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Biraz kendinizden bahseder
misiniz? Hangi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldunuz, kaç yılında?
Çocukluğumda, ilkokulda bir
iki sene Fransız okuluna gittim.
Fransızca'yı bu kadar biliyorum.
Daha sonra Fransa'ya gittim tabi...
Daha sonra ilkokulu bir Türk okulunda okudum. Ortaokulu askeri

meslekte, Deniz Harp Okulu'nda
okudum. Sonrasında tam mezun
olmaya kısa bir süre kala ayr ılmak
durumunda kaldım. 38 olayları
falan filan... Hukuk Fakültesi'ne
1939 y ılında girdim; fakülteden
1943'te mezun oldum. Bütün hocalar genellikle Almanya'dan gelmi şti. Çok iyi bir düzeyde hukuk tahsili yapılabiliyordu; şimdiyi bilmiyorum. Sonra yurt d ışına gittim,
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deniz hukuku ihtisas ı için uğraştım.
Çok ilginç bir şey söyleyeceğim
size. Şimdiki Türkiye'de her şeyin
paraya döndüğü bir dönemde belki tuhaf kaçar ama, mezun olduktan sonra tam ayrılırken, kaleme,
benim için kaç para sarfettiler diye
sordum. "Siz bilmiyor musunuz"
dediler. "Dört sene, beşer liradan
yirmi lira." dediler. Bu benim akl ıma takıldı. Dedim ki, bu ülkede
ben yabancı öğretim üyelerinden
çok üst düzeyde bir hukuk ihtisas ı
yaptım. Sonradan düşünüyorum
bunu... Benim bu devlete borcum
var dedim. Bu benim aklıma girdi.
Fransa'ya gittim, deniz hukuk ihtisası yapmaya çalıştım, doktora
kurlarına devam ettim. Fakat hiç
aklımdan ç ıkmıyordu. Nihayet
bitirdik geldik Istanbul'a. Dil biliyorum, yabancı şirketler var; avukat oldum. Birden aklıma bu geldi,
ben bunu ödeyece ğim, dedim. Geldim hemen; evvela Devlet Deniz
Yollan'na, ondan sonra Hazine'ye
dilekçe vererek ba şvurdum. İkisi
birden kabul etti. Yalmz, Hazine'
nin galiba personel ihtiyac ı varnuş;
Muhakemat Müdürü de çok efendi
bir adamdı, benim de dil mil bilen
bir adam olduğumu görünce herhalde kaçırmak istemedi. Dedi ki
Evladım burası üniversite gibidir,
her türlü dava var burada; yaln
ız
boşanma davası yok, çünkü Hazine evli değ
il." Belki bugün boşanmaya da ihtiyaç vardır... Çok da
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sempatik davrandı; "Tek bir şey
var. Onu da söyleyece ğim. En
yüksek derecede devlet memurunun aldığı maaşı ve emeklilik
maaşını alabilirsin."dedi "Ailenle
beraber, hastanelerde bedava bak ın devlet tarafından
lırsın, ilaçları
verilir ve en yüksek derecede devrlet memurunun aldığı maaşı alı
sın." diye devam etti. Zaten benim
gözüm parada da de ğildi. Neyse
ildi, on sene böyle gitti.
fena değ
On sene geçince başladı ... Silahı
dayayan maaşını artırdı; sözü geçen kendi ekibinin parasını artırdı
artırdı artırdı ... Biz hep kald ık.
Yani şimdi Hazine avukatlar ı o
kadar müşkül durumdad ırlar ki...
Bir kere, en yüksek derecede devlet memurunun maaşını almıyorlar,
yani bir müsteşann ya da yüksek
derecede bir subay ın falan aldığı
parayı almıyorlar maalesef. Ben
bir üst çavu ş maaşı alıyorum. Hakimler, savcılar aynı işi görüyorlar
Hazine avukatlarıyla. Çünkü biz
haftada kırk elli davaya
giriyorduk, keşifler vardı; koş oraya koş buraya, zor işti yani. Peki
kardeşim neden ben bir müdde-i
umumi yani savcı kadar para almayayım; neden onun çok altında...
