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Hayrettin Ökçesiz 1953'te Aksaray'da doğdu. Aksaray
Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde
hukuk öğrenimi gördü. T.C. Adalet Bakanlığı'nın burslu
öğrencisi olarak Göttingen Üniversitesi'nde (Federal
Almanya Cumhuriyeti)
sorumluluk hukuku alanında
doktora yaptı. 1984’te Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim
Dalı’nda yardımcı doçent olarak göreve başladı. 1999’da
Akdeniz Üniversitesi’ne geçti ve burada profesör olarak
görevini sürdürdü. 2013 Eylül'ünde erken emekli oldu.
2005'ten kapatılıncaya değin (2015) Cumhuriyet Gazetesi
"Bilim Teknoloji" haftalık ekinde "Hukuk Politikası" adlı
köşe yazıları yazdı. Hukuk felsefesi ve sosyolojisi
alanlarında telif ve çeviri çalışmalar yaptı. “Argumentum
Aylık Hukuk Dergisi”nin 28. Sayısına kadar yazı işleri
sorumluluğunu üstlendi. "HFSA - Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi Arkivi”nin kurucusudur.
"Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri"
(1997), “Sivil İtaatsizlik” (1997) "Düşünce Özgürlüğü"
(1998), "Hukuk Devleti" (1998), başlıklı derlemeleri ve
HFSA’nın yirmi beş kitabını (1993 – 2012) yayıma
hazırladı. "İstanbul Barosu Çevresi Adli Yargı da
Yolsuzluk Araştırması" (2. Baskı, 2001), “Sivil İtaatsizlik”
(4. Baskı, 2011), “Hukuk Politikası’ndan” (2008),
“Düşündüşlem Deyişler” (2008), “Yüz Toprak Şiir” (2.
baskı, 2008), "Yanmak İçin Sırt Sırta" (Şiir, 2011), “Yıldız
Işığı Hakkı. Denemeler” (2011), “Üniversiteler Direnin! –
Bir Kassandra Çağrısı” (2012), "Sonbahara Eylem Kitabı
(1. İçkitap: Sivil İtaatsizlik Hakkı, 2. İçkitap: Flu(x)us VVII. Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı, 3. İçkitap:
Gezi Parkı'na Şiirler, 2013), "İlkbahara Eylem Kitabı" (1.
İçkitap: Uygar Direniş, 2. İçkitap Flu(x)us VIII. Bir Denizin
Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı, 3. İçkitap: Diren Gezi Parkı,

4. İçkitap: Düşünceli Şiirler, 2014), "Yaza Eylem Kitabı"
(1. İçkitap: Flu(x)us IX. Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç
Çakıltaşı, 2. İçkitap: Soma'ya Politik Zamanlı Şiirler, 3.
İçkitap: Kullan At Şiirler, 2014), "Kışa Eylem Kitabı" (1.
İçkitap: Flu(x)us X. Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç
Çakıltaşı, 2. İçkitap: Cızlavet, 3. İçkitap: Şifreli Şiirler
2015), "Eylemsözler" (1. İçkitap: Flu(x)us XII. Bir Denizin
Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı, 2. İçkitap: Motorlu Testere,
3. İçkitap: Tenin Gizi, 2015). “Yalın ve Yalnız”, Seçilmiş
Şiirler (haz: Cansever Eyüboğlu 2015), “Flu(x)us” XIII. Bir
Denizin Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı" (2015). “Adalet
Öfkelidir” (Şiir, 2015), "Yürek Kanaması" (Şiir, 2015),
“Flu(x)us” XIV.Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı"
(2015), "Gül Hüzün" (Şiir, 2015), "Özdeyişiirler " (1.
İçkitap: Flu(x)us XV. Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç
Çakıltaşı, 2. İçkitap: Dil Şifre. Şiir) 2015, "Özdeyişiirler/2"
(1. İçkitap: Flu(x)us XVI. Bir Denizin Kıyısından Bir Avuç
Çakıltaşı, 2. İçkitap: Camın Sırrı (Şiir) 2016,
"Özdeyişiirler/3" (1. İçkitap: Flu(x)us XVII. Bir Denizin
Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı, 2. İçkitap: Değil Sen (Şiir)
2016), "Özdeyişiirler/4" (1. İçkitap: Flu(x)us XVIII. Bir
Denizin Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı, 2. İçkitap: Elde Var
Şiir, 2016), "Özdeyişiirler/5" (1. İçkitap: Flu(x)us XIX. Bir
Denizin Kıyısından Bir Avuç Çakıltaşı, 2. İçkitap: Dil Altı
Sözcük, Şiir, 2016) başlıklı yapıtları bulunmaktadır.

