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Bundan böyle bu sayfalarda, hukuk e ğitimi alıp, yaş ama hukukçu olarak
başladıkları halde başka alanlarda ün kazanm ış meslektaşlarımızla hukuk,
edebiyat, resim, heykel, gazetecilik, müzik üzerine özgün söyle şiler okuyacaksınız. Ş imdiye kadar hukukçu yönlerini bilmedi ğiniz ünlüleıle tanışacak;
doktorlar için söylenen "Tıbbıyeden her şey çıkar, arada bir de doktor"
deyiş inin hukukçular için de geçerliliğine inanacak, ünlü meslekta şlanmızla
övünç ve gurur duyacaks ınız.
Bu sayıda yayın kurulumuzun genç üyelerinden Av. Oya Günendi'nin,
deneyimli bir meslektaşımı z, ünlü müzisyen ilhan Şeşen le yaptığı söyle şiye
yer verdik
Gelecek say ıda Oya Günendinin kaleminden, heykeltraş - A vukat Merih
Sezen le yapı lan söyle şiye yer vereceğiz.
Söyle şilere ba şladığımı z günlerde, Istanbul'un eski konak, kö şk, kasr,
yalı ve sara ylarını yenileyerek kullan ima açan hukukçu olmakla birlikte ününü
başka alanda kazanmış Çelik Gülersoy'u kaybettik. Bu dizi söyle şilere rahmetli meslektaşımızla ba şlamamış olmanı n acısını yüreğimizde ta şıyor,
kendisine Tanndan rahmet, sevenlerine ve meslekta şlarımıza sabıriar ve

ÜNLÜ MÜZİSYEN
İLHAN ŞEŞEN

"Meselelere
avukat gibi bakmay ı unuttum,
şarkı olarak bak ıyorum"
Söyleşi ve Fotoğraflar
Oya GÜNEND İ
"Biraz kendinizden bahsede,
misiniz? Hangi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldunuz, kaç yılında?"
"İ stanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum, 1973 y ılı nda. Ama benim
Hukuk Fakültesi'nden mezun olmam
gerçekten her ki şinin başı na gelebilecek
biçimde olmad ı , girişim de öyle. Aslında
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bunu, Baro Dergisi'nde yay ımlanması
hoşuma gittiğ i için söylüyorum şu anda.
0 zamanlar üniversite giri ş sınavları nda, giriyordunuz ve kazand ıktan sonra, istediğ iniz bir çok fakülteye ön kay ıt
yaptı nyordunuz. Sonradan, kontenjanlar
düş meden, puan düş mesini bekliyorduk.
Düşmeyince beş e indiriyorlard ı , sonradan ikiye indirdiler. En sonunda, aral ık
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Artı k suç değ ildir herhalde de ğil mi, müayının sonlarına do ğru dediler ki, tek bir
ruru zamana çoktan u ğrad ı yani?"
fakültede ön kay ıt b ırakabilirsiniz. Puan"Evet tabi ki. Yani Hukuk Fadan giremedim ben üniversiteye. Ben de
kültesi'flde okuman ız bilinçli bir
baktı m, gazetecilik çok istiyordum, Hukuk Fakültesinde kontenjan aç ığı daha
tercih de ğildi..."
fazlaydı . Hangisini seçeyim, ne yapay ım
"Asla değildi."
Allah' ı m derken Hukuk Fakültesi'ne ön
"Peki okuldayken en çok
kay ıt b ıraktı m ve beklemeye ba şladım.
hangi dersi severdiniz?"
Puan hiç dü ş medi ve ben bir ay gittim
"Valla ben okulda hemen hemen bügeldim. Sonradan, onun ismini vermeyetün
dersleri sevdim. Hangisini sevmediyim, kalemde bir adam, bana bakt ı -öyle
ğ imi söylersem daha iyi
bir ay ben oraya gidip geolacak galiba. İ dare Hulince evrakla-dedi ki sen
kuku'nu hiç sevmedim,
Ben 6ı>r
çok istiyorsun galiba Huhiç yani, en küçük bir alakuk Fakültesi'ni... Asl ı nda
anarşiönğei»'z. kam olmad ı . Ticaret Huhiç istediğ im falan yoktu,
kuku'nu sevmedim. icra
ö*ı»sa'nın
yani bir fakülteye kapa ğı
İ flas'a bay ı l ı rdım. İlhan
dZv2>z22ıe şirı
alal ı m da ne olursa olsun
POSTACIOÖLU'ndan
durumuydu. Ama bir gün
ttunanısz
icra-iflas okumak!... S ı senin belgelerin hazı r mı
navda kağı da yedi-sekiz
dedi, ben de hazı r dedim.
