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(B u d ü n y a y a k a l p l a z ı m ...) 

 

Türkiye'nin çevre hareketi avukatlarının öncüleri arasında, Bergama'da siyanürle altın 

üreten şirkete karşı açtığı uluslararası davaların yanı sıra kamuoyunda ilgiyle 

karşılanan hukuk süreçlerinde imzası var… 

Çevre ve sivil itaatsizlik alanlarında yoğun temponun ardından karavanda yaşamayı 

seçti. 

 

Kendini tutarlı buluyor, bence biraz karışık ve ilginç ...  

İnatçı, tartışmacı, farklı bir renk, ses ve muhalif.  

Bazı konularda karşı karşıya geldik ama arkadaşlığımız sürüyor, sohbeti hoş.  

12 arkadaşıyla kendi hukuk bürosunda çalışıyordu ki... Bir durum değişikliği, ya da 

farklı bir derinlik... 60'a merdiven dayadığında bir dönüşüm yaşadı.  Ayın yarısı 

İzmir'de diğeri Karaburun'da, Ata'nın yanında, karavanda... 

 

- Senih nedir bu karavan muhabetti? 

- “Hukuk, mukuk... Yasama, yürütme, yargıyı birbirine geçirirseler, vidalarsalar ne halt 

olur, diktötör mü çıkar?” onu soracaksın sandım bana.  

-Ama yok. Böylesi harika, güzel, daha iyi bir giriş oldu. 

- Tam hedef! 

- 60 yaşıma kadar yeraltı örgütlerinin avukatlarıydım. Marksistim, Materyalistim. 

Zırlayıp dururken, 60 yaşımdan sonra bir kız bana öğretmenlik etti, hocalık etti diye 

spritualizmi, meditasyonu, Budha'yı, anasının gözünü keşfettim. Okumadığım kitap 

kalmadı, 20 bin sayfa notlarım var, her an bir iki kitap çıkarabilirim. 

- Çeyrek asırlık tanışıklık... severim seni , hırlaşsak, bağrışsak da... Sendeki değişim 

mi desek, dönüşüm mü desek, nasıl bir şey, inatçı Çerkez? 

- Şimdi burdan güzel bir hayat öyküsü fışkıracak... Bir hikaye anlatayım. İki Çerkez 

delikanlısı -arkadaş olur, akraba olur-; atın üzerinde bir uçurumun önüne 

geldiklerinde biri 'Var mısın atlamaya' dediğinde o iş biter, atlarlar. Ben de 

öyleyim...Bunların hepsi atlamaktır. Devlete bile… 

Hatta en son 11 ay 20 gün hapis cezası yediğimde, kızım mesaj çekti. 'Baba 40 yıldır 

devletle uğraşıyorsun, devlet seni bir türlü kıstıramıyordu. Şimdi oldu. Bunda bir 

gerçeklik duygusu bulman gerekir' diye.  

- Aktrist kızın Gupse mi dedi, ceza neden? 

- Evet...Ulan dedim, kızın zekasına bak, bayıldım... Altıncı firma Koza'yı sermaye 

piyasasında, borsada falan kücük düşürmek, basın açıklaması çok yapmak, yargıyı 

etkilemek... Halbuki ben yargıyı etkilemeye bayılırım işim bu.. Kravatımın rengine bile 

rol biçerim; O zaman şimdiki AKP-Fethullah Gülen çatışması olsaydı yırtardık belki 

ha ha …Yargıtay kesinleştirdi mahkumiyetimi. Neyse İnsan Hakları Mahkemesi'ne 

gittim, 197 sayfa dilekçe yazdım. 

-Yoo, bunu on sayfaya indir dediler. Ne yaptım biliyor musun? İlk 10 sayfayı burdum, 
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büktüm, sonuç yazdım. İmzamı attım . 187 sayfa da ekindedir, dedim. 

- Şaşırmadım... Gazetecilere yazdığın notlar, bilgilendirmeler de öyleydi. Dekoder 

lazım. Bu yöntemin de Çerkezlikle ilgisi var mı ? 

- Yok... Oğlak burcu meselesi. Ha ha…Ben bir hedefe kitlenirsem, para kazanabilirim, 

meşhur olabilirim, kilitlenirim aşık da olabilirim, o kadını alırım. 

- İddialı ve inatçı.. 

- Dayavı kaybedeceksem de orayı şişmanlatırım, çuval yaparım, klasörler yaparım, 

Ergenekon, Balyoz'da yaptıkları gibi.  

-Ya sonra ? 

