3 Kasım Genel Seçimlerinden sonra kurulan
58. Hükûmet’in Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek
18 Kasım 2002 günü görevini
Prof. Dr. Sayın Aysel Çelikel’den devraldı.

Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde
Cumhuriyetimizin 79. Yılını
Kutlama Etkinlikleri
Gaziantep  E Tipi Kapalı Cezaevi
nde yürütülmekte olan eğitim-öğre
tim, sosyal ve kültürel faaliyetler içe
risinde yer alan ve “Cumhuriyetimi
zin 79. Yılı” kutlamaları etkinliklerin
de; hükümlü ve tutuklular için sahne
ye konan “Fehim Paşa Konağı” adlı
oyun, halk dansları, semazen gösteri
si, parodiler, mehteran korosu ve Kur
tuluş Savaşı’nın canlandırıldığı dra
ma, misafirler ile hükümlü ve tutuklu
larca beğeniyle izlenmiştir.

Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’in
Göreve Başlaması Nedeniyle 20.11.2002 Tarihinde
Adalet Teşkilâtına Yayımladığı Mesaj

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
58’inci Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti’nin Adalet Bakanı olarak
atanmış ve görevime başlamış bulun
maktayım.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, top
lumun huzuru, millî dayanışma ve ada
let anlayışı içinde, insan haklarına say
gılı Atatürk milliyetçiliğine bağlı
demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
devletidir.
Hukukun evrensel ilkelerine saygı,
kanun önünde eşitlik, bireysel hak ve
özgürlüklerin korunması ile hak arama
yollarının açık tutulması ve yönetimin
hukuka bağlılığının sağlanması, tüm
demokratik ülkelerde olduğu gibi Dev
letimizin de temel değerleri arasında
dır ve ancak bu değerlerin hayata geçi
rilmesi ile hukuk devleti anlayışı yer
leşir.
Türkiye Cumhuriyetinin, kanunla
rını hukuka, hukukunu evrensel adalet
ve insan hakları esaslarına dayandıran

bir devlet olması ve adalet hizmetleri
nin etkin, verimli ve hızlı bir biçimde
yürütülmesi Adalet Bakanlığının önde
gelen görevlerindendir.
Devletin, toplum ve bireylere hiç
bir ayırım gözetmeksizin eşit ve adil
bir biçimde yaklaşmasını sağlamak
temel hukuk ve adalet anlayışımız
olmalıdır.
Koruyucu hukuk uygulamaları ve
barış toplumu, hedefimizdir.
Bu düşüncelerle, adaletin gerçek
leşmesinde yoğun emek harcayan
değerli hâkim, Cumhuriyet savcısı ve
adalet personelimizin görevlerini Ana
yasa ve yasalara uygun olarak yerine
getireceklerine olan inancımı ifade
eder; tüm ya rgı mensuplarını saygı ile
selâmlar ve çalışmalarında başarılar
dilerim.

Kurum Öğretmeni Ahmet Kuztaş;
oyuncu kostüm ve aksesuarlarının
asıllarına bağlı olarak hazırlanması

Oyunda hükümlü ve tutuklulardan
6 çocuğun da rol alması, çocukların
eğitim ve iyileştirme faaliyetlerine
katılmaları açısından faydalı olmuş
tur.
Oyun 27-30-31 Ekim günleri
hükümlü ve tutuklulara gösterilmiştir.
28 Ekim günü saat 16.30’da Cumhu
riyet Başsavcısı Ahmet Karayiğit,
cezaevlerinden sorumlu Cumhuriyet
Savcısı Ramazan Kara, Cezaevi
Müdürleri, Jandarma  Bölük Komuta
nı, ulusal ve yerel basın mensupları
nın katılımıyla oyunun galası yapıl
mıştır.
Devamı sayfa 5’te

Cemil ÇİÇEK
Adalet Bakanı

Kars Kapalı Cezaevinde Yapılan
Ziyaretçi Bekleme Salonu Hizmete Açıldı

Kars ilinde kış ikliminin sert geç
mesi, kasım ayından nisan ayının sonu
na kadar havanın soğuk ve yağışlı
olması, kapalı cezaevinde yatan
hükümlü ve tutukluları ziyarete gelen

Ankara Üniversitesi Geleneksel
Türk Tiyatrosu Bölümünden mezun
olan Kültür Bakanlığı Orta Oyunu
Sanatçısı, tutuklu  Murat DOĞAN’ın
katkıları ile; “Cumhuriyetimizin 79.
Yılı” kutlamaları etkinlikleri çerçeve
sinde, Turgut Özakman’ın eseri olan 3
parodi hazırlanmış, 2 halk dansı ekibi,
Yunus Emre ve semazen gösteri ekibi
ile mehteran korosu oluşturulmuştur.

için İşyurdu terzihanesinde görev
yapan hükümlü terziler ile birlikte
çalışmıştır. Cezaevi Jandarma Bölük
Komutanlığınca dört er, Kurtuluş
Savaşı Draması’nda rol almaları için
görevlendirilmiştir. Mehteran korosu
nun ve halk dansları ekibinin giysileri
ise; İl Kültür Müdürlüğünden temin
edilmiştir.

insanları zor durumda bırakıyordu. Bu
aksaklığı gören Cumhuriyet Başsavcısı
Ferhat Kapıcı, Adalet Bakanlığı Ceza
ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden
gerekli onayı aldıktan sonra, Kars Vali

liği nezdinde ödenek için girişimlerde
bulunarak, ziyaretçi bekleme salonu
nun yapılmasına karar verdi. Bu kap
samda Kars Valiliği Afet Acil Destek
Programından 6.100.000.000.TL. mal
zeme bedeli istenildi. Kars Valiliğinin
gerekli kaynağı sağlaması üzerine,
ekim ayı başında inşaatına başlanan
salon, ilk defa 28 Ekim 2002 günü açık
ziyaret için gelen ziyaretçilerin hizme
tine sunuldu. Cumhuriyet Başsavcısı
Ferhat Kapıcı ile yapılan röportajda
ziyaretçi salonunun yapımıyla ilgili
tespit ettiğimiz önemli ayrıntıları oku
yucularımızla paylaşmak istiyoruz.
Sesleniş: Ziyaretçi yeri yapmaya
neden ihtiyaç duyuldu?
Ferhat Bey: Cezaevinde yatan
tutuklu ve hükümlüleri ziyarete gelen
yakınlarının, dakikalarca ve hatta bazen
saatlerce soğuk havada, kar ve yağmur

da, yaz aylarında ise aşırı sıcağın altın
da beklediklerini gözlemledik. Ziyarete
gelenlerin arasında yaşlı ve çocukları
gördükçe üzülüyorduk. Bu nedenle
ziyaretçi yeri yapmaya karar verdik.
Sesleniş: Kaynağı nasıl buldunuz?
Ferhat Bey: Kars Valimiz Sayın
Nevzat Turhan’dan yardım istedim.
Sayın Valimiz ihtiyacımız kadar malze
me bedelini bize vereceğini söyleyince
malzeme bedelini tespit ettirip, Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğünden işin yapımı için gerek
li onayı alarak, ziyaretçi bekleme salo
nunun inşaatına başlayıp kısa sürede
binayı Kars halkının hizmetine sunduk.
Sesleniş: Ziyaretçi yeri yapımında
personel de görev almış. Bu konuda
bilgi verir misiniz?
Devamı sayfa 5'de

Sesleniş

Sayfa 2

Ankara 1 Nolu F Tipi Cezaevinde
Kurs Bitirme Belgesi Töreni

Ankara 1 Nolu F Tipi
Cezaevinde, Eğitim Birimi
ve Psiko-Sosyal Servisleri
tarafından 15.11.2001 tari
hinden itibaren başlatılan
kurslar ve sosyal faaliyetler
büyük bir hızla devam
etmektedir. Bu kurslardan
Sincan Kız Meslek Lisesin
den Öğretmen Filiz Tosun,
kilim dokuma ve elişleri;
Sincan Halk Eğitim Müdür
lüğünden Orhan Yiğit, bağ
lama ve müzik kursu; Sincan
Halk Eğitim Müdürlüğünden
Ümit Öner, bilgisayar kursu
öğretmeni olarak görevlen
dirilmiştir.
Kilim, dokuma, el işleri
ve makrome kursu tamam
lanmış olup, 41 hükümlü ve
tutukluya bitirme belgeleri
cezaevi görevlileri tarafın
dan törenle verilmiştir.

