sosyal faaliyetler

Kars Kapalı Cezaevinde moral
günü düzenlendi. 12 Ekimde
gerçekleştirilen moral gününe;
Vali Yardımcısı Muammer
Balcı, Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Muhittin Üzmez, Adlî
Yargı Adalet Komisyonu Baş
kanı Abdulllah Tanrıkulu,
Cumhuriyet Savcısı Ufuk
Ermertcan, Alay Komutanı
Alb. Ayhan Gülcü, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu Başkanı ve üyeleri,
Kafkas Üniversitesi Rektörü
Necati Kaya, daire amirleri,
cezaevi personeli ile tutuklu ve
hükümlüler katıldılar. Mahallî
sanatçıların katıldığı moral
gününde neşeli anlar yaşanır
ken, Kars  Kafkas Folklor ekibi
bir gösteri gerçekleştirdi.
Renkli görüntülerin yaşandığı
moral gününde tutuklu ve
hükümlüler de söyledikleri tür
külerle programa katkıda
bulundu. Etkinliklerin sonunda
voleybol turnuvasında birinci
ve ikinci olanlara kupa; yetiş
kinler I ve II. kademe ile açık
ilköğretim okulundan mezun
olanlara diploma; berberlik,
saz-bağlama, hayvan besicili
ği, arıcılık ve el sanatları kurs
larını başarı ile tamamlayanla
ra sertifika verildi.

Sağlık taraması yapıldı

Erzurum Verem Savaş Onuncu
Grup Başkanlığı iş birliğiyle
Kars Kapalı Cezaevinde sağlık
taraması yapıldı. 5 Ekimde
gerçekleştirilen sağlık tarama
sında 120 tutuklu ve hükümlü
ile cezaevi personeli ve jandar
ma bölük komutanlığı er ve
erbaşlarının röntgen filmleri
çekildi.

Gezi düzenlendi

2 Ekimde Cumhuriyet Başsav
cısı İsmet Özkorul’un önderli
ğinde Kars’ın tarihî ören yerle
rinden Ani harabelerine gezi
düzenlendi. Geziye Kars ve
ilçelerinde görev yapmakta
olan Cumhuriyet Savcıları,
Hâkimler, adliye personeli ve
cezaevi personeli katıldı.

Ceyhan Kapalı
Cezaevinde
açılış ve belge
dağıtım töreni

Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza
evinde yapılan törende; yeni
oluşturulan doktor muayene
odası, diş tedavi ünitesi ve
çamaşırhanenin açılışı yapılır
ken, 2004 yılı içerisinde açılan
kurslarda başarı gösteren
tutuklu ve hükümlülere sertifi
kaları verildi. Geçtiğimiz ay
gerçekleştirilen törene; Cum
huriyet Başsavcısı Yahya
Akçadırcı, Cumhuriyet Savcı
ları Talat Kurutan ve Erşan
Aytemiz, Ceza İnfaz Kurumla
rı ve Tutukevleri İzleme Kuru
lu Başkanı M. Ali Dilber, Üye
ler Mehmet Sönmez ve Ali
Saygı, Kurum Müdürü Musta
fa Varol ve cezaevi personeli
katıldı. Açılış merasiminin
ardından Açık Öğretim Lisesi
ni   bitiren 2, Açık İlköğretim
Okulunu bitiren 4 hükümlüye
diploma; okuma-yazma kur
sunda başarılı olan 17 hüküm
lüye de sertifika verildi.
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Sayfa 7

