Seslenis

Bizim akýl, mantýk,
zekâ ile hareket
etmek þiarýmýzdýr.
Bütün hayatýmýzý
dolduran vak’alar
bu hakikatýn
delilidir.
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ATATÜRK

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Kur umlarda Cumhuriyet coþkusu
Cumhuriyet’in 83’üncü yýl dönümü ceza infaz kurumlarýnda çeþitli etkinliklerle kutlandý.
Kurumlara ve
denetimli serbestlik
þubelerine
106 öðretmen
Adalet Bakanlýðýnca bir ilk daha gerçekleþtirilerek 7 Ekim’de Ankara'da
yapýlan Unvan Deðiþikliði Sýnavýnda
70 ve üzeri puan alarak baþarýlý olan
ceza infaz kurumlarý ile adliyelerde
görev yapan 106 personel, öðretmen
olarak atandý. 31 Ekim’de atamalarý
yapýlan öðretmenlerden 55'i denetimli serbestlik ve yardým merkezi
þube müdürlüklerinde, 51'i ise ceza
infaz kurumlarýnda görev yapacaklar.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek, öðretmen olarak atanan
106 personele yeni görevlerinde baþarýlar dilerken, ceza infaz kurumlarýndaki eðitim-öðretim faaliyetlerinin artmasýný, denetimli serbestlik
ve yardým merkezi çalýþmalarýnda da
önemli geliþmeler beklediklerini
söyledi.

Sivas Açýk’ta
‘mantar üretimi’

Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular ile personelin el ele vererek ürettikleri
mantarlar, vatandaþlardan büyük
ilgi görüyor. Devamý 12’de

Þanlýurfa’da
etkinlikler sürüyor

Þanlýurfa Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz
Kurumunda sosyal ve kültürel faaliyetler tüm hýzýyla sürüyor. 17 Ekim'de
düzenlenen programda çeþitli kurslarda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara sertifikalarý verilirken, Þanlýurfa Belediyesi Þehir Tiyatrosu da
orta oyunu sahneledi. Devamý 8’de

Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan Cumhuriyet Bayramýný kutlama programýnda; hükümlülerden oluþan ekip halk oyunlarý gösterisi sundu.

'Öfke Kontrol Programý'
deðerlendirme toplantýsý yapýldý
AVRUPA Konseyi iþ
birliðiyle “Yargýnýn
Modernizasyonu ve
Cezaevi Reformu Projesi” kapsamýnda Elazýð ve Uþak E Tipi ile
Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda yürütülmekte olan tutuklu
ve hükümlü davranýþ
deðiþimi programlarý
arasýnda yer alan “Öfke Kontrol Programý”
deðerlendirme toplantýsý 11 Ekim'de yapýldý. Devamý 2’de

Genel Müdür Ýpek’in baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda; Elazýð ve
Uþak E Tipi ile Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda
pilot olarak uygulanan ‘Öfke Kontrol Programý”nýn tüm ceza infaz
kurumlarýnda uygulanmasý kararlaþtýrýldý.

Genel Müdür Ýpek, ‘Ankara
Ceza Ýnfaz Kurumlarý
Kampüsü’nü ziyaret etti
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü
Kenan Ýpek, geçtiðimiz Temmuz
ayýnda açýlan Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünü ziyaret etti. Genel Müdür Ýpek; 2 F Tipi, 2 L Tipi,
1 Açýk, 1 Çocuk ve Gençlik, 1 Kadýn
Kapalý olmak üzere toplam 7 ceza infaz kurumunun yer aldýðý kampüste
incelemelerde bulunarak, kurum
müdürlerinden çalýþmalarla ilgili bilgi
aldý. Genel Müdür Ýpek, 6 Ekim'deki
ziyarette, Ramazan ayý olmasý münasebetiyle, personelin de yer aldýðý iftar
yemeðine katýldý. Devamý 2’de

Bozüyük Açýk’ta ‘resim atölyesi’ açýldý

Alaþehir ve Pýnarhisar Ceza
Ýnfaz Kurumlarýnýn ‘acý kaybý’
Alaþehir M Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma baþmemuru olarak görev yapan
Ömer Kýnacý, geçirdiði
kalp krizi sonucu hayatýný Ömer Kýnacý
kaybetti. 29 Eylül'de yaþamýný yitiren
Kýnacý'nýn 27 yýllýk hizmeti bulunuyordu. 1955 yýlýnda doðan Kýnacý, evli ve 5 çocuk babasýydý.
Pýnarhisar K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yapan Talip Ercan da yine geçirdiði
kalp krizi sonucu 16 Ey- Talip Ercan
lül'de yaþamýný yitirdi. 1963 yýlýnda
dünyaya gelen Ercan, evli 1 çocuk
babasýydý.
Kýnacý ve Ercan'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakýnlarýna ve mesai
arkadaþlarýna baþsaðlýðý diliyoruz.

29 EKÝM Cumhuriyet Bayramý tüm yurtta olduðu gibi ceza infaz kurumlarýnda da büyük
bir coþkuyla kutlandý.
CUMHURÝYET'in 83'üncü yýlýnda, Türk
Bayraklarý ve Atatürk resimleriyle süslenen
kurumlarda personel ve hükümlü-tutuklular,
Cumhuriyet coþkusunu birlikte yaþadýlar.
KONFERANS, seminer vb. etkinliklerle
Cumhuriyet’in anlam ve önemi hükümlü ve
tutuklara anlatýlýrken, gerçekleþtirilen müzikeðlence programlarýnda bayram coþkusu zirveye çýktý.
ETKÝNLÝKLER çerçevesinde Cumhuriyet'i
bizlere armaðan eden Atatürk ve silâh arkadaþlarý ile bu uðurda canlarýný veren kahraman Mehmetçikler de anýldý. Devamý 10’da

Duvarlarý manzara resimleriyle süslenen
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumu açýk görüþ bölümü.

BOZÜYÜK Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yeni bir iþkolu olarak 'resim
ve dekoratif el sanatlarý atölyesi' açýldý. Atölyede görev yapan Ýnfaz ve Koruma Memuru Hasan Üstün ile hükümlüler Bayram Gaygýsýz ve Serkan
Sertal, yaptýklarý manzara resimleriyle ceza infaz kurumlarýna farklý bir
görünüm kazandýrýyorlar. Ýlk çalýþma,
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde baþladý. Devamý 12’de

Adana E Tipi’nde ‘sorun çözme toplantýsý’
ADANA E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda ilk kez düzenlenen
'açýk oturum' biçimindeki toplantýda
hükümlü ve tutuklularýn sorunlarý
ele alýndý.
14 EYLÜL'de Kurumun konferans
salonunda gerçekleþtirilen toplantýya
her odayý temsilen üç kiþi olmak üzere toplam 162 hükümlü ve tutuklu
katýldý. Devamý 7’de

Ankara’nýn baþkent
oluþunun 83. yýlý kutlandý
Ankara'nýn baþkent oluþunun 83. yýl
dönümü Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yapýlan bir programla kutlandý. 9 Ekim'de yapýlan programa;
Cumhuriyet Savcýsý Osman Atalay,
Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, 2. Müdürler Metin Özçelik, Ýsmail Karakülah ve Vedat Ali Yýldýrým, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Öðretmen Mehmet Büker, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý, personel ve
hükümlüler katýldý. Devamý 12’de

Hatay E Tipi’nden
‘el sanatlarý sergisi’

Toplantýda; hükümlü ve tutuklular sorunlarýný çözüm masasýna ilettiler.

Hatay E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda “Atatürk'ün Doðumunun
125. Yýlý Kutlamalarý” münasebetiyle
Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþ birliði ile el
sanatlarý sergisi açýldý. Devamý 11’de
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Genel Müdür Ýpek, ‘Ankara Ceza Ýnfaz
Kurumlarý Kampüsü’nü ziyaret etti

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Ziyarette; Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdür Yardýmcýlarý Ekrem
Bakýr ve Hasan Hakký Kadakal, Ýþyurtlarý Kurumu Daire Baþkaný Mus-

tafa Doðru, Daire Baþkanlarý Oktay
Yörük, Necati Nursal ve Kürþat Hamurcu, Tetkik Hâkimleri Orhan Arslan ve Burhanettin Eser, Ankara
Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Boy-

razoðlu ve Ankara Adli Yargý Ýlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baþkaný Yýlmaz Uðurlu hazýr bulundu.
Kampüsteki incelemeleri sýrasýnda Genel Müdür Ýpek'e, Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah
Turan eþlik etti. Ýlk olarak ziyaretçi
kabul mahallinin giriþinde bulunan
otoparký gezen Genel Müdür Ýpek,
daha sonra kampüsün yemek ihtiyacýnýn karþýlandýðý mutfak bölümüne
geçerek incelemelerde bulundu. Genel Müdür Ýpek, beraberindeki heyetle burada çalýþan hükümlülerin
çalýþmalarýný yerinde gördü. Ziyaret
kabul bölümünde bulunan Fast-food
yemek alanýný da gezen Genel Müdür
Ýpek ve heyet üyeleri Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü ve personel ile birlikte
hatýra fotoðrafý çektirdi.
Genel Müdür Ýpek ve beraberindeki heyet kampüste iftar yemeðine

katýldý. Yemeðe; Sincan Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, 1 ve 2 No’lu L Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu Müdürleri Bekir Alanoðlu ve Mete Erdem, 1 ve 2 No’lu F
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürleri
Ali Demirtaþ ve Ayhan Çapacý, Çocuk
ve Genç Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
Müdürü Muammer Seyitoðlu, Kadýn
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü
Ferit Çaydaþý, Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Hulûsi Saðýr ve
personel katýldý.

“Öfke Kontrol Programý”
deðerlendirme toplantýsý yapýldý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Adalet Bakanlýðý Gazi-Ek Binasý Toplantý Salonunda yapýlan toplantýya; Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürü Kenan Ýpek, Genel Müdür Yardýmcýsý Ekrem Bakýr, Dýþ
Ýliþkilerden Sorumlu Daire Baþkaný Necati Nursal, Tetkik Hâkimi
Dr. Mustafa Saldýrým, Hacettepe
Üniversitesi Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Voltan Acar,
Doðuþ Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Aslý Akdaþ ve Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Selin
Müderrisoðlu, Yetiþkin Eðitim Þube Müdürü Tülay Çelebi, Yetiþkin
Ýyileþtirme Þube Müdürü Özlem
Þahinkol katýldý.

Öfke Kontrol Programýnýn uygulandýðý kurumlarda görev yapan
öðretmen, psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarý ile öfke kontrol
programýnýn kurumlardaki uygulayýcýlarý olan infaz koruma memurlarýnýn da hazýr bulunduðu toplantýda; öfke kontrol programýnýn uygulanma süreci genel olarak baþarýlý bulunurken, programa katýlan
tutuklu ve hükümlülerin programdan oldukça memnun kaldýklarý ve
bu program sonucunda öfkelerini
kontrol altýna alabildikleri sonucuna varýldý.
Genel Müdür Ýpek: 'Program tüm kurumlarda uygulanacak'
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ýpek, elde edilen
olumlu sonuçlardan dolayý bu

programda emeði geçen herkesi
tebrik etti. Genel Müdür Ýpek,
programýn tüm ceza infaz kurumlarýnda da uygulamaya konmasý
için hazýrlýk çalýþmalarýnýn bir an
önce baþlatýlacaðýný söyledi.
Toplantýya katýlan akademisyenler, öfke kontrol programýnýn
tüm ceza infaz kurumlarýnda uygulamaya geçecek olmasýný memnuniyetle karþýladýklarýný ifade
ederek, bu konuda her türlü desteðe hazýr olduklarýný bildirdiler.
Toplantýda; programýn uygulandýðý Elazýð ve Uþak E Tipi ile
Paþakapýsý Kadýn Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýndaki program sorumlularý ve programýn uygulayýcýlarý toplantý heyetine bir çalýþma
raporu sundular.

Ereðli'de 'bilgisayar sýnýfý' kuruldu
E

reðli (Konya) B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn
iþ ve meslek eðitimleri için 'bilgisayar sýnýfý' oluþturuldu.
Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþ birliðiyle kurulan 'bilgisayar sýnýfý' 5 bilgisayardan oluþuyor. Kurumdaki ilk bilgisayar kursu, 10 kiþinin katýlýmýyla 18 Eylül'de açýldý. 120 saatlik ilk kursun açýlýþýna; Ereðli Cumhuriyet Baþsavcýsý Osman Kaçar, Kurum Müdürü Hüseyin Kara, 2. Müdürler Mustafa
Kurt ve Mustafa Kalkan, kurs öðretmeni ve
personel katýldý

Bursa E Tipi’nde
tiyatro gösterisi
Bursa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda gerçekleþtirilen programda emekli olan personele teþekkür
belgesi, voleybol ve masa tenisi turnuvalarýnda baþarýlý olanlara ise kupalarý
verildi. Program çerçevesinde; hükümlü ve tutuklulardan oluþan tiyatro
ekibi 2. Müdür Cemal Arslan'ýn yazdýðý "Mapusluk Zor Zanaat" isimli oyunu
sahneledi. 26 Eylül'de gerçekleþtirilen
programa; Vali Cihan Canpolat, Emniyet Müdürü Tahsin Demir, Cumhuriyet Baþsavcý Vekilleri Vural Ekiz ve Hacý Osman Kaya, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Mustafa Erdoðan,
Bölge Ýdare Mahkemesi Baþkaný Rahmi Kolcu, Ýl Jandarma Alay Komutaný
Kur. Alb. Murat Arslan, hâkimler ve
Cumhuriyet savcýlarý, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Lütfü
Altuner ve üyeleri, Kurum personeli
ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
E Tipi ve H Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarýnda görev yaparken emekli olan
7 personele bu zamana kadar yaptýklarý hizmetler nedeniyle teþekkür belgesi verildi. Duygusal anlarýn yaþandýðý
programda, masa tenisi ve voleybol
turnuvalarýnýn kupalarý da daðýtýldý.
Programýn son bölümünde, Nilüfer Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle, Gümüþhane E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu 2. Müdürü Cemal Arslan'ýn kaleme aldýðý
"Mapusluk Zor Zanaat" isimli oyun,
hükümlü ve tutuklular tarafýndan
sahnelendi. Ýzleyiciler tarafýndan büyük ilgi gören oyundaki baþarýlý performanslarý nedeniyle oyuncular
ayakta alkýþlandý.
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GAZÝ MUSTAFA KEMAL

“Þuur daima ileriye ve yeniliðe götüren, dönüþsüz bir haslet
olduðuna göre; Türkiye Cumhuriyeti halký, ileriye ve yeniliðe
uzun adýmlarla yürümeye devam
edecektir.”
ATATÜRK

Bir ýþýk aranýyordu güneþ gibi doðacak,
Yurdu insafsýzca saran karanlýða.
Teslim olmak yoktu, asla sönmeden o bir ocak,
Ýþte o güneþ Mustafa Kemal olacak.
Ýnkâr etmek mümkün mü Gazi Mustafa Kemal'i?
Hiç mi hiç unutulmaz aþsa zaman yüzyýllarý,
Mareþal Fevzi Çakmak'ý, Ýsmet Ýnönü Paþa'yý,
Unutmak mümkün mü daha yüzbinlerce atayý?

KURDUK CUMHURÝYETÝ

Ya istiklâl, ya ölüm kolay mý söylendi bu söz?
Yedi devlet elinde iþgal altýndaydýk biz,
Koca bir imparatorluk paylaþýlmýþ çaresiz,
Sarayýnda padiþah otururdu devletsiz.

Ekimde ilân oldu, duyuldu bütün yurtta,
Tek yürek oldu millet alkýþladý ayakta.
Yurtta sulh, cihanda sulh, ülkemizde yarýþta,
Karanlýða dur dedi gelince Cumhuriyet.
Kanla irfanla kurduk biz bu Cumhuriyeti,
Neler çekildi bir sor, Kahraman Türk Milleti.
Terk etmek pek zor oldu cahilane illeti,
Önümüz ýþýk oldu gelince Cumhuriyet.

Ýnkâr etmek mümkün mü Gazi Mustafa Kemal'i?
Hiç mi hiç unutulmaz aþsa zaman yüzyýllarý,
Mareþal Fevzi Çakmak'ý, Ýsmet Ýnönü Paþa'yý,
Unutmak mümkün mü daha yüzbinlerce atayý?

Bu iþte varýz dedik, hem seçtik, hem seçildik,
Hep onunla yol aldýk, ak alýn baþýmýz dik.
Hep birleþici olduk, tahtta kalmadý gedik,
Demokrasi yol aldý gelince Cumhuriyet.

Hâl böyleyken kardeþim çýka geldi birisi,
Adý Mustafa Kemal'di güneþ gibi kendisi.
Ulusunu düþmandan kurtarmaktý düþüncesi,
Hayatýný hiçe saydý daha nice nicesi.

Adamlar insan oldu, kadýnlar buldu deðer,
Bu bir ilim irfandý, geç öðrenmiþiz meðer.
Þahlanýp gidecektik, tutmazdý bize eðer,
Ne kültürler öðretti gelince Cumhuriyet.