sayfa doldururdum ama
Ve beni puan ım tutmadan
herhöıJğ/6ı>
bir yerde basit bir hata
Hukuk Fakültesi'ne kayşetı7o'e
yaptı k m ı , gaf derdi, silerdetti. Ondan sonra bana,
di bütün ka ğıdı ."
y>ıefr7meye
şubat tatiline bir hafta var,
"Fahiş hata yahiç u ğrama okula, okula
ıh4'a'cvyoiü'ı '7
ni..."
geldikten sonra da beni
tanıma dedi. Dolay ı sıyla
"Fahi ş hata da de ğil,
ben Hukuk Fakültesi'ne girdim, haziran
çok küçük bir hata. Ama sonradan biz
ayı nda mezun oldum; yani ben fiilen
öğreniyoruz ki o fahi ş hata, yani yuh!
Hukuk Fakültesi'nde üç buçuk sene okuTabi o zamanlar bundan da k ı rı l ı r m ı
dum. Bütün arkada şları mdan notları alderdik..."
dım, şubat tatilinde çal ıştım, haz ırland ım
"Neden avukatlık?"
falan, ben haziranda bitirdim.Yani ben
"Ben bağı ml ı olmayı sevmiyorum.
Hukuk Fakültesi'ne puans ı z girdim. MeHiçbir
zaman bağı ml ı olamadı m, çok
zun olduktan sonra avukatl ı k yaparken
denedim
ben, çok denedim, ba ğıml ı olarüyaları ma girmi ş ti zaman zaman, puanm.
Yani
birinin herhangi •bir emir
mad
ı
siz girniişim..."
veya komutası altı nda olmak sinirimi
'Vicdan meselesi yaptınız yabozuyor. Ben bu bak ı mdan biraz galiba
ni..."
anarş istim. Ama bu manada, yönetim
"Evet vicdan tabi. Alt ı senelik falan
biçimi olarak anarş izme de biraz inan ıyoavukatı m rüyama giriyor, ben mezun
rum. Çünkü bir insan ın öbürüne zarar ı
olamamışı m, belgemi geri al ıyorlar falan.
dokunamaz ki. Yani böyle bir şey doğa-
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da yok, doğa kurallannda yok benim
öldükten sonraya bir şeyler bırakma isteanlad ığım manadı Bir insanın öbürüne
ğidir."
zararı dokunamaz, dolay ı s ıyla herhangi
"Evet, sanatçılarda olan bir
bir şekilde yönetilmeye ihtiyac ı yoktur."
şey bu..."
"Yani hürriyet alanları belirli"Böyle bir egoist duygu. Evet önce o
dir ve birbirine karışmamalıdır."
var onlarda galiba. Hep egoist oluyorlar
"Evet, karışmaz, zaten normal bir ingaliba o bakı mdan. Belki böyle bir egosan da bunu birbirine asla karıştırmaz,
izm neticesinde benim i şim de şarkı
asla. Yani bu böyle bir nosyon, eğitimsiz
yapmak oldu."
edinilebilir mi onu bilmiyorum. Ama
"Çok iyi olmuş."
benim bakış açı m tamamen budur. Onun
"Sağol. Avukatken, ortak oldu ğum
için böyle biri bana bir şey söylesin, git
bir
arkadaşım vard ı mesela. Çok çarpışuradan şunu yap, bunu bilmem ne yap
bir gün bir şarkı yapmıştım, belki
cı
ydı,
desın, ben bunlara hep... Belki de özel
de o albume giren şarkılardan bir taneyeteneklerim olduğu içindir. Yani şarkı
siydi, şimdi hatı rlam ıyorum, avukatl ı k
yapma diye bir özel yetene ğim var besıras ında. Evde yaptım geldim, dedim ki
nim. Özel dediğim de o."
ya Cihan dedim, bir şarkı yaptım dün
"Yaratıcılık yani...