Cezaevlerinde Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Cumhuriyet’in ilânının 81. yılı
ceza infaz kurumları ve tutukev
lerinde düzenlenen çeşitli etkin
liklerle kutlandı. Kutlamalarda
Cumhuriyet’in ilânı ve cumhuri
yet idaresi hakkında tutuklu ve
hükümlüler bilgilendirildi.
Kutlamalar çerçevesinde kurum
larda futbol ve voleybol turnu
vaları düzenlenirken, büyük coş
kunun yaşandığı müzik eğlence
programları gerçekleştirildi.
Kartal H Tipi Kapalı Ceza
evinde Cumhuriyet Bayramı
kutlamları için 28 Ekimde tören
düzenlendi. Kartal Cumhuriyet
Başsavcısı Yusuf Ulu’nun Cum
huriyet ile ilgili olarak konuşma
yaptığı törene; Cumhuriyet Sav
cısı Ali Fuat Akın, Cezaevi
Müdürü Recep Göğüş, 2. müdür
ler ve personel ile tutuklu ve
hükümlüler katıldı. Törende
Cumhuriyet Kupası Halı Saha
Futbol Turnuvasında birinci
olan takıma kupaları takdim
edildi.
Sandıklı Kapalı Cezaevin
deki Cumhuriyet Bayramı kutla
maları renkli görüntülere sahne
oldu. Cezaevinde yapılan tören
de, Cumhuriyet Başsavcısı M.
Hakan Uyar ve Kurum Müdürü
Haydar Özbudak birer konuşma
yaptılar. Tutuklu ve hükümlüle
rin de Cumhuriyet ile ilgili şiir
ler okuduğu etkinlikler Sandıklı
Belediyesi Bando Takımı tara
fından verilen konserle sona
erdi.
Bursa H Tipi Kapalı Ceza
evinde Cumhuriyet Bayramı
kutlama töreni düzenlendi. İstik
lâl Marşı’nın okunması ve saygı
duruşunun ardından Kurum
Müdürü Cihanşah Karakoç yap
tığı açılış konuşmasında Cum
huriyet’in önemi ile ilgili bilgi
ler verdi. 2. Müdürler Mümtaz
Akkaya ve Ömer Faruk Yılmaz,
cezaevi personeli ile tutuklu ve
hükümlülerin katıldığı kutlama
programında; hükümlüler İsmail
Kaynakiş “Türkiye Cumhuriye
ti”, Serkan Koç “Cumhuriyet”
isimli şiirleri okurken, Erdal
Büyük “Seçim Bizim”, Fatih
Kaplan “İşte Cumhuriyet’ten
Beklediğimiz Netice” başlıklı

Sandıklı Kapalı Cezaevinde Cumhuriyet Bayramı kutlama etkin
likleri çervesinde verilen konsere davetliler ile tutuklu ve hüküm
lüler büyük ilgi gösterdiler.
yazıları okudular. Etkinlikler Kupası” adıyla düzenlenen
sırasında, cezaevinde düzenlenen koğuşlar arası voleybol turnuva
“Cumhuriyet” konulu şiir yarış sında dereceye girenlere kupa,
masında “Düşünüyorum” adlı masa tenisi turnuvasında başarılı
şiiriyle birinciliğe lâyık görülen olanlara madalya verilirken, sat
Veysi Çelik’e ödülünü Kurum ranç turnuvasında dereceye
Müdürü Cihanşah Karakoç ver girenlere ise satranç takımı hedi
di. Kutlamalar, hükümlüler Hani ye edildi.
fi Dadaşoğlu, Mesut Alçınkaya
Elazığ Çocuk Islahevinde
ve Bülent Çeri’nin bağlamaları de Cumhuriyet Bayramı kutlama
eşliğinde verdikleri konser ile programı gerçekleştirildi. Yapı
sona erdi.
lan törende Kurum Müdürü
Gümüşhane E Tipi Kapalı Mehmet Olcar, Cumhuriyet’in
Cezaevinde Cumhuriyet’in kuru önemi hakkında bilgiler verir
luşunun 81. yılı, Gümüşhane ken, çocuklara tavsiyelerde
Valisi, Garnizon Komutanı, bulundu. Çocuklar tarafından
Belediye Başkanı, Cumhuriyet şiirlerin de okunduğu kutlamalar
Başsavcısı ve çok sayıda davetli, sırasında çeşitli oyun ve yarışma
cezaevi yöneticileri ve personel lar da düzenlendi. Etkinlikler
ile tutuklu ve hükümlülerin katıl kuruma ait futbol sahasında ger
dığı etkinliklerle kutlandı. Yapı çekleştirilen koğuşlar arası futbol
lan konuşmalarda günün anlam müsabakaları ile sona erdi.
ve önemi anlatılırken, tutuklu ve
Kütahya E Tipi Kapalı
hükümlüler ile personel tarafın Cezaevinde Cumhuriyet Bayra
dan şiirler okundu. Cezaevinde mı yapılan çeşitli etkinliklerle
yürütülen sosyal ve kültürel kutlandı. Kurum Öğretmeni Gül
etkinlikleri içeren slayt gösteri şen Aydın yaptığı açılış konuş
sinin de yapıldığı kutlamalar masında Cumhuriyet Bayramı ile
sırasında 2003-2004 Eğitim-Öğ ilgili olarak tutuklu ve hükümlü
retim Yılında okuma-yazma kur lere bilgiler aktardı. Kutlama
sundan 16, ilkokul bitirme kur programında hükümlüler İbra
sundan 11, açık ilköğretim oku him Akın Akalın “20 Ekim”,
lundan 3, açıköğretim lisesinden Baki Yoloğlu “Cumhuriyet”,
3, arıcılık kursundan 21, İngiliz Cüneyt Uygur “Cumhuriyet Bay
ce kursundan 17, kalorifer ateşçi ramında” ve Metin Zor “Onuncu
liği kursundan 12, Türk halk Yıl Marşı” adlı  şiirleri okurken,
oyunları kursundan 13, daktilog Serkan Demir “Atatürk ve Cum
rafi kursundan 9 ve bilgisayar huriyet”, Mehmet Dere “Ata
kursundan 13 hükümlü ve tutuk türk’ün Cumhuriyetçilik Anlayı
luya diploma ve sertifika takdim şı”, Gudret Korkmaz “Ben Cum
edildi. Ayrıca, “Cumhuriyet huriyeti Böyle Kazandım”, M.