Neden bir hakim kadar almayalım? Tabi Türkiye Barolar Birli ği
Yönetim Kurulu'nda oldu ğum zamanlarda henüz bu derecede aşağıda değildi. Biz aynidıktan sonra
oldu. Şimdi bu vesileyle Türkiye
Barolar Birliği Başkanı'na ricada
bulunuyorum: Bu husustaki den-

söyleş i
gesizliği düzeltmek bak ımmdan
ban yapılacak iş ler olabilir, talep
ediyorum dolaylı sesle...
Neden hukuk okudunuz?
Hukuk okumak bilinçli bir tercih
miydi?
Hayır; arkadaşları m, mimarlık
iyidir, hukuk iyidir dediler. Dört
arkadaş girdik; onlar b ıraktı, ben
bitirdim. Fakat hiç can ım sıkılmı yor; çünkü hukuk hayat ın ta kendisi. Yani ya ş amanm ta kendisi; insanları bütün halleriyle ölçmek,
biçmek durumunda kal ıyorsunuz
ve insanları tanı mak, davalar ını
halletmek için birincil derecede gereklidir. Bu, ya şayan bir ortamın
içerisinde ya ş amaya çal ışmak
demektir. Bu, benim için hayatta
çok iyi bir ş ey oldu. Nitekim, kendi
mesleğim içerisinde Hazine avukatı olmama rağmen -yani çok i şimiz
vardı - genel kurullarda oylar ını
verdiler; Türkiye Barolar Birli ği'
nde çal ışma olanağı buldum. 0 zamanın ş artlan içindeki toplumsal
savaşıma da katkıda bulunduğurnu
zannediyorum; olabildi ğince tabi.
Fincana bırakmıyorlar ba ştan aşağı . Fakat memnunum, bu benim
mesleki çalışma yöntemim. Ama,
bunun yanında, ben hep iki i şi beraber yaptı m. Ders verdim; evvela
Beyoğlu Ticaret Lisesi'nde ticaret
hukuku dersi verdim. Daha sonra
Galatasaray Lisesi Ticaret Bölümü'nde ticaret hukuku dersi verdim. Tatbilci Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda uygarlık tarihi dersi
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verdim. Epey sene, be şer sene oldu bunların hepsi. Oradan, Güzel
Sanatlar Fakültesi'ne devredildik.
Yalnız, 12 Eylül dolayısı yla ismimiz
silinmiş. İşimizi istediğimiz gibi
devam ettirme olanağını bize vernca Çağdaş
mediler. Oradan da çıkı
Yaşamı Destekleme Derne ği'nde,
burslu çocuklara cumartesi, pazar
günleri ders verdim; bu benim için
çok önemli.
Bu kadar yoğunluğun arasında heykel ile nası l tanıştınız?
Bu aynlık baş ka bir şeyi yapmaya sevketti. Hiç durmadan bir
ş ey yapmak... 0 okulda oldu ğuma
göre, etrafı ma baktım, benim için
en uygun olan ş ey heykeldi. Ondan sonra üç dört tane sergi açt ım
ve böylece kaynaştı m. Bugün, ben
1919 do ğumlu olduğum için, artık
bihakkm iş i yavaşlatabilirim, diye
düş ündüm ve neticede öyle yap ıyorum.
Peki hukuk ile heykelt ıraşlık
arasında bir bağ kurdunuz mu?
Biraz önce söylediniz ya, hukuk
ölçmek biçmek, insan tanımaktır
diye... Biraz yakı n buldum da...
Sen o kadar güzel söyledin ki
sayın meslektaşım... Çünkü heykel
de -benim yaptığı m türde, ben
insanları yapıyorum- üç bu ğutlu
baic abilmek demektir. Örne ğin
karşımdaki insanı n görmediğim
kulağının arkasını biliyorum ben.
Çünkü üç bu ğutlu bakmak olas ılığını buluyorum. İnsanın dışma baTBB Dergisi, Say ı 49, 2003 225
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karken içini de buluyorsunuz. Ve
heykel ola ğanüstü bir şeydir.
Onunla çok sevişiyorum şimdi.
Peki okulda, Hukuk Fakültesi'nde okurken...
Hayır, hiç böyle bir şey yoktu.
Bu yaratıcılı k... Hiç yaratma
sancısı duydunuz mu o zamanlar?
Şiir yazı yordum, eskiden şiir
yazıyordum.
Öyle mi? Ben kurcalad ıkça çıkıyor meziyetleriniz...
Lisedeyken yaz ıyordum, Ses
Dergisi'nde ç ıkıyordu. İşte, yani
insan tükenmiyor, kestirmesi bu.