gece, çok güzel galiba ya dedim. Bana
"Yaratmak demeyelim
sinirlendi, ya b ırak şimdi ya
n'olur. Ama şarkı yapmak
burada i şleri yapacağız falan.
gibi bir yeteneğim var, dola_oçuJ7J ,t'
Yani ben o dönemde de böyle
yıs ıyla beni bu da zorlam ış
pek havaiydim. Hacze falan
'tutut6*
olabilir. Şarkı yapan da çok
gittiğimde, böyle fotoğraflara
İ»Ç5Wİfl
fazla insan yok. Bu durumda
falan bakardım, sonra ne bilebelirli bir başarıyı yakalayim yani işte... Avukatın ac ı dıktan sonra -ki ben de bunu
masız olması lazım, bu asla
6ı>eğöz
kabul etmek zorundayım, ben
eleştiri değil. Avukat, bütün
belirli bir başarıyı yakaladımduygulardan sıyrı lacak, heponu irdeledikten sonra geri dönüp bakt ısinden. Tek hedefi aldığı i şi filan... Buğımda evet öyle görüyorum."
rada şimdi ukalalık etmeyeyim özellikle
bir avukata kar şı . Yani dolayı sıyla bu
"Okul yıllarında da şarkı yapar
vardı
."
mıydınız ya da yine yaratma diyeceğim ama..."
"Peki yeri gelmişken, hukukun
müziğinize ilham verdiği
"Tabi, tabi yapard ım... Olsun olsun
anlar
oldu mu?"
di ye b ilirs in iz
"Olmaz m ı... Ben eğer hukuk okuma"Yani yaratma sanc ısı duyar
saydım
böyle olamazdım, kesinlikle. Yamıydınız, avukatlık yaparken?"
ni
ben
hukuk
okumasayd ım şimdi bu
"Ben onu sürekli duyuyorum, samimi
olamazdım, ba
şka bir hayat yaşıyor olasöylüyorum bunu. Çocukken de duyarcaktım
ben
hukuk
okumasaydı m, kesin.
dım. Bir şeyler yapmak, bir şeyler üretHukuk
ba
şka
bir
şey
belki. iddia ediyo-.
mek... Hep böyle bir şey yapay ım, bir şey
rum
ki,
bir
insanın
bünyesini
rahatlatt ıran
yapayım... Belki de bu, içgüdüsel olarak,
bir eğitim. Şöyle: Düşünemiyorum ondan
TBB Dergisi, Say ı 48. 2003
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"Belki de üniversitelerdeki
başka ... Yani hukuk e ğitimi alan bir insa(hukuk
fakülteleri dışındaki) hunın hayata bamba ş ka bir biçimde baktı kuk eğitimi daha da genişletilğı na inanıyorum ve sadece ben de ğil, her
meli..."
hukuk eğ itimi alan insan ı n böyle olduğitimiğuna inanı yorum. Tabi ki hukuk e
"Evet geni ş letilmeli. Neden, çünkü
nin iyiliğine bağlı olarak, ona meraka
hukukta en çok ö ğretilen ş ey, yani benim
bağl ı olarak biraz oranlar ı deği şebilir,
kafama kaz ınan genel prensip şu: Her
şka aç ı lardan bakaeşit değ ildir. Ama kesinlikle di ğer inşeye dönüp dönüp ba
sanlardan -doktorlar, şunlar bunlar da
ı
dan,
bu aç ıdan... Çünkü
bilmek. 0 aç
ıda
bir
yap
şka
bakmaya.
Oradan baktı dahil olmak üzere- bamba
mecburuz geniş
yorum.
Sanki
hukuk
bilolduğuna inan ı
ğı nda öyle görünüyor, buradan bakt ığınmeyen insanlarda, hukuk bilen insanlar,
da öyle değ il. Yani görecelik kavram ı nı
geniş bilmiyorlar"
mümkün olduğ u kadar aza indiren bir
eğitim. İndirip indirip alt ında görecelik
"Bir röportajınızda "Müzik hakalmayan bir gerçe ğ e ulaşı rsınız."
yatı n fonu, günlük ya ş am içinde
hayatı n fonu olan bir ba şka sa"Tümden gelim yapt ırıyor yanat yok." demişsiniz. 0
ni..."
zaman hukuk hakk ında
"Evet, bir do ğruya ulaşı 'Bana çat aYal
-şimdi yeri gelmişkenyoruz.