Emin Saltık “Cumhuriyet İçin
Söylenenler”, Ahmet Aşkın
“Cumhuriyetin Getirdiği Yeni
likler”,   Uğur Gökkaya “Ata
türk’ten Anılar” ve Zekeriya
Çakal “Vatan” isimli yazıları
aktardılar.
Niğde Kapalı Cezaevinde
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
el işi ürünleri sergisi açılırken,
masa tenisi ve voleybol turnuva
sı ile resim yarışması da düzen
lendi. Tutuklu ve hükümlülerce
imal   edilen ve şehir merkezin
deki bir mağazada satışa sunulan
ürünlerin yer aldığı serginin açı
lışı nedeniyle yapılan törende
Kurum Müdürü Hulusi Yenişan
bir konuşma yaptı. Vatandaşla
rın büyük ilgi gösterdiği serginin
açılışı Niğde Valisi Gündüz
Beder, Belediye Başkanı Mümin
İnan ve Cumhuriyet Başsavcısı
Enis Yavuz Yıldırım tarafından
yapılırken, sergilenen ürünlerin
tamamına yakınının satıldığı ve
elde edilen gelirin tutuklu ve
hükümlülere verildiği açıklandı.
Ayrıca, Cumhuriyet Bayramı
kutlama etkinlikleri için; Cum
huriyet Başsavcısı Enis Yavuz
Yıldırım, Adlî Yargı Adalet
Komisyonu Başkanı Ömer
Faruk Ceylan, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu üyeleri, cezaevi per
soneli ile tutuklu ve hükümlüle
rin katılımıyla tören düzenlendi.
Törende Cumhuriyet Başsavcısı
Enis Yavuz Yıldırım bir konuş
ma yaparken, resim yarışması
ile masa tenisi ve voleybol tur
nuvasında birinci olanlara ödül
leri takdim edildi. Yetişkinler I.
kademe okuma-yazma, yetişkin
ler II. kademe ilkokul bitirme,
elektrik tesisatçılığı kurslarında
başarılı olan tutuklu ve hüküm
lülere sertifikaları verilirken,
2004 ÖSS sonucunda Açık
Öğretim Fakültesine yerleşen 2
hükümlü de ödüllendirildi.
Kocaeli Kapalı Cezaevinde
ise Cumhuriyet Bayramı kutla
ma etkinlikleri çerçevesinde
Kocaeli Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Melih Yiğit tarafından
27 Ekimde konferans verildi.