Ýnkâr etmek mümkün mü Gazi Mustafa Kemal'i?
Hiç mi hiç unutulmaz aþsa zaman yüzyýllarý,
Mareþal Fevzi Çakmak'ý, Ýsmet Ýnönü Paþa'yý,
Unutmak mümkün mü daha yüzbinlerce atayý/

Raconla bitmiþti iþ, her konuya bir kanun,
Okuyup bakacaksýn, temeli nedir bunun.
Görürsün iþlemeden ne olacaktý sonun,
Yasalar öðretti, hukuktur Cumhuriyet.

Muammer Bayrambaþ
Ünye M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Her kesim üye oldu açtýk Büyük Meclisi,
Bizlere de düþtü söz unutmuþtuk yeisi,
Ülke fabrika oldu, çalýþanýn bir iþi,
Ekmek bulduk, aþ bulduk gelince Cumhuriyet.

CUMHURÝYET BAYRAMI
Damarlarda akar asil kan,
Ölmeye deðil, yaþamayadýr bu can.
Yaþatýlmasý gerekir her an,
Gençliktir Cumhuriyet þelalesini yakan.

Hastaya üflemedi, verdi onlara ilaç,
Yöneldik sanayiye ve ülke kalmasýn muhtaç,
Hedefi belli idi kalamazdý kimse aç,
Kanat gerdi, kol gerdi bizlere Cumhuriyet.

Halkýmýza mükâfattýr hürriyet,
Ezelde yapýlýrdý bedene eziyet,
Korunmasý gerekir ilelebet,
Ýþte bayramýmýz Cumhuriyet.

Alevî-sünnî yoktu, olmuþtu ülke laik,
Yok oldu bölücülük, kalkmalýydý artýk,
Pek zor oldu bu iþler tuzu eyledi katýk,
Zehirleri içerek yok etti Cumhuriyet.

Bize yaraþýr laik bir halk,
Doðruyuz, dürüstüz, alnýmýz ak,
Çalýþkan milletim haydi kalk,
Her yýl Cumhuriyeti kutlayak.

Her merhalede o var, yeter adý bizlere,
Güç olur kuvvet olur yürüyecek dizlere,
Anlatacak çok þey var ne desem ki sizlere?
Yaþayýn ve öðrenin nedir ki Cumhuriyet?

Ýlkelerine baðlýyýz, baðlý kalacaðýz,
Gösterdiðin yolda adým atacaðýz,
Ölüm pahasýna vataný savunacaðýz,
Her yýl Cumhuriyeti kutlayacaðýz.

Cum demek büyük demek, ardýnda hürriyeti,
O geldi de var oldu Kahraman Türk Milleti,
Dehadýr gönlümüzde, kafamýzda heybeti,
Her gün, büyür de gider yaþasýn Cumhuriyet.

Sýnýrýmýzý, düþmanýmýzý tanýyarak,
Dedelerimizi, atamýzý anarak,
Þehitlerimizin kanýyla bu toprak,
Filizlenip yeþermiþ, Cumhuriyet'e bak.

Onun için kan döktük dereler oldu al al,
Bu yurt için didindi Büyük Mustafa Kemal.
Koru ilkelerini sana da olsun helâl!
Yadigârdýr Atam'dan o ulvî Cumhuriyet.
Remzi Uluþahin
1. Müdür
Ýzmir Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

Fuat Doðan
Þanlýurfa Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
HAYKIRIÞ
Yalnýzým, doluyum yine,
Saatse gecenin üçü.
Gözlerim mi yoksa dolan?
Karanlýk mý beni boðan?
Özlüyorum seni gülüm,
Geçmiyor ki tek bir günüm.
Sýkýyor beni bu kördüðüm,
Yüreðim mi yoksa yanan?
Ben kaderin pençesinde,
Sense yokluklar ülkesinde,
Çýðlýklarýn gölgesinde,
Felek miydi kahpe olan?
Geçti gitti uzun yýllar,
Bitmiyor ki acýlar.
Dön gel bana yalvarýrým;
Çok mu uzak yoksa yollar?
Sensiz yaþamak bile anlamsýz,
Sanki Mevlit çok mu gamsýz?
Yaþýyorsan sen acýsýz,
Vicdansýzlýk sana dolan.
Mevlit Uyanýk
Kütahya E Tipi Ceza
Ýnfaz Kurýmu

Sayfa 3

Seslenis
KARANLIKTAN AYDINLIÐA,
AYDINLIKTAN UYGARLIÐA GÝDEN YOLDA

Millet olarak bir Cumhuriyet Bayramýný daha coþkuyla kutladýk. Millî sýnýrlarýmýzýn hemen dýþýnda cereyan
eden belki aktörleri farklý ama amacý ile
bu amaca ulaþmak için oynanan oyunlarý ayný olan olaylarýn cereyan ettiði bu
yýlda, kutlanan Cumhuriyet Bayramý’nýn anlamý çok daha baþkaydý hepimiz için.
Yüce bir ulusun emperyalizme
karþý verdiði o muhteþem baðýmsýzlýk
savaþýyla ilgili çok þeyler yazýlýp çizildi,
anlatýldý. Bu büyük miras kuþaktan kuþaða da anlatýlmaya devam edecektir.
9 Eylül 1922 Cumartesi günü, Atlý
Süvari Kolordusunun gözükara, kahraman komutaný, Tuðgeneral Fahrettin
ALTAY komutasýndaki Türk Birliði,
Menemen üzerinden halkýn büyük
sevgi gösterileri arasýnda Ýzmir'e girdi.
Yunan bayraklarý indirildi, her taraf
Türk Bayraklarýyla donatýldý. Gazi
Mustafa Kemal ATATÜRK ve ordumuzun birbirinden deðerli komutanlarý geceyi, bugün Ýzmir'in Kemal Paþa
olarak bilinen ilçesi Nif'te geçirdiler. 10
Eylül 1922 Pazar günü büyük sevinç
çýðlýklarý arasýnda Ýzmir'e girdiler. O
gün Yunan Ordusu yenilmiþ, tarihte eþi
benzeri olmayan bir büyük zafer kazanýlmýþtý.
Bursa Þark Tiyatrosu Salonu Ýstanbul'dan gelen kadýn erkek öðretmenlerle doluydu. Kadýn erkek karýþýk oturuyorlardý. Ön sýrada Fevzi Paþa, Ýsmet
Paþa, Yakup Þevki Paþa ve Kazým Karabekir Paþa ile yaþlýca öðretmenler oturuyorlardý. Mustafa Kemal Paþa þiddetli alkýþlar ve "yaþa" sesleri arasýnda sahnedeki kürsüye çýktý. Alkýþlarýn bitmesini bekledi. Sivil giyinmiþti. Konuþmasýna baþladý:
"Öðretmen hanýmlar, öðretmen
beyler hepinizi kendim ve silâh arkadaþlarým adýna sevgi ve saygýyla
selâmlýyorum. Bugün çok güzel bir
gün. Ýstanbul'dan kalkýp geldiðiniz için
güzel. Bugün barýþ görüþmeleri için
Lozan'a davet edildik… Refet Paþa ve
küçük bir birliðimiz, Türkiye Büyük
Millet Meclisini ve onun Gazi Ordusunu temsilen Ýstanbul'dalar..
Bu noktaya kolay gelmedik. Öðretmenlerimiz, þairlerimiz, yazarlarýmýz,
uðradýðýmýz felâketin bir daha yaþanmamasý için o kara günlerin sebeplerini, nasýl kan ve gözyaþý dökerek kurtulduðumuzu, en doðru, en güzel þekilde
anlatacaklardýr.
….Ama bilelim ki bugün ulaþtýðýmýz nokta gerçek kurtuluþ noktasý de-

ðildir. Kurtuluþa ancak uygar, çaðdaþ,
bilime, fenne ve insanlýða saygýlý, istiklâlin deðerini ve þerefini bilen, hurafelerden arýnmýþ, aklý ve vicdaný hür bir
toplum olduðumuz zaman ulaþabiliriz.
Öðretmenler!
Ordularýmýzýn kazandýðý zafer, sadece eðitim ordusunun zaferi için zemin hazýrlamýþtýr. Gerçek zaferi, cahilliði yenerek siz kazanacak, siz koruyacaksýnýz. Çocuklarýmýzý ve geleceðimizi ellerinize teslim ediyoruz. Çünkü
aklýnýza ve vicdanýnýza güveniyoruz."
29 Ekim 1923'te TBMM, Cumhuriyeti kabul ve ilân etti. Cumhuriyetin
devraldýðý miras: 13 milyon nüfus, ilkel
bir tarým, sýfýra yakýn sanayi, madenlerin büyük çoðunluðu, limanlar ve var
olan demiryollarý yabancý þirketlerin
yönetiminde. 153 ortaokul ve lise, sadece bir üniversite(Ýstanbul Üniversitesi)
var. Halkýn yalnýz % 7’si okur-yazar, bu
oran kadýnlarda % 1 bile deðil. Ortaokullarda 543, liselerde sadece 230 kýz
öðrenci okuyor. Ekonomik bakýmdan
yarý sömürge durumdayýz. Kiþi baþýna
milli gelir 4 lira, kiþi baþýna ortalama
kamu harcamasý 50 kuruþ. Alt yapý her
alanda yetersiz. Bilim hayatý yok sayýlacak düzeyde. Anadolu araþtýrmayan,
nakilci ve yetersiz medreselerin elinde.
Yasalar çaðýn gereklerinin gerisinde.
Ülke neredeyse bütünüyle ve pek çok
alanda ortaçaðý yaþýyor.
Geçen 83 yýllýk süre zarfýnda genç
Türkiye Cumhuriyeti pek çok alanda
önemli atýlýmlar yaptý. Ama hâlâ ülkede
okuma-yazma bilmeyenler var. Hâlâ
daha ortaçað zihniyetinden kurtulamamýþ cahil kesimlerce kýz çocuklarýnýn
okula gönderilmeme gerçeði ile mücadele ediliyor. 83 yýl önce gerçek zaferin
ancak eðitim ordusu ile kazanýlacaðý
gerçeðini dile getiren Gazi Mustafa
Kemal ATATÜRK'ün söylediði gibi,
ülkemizin istiklâli için okullarýmýzda
özveriyle çocuklarýmýzý yetiþtirmeye
çalýþan tüm öðretmenleri birer eðitim
merkezine dönüþen ceza infaz kurumlarýnda görev yapan öðretmenler ile bu
faaliyetlere katýlan ve destek veren tüm
idareci ve personeli þahsým adýna kutluyorum. Bize bu hür ve güzel vataný
býrakmak için canlarýný ve kanlarýný hiç
düþünmeden feda eden aziz þehitlerimizi ve atalarýmýzý rahmetle anýyorum.
Ruhlarý þad olsun.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý tüm
Türk Milletine kutlu olsun
Ümit Toprak
Adalet Bakanlýðý Kontrolörü

B U L M A C A
SOLDAN SAÐA : 1. Tutuklularýn bileklerine takýlan demir halka- Eski dilde ekmek.
2. Kalabalýk halk-Eski bir tartý birimi-Bir nota. 3. Bir mahkûmu görmeye gitmek-Ýþaret. 4.
Yüzün bir bölümü-Vücutta oluþan leke-Aþikar-Tuzaða düþürülen, kendisinden yararlarýGeçen Ayki Bulmacanýn Çözümü
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lan kimse. 5. Teniste maç bölümü-Kýrsal kesimde sözü geçen, topraklarý olan kimse. 6.
Kurçatovyum'un simgesi-Ýki dað arasýndaki
geçit-Gün doðumu. 7. Zýrnýk-Sodyum’un
simgesi. 8-Çin Damasý-Yer Kürenin UydusuNazi Hücum Kýtasý. 9. Anma-Arap Yarýmadasýnda bir ülke. 10. Anne-Özen göstermek.
YUKARIDAN AÞAÐIYA : 1. Hýzlý oynanan bir Kafkas Halk Oyunu-Þaþýrma ünlemi.
2. Bir iþin ustasý-Keten, kenevir gibi türlü dokuma maddelerinden yapýlan ince halat. 3. Yaraþýr-Sindirimi kolaylaþtýrmak için içilir. 4.
Þimdi, þu anda-Bir baðlaç. 5. Yaþlý, ihtiyarEndüstri. 6. Sonsuzluk. 7. Zerafet-Müzikte
bir nota. 8. Bir zamir. 9-Bir yük hayvaný-Temel, esas. 10-Hediye. 11-Bir soru-Boru içinde bir akýþkanýn akýþýný durdurmaya veya serbest býrakmaya yarayan alet-Bir organýmýz.
Nuri Öztoprak
Hatay E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
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Seslenis

USTALARDAN SEÇMELER

TARÝHÝN HAFIZASI

ÞUKÛFE NÝHAL BAÞAR

AYÞE
Ak bulutlar içinde yola doðarsýn Ayþe;
Alacadýr tan yeri, bekle aðlarsýn Ayþe.
Topraða adaklanmýþ bir incecik fidansýn,
Biraz da baþkalarý kýrýlsýn, varsýn Ayþe.
Omzunda toprak destin, bir elinde oraðýn,
Üç saatlik bir yolun ucundadýr duraðýn,
Dere tepe düzse de yolu, sarpçadýr daðýn,
Saçlarýn bu uðurda neden aðarsýn Ayþe?
Sen kanlý ter dökersin kara taþlar bað olur,
Çevrendeki baþaklar bir altýndan að olur,
Sessizce kavruluþun içerime dað olur,
Yine de gülümsersin, nasýl kibarsýn Ayþe.
Erine eþ olan sen, yurda evlât veren sen,
Hamurunu piþiren, ekinini deren sen;
Topraða omay gibi kanadýný geren sen;
Umut gibi her yerde kalbe dolarsýn Ayþe.
Mor gölgeler inerken akþam ýssýz tarlaya,
Eþ olursun tepeden yükselen solgun aya.
Yol bir dolaþýk çile, ömür yetmez sarmaya;
Çöllerde açýlmadan solan baharsýn Ayþe.
Yavrularýn bekleþir sokaklarýnda köyün,
Onlarý doyurmaya þimdi de evde döðün;
Erkeðinin gözünde bir baþka kadýn, düðün;
Bir iþleyen yaran var, bilmem kim sarsýn Ayþe.
Seni eller tanýmaz, yurdumun sarý gülü;
Güzelliðin bir kara feraceyle örtülü,
Ela gözler parlasýn, ser alnýna kâkülü,
Bulutta güneþ gibi bir ok, bir varsýn Ayþe.
ÞUKÛFE NÝHAL BAÞAR’I
TANIYALIM
1896 yýlýnda dünyaya gelen Þükûfe Nihal Baþar, Ýstanbul
Yeniköy nüfusuna kayýtlý. Babasý V. Murat'ýn baþhekimi Emin
Paþa'nýn oðlu, Eczacý Albay Ahmet Bey. Annesi Nazire Haným.
Soy kütüðü, baba tarafýndan Katipzadelere, anne tarafýndan Fatih Sultan Mehmet’e dayanýr. Çok küçük yaþta þiir yazmaya baþlayan Baþar, 1916’da Ýnas Darülfünun'una yazýldý, 1918’de Ýstanbul Darülfünun’una geçti, 1919’da Edebiyat Fakültesi Coðrafya Bölümü'nü bitirerek "Türkiye'nin ilk üniversite mezunu
kadýný" ünvanýný aldý. Fakültede okurken evlendiði Mithat Sadullah Sander ile "Mekteb-i Ümit" adýnda bir okul kurdu. Böylece Baþar, eðitimini sürdürürken eðitimciliðe baþladý. Üniversiteyi bitirdiði yýl, ilk þiir kitabý "Yýldýzlar ve Gölgeler"i yayýmladý.
Aruzla yazýlan bu þiirlerini, hece ölçüsü ile yazdýðý þiirleri izledi.
1928’de "Hazan Rüzgârlarý", 1930’da ise "Gayya" adlý þiir kitabý
yayýnlandý. O, belki de kadýn sorunlarýný ve yaþantýsýný ilk dile
getiren kadýn þair ve yazarlarýmýzdan biridir. Eserlerinde, kadýnýn çalýþmasýnýn önemini, ekonomik açýdan ve üretkenliðin insan yaþamýna olumlu etkileri açýsýndan sýk sýk vurguladý. Þiirlerinin yaný sýra lirik bir anlatým kullandýðý öyküler ve romanlar da
yazdý. 1928’de "Tevekkülün Cezasý" adlý öykü kitabý ve ilk romaný "Renksiz Istýrap" yayýmlandý. Bunlarý, "Çöl Güneþi"(1933),
"Yalnýz Dönüyorum"(1938), "Domaniç Daðlarýnýn Yolcusu"(1946), "Çölde Sabah Oluyor"(1951) adlý romanlarý izledi.
1935’te "Finlandiya" adlý gezi notlarýný yayýmlayan Yazar, 1910
yýlýndan itibaren "Kadýn", "Tan", "Cumhuriyet" gazetelerinde,
"Ayda Bir", "Her ay" gibi dergilerde köþe yazarlýðý yaptý.
Þükûfe Nihal, edebi kiþiliðinin yanýnda eylemci kiþiliðiyle
de tanýnýr. Cumhuriyetin kurulmasý aþamasýnda ikinci eþi Ahmet Hamdi Baþar'la Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinde önemli çalýþmalar yaptý. Þiþli'deki evlerinde toplantýlar düzenlenip, kurtuluþ mücadelesinin kararlarý alýndý. Halide Edip, Sultanahmet'te tarihi demecini verirken, Þukûfe Nihal de Fatih mitinginde dinleyenleri oldukça etkileyen tarihî konuþmasýný yapýyordu. Sonraki yýllarda da Anadolu'yu gezen ve gördüklerinden
etkilenen Nihal, eserlerinde Anadolu’nun sorunlarýna yer vererek, gördüðü, tanýdýðý köyleri ve köy kadýnlarýný anlattý. Tarihimizde kadýn özgürlüðünün ilk temsilcileri, savunucularýndan
biri olan Nihal, ayný zamanda Türk Kadýnlar Birliði'nin de kurucularýndandýr. Kurtuluþ Savaþý sonrasýnda da ülkeyi yönlendiren kararlarda etkili olan Atatürk sofralarýnýn vazgeçilmez konuðudur.