Dolay ı sıyla hukuk esa,ii/at son uniiz
bir ş ey söyleyebilir miitimi
ile
bu nosyonu insanlağ
ama sta: 8»na
siniz? Yani hukuk da
ra verebilirsek, bir çok ba,ş4'a buşartş
hayatın kendisi mi
kımdan bakmak görüş hasle(nesne-fon ilişkisi baöne
tini insanlara verebilirsek o
kımından), yani müzik
oı 'ağ aştonıın
zaman şu gerçekleşir: Çok
fonsa ... ?"
basite indirgeyerek bir örnek
muya2i bı.'nan
"Evet tabi ki doğru. Yani
vereyim ben bu konuda. Yani
muyo'ıiğiW
im
için
üzerinde düşünmediğ
sinirlenmiyorum da art ı k. Fasoızı/arğe4tl
tereddüt ettim. Ş imdi şöyle
kat insanların niye böyle yapben6o)le
bir şey var, şeyden korkuyotığı nı (geniş açıdan bakmasoızi/aı ' aŞkın
rum. Ça ğı mızda filozof olmasını) anlayamıyorum. Ş immak yanlış bir şey ondan
di, yolda yürüyorum bir arkakorkuyorum. Onlar ı da (kada
şımla, karşı dan da diyelim
nunları) insanlar koymu ştur. Yani bu
bir kadı n geliyor, sarı şapka takmış, kı rböyle olsun, bu böyle olmaz biçimindem ızı pantolon giymi ş , mor dekolte bir
ki... Zaten olmaması gereken şeylerin
şey giymi ş geliyor, ayağı nda da diyelim
yazılmasın ı pek anlayamıyorum. Onlar
ki kocaman sabolar var kal ın. Yanımdaki
zaten olmamal ı ki... Yani bu bak ımdan
arkadaşım, şuna bak nas ı l giyinmi ş derbakı yorum kanunlara, böyle bir bak ışı m
se, bu bana batıyor. Yani şimdi senin
da var kanun kitaplar ı na. Ama bu öyle
bak ış açından onun ne biçim giyindi ği...
bir kısı rdöngü ki, bu bak ışı bana veren
Bu mevzu bile değ il. 0 zaman ben, onun
aynı zamanda hukuk e ğitimi. Belki de
bakımından şunları, şunlan, şunları düherkesin belirli bir hukuk e ğitiminden
şündükten sonra, böyle şeyler için, öyle
gerek..
ı
geçip öyle salinmas
düş ünmekten vazgeçiyorum. Ne diyorum
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ben, belki dışarı çıkmak zorundad ı r ve
evinde bir tek sarı şapkası , mor bluzu,
kırmızı pantolonu kalmıştır."
"Empati kuruyorsunuz yani.
Bunu sağlıyor o zaman hukuk."
"Evet bunu sağl ıyor, bu çok çok çok
önemli. Bu, bir çok şeyi sağlar. Bu biçimde bakmamak bir çok şeyi sağlamaz.
Bir kere vakit kaybı dır, ona bakıp da onu
konuşmak... Öncelikle bu. Vakit kayb ıdır, kelime kaybıd ır. Gereksiz bir...
an' ın, yaşam ın saptırılması adeta.."
"Yaşamdan kopmak..."
"Hatta kopmak adeta. Dolayısıyla bana bunu hukuk verdi. Önceden böyle
değildim. Ben de ne biçim giyinmi ş derdim garip gelenlere gençli ğin de cehaleti
içinde... Ş imdi asla öyle yapm ıyorum.
Hukuk veriyor bunu."
"idealist oldu ğunuzu okudum, avukatlık yaparken de idealist miydiniz?"
"İdealisttim. Onun için bir çok şey
kaybettim. Yani şimdi ben burada, avukatken de idealisıtim derken di ğer avukatlara da ayı p etmek istemiyorum. Çünkü benim de hataları m olmadı mı ... Öyle
hatıraları m var ki, yahu ben böyle yapTBB Dergisi. Say ı 48, 2003

ilhon ŞEŞ EN
mayacağı m deyip de üç
sene sonra aynı şeyi yaptığım. Benim de böyle
şeylerim var yani."
"Hata
insana
mahsus..."