Cezaevinde hâlen sera
mik (çini) kursuna 18, resim
kursuna 22, ağaç işleri-ma
rangozluk kursuna 43, müzik
ve saz kursuna 26, bilgisayar
kursuna 30 hükümlü ve
tutuklu devam etmektedir.
Ayrıca devamlı olarak
kütüphaneye haftada 93,
sohbet toplantılarına 87 ve
spora 119 hükümlü ve tutuk
lu devam etmektedir.
Okuma-yazma bilmeyen
bir hükümlüye cezaevi öğret
meni tarafından birinci kade
me kursu verilmiş olup, oku
ma-yazma öğretilmiştir.
Cezaevikütüphanesi yeni
kurulmuş olmasına rağmen,
1990 adet kitap mevcut olup,
terör suçlarından 36, organi
ze suçlardan 120 tutuklu ve
hükümlü
küt üph an ed en
yararlanmaktadır.

İstanbul Kapalı Cezaevinde
Voleybol Karşılaşması

İstanbul Kapalı Cezaevi
Müdürlüğünde, hükümlü ve
tutukluların ruhen ve bedenen
daha sağlıklı olmalarına         ve
boş vakitlerini değerlendirme
lerine yönelik, sosyal  faaliyet
çal ışm al ar ı
kaps am ınd a
19.09.2002 - 18.11.2002 tarih
leri arasında Cezaevi Spor
Salonunda, koğuşlar arası
voleybol turnuvası düzenlen
miştir. Düzenlenen turnuvaya
22 koğuştan toplam 220
hükümlü ve tutuklu katılmış

tır. Turnuva sonunda düzenle
nen törende birinci, ikinci ve
üçüncü olan takımlara Ceza
evi Cumhuriyet Savcısı Metin
Şentürk ve Cezaevi 1’inci
Müdürü Bahtişen Er tarafın
dan kupa ve madalyaları veril
miştir.
Sosyal faaliyet kapsamında
düzenlenen bu etkinliğin
hükümlü ve tutuklular tarafın
dan memnuniyetle karşılandı
ğı gözlemlenmiştir.
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Cezaevi İdaresinde Yönetim Sorunları

İsmail Işık/Cumhuriyet Başsavcısı

Devletin yargılama fonksiyonu
nun bir parçası ve sonucu olarak bulu
nan cezaevlerinin inşası, idaresi, siyasî
sorumluluğu Adalet Bakanlığına, yöne
timi de Bakanlığa izafeten Cumhuriyet
başsavcılıklarına düşen bir görevdir.
Cezaevi idaresi, Bakanlığın bün
yesinde sorunlu ve sevimsiz idarî görev
lerden biridir. Cezaevi idaresinin ve
işletmesinin rantı yoktur, aksine riski
vardır. Sefası yoktur, cefası vardır.
Cezaevlerindeki yönetim sorunları
yakın zamana kadar Bakanlık sorunu
olarak algılanır iken, Bakanlık sorunu
olmaktan çıkıp devlet sorunu hâline gel
miştir.
Devletin topyekûn bütün kurum
ları ile meseleye sahip çıkıp, cezaevleri
ne hâkim olma konusundaki iradesini
ortaya koymasından sonra, cezaevleri
konusunda temel yaklaşımlar ele alına
bilmiş ve Devlet “ben cezaevine hâki
mim” deme noktasına gelebilmiştir.
Konuya Devlet meselesi olarak
bakmanın ne kadar isabetli olduğu anla
şılmıştır. Maliye Bakanlığının vizesi,
DPT’nin plânı, Adalet, İçişleri, Sağlık
Bakanlıklarının görevleri ve sorumlu
lukları gündeme gelebilmiş, Bakanlıklar
arasında protokoller hazırlanmıştır. Bu
yaklaşımdan sonra aynı şekilde Millî
Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spordan
sorumlu Devlet Bakanlığı gibi Bakan
lıklarla da konusuna uygun protokoller
hazırlanması ve iş birliği oluşturulması
daha da bir anlam kazanmıştır.
Yeni kurumların inşası söz konu
su olduğunda, cezaevi tipindeki tercihin
ve kararlılığın ne kadar isabetli olduğu
anlaşılmıştır. İnşası biten ve faaliyete
geçen F tipi cezaevlerinde hiçbir suisti
mal ve kötü muamelede bulunulmadan,
Devlet cezaevlerine hâkim olabilmeyi
başarabilmiştir.
Bir kısım çevrelerce koparılan
bütün yaygaraya ve dirence rağmen F
tipleri, uluslar arası cezaevi denetçileri
tarafından geçer not almıştır. Mevcut
cezaevlerinde de koğuş sisteminden oda
sistemine geçiş sürecinde gerekli tami
rat ve tadilât çalışmalarına girişilmiştir
Bu gelişmeler cezaevi idaresinde
yönetim zaaflarını giderici rol oynamış
tır. Ancak hâlâ cezaevi idaresinin yöne
tim sorunları bitmemiştir.
Cezaevi idaresinde iç güvenlikdış güvenlik ayrımı olması ve iki ayrı
birimin mevcudiyeti, arada koordinas
yon, işbirliği ve anlayış birliği olmadığı
takdirde zafiyete neden olmaktadır. Dış
güvenlikten sorumlu olan ve İçişleri
Bakanlığına bağlı olan jandarma da şüp
hesiz ki görevinin bilincinde ve hukukî
sorumluluğunun idrakindedir. Ancak
zaman zaman yaşanan anlayış ve yakla
şım farkının, negatif etkilerini görmez
den gelmek mümkün değildir. Dış

güvenliğin jandarmaya bırakılmasının
negatif etkileri yanında pozitif yönünü
de düşünmek mümkündür. Cezaevine
giriş çıkış, trafik ve kontrol konusunda
çift elek, çift emniyet gibi bir işlev gör
düğünü, infaz memurunun ihmal veya
suistimalini ikinci elek olarak, önleyici,
bertaraf edici özelliği olduğunu, keza
jandarmanın da gözünden kaçan bir
konunun dikkatli ve gayretli olan infaz
koruma memuruna takıldığını belirtmek
gerekir. Yani eğer arada kopukluk, koor
dinasyonsuzluk yok ise dış güvenliğinin
jandarmada olması ve keza iç aramalar
da jandarmadan istifade edilmesi verimi
ve güveni arttırmaktadır.
Cezaevi yönetiminde rol alan jan
darmanın kendi güvenlik sorunu olma
yan, kendinden emin bir yapısı vardır.
Ancak iç güvenlikte rol alan infaz koru
ma memurunun kendi güvenliğinin sağ
lanabildiği söylenemez. İnfaz koruma
memuru mahkûma hükmedecek fiziksel
ve ruhsal kondisyona sahip değildir.
Lojmanı yoktur, servis aracı yoktur,
güvenli bölgede ev tutmaya, kira verme
ye, geliri müsait değildir. Geç saatte
nöbetinden, vardiyasından çıkan bir
infaz koruma memurunun, kenar mahal
leden, ücra köşeden tuttuğu evine güven
içinde, huzur içinde gidip gelmesi müm
kün değildir.
İnfaz koruma personelinin ekono
mik zorlukları, görevini kendi bölgesin
deki,   kendi il ve ilçesindeki cezaevle
rinde yapmaya zorlamaktadır. Halktan
biri olan infaz memurunun mahalleden
tanıdığı birine cezaevinde hükmedebil
mesi mümkün değildir.
Cezaevi yönetiminde zafiyet
oluşturan araç gereç noksanlığının ve
ödenek darlığının da giderilmesi gere
kir. Tamiratı konusunda astarı yüzünden
pahalı olan, sık sık arıza yapan yıllan
mış ring araçlarının yenilenmesi gerekir.
Cezaevi kayıtlarının bilgisayar ortamına
geçmesi gerekir. Bilgisayar, telefon,
faks, fotokopi gibi birçok teknik araç ve
gereçten istifade etmek gerekir. Cezaev
lerinde hızla artan kadro açığını, perso
nel boşluğunu doldurmak, personel reji
mini değiştirmek, personeli nitelikli ve
nicelikli hâle getirmek gerekir. Şüphesiz
ki cezaevlerinin sorunları bunlarla da
sınırlı değildir. Cezaevi yönetimi ve
sorunları, akademik bir çalışmayı gerek
li kılacak kadar çok ve karmaşıktır.
Cezaevi idaresi konusunda
Bakanlığın gönderdiği yüzlerce talimat
ve genelge mevcut olup, bunların hangi
sinin güncel olduğu, önceki bir genelge
nin güncelliğini yitirip yitirmediği
konusunda tereddüde düşüldüğü durum
lar söz konusu olabilmektedir. Cezaevi
idaresine ilişkin Bakanlıkça çıkarılan
genelge ve talimatların alfabetik ve kro
nolojik bir fihristinin derlenmesi uygu
layıcılara kolaylık sağlayacaktır.

