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Polisler, birçok engeli aşarak ve baskıya göğüs gererek, örgütlenme sürecini başlatıyorlar.
Bu cesur kararı alan, haklarını ancak örgütlenerek ve mücadele ederek kazanabileceğine inanan
polisleri kutluyorum; başarılar diliyorum.
1950’li yıllarda karakol polisinin ve bekçisinin hayatımızda farklı bir yeri vardı. Mahalle yaşamının
belirgin olduğu dönemlerde karakolların polis ve bekçileri mahallenin parçasıydı. Birçoğumuzun
yaşamında bir “Komiser amca” vardır. Rahmetli Hulusi Kentmen’in babacan komiser tiplemesi boşuna
çıkmamıştı.
Polisin “imajı” galiba 27 Mayıs 1960 öncesinde hükümetin polisi gençlere karşı kanundışı bir
biçimde kullanmasıyla değişti. 1960’ların sonlarında “toplum polisi” de bu değişime büyük katkılarda
bulundu.
O yıllarda da işkenceci polisler vardı. Parmaksız Hamdi’nin yaptığı işkenceler yazılmıştır. Ancak
genel olarak polislerin durumu halkın gözünde farklıydı.
Zaman zaman biber gazı püskürtseler, su sıksalar, coplasalar da, bazıları işkence yapsa da, sayıları
100 binleri bulan polisler de işgüçlerini satmaktan başka çaresi bulunmayan, çok uzun saatlerle görev
yapmak zorunda kalan emekçilerdir. Hayatları zordur; büyük stres altında yaşarlar. Terör örgütünün
hedefidirler.
Polislerin örgütlenmeleri, hem haklarını korumalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunacaktır;
hem de işkence gibi kanundışı emirlere direnme güçlerini artıracaktır.
Bu süreçte 1980 öncesinin Pol‐Der ve Pol‐Bir’ini hatırlamakta yarar var.
POL‐DER’in (Polis Derneği) tüzüğünde amaç maddesi şöyleydi:
“M.2/a) Üyelerinin hukukî haklarının tanınması ve sorunmasını sağlamak. (b) Üyeler arasında
yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. (c) Üyelerin meslekî bilgilerini attırmak için konferanslar
tertip etmek. (d) Üyelerin fikrî, bedenî, manevî, sosyal ve kültürel gelişmelerine, maddî, manevî ve
sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yardım edecek her türlü teşebbüs ve faaliyetlerde öncülük yapmak.
(e) Üyelerin istirahatlerini temin için lokaller açmak, sportif faaliyetler için salonlar açmak. Yukarıda
belirtilen faaliyetlerin yürütülmesi için birer iç yönetmelik hazırlanır ve yurt çapında yayılmasını temin
için şube ve temsilciliklerle işbirliği yapılır.”
POL‐BİR’in (Polis Birliği Derneği) tüzüğünde amaç maddesi şöyleydi:
“M.2. Polis görevlisi, her rütbedeki meslek mensupları arasında birlik ve dayanışmayı
kuvvetlendirmek bütün emniyet mensuplarına mesleki, kültürel, hukuki ve sosyal yardımlarda
bulunmak, polis emeklileri ile dul ve yetimlerine sosyal yardımlarda bulunmak, ayrıca vazife şehidi
meslekdaşların dul ve yetimleri ile zarurete düşerek Derneğe başvuran bütün Emniyet mensuplarına
maddi manevi yardımlarda bulunmak, Türk Milleti ve Türk Devleti yararına çalışan Emniyet
mensuplarını her şartta korumak, Polis adını yüceltmek ve Polis‐vatandaş münasebetlerini en iyi
düzeye getirmek için faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin, mesleğin icrasında başarılarını arttırmak
amacı ile, gerek bedenen, gerekse fikren yetişebilmeleri ve yorgunluklarını giderebilmeleri için
lüzumlu yerleri, Türkiye’nin gerekli görülen mahallerinde açmak, tesisler kurmak, üyeleri için
seyahatler tertip etmek, sportif faaliyetlerde bulunmak, üyelerinin mesleki bilgilerini ve görgülerini
artırmak için seminerler, yarışmalar tertip etmek ve üyelerinin kurulacak kooperatifler vasıtası ile
mesken sahibi olmasını sağlamaktır.”
O günkü örgütlenmelerden bir de anı var: Sıtkı Öner, Halkın Polisi, Pol‐Der Anıları.
Umarım yeni girişim Pol‐Der ve Pol‐Bir’in hatalarını tekrarlamaz.