HÝÇ UÐRUNA
Bir mektubu, ziyareti kâr sandým,
Geçti ömür, akýl geldi uslandým,
Yýllar oldu zindanlarda paslandým,
Mapus seni yata yata usandým.
Bazen güldüm, kimi zamanlar aðladým,
Kollarýma kelepçeler baðladým,
Bu ömrümü üçbeþ günde harcadým,
Mapus seni yata yata usandým.
Direðine, duvarýna yaslandým,
Tüm çilene, dertlerine katlandým,
Ben bu dertten mapuslarda aklandým,
Mapus seni yata yata usandým
Muzaffer Aksoy
Sungurlu Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

29 Ekim’de tarihi bir gün yaþadým ama ne yazýk ki, tarihi hafýzamýz
pek de iç açýcý bir seviyede deðil. Bilakis yapýmýzda mý, bilmiyorum ama
unutkan bir toplumuz. Dünü dünden býrakýp yarýnýn telaþýnda bir milletiz.
Ama unutmanýn arkeolojik kazýsýný yapan bilim; hatýrda tutmanýn,
unutmamanýn insanoðluna pek cazip
gelmediðini söyler. Unutkanlýk bir
virüs gibi insanlýðýn hafýzasýndaki
tüm bilgi iþlem merkezini bozmaktadýr.
Bu durum da daha çok yaþanan
acýlar için geçerli sanki...
Oysa unutmamak gerekir. Zira
unutmak, umudu kaybetmek anlamýna gelir biraz da.
Yaþanan acýlarý unutmak eðiliminde olan insan, buna bir tepki olarak mý yazýyý icat etti? Bunun için mi
"yazý toplumlarýn hafýzasýdýr" dedi?
Her ne sebeple olursa olsun, iyi
ki yazýyý icat etti, iyi ki tarih bilimini
yazýya döktü; iyi ki tarih var. Lakin bu
kaynaklardan istifade edecek, okuma
alýþkanlýðý olmayan bir toplumumuz
da var. En acý gerçeklerin biri de bu
vahim durumdur iþte.
Dün olduðu gibi bugün yaþananlar da insanlýðýn hafýzasý olan tarihe
kaydediliyor. Bir gün bugün de tarih
olunca bugünün kýsýr döngüsünden,
at gözlüklerinden arýnarak yaþananlar daha net, daha berrak, daha saðlýklý olacak. Zira; tarih var. Tarihin

hafýzasý var.
Tarih bize dondurucu kýþlarýn ve
bunaltýcý yazlarýn hep sürüp gitmediðini, yerini bir gün mutlaka bahara
býraktýðýný öðretti. Bugünün boðucu
sýcaklarý da bir gün bitecek… Kanýn,
canýn, açlýðýn, yoksulluðun ve haksýzlýðýn üzerinden rant saðlayanlar da
rüzgârýn peþine takýlmýþ bir yaprak
gibi çekip gidecek.
Yaþanan hiçbir þey unutulmayacak, insanlýða her gün "Bu kadarý da
olmaz" dedirtip daha beterini yaþatanlar, hayat gücümüzün sýnýrýný
zorlayanlar hafýzalardan silinmeyecek. Bir gün hiçbir þey olmamýþ gibi
davranamayacaklar. Ýnsanlarýn hafýzasý unutsa da tarihin hafýzasý unutmayacak. Gerçek adalet kirli çalýþmalarý bir bir ortaya döküp gereðini
yapacak. Yani yapanýn yanýna kâr kalmayacak, tarih bize öyle öðretti.
Bir gün gölgelerin gücünden güç
alanlarýn yerine, ýþýðýn gücünden güç
alanlar gelecek. Bahar yaklaþtýkça
gölgeler kýsalacak… Güneþ doðacaksa herkesin üzerine doðacak, bahar
gelecekse herkese gelecek.
Ýyi ki en zor anlarýmýzda bize güç
veren tarihin örnekleri var. Yaþanmasý muhtemel her þey için; bir örnek,
bir ölçü bulabiliriz tarihte. En büyük
sorunlarýn, en katmerli acýlarýn bile
nasýl bittiðini, en karanlýk gecelerin
bile çakmak gözlerde nasýl eridiðini
öðretti bize tarih…
Olaylarý saðlýklý bir þekilde de-

YAÞAMAK GÜZEL, DEÐER BÝLENE….
Yýllarca psikolojik sorunlarýn adýný, yaþayýþ þeklini sormadan, "Deli
Cinnet geçiriyor" koyduk. Bu sözü
söyleyerek insanlarý eleþtirip, geçmek
kolayýmýza geldi. Yanlýþ düþüncelerimizle "psikiyatriste deliler gider" fikrini silemedik. Çok insanýn psikiyatriste gitmesine engel olduk. Bu yanlýþ
fikrimizi, sorunlarý olan insanlara da
aþýladýk. Ýþte biz kendimize, çevremize böyle zarar vermeyi baþardýk.
Ýnsanýn kötüsü yoktur. Yaradanýmýzýn insanlara verdiði öyle güç vardýr
ki….
Saðlýðýmýz, yaþadýðýmýz acýlardan
bozuluyor. Doktora gidiyoruz. "Þuram-buram aðrýyor, hâlsizim" þeklinde bedenimizi þikayet ediyoruz, neden olduðunu da kavrayamýyoruz.
Hastalýklarýn baþý stres, kendimizi
önemsemeliyiz… Zaten dýþarýda kendimizi yeterli derecede önemsemediðimiz için bir çoðumuz suç iþleyecek
konuma gelip düþmedik mi cezaevlerine?
Atasözlerinin yeri hiçbir zaman
doldurulamaz: "Çalýþan demir pas
tutmaz", "Hazýra dað dayanmaz", “Varý yemek kolay”. Zoru baþarmak da
zor deðil istersen.
Cezaevlerinde çok çalýþmayý seven arkadaþlar gördüm. Okuyan, insan gibi çalýþýp, kendini oyalamayý bilen insandan zarar gelmez. Mücadelesiz kazanmayý seven, baþkasýnýn hazýrýna konan insanlarý asla iyi bir son
beklemez. Baþlamak baþarmanýn yarýsýdýr. Ýllaki hep baþaracak deðiliz, ama
düþüncesi bile güzel…
Yine çok güzel bir söz vardýr:
"Mücadele eden hep kazanmýþtýr.
Mücadele etmeyen hiç kazanmamýþ-

týr." Güzel Dinimizde; "Ölmeyecekmiþ gibi çalýþ”, “Ölecekmiþ gibi temiz
ol" ve " Allah çalýþaný sever" gibi gerçeklerimiz var. Bomboþ yaþayaný kimse mükâfatlandýrmaz.
Cezaevinde olmamýz hiçbir zaman mücadelemize engel olmamalý.
Kendimizi zamanýn akýþýna terk etmeden, yapabileceðimiz pek çok þey
var. Kitap okumak, duygularýmýzý kaðýda dökmek, örgü-boncuk yapýmý gibi el becerilerimizi geliþtirmek…
Ana, kardeþ, bacý ayýrt etmeden herkesi anlamaya çalýþýp, insanlarla özdeþleþmek. Yanlýþlarýmýzý görmeye,
doðruluk için yürümeye kendimizi
þartlandýrmak... Cezaevinde 1,5 yýldýr
gördüðüm kadarýyla 100 kiþiden 6'sý
psikolojik tedaviye muhtaç ama hem
farkýnda olmayan, hem de tedaviyi kabul etmeyen insanlar. Üstelik yanlýþlýklarýný baský ile kabul ettirmeye çalýþýp, arkasýnda duranlar bunlar. Vurupkýrmayý kendince hüner zanneden,
oysa iyilik ve güzellikle elde edilecek
sýcak iliþkilerin dünyamýz için daha
gerekli olduðunu bilmeyen, öðrenmek istemeyen bu insanlarla sürekli
ayný ortamý paylaþmak da normal insanlarýn psikolojisini olumsuz yönde
etkiliyor. Üstelik bu gibi insanlar, çevrelerine zarar verdiklerini kabul etmedikleri gibi, kendilerinin de farkýnda deðiller... Gerçi iyi insanlar sayýca
çok olduðu için yine kaybedenler, psikiyatrdan kaçanlar oluyor. Yaradana
isyan edip kazanacaklarýný zannetseler de ALLAH'ýn adaleti büyük….
Güllü Özdemir
Çankýrý E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu

ðerlendirmek ve kaydetmek için elimizde yeterince malzememiz var. Ýbret almak, varsa hatalarýmýzdan dönmek ve hayattan af dilemek için kýsa
da olsa bir zamanýmýz var… Zira akýl
var, yürek var.
Tarihin sayfalarýnda bütün iyi
günlerin þarkýlarý, marþlarý, gecenin
ilk yýldýzlarý, þafaðýn ilk ýþýklarý, uykusuz geceler, kitaplar, aþklar ve þiirler
var. Gözlerdeki buðu, hayatýn tüm
maðdurlarý, müzmin yoksulluklar,
acýlar, sevdalar, korkunun ecele faydasýzlýklarý, kokuþmuþ aygýtlarýn öncül ve ardýllarý var. Bir ömrün tüm
rüzgârlarý, yaðmurlar, yüreðimizin
kapakçýklarý, beynimizin ince zarlarý,
korkunun göz bebekleri, ön yargýlar,
yargýsýz infazlar ve imhalar var.
Bütün bir ömrün sabýka kayýtlarý
var orada. Demir parmaklýklar, tel örgüler ve tezgahlar var. Her þey kayda
geçiyor orada. Yüreðimizin resmi ve
gizli tarihinde bize bahþedilen kahramanlar var.
Bilmediðimiz daha doðrusu
unuttuðumuz bir gerçek var ki, o da
her þeyin bize sunulanlardan ibaret
olmadýðý gerçeðidir. Ýçimizden bir
yolculuk baþlatsak, sorgulayan bir özne olsak; oyun bozulacak, tarih sevinecek. Ýyi ki tarih var. Ýyi ki biz varýz.
Kasým Üþen
Mardin E Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu
BÝR PAZAR
Yorgun akþamlarýn derin sessizliði,
Olan koðuþumuzda oturmadaydýk
suskun, kederli.
Pazar günü tekdüze uzuyordu,
Herkes kendi küskün düþündeydi.
Küçük bir radyodan,
Ansýzýn bir insan sesi yükseldi;
Iþýdý durgun yüzler,
Gün aydýnlýðýnca gülümsedi.
"Geçmiþ günler" diyordu þarkýcý,
Ama diriydi, umut doluydu sesi.
Tutunup bu özlemli ezgilere,
Aþtýk mapusane duvarlarýný sanki.
Karanlýk koðuþ aydýnlanýverdi,
Umutla canlandý yürekler.
Ýnsana yaraþan özgürlüktür,
Anladým bir daha ve sevinçle
gelecekler.
Kederli bugün günlerim benim,
Gün olup geçeceksiniz sizde.
Ama ben herkes için istemekteyim,
Özgürlüðü, kendim için deðil sade.
Iþýklý sesi o þarkýcýnýn,
Bir insan yüreðinden taþan sevgi;
Ýnanýyorum yýkacak duvarlarýný
mapushanenin,
Kurulacak sevginin ve özgürlüðün
egemenliði.
Hakan Doruk
Manisa E Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu
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Prof. Dr. Osman Güner’den
Ýnebolu M Tipi’nde konferans
Ýnebolu M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda hükümlü ve tutuklularýn rehabilite edilerek topluma kazandýrýlmalarý çerçevesinde Ondokuz Mayýs Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof.
Dr. Osman Güner tarafýndan "Ýbadetlerin
Bireysel ve Toplumsal Hayattaki Rolü" konulu konferans verildi. 1 Ekim'de gerçekleþtirilen konferansa; Kurum Müdürü
Kamil Özdemir, Prof. Dr. Mustafa Köylü,
Ýlçe Müftüsü Kemal Türksoy, Kurum 2.
müdürleri, infaz ve koruma baþmemurlarý, infaz ve koruma memurlarý ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Prof. Dr. Osman Güner, konuþmasýnda ibadetlerin bireyin sosyal yaþantýsýnda
önemli bir role sahip olduðunu belirterek
þunlarý söyledi: "Allah'a kulluk görevi olarak yapýlan namaz, oruç ve zekât gibi ibadetler, zahiri yönden bazý þekilleri ihtiva
etmiþ olsa da, esasen bu ibadetlerde manevi ve derin bir boyut vardýr ki, insanýn
gerçekte Allah'a kul olmasýný saðlayan
ibadetlerin bir boyutudur. Sözgelimi Ramazan ayý boyunca tuttuðumuz oruçlar,
sadece yemek, içmek ve cinsi arzulardan
uzak durmanýn ötesinde kiþiye sabýr, tevekkül gibi fevkalade önemli hasletler kazandýrýr. Ýnsan oruç tutarken, tutulan
oruç veya kýlýnan namazlarýn böylesi manevi erdemleri gönül âleminde yaþamalý
ve yaþadýðý sürece ibadetlerle kemale erdiði bilincini taþýmalýdýr. Anadolu erenleri de, örneðin Mevlânâ Celaleddin Rumi
Mesnevi'sinde "Gerçek mümin gönlündeki kiri, pasý temizleyen ve yalnýzca Allah'ýn kulu olan kimsedir. Gönül dünyasýný arýndýran kimse, imanýn kemaline ermiþ ve hakiki mümin olma vasfýnýn tadýna

ermiþ kimsedir" diyerek bize yol göstermiþtir.
Sosyal hayatýmýzýn bir ahlâk ve ilim
düzeni çerçevesinde çalýþmasýný arzu
ediyorsak, sosyal hayatýmýzýn her noktasýna ibadetlerimizi yerleþtirmeli ve bize verilen bu hayatý lâyýkýyla yaþayabilmek için
ibadetlerimizi yapmaya özen göstermeliyiz. Çünkü ölüm gerçek hayata açýlan kapýdýr. O kapýdan içeriye girdiðimizde azap
yerine güzellikler içinde yaþamak istiyorsak bu dünyada ancak; ibadet ederek garanti altýna alabiliriz kendimizi. Þüphesiz
baðýþlayan ve affeden Allah'týr.”
30 Eylül tarihinde ise Ondokuz Mayýs
Üniversitesi Ýlâhiyat Fakültesi Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Köylü, “Ýnsan
Ýliþkileri Babýnda Küreselleþme" konulu
bir konferans verdi. Prof. Dr. Köylü, çaðýmýzdaki toplumsal sorun ve hastalýklardan bahsederken, “AIDS hastalýðý yayýlmýþ, þiddet ve cinayetlerin oraný son 2030 senede %300 oranýnda artmýþtýr. Bu
baðlamda dünyada AIDS hastalýðýndan
þimdiye kadar 20 milyon insan ölmüþtür.
Bu da baþta ekonomik olmak üzere
toplumlarda ciddi anlamda sosyal ve psikolojik sorunlara neden olmaktadýr. Þiddet ve cinayet artýþlarýndaki en önemli
faktörlerden biri de TV’dir. Sosyal nitelikli sorunlar olarak da baþta aile yapýsý olmak üzere pek çok sosyal kurum etkilenmektedir, geleneksel aileden çekirdek aileye, çekirdek aileden de evli olmaksýzýn,
aile kurmaksýzýn birlikte yaþamaya doðru
bir gidiþ ortaya çýkmýþtýr. Bunun da beraberinde boþanma ve kürtaj olaylarýnda
patlamalara neden olduðu açýktýr.” þeklinde konuþtu.

ZOR ZENAAT MAPUSLUK
Mapusluk bu,
Zor iþte...
Mapus damýnda yatmak,
Dört duvar arasýnda,
Sabahlamak...
Volta atarken,
Düþünmemek olur mu,
Sevdalandýðýn güzeli?
Havalandýrma sýranda,
Bakýnca gökyüzüne,
Aramamak özgürlüðü...
Zor zenaat mapusluk;
Öyle her babayiðidin,
Yiyeceði yoðurt deðil,
Yedi kilit altýnda olmak...
Ranzada hayal kurmak...
Ve mektupçunun adýný,
Okumasýný beklemek...
Ve sonra boncuk boncuk,
Ýþlemek sevdayý,
Boncuk tezgahýnda...
Zor zenaat mapusluk;
Banyo sýrasýnda,
Suyun kesilmemesi için,
Dua etmek...
Ve hepsinden önemlisi,
Koyunca yastýða baþýný,
Sevdalýný düþünmek...
Süzülen göz yaþlarýnýn,
Islatmasý yastýðý...
Yarýný düþlemek,
Sonsuz bir ovada,
Ya da kumsaldaymýþcasýna,
Yummak gözlerini...
Zor zenaat mapusluk;
Hem de çok zor...