"Yani mekanizma içinde, şunu çok net söylüyorum, yakın çevreme
karşı herhangi bir sorumluluğum olmasayd ı
ben daha cesur olurdum.
Daha cesur ve daha idealist olurdum."
"Toplumda ya şamak, beşer bir varlık olmak sorumluluk getirir.."
"Kesinlikle. Yani her şeyden önce
meydana getirdi ğim çocuklanma olan
sorumluluğum var. Yani onları beslemek
ve onları bu yanl ış olduğuna inandığım
bazı şeylerin de bulunduğu düzene, doğru hazırlamak. Yani ben, düzen tümden
yanlış asla demiyorum. Ben idealistim.
Ama insan içinde idealist oluyor da bazen uygulayamayabiliyor. Benim de başı ma geldi öyle şeyler . Hepimiz idealistiz yani."
"Avukatlığı bırakmaya nasıl
karar verdiniz? Aniden mi, yoksa
mesleği biraz icra ederim sonra
müziğe dönerim diye düşünmüş
müydünüz?.?"
"Hayır. Hukuku bitirdikten sonra benim tek amacım vardı, çok iyi bir avukat
olmak. Tek amac ım buydu —ki bunu on
sene gerçekleştirdim- on sene yapt ım
bunu. Çok iyi avukattan anladığınız mana nedir onu bilemiyorum ama şudur;
benim mesela bazen, yapt ığım bazı şeyler müvekkilimin menfaatine olmad ı .
Mesela onlar bana iyi avukatl ık geliyor.
Gidiyorum hacze mevzu öyle de ğil,
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kadar da yalan söyleyemem. Yani seni
mevzu bana anlatı ldığı gibi değil, bunu
ben on beş gün içinde ç ı karırı m, hakime
görüyorum ve mevzunun öyle olmad ığıde rü ş vet veririm sen hiç merak etme
na inanı yorum. Ama benim, avukat oladiye asla demedim ve ben o tutuklu i şlerak, oradaki mevzu ne olursa olsun, mürin hemen hemen hepsinden azledildim,
vekkilimin menfaati do ğrultusunda i şlem
hepsinden hatta. Yani sonunda olmad ı,
yapmam lazım. Bak ı yorum ama, müvekazlettiler beni. Ne yapal ım, bir başka akilim söyledi ğ i kadar hakl ı değil. Ama o
vukat tuttular ve takip ettim o i ş leri, altı davay ı aldı m, yürüttüm yürütebildi ğim
yedi aydan önce ç ı kamadı lar."
kadar, kaybettim tabi ki. Burada dedim
vicdanınız rahatsa
ki yalnız, bu olmaz karde ş im, yani bunu
"Sizin
söyledim. Benim idealizmim, avukatl ıkbence iyi avukattınıZ."
taki vazgeçemediğ im idealizmim bu...
0 kadar rahat ki. Tabi ornekler oldu
Zaten hep ceza avukat ı olmak isterdim
mesleğı mde, on sene yaptı m bunu. Mesben
leğimin ilk y ı lları nda birine bir iyilik
insanla birebir..."
yapmışı m, yedinci senesinde gelip bana,
biliyor musunuz İlhan Bey
"Birebir. E ğer inan ırsam
birinin suçlu olmad ığı na, onusiz bana böyle yapm ıştı nı z,
'ZIW41É
ş imdi ben böyle böyle oldum
sonuna kadar savunmak isdedikleri oldu, çok oldu. Boterdim. Hayat tesadüflerden
<g'eveze 6%şanma davaları nda çok titiz
ibaret. Ben lisede de böyle
tU
ş7'4,11,
davrand ı m. Bütün davalanmarkadaşları ma sahip çıkarda titiz davrand ım ama maadı m. Hatta bana çok denmi ş,ta/6ı
>nı
2o'e
lesef haks ı z yere kaybetti ğim
tir, sen avukatı m ısı n onlann
davalar da oldu. Ceza davakardeşim diye. Yani ş imdi hiç' SiiSifla Z '
sı nda bir laf söyledim, o lafı
ben bakı yorum, benim ideasöyledi hakim yaz k ı zım diye,
lizmimden k ınldığım noktayazm
ış , bambaş ka bir ifade ç ıkı yanl
ış
ı
rıllar oldu. Ama idealizmimden asla k
yor; ben bunu demedim efendim bilmem
madığım noktalar şunlardı, şuydu daha
ne falan ama kim dinler onu kim dindoğrusu, bir tek şuydu, orada hiç k ırmaler... Dolay ısı yla bu noktalardan da avudı m idealizmimi. Tutuklu davalarda, takatl ık zor bir meslek."