Sesleniş
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Sayfa 3

Umudun Umduğu Yer
Gümüşhane cezaevinde bir kasım akşamı,
Ben yine ranzamda,
Ben yine yalnız, yine mahsun ve yine mağrur.
Nice badirelerden geçti bu yürek,
Daha nice belaları aşacak bu yürek.
Artık namuslu olmak yetmiyor,
Namusun mihenk taşında savaşmak gerek.
Tanrım beni yeniden yarat,
Özgür bir dünyada.
Savaşın ve gözyaşının olmadığı bir dünyada.
Yine çocuk olayım ben.
Elimde Anadolu başağı.
Yüzümde altın güneşin yarası.
Uçsuz bucaksız bir ovada olayım.
Ne hicran yarası.
Ne silâh belası.
Koşayım o ovadan umudun umduğu yere,
Ellerimde yine Anadolu başağı.
Yüzümde seher yelinin sevdası.

Unutulmamak İstiyoruz
Hayat bir hurufedir. Yaşadığımızdan ne anladık ki
geleceğe ümitle bakalım. Hayat acı verdi, dert verdi,  
her şeyden önemlisi biraz da yalnızlık verdi. Daha bir
çoğumuz kendimizi hayata hazırlamadan hayatın
güzelliklerini tatmadan, acı tesadüflerle düştük dört
duvar arasına. Bu genç yaşlarda, bu kadar ağır yükle
ri taşıyabilecek miydik? Cezaevinde yatacağımız
günleremi yanalım, yada dışarıda hasretle bizi düşü
nen ailelerimize mi yanalım? Daha doğrusu neye
yanacağımızı şaşırmış insanlarız bizler.
Suçlarımızın cezasını çekmek için geldik bu
mapus damına, haklı haksız hepimizin başından bir
olay geçmiştir. Yani bizler kader mahkûmlarıyız. Ya
ben arkadaş, dışardaki yedi aylık kızımın hasretine mi
yanayım, yoksa dışarı çıktığımda beni aç gözle bekle
yen insanlara mı? O eski tertemiz hayatlarımıza dön
mek için neler vermezdik. Ah pişmanlık, ah pişman
lık, belki haklı olabiliriz ama, yine de pişmanlık. Eski
mahkûmlarımızın dediği gibi “beş dakika adamlık
ettik, ömrümüzü tamamıyla yedik”.
Tüm mahkûm arkadaşlara ALLAH sabırlar versin.
İlyas AKARSU
Bahçecik Kapalı Cezaevi

Bir de Sen
Kimi çok sevdiysem hep uzak gitti,
Birde sen bırakıp gitme ne olur.
Yıllardır özletip gözümde tüttü,
Birde sen gözlerimde tütme ne olur.
Felek bana derdin ağını ördü,
Kendini bilmezi bana güldürdü,
Bir hayal görmüştüm çok kısa sürdü,
Sende hayalsen gitme ne olur.
Gönlüm masal gibi kabul etmiyor,
Bir varmış bir yokmuş demek olmuyor.
Onun ismi üzülmeme yetiyor,
Sen de ağlama ne olur.
Bir mavim var aylar evvelden,
Yeminler edilmişti sevdalı dillerden,
Bu yüzden kaderime küstüm ben,
Birde sen isyan ettirme ne olur.
Levent KORKMAZ
Ordu Kapalı Cezaevi

Ben
Ayaklarım beni benden alıp,
Yıllar öncesi anı dolu günlere götürdü.
Saçlarımdaki aklar, gözümdeki yaşlarla,
O eski günleri bir daha bir daha yaşarken,
Bir tebessüm doldu gözlerime,
Acılar sarıverdi her yanımı,
Gardiyanlar ışıkları birer birer söndürürken,
Eller derin uykularına dalarken,
Ben hayalinle kaldım yine baş başa,
Ağlamaklı kalan gözlerimle,
Yalan olan geçmişimle,
Sitem dolu bakışlarımla,
Ecelimi düşler gibi olurken ben,
Sen, evet yine sen geldin aklıma,
Atsınlar artık beni zindanlara,
Ayağıma pranga vurup gözümü dağlasınlar,
Vazgeçiremezler asla senden,
Sana olan büyük sevgimden,
Şimdi alsınlar cenazemi zindandan benim,
Yazsınlar mezar taşımın üstüne,
Eremedi muradına, yenik düştü kaderine,
Sonra yazık desinler yazık,
Seni bana çok görenler.
Yaşar TAPAN
Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi

Gökyüzü açık ve mehtaplı olsun.
Kutup yıldızı rehberim olsun.
Uzak dağlarda uluyan kurtlar olsun.
Ama umuda varmam tan vakti olsun.
Ova bitsin, dağ bitsin.
Önümde bir ummanın kumsalı bitsin.
Bir damla misali düşsem sonsuz kumsala,
Dalgalar beni alsa,
Sonsuz bir okyanusa katsa.
Ben aşayım okyanusu,
Tertemiz ve pak,
Varayım umudun umduğu yere...
Ümit TAYİŞİ
Gümüşhane Kapalı Cezaevi

Şiir
Anlamaz derdimden nemli duvarlar,
Resmini ranzama astım SEVGİLİM.
Sevenin cezası bitmez diyorlar.
Dünyayla selâmı kestim SEVGİLİM.
Geçmiyor mahkûmun sözü, davası.
Gerçeğe dönüşmez, çıkmaz rüyası,
El açıp göklere gece yarısı,
Allaha yalvarıp sustum SEVGİLİM.
Bu sabır ateşi yaktı yakacak,
Gönlünde kıyamet koptu kopacak,
Ziyaret günleri kalbim duracak,
Sonunda ne hâle düştüm SEVGİLİM.

Hüsnü ARSLAN/Ermenek Özel Tip Cezaevi
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Geçen sayıdaki bulmacanın çözümü

Sayfa 4

9
10
11
12
13
14

SOLDAN SAĞA:
1. Leonardo da Vinci’nin ünlü tablo
su -  Tayin etme 2. Tembih sözü - 
Çift -  Namaz kıldıran hoca 3. Bir
erkek ismi -  Güzel kokulu bitki - 
Kısa zaman 4. Adet -  Kalın kumaş
- Beyaz 5. Er - Bataklık gazı - Rus
ça’da evet 6. Tantanın simgesi - Bir
ay adı - Kesin sonuç 7. İçki  - Kısaca
akümülatör - Orası 8. Libya’nın plâ
kası - Lahana - Katkısız içki 9. Kısa
ca İstanbul -  Vücudun dış yüzü - 
Hamile 10. Lokman ruhu -  Korun
ması için bırakılan eşya 11. Satranç
ta yenme -  Anlam -  Avuç içi 12.
Ünlü Amerikan oyuncusu -  Gemi
nin izlediği yol   13. Kısaca Rus
Ordusu - Nikel imi - Askerin su kabı
14. Kısaca litre -  Ortadoks resmî - 
Tarım aracı.

YUKARIDAN AŞAĞI:
1. Aşkım aşkım dizisinin ünlü oyun
cusu 2. Kalça kemiği - Radon imi - 
Alt karşıtı 3. Afrika’da bir nehir - 
Dokunma 4. Piston -  İmi RD olan
element 5. Dil bilgisi - Kısaca Türk
Petrol 6. Tersi bir bağlaç - Alfabede
onbeşinci harf -  Genişliği 7. Beyaz
perde -  Hadım edilmiş 8. Karışık
renk - Kur’an suresi - Satrançta yen
me 9. Ayak direme -  Hayatî sıvı - 
Men’in ünsüzleri 10. Sayı boncuğu
-  Sarhoş bağırması 11. Boru sesi - 
Valide - Bir deniz - Kısaca otomobil
12. Fakat - Omuza koyularak ateşle
nen silâh 13. Anlamlı -  Vücutta
bıçak ile açılan delik 14. Amerikan
yumun simgesi - Bir şekerleme türü
- Beyaz
Nurlan NOVRUZOV
Özel Tip Cezaevi

Ecelim Olmalıydın
Bir benim olmalıydın,
Gecelerimde yıldız,
Şafaklarımda güneş,
Sevenim olmalıydın.
Bir benim olmalıydın,
Şakaklarımda nabız,
Dudaklarımda ateş,
Bedenim olmalıydın.

Bir benim olmalıydın,
Başımda kavak yeli,
Gözbebeğimde nur,
Yüreğim olmalıydın.
Bir benim olmalıydın,
Boğazımda yağlı ip,
Kafatasımda delik,
Ecelim olmalıydın.
Mustafa KARAGÜVEN
İnfaz Koruma Başmemuru
Bolvadin Kapalı Cezaevi

Baş Harfleri Okur Musunuz?