Görüþ günlerinde,
Kulak kesilmek kapýya,
Gardiyanýn her isim okuyuþunda,
Baþýný yastýða gömmek,
Bilmem kaçýncý defa...
Ve göstermeden göz yaþlarýný,
Aðlamak sabaha kadar...
Tüm umutlarýn tükendiði an,
Ta uzaklardan,
Bir mektubun gelmesi...
Zor zenaat mapusluk;
Hem de çok zor...
Doðum gününde sevgiliye,
Kuþ örmek boncuktan,
Umut etmek, o kuþun,
Sevgilinin penceresine konmasýný...
Yani hayal kurmak,
Hayale sýðmayan,
Umutlarla yaþamak...
Zor zenaat mapusluk;
Hem de çok zor...
Sabah sayýmýnda þafak saymak,
Akþamlarý defterdeki,
Takvimi karalamak...
Sonra;
Anneni, babaný, kardeþlerini,
Hepsinden önemlisi,
Sevdalýný düþünmek....
Zor zenaat mapusluk,
Hem de çok zor...
Bizim yapacaðýmýz,
Ýþ deðil anlayacaðýn.
Ayhan Köksal
Yahyalý Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu

ÝÞYURTLARINDA TUTUKLU
VE HÜKÜMLÜLERÝN
ÇALIÞTIRILMALARI
Konuya iþyurtlarýnýn tanýmýný yaparak baþlayalým.
Ceza Ýnfaz Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine Ýliþkin 4301 sayýlý
Kanunun 6.maddesi iþyurtlarýný;
Ýþyurtlarý, hükümlü ve tutuklularýn meslek ve sanatlarýný koruyup geliþtirmek veya bunlara bir meslek ve
sanat öðretmek, bu suretle üretilen
ekonomik deðerleri pazarlamak için
ceza infaz kurumlarý ile tutukevleri
bünyesinde oluþturulan tesis, atölye
ve benzeri ünitelerdir, diye tarif etmiþtir.
Ýþyurtlarýnda hükümlü ve tutuklularýn çalýþtýrýlmasýndaki amaç nedir?
Hükümlü ve tutuklularýn çalýþtýrýlmasýndaki amaç;
1- Meslek ve sanatlarýný koruyup
geliþtirmek. Ýþyurtlarýndaki tesis ve
atölyede çalýþan hükümlü ve tutuklular, ceza infaz kurumundan önceki
yaþamlarýnda icra ettikleri iþe uygun
iþlerde çalýþarak mesleklerini unutmadýklarý gibi, deðiþen piyasa þartlarýna göre üretim yapmayý öðrenmektedirler.
2- Meslek ve sanat öðrenmelerini
saðlayarak ceza infaz kurumu sonrasý
hayatlarýnda topluma yararlý bireyler
olarak dönmelerine yardýmcý olmak.
Bilindiði üzere iþsizlik sorunu ülkemizin baþta gelen sorunlarýndan biridir. Ceza infaz kurumundan cezasýný
infaz ettikten sonra salýverilen hükümlüler geçimlerini saðlayacak bir
iþ bulmak için diðer insanlara göre
daha çok zorlanmaktadýrlar. Bu nedenle ceza infaz kurumundaki hükümlülere piyasada iþ bulabilecekleri
bir iþ öðretildiðinde iþ bulmalarý kolaylaþacaktýr.Geçimini saðlayacak bir
iþ bulamayan kiþilerin, ne yazýk ki yeniden suç iþleme ihtimalleri yüksek
olmaktadýr. Yeni bir suç iþlemeseler
bile toplumla barýþýk halde yaþayamamaktadýrlar.
3- Ekonomik yönden katkýda bulunmak. 5275 sayýlý Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunun 29 uncu, 4301 sayýlý Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý
Kurumunun Kuruluþ ve Ýdaresine
Ýliþkin Kanunun 8 inci, Ceza Ýnfaz
Kurumlarýnýn Yönetimi ile Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýndaki Tüzük'ün 96 ýncý, Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ile Tutukevleri Ýþyurtlarý
Kurumu ve Ýþyurtlarýnýn Ýdare ve Ýhale Yönetmeliðinin 23 üncü maddesine göre iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara gündelik ödenmektedir.
Hükümlü ve tutuklulara verilen
gündelikler her malî yýl baþýnda Ýþyurtlarý Kurumu Yüksek Kurulunca
belirlenmektedir. 2006 yýlýnda tüm
ceza infaz kurumlarýndaki iþyurtlarýnda çalýþan hükümlü ve tutuklulara;
ustalar için 4.75 YTL, kalfalar için
4.50 YTL, çýraklar için 4.25 YTL
gündelik ödenmektedir.
Ayrýca ceza infaz kurumlarý ile tutukevlerinde çalýþtýrýlan hükümlü ve
tutuklular sigortalanmaktadýrlar. 958
Sayýlý Kanunla deðiþik 506 Sayýlý Sos-

Mustafa ONUK
Tetkik Hâkimi

yal Sigortalar Kanununun 2 inci maddesi gereðince ceza infaz kurumlarý
iþyurdu faaliyetlerinde çalýþan hükümlü ve tutuklulara kýsa vadeli sigorta kollarý olan, iþ kazasý, meslek
hastalýðý, analýk ve hastalýk sigorta
kollarý uygulanmaktadýr. Böylelikle
hem hükümlü ve tutuklular çalýþmaya
teþvik edilmekte, hem de ekonomik
yönden rahatlamalarý saðlanmaktadýr.
Ayrýca eþi ve çocuklarý da saðlýk kurumlarýndan yararlanabilmektedirler.
Yine iþyurtlarýnda çalýþan hükümlülere; iþyurtlarýnda elde edilen kârdan Ýþyurtlarý Kurumu Yüksek Kurulu kararý ile kâr payý ödenmektedir.
4-Ceza infaz kurumlarýndaki insan gücünü hizmet ve üretime dönüþtürerek ülke ekonomisine katkýda
bulunmak. Ceza infaz kurumlarýmýzda yetmiþ bine yakýn hükümlü ve tutuklu bulunmaktadýr. Atýl durumdaki
bu insan gücü kullanýlarak neler yapýlabileceðini düþünelim. Ýmkânlar ölçüsünde çalýþtýrýlan hükümlülerin
neler yaptýklarýný ülke ekonomisine
yapmýþ olduklarý katkýlarý bir kaç bilgiyle açýklayalým. Yeni hizmete açýlan
adliye saraylarýnýn tefriþi iþyurtlarýnda
hükümlülerin büyük katkýlarý ve yoðun emekleri ile üretilen mobilyalar
ile yapýlmaktadýr. 2005 yýlýnda 32 adliye sarayý, 2006 yýlýnda da 13 adliye sarayý iþyurtlarýnca tefriþ edilmiþtir. Yýl
sonuna kadar da 15 adliye sarayýnýn
tefriþi tamamlanacaktýr.
Ýnfaz ve koruma baþmemurlarý ile
infaz ve koruma memurlarýnýn gömlek, elbise ve ayakkabýlarýnýn tamamý
iþyurtlarýnda hükümlülerin çalýþtýrýlmasý suretiyle üretilmektedir. Baþta
askerî birlikler olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna da mobilya,
ayakkabý ve çeþitli gýdalar satýlmaktadýr.
Kýrk civarýnda iþkolunda endüstri
ürünleri (mobilya, konfeksiyon, ayakkabý, toner-kartuþ dolumu, tabela-serigrafi, alüminyum doðrama, parke
taþý, yatak-yorgan, ekmek, matbaa, sabun ve deterjan), tarýmsal ve hayvansal ürünler (tereyaðý, yoðurt, peynir,
yumurta, et ve et ürünleri, sebze ve
meyve, tahýl, yem bitkileri, büyükbaþ
ve küçükbaþ hayvan besiciliði), inþaat
iþleri, uygulama sosyal tesis iþletmeciliði (kafeterya, çay ocaðý, kantin,
otopark, restoran, tabldot, fotoðrafçýlýk), el iþi ürünleri (halý-kilim, çiniseramik, gümüþ, ebru, sedef kakma,
bakýr) yapýlmaktadýr. Bu ürünler çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýna, yýl
içinde açýlan sergi ve fuarlarda da özel
kiþilere satýlmaktadýr.
Ýþyurtlarýndaki bu faaliyetlerle hükümlü ve tutuklu kiþilere güzel bir
imkân saðlanmaktadýr. Hem de ülke
ekonomisine ciddi katkýda bulunulmaktadýr. Bu nedenle iþyurdu faaliyetlerinin artarak devam etmesinin
yararlý olacaðýný düþünmekteyim.
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Denetim serbestlik þubelerinden etkinlikler
Ankara Koruma
Kurulundan
eski hükümlülere
yardým
Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Koruma Kurulu Baþkanlýðýnca eðitim-öðretime destek kapsamýnda
eski hükümlülere yardým yapýldý.
Koruma Kurulu Üyesi Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðünün katkýlarýyla
yaþlarý 7 ila 16 arasýnda olan 30 çocuða 2006-2007 eðitim-öðretim yýlý için
okul kýyafeti, çanta ve kýrtasiye malzemesi daðýtýldý.
Ramazan Bayramý münasebetiyle
38 eski hükümlünün bayram sevincine ortak olan Koruma Kurulu, Üyesisi Ankara Ticaret Odasýnýn katkýlarýyla kýþlýk mont ve ayakkabý daðýtýmý
yaparak hükümlülere bayram hediyelerini verdi. Koruma Kurulu Baþkanlýðý ayrýca Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odasýnýn desteði ile 37 çocuða
da kiþi baþýna 35 YTL tutarýnda kýyafet yardýmýnda bulundu.
Yardýmlarýn bundan sonra da
Kurul üyeleri ve Ankara halkýnýn
desteðiyle devam edeceðini dile getiren Ankara Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürü Yusuf
Altun,"Koruma Kurulu olarak bizler
eski hükümlülerin yeniden topluma
kazandýrýlmalarýnýn, topluma yapýlacak en büyük katký olduðuna inanýyoruz." dedi.

Kozan Denetimli
Serbestlik
Þubesinden seminer
Kozan Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðünce, denetim tedbiri devam eden hükümlülerin ebeveynlerine bilinçlendirme semineri verildi.
11 Ekim’de Kozan Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube
Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen seminere halihazýrda denetim tedbiri devam eden hükümlülerin ebeveynlerinden 15 kiþi katýldý.
Seminerde denetimli serbestliðin
ne olduðu, amaçlarý, çalýþmalarý ve
sürecin nasýl iþlediði konusunda bilgi
verilirken, bu süreçte aileye düþen
görevler, suça yönelen çocuklarda
davranýþ sorunlarý, suçu önleme yollarý, suçlu davranýþ riskini artýran etkenler ve bu konularda ailelerin yapmasý gerekenler üzerinde duruldu.

Burdur Koruma Kurulu
çalýþmalarý basýna tanýtýldý
Burdur Koruma Kurulunun, Eylül ayý toplantýsý Burdur Ticaret Odasý toplantý salonunda basýna açýk yapýldý. Kurul Baþkaný ve Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ýbrahim Akbaþ, çalýþmalarýyla ile ilgili basýna bilgi verirken, eski hükümlülerin yeniden topluma kazandýrýlmasý yönündeki çalýþmalarýn
topluma anlatýlmasý ve tanýtýlmasýnda
basýn mensuplarýndan yardým istedi.
Þube Müdürü Aydýn Çeliker de,
Kurulun görev ve amaçlarý ile ilgili
olarak basýný bilgilendirdi.

AMASYA DENETÝMLÝ
SERBESTLÝK ve
YARDIM MERKEZÝ
ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜNDEN LÝSELERE
MADDE BAÐIMLILIÐI KONFERANSI
Amasya Denetimli Serbestlik ve
Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü,
Amasya Cumhuriyet Baþsavcýlýðý desteði ile madde baðýmlýlýðý konusunda
konferans düzenledi.
25-29 Eylül tarihleri arasýnda
Amasya'daki lise ve dengi okullarýna
yönelik yapýlan konferans, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü, Emniyet Müdürlüðü,
E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunun
destek ve katýlýmlarý ile düzenlendi.
Konferansa Amasya Cumhuriyet
Baþsavcýsý Sadýk Bölek, Cumhuriyet
Savcýlarý Orhan Sancak ve Zafer Koç,
Ýl Millî Eðitim Müdürü Dr. Avni Erdemir ve Koruma Kurulu Üyeleri katýldý.

Ýl Millî Eðitim Müdürlüðüne baðlý merkez lise ve dengi okullarda 10
seans olmak üzere toplam 3000 öðrenciye verilen konferansa konuþmacý
olarak Denetimli Serbestlik ve Yardým
Merkezi Þube Müdürlüðünden Müdür Mümin Vergili, Sosyolog Fadime
Kurt, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünden
Dr. Önder Ýdil, Emniyet Müdürlüðünden Nagýp Polat ve Amasya E Tipi
Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Psikologu

Þehriban Özkoluaçýk Yýlmaz katýldý.
Konferansta lise öðrencilerine madde
baðýmlýlýðýnýn kiþi üzerindeki etkileri
hakkýnda bilgi verilerek slayt sunumu
yapýldý
Ayrýca öðrencilere konu hakkýnda
bilgi sahibi olmalarý için Denetimli
Serbestlik ve Yardým Merkezi ile Koruma Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan
madde baðýmlýlýðý üzerine hazýrlanan
broþürler daðýtýldý.

Erzurum’da eski hükümlülere ‘doðalgaz tesisatçýlýðý sertifikasý’
Erzurum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý Koruma Kurulu
Baþkanlýðý ve Atatürk Üniversitesi'ne baðlý Pasinler Meslek Yüksek Okulu iþ birliði ile düzenlenen meslek eðitimi programý ile eski hükümlüler meslek sahibi yapýldý.
Meslek eðitimi programýnda Doðalgaz Tesisatçýlýðý
bölümünde hafta içi her akþam bir Öðretim Üyesi tarafýndan uygulamalý doðalgaz, tesisatçýlýk ve kaynak kursu
gören eski hükümlüler eðitim programlarýný baþarý ile
tamamlayarak sertifikalarýný aldý.
30 eski hükümlünün katýldýðý ve hafta içi her akþam
Erzurum'dan Pasinler'e Büyükþehir Belediyesi'nin tahsis
ettiði araçla ücretsiz giden eski hükümlülerin yemek ve
temrin giderlerini ise Erzurum Valiliði ve Pasinler Kaymakamlýðý karþýladý.
Doðalgaz tesisatçýlýðý kursunun ardýndan Ýlçe Halk
Eðitim Merkezine giden kursiyerler burada uzman öðretici nezaretinde baþta Erzurum yöresi oyunlarý olmak
üzere çeþitli bölgelere ait halk oyunlarýný öðrenme fýrsatý yakaladý.
Ceza infaz kurumundan çýktýktan sonra yýllarca iþsiz

ve mesleksiz dolaþtýklarýný ve toplumun kendilerine farklý gözle baktýðýný belirten eski hükümlüler Koruma Kurulu sayesinde bu ön yargýnýn kýrýldýðýný belirterek;
"Hem meslek edinmek, hem de kültürel deðerleri öðrenip yaþama geçirmekten dolayý mutluyuz. Gerek kurs ve
gerekse halk oyunlarý eðitimi konusunda emeði geçen
herkese teþekkür ediyoruz." dediler.

Yozgat Koruma Kurulundan meslek edindirme kursu
Yozgat Koruma Kurulu Baþkanlýðý
eski hükümlülerin yeniden topluma
kazandýrýlmalarý ve üretici olmalarý
kapsamýnda yürüttüðü çalýþmalarýna
birini daha ekleyerek 10 eski hükümlünün Doðalgaz ve Sýhhi Tesisat Kursu
alarak meslek sahibi olmalarýný saðladý.
Proje çalýþmalarý Yozgat Koruma
Kurulu Baþkanlýðý tarafýndan oluþturulan kurs; 120 saat teorik ve 120 saat pratik olmak üzere toplam 240 saat olarak
verildi. Yozgat Meslekî Eðitim Merkezi
Müdürlüðünde oluþturulan atölye ve
sýnýfta, Ýl Millî Eðitim Müdürlüðünce
görevlendirilen öðretmenler tarafýndan
pratik eðitimin verildiði atölye; Yozgat
Baro Baþkanlýðý, Ticaret ve Sanayi Odasý, Ticaret Borsasý ve Ziraat Odasý tarafýndan yapýlan maddi katkýlarla oluþturuldu. Temrinlik malzeme ve kursiyerlerin gündelikleri ise Türkiye Ýþ Kurumu Müdürlüðü aracýlýðýyla Özürlü ve
Eski Hükümlü Çalýþtýrmayan Ýþveren-

lerden Ceza Olarak Kesilen Paralarý
Kullanmaya Yetkili Komisyon tarafýndan tahsis edilen ödenek ile karþýlandý.
Yozgat iline yeni getirilmekte olan
doðalgaz alanýnda, yetiþmiþ eleman açýðý göz önünde bulundurularak açýlan

kurs sonunda, belirli bir iþi olmayan eski hükümlüler, bu alanda açýlan iþletmelerde iþe girme fýrsatýnýn yaný sýra,
ayný zamanda ustalýk belgesi alabilmeleri için eðitimlerine devam imkânlarý
bulunuyor.