tukluyla cezaevinde görü ştüğümde, mev"Neden b ıraktınız?"
zu nedir ne de ğildir diye d ışarıdan araşktan,
bütün
verileri
kendime
göre
tı rd ı
"Çünkü bizim çocuklar ı srar ettiler,
toplad ı ktan sonra, ben b ı-r hakim olsam .Gokhan la Burhan. Tamamen o ya, ben
ona nasıl b ı r karar verecegı mı geçını rd ım
asla bırakmazd ı m avukatl ığı ."
akl ı mdan ve o karar sonucu ne olur diye
"Çok büyük co ş kuyla anlat,sorunca, orada ona derdim ki, sen burayo5t ı1Lz o yüzden merak ettim,
dan altı-yedi ay kadar ç ı kamazsın. Tam
öyle bir küslük falan görünmüdoğ ruyu söylerdim, tam do ğruyu... Ve
yor çünkü..."
bunu şunun için yapard ı m; o buna al ış"Asla yok, asla yok, hiç olur mu ne
sı n, o biraz suçlu, o burada kalacak. Ama
küslüğ ü, mesleğime hiç küs de ğilim. Ben
olabilir, suçlu olabilir, yaln ız bilsin germesleğime bayıl ıyorum."
çeğ i, o da bilsin diye yapard ım bir. Ha bu
bir idealizm derdi. İkincisi yalan, yani bu
94
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"Biraz da, yakından ilgili olsat, bilmem neye satarsan sat, eğer yaşıduğunuz telif hakkı ile ilgili dilyorsan veya mirasç ı ların yaşıyorsa, şiir
şüncelerinizi öğrenmek isterim,
sonradan değerlenmi şse, o senin veya
Barlarda seslendirilen şarkılarımirasçı ları nı n oluyor. Direkt yani... Hafta
nızdan da telif hakkı alınması,
ş iiri satın alana hiçbir şey vermeme haksizin için olumlu bir uygulama
km falanda oluyor. 0 derece ba ğlamış lar
mı ? Çünkü barlarda şarkılarınıinsana telifi, o derece..."
zın söylenmesi, eski şarkıların"Peki incelemeyi dü şünür
izin gündemde kalmas ını sağlı- müsünüzr'
yor, reklamınız da oluyor. Yani
"Benim için zor... Kitap bile okuyabu uygulama iyi mi kötü mü
sizm ıyorum. Ben ancak binleri bana bir şey
ce?"
anlatırsa ha ha ha deyip öğreniyorum."
"Bakı n, bir hukukçu olarak, bu soru"Mutlaka hukuki sorunlarınız
nuzu çok sert karşı layabilirim. Şimdi, bu
oluyordur.;.»
telif konusunu ben de çok
"Oluyor."
Oeıpetİer/
fazla araştırm ış değilim, sarııimi söylüyorum. Yani belki
"Madalyonun diğer
çok basit olarak, bir hukukçu
tarafında olmak nasıl
etmeo'en
olarak bile telifin ne olduğubir şey, yani müvekkil
nu tam olarak söyleyemiyo-o7j7ı/ürö
olarak avukatınızdan
rum ingilizce bilmedi ğim
beklentileriniz
neler
için... Bu asl ı nda sizin bana
oluyor?."
OeıÇet/eıre
vurduğ unuz bir tokat; ben
"Valla şöyle... Biliyorum
niye bunu incelemeyip de
,Söfl/fl
bir kere, mevzuyu biliyorum,
böyle takke veriyorum buranereye kadar gideceğini bilida, net bir cevap vereniiyoyorum."
6i7eŞ/Şey/er
rum, ben de iyi incelemedim.
"iş te özellikle onun
Ama telif konusunda, AmeriaŞğZtık
için sordum..."
kan Hukuku incelenirse, öyle
"Evet. Ve bu eğer bir itahmin ediyorum kafam ızdadamsa
direkt
olarak
beni ilgilendiriyor
ki bazı kavramlar netleş ecek. Çünkü uymesela.