Özlem

Öldürme Beni

Kapanan kapılar yok üstümüze,
Az kaldı, sabır özgürlüğümüze,
Yüzümüzde yılların ezikliği,
Sevip de sevilememenin acısı elbet.
Eller kenetlenmiş birbirine,
Rüya gibi geride kalacak herşey gene,
İnsanlık hepimizin hedefi, şans verin bize.

Kendini doğaya adayıp,
Yeşiller içinde yaşamak istiyorum.
Sabahın seher vaktinde,
Kuş sesleriyle uyanmak istiyorum...

Baharlarım geçiyor, çiçeklerim açmadan,
Sevinçlerim bitiyor gülücükler saçmadan,
Bu bedenim ölüyor daha hiç yaşamadan.

Açan çiçeklerden yana özlem, hasret,
Çekilen çileler bitecek elbet,
Issız dağ başında bir ağaç misali,
Kuşaklaşacağız bir gün özgürce elbet.
Cezaevimiz ERCİYES’in dibi,
Eller birbirine kenetlenmiş gibi,
Zalimi, zulmü itmişiz bir kenara,
Açık cezaevimiz cennet bahçesi adeta.
Elbet anlatmakla bitmez yaşananlar,
Vakti geldimi özgür olacak bu insanlar.
İşte böyle, Zincidere Açık Cezaevinde yaşananlar.
Murat AÇAN/Zincidere Açık Cezaevi

Temiz bir dünyada,
Tüm gürültülerden uzakta,
Çam kokulu bir havada,
Yaşamak istiyorum...
Kuşlar kadar özgür olarak,
Çiçekler kadar narin olarak,
Hava ve su gibi önemli olarak,
Yaşamak istiyorum...
Uçaroğlu’na değer verenle,
Yaşamaya önem verenle,
İnsanlığa saygı görenle,
Yaşamak istiyorum...
Ali UÇAR
İnfazve Koruma Başmemuru
Dalaman Tarım Açık Cezaevi

Ben seni sade sevdim, sınır koymadan,
Bu ömre, bu kalbe hiç acımadan,
Menfaati, çıkarı, hiç aramadan,
İnan artık sev beni, gençliğim hüsran olmadan.
Sen yıllarımın en güzel hatırasısın,
Yüreğimde atan can damarımsın,
Ben sensiz olamam anlamalısın,
Dön artık ne olur, öldürme beni.
Erhan GÜREŞÇİ
Metris Kapalı Cezaevi

Sesleniş
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Kars Kapalı Cezaevinde Yapılan
Ziyaretçi Bekleme Salonu Hizmete Açıldı
Birinci sayfanın devamı
Ferhat Bey: Bu binanın yapımında
bütün işçiliği kapalı cezaevimizin tek
nisyenleri ve infaz koruma memurları
nın yaptığını gururla ifade etmek isti
yorum. Bina, normal ihale usulü ile
yapılmış olsaydı asgarî 20.000.000.000.
TL’sına mal olacak iken, personelimi
zin olağanüstü çalışmalarıyla ve mal
zemeden azamî tasarruf sağlayarak,
çoğu yerde hurda tabir edilen malze
meleri kullanarak, yaklaşık dörtte bir
fiyatına mal ettik. Üstelik Bakanlığı
mızın bütçesinden hiçbir harcama yap
madan cezaevimize bu binayı kazan
dırdık. Artık ziyarete gelen vatandaşla
rımız dışarıda bekletilmeden bu binaya
alınıyorlar. Burada askerler ve cezaevi
görevlileri tarafından arama ve diğer
işlemleri yapıldıktan sonra, ziyaret
başlayana kadar bu binanın içerisinde
oturuyorlar. Sırası gelen ziyaretçi,

ziyaret yerine alınarak yakınları ile
görüşüyor. Kış aylarında binanın içi
ısıtıldığı için ziyarete gelen vatandaş
larımız soğuk havadan etkilenmiyor.
Sesleniş: Son olarak söylemek iste
diğiniz bir şey var mı?
Ferhat Bey:Binanın yapımında
emeği geçen başta Valimiz Sayın Nev
zat Turhan’a, Cezaevi 1’inci Müdürü
Kâmil Bozgun’a, 2’nci Müdürlerimiz
Muammer Dilitatlı, Mustafa Sürücü ve
Hıdır Kılıçaslan’a, Teknisyenler Cen
giz Karakoç ve Ali Önk’e, İnfaz ve
Koruma Memurları Yunus Mingsar,
Şeref Vurgun, Yalçın Karakaya, Yasin
Kaya, Coşkun Şakrucu ve Zülfü
Aktan’a teşekkür ediyorum.
Sesleniş: Biz de size teşekkür edi
yor ve çalışmalarınızda başarılar dili
yoruz.

Çağır Beni
Hiç saklamadığım duygularım
yıllardır uykuda. Asıl ben kendimi
duygularımın içinde bulabiliyorum.
İçimdeki duygularım uyandığında
hayata daha çok sarılıyorum. Konuş
maya hasret duygularım artık uyusun
istemiyorum. Duygularını duyguları
nızla paylaşacak; çevremizdeki
insanlarla, arkadaşlarla, kardeşçe
örnek dostluklar kurmaya varsanız,
duygu selinde boğulmaya hazırım.
Hiçbir zaman yüreğinizde gizlediği
niz güzellikleri paylaşmaktan çekin
meyiniz. Ve kuşatma altındaki düşle
rinizi ve düşüncelerinizdeki gülüşle
rinizi size orada en yakın dostunuza,
dostlarınıza anlatınız. Bol bol kitap
okuyunuz, okuyunuz ki gece yarısı
hasretinizin yoldaşı olsun. Bölünmüş
düşlerinizde ve yalnız gecelerinizde
içinizdeki bilgiler sizlere misafir
olsun. Salıverin yüreğinizi karşınız
daki en yakın dostunuza.

Utandığımızı, güçsüzlüğümüzü,
üzerini yalanlarla örttüğümüz hatala
rımızı bırakarak, acı ve gözyaşını
unutarak, umutlarımızın da elinden
tutarak koşacağız yarın sevenlerimi
ze. Ayın karanlık yüzünü düşünün,
güneşi kucakladığı anını düşünün ve
geçmişte kalan hoyrat sevdalara inat
siz de yumun gözlerinizi. Sevda ile
dağlayın yüreğinizi... Sizleri seven
lerin yanında olun. Kazının ve kazı
yınız sevenlerinizi yüreğinize. Bun
dan sonraki hayatınızı ihanetin adı
nın bile olmadığı bir memlekette,
hayallerinizi azaltmadan, bir baharı
ve sonraki bilmem kaç baharı seven
lerinizle birlikte yaşamak istiyorsa
nız ve maviyi, gerçek maviyi, sevgi
nin mavisini, yalancı kırmızıya inat,
hayatınızın rengi yapmak istiyorsa
nız sarılınız dostlarınıza, sevenleri
nizle.
Senai KESKİN
Ünye Kapalı Cezaevi

Gaziantep E Tipi Kapalı Cezaevinde
Cumhuriyetimizin 79. Yılını Kutlama Etkinlikleri
Birinci sayfanın devamı
Oyunu sahneye koyan Murat
DOĞAN’ın açış konuşmasından sonra
kürsüye davet edilen Cumhuriyet Baş
savcısı Ahmet Karayiğit yaptığı konuş
mada, 20 gün gibi kısa bir zamanda bu
oyunu sahneye koyan Murat Doğan’a
ve oyunu izlemeye gelen misafirler ile
basın mensuplarına teşekkür ettikten
sonra şunları söylemiştir: “Cezaevleri
insanların dört duvar arasına kapatıl
dıkları yerler olmaktan çıkmıştır. Ceza
evlerinin eğitim kurumu hâline dönüş

Yalnız Papatya

Sayı: 9

Bir evin bahçesinde yalnız
yaşayan bir papatya varmış.
Her gün ağlıyormuş... Bir gün
bir kuş oradan geçerken papat
yacığı görmüş, neden ağlıyor
sun papatyacık demiş...
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Yayın Kurulu
M. Yılmaz SAĞLAM
Mustafa SALDIRIM
Yayın Kurulu Başkanı
Tetkik Hâkimi
Özlem ZAFERŞAHİNKOL
Nur KUMTEPE
Şube Müdürü
Sosyal Hizmet Uzmanı
Aytaç DİNÇER
Sosyal Hizmet Uzmanı
Ankara Açık Cezaevi Adına
Sahibi
Mahir ÖZDAĞ
Kurum Müdürü
Yazı İşleri Müdürü
Üzeyir KAYA
2. Müdür

Yayın Koordinatörü
Recai YILDIZ
Öğretmen

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

Fıkra

Dursun bir market açmış. Satış ele
manı da  Temel’miş.
Markette mal az olduğu için bir şey
ler satamıyorlarmış. Dursun, Temel’i
yanına çağırıp sinirli sinirli uyarmış:
— Ula uşağum biraz uyanık ol. Mar
kette mal az ve fazla satamıyoruz. Mese
lâ birisi sana küp şeker sorarsa dersinki;
küp şeker yoktur ama, iyi toz şeker var.
Ne isterlerse başka şeyler satmaya çalı
şırsın.
Temel de tamam der ve Dursun gider.
Birkaç dakika sonra bir bayan gelir ve
Temel’e sorar:
— Tuvalet kâğıdı varmı?
— Abla tuvalet kâğıdı yok ama,
güzel zımpara kâğıdı var.