- 1987 yılında -ben de kurucularından biriydim- Yeşiller Partisi’nde doğrudan 

demokrasi kavramı telaffuz edilirdi. Ancak şimdi görebiliyorum ki, Marksist dünya 

görüşünün yanına, böyle doğrudan demokrasi gibi kavramlara yönelmememiz ve 

merkezde insan kavramı ile yetinmemiz pek de doğru değil. Çernobiller oluyor, başka 

santraller patlıyor. Bu nedenle, zaten Kötülüklerin anası dediğim Devleti hizaya 

getirmede, sivil itaatsizlik girişimlerini, insanla doğanın yan yana ele alındığı bir yeşil 

siyasetin uzantısı olarak görüyor, böyle anlaşılmasını arzuluyorum. Ayrıca uzun bir 

süreçte bir kere solcu oluşumdaki krizi de  çözdüm bu yolla. Eskiden solculuğumun 

merkezine insanı koyuyordum, insancıl olmayı, Fransız Şair Anatole France gibi... 

‘’İnsanım, insancıl olmaktan uzak kalamam.’’ Marks da zaten bu şiir üstüne inşaasını 

anlatır. Kapitali yazar, Manifesto'yu yazar mesela... Sonradan yeşil hareket, Yeşiller 

Partisi kurucusu, çevrecilik, ABD, Avrupa , Rusya dolaşırken ;İnsan artı doğa atbaşı 

giderken 60 yaşıma geldiğimde 'ulan amma burada da ıskalamam var. ' dedim. 

-Neydi ıskaladığını fark ettiğin?  

- Kendimi... Her bir konuyu bencillik saymışım, oysa bencilik başka şey, öncelik 

başka. Önceliği kendine vermeli insan; karısından, sevgilisinden Atatürk'ten, 

Lenin'den çok... Onu gördüm. Keşke 44'ümde görseydim. Neden mi 44 ? İşte … 

- Yıllar sonra görmek, öğrenmek... 

- Olabiliyor... Daha çok hızlı tükenir bir adam olmaya gelmiştim. Kalp krizi 

geçirebilirim, falan.  

- La Haye’ de avukatlığını yaptığın hayvanlar yalnız kaldı desene... 

- O ilginçti bak. Bremen mızıkacıları gibi... Dava açtım hayvanlar adına. Horozlar, 

Yılanlar, babil bahçeleri  beni Avukat tutular diye .. Dedim ki, Jan Jack Rousseu’nun 

sözleşmesine dayanıyorsunuz ama sizin kütüğünüzde bir doğa sözleşmesi eksikliği 

var. Irak'ta savaşta bir çok insan yanında hayvanlar da ölüyor. Onlar da savaş 

istemiyor diye açtığım davamda Oğlum adalet divanına gittiğinde  bazı yargıçlar 

seninle benzer görüşteler diye oradan mesaj çekmişti ki hoş değil mi ? Hele şimdi 

Oranguton, Ayı üzerinden ‘’ İnsan olmayan Birey uluslar arası hukuk kavramı ‘’ 

çıkışına dikkatinizi  çekerim…  

 

- Gelelim Çevre meselesine, bu yolda epey emek verdin. Türkiye'de AKP iktidarıyla 
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birlikte çevre sorunları pıtrak gibi çıkmaya başladı. Işıklar içinde kalsın çevreci avukat 

Noyan Özkan arkadaşımız Anayasa referandumunda bunu görmüş, senin gibi 

düşünenleri, 'yetmez ama evet' diyecekleri uyarmıştı. Haklı da çıktı... 

- O dönemde 'yetmez ama evet' deyişimden pişmanlık duymuyorum. Güç merkezleri 

biraz dengelensin diye, Ülkenin en geri tabakaları hareketlenecektir bu da bazı yerleri 

rahatsız eder ama, Tarihi rahatlatır diyerek düşündümdü. O hareket, o tarihsel dönem 

için doğruydu. 

- Bence değil... Ya ortaya çıkan sonuçlar? Yargının bir yanında iktidar diğerinde 

cemaat. Çevre davlarını da etkiliyor. 

- Mesela Kenan Evrenin Darbe yargılanmasına ilişkin aptalca maptalca, lüzumsuz 

müzumsuz, dediler. Anayasa geçici 15. maddeyi kaldırdıklarında Türkiye'deki 

Savcının birinin Evren'le, Şahinkaya'yı çağıracağını biliyor muydum, biliyordum. Cılız 

mılız İddianame ile,  Bir ağır ceza mahkemesinin önüne atarlar mıydı bu iki herifi. 

Atarlardı. 

- Attılar da ne oldu? 