SUNUŞ
"Özdeyişiirler"imi bundan böyle "e-kitap" olarak da
yayımlamayı düşünüyorum. Önceki kitaplarımı
zamanla bu alana taşıyacağız.
Bunun birden çok nedeni var: İlki, kitaplarımı
bedelsiz basacak yayınevi bulamıyorum. İkincisi, artık
cepten ödeyemiyorum. Üçüncüsü dağıtamıyorum.
Elbette birkaç bin adet basılmalarını, çürüyünceye
kadar okurların ellerine ayaklarına dolaşmalarını
isterdim muzipçe.
İşte her şey bildiğiniz gibi ve bildiğimiz gibi değil
hiçbir şey... Değişiyor, deviniyor, çürüyor, yeniden
hayat buluyor , yeni bir hayat buluyor belki...
Yenisinde buluşmak üzere!
Konyaaltı, Haziran 2016

Beni var eden kadına...

İÇİNDEKİLER
FLU(X)US XIX - BİR DENİZİN KIYISINDAN BİR
AVUÇ ÇAKILTAŞI /
DİL ALTI SÖZCÜK/

FLU(X)US XIX - BİR DENİZİN KIYISINDAN BİR
AVUÇ ÇAKILTAŞI

1.
Çalar saate on dört yıl sonra uyananlar, Günaydın!
Bazı şeyleri yeni duyuyor olmanız tabii ki normaldir.
Niye uyandınız, uykunuzu bari alsaydınız ya!
2.
Otobüslerde semer indirmek zorunludur, sevgili
eşekler!
3.
Bunlarınki, kendim için istiyorsam ne olayım
sevişmesi. Namaza durup secdede devam etmek böyle
birşey oluyor. Yalnız mihrap yanlış gibi.
4.
Bu da geçer yahu deyip, başkalarının hesabından
kendi hamamının namusunu kurtarmaya çalışan deve
kuşları, daha beter zalimlerdir. Biline!
5.
Bu da geçer yahu deyip, başkalarının hesabından
kendi hamamının namusunu kurtarmaya çalışan deve
kuşları, daha beter zalimlerdir. Biline!
6.
Sarayları saray yapan zindanlarıdır.
7.
Ne kendi, ne adamları diplomamız var diyorlar.
Susuyorlar, hem de uçan kuşa laf yetiştirirken. Bu şu

demektir: "Diploma miploma yok kardeşim!
Anlamıyor musun yahu? Kim indirecekse beni, gelsin
indirsin. Bir yere kaçtığım yok. Üstelik ben senden
daha fazlasını bekliyorum. Biliyorum ki, bu
isteklerimi de yerine getireceksin". Yanlış mı
yorumluyorum?
8.
Herşeyeiyigelenşeylerimizvardır.Hiçbirşeyeiyigelmey
enşeylervardır.Bazışeylereiyigelip,bazışeylereiyigelm
eyenşeylervardır.
9.
"Züğürt Tesellileri" diye bir kitap yazmanın artık vakti
geldi! Bu kitap da dahil tabii.
10.
Devlet erdoğanspor olmuş haberin yok tevekkel!
11.
Yanlış adama kızmak kadar yanlış bir şey
yapamazsınız.
12.
Birbirimizi sevebilseydik töreler olmazdı.
13.
Gizli demek, bilmemesi gereken kimseler var
demektir. Bildiklerinde derecesine göre, yok da
edilirler. Devlet sırrıysa, bu "kimseler" bir halktır.
14.

Çarpıcı olsun diye çarpıtmamalı!
15.
Haberden dolayı paylaşmıyorum bu resmi. Bu resim
hepimizin resmi. "Devlet"in, "Toplum"un, "Birey"in,
"İnsan"ın resmi. Özü, içi, derinlikleri böyle olmayan
herhangi birini bana söyleyebilir misiniz? Hukuksa
hukuk, yasaysa yasa, infazsa infaz ve başka her şey...
Farklı mıyız biz? Hangi devlet, hangi toplum farklı
gördüğünüzden? Değil, tabii ki! Öyleyse yapılacak
işler, yapmamız gerekenler çok farklı olacak. Bunları
bilip, isteyip başarmazsak bu resimlerle ve saldıkları
korkularla uyutulmamız, uyuşturulmamız olağan değil
mi? Burada göremediğiniz resmi hayal edebilirsiniz.
Işid'in ünlü infaz törenlerinden biriydi.
16.
Benim bildiğim, parlamentolar yasa yaparlar.
Parlamentoların görevi, yurttaşların gerçeği
bilmelerine olanak sağlayan yasaları da yapmaktır.
Gerçeği bilmek, bildirmek çoğunluk ilkesinin konusu
değildir. Aksini kabul edecek olursak bu bir
"Postmodern Ortaçağ"dır. Yeni katliamların kapısını
böyle aralarsınız. Siyaset her zaman çirkin olmak
zorunda mıdır?
17.
Saygı görmek, göstermek zatından olmalı, sıfatından
değil.
18.