Sesleniş
Yıl: 1

Sayfa 5

— Ben ağlamayayım da
kim ağlasın, çok yalnızım.
— Ben senin arkadaşın
olayım.
— Ama sen papatya değil
sin, benim hâlimden anlamaz
sın... demiş, kuş uçup gitmiş.
Papatya ağlamaya devam
etmiş. Bu arada minik bir yağ
mur bulutu oradan geçiyor
muş papatyayı görmüş, neden
ağlıyorsun papatyacık demiş.
— Arkadaşım yok.
— Ben senin arkadaşın
olurum.
“Ama sen papatya değilsin

türülmesi idealini gerçekleştirmek için
herkesin elinden geleni yapması ve bu
ortak amacın tüm çalışmalara egemen
olması gerekmektedir. Eğitim ve iyi
leştirme faaliyetlerine önem veren
cezaevi idareleri sınıfı geçecek ve
başarılı sayılacaklardır. Zindancı zihni
yeti olanlar ise temsil ettikleri zihniyet
le birlikte yok olup gideceklerdir.”
Konuşmalardan sonra oyunda görev
alan hükümlü ve tutuklulara Cezaevi
Müdürlüğünce hazırlanan teşekkür
belgeleridağıtılmıştır.

Fıkra

Dursun ile Temel futbolcuymuş. Hep
birbirlerine sorarlarmış. Acaba öbür dün
yada da futbol var mı? Maç başı, maç
sonu hep soruyorlar bu soruyu.
Bir gün Dursun trafik kazası geçirip
ölüyor. Aradan birkaç gün geçiyor.
Temel, Dursun’un mezarının üstünde
ağlayarak söyleniyor.
— Dursun hep birbirimize sorardık.
Şimdi sen bana söyle orada futbol var
mı?
Mezardan Dursun’un sesi gelir ve
yanıt verir.
— Temel burada futbol var ve orada
kinden iyidir. Haftaya cehennemle maçı
mız var ve seni forvette oynatmayı düşü
nüyorlar.
Nurlan NOVRUZOV
Bilecik Özel Tip Cezaevi

Şinasi KAYA
Özeltip Kapalı Cezaevi
Bandırma

ki benim hâlimden anlamaz- 
sın” diye cevap vermiş       
papatya.
Böylece sırasıyla, kedi,
koyun, tavuk gelip papatyacı
ğın neden ağladığını sormuş
lar ve hepsi de aynı cevabı
almışlar, üzülmüşler. Daha
sonra evin sahibinin küçük
kızı bahçeye dolaşmaya çık
mış ve bir ses duymuş, merak
la aramaya başlamış, bir de ne
görsün, bahçenin bir kenarın
da tek başına yaşayan minik
papatyacık ağlıyormuş.
Usulca neden ağladığını
sormuş. Papatyada;
— Benim hiç arkadaşım
yok.
— Ben senin arkadaşın
olurum.
“Ama sen papatya değilsin
benim hâlimden anlayamaz
sın” demiş papatyaya.

Küçük kız papatyaya, beni
bekle sana bir sürprizim var
demiş, papatya şaşırmış. Ama
heyacanla beklemeye başla
mış.
Küçük kız elinde bir paket
le geri dönmüş ama, papatya
cık bir şey anlamamış. Küçük
kız elindeki tohumları ekmeye
başlamış. Papatya dayanama
mış, hani bana süprizin vardı,
bak yine yanlızım deyip ağla
masına devam etmiş. Küçük
kız da sabırsızlık yapma, bek
le, sonunda sevineceksin
demiş, böylece epey zaman
geçmiş.
Minik papatya bir sabah
uyandığında bir de ne görsün,
çevresi kendisi gibi papatya
larla dolmuş. Öyle mutlu
olmuş ki bir daha hiç ağlama
mış.
Ç. Konuk TAŞBURUN
Bartın Özel Tip Cezaevi

Sesleniş

Sayfa 6

Kısa Kısa • Kısa Kısa • Kısa Kısa
Atatürk, 64. Ölüm Yıl Dönümünde
Ağrı Özel Tip Kapalı Cezaevinde Saygıyla Anıldı
Ağrı Özel Tip Kapalı Ceza
evinde Atatürk’ün 64. ölüm yıl
dönümü münasebetiyle, 10
Kasım 2002 günü konferans
salonunda hükümlü ve tutuklular
toplanmış, saygı duruşunu müte
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Çanakkale Açık Cezaevinde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

akip günün anlam ve önemini
içeren konuşmalar yapılmış ve
şiirler okunmuştur.
Yapılan etkinliklerle Mustafa
Kemal Atatürk, ölümünün 64.

Sanatla İnsan Güzelleşecektir
10 Kasım 2002 tarihinde
İstanbul Üsküdar Paşakapısı
Cezaevinde Atatürk anıldı.
Paşakapısı Dağ Doruğu Tiyat
rosu, “Perdelerimiz kapanmaya
cak.” sloganıyla üçüncü kez per
delerini açıp “10 Kasım -  Bir
Yolculuğun Kısa Hikâyesi” isim
li çok geniş kaynaklardan fayda
lanarak hazırladığı bu çalışmayı,
emek ve sevgi ile depodan tiyat

roya dönüştürülen salonlarında
sergilediler.
Cezaevi II. Müdürü Cemal
Arslan ile mahkûmlardan Z.
Tunç Günöz, Musa Kahraman ve
Gültekin Ağgez tarafından oluş
turulan bir ekiple, kütüphaneden
faydalanılarak çok değişik kay
naklar incelenip, tiyatro üslubu
ile bir buçuk saat süresince şiir
ve müziklerle Atatürk’ün bilin
meyen yönleri sergilendi.

Sandıklı Kapalı Cezaevinde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Sandıklı Kapalı Cezaevinde
Cumhuriyetimizin 79. YılDönü
mü nedeniyle 19 - 30 Ekim 2002
tarihleri arasında masa tenisi ve
voleybol turnuvası düzenlenmiş
tir. Masa tenisi turnuvasına Cum
huriyet Başsavcısı M. Hakan
Uyar, Cumhuriyet Savcısı Tarık
Tuna, Cumhuriyet Savcısı Erdal
Şaşırmaz, İlçe Emniyet Müdürü
Mehmet Karakoç, Cezaevi
Müdürü Zekeriya Sancaktar,
Cezaevi Saymanı Mehmet Kök,
Cezaevi Tabibi Dr. Osman San,
cezaevi infaz ve koruma memur
ları, adliye infaz kâtipleri, ilçe
emn iy et ind e gör evl i pol is
memurları ile hükümlü ve tutuk
lular katılmıştır.
Finalde Cezaevi Tabibi
Osman San ile İnfaz Koruma
Memuru Cuma Yamalı karşılaş
mış ve Cezaevi Tabibi Osman
San turnuvanın birincisi olmuş
tur.
Voleybol turnuvasına Adliye,
Emniyet Müdürlüğü, Cezaevi
idaresi, infaz koruma memurları,
hükümlü ve tutuklu koğuşların
dan oluşan takımlar katılmıştır.
Finalde 1. koğuşla, 3. koğuş kar
şılaşmış ve voleybol turnuvası
nın birincisi 3. koğuş olmuştur.