Ama
mevzuyu
biliyorum, yani
gulamaya bakı yorum, mesela Amerinereye
gider,
şimdi
buniar
bunu yaptı da
ka'da şöyle bir kural var: Siz bir şiir yazne
oldu...
Mevzuyu
bildi
ğim için, hem
dınız ve o şiiri sizin yazd ığı nı z kesin. Ve
rahatım hem rahatsızı m. Ama ben
o ş iiri biri beğendi, onu bana yüz liraya
mevzuyu biliyorum derken, genel hatlaversene dedi. Acayip ihtiyacı nız var, yüz
rıyla
diyorum. Ş u anda şunu söyleyeyim,
liraya ona sattı nı z. Ondan sonra aradan
ben
mesle
ğini yapan, takip eden biri debir sene geçti, iki sene geçti, şiir müthiş
ğilim.
Sadece
mesleğ im avukatl ık."
yankı uyand ı rd ı ve büyük paralar kazandı rdı o adama. Sizin imzanı z var, ben
"Ama bir hukuk nosyonunuz
var..."
sattım şiir onundur diye. Ona rağmen
koruyor sizi. Ona rağmen diyor ki, ona
"Nosyon kald ı, o da azalarak kaldı.
(şiiri yazana) vereceksin. Sen istedi ğin
Ancak depreşildi ğinde böyle ç ı kıyor.
kadar, ihtiyacı na dayanarak, yüz liraya
Size samimi söylüyorum, hayat ın içinde
ES
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kötü bir umut asla görmüyorum. Dolay ıyaş arken meselelere, art ı k bir avukat olası yla ben Türkiye'yi... bakar ı m bakarım
rak bakmay ı unuttum, o unutuluyor.
deniz kenarı na giderim bakanm... Bir
'Tabi çok doğal."
çok şeyi denizden alg ılamak laz ım. De"Çok doğal. Şimdi her şeye şarkı olaniz kirlendiyse bir yerde... Zaten
rak bakı yorum, çok sinir bir şey , o da
mevzuyu buraya getirecektim erken z ıpçok sinir bir şey."
ladı m... Bir yerde deniz varsa ve o kirliyil,
tabi
buradan
"Bence değ
se, ben artı k, orada hukuk uygulan ıyor
öyle görünüyor."
mudur, öbürü bilmem ne oluyor mudur,
onun hakları yeniyor mudur, ne olacak
"Tamam, çok iyi."
bizim bu ekonomik du"Klasik bir soruyla
rum diye dü şünemem,
bitireyim son olarak.
Ş>_yğS owü
ben bunlan dü şünemem.
Türkiye'nin dün yadatsiyü e 0
Bir yerde deniz varsa ve
ki durumunu nas ıl
»uiüı4
ıt
ıtoröt/d
deniz muazzam bir nimetten
y
görüyorsunuz? istese her bak ımdan ve bu
şŞ/ün,yorfl7uOüt
diğiniz aç ıdan cenimet, böyle bu şekilde
66ü2 tılmem ne
vapla ya bilirsiniz."
içine ayak dahi
oİ4yormuofr onun kirletilip
"Bana çok ciddi sorusokulamaz hale getirildiy»etnyeoğ'0t
lar sordunuz ama siz. Base, ben Türkiye'nin dünya
na hep, bu şarkıyı kime
mua'ııc ne o/aazt
üzerindeki yerinin, bir
yazdınız, orada aş k onun
M*, tü' etonoınit kere iyi olduğundan söz
muydu bunun muydu gibi
edemem. Bu gerçek. Bedurum
sorular geldi, ben böyle
nim bir prensibim vard ı r.
sorulara al ışkın değilim...
Gerçekleri kabul etmeden
bir
hücre
ıklı
Ben sağl
doğrulara var ılamaz. Gerolarak görmüyorum. Yani gioballikten
çeklerse, insanı n sadece kendi bildi ği
falan söz ediyoruz, zaten bu normal, bu
şeyler değildir, asla de ğildir. Dolayısıyla
çok önceden olmal ıydı . Ama ileti şim
bu bir gerçek. Nedir o gerçek, denizin
olmadığı için, ancak yürüme h ızıyla inkirliliği mi, hayı r, gerçek olan o de ğil.
sanlar birbirlerine ulaştırılabildiği için bu
Gerçek olan şu: Denizleri kirletilmi ş bir
geç kaldı . Yalnı z bu arada, birbirlerine
ş ka mevzulara geçmek yanl ışülkede ba
ılar.
yapt
işler
ış
insanlar
yanl
ula
şırken
tı r, denizi temizlemeden."