Mersin’de Latif Doğan konseri

M

Televizyonda yayınlanan “Küst üm Shov” isiml i progr am ıyl a
büy ük beğ en i topl ay an Lat if Doğ an bu kez cez ae vind e coşt ur
du. Mers in E Tip i Kap al ı Cez ae vind e bir kons er ver en San at
çı müz ik ziy af et i sund u. Renkl i gör ünt ül er in yaş and ığ ı kon
serd e tut ukl u ve hük üml ül er gön üll er inc e eğl end il er.

ersin E Tipi Kapalı
Cezaevinde düzenle
nen moral gecesine
katılan Türk Halk Müziği
Sanatçısı Latif Doğan, seslen
dirdiği türkülerle tutuklu ve
hükümlüleri coşturdu.
Geçtiğimiz ay verilen kon
sere tutuklu ve hükümlülerin
yanı sıra protokol da büyük ilgi
gösterdi. Moral gecesine katılan
Vali Yardımcısı, Cumhuriyet
Başsavcı Vekili, Alay Komu
tanı, Baro Başkanı, Ceza İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu Başkanı ve üyeleri
ile birçok davetli unutulmaz
anlar yaşadılar. Seslendirdiği
türkülerle izleyenleri zaman
zaman duygulandıran Latif

Doğan,  tutuklu ve hükümlülerle
birlikte halay çekti. İki saat
boyunca sahnede kalan Sanatçı
Latif Doğan, tutuklu ve hüküm
lülere tavsiyelerde de bulundu.
Doğan, “Cezaevinde bulundu
ğunuz zamanı boşa geçirmeyin.
Açılan kurslara katılarak, atöl
yelerde çalışarak meslek öğre
nin.”dedi.
Cezaevinde konser  vermek
ten duyduğu memnuniyeti dile
getiren sanatçıya tutuklu ve
hükümlüler, yaptıkları el işi
ürünlerinden hediye ederek
teşekkür ettiler. Konser sonunda
Kurum Müdürü Dursun Şah
Özyılmaz, Sanatçı Doğan’a plâ
ket takdim ederken, ikinci bir
konser için söz aldı.

KISA... KISA...
İnfaz ve Koruma
Memuru Kıvrak
emekli oldu

Van M Tipi Kapalı Cezaevin
de infaz ve koruma başmemu
ru olarak görev yapan Hasan
Kıvrak emekli oldu. Kıvrak’ın
emekliliği nedeniyle 18 Ekim
de cezaevinde tören düzenlen
di. Törene; Cumhuriyet
Başsavcısı Kemal Kaçan,
Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan
Maden, İl Merkez Jandarma
Komutanı J. Kd. Yzb. Şah
mettin Özdemir, Kurum
Müdürü Nuh Naci Ataseven,
2. müdürler ve personel
katıldı. Emekli olan Kıvrak’a
Cumhuriyet Başsavcısı Kemal
Kaçan tarafından teşekkür
belgesi  verildi.

Elazığ Islahevinde
Ramazan Bayramı
kutlaması

Elazığ Çocuk Islahevinde
Ramazan Bayramı nedeniyle
bayramlaşma merasimi yapıl
dı. Bayramın birinci günü
gerçekleştirilen törene; Vali
Yardımcısı Osman Sarı, Cum
huriyet Başsavcısı Behiç
Şahin, Cumhuriyet Savcısı
Bayram Aydınsoy, Kurum
Müdürü Mehmet Olcar, 2.
Müdürler Orhan Bayrı, İbra
him Soydan ve personel katıl
dı. Törende, Vali Yardımcısı
Osman Sarı personel ile
çocukların bayramını kutlar
ken, Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfından temin
edilen çeşitli giyim eşyalarını
çocuklara dağıttı. Cumhuriyet
Başsavcısı Behiç Şahin de
çocuklara ve personele ikram
larda bulunarak onların bay
ramını kutlarken, yaptığı
konuşmada çocuklara burada
bulundukları süreyi iyi değer
lend irm el er i tavs iy es ind e
bulundu. Törenden sonra
çeşitli oyunlar, yarışmalar ve
eğlenceler gibi bayramın
manasına uygun etkinliklerde
de  bulunuldu.