Ben tahmin ediyorum ki, kendinizi
zorlamadan, bir parça, yapabilir
miyim, bir denesem diye bakt ığımz
zaman muhakkak yap ıyorsunuz.
Daha aç ıkça bir şey söyleyeyim:
Ben Fransızca biliyorum; Fransa'da
olsam ve işsiz kalsam, bu halimle
bir lokantada garson olsam, biliyorum ki bir ay sonra şef garson olurum, iki ay sonra da orada yönetici
falan olurum. Yani insan buna
güvenmeli; onun için s ırtı hiçbir
zaman yere gelmez.
Avukatlığı bıraktınız m ı?
Avukatı m hala.
Öyle mi?
Hayı r avukatlığı bıraktım, yalnı zca Baro'da kayıtlı avukatım.
Fakat -baş ka türlü anlaşılmasmı istemediğ im için söylemek istemiyorum- art ık mahkemelerde, bu
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söyleşi
kargaşalık içerisinde dava takip etmek istemiyorum. Yoruldun mu,
diyeceksiniz... Yorgunluk de ğil;
istediğim hukukun oluşmadığını
gördüm.
Peki önceki zamanlarda nas ıldı; yani avukatlığı icra ettiğiniz
zamanlarda nasıldı mesleğin durumu?
Önceki zamanlarda, aksak ama
yürür vaziyetteydi. Şimdi gördüğüm kadarıyla, aksak bile değildir
demek gerekiyor. Fazla bir şey
söylemeyeyim. Artık, belki de yorgunum, bıraktım.
Bırakmayaca ğı m tek bir şey
var. inandığım, haktan yana, sömürünün karşı smda, el ele, sevgiyle beraber ya şamaktan yana yapacağım savaşı , her yerde her an
yapmaya hazırım ve yapmaktayım.
Peki, bu açı dan baktığınızda,
dünyada Türkiye'nin durumunu
nası l görüyorsunuz?
Şimdi bana politika yapt ırıyorsun. Yasak değ il politika yapmak...
Korkum yok ama yalnız şöyle bir
şey söyleyeyim: Yabancı ülkelerin,
Amerika'nın vs.'nin yapış muamelesi, bugün bana, benim şahsıma
yapılmış olsa ağzım burnunu kırarım. Şunu demek istiyorum: Türkiye'nin gururunu k ırıcı birtakım
olaylar gözümüzün önünde cereyan ediyor; Türkiye'ye af dilemek,
falan filan tekliflerinde bulunuluyor. Buna katiyen tahammül edemem. Yani, bir kenara çekilip de

söyleşi.
ben emekli oldum, diyemem.
Elimden geldiğ ince, imzayla, yazıyla, her türlü sava şımla buna karşı koyarım.

Hakl ı s ınız; bulundu ğumuz
zamanda, politika konusu, iç aç ıcı
konuş malara izin vermiyor. 0
halde tekrar heykele dönelim. En
çok hangi materyalle çal ışmayı seviyorsunuz?
Ben toprakla
çalışıyorum. Yani
çamurla çal ışıyorum.
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zamanda ve hiç de yorulmamacasma bunu devam ettirdim.
Ne zamana kadar?
Bundan iki yı l öncesine kadar.
Yani hareket yaptım... Fakat şimdi
artı k buna devam etmeme adaleler
müsaade etmiyor. Şöyle bir şey;
süratle söyleyeyim. 1935 y ılında
Güneş Genç Takımı'nda, Istanbul'
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dım. İki sene üst
üste, 1935 y ılında,
İstanbul şampiyonu olduk. Taksim Stadyumu'nda
kutlamayı yaptık.
Askeri mektebe
girdim; subay ım
dedi ki: "Spor yapanlar bir ad ım
ileri." Ben hemen
göğsümü kaldırarak ileri ç ıktı m.
Futbol oynamışım
çünkü; Türkiye'de
futbol çok önemli
bir şey. Adam:
"N'aptın sen?" dedi. "Futbol oynadım efendim." dedim. "Hem şerim
burada futbol geçmez!" dedi.