Düzenlenen törende, masa
tenisi birincisi cezaevi tabibi
Osman San’a birincilik ödülü
olan kol saati İlçe Kaymakamı
Niyazi Can; voleybol turnuva
sının birincisi olan 3. koğuşa
birincilik ödülü olarak voleybol
topu Cumhuriyet Başsavcısı M.
Hakan Uyar tarafından verilmiş
tir.
Ödül töreninde konuşma
yapan Cumhuriyet Başsavcısı
M. Hakan Uyar; hükümlü ve
tutukluların eğitilip topluma
yeniden kazandırılmaları, sağlık
ve sosyal etkinlikler içerisinde
kendilerine olan güvenlerinin
tazelenmesi, boş vakitlerinin iyi
değerlendirilmesi, insan hakları
ve insan ilişkileri yönleriyle bu
tür faaliyetlerin yapılmasının
faydalıolduğunu ve devam etme
si gerektiğini belirtmiştir.
Sandıklı Kapalı Cezaevinde
eğitim-öğretim, sosyal faaliyet
ler ve meslek kursları Cumhuri
yet Başsavcısı M. Hakan Uyar
denetiminde, Cezaevi Müdürü
Zekeriya Sancaktar ve Cezaevi
Öğretmeni Zeki Özkiraz’ın giri
şim ve gayretleri ile yürütül
mektedir.

29 Ekim Cumhuriyet Bayra
mı dolayısıyla Çanakkale Açık
Cezaevinde, düzenlenen moral
gününe, Çanakkale Valisi Süley
man Kamçı, Cumhuriyet Baş
savcısı Abdülkadir İlhan, İl Jan
darma Alay Komutanı ve diğer
protokol temsilcileri ile misafir
ler katılmıştır.
Saat: 14.00’te saygı duruşu ve
İstiklâl Marşı’nın okunmasından
sonra konuşmalar bölümünde
Cezaevi Müdürü Sedat Karaca,
günün düzenlenmesinde emeği
geçen personel ve hükümlüler ile
yerel sanatçılara teşekkür etmiş,
cezaevindeki sosyal ve kültürel
faaliyetler hakkında bilgi ver
miş, bu ve buna benzer sosyal,
eğitsel ve kültürel faaliyetlerin
devam edeceğini belirtmiştir.
Çanakkale Cumhuriyet Baş

savcısı Abdülkadir İlhan, ceza
evlerinde yapılan sosyal etkin
liklerin yararlı olduğunu, bu tür
etkinliklere sınırsız destek vere
ceğini belirtmiş, cezaevi idaresi
ni ve diğer personeli kutlamıştır.
Son olarak Çanakkale Valisi
Süleyman Kamçı, cezaevindeki
başarılı çalışmalarından dolayı
hükümlü Ahmet Çelik’e bir pla
ket vermiştir.
Yerel sanatçılar, folklor ekip
lerinin gösterileri, yetenekli per
sonel ile hükümlülerin de katılı
mı ile Türk halk müziği, Türk
sanat müziği, fantazi müzik ve
aralarında serpiştirilmiş skeçler
le moral günü saat 18.00’e kadar
devam etmiştir. Bu tür faaliyetle
rin devamı dileğiyle program
sona ermiştir.

İzmir Kapalı Cezaevinde
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Cumhuriyetimizin ilânının
79. yıl kutlama etkinlikleri tüm
yurtta olduğu gibi İzmir Kapalı
Cezaevinde de coşku içinde kut
landı.
30 Ekim 2002 günü, saat
14.00’de cezaevi sinema salo
nunda başlayan kutlama etkin
liklerine Cumhuriyet Başsavcı
Vekili Muzaffer Öztürk, Buca
Belediye Başkanı Cemil Şeboy,
İlçe Millî Eğitim Müdürü Mithat
Güzel, Buca Halk Eğitim Müdü
rü Hasan Okur ile Cezaevi
Cumhuriyet Savcısı Yaşar Aslan
katıldılar. Kutlamaya hükümlü
ve tutuklular da iştirak ettiler.
Program ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk ve silâh arkadaş
ları için bir dakikalık saygı duru

şu ve İstiklâl Marşı ile başladı.
Cezaevi Müdürü Zeki Uzun
günün önemini belirten konuş
masında tüm konukların, hüküm
lü ve tutukluların bayramını kut
ladı. Tutuklu ve hükümlüler
Antep yöresi halk oyunlarını ser
gilediler. Bu gösteri içinde, yöre
nin kına gecesi eğlencesi canlan
dırıldı.
Büyük ilgi çeken gecede,
hükümlü ve tutuklulardan oluşan
saz ekibi ile Türk Halk Müziği
dinletisi sunuldu. Program tüm
tutuklu ve hükümlülerin ve pro
tokolün katılımıyla Onuncu Yıl
Marşının ayakta okunmasıyla
son buldu. Etkinlik, izleyiciler
tarafından büyük beğeni kazan
mış ve gerek yerel gerekse ulusal
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Sayfa 7

Yetişkin Eğitimi Açısından Personel ile Hükümlü ve Tutuklu Eğitimi Üzerine Düşünceler (2)
Mustafa SALDIRIM/Tetkik Hâkimi

Geçen sayıda, “cezaevlerinin
eğitim kurumları hâline dönüşme
si” idealine ilişkin açıklamalarda
bulunarak, yetişkin eğitimi açısın
dan önemli bir rehber niteliğinde
olan, Avrupa Birliği Komisyonu
nun hazırlattığı “Yaşam Boyu
Öğrenimin Kalite Göstergeleri
Üzerine Rapor” isimli çalışma bel
gesi ile ilgili açıklamalarda bulun
muştum. Ayrıca “Yaşam Boyu
Öğrenim” kavramının kalbinde
insana “nasıl öğreneceğini öğren
mesi” imkânını sağlama ve onu
cesaretlendirme düşüncesi olduğu
nu vurgulayarak, eğitim ve öğreni
me ilişkin evrensel düzeydeki
sorunları özetlemiştim. Bu bölüm
de ise, hükümlü ve tutuklular ile
cezaevi personelinin eğitimine iliş
kin düşüncelerime temel olmak
üzere, Avrupa Birliği Komisyonu
nun yukarıda belirttiğim “Çalışma
Belgesi” ekseninde; eğitim, yön
tem ve sistemleriyle ilgili konulara
değinmeyi gerekli görüyorum.
“Yaşam Boyu Öğrenimin Kalite
Göstergeleri Üzerine Rapor”, eği
tim sürecinin kişi merkezli olması
gerektiği şeklindeki ilerici ve etkili
eğitim ve öğretimin temel bir pren
sibini doğrulamaktadır. Ulusal
veya bölgesel düzeyde olsun bütün
eğitim sistemleri, “birey odaklı”
bir anlayışı yansıtmalıdır. Yaşamın
değişken olması nedeniyle ihtiyaç
lar da zamanla değişmektedir.
“Bilgi Çağı”, bu değişimin hızını
her geçen gün daha da arttırmakta

dır. Dolayısıyla eğitim sistemleri
nin de bu hızlı değişime uygun
olarak, bireyin değişen ihtiyaçları
na cevap verecek şekilde sürekli
geliştirilmesi gerekmektedir. Gele
neksel eğitim sistemlerine karşı
dolaylı şekilde yapılan bu haklı
eleştiri dikkate alınmalıdır.
Çalışma Belgesi’nin sayfaları
nın çoğunda vurgulanan “eğitim ve
yetenek kazanma”, her şeyden
önce ve ilk olarak “Bilgi Çağı”nın
ihtiyaçlarını ve gereklerini karşıla
yacak olan eğiticilerin yetenek
kazanmaları için uygulanmalıdır.
“Yaşam Boyu Öğrenim” kapsa
mında görev alacak olan eğitici,
öğretmen veya diğer kişilerin bir
okul öğretmeni olmaktan öte
görevleri olduğu kabul edilmekte
dir. Bu görevler, öğrenim gören
veya eğitim alan kişinin yaşı, öğre
nim ihtiyacının çeşidi ve zorluğu
gibi çok sayıda faktöre göre deği
şebilmektedir. Öğretmen, eğitici
veya eğitim veren diğer kişilerin
geleneksel rol ve sorumlulukları
nın önündeki engel sadece yeni
öğretim ve öğrenim teknikleri
değildir. Aynı zamanda kişileri,
karşılaştıkları zorluklar karşısında
eğitime hazırlayarak motive etmek
ve hoşgörü ile demokratik değerle
ri yükseltmektir.
“Çalışma Belgesi” bizi sadece
değişen şartlara uyum sağlamaya
değil, eğitim felsefemizi de değiş
tirmeye şiddetle ihtiyacımızın
olduğunu belirtmekte ve önermek