Þanlýurfa Koruma Kurulu, SHÇEK’e baðlý Sabancý Kýz Yurdunu ziyaret
ederek, Eylül ayý toplantýsýnda burada yaptý. Basýna açýk gerçekleþtirilen toplantý öncesinde; Cumhuriyet Baþsavcýsý Adnan Menderes Yýlmaz’ýn baþkanlýðýndaki Kurul üyeleri, yurtta incelemelerde bulundu.
Ereðli (Konya) B Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Denetimli Serbestlik
ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü ve Koruma Kurulu tarafýndan hükümlü ve
tutuklulara konferans verildi. 13 Eylül'de iki oturum hâlinde gerçekleþtirilen
konferansa; Kurum Müdürü Hüseyin Kara, 2 müdürler, Denetimli Serbestlik
Þube Müdürü Musa Kuraç, öðretmen ve sosyal hizmet uzmanlarý, infaz koruma
memurlarý katýldý.
Edirne Denetimli Serbestlik ve Yardým Merkezi Þube Müdürlüðü tarafýndan
4 Ekim'de Edirne Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulara denetimli serbestlik ve yardým merkezi ile koruma kurullarý hakkýnda seminer verildi. Seminer; Þube Müdürü Ahmet Sekitaþ, Ýnfaz ve Koruma Memurlarý Cihat Akan, Ertan Hayýrlý, Hüseyin Edirne ve Alper Ertan tarafýndan gerçekleþtirildi.
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Hükümlü ve tutuklulara
‘HIV/AIDS’ konusunda eðitim verilecek
Türkiye Aile Plânlamasý Derneði
(TAPD) tarafýndan yürütülmekte
olan "Tutuklu ve Hükümlülerin
HIV/AIDS Konusunda Bilinç Düzeylerini Artýrma ve Korunmalarýný
Destekleme Projesi" kapsamýnda
Ankara Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsü Konferans Salonunda 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasýnda hizmet içi eðitim semineri gerçekleþtirildi. Hükümlü ve tutuklulara
HIV/AIDS konusunda eðitim verecek olan eðiticilerin yetiþtirilmesi
amacýyla gerçekleþtirilen seminerin
sona ermesinin ardýndan 2 Kasým'da
deðerlendirme toplantýsý yapýldý.
Toplantýya; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü Yetiþkin Eðitim Þube Müdürü Tülay Çelebi, projeyi
yürüten TAPD temsilcileri, Ankara
Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde
bulunan Çocuk ve Gençlik, Sincan
Açýk, Kadýn Kapalý, 1 ve 2 No'lu L
Tipi, 1 ve 2 No'lu F Tipi Ceza Ýnfaz
Kurumlarý ile Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundan eðitime alýnan
personel, eðitimden sorumlu 2. müdürler, eðitim, psiko-sosyal ve saðlýk
servisi personeli ile infaz koruma
baþmemur ve memurlarý katýldý.
Toplantýda; eðitici eðitimine katýlan personelin kurumlarýndaki hükümlü ve tutuklulara HIV/AIDS konusundaki eðitimlerin ne þekilde verileceðiyle ilgili çalýþma yapýldý.

O BÝR ÝNSAN
Bilmezdi HIV virüsü nedir,
Bu hastalýk nasýl bulaþýr.
Bir gün öðrendi, eyvah dedi.
Fakat o bir insan, umutsuz yaþayamazdý...
Toplumdan tepkiler aldý,
Suçlu gibi damgalandý,
Çünkü insanlar cahildi.
Fakat o bir insan, dayanmalýydý...
Belki kan yoluyla geçti,
Belki kondomsuz iliþki,
Belki de anneden çocuða geçti.
O bir insan, fakat toplum bilinçsizdi...
Þýrýnga ve iðneyle bulaþýrdý,
Korunmasýz cinsel iliþkiyle geçerdi,
Anne bebeðeni Aidsli etti.
Belki çocuk özlemi vardý fakat o bir insan...
Henüz aþýsý yok, ilaçlarý var,
Tedbiri almayan edecek zarar,
Ýnsanlýðýn Aids gibi düþmaný var,
Nazik ol, hoþ gör çünkü; o bir insan...
Sefer diyor bulaþmaz tokalaþmayla,
Kuru öpüþme, hava yoluyla,
Ne çamaþýr, ne bulaþýk, ne de böcek-sinekle,
Korkmayýn, dokunun ibretle o bir insan.
Sefer Demirci
Ýnfaz ve Koruma Memuru
Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumu

Adana E Tipi'nde 'sorun çözme toplantýsý'

BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Toplantýya katýlan Cumhuriyet
Savcýsý Mustafa Hakan Uyar, Kurum
Müdürü Mahir Özdað, Ýç Güvenlikten
sorumlu 2. Müdür Mehmet Baran,
Eðitim Servisi görevlilerinden Öðretmen Emre Gültekin, Psikolog Fatma
Dirik, Sosyal Çalýþmacý Erdal Engin,
Ýnfaz Koruma Baþmemuru Hasan Çetinkaya, Ýnfaz Bürosundan Sadýk Çevlik ve Teknik Servis görevlisi Ökkeþ
Özpýnar, hükümlü ve tutuklularýn sorunlarýna çözüm yollarý geliþtirdiler.
Kurumda ilk kez gerçekleþtirilen
toplantýda; soru-cevap yöntemiyle hükümlü ve tutuklularýn yemek, týraþ,
havalandýrma, kantin, banyo, telefon,
açýk ve kapalý görüþ, dýþarýdan gelen
giysi, televizyon izleme, gazete-dergi,
mektup, merkezi yayýn, kütüphane lis-

Salihli’de
‘Yaþlýlar
Günü’
kutlandý

S
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tesi ve eðitim, öðretim ve kültürel sorunlarýyla ilgili sorunlarýna çözüm
arandý.
Ceza Ýnfaz Kurumu yönetmeliklerine ve iç tüzüðe uygun sorunlarýn çözümü yoluna gidilmiþ, uygun bulunmayan istek ve öneriler için ise neden
uygulanamayacaðý tüzük ve yönetmelikler doðrultusunda açýklamalar getirildi.
Toplantý sýrasýnda tüm hükümlü
ve tutuklular Kurum idaresinin kendilerine saðladýðý bu imkân için Ceza
Ýnfaz Kurumundan sorumlu Cumhuruyet Savcýsý ve Müdürüne teþekkürlerini belirterek, bu tür toplantýlarýn
periyodik sürelerle tekrarlanmasýný istediler. Kurum idarecileri, toplantýnýn
daha geniþ bir katýlýmla en geç üç ayda bir tekrarlanacaðýný ifade ettiler.

alihli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda "Yaþlýlar Günü" münasebetiyle bir program düzenlendi. 3
Ekim'de yapýlan programda, Kurumda bulunan yaþlý hükümlü ve tutuklularýn "Yaþlýlar Günü" kutlanarak, onla-

ra moral verildi. Kurum Müdürü Kadir Avara, yaþlý hükümlü ve tutuklularla sohbet ederek, onlarýn sorunlarýný dinledi. Çeþitli ikramlarýn da yapýldýðý program hükümlü ve tutuklular
tarafýndan memnuniyetle karþýlandý.

CEZA ÝNFAZ KURUMUNDAN
EÐÝTÝM KURUMUNA … (4)
Daha önceki üç sayýda ceza infaz
kurumlarýnýn neden bir eðitim kurumu olmasý gerektiðini belirtmiþ
ve bu amaca ulaþýlmasý için neler
yapýlmasý gerektiðini açýklamaya
baþlamýþtýk. Yazýmýzýn bu bölümünde de ceza infaz kurumlarýnýn
eðitim kurumlarýna nasýl dönüþebileceði konusundaki açýklamalarýmýza devam edeceðiz.
4- Hükümlü ve tutuklularýn
sýnýflandýrýlmasýna
büyük
önem verilmelidir.
Bir düþünürün, "baþarýnýn sýrrý
tasniftir." sözü, ceza infaz kurumlarýnýn eðitim kurumuna dönüþmesinde temel prensiplerden biri olarak kabul edilmelidir. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda hükümlü ve tutuklularýn sýnýflandýrýlmasý öngörülmüþtür
(m.13, 23, 24). Özellikle kadýn ve
çocuklar, ceza infaz kurumu nüfusunun çok küçük bir bölümünü
oluþturduklarý için, kurumun iþleyiþinde yeterli ölçüde dikkate alýnmazlar. Onlarýn yetiþkin erkeklere
göre çok farklý olan eðitim ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnda zorluklarla
karþýlaþýlabilir. Bu nedenle çocuk ve
kadýnlarýn mümkün olduðu kadar
kendileri için tasarlanmýþ fizikî mekanlarý olan yetiþkin erkeklerden ayrý kurumlarda barýndýrýlmalarý evrensel bir ilke olarak kabul edilmektedir. Nitekim Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunda çocuklar ve kadýnlar için ayrý
infaz kurumlarý oluþturulmasý öngörülmüþtür (m.10, 11, 15).
Kurum nüfusu içinde en az kadýn ve çocuklar kadar özel durumlarý itibarýyla önem verilmesi gereken
bir grup da (18-21 yaþ grubu) gençlerdir. Gençler genel olarak bir yetiþkin olarak algýlanýr ve kendilerine
o þekilde davranýlýr. Ancak bu doðru
bir yaklaþým deðildir. Gençlik, çocukluk ve yetiþkinlik arasýnda bir
ara dönem olup, kiþiyi yetiþkinliðe
hazýrlar. Ýnsan hayatýnýn en kritik
çaðlarýndan biri olan 18-21 yaþ, kiþinin aldýðý eðitim sonucunda yaþamýný þekillendirmeye baþladýðý bir
dönemdir. Üniversiteye hazýrlanma
veya üniversiteye girme, iþ arama
veya bir iþe baþlama, askere gitme,
evlenme ve ayrý bir eve çýkma gibi
en önemli kararlar (halk arasýndaki
deyimle) delikanlýlýk çaðýnda verilir.
Bir tutuklu veya hükümlünün 18 yaþýný bitirdiði gün çocuk kurumundan yetiþkin kurumuna gönderilmesi, kiþinin 3 yýllýk gençlik döneminin atlanmasý anlamýna gelir. Bu
grubun da eðitim ve diðer ihtiyaçlarýna göre þekillenen bir infaz rejimine sahip kurumda bulunmasý ve
21 yaþýndan sonra yetiþkin ceza infaz kurumuna gönderilmesi gerekir.
Nitekim Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunun
12'nci maddesinde ilke olarak gençler için ayrý infaz kurumlarý oluþturulmasýnýn öngörülmesi, konunun
kanun koyucu tarafýndan ne kadar

Dr. Mustafa
SALDIRIM
Tetkik Hâkimi

iyi anlaþýldýðýný göstermektedir.
Yukarýda sayýlan sýnýflandýrmanýn dýþýnda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý Hakkýnda Kanunun 24'üncü maddesine ve Gözlem
ve Sýnýflandýrma Merkezleri Yönetmeliði'ne göre ayný kurumda bulunanlarýn da sýnýflandýrýlmalarýna
önem verilmelidir.
5- Sivil kiþi ve kurumlarýn
desteði saðlanarak hükümlü ve
tutuklularla toplum arasýnda
bir köprü oluþturulmalýdýr.
Metodun ve içeriðin, kültürel
bakýþ açýlarýna ve yaþam tecrübelerine uygun olmasý hâlinde, bireylerin öðrenmeye istekli olduklarý genellikle kabul edilmektedir. Sivil
toplum kuruluþlarý da hükümlü ve
tutuklularý sadece belli bir konuda
eðitmekle kalmayýp, ayný zamanda
ulusal, bölgesel ve yerel kültürün
bir parçasý yapmaktadýrlar. Hükümlü ve tutuklu, toplumun bir ferdidir.
Belli bir süre sonra topluma yeniden dönecektir. Dolayýsýyla kurumda kaldýðý süre içerisinde toplumdan kopmamasý, sosyal yaþamla
baðlarýný sürdürmesi, onun topluma yeniden uyum saðlamasýný kolaylaþtýrýr. Bu nedenle kurumdaki
mahpusla toplum arasýnda, sivil
toplum aracýlýðýyla bir köprü oluþturulmalýdýr. Onlarýn katkýsý olmadan ceza infaz kurumlarýnýn gerçek
anlamda bir eðitim kurumu haline
gelmesi mümkün deðildir. Bu nedenle ceza infaz hizmetleri politikasý sivil toplum kuruluþlarý ile iþ birliði yapmayý temel ilke olarak kabul
etmelidir.
Sivil toplum kuruluþlarýnýn ceza
infaz kurumlarýnda çalýþmalarý, kurumlarýn þeffaflaþmasýný saðlar. Bu,
hem hükümlü ve tutuklular için insan haklarý ihlallerine karþý güvencedir hem de toplumda ceza infaz
kurumlarýna iliþkin olumsuz düþüncelerin ve yanlýþ bilgilendirme
çabalarýnýn önlenmesi açýsýndan
kurum çalýþanlarý ve yöneticileri
için teminattýr. Sivil topluma ve basýna açýk çalýþmalar sayesinde suç
örgütlerinin ve bunlarýn uzantýlarýnýn kamuoyunu olumsuz etkileme
çabalarý sonuçsuz kalýr.
Ceza infaz kurumlarýnda yapýlmasý zorunlu olmakla beraber, kadrolu kurum çalýþanlarý ile yapýlmasý
mümkün olmayan pek çok faaliyet
bulunmaktadýr. Tiyatro, folklor,
konser, konferans, önemli günlerin
nitelikli kutlanmasý, bazý kurslar
açýlmasý gibi. Bu ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesi veya kurum
tarafýndan yapýlan bazý çalýþmalarýn
daha nitelikli bir þekilde gerçekleþtirilmesi için sivil toplumun katkýsý
büyük önem taþýmaktadýr.
Devam edecek

Sayfa 8

Seslenis

15 Kasým 2006

Þanlýurfa'da konser, konferans ve tiyatro
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, Cumhuriyet Savcýsý A. Menderes Yýlmaz, Þanlýurfa
Belediye Baþkan Vekili Habip Aslan
ve Baþkan Yardýmcýsý Fevzi Yücetepe, Jandarma Karakol Komutaný
Osman Coþar, Kurum Müdürü Hüseyin Akkuþ, 2. Müdürler Ekrem
Ünal ve Ýsmail Özdoðan, Ýdare Memuru Mehmet Tiryaki ile hükümlü
ve tutuklular katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Kadir
Yýlmaz, hükümlü ve tutuklulara yönelik etkinliklere aðýrlýk verdiklerini
belirterek, hükümlü ve tutuklularýn
çaðdaþ infaz anlayýþý çerçevesinde
iyileþtirilerek topluma kazandýrýlmalarý yönündeki tüm çalýþmalara
her zaman destek olacaðýný söyledi.
Program çerçevesinde, biçki-dikiþ kursundan 15 kadýn ve arýcýlýk
kursundan 23 erkek hükümlü ve tutukluya Protokol üyeleri tarafýndan
sertifikalarý verildi.

Þanlýurfa Belediyesi Þehir Tiyatrosu oyuncularý sahneledikleri orta oyunuyla
hükümlü ve tutuklulara neþe dolu dakikalar yaþattýlar.

Sertifika daðýtýmýnýn ardýndan
Þanlýurfa Belediyesi Þehir Tiyatrosu tarafýndan orta oyunu sahnelendi. Oyunda neþe ve kahkaha birbirine karýþýrken, katýlýmcýlar keyifli
anlar yaþadýlar. Oyunu çok beðendiklerini ifade eden hükümlü ve tu-

tuklular, bu tür etkinliklerin devam
etmesini istediler.
Programýn sonunda Cumhuriyet
Baþsavcýsý Kadir Yýlmaz, Þanlýurfa
Belediyesi Þehir Tiyatrosu oyuncularýna çiçek vererek, teþekkür etti.
Kurumda gerçekleþtirilen diðer

etkinlikler ise þunlar:
- 26 Eylül'de Þanlýurfa Valiliði
Kültür Sanat Eðitim ve Araþtýrma
Vakfý Türk Halk Müziði Topluluðu
Ses Sanatçýsý Sedat Koç ve ekibi tarafýndan konser gerçekleþtirildi,
- 28 Eylül'de Þanlýurfa Ýl Müftüsü Hýdýr Bayrak tarafýndan "Ramazan ve Oruç", Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný Aþir Kayabaþý tarafýndan ise "Ýslam ve Bilim" konularýnda konferans verildi,
- 3 Ekim'de Ýl Millî Eðitim Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Ulaþ Özkan tarafýndan "Okul Öncesi Eðitimin Önemi" konulu konferans sunuldu,
- 4 Ekim'de Kurum Sosyal Hizmet Uzmaný Aþir Kayabaþý tarafýndan "Baþöðretmen Atatürk" konulu
bir konferans gerçekleþtirildi,
- 10 Ekim'de Ýl Saðlýk Müdürlüðü Eðitim Uzmaný Elif Kara Ýzgördü tarafýndan "Dengeli Beslenme"
konulu bir konferans verildi.