-Haa Herkes destek verseydi neler olurdu? 80 baronun, 80 bin avukatın umrunda 

olması lazımdı. O duruşmada bir tek Muğla Barosunun avukatı olarak kaldım sonuna 

kadar. Ya işte, sen, siz olsaydınız bu cılızlık olmayacaktı. Çağdaş Hukukçular 

Derneği Genel Başkanı geldi, Oğuzhan geldi, Ertuğrul geldi duruşmaya sonra . 20 

dakika sonra çekip gittiler; bi daha da gelmediler;  

- Haklıydılar. Çıkmadı zaten, yargıda yeni vesayet durumları, Anayasa referandumu 

sayesinde. 

- Bak çıkmadı başka şey... Masayı dört kişi tutsaydı, kaldırırlardı. Başka şey. Bütün 

dünyadan profesörler, gazeteciler gelecekti. O zaman bütün dünyanın darbeleri 

soruşturulacaktı. AKP şaşıracaktı, ben bu kadar olacağını düşünmemiştim 

diyecekti...Zaten AKP ‘ nin neden umurunda olsun ki ? 

- Olmadı ama... Bak karavanla başladık, daha oraya gelemedik... 

- Tamam işte. Ben bir yumurta bile pişiremeyen, hayatında hiçbir zaman yemek bile 

yapmamış bir adam olarak, avukatlık yapmaktan başka bir yeteneği olmayan bir 

adam olarak,  benim buraya gelemeyeceğimi iddia etti Hocam. 

- Düşündüm, haklı dedim, Ben hayatımda hiç bir iş yapmadım; pijamalarımı bile 

toplamadım. Annem, karım yaptı. Bunların bi garip olduğunu gördüm ve Ata’ya dedim 

ki, senin otelinde çok yer kaplıyorum,  Bir formül bulduk, Kocaeli'nden karavan aldık. 

Kalıyorum. Ne güzel? 

- Kaçış mıydı bu, ve yaşam biçimini değiştirdi mi? 

- Çok değiştirdi, çok... Kaçtı sözcüğü buraya uyar mı bilmiyorum. Burası ruhumun 

adaleti. 60 yaşına kadar gelen başka bi dünyam var, o dünyaya ilave  başka bir 

düzene geçmek. Kurgumla burada yaşıyorum. Buna karım, oğlum ve kızımın direniş 

yapmadıklarını gördüm isabetle. Ve bayıldım.Ya ne işin var senin orda demediler. 

'Ben Aksine, sana iyi gelecek, dediler, sadece üşütme. Bu yaklaşım çok görülmez. 

Farkındalık kavramı, HİÇ’ lik, meditasyon, regresyon kitapları okumaya başladım; 



1.Karaburunda karavanımda  sol ve  çevre’den sonra 3. Aşamamda dans pisti inşa ederken 
Cumhuriyet Gazetesi ege bölge Müdürü Serdar Kızık geldi ve bana sorular sordu ve yayımladı…. 

 

 

 

 

bunlar ne diyorlar filan diye. Mesela İncil yazan İsa'yla Budha arasındaki farka ilişkin 

okudum, bayıldım.  

- İncil yazan İsa fakir fukara çocuğu. Budha kralın oğlu, entelektüel farkları yüksek. 

Budha'nın cümleleri muhteşem, kaliteli, kültürü yüksek, gördüm... 

- Bu senin için ne anlam ifade etti? 

- Marksizmim içinde ya da tarihi materyalizm içinde yüzerken ıskaladığım nice taşlar 

olduğunu gösterdi. Ama ana kaynağa doğru gittikçe, Adem'in karısının Havva 

olduğunu zannediyordum, meğer Havva'dan evvel bir karısının olduğunu duydum. 

Lilith...Bu kadının terk edildiğini, Havva’ya geçildiğini gördüm ve bayıldım buna... 

Düşündüm. Mesela biz nerede ayrılıyoruz sağcılıkla?. Tamam onlar geride kalıyo, biz 

öndeyiz. Onlar  Yaradan diyor, başka türlü bir ahenk olmazzz. ‘diyorlar. Biz 'olur olur 

bal gibi olur; kendiliğinden oldu bu' diyoruz. En tepedeki kaynağa gidip, çok 

didişmenin hiç önemi yok; ister yaradan yapmış olsun, ister kendi kendini yapmış 

olsun... Mesele bir umutlanma hakkı var, onu öldürme. Şiddet yok tamam… 

- Hayat algın değişti yani?.. 