tedir. Çeşitli öğrenim metodlarını
tartışıp, değişik fikirleri araştırır
ken, çok ihtiyacımız olan düşünce
leri ve yanıtları bu Rapor sayesin
de daha kolay bulabiliriz.
Vurgulanması gereken diğer bir
özellik; eğitilmiş bir toplum için
çalışmanın, sadece bu işin görev ve
sorumluluğu kendilerine yüklenen,
Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim yet
kilileri, okullar ve öğretmenler gibi
kişi ve kuruluşların vazifesi oldu
ğuna ilişkin düşüncenin artık
geçerli olmadığıdır. Eğitime destek
olabilecek statüde bulunan her kişi
ve kurumun insanların eğitimine
talip olması “Çalışma Belgesi”nde
tavsiye edilmektedir.
Metodun ve içeriğin, kültürel
bakış açılarına ve yaşam tecrübele
rine uygun olması hâlinde, bireyle
rin öğrenmeye istekli oldukları
genellikle kabul edilmektedir. Sivil
toplum kuruluşları da vatandaşları
sadece belli bir konuda eğitmekle
kalmayıp, aynı zamanda ulusal,
bölgesel ve yerel kültürün bir par
çası yapmaktadırlar. Onların yaşam
tecrübeleri, öğrenenlerle aynı ya da
benzerdir. Bu “Çalışma Belgesi”,
insanların ihtiyaç hissettikleri
konuları öğrenme istekleri olduğu
nu vurgulamakta ve motivasyonun
eğitimin anahtarı olduğunu belirt
mektedir. Sivil toplum örgütlerinin
diğer faydalarının yanı sıra bu açı
dan da “Yaşam Boyu Öğrenim’e
önemli katkılar sağlayabileceği
kabul edilmektedir. Bu nedenle

çoğulcu demokrasinin vazgeçil
mez unsurlarından biri olan sivil
toplum kuruluşlarına ön yargıyla
ve şüphecilikle bakılmaması, eği
timle ilgili projelere dahil edilmesi,
toplumun yararına olacaktır.
“Yaşam Boyu Öğrenim” Açı
sından Personel ile Hükümlü ve
Tutuklu Eğitimi
“Yaşam Boyu Öğrenimin Kalite
Göstergeleri Üzerine Rapor”da
personel ile hükümlü ve tutuklu
eğitimine değinilmemekle birlikte,
çalışma, konuyla ilgili çok değerli
temel ilkeler içermektedir. Yazı
dizimizin bu bölümünde söz konu
su “Çalışma Belgesi”nin personel
ile hükümlü ve tutuklu eğitimine
nasıl uygulanabileceği üzerinde
duracağız.
Hükümlü ve tutuklular, özgür
lükten mahrum bırakılmanın sonu
cunda kaybettikleri haklar dışında,
diğer bütün insan haklarına sahip
olmaya devam ederler. Eğitim hak
kı, -istisnaları bulunsa da-, özgür
lükten mahrum bırakılmanın doğal
bir sonucu olarak kaybedilen hak
lar arasında yer almayıp, kurumun
işleyişi içerisinde en çok gözetil
mesi gereken haklar arasında yer
alır. Bu nedenle cezaevlerindeki
eğitim; hükümlü ve tutukluların,
sosyal, ekonomik ve kültürel geç
mişlerini de göz önünde bulundu
rarak onların her açıdan gelişmesi
ni amaçlamalıdır.
Devam edecek

- Ya Özgürlük! Ya da Kölelik! Hayat bir kez verilir insana ve
Allah bize seçim hakkı tanımak için
akıl ve zekâ vermiştir. Der ki; seçi
mini yap ama sonuçlarına da katlan
ve seçimini yapar insanlar bir şeyler
için. Ama bir başkası yada başkaları
kullanmak için vesile olur hakkını
zaman, zaman...
Bir hayat dayatılır önüne, sen de
yaşarsın ezilerek, üzülerek, küsersin
hayata kimi zaman, çünkü yaşadığın
hayatın hepsi senin seçiminden iba
ret değildir çoğu kez. İstesen de çok
azdır, yaşamak istediğin hayatını
seçme hakkın. Seçimini kendin yap
maya kalkınca da kuşkusuz büyük
zorluklarla karşılaşırsın. Ailen, çev
ren, gelenekler, değerler çıkar önüne
ve sana dur!... derler.
Ya duracak ya da bildiğin yolda
yürüyeceksin, başka şansın yoktur.
Zorluklara göğüs gererken seçiminin
bedelini ödemeye hazır hissedersin
kendini, günahıyla, sevabıyla, hata
sıyla bir hayattır bu.

O hayata hiç sorgusuz sıkı sıkıya
sarılarak tutunmaya çalışırsın, özgür
olmak işte o zaman korkutur seni!...
Dönüşün için geç kaldığını fark eder,
bu sefer suçlu arayışına çıkarsın. İşte
o zaman sıkı sıkıya sarıldığın hayatın
vesilelerden ibaret olduğunu anlar
sın.

Özgür hayatlara ne kadar imren
diğinin okunuşu kalmıştır gözlerin
de!.. Ama bedel ödemekten ne zaman
söz açılsa, bu sefer korkunun kara
bulutları gezinir o “ÖZGÜRLÜ
ĞÜN” yerinde. Boşuna dertlenirsin
kendi kendine, ya sunulan özgürlük
seçeneğini iyi kullanacak ya da bey
nindeki “KÖLELİĞE” devam ede
ceksin. Çünkü Allahın sana sunduğu
seçim hakkı önündedir ve şans ver
me zamanıdır o zaman!... “Her şeyin
bir bedeli vardır”... Çok eziyet çek
miş insanlar bile, ufacık bir sevgiyle
dertlerine dayanma gücü kazanmış
lardır. Sabrımızı hiçbir zaman kay
betmemeliyiz, çünkü kapıyı açabile
ceğimiz son “ANAHTAR” odur.

Özgürlüğün iki büyük bedelini
ödeme zamanı gelmiştir çoktan; kor
kuların başlar, güçlü olmadığını
sanır, yanlızlıktan korkarsın. Sana
son görev kalmıştır artık, itiraz hak
kın   yoktur. Vesileler ortadan kalk
mıştır.

Elimizin altında sihirli bir silgi
yok ki, her şeyi silip sıfıra eşitleye
lim. Geçmişten ders almak düşer
bize, geçmişe takılıp kalmak değil,

Senindir bu seçimini yaptığın
hayat; seversin bu hayatı çünkü
kararlarını kendin almışsındır; diğer
leri vesile olmakla kalmıştır. Sınırları
olmayan bir yaşam, insanların hayal
lerinde bile yoktur. Kendini güçlü
hissettiğin anlarda bir kuş gibi uçmak
istersin ama bir türlü kanatlanamaz
sın, bakarsın, sana ait olmayan bir
şeyler işte o zaman çıkar karşına.

Vicdanımızı sorgulamak kendi
suçumuzdan ileri gelir, cezasını da
kendimiz çekeriz.

daima ileriye adım atmak için çaba
layalım. Anlamlı bulduğum bir deyi
mi sizlerle paylaşmak istiyorum.
“Bir paspasın değerini en iyi
bilen, ayakkabısı kirli olan kişidir.”
Yarına, arınmış sağlıklı bir dal gibi
uzuyoruz,
Yarıp çıkacağız bu taş yığınını,
Yaşanılan hiçbir şeyi, unutmadan ,
gelişerek,
Büyüyerek görerek, her şeyi,
Yaşam bizim için bir görevdir artık,
Kırmadan, kırılmadan, düşmeden,
toprağa,
Ürün vermek görevdir bizim için,
Aklımızın altın defteri açılacak,
bir gün,
Sevdiklerimiz, oğlumuz, kızımız ve;
Bitip tükenmeyen, yok edilmez
umudumuz olsun…
Ayşen YÜKSEL
Mersin
E Tipi Kapalı Cezaevi
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Sayfa 8

Ankara Çocuk Islahevinde Seramik, Yer ve Duvar Karosu
Kaplamacılığı Kursunun Belge Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Kale Seramik Eğitim ve Sosyal
Yardım Vakfı tarafından üçüncüsü
gerçekleştirilen Seramik ve Yer
Karosu Kaplamacılığı Kursu tamam
lanmış olup; belge töreni kursun
düzenlendiği tarihte görevli Sayın
Adalet Bakanının katılımı ile gerçek
leştirilmiştir.
Tör en in
açış
kon uşm as ın ı
Kurum Müdürü Hulusi Sağır yapmış
olup, daha sonra Kale Seramik Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep
Bodur Okyay ve Adalet Bakanı Prof.
Dr. Aysel Çelikel de birer konuşma
yapmışlardır.
Kurum Müdürü Hulusi Sağır
konuşmasında; kurumun temel ama
cının çocukların bedensel ve zihinsel
gelişmelerini sağlayacak şekilde
çalışmalar yapmak, çocukların yarar
lı birer fert olarak topluma kazandı
rılmalarını sağlamak olduğunu vur
gulamış, Ankara Çocuk Islahevinin
Uluslar Arası Cezaevleri Araştırma
Merkezi tarafından 2000 yılında
diğer ülkelerdeki benzer kurumlar
arasında en iyi örneklerinden biri ola
rak belirlenmiş olmasının kursiyerle
ri son derece mutlu ettiğini ve başka
ıslahevlerine örnek olmanın hazzını
tattırmış olduğunu belirtmiştir.