Bursa H Tipi'nde ‘voleybol turnuvasý’
Bursa H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Nilüfer Halk Eðitim
Merkezi Müdürlüðü iþbirliðiyle
Osmangazi Belediyespor Voleybol
Takýmý ile hükümlü ve tutuklulardan oluþan Ceza Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý arasýnda dostluk maçý yapýldý.
21 Eylül'de gerçekleþtirilen maça; Kurumda açýlan voleybol kursunda öðretmen olarak görev alan
Fatih Ýnce'nin denetiminde hazýrlanan maçta inanýlmaz bir mücadele ortaya koydular. Son sete 22'lik sonuçla giren Ceza Ýnfaz Kurumu, çekiþmeli geçen seti 15-13
kaybetti. Belediyesporla diþe diþ
mücadele eden hükümlü ve tutuklular, alkýþ yaðmuruna tutuldu.

Ankara 2 No'lu
L Tipi'nde
konferanslar
Ankara 2 No'lu L Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda 13-15 Eylül
tarihlerinde bir dizi konferans gerçekleþtirildi. Baþkent Üniversitesi
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Öðretim
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özbesler "Sosyal Destek Sistemleri", Arþ.
Gör. Nida Temiz "Çoklu Zeka Kuramý ve Kiþinin Kendini Tanýmasý",
Doç. Dr. Güler Küçükturan "Etkili
Ýletiþim ve Aile Ýliþkileri", Doç. Dr.
Fatih Þahin "Toplumsal Roller" konularýnda hükümlü ve tutuklulara
konferans verdiler.
Konferanslara Kurum Müdürü
Mete Erdem, Sosyal Çalýþmacý, Öðretmen ve infaz koruma memurlarý
da katýldý.

Þölen havasýnda geçen maçý 3-2
kazanan Belediye Spor yetkililerine
ve oyuncularýna hükümlü ve tutuklar tarafýndan dokunan el emeði
göz nuru havlulardan hediye edildi.
Dostluk maçýný; Cumhuriyet
Baþsavcý Vekili Hacý Osman Kaya,
Cumhuriyet Savcýsý Ali Usta, Osmangazi Belediye Baþkan Yardýmcýsý Abdullah Karadað, H Tipi ve E
Tipi Ceza Ýnfaz Kurumlarý 1. Müdür ve 2. müdürleri, Jandarma Bölük Komutaný Yzb. Ali Taþyürek,
Eðitim ve Psiko-sosyal Servis çalýþanlarý, infaz koruma memurlarý
ile hükümlü ve tutuklular katýldýlar.
Etkinliðe, ulusal ve yerel basýn
da büyük ilgi gösterdi.

Osmangazi Belediyespor Voleybol Takýmýyla yapýlan dostluk maçýný 3-2 kaybeden Ceza Ýnfaz Kurumu Voleybol Takýmý ortaya koyduðu mücadeleyle takdir topladý.

Bayburt’ta ‘moral gecesi’
Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ramazan Ayý münasebetiyle moral gecesi düzenlendi.
Gecede Emekli Öðretmen Süleyman Burç'un ney eþliðinde okuduðu ilahi ve þiirler büyük ilgi gördü. Bayburt Yazarlar ve Þairler Derneði Baþkaný Ahmet Aker ve Baþkan
Yardýmcýsý Ahmet Iþýk'ýn okuduklarý þiirler geceye renk kattý. Geceye
katýlan Aþýk Süphani, türküleriyle
hükümlü ve tutuklularý coþturdu.
Yaklaþýk iki saat süren konserde,
birçok türküyü Aþýk Süphani ile
birlikte seslendiren hükümlü ve tutuklular moral depoladýlar.
Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý Mithat Kutanoðlu, Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay Özcan, Bayburt

Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ramazan Ayý nedeniyle gerçekleþtirilen moral
gecesinde Protokol üyeleri, Kurum personeli ile hükümlü ve tutuklular keyifli anlar yaþadýlar.

Yazarlar ve Þairler Derneði Baþkaný
Ahmet Aker ve üyeleri, Kurum Müdürü Ahmet Öztemür, 2. Müdürler

Telha Tuna ve Ahmet Özcan, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
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ALÝ SUAT ERTOSUN
Yargýtay Üyesi

NANKÖR
Nilüfer, o gün hem sevinçli, hem de sýkýntýlýydý. Sevinçliydi, çünkü ayýn 15'iydi; maaþýný çekecek, oðlu Semih'in aylardýr
beklediði bisikleti sýnýf geçme hediyesi olarak alacaktý. Geçen
ay borçlarý bulunduðundan alamamýþtý. Semih, alacaðý bisikleti aylar öncesinden belirlemiþ, annesine göstermiþ, fiyatýný
sorup, pazarlýðýný da yapmýþlardý. Ancak içinde açýklayamadýðý bir sýkýntý da vardý. Böyle günlerden hep çekinirdi. Denemiþ, sýkýntýlý olduðunda baþýna olmayacak iþler gelmiþ, hep
üzülmüþtü. Aklýna gelenler üzerinde durmayarak hayra yordu.
O sabah her zamankinden erken kalkmýþtý. Oyalanarak
kahvaltýyý hazýrlamýþ, eþini uðurlayýp, oðlunu da iki sokak ileride oturan annesine býraktýktan sonra servise binerek iþyerine gelmiþti.
Baþbakanlýkta, bir Devlet Bakanýnýn özel kaleminde çalýþýyordu. Oda arkadaþý Mine'ydi. Mine, fakir bir ailenin kýzýydý ve
annesiyle yaþýyordu. Çok küçükken annesi, babasýndan ayrýlmýþtý. Bu kýzla her nedense yýldýzlarý bir türlü barýþmamýþ, anlaþamamýþtý. Memuriyette daha eski ve yaþça da büyük olduðundan; ona abla gibi davranarak öðretici ve yol gösterici olmaya çalýþmýþ, ancak baþarýlý olamamýþtý. Mine'yi, müsrif, kaprisli, içten pazarlýklý ve dedikoducu bulur, ona güvenmezdi.
Mecbur kalmadýkça konuþmuyorlardý.
Servisten inince hemen Baþbakanlýktaki bankamatik
önünde sýraya girerek, maaþýný çektikten sonra sayýp çantasýna
koydu. Odasýna gittiðinde, Mine gelmemiþti. Çektiði parayý
tekrar sayýp, fiþiyle kontrol etti, tamamdý. Bu sýrada Mine içeriye girmiþ, her zaman ki gibi selâm vermeden yerine oturmuþ; Nilüfer'in biraz da kinayeli þekilde "günaydýn" demesini
de duymazlýktan gelmiþti. Saat 9.00'a yaklaþýyordu. Ziyaretçi
akýný ve telefon trafiði baþlamak üzereydi. Bakan Bey de neredeyse gelirdi. Notlarýný gözden geçiren Nilüfer, ellerini yýkamak ve makyajýný kontrol etmek için tuvalete giderken, çantasýný çekmecesine kilitledi. Beþ dakika kadar sonra döndüðünde Bakan Bey gelmiþti. Not defterini alarak makam odasýna
gitti. Randevularýný ve yapýlacak toplantýlarý Bakan beye hatýrlattý. Çýktýðýnda ziyaretçiler gelmeye baþlamýþtý. Onlarý Bakan

Beyin yanýna aldýktan sonra yerine oturduðunda, aklýna birden Semih geldi. Oðlu, aylardýr beklediði bisiklete bugün kavuþacaktý. Ýçin için sevindi. Eli farkýnda olmadan çekmeceye
gitti; açtýðýnda çantasýnýn yerinin deðiþtiðini gördü. Parasýný
saydýðýnda 300.000.000.- lirasý(300.- YTL) eksilmiþti. Tekrar
tekrar saydý, çekmeceyi alt-üst etti, içindeki eþyayý çýkardý;
yoktu. Mine'ye sordu, Mine;
- Ne bileyim ben, senin paranýn bekçisi miyim; parana
sahip olsaydýn, diyerek ters bir cevap verdi.
Nilüfer, birden boþaldý ve aðlamaya baþladý. Olay duyulmuþtu. Müdürleri Salih Bey anlayýþlý ve sakin bir adamdý. Nilüfer'i yatýþtýrarak olayý anlatmasýný istedi. Nilüfer, baþtan itibaren maaþýný çektikten sonra yaptýklarýný anlattý ve Mine'den þüphelendiðini söyledi. Salih Bey, Mine'ye odaya gelen
olup olmadýðýný ve paranýn ne olduðunu sorunca, Mine;
- Odaya kimse gelmedi, ancak ben almadým; bana iftira
ediyor, zaten Nilüfer beni hiçbir zaman sevmedi ki, diyerek
baðýrmaya baþlamýþtý.
Olay, karakola yansýmýþ, gerekli incelemelere baþlanarak
parmak izi incelemesi yapýlmýþ, ancak sonuç alýnamamýþtý.
Mine'nin anahtarlarý kontrol edilince, birinin Nilüfer'in çekmecesini açtýðý görülmüþ, çantasýnda da bir çift eldiven çýkmýþtý. Kuþkular Mine'ye yönelmiþti. Çünkü aylardan temmuzdu ve eldiven giyilecek zaman deðildi. Mine, emniyete
götürülmeden Baþbakanlýktaki karakolda çözülmüþ, hýrsýzlýk
yaptýðýný kabul etmiþti. Piþman olduðunu, borçlarý bulunduðunu, bir hata yaptýðýný söylüyor, af edilmesini istiyordu. Olayý Bakan Bey de duymuþtu. Mine, yargýlanýp mahkûm olacak;
hýrsýzlýk yüz kýzartýcý suçlardan olduðundan sonunda memuriyetten de atýlacaktý. Olayý duyanlar, Nilüfer'i býrakmýþlar,
Mine için üzülmeye baþlamýþlardý.
Araya girenler, Nilüfer'den "Þikâyetini geri almasýný, ifadesini deðiþtirmesini, yanlýþ bir anlaþýlma olduðunu, paranýn
çekmecenin arkasýndaki bölüme düþtüðünü, sonradan bulduðunu" söylemesini rica ediyorlardý. Nilüfer de Mine'nin
durumuna üzülüyordu. Arkadaþlarýnýn ve amirlerinin ricalarýný kýramayan ve Mine'ye de acýyan Nilüfer, istenildiði þekilde ifade vermiþ, tutanaklar buna göre düzenlenmiþ; soruþturma da Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca takipsizlik kararý ile
sonuçlandýrýlmýþtý.
Mine, bu olaydan sonra ayný yerde görev yapmasý sakýncalý olacaðýndan, dilekçesi alýnarak kendisi istiyormuþ gibi
baþka bir ile tayin edilmiþti.
Hýrsýzlýk olayýndan çok etkilenen Nilüfer, oðlunun istediði bisikleti, ancak bir hafta sonra kendini toparlayýnca alabilmiþti.
* * *

Sayfa 9
Aradan bir yýla yakýn süre geçmiþ; Nilüfer, olayý neredeyse unutmuþtu. Yaþamýný herhangi bir olaðan dýþýlýk olmadan
sürdürüyor, iþine gidip geliyordu.
Hafta baþý izine ayrýlacaktý. Son yýllarda izinlerini tam
kullanamamýþ, parça parça kullandýklarýný da olanaklarý elvermediðinden evde geçirmiþlerdi. O yýl eþi Dikili'de ucuz bir
pansiyon bulmuþtu. On günlüðüne oraya gideceklerdi. Semih, günlerdir yapacaklarý tatilin hayalini kuruyordu. O hafta
mesainin biteceði Cuma günü, Asliye Hukuk Mahkemesinden gelen bir tebligat, tüm neþesini alýp götürdü. Mine, açtýðý dava ile kendisine, iþlemediði hýrsýzlýk suçu isnat olunarak
iftira edildiðini, bu olaydan sonra tayinini istemek zorunda
kaldýðýný ileri sürerek, çektiði üzüntülerin kýsmen de olsa giderilmesi için faiziyle birlikte 5.000.000.000.- lira(5.000.YTL) manevî tazminat istiyordu. Dava dilekçesini okuyunca
allak bullak olmuþtu. Durumu eþine ve Müdürü Salih Bey'e
bildirdi. Onlar da üzülmüþlerdi. Eþi ile tekrar görüþerek, birikimlerini harcamamak için o yýl da tatile gitmeyi ertelediler.
Mine, Salih Bey'in ve araya girenlerin tüm ýsrarlarýna raðmen davasýný geri almamýþtý.
Davayý, Nilüfer kaybetti. Mahkeme 3.000.000.000.- lira(3.000.- YTL) tazminata ve faize hükmetmiþ, Yargýtay da
onaylamýþtý. Dava safahatýnda, gerek olayý bilenler gerekse
soruþturmayý yapan polisler, baþlarýna bir þey gelebileceði
korkusuyla herhangi bir suça muhatap olmamak için gerçekleri gizlemiþler; takipsizlik evrakýndaki ifadelerini ve tutulan
tutanaklarýn doðru olduðunu belirtmekle yetinmiþler; sonunda Nilüfer, takdir olunan tazminatý faiziyle birlikte ödemek zorunda kalmýþtý.
Bu olay Nilüfer'e, insandan gelen her türlü harekete hazýr olmasý ve þaþýrmamasý gerektiðini öðretmiþti. Ýnsan, bu
kadar mý yapýlan iyiliðin deðerini bilmezdi? Demek ki, en güzel ve en iyi yaratýk olan ve dünyanýn merkezini oluþturan insan, bazen de en nankör yaratýk olabiliyordu.
Not : Olay gerçek olup, özü korunmuþ; ancak kiþi ve yer
isimleri deðiþtirilmiþtir.
Güzel Sözler
Ýyi dostu olanýn aynaya ihtiyacý yoktur.
Mevlâna
Olgun insan; güzel söz söylemesini bilen insan deðil,
söylediðini yapan ve yapabildiðini söyleyebilen insandýr.
Konfüçyüs
Kim size, "Siz kendinizsiniz" sözünden daha övücü bir
söz söyleyebilir.
Shakespeare
Ýnsan, öðrenmeyi býraktýðý gün yaþlanýr.
Henry Ford

Sivas E Tipi’nde konser coþkusu
Sivas Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve tutuklular Türk
halk müziði konseriyle eðlendi. Mahallî Sanatçýlar Metin Çiftlik ve Nihal Kartal 19 Eylül'de verdikleri
konseri; Cumhuriyet Savcýsý Önder
Yeniçeri, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Üyeleri Yrd. Doç. Dr.
Ziynet Bahadýr ve Dr. Bekir Polat,

Seslenis
Yýl: 5
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YAYIN KURULU
Ekrem BAKIR
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardýmcýsý
Yayýn Kurulu Baþkaný
Dr. Mustafa SALDIRIM
Tetkik Hâkimi
Tülay ÇELEBÝ
Þube Md. (Psikolog)

Burhanettin ESER
Tetkik Hâkimi
Nilgün ESKÝ
Sosyal Hiz. Uzm.

Özlem ÞAHÝNKOL
Þube Md. (Sos. Hiz. Uzm.)
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Koordinatörü
Naci BÝLMEZ
Recai YILDIZ
Öðretmen
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Adýna
Sahibi
Hulûsi SAÐIR
Kurum Müdürü
Dizgi: Hasan KORKMAZ, Ýsa KÝBAROÐLU
Montaj-baský: Zafer KARAKAYA, Þeref KARAAÐAÇ
Ýdare Yeri: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83 Faks: 319 46 34
Baský: Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu Matbaasý
Ulucanlar / ANKARA Tel: 362 97 83
Yayýn Türü: Aylýk, Yerel, Süreli
Basým Tarihi: 15 Kasým 2006

Kurum Müdürü Veysel Yüksel, Karakol Komutaný Sinan Bülbül, Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Ýrfan
Gültekin, 2. Müdürler Zafer Çolakoðlu, Hasan Öz, Bektaþ Çelik ve
Mehmet Acun, personel ile hükümlü ve tutuklular izledi.
Konserde ilk olarak Sanatçý Metin Çiftlik sahne aldý. Baðlamada
Ahmet Ývgen, orgda ise Serdar Balta'nýn eþlik ettiði konserde, kendi
bestelerini seslendirerek, hükümlü
ve tutuklulara unutulmaz anlar yaþattý. Sanatçý Çiftlik, hükümlü ve
tutuklulara tavsiyelerde bulunurken, "Hayatta insanýn baþýna her an
her þey gelebilir. Cezaevinde bulunmakla hayata asla küsülmemeli."dedi.
Sanatçý Nihal Kartal da sevilen
türkülerini seslendirerek, katýlýmcýlarý coþturdu. Hükümlü ve tutuklularýn isteklerine de yer veren Sanatçý Kartal, birçok parçasýný hükümlü ve tutuklularla birlikte söyledi.
Hükümlü ve tutuklularýn zaman
zaman hüzünlenip neþelendikleri
konserde; Kurum Müdürü Veysel
Yüksel ve Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Üyesi Ziynet Bahadýr,
sanatçýlara çiçek verdiler.

Sanatçý Nihal Kartal, birbirinden güzel türkülerle hükümlü ve tutuklura müzik ziyafeti sundu.