Dünyanı n durumu odur yani. Bu arada
"Temelden halledlimeli yabazı yerler, hücreler bozulmad ı ama bazı
ni.:."
hücreler bozuldu. Bozulan hücreler geldi
"Evet, denizi tenüzlemeden öbür taTürkiye'ye. Ş imdi, bozulan hücrenin soraflara
geçemeyiz. Gerçek olan budur."
nu ur. Ortadoğ u, dünyada bir urdur. Fa"Şimdi yapılan yüzeysel, uzun
kat işte bu Türkiye uzantısı ... Türkiye'ye
vadeli olmayan çözümler, suyun
hakikaten kolay kolay bir şey olmaz, ben
de buna inan ıyorum, çünkü bizler vanz • yüzünü ş öyle bir almaktan ibaret
yani..."
burada. Bu nedenle, yani gördü ğüm insanlardan söz ediyorum. Onlar öyle çok
"Evet, hala öyle. Benim ölçüm budur.
kötü bir ş ey istemiyorlar, hayı r, genelde
istedikleri kadar ekonomi iyiye gitti de-
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sinler, gidiyor desinler... Do ğru... Gidiyor da. Ama hiçbir şey ifade etmiyor ki.
Hapishanedeyiz, Özgür de ğiliz ki biz. Üç
tarafımı z denizle çevrili ve kirli, biz hapishanedeyiz. Bir bu. İki, işin dünyayla
Türkiye aras ındaki ilişkileri bakımından... Dünya buna izin vermez. Ve buna
izin vermemekte hakl ıdır. Kocaman bir
bölgesi, baya büyük bir bölgesi rahats ızsa, dünya buna izin vermez. Buna izin
vermeyen dünya, doğ ru bir biçimde mi
izin vermiyor onu bilmem, oralara karış mam. Bana ne o lıaklıymış , bu haksızm ış ... Türkiye'de denizler temizlenmeden hiçbir şey olmaz. Yani oradan
sonra ancak yapılaşmaya s ıçrayabiliriz,
ondan sonra yapılaşma gelir. Yaşayacağımız yer yatağımı z, yürüyeceğ imiz yol...
Ondan sonra o gelir. Onlar hallolduktan
sonra, biz insan mıyız değil miyiz, şimdi
ne yapmalıyı z diye ancak o zaman dü şünebiliriz. Nedir durum diye o zaman düşünebiliriz."

İ lbon Ş EŞ EN

"Şimdi anlam bulmuştur ama
cümle..."
"0 zaman bulmuş da, ya biz aram ızda
dalgamı zı geçiyorduk gençlik şeyi işte.
Ama o zaman edilmiş bir lafı şimdi hatırlı yorsam zaten beni o zaman etkilemiş
demektir. Veya çok tekrar edilmi ş olduğundan... Umut geveze bir kuş tur kalbimizde hiç susmaz, yani bu da bir gerçek."
"Olmalı da, bu da insan olmanın özelliği..."
"Gerçek. Yani umudun aç ılımı şu:
Umut yoksa ölümle e şdeğer, aynı gibi
yani. Dolayı sıyla umutsuzum diyemiyorum. Umutsuzsan iş in ne burada derler
adama değ il mi?... Yani umutsuzum diyemiyörum asla.

"Umutlu musunuz?"
"Valla bir şey söyleyim mi? Bizim bir
ilkokul hocamız vardı . Türkçe dersinde
çok güzel bir şey söylerdi: "Umut geveze
bir kuş tur kalbimizde hiç susmaz." Biz o
zaman Kör Pakize ile dalga geçerdik.
Hatta Kör Pakize —tabi art ık bildiğimiz
için ne diyeceğ ini, hemen hemen her
ders söylerdi- ba
şladı mı böyle bir şeye
kızıp da, umut geveze bir ku ştur da kalbimizde hiç susmaz da... diye. Biraz şey
bir kadındı , otoriter değildi, deli gözüyle
bakardık biz ona."
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