-Değişti, ama Şimdi seninle konuşurken zihnimi kullanıyorum. Çünkü Sen röportajda 

kullandırtıyorsun. Aslında  zihin çok kullanılmaz. Elimden geldiği kadar sözcükler 

üzerinden bakmıyorum artık.  Halbuki ben onun yerine, “bana böyle dedi ama bu 

dediği aslında söylemek istediği değil” diyorum.  Orayı seviyorum, önemsiyorum. Bir 

kadın bana 'Senin bu kıskançlığın salaklık yahu, sen delisin.' diyebilir . Sözcükleri 

ağzı söyler, kulağım duyar. Ama benim için bu diyalog, ağız, sözcük, kulak diyaloğu 

önemli değildir. Ben onun, onu söylemesine rağmen onun kalbinden, 'kıskanmana 

bayıldım' dediğini bulabilirim.  

- Eh ne diyeyim. 

- Valla Çok kendimciyim aslında; bu dönüşüm sırasında eskiden hani şişmiş 

balonlarımı azaltlamalara gittim, çöplerimi atıyorum... 

 

- Peki senin kalbin ne diyor, o sözcükleri, söylenenleri önemsemeden.  

 

Bu Dünyaya kalp lazım diye noktalasak ne dersin. 

 

- Harika olur derim ; B u  D ü n y a y a   k a l p    l a z ı m . 

 

17.2.Cumhuriyet Gazetesine laf atmışım; Bakınız! 

Av.Senih ÖZAY - Av.Eren İLHAN GÜNEY – Av.Cem  NEMUTLU 
1407 Sk. No:2 K:3 D:5 Alsancak İZMİR TÜRKİYE 

Tel:+90.232.4210092-94-95-96 (Pbx)  Faks:+90.232.4210115 

www.avsenihozay.com 
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CUMHURİYET GAZETESİNE 

       

30 yıllık bir avukat olarak üstelik bu işle uğraşan bir avukat olarak delireceğim;  

 

bu kadar arkaya dolanma-kıvırma olamaz. 

İnsanlar yörelerinde riskli maden istemiyorlar (Bergen Konferansı Madde 6/F) 

Yöre insanları bilim insanlarına riski soruyorlar, bilimcilerin çoğu risk var diyor. (bilimcilerin 

azı belli bir maaş alanlar, risk olmayabilir diyorlar.) TMMOB, Türk Tabibler Birliği, 

Üniversiteler risk var diyor.  

 

Danıştay’ın 6. Dairesi başkanı gazetelere insan en değerlidir diyor.  

 

Yargıtay Bergama Kararına arkadan dolanan bir başbakan ve bakanlar için tazminat kararı 

veriyor ve mahkeme kararına uyuyormuş gibi yapmayı hükmüne alıp suç tarif ediyor.  

 

Mahkemeye başvuruyorlar yer seçimi itibariyle Bergama’da siyanürlü altın madeni 

işletmesine geçit yok kararı alıyorlar. Karar kesinleşiyor.  

 

Haydala, yine arkaya dolanma, bakanlar kurulu gizli kararnamesi… bu gizli kararname 

aleyhine dava açıyoruz. Danıştay’dan yürütmeyi durdurma kararı alıyoruz.  

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuruyoruz. Tazminat bir yana AİHSözleşmesi 2-6-8-3 

maddelerinin ihlalini saptatıyoruz.  
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Hala sayfalar dolusu bu mahkeme kararlarından bazı kelimeleri alıp diyebiliyorlar ki; 

“Danıştay’ın kararından sonra maden iyileştirildi. (iki kuyu, bir siyanür ölçüm cihazı, bir hava 

ölçüm cihazı ve bir istinat duvarı ilavesi yapıldı) işte bu iyileşmeyi gösterir yeni bir ÇED raporu 

yapıp T.C.Çevre Bakanlığı ikna edilirse, izin alınırsa, madeni açarsınız diyebiliyor mahkemeler. 

DİYORLAR.  

Bu kadar olmaz, olamaz.  

Herkesi aptal sanıyorlar.  

Yemin ediyorum çok kişi yüce divanda yargılanır. Kendilerine zor avukat da bulurlar.  

651 köylü müvekkilim var iken bir rüzgarı ile 80 tanesi beni azil ettiği için köylüler buna 

sinirlenerek 1654 vekaletname ile bugün ayık, dik ayaktadırlar. Ve eğer hükümet madeni 

açmaya kalkar ise akıl almaz hukuk yollarlına başvurma kararındadırlar. Hiçbir başbakan 

bakanlar, ilgili valiler, bürokratlar suç duyurularından, tazminat davalarından, ayıplanmadan, 

seçimlerde oy kaybetmekten kurtulamayacaklardır.  

Bergamalı köylülerin avukatı  

Senih ÖZAY 

 