Niğde Kapalı
Cezaevinde masa
tenisi ve voleybol
turnuvası

Niğde E Tipi Kapalı Cezaevin
de düzenlenen masa tenisi ve
voleybol turnuvası ödülleri
yapılan törende verildi. Geçti
ğimiz ay düzenlenen törene;
Cumhuriyet Başsavcısı İsmail
Alkan, Kurum Müdürü Kazım
Kaya ve cezaevi personeli katıl
dı. Törende voleybol turnuva
sında birinci olan C2 takımına
ve masa tenisi turnuvasında
birinci olan Cuma Aslan ile
ikinciliği elde eden Yücel
Aslan’a cezaevi çini atölyesin
de üretilen çini tabak hediye
edildi. Cumhuriyet Başsavcısı
İsmail Alkan yaptığı konuşma
da, tutuklu ve hükümlülerin
beden ve ruh sağlığının korun
ması için bu tür faaliyetlerin
sürdürüleceğini söyledi.
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Atatürk ölümünün 66.y›l›nda an›ld›
K

BİRİNCİ SAYFADAN DEVAM

ocaeli Kapalı Ceza
evinde Atatürk’ü anma
programı çerçevesinde
“Türk İnkılap Tarihinde Mustafa
Kemal Atatürk’ün Yeri ve Kişili
ği” konulu konferans verildi. 11
Kasımda Kocaeli Üniversitesi
Atatürk İnkılap Tarihi Bölüm
Başkanlığı Öğretim Görevlisi
Mehmet Ulusoy tarafından
sunulan konferansa 78 tutuklu
ve hükümlü ile 14 personel
katıldı. Öğretim Görevlisi Meh
met Ulusoy  yaptığı konuşmada,
Atatürk’ü anma programlarının
O’nu anlamak, tanımak ve gös
terdiği hedeflere doğru ilerle
mek için bize güç vermesi
gerektiğini ifade ederken, “10

İzmir Kapalı
Cezaevinde
voleybol turnuvası

İzmir Kapalı Cezaevi Çok
Amaçlı Spor salonu 10 Ekim
de yapılan voleybol turnuvası
ile kullanıma açıldı. Cumhu
riyet Kupası adıyla başlatılan
turnuva tek maçlı eleme usu
lüyle gerçekleştirildi. 25
Ekimde başlatılan voleybol
turnuvasının finali 5 Kasımda
yapıldı. Büyük çekişme yaşa
nan müsübakalar sonunda
yeni bölüm 4. koğuş şampi
yonluğa ulaştı. Tutuklu ve
hükümlülürin yoğun ilgi gös
terdiği turnuvanın ödül töre
ninde birinci ve ikinci olan
koğuşlara Kurum Müdürü
Zeki Uzun tarafından çeşitli
ödüller verildi.

Kasımlar Atatürkçü düşünce sis
temini daha iyi anlayıp öğrenme
ye bizleri teşvik etmelidir.”dedi.
Konya E Tipi Kapalı Ceza
evinde Atatürk’ü anma programı
gerçekleştirildi. Cezaevi Müdür
lüğü ile Jandarma Bölük Komu
tanlığının ortaklaşa düzenlendiği
törene; Kurum Müdürü Necmi
Üçler, Jandarma Bölük Komuta
nı Yzb. Niyazi Uysal, cezaevi 2.
müdürleri ve personeli, Jandar
ma Bölük Komutanlığı persone
li, er ve erbaşlar ile tutuklu ve
hükümlüler katıldılar. Cezaevi
Öğretmeni Turgut Şimşek’in
“Atatürk’ün hayatı, ilke ve inkı
lapları” konusunda konuşma
yaptığı törende 3 jandarma eri ve
bir çocuk tutuklu tarafından şiir
ler okundu. Program bir jandar
ma erinin Atatürk’ün Gençliğe
Hitabesi’ni okumasıyla sona erdi.
Kütahya E Tipi Kapalı ve
Açık Cezaevinde düzenlenen
Atatürk’ü anma programı İstiklâl
Marşı’nın okunması ve saygı
duruşu ile başladı.Cezaevi yöne
ticileri, personel ile tutuklu ve
hükümlülerin katıldığı törende,  
Kurum Öğretmeni Gülşen Aydın,
Atatürkçü düşünce sistemi hak
kında konuşma yaptı. Programda
tutuklu ve hükümlüler ile perso
nel de Atatürk’le ilgili şiirler ve
yazılar okudular.
Ankara Açık Cezaevinde de
Atatürk, ölüm yıldönümü nede
niyle yapılan törende anıldı.
Kurum Müdürü Hulûsi Sağır, 2.
müdürler, cezaevi personeli ve
hükümlülerin katıldığı törende
bir konuşma yapan Kurum
Öğretmeni Recai Yıldız, Ata
türk’ün önderliğinde ülkemizin
düşmanlardan temizlendiğini,