Burdur E Tipi’nde futbol turnuvasý
Burdur E Tipi Kapalý
Ceza Ýnfaz Kurumunda
Atatürk'ün
doðumunun
125. yýlý etkinlikleri kapsamýnda Kurum personeli,
hükümlüler, Adliye personeli ve Jandarma Karakol
Komutanlýðý personeli arasýnda halý saha futbol turnuvasý düzenlendi. 20-22
Eylül tarihleri arasýndaki
turnuvanýn finali Adliye personeli ile hükümlüler arasýnda yapýldý. Maçý 6-1'lik
skorla kazanan hükümlüler, þampiyonluða ulaþtýlar.

Sayfa 10
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Kurumlarda Cumhuriyet Coþkusu
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM
Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen Cumhuriyet Bayramý
kutlama programýna; Kurum Müdürü
Hulûsi Saðýr, 2. Müdürler Metin Özçelik,
Ýsmail Karakülah ve Vedat Ali Yýldýrým, Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, Öðretmen
Mehmet Büker, Ýnfaz ve Koruma Baþmemuru Ramazan Danacý, personel ve hükümlüler katýldý.
Kurum Öðretmeni Recai Yýldýz, açýlýþ
konuþmasýnda; Kurtuluþ Savaþý'ndan zaferle çýkan Türk Milleti'nin, 29 Ekim 1923'te
ilân edilen Cumhuriyet ile bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atýldýðýný
söyledi. Kurum Öðretmeni Yýldýz, Cumhuriyet'in Atatürk ve arkadaþlarý tarafýndan
bizlere emanet edildiðini hatýrlatarak, bu
emaneti korumak için daha çok çalýþmamýz
gerektiðini söyledi. Yýldýz, "Mustafa Kemal
ve ekibinin önderliðinde, tarihinin bütün
þanlý sayfalarýnda olduðu gibi, ölüm-kalým
savaþýný (Kurtuluþ Savaþý) zaferle sonuçlandýrmýþtýr. Topraklarýmýzý iþgale yeltenenlerin son temsilcisi Yunanlýlar da Ýzmir'de denize döküldükten sonra, artýk ülkenin idare
þeklinin ne olacaðý konusu gündeme gelmiþtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk
Milleti’nin yapýsýna uygun, çaðdaþ, medenî,
insan onuruna yakýþýr yönetim þeklinin
"cumhuriyet” olduðuna hükmetmiþ,
TBMM de bu yönde kararýný vermiþtir. Ýþte
bugün sahip olduðumuz ve her yýl milletçe
gururla kutladýðýmýz Türkiye Cumhuriyeti,
29 Ekim 1923 yýlýnda kurulmuþtur. Bu devlet ve onun yönetim þekli olarak benimsediði Cumhuriyet, bizlere aziz Atatürk'ün,
onun yiðit silah arkaþlarýnýn ve dedelerimizin hatýrasýdýr. Devleti, milleti ve Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaþatmak ise bizim namus ve þeref borcumuzdur." dedi.
Günün anlam ve önemine uygun olarak
hükümlü Atilla Çolak'ýn okuduðu Ahmet
Kudsi Tecer'in "Bu Sabah" adlý þiiri büyük
ilgi gördü.
Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr, Cumhuriyet’in bir yaþama biçimi olduðunu belirterek, “Cumhuriyet yönetimine geçilmesiyle
Milletimiz çaðdaþ, medenî bir hüviyet kazanmýþtýr. Ayný zamanda Mazlum milletlere
örnek teþkil etmiþtir.” dedi.
Daha sonra, Yenimahalle Belediyesi
Eðitim Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü
Türk Halk Müziði Sanatçýlarý Emralý Þimþek ve Ferhat Daðdeviren, Saz Sanatçýlarý
Onur Kaþ, Halil Ýbrahim Gedikoðlu ve Bülent Çýnar'ýn eþliðinde konser verdiler. Birbirinden güzel türkülerle eðlenen hükümlüler ve personel, Cumhuriyet coþkusunu
doyasýya yaþadýlar. Kurum personeli Hüseyin Coþkun da, gecede seslendirdiði türkülerle herkesi hareketlendirdi.
Elazýð Çocuk Eðitimevinde Cumhuriyet'in 83. yýl dönümünde Kurumun konferans salonunda bir program düzenlendi.
Kurum Müdürü Mehmet Þen'in günün anlam ve önemi üzerine konuþmasýyla baþlayan Programa; 2. Müdürler Mustafa Bayhan
ve Mustafa Dede, Kurum öðretmenleri,
personel ve çocuklar katýldý. Kurum Öðretmeni Hüsamettin Baysal, "Cumhuriyet’e
Giden Yol" isimli sunumunda Kurtuluþ Savaþý'nýn kazanýlmasý ve Cumhuriyet'in kuruluþu ile ilgili bilgiler verdi. Çocuklarýn okuduklarý þiirlerin ardýndan, "Kurtuluþ Savaþý
ve Atatürk" isimli film izlettirildi. Program,
Eðitimevi Folklor Ekibinin gösterisiyle sona
erdi.
Mersin E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda þölen havasýnda gerçekleþtirilen kutlamalarda büyük coþku yaþandý. Kurumda bulunan çocuklarýn günün anlam ve
önemiyle ilgili konuþmalarýnýn ardýndan
okunan þiirler büyük ilgi gördü. Etkinlikler

Ankara Açýk Ceza Ýnfaz Kurumundaki Cumhuriyet coþkusundan bir görünüm.

kapsamýnda "Cumhuriyet" konulu film gösterimi gerçekleþtirildi.
Ýstanbul H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Cumhuriyet Bayramý kutlama
etkinlikleri 31 Ekim'de Kurum Müdürü Sedat Tekin, 2. Müdür Ömer Arýcan, kurs öðretmenleri, Kurum personeli ve 200 çocuk
tutuklu katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Saygý
duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn ardýndan Kurum Öðretmeni Hasan Çalýþkan, günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuþma yaptý.Çocuklardan Ali Cesur Aydýn, Atatürk'ün
"Gençliðe Hitabe"sini, Turgay Kazan
"Gençliðin Ata'ya Cevabý"ný, Ömer Selçuk
Keskin ve Furkan Ural da þiirler okudular.
Programýn son bölümünde, Kurumda baðlama dersleri veren Türk Halk Müziði Sanatçýsý Seyfettin Tomakin ve çocuklardan
oluþan ekip bir konser verdi. Seslendirilen
parçalarla eðlenen çocuklar, Cumhuriyet
coþkusunu doyasýya yaþadýlar.
Bursa E Tipi Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet'in 83. yýl
dönümü kutlamalarý çerçevesinde Uludað
Üniversitesi Tarih Bölümünden Hayrettin
Þahin, "Cumhuriyet'in 83. Yýl Dönümünde
Atatürk'ü Anlamak" konulu konferans verdi.
Kurum Müdür Vekili Talip Doðan'ýn açýlýþ
konuþmasýyla baþlayan programda; Kurum
Öðretmenleri Mustafa Çevik ve Ayþe Özgen
Kuru, günün anlam ve önemi üzerine konuþma yaptýlar. Çocuk hükümlü ve tutuklular Cumhuriyet Bayramý konulu þiir ve
kompozisyonlar okudular. Daha sonra müzik-eðlenceye geçildi. Çocuk ve bayan tutuklulardan oluþan koro, Türk halk müziði
konseri verdi. Tutuklu Murat Þenpýnar, çaldýðý org eþliðinde seslendirdiði parçalarla
dinleyenleri eðlendirdi. Program, katýlýmcýlarýn hep bir aðýzdan okuduklarý "10. Yýl
Marþý"yla sona erdi.
Ýzmir Çocuk Eðitiminde Cumhuriyet
Bayramý nedeniyle Kurum Müdürü Mustafa Koçer, 2. müdürler, personel ve çocuklarýnýn katýldýðý coþkulu bir programla kutlandý. Ulu Önder Atatürk ve silâh arkadaþlarý
için saygý duruþuna müteakip Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan Kurum Öðretmeni H. Necdet Örnek, günün anlam ve
önemiyle ilgili olarak bir konuþma yaptý. Etkinlikler çerçevesinde çocuklarýn okuduklarý þiirler büyük ilgi gördü.
Eskiþehir H Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý çerçevesinde personel ve
hükümlülerin katkýlarýyla program düzenlendi. Günün anlam ve önemi üzerine Öðretmen Mehmet Tekeli'nin konuþmasýnýn
ardýndan, Kurum Müdürü Mehmet Ali Tokur yaptýðý konuþmayla hükümlü ve tutuklularla Cumhuriyet coþkusunu paylaþtý. Hükümlü Zafer Karabaþ "Bu Vatan Kimin",
Ahmet Kocaman "Türk Çocuðu Diyor ki",
Murat Taþ "Bayrak" ve Mustafa Yýlmaz "Ata-

türk ve Cumhuriyet" isimli þiirleri okudular.
Programýn son bölümünde hükümlü ve tutuklulara "Sarý Zeybek" isimli film gösterildi.
Gaziantep E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda gerçekleþtirilen kutlama
programý Kurum Öðretmeni Ahmet Kuztaþ'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþladý. Kuztaþ
konuþmasýnda; Türkiye'nin padiþahlýk yönetiminden, en güzel yönetim þekli olan
Cumhuriyet'e geçiþ sürecini, Atatürk'ün bu
uðurda verdiði mücadeleyi ve 29 Ekim
1923'te ilân edilen Cumhuriyet'i anlattý. Çocuklar tarafýndan okunan coþkulu þiirlerin
ardýndan, Cumhuriyet Bayramý ile ilgili özlü sözlerden oluþan slayt gösterisi gerçekleþtirildi. Programa katýlan çocuklara, "Garfield" adlý film izlettirildi. Gerçekleþtirilen
program, kapalý devre sistemi ile canlý olarak yayýnlanarak, tüm hükümlü ve tutuklularýn bayram coþkusu yaþamalarý saðlandý.
Konya Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda
ise kutlama etkinlikleri kapsamýnda personel ve hükümlülerin katýlýmýyla Selçuk Üniversitesi Eðitim Fakültesi Tarih Bölümü
Öðretim Üyesi Doç. Dr. Durmuþ Yýlmaz tarafýndan “Cumhuriyetimizin Önemi” konulu konferans gerçekleþtirildi. Doç. Dr.
Yýlmaz, konuþmasýnda; Cumhuriyet’in
Türk Milleti için bir Ergenekon olduðunu
ifade ederken, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya ve Ýstiklâl Savaþý’nda binlerce Mehmetçiðin þehit düþtükten sonra hürriyet ve istiklâle kavuþtuðumuzu unutmamýz gerektiðini vurguladý. Cumhuriyet’in kýymetinin iyi
bilinmesi gerektiðini ifade eden Doç. Dr.
Yýlmaz, Cumhuriyet’i yaþayarak, yaþatarak
çaðdaþ medeniyetler seviyesine ulaþmamýzý
istedi.
Bayburt M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumundaki kutlama programýna; Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay Özcan, Kurum Müdürü Ahmet Öztemür, 2. Müdürler Mustafa
Özçiçek ve Telha Tuna, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet
Savcýsý Ýlkay Özcan, günün anlam ve önemi
üzerine bir konuþma yaparken, hükümlü ve
tutuklular da þiir ve makaleler okudular.
Onuncu Yýl Nutku okunduðunda duygusal
anlar yaþanýrken, Cumhuriyet’in kuruluþu
ile ilgili slayt gösterisi büyük ilgi gördü.
Bergama M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz
Kurumunda Cumhuriyet Bayramý tiyatro
gösterisi, Türk halk müziði konseri ve halk
oyunlarý gösterilerinden oluþan bir programla kutlandý. Programa; Kaymakam Hüseyin Eren, Garnizon Komutaný Alb. Avni
Angun, Cumhuriyet Baþsavcýsý Bayram
Eray, Cumhuriyet Savcýsý Hasan Emiroðlu,
hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn temsilcileri, Adliye ve
Kurum personeli katýldý. Kurum Öðretmeni Filiz Güngördü’nün günün anlam ve
önemiyle ilgili konuþmasýnýn ardýndan, tu-

tuklular Ender Sevük, Ö. Efe Özsoy þiir, Ý.
Halil Maraþ da kompozisyon okudu. Program çerçevesinde “Kerpiç Memet” isimli
tiyatro oyunu sahnelendi. Oyunda; çocuk
tutuklular Erhan Top, Levent Temel, Mutlu
Yaþar, yetiþkin hükümlü Mesut Hacýoðlu ve
Psikolog Özlem Eryýlmaz rol aldýlar. Teknik
ekip de ise çocuk tutuklular Abdülgani Delikanlý, Feridun Çam, Uður Akkoyun, Ümit
Þahin, yetiþkin tutuklu Ýsmail Akkaya ile
Psikolog Nilgün Yeniocak görev yaptýlar. Çocuk tutuklular Doðukan Polat, Erkan Gezer,
Kadir Akýncý, Kenan Yüce ve Yýlmaz Baþ,
yetiþkin tutuklu Erkan Burunoðlu’ndan
oluþan ekibin sunduðu halk oyunlarý gösterisi izleyenleri büyüledi. Etkinlikler, yetiþkin
hükümlü Hüseyin Ýçer’in çalýþmalarýyla
oluþturulan, çocuk tutuklular Erhan Has,
Gökhan Gökçe, Hasan Aksýn, Nazým Selimler, Sinan Gülebe ve Volkan Katrancý’dan oluþan koro tarafýndan verilen konserle sona erdi.
Hýnýs Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda 28 Ekim’de yapýlan Cumhuriyet Bayramý
kutlamalarýna; Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan Gültekin, Kaymakam Aydýn Erdoðan,
Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Murat Kýzýlyar, Cumhuriyet Savcýsý Semih Öztürk,
Garnizon Komutaný Yzb. M. Emin Altan,
Ýlçe Jandarma Komutaný Yzb. Ali Erbatur,
ilçe Emniyet Müdürü Halil Kayhan, Kurum
Müdürü Mustafa Ýzanlý, personel ile hükümlü ve tutuklular katýldý. Kurum Müdürü Mustafa Ýzanlý’nýn açýlýþ konuþmasýnýn
ardýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Özkan
Gültekin, “Cumhuriyetin Erdemleri” konulu bir konferans verdi. Cumhuriyet Baþsavcýsý Gültekin, konuþmasýnda; “Cumhuriyetin kavram ve yönetim biçimi olarak ne
anlama geldiðini, Cumhuriyetin ilâný aþamasýný, Cumhuriyet ve egemenlik kavramlarýný, millî egemenliðin niteliði, millet iradesi ve Cumhuriyet, Atatürk’ün Cumhuriyete bakýþý” gibi konularda bilgeler sundu.
Kaymakam Aydýn Erdoðan da konuþmasýnda “Cumhuriyetin ilâný aþamasýna nasýl gelindiði ve bir yönetim þekli olarak Cumhuriyet” konularýnda hükümlü ve tutuklularý
bilgilendirdi.
Bandýrma M Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet Bayramý 31
Ekim'de gerçekleþtirilen bir programla kutlandý. Programa; Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ünal Yalýncak, Belediye Baþkaný M. Celal
Öztaylan, Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Suat Yürekli, Bandýrma Ýktisadî ve
Ýdarî Bilimler Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Adem Çabuk, Cumhuriyet Savcýsý Ömür
Topaç, Kurum Müdürü Ömer Ekinci, kamu
kurumlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn
temsilcileri, Kurum personeli ile hükümlü
ve tutuklular katýldý. Cumhuriyet Baþsavcýsý
Ünal Yalýncak, açýlýþ konuþmasýnda Cumhuriyet'in Türk Milleti için önemine dikkat
çekti. Yalýncak, Kurumda hükümlü ve tutuklular için gerçekleþtirilen faaliyetlerle ilgili olarak katýlýmcýlara bilgiler verdi.
Konuþmalarýn ardýndan hükümlü ve tutuklular ile personelden oluþan Türk halk
müziði korosu bir konser verdi. Yine hükümlü ve tutuklulardan oluþan halk oyunlarý ekibi Ege, Trakya ve Ankara yöresine ait
oyunlarla izleyenlere eðlenceli dakikalar yaþattý. Günün anlam ve önemiyle ilgili olarak
çocuklar tarafýndan okunan þiirler herkesi
duygulandýrdý. 10. Yýl Marþý'nýn ardýndan
hükümlü ve tutuklular tarafýndan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ünal Yalýncak'a Türk Bayraðý hediye edildi.
Büyük coþkunun yaþandýðý etkinlikler
çerçevesinde, Kurumda açýlan çeþitli iþ ve
meslek kurslarýnda baþarý gösteren hükümlü ve tutuklulara Protokol üyeleri tarafýndan
sertifikalarý daðýtýldý.
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Seslenis

Kurumlarda ‘kaynaþma yemeði’
Bolvadin C Tipi Kapalý ve Açýk
Ceza Ýnfaz Kurumunda 10 Ekim'de
personelin birlik, beraberlik ve kaynaþma duygularýnýn artýrýlmasý amacýyla
düzenlenen iftar yemeðine; Kurum personelinin yaný sýra, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin, Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Habip Atasoy,
hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý, Birim
Müdürleri ve kamu kurum ve kuruluþlarýndan yöneticiler, Jandarma Bölük Komutaný, Ýlçe Emniyet Müdür Vekili ve
diðer davetliler katýldý.
Kurumun halý atölyesi, ekmek fýrýný,
adliye çay ocaðý gibi iþ kollarýnda çalýþan
hükümlülerin de davetliler ve personelle birlikte iftarlarýný açtýklarý organizasyon, takdirle karþýlandý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Mustafa Bilgin Piþkin, bu tür sosyal etkinliklerin
personelin moral ve motivasyonunu artýrmasýnýn yanýnda, hükümlülerinde ýslahýnda ve sosyalleþmesinde önem arz
ettiðini belirtti.