Kendisiyle aynı sırada oturmuş bir yahudi sınıf
arkadaşı, onun diploması olmasaydı, öyle uydururdu
ki ruhunuz duymazdı, demiş. Yani diploması varmış.
Bu söz beni kuşkusuz ikna etti. Her iki durumu da
kanıtlıyor. Ancak hangisi yanlış olsa, öteki durum
insanı ciddi biçimde düşündürüyor. Diplomasının
varlığını ülkem adına çok arzu ediyorum.
19.
Yargı, önce doğruluk için değil, tartışmayı kesmek
için vardır. Yargıçların bağımsızlığı ve yansızlığı bu
yüzden, kararlarının isabetinden daha önemlidir. Bilge
ve bilgin olmaları tabii ki uzun vadede daha
belirleyicidir. Şimdi ülkemizin içine düştüğü kuburun
boyutlarını ve yoğunluğunu siz düşünün.
20.
Pis kapitalist, desem bana kızacak çok kimse var. Pis
kapitalizm, desem kapitalistler bile alkışlar.
Kapitalizm kapitalin siyasal amaçlarla kullanılmasının
bir kuramıdır. Kapitalist de bu çarkın içinde karar
düzeyinde olan bir kimsedir. Siyasal amaçların ve
sonuçlarının neler olduğunu gözü açılmamış sığırcık
yavrusu bile bugün çok iyi biliyor. Bunlarla kimse
açık açık övünecek durumda değil. Ancak içinden
övünenler epeyce kalabalık. İşte pis kapitalist deyince,
benim kendisini bildiğimi sanıveriyorlar..

21.
Bir ülke sürülmekten korkmayan yargıçlarını,
savcılarını yetiştiremediği sürece sürüm sürüm
sürünmeye müstahaktır.

22.
Burun kıvırmak için vardır kimine.
23.
Atatürk aşağılanmanın tüm nedenlerini, sonuçlarını
üstün bir karakter vasfıyla bertaraf ermek istedi. Bu
vasıfları bu toprakların toprak insanlarına yeniden
kazandırmak istedi. Bu başarı tüm zenginliklerden
daha değerliydi. Bu karakterin temsil ettiği değerlerin
insanlığın kurtuluş değerleri olduğunu biliyordu.
Atatürk Devrimi işte budur. Şimdi buralarda ruhunu
yitirmiş bir halkın çevresinde leş kargaları ve
sırtlanlar iştahla bekleşiyorlar. Yeniden
aşağılanmaların karanlık vadilerine sürükleniyoruz.
Almanya'nın aldığı karar bunun resmidir.
24.
Biz adam olma(lı)yız!
25.
Haklının, iyinin, güzelin, doğrunun güçsüzlüğü,
zulmü haklı yapar, güzel ve iyi gösterir, yalanı
gerçeğin tahtına oturtur. Bu üstün değerlerin
gereksindiği güç sendedir. Sen bu üstün değerlere bu
gücünü vermezsen, zalimler gelirler, onu senden zorla
alırlar. Bu zorbalık seni yoksul, cahil ve köle kılar.
Şimdi görüyor musun, ne denli önemli ve değerlisin?
26.
Batı kendi ölümcül hastalıklarını kendi düşünürleriyle,
sanatçılarıyla yenmeye çalıştı. Başaramadığı yerde

kendine ve tüm yeryüzüne dinmez acılar yaşattı. Bu
düşünürler, sanatçılar evrenseldiler. İnsanlığa birer
kurtarıcı gibi geldiler ve yaşadılar. Yaşamları
çileliydi. Irkçılığa, sömürüye, zulme hep baş
kaldırdılar. Batı kendini onların omuzlarında yükseltti.
Yücelmedi. Bu yüzden hep iki