Türkiye Büyük Millet Meclisinin
kurulduğunu, Cumhuriyet’in ilân
edildiğini ve böylece çağdaş Tür
kiye’nin temellerinin atıldığını
söyledi. Yıldız, konuşmasında
Atatürk’ün Türk Milleti’nin
bağımsızlığı için yaptığı müca
delelerin birçok mazlum millete
örnek olduğunu anlattı.
Midyat M Tipi Kapalı
Cezaevinde de Jandarma Bölük
Komutanlığı ile Cezaevi Müdür
lüğünce ortaklaşa anma programı
düzenlendi. Günün anlam ve
önemi hakkında Kurum Öğret
meni Hüseyin Acun bir konuşma
yaparken,   Atatürk’ün hayatının
anlatıldığı slayt gösterisi gerçek
leştirildi.
Trabzon E Tipi Kapalı
Cezaevinde ise Cumhuriyet Sav
cısı Hüseyin Güler, İnfaz Hâkimi
Zeynep Denizoğlu, Adlî Yargı
Adalet Komisyonu Üyesi Hâkim
Mehmet Celal Günaydın, Ceza
İnfaz Kurumları ve Tutukevleri
İzleme Kurulu Üyesi Osman
Abanoz, kurum idarecileri ve
personeli ile tutuklu ve hükümlü
lerin katıldığı anma programı
gerçekleştirildi. 10 Kasımda saat
14.30’da yapılan programda Sos
yal Hizmet Uzmanı Yakup Ham
zaçebi Atatürk’ün hayatı ve kişi
liği hakkında konuşma yaptı.
Etkinlik çerçevesinde Öğretmen
Temel Metintaş tarafından hazır
lanan Atatürk’le ilgili solo ora
torya, Cezaevi Tiyatro Kolunda
görevli tutuklu ve hükümlülerce
seslendirildi. Daha sonra Ata
türk’le ilgili şiirler okundu ve
Atatürk’ün 10. Yıl Nutku kendi
sesinden dinletildi. Programda
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi Müzik

KISA... KISA...

Gölcük’te sertifika
ve diploma
dağıtım töreni

Atatürk (1881-1938)
Bölümünde okuyan 6 öğrenci
den oluşan grup tarafından Ata
türk’ün sevdiği şarkılar seslendi
rildi. Ayrıca, Atatürk’ün ölümü
üzerine dünya basınında çıkan
haberler katılımcılara aktarıldı.
Programın son bölümünde Fatih
Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü
öğrencilerine katkılarından dola
yı protokol tarafından çiçek tak
dim edildi. Cumhuriyet Savcısı
Hüseyin Güler yaptığı kapanış
konuşmasında programda emeği
geçenlere teşekkür ederken, Ata
türk’ün ilke ve inkılaplarına
sahip çıkılmasını istedi.
Elazığ Çocuk Islahevinde
de kurum konferans salonunda
tören düzenlendi. Törende Isla
hevi 2. Müdürü Orhan Bayrı
günün anlam ve önemini belir
ten konuşma yaptı. Kurum
Öğretmeni Yaşar Tokgözlü de
konuşmasında Atatürk’ün haya
tı, kişisel özellikleri, eserleri,
mücadelesi ve ölümüyle ilgili
olarak bilgiler verdi. Çocuklar
tarafından, Atatürk’le ilgili şiir
lerin okunduğu programda “Ata
türk ve Millî Mücadele” isimli
film izlendi.

Çanakkale Açık Cezaevinde Metin Şentürk konseri

Cumhuriyet Başsavcısı Ahmete Er, cezaevinde verdiği
konserin sonunda Sanatçı Metin Şentürk’e hükümlüler
tarafından yapılan ev maketi hediye etti.