Kale Seramik Vakfı Yöne
tim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur
Okyay konuşmasında; bu tür faali
yetlerin geçmişte olduğu gibi gele
cekte de devam edeceğini belirtmiş
tir. Adalet Bakanı Prof.Dr. Aysel
Çelikel de yaptığı konuşmasında
Bakanlık görevi sona ererken bu
törene katılmasının kendisini mutlu
ettiğini söylemiştir
Kursa katılan çocuklardan K.K.
diğer kursiyer arkadaşlarıyla yaptığı
röportajda yönelttiği sorulara şu
cevapları almıştır;
K.K.— Kursa başlarken beklenti
leriniz neydi?
Y.U.— Islahevinden dışarı çıktı
ğım zaman meslek sahibi olmak, bu
mesleğin de seramik, yer ve karo
döşemeciliği olmasını istiyordum. Bu
mesleği burada öğrenme imkânım
olduğu için çok mutlu oldum. Bu
meslekle ilgili bütün bilgileri öğren
mek, kurstaki beklentilerimin başın
da geliyordu.
K.K.— Kurs sonunda beklentile
rine ulaşabildin mi?
Y.U.— Beklentilerime ulaşabildi
ğimi düşünüyorum. Bu mesleğin
ustası olduğuma inanıyorum. Dışarı
çıktığımda hayatımı devam ettirebi

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde
Aslî Memurluğa Geçiş Töreni Yapıldı
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leceğim bir işimin olması beni suç
işlemekten alıkoyacaktır.
K.K.— Kursa başlarken beklenti
lerin neydi?
A.E.— Herşeyden önce bir mes
lek sahibi olmak. Bu mesleği öğre
nirken kaliteli ve iyi bir usta, piyasa
da kaliteli bir eleman olmayı, aranı
lan bir usta olmayı bekliyor
dum. Mesleği öğrendikten sonra aile
me ve kendime maddî alanda katkıda
bulunmak ve kimseye muhtaç olma
dan yaşayabilmek ve ilk uygulamayı
kendi kurumumuzda, daha sonra da
ailemin ve akrabalarımın evinde ger
çekleştirmekti.
K.K.— Kurs sonunda beklentile
rine ulaşabildin mi?
A.E.— Mesleği ustaca öğrendiği
mi düşünüyorum. Beklentilerimden
kurumda verilenleri aldığımı düşünü
yorum.
K.K.— Geleceğe yönelik düşün
celerin nelerdir?
A.E.— Gelecekteki amacım üni
versite eğitimi yapmak, bunun için
çaba gösteriyorum. Ticaret meslek
lisesi mezunuyum. Eğitimini aldığım
meslekle ilgili öğretim görmek isti
yorum. Bütün bunların yanında el
becerisine dayalı bir meslek edindi
ğim için de çok mutluyum. Eğer üni
versite eğitiminde başarılı olmazsam
bu meslekle ilgili piyasada bir yer
edinmek, bu işi sürdürebilmek için
bir işyeri açmak, kimseye muhtaç
olmadan geçimimi sağlayabilmek ve
bir daha suç işlememek başlıca
hedeflerimdir.
K.K.— Geleceğe yönelik düşün
celerin nelerdir. Kurs sana neler
kazandırdı?
S.Y.— Bu kursa devam ettiğim
süre içerisinde mesleği en ince ayrın
tılarına kadar öğrendiğimi düşünüyo
rum. Dışarıdaki fayans ustaları kadar
olmasa da onlara erişebilecek seviye
ye geldiğimi sanıyorum. Dolayısı ile
beklentilerime ulaştım. Çünkü ben
ıslahevine gelmeden evvelki duru

haricinde diğer bütün insan haklarına
sahip oldukları ve onlara insanın doğasın
da bulunan onura saygı gösterecek şekilde
muamele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cezaevinde düzenlenen yemin töreni
tüm personelin katılımı ile önce İstiklâl
Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurum
Müdürü Dursun Şah Özyılmaz, aslî
memurluğa yemin ederek başlayacak per
sonele hitaben, yaptıkları görevin ve insan
haklarının önemi hususunda konuşma
yaptı. Konuşmasında; cezaevinde bulunan
insanların özgürlükten mahrum bırakıl
manın sonucu olarak kaybettikleri haklar

Cezaevi 1’inci Müdürü Dursun Şah
Özyılmaz’ın konuşmasından sonra yemin
edecek personel, Ayyıldızlı Bayrağımızın
serildiği masanın etrafında toplandı.
Kurum Öğretmeni Murat Albayrak
tarafından personele yemin ettirildi.
Yemin töreninden sonra asil memurlu
ğa geçenler mesaî arkadaşlarına ikramda
bulundular ve hatıra fotoğrafı çektirdiler.

K.K.— Arkadaşlarımla yaptığım
röportajda olduğu gibi bu kursun
amacına ulaştığını, 3 ayda öğrendi
ğim bilgiler ışığında bir mekânı tek
başıma döşeyebilecek seviyeye geldi
ğimi düşünüyorum. Şu anda üniversi
teye hazırlık kurslarına devam ediyo
rum. Bu kursa başladığımdan itiba
ren inşaatla ilgili mühendislikleri
tercih etmeyi düşünmeye başladım.
Şayet başarılı olamazsam bile elimde
bir altın bileziğim hazır.
Kale Grubu Seramik Eğitim
Sorumlusu Murat Sevinç’e kurs hak
kındaki görüşleriniz nedir? diye sor
duk;
Murat Sevinç: “Ankara Çocuk
Islahevinde üçüncü dönem kursumu
zu gerçekleştirdik. Her dönem sonun
da bir grup genç arkadaşımızı meslek
sahibi yapmış olmanın gururunu
yaşadık. Özellikle ıslahevinde böyle
çalışmalar yaptığımız için son derece
mutluyuz.
Bu çalışmalarımız devam edecek
tir. Çalışmalarımızda bizlere imkân
sağlayan başta Adalet Bakanlığı
olmak üzere, Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığına ve Islahevi Müdürlü
ğüne teşekkür ederim.” dedi.
Kursiyer çocuklar tarafından
yapılan uygulama alanının açılışı
ndan sonra, tören sona ermiştir.

Amasya Kapalı Cezaevinde
Hepatit-B Aşı Taraması Çalışması
Amasya Özel Tip Kapalı Cezaevi
nde bulunan hükümlü ve tutuklular ile
personele yönelik koruma amaçlı olarak
Hepatit-B aşı taraması plânlanmıştır.
Bilindiği üzere Hepatit-B hastalığı
genellikle sosyo-ekonomik düzeyleri
düşük bireylerde daha çok görülmekte
dir. Cezaevinde bulunan hükümlü ve
tutukluların da genellikle toplumun bu
kategorisinden gelmeleri sağlık tarama
sının önemini daha da arttırmıştır. Ceza
evi Müdürü Ünal Şaşmaz’ın yoğun gay

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza
evine DMS sonucunda ataması yapılan
personelin bir kısmı yemin ederek aslî
memurluk görevine başladı.

mum ile şimdiki durumum arasında
hissettiğim bazı değişiklikler oldu.
Dışarı çıktığımda toplum arasına
katılabileceğimi fark ettim, demek ki
beklentilerime ulaşabildim. Bu mes
lek bana altın bilezik gibi oldu. Hede
fim, açıköğretim lisesini bitirip üni
versite eğitimimde bu dalı seçenekle
rim arasına almaktı. Üniversite eğiti
mi olmasa bile evin bütçesine önemli
ölçüde katkı sağlayabilmekti.

retleri ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri
ile yaptığı görüşmeler sonucunda, tara
mada kullanılacak Hepatit-B aşı dozları
nın Sağlık Müdürlüğünce karşılanması
sağlanmıştır. 06 Mayıs 2002, 06 Haziran
2002 ve 04 Kasım 2002 tarihlerinde üç
doz hâlinde gerçekleştirilen aşı tarama
sında toplam 957 doz aşı kullanılmıştır.
Bu dozlardan 660 tanesi hükümlü ve
tutuklular, 297 tanesi ise cezaevi perso
nel için kullanılmıştır.