Tekirdað

Tekirdað 2 nolu F Tipi Yüksek
Güvenli Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu
personeli ise 18 Ekim'de iftar çadýrýnda

Bolvadin

900 muhtaç kiþiye yemek verdi. Toplumun, ceza infaz kurumlarý personeline
bakýþ açýsýnýn deðiþmesi açýsýndan çok
anlamlý bulunan yemeðe vatandaþlar
büyük ilgi gösterdi. Kurum personeli de
vatandaþlarla birlikte iftar yaptý.
Pazar Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Ramazan Ayý münasebetiyle
personel tarafýndan hükümlü ve tutuklulara yemek verildi. 20 Ekim'de düzenlenen yemeðe; Rize Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmet Özkorul, Rize Aðýr Ceza
Mahkemesi Baþkaný Kenan Hasdemir,
Pazar Kaymakamý, Belediye Baþkaný,
Pazar ve Ardeþen hâkim ve Cumhuriyet
savcýlarý, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný, Askerlik Þube Baþkaný, Emniyet Müdürü, Kurum Ýdare Memuru Orhan
Akpýnar, infaz koruma baþmemur ve
memurlarý katýldý.

Birarada yenen yemeðin ardýndan
Protokol üyeleri, hükümlü ve tutuklularla sohbet ederek, onlarýn dertlerini dinlediler. Kemençe eþliðinde seslendirilen
türkülere, horonla karþýlýk veren hükümlü ve tutuklular doyumsuz bir gece
yaþadýlar.
Rize Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmet
Özkorul, organizasyon nedeniyle Kurum personeline teþekkür ederken, ceza
infaz kurumlarýnda bulunan hükümlü
ve tutuklularýn rehabilite edilmesinde
bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.
Cumhuriyet Savcýsý Cem Ali Çiftçi
ise hükümlü ve tutuklularýn toplumla
iliþkilerini sürdürmeleri ve topluma
adapte olmalarýnda bu vb. faaliyetlerin
çok önemli olduðunu belirtirken, katýlýmcýlara teþekkür etti.

Hatay E Tipi'nden ‘el sanatlarý sergisi’
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Antakya Belediyesi eski binasýnda düzenlenen serginin
açýlýþýna; Vali Yardýmcýsý Aydýn Akkor, Antakya Belediye
Baþkaný Mehmet Yeloðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým, Ýþ-Kur Ýl Müdürü Ahmet Bulanýk, Aðýr Ceza Mahkemesi ve Adlî Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný
Esabil Saylak, Ýl Emniyet Müdürü Osman Çapalý, Serinyol
Belediye Baþkaný Sabahattin Ünal, Kuzeytepe Belediye
Baþkaný Zihni Ateþ, hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý ile
diðer davetliler katýldý.
Cumhuriyet Baþsavcýsý Enis Yavuz Yýldýrým açýlýþ konuþmasýnda; hükümlü ve tutuklularý sosyal hayata hazýrlama konusunda iþ gücü yetiþtirme kurslarýna büyük önem
verildiðini belirterek, ceza infaz kurumlarýnýn artýk eðitim
yuvalarý haline geldiðini söyledi. Cumhuriyet Baþsavcýsý
Yýldýrým, sergide emeði geçenlere teþekkür etti.
Ceza Ýnfaz Kurumu Müdürü Muzaffer Avcý da konuþmasýnda bu çalýþmalarýn hýz kesmeden devam edeceðini
belirterek, Ýþ-Kur Ýl Müdürü ve Ýl Milli Eðitim Müdürüne
yaptýklarý katký ve iþbirliði için þükranlarýný sunarken,
emeði geçen herkese ve açýlýþta hazýr bulunan davetlilere
teþekkürlerini iletti.
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Akþehir’de
konser coþkusu
Akþehir Kapalý ve Açýk Ceza
Ýnfaz Kurumunda hükümlü ve
tutuklular ile personelin moral ve
motivasyonlarýnýn
artýrýlmasý
amacýyla 20 Eylül'de Mahallî Sanatçý Mehmet Kayýk tarafýndan
konser verildi. Konsere katýlarak
hükümlü ve tutuklularla birlikte
eðlenen Cumhuriyet Baþsavcý
Vekili Celalettin Karanfil, kýsa bir
açýþ konuþmasý yaptý.
Mahalli Sanatçý Mehmet Kayýk'ýn seslendirdiði birbirinden
güzel türkülerle eðlenen hükümlü ve tutuklular, halay çekmeyi
ihmal etmediler. Büyük coþku yaþanan programda hükümlü ve tutuklularýn þiirleri ve söyledikleri
türküler büyük ilgi gördü.
Program çerçevesinde, kitap
okumaya teþvik etmek amacýyla
en fazla kitap okuyan 4 hükümlü
ve tutukluya, Protokol üyelerince
kitap daðýtýldý.
Programa; Cumhuriyet Baþsavcý Vekili Celalettin Karanfil,
Cumhuriyet Savcýsý Muhsin Yýldýz, Ceza Ýnfaz Kurumlarý Ýzleme Kurulu Baþkaný Mustafa
Gökyar ve Üyeleri Ali Gürlek,
Mevlüt Aktaþ, Sefer Sargýn, Ýlçe
Bölük komutaný Jandarma Üsteðmen Turgay Þener, Ýlçe Emniyet Müdürü Bekir Dalyan, Belde
Belediye Baþkanlarý, Kurum Müdürü Nayim Okan, 2. Müdürler
Yavuz Erdemir, Mustafa Tatlýca
ile yerel basýn mensuplarý katýldý.

Sivas Açýk’ta
hükümlülerin
tiyatro keyfi

Ziyaretçilerin yoðun ilgi gösterdiði sergide; Ahþap üzerine desen verme (Markete) iþlerinin yaný sýra, bakýr iþleri, maket ev ve gemiler, boncuk iþleri, deðiþik motifler,
þallar, banyo lifleri vb. birbirinden güzel ürünlerin satýþý ve
tanýtýmý yapýldý. 5 gün süreyle açýk kalan sergiyi çok beðendiklerini ifade eden vatandaþlar, hükümlü ve tutuklularýn eðitim aldýktan sonra neleri baþarabileceklerini görme imkâný bulduklarýný ifade ettiler.

Hýnýs'ta 'resim' konulu konferans
Hýnýs A Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Cumhuriyet
Baþsavcýsý Özkan Gültekin ve
Cumhuriyet Savcýsý Semih Öztürk'ün katkýlarýyla 21 Eylül'de
"Atatürk Hakkýnda Yapýlan Öðrenci Resimleri" konulu konferans gerçekleþtirildi. Ýlçe Milli
Eðitim Müdürlüðünce görev-

lendirilen ve Yatýlý Ýlköðretim
Bölge Okulunda resim öðretmeni olarak görev yapan F. Aynur
Özdil Civerek tarafýndan verilen
konferansa; Kurum Müdürü
Mustafa Ýzanlý, 2. Müdür Uzay
Kýrýlmaz, Kurum Öðretmeni
Ahmet Yaþar Deniz, personel ile
hükümlü ve tutuklular katýldý.

Sivas Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda bulunan bayan ve erkek
hükümlüler, Devlet Tiyatrosu sanatçýlarýnca sahnelenen "Rumuz
Goncagül" isimli oyunun prömiyerini Ýl Kültür Müdürlüðü Kültür Salonunda vatandaþlarla birlikte izlediler. Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan'ýn giriþimleri
sonucunda, 5 Ekim'de sahnelenen oyunu Kurum personeli de
izleme imkâný elde etti.
Ýl Protokol üyelerinin de izlediði oyunda, neþe ve kahkaha dolu dakikalar, bir annenin kýzýna
koca bulmak için bir gazeteye
"Rumuz Goncagül" rumuzuyla
ilân vermesiyle baþlýyor. Rumuz
Goncagül'e gelen mektuplar
okunurken, Rumuz Güncagül'e
talip olan damat adaylarýnýn karakterleri komik bir þekilde anlatýlýyor.
Oyunun sonunda, Kurum
adýna bir bayan ve erkek hükümlü sanatçýlara çiçek vererek, teþekkürlerini ilettiler.
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Seslenis

Bozüyük Açýk’ta ‘resim atölyesi’ açýldý
B

ozüyük Açýk Ceza Ýnfaz Kurumunda yeni bir iþkolu olarak 'resim ve dekoratif el sanatlarý atölyesi'
açýldý. Yeni kurulan atölyeyle;
- Ceza infaz kurumlarý ile kamu
kuruluþlarýna resim malzemelerinin
temin edilmesi,
- Yaðlý boya duvar resimleri ve yaðlý boya tablolar yapýlmasý,
- Hükümlere resim ve el sanatlarý
konusunda meslekî kurslar açýlarak,
onlarýn resim ve el sanatlarý konusunda yetiþtirilmesi vb. faaliyetler gerçekleþtiriliyor.
Atölyedeki resim çalýþmalarýný; resim sergileriyle adýndan söz ettiren
Ýnfaz ve Koruma Memuru Hasan Üstün ile hükümlüler Bayram Gaygýsýz
ve Serkan Sertel yürütüyorlar. Ýnfaz ve
Koruma Memuru Üstün, iki hükümlüyle birlikte ilk çalýþmalarýna Ankara
Ceza Ýnfaz Kurumlarý Kampüsünde
baþladý. Kampüste, Ankara Çocuk ve

Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumu açýk görüþ bölümü.

Gençlik Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu,
duvarlarýna yapýlan yaðlý boya manzara resmiyle farklý bir görünüm kazandý. Manzara resimleriyle çaðdaþ
bir görünüm kazanan Ceza Ýnfaz
Kurumu, gerek hükümlü ve tutuklular, gerekse de ziyaretçiler tarafýndan beðeniyle karþýlanýyor.

Hükümlü Ziyati Keskin, Kurumun çeþitli bölümlerini
manzara resimleriyle donattý.

Zile M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda baþlatýlan
yaðlý boya resim çalýþmalarýyla Kurum farklý bir görünüm kazandý. Hükümlü Ziyati Keskin tarafýndan konferans salonu ile giriþ ve iç bölümlerdeki duvarlar yaðlý boya resimlerle süslenerek,
Kuruma çaðdaþ bir görünüm
verildi.
Açýk ziyaret yeri olarak da
kullanýlan konferans salonu-

nun yeni görünümü; gerek
hükümlü tutuklular, gerekse
onlarý ziyarete gelen ziyaretçiler tarafýndan beðeniyle
karþýlandý.
Hükümlü ve tutuklular,
resimlere baktýklarýnda bir
süreliðine canlý manzara izlemiþ gibi duygulara kapýldýklarýný, dolayýsýyla Kurumdaki stres ortamýndan uzaklaþýp çok farklý ortamlara gittiklerini ifade ediyorlar.

Bayburt'ta ‘Gaziler Günü’ kutlandý
ile hükümlü ve tutuklular katýldý.
Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan programda, Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay
Özcan, günün anlam ve önemiyle
ilgili bir konuþma yaptý. Hükümlü ve tutuklularýn gündemle ilgili
okuduklarý þiirler salondakileri
duygulandýrdý.

Gaziler Derneði Baþkaný Kemalettin Þahin, Gaziler Günü'nün anlam ve önemi hakkýnda
önemli açýklamalarda bulundu.
Programýn son bölümünde
Kurum Müdürü Ahmet Öztemür,
katkýlarý nedeniyle Gaziler Derneði Baþkan ve üyelerine teþekkür etti.

Sivas Açýk'ta
‘mantar üretimi’
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Kilosu 3.00 YTL'ye satýlan mantarlarýn üretildiði
atölyeyi Cumhuriyet Savcýsý
Önder Yeniçeri ve Kurum
Müdürü Ýrfan Gültekin ile
birlikte basýna tanýtan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ýsmail Alkan, iþyurdu faaliyeti olarak
kültür mantarý yetiþtiriciliðinin yapýldýðý atölyenin hükümlülerin meslek edinmelerinde çok önemli rol oynadýðýný söyledi.
Atölyede hükümlülerle

Ankara’nýn baþkent
oluþunun
83. yýlý kutlandý
BÝRÝNCÝ SAYFADAN DEVAM

Zile M Tipi'ne ‘çaðdaþ görünüm’

Bayburt M Tipi Kapalý Ceza
Ýnfaz Kurumunda 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle kutlama
programý düzenlendi. Programa;
Cumhuriyet Savcýsý Ýlkay Özcan,
Þehitler ve Gaziler Derneði Baþkan ve üyeleri, Kurum Müdürü
Ahmet Öztemür, 2. Müdür Telha
Tuna, personel, basýn mensuplarý
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birlikte mantar toplayan
Cumhuriyet Baþsavcýsý Alkan, üretilen mantarlarýn vatandaþlarca çok beðenildiðini ifade etti. Kurumda mantar üretimini öðrenerek, bir
meslek öðrenen hükümlülere, çalýþmalarý karþýlýðýnda
ücret de verildiðini belirten
Cumhuriyet Baþsavcýsý Alkan, "Kilosu 3.00 YTL'den
satýþa sunduðumuz mantarlara raðbet çok fazla. Talebi
karþýlayamýyoruz. Atölyeyi
geniþletmeyi
düþünüyoruz."dedi.

Samandað’da ‘veda töreni’
Samandað Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda infaz
ve koruma memuru olarak görev yapan Metin
Yalçýn için 16 Aðustos'ta, Abdurrahman Zambak
için ise 22 Eylül'de veda töreni düzenlendi. Cumhuriyet Savcýsý Deniz Utkaner ve Kurum personelinin katýlýmýyla yapýlan veda törenlerinde, emekli
olan Yalçýn ve Zambak'a teþekkür belgesi verildi.

Kurum Öðretmen Recai Yýldýz,
günün anlam ve önemiyle ilgili konuþmasýnda; Kurtuluþ savaþý'nda
çok önemli stratejik görev üslenen
Ankara'nýn 20.000 nüfuslu bir kasabayken, baþkent olmasý nedeniyle
bugün modern bir þehir hâline geldiðini söyledi.
Kurum Öðretmeni Yýldýz,
"Mustafa Kemal Paþa, Erzurum, Sivas Kongrelerinden sonra 27 Aralýk
1919 günü Temsilciler Heyeti üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi.
O zamana kadar Osmanlý Ýmparatorluðu'nun baþkenti Ýstanbul idi.
Osmanlý Mebusan Meclisi son kez
12 Ocak 1920'de Ýstanbul'da toplandý. Misak-ý Millî kararlarýný alan
Meclis, Ýngilizler tarafýndan daðýtýlarak, kapatýldý. Bu olay üzerine birçok milletvekili Anadolu'ya geçti.
Yakalananlardan çoðu tutuklandý.
Artýk Osmanlý Mebusan Meclisi'nin Ýstanbul'da toplanma olasýlýðý
kalmamýþtý. Osmanlý Mebusan
Meclisi'nden gelen üyeler Ankara'da toplanmaya baþladýlar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) 23 Nisan 1920 günü, Ankara'da açýldý. Meclis, ilk oturumunda Mustafa Kemal Paþa'yý baþkan seçti. Mustafa Kemal Paþa bundan sonra ülkeyi kurtarma çalýþmalarýný Anadolu'nun bu küçük kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluþ
Savaþý'mýzýn planlarý bu yoksul
kentte hazýrlandý. Yurdumuz düþmanlardan kurtulduktan sonra 13
Ekim 1923'te TBMM tarafýndan
Ankara baþkent ilân edildi." þeklinde konuþtu.
Kurum Müdürü Hulûsi Saðýr,
bugünkü Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin temellerinin Ankara’da
atýldýðýný hatýrlatarak, “Ankara bugün nasýl ki Türkiye’nin yönetim
merkeziyse, Kurtuluþ Savaþý döneminde de Milletimizin umut ve
inancýnýn kalbi olmuþtur.”dedi.

Manisa’nýn
kurtuluþunun
84. yýlý kutlandý
Manisa E Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumunda Emekli Öðretmen
Bedriye Aksakal ve Emekli Memur
A. Haydar Aksakal tarafýndan Manisa'nýn kurtuluþ nedeniyle "Manisa'nýn Kurtuluþu, Tarihi ve Atatürk" konulu bir konferans verildi.
Emekli Öðretmen ve Araþtýrmacý Yazar Bedriye Aksakal, Manisa'nýn kurtuluþunda görev alan kadýnlarla ilgili bilgiler aktarýrken,
Atatürk'ün Manisa'ya ziyaretini de
aktardý. Araþtýrmacý Yazar A. Haydar Aksakal ise konuþmasýnda,
Manisa'nýn tarihî ve tarihi zenginlikleri hakkýnda hükümlü ve tutuklulara önemli bilgiler sundu.
Her iki konuþmacý da kitaplarýndan Kurum kütüphanesine baðýþta bulundu.