Ü

nlü Sanatçı Metin
Şentürk Çanakkale
Açık Cezaevinde kon
ser verdi. Eğlenceli anların
yaşandığı konsere; Cumhuri
yet Başsavcısı Ahmet Er, Adlî
Yargı Adalet Komisyonu Baş

kanı Hayri Demir ve eşi, Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdür
lüğü Başkontrolörü Cafer
Küçük, Stajyer Kontrolör
Sami Eroğlu, Ceza   İnfaz
Kurumları ve Tutukevleri İzle
me Kurulu Başkanı ve üyeleri,

cezaevi yöneticileri ve perso
nel ile  hükümlüler katıldı.
Ulusal ve yerel basın men
suplarının da ilgi gösterdiği
konserde hükümlüler ve
davetliler unutulmaz dakika
lar yaşadılar. Kendi enstrüma
nı eşliğinde seslendirdiği par
çalarla müzik ziyafeti sunan
Sanatçı Metin Şentürk ayakta
alkışlandı.
Konsere hükümlü yakın
larının ilgisi dikkatlerden kaç
madı. Yaklaşık iki saat sahne
de kalan Sanatçı Şentürk’e
Kurum Müdürü Sedat Karaca
tarafından cezaevi yaşamının
bir parçası olan tesbih hediye
edildi.
Cez ae vind e
kend is in e
gösterilen ilgiden memnun
kalan Sanatçı Şentürk, ilk fır
satta konser vermek üzere
yeniden geleceğini ifade ede
rek kurumdan ayrıldı.

Aydın E Tipi
Cezaevinde personel
ve ailelerine iftar
yemeği

A

ydın E Tipi Kapalı
Cezaevi personeli ve
aileleri cezaevinde
düzenlenen iftar yemeğinde
bir araya geldi. 4 Kasımda
verilen iftar yemeğine Cum
huriyet Savcısı Hasan Bay
kal, Kurum Müdürü Rahmi
Günen, Jandarma Bölük
Komutanı j. Yzb. Coşkun
Karagül ve eşleri de katıldı
lar. Cezaevi Müdürü Rahmi
Günen’in konuşma yaptığı
iftar yemeğinin ardından
mahallî sanatçılar tarafından
mini konser verildi. Seslen
dirilen parçalara eşlik eden
katılımcıların memnuniyeti
dikkatlerden kaçmadı. Perso
nel ve aileleri bu tür etkinlik
lerin devam etmesini istedi
ler.

Gölcük Kapalı Cezaevin
de Kocaeli Cumhuriyet
Başsavcısı İbraham Ethem
Dikmen, Gölcük Cumhu
riyet Savcısı İbrahim
Karakaş ile birçok davetli
ve cezaevi personelinin
katıldığı sertifika ve diplo
ma dağıtım töreni düzen
lendi. 5 Ekimde yapılan
törende; 2 hükümlüye II.
kademe ilkokul bitirme
diploması, 3 hükümlüye
okuma-yazma ve 14
hükümlüye de   berberlik
sertifikaları verildi.

Bitlis Kapalı
Cezaevinde
veda töreni
Bitlis   E Tipi Kapalı Ceza
evinde Cumhuriyet Savcısı
Hasan Şakrak’ın tayini ve
Ambar Memuru Remzi
Bakışkan’ın emekliliği nede
niyle tören düzenlendi. Ceza
evi konferans solununda ger
çekleştirilen törenden önce
davetlilere iftar yemeği veril
di. Cumhuriyet Başsavcısı
Vahit Kemal Esengin, Jan
darma Alay Komutanı Alb.
Cahit Hüsrev Şen, Ağır Ceza
Mahkemesi Başkanı Ali
Sayın, Cumhuriyet Savcıları
Yavuz Temizel ve Osman
Sarı, Hâkimler Gülsemin
Akçin Temizel ve Nuray Yıl
dız Şakrak, Cezaevi Müdürü
Ömer Ekinci, İl Müftüsü
Halil Arık, cezaevi 2. müdür
leri, Ceza İnfaz   Kurumları
ve Tutukevleri İzleme Kur
ulu Başkanı ve üyeleri, ceza
evi personeli ile tutuklu ve
hükümlülerin katıldığı tören
de Cumhuriyet Savcısı
Hasan Şakrak’a hizmetlerin
den dolayı hediye takdim
edilirken, Ambar Memuru
Remzi Bakışkan’a teşekkür
belgesi verildi.

Hatay Kapalı
Cezaevinde
emeklilik töreni
Hatay E Tipi Kapalı Ceza
evinde İnfaz ve Koruma
Memuru olarak görev yapan
Fikret Gökçe’nin emekli
olması nedeniyle tören
düzenlendi. Geçtiğimiz ay
yapılan törende İnfaz ve
Koruma Memuru Fikret
Gökçe’ye teşekkür belgesi
verildi.