Bizim futbol kariyeri bitti. Ondan
sonra bizi dörder be şer s ıraya
koydu, ko şturdu. Birinci ve ikinci
gelenleri, ayırdı, ayırdı... Altı yedi
kişiyi ayırdı ; "Siz atletizm yapacaksınız." dedi. Ben meğer sprintermiş im, yüz metreciymişim. Nereden bileceğim, futbolda koşarken

Hukuk hayatın ta
kendisi. Yani ya şaman ın
ta kendisi; insanlar ı
bütün halleriyle
Neden?
ölçmek, biçmek
Çünkü elimde,
durumunda
istediklerim çok
daha iyi bir şekilkal ıyorsunuz ve
de ortaya çıkabiliinsanları tan ımak,
yor. Yani, sert bir
davaların ı halletmek
cismi yontarak
için birincil derecede
çahşırken, ben bu
kadar hAkim degereklidir. Bu, ya şayan
ğilim. Parmaklabir ortamı n içerisinde
nın hAkim oluyor,
yaşamaya çal ışmak
onun için böyle
demektir.
çalışmayı daha
çok seviyorum.
Ben, meziyetlerinizin bu kadarla kalmadığını biliyorum. Bir
de sporcu yan ı mz var sizin. Biraz
bahseder misiniz?
Bu konuşmalarımı z, hukukla ilgili, hayatla ilgili bir noktaya kadar
geldi. Ş unu söylemek istiyorum:
Hep hayatta iki iş yaptığımi söyledim ama hep de spor yaptım aynı
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topa çabuk yeti şiyordum ama...
Askeri mektepler takımına girdik.
istanbul takımına girdik. 100, 200,
400 m. koş uyorduk. Ondan sonra,
sırasıyla, nasıl söyleyeyim, on iki
yaşmda tenis oynamaya başlamıştım spor olarak. Ama bunlar mUsabaka sporu olarak. Ondan sonra
yelken yanşlanna katıldmı bir iki
sene... Denizaltı balık avcısıyım.
Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün
vasıtasıyla kayak yapma imlĞnı
buldum. Bir kayak ö ğretim kursundan belgem var.
Eskrimde ödülleriniz var...
İnternet'te hemen ç ıluyorsunuz.
Evet, sonra uzun vadeli atletizmi falan bırakı
nca eskrime vurdum
işi. 1940 senesinde eskrime ba şladı m. 1941 senesinde Türkiye Tecrübesizler Kılıç Şampiyonu oldum.
1942 senesinde Milli Takım'a girdim. 1959 senesine kadar Milli Takım'da kaldım. Beş dünya birinciliginin yanında, bir de olimpiyata
iş tirak ettim.
Şimdi bunları şey için söylemiyorum; bunlar olmayacak şeyler
değil. Normal insanın gücü bunları n hepsine yeter ve yorulmadan
da iş in altmdan kalkar. Söylemek
istediğim buydu.
Yani, istemeyi bilmek önemli...
Yalnı z, tabi vücudunu buna
hazır bulundurmak lazım. İnsan ne
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söyleş i
kadar spor yaparsa, o kadar atik
ve çevik olur, bana göre.
Şimdi yaşland ık. YÜrümem
zorlaşıyordu. Yürürken nefesimin
kesilece ğini gördüm, anlad ım;
Çünkü seksen dört ya şınday ım.
Yeni bir yol buldum. Arka balkona
bir kondüsyon bisikleti aldı
m. Her
gün kondüsyon bisikletiyle dokuz
dakika çahşıyorum. Şimdi daha iyiyim.
"Sağlam kafa, sağlam vücutta
bulunur." sözünün en büyük delillerinden birisiniz diyebiliriz...
Onu bilmiyorum, sağlam kafa
olup olmadığını bilmiyorum ama
normaldir. Artık bundan sonrası
genç kuşaklarm. Yanlar ındayım,
önlerindeyim, arkalar ınday ım.
Fakat yeter ki, benim söyledi ğim
gibi, bir insanm insan tarafından
sömürülmesi ve alaşağı edilmesi
söz konusu olmasm. Buna, başkasının sırtı
na basarak yukarı çıkma
gibi bir olaya, katiyen karşıyım.
Haktan, hukuktan bahsediyoruz. Belki de Hukuk Fakültesi'
nden mezun olduğum için böyle oldum, bilmiyorum; zannetmem.
Burada, bu savaşı ma devam ediyorum; askere bile alsalar giderim.
Bu, işin şakasıydı. Teşekkür ederim.
Türkiye Barolar Birli ği adına
ben çok teşekkür ederim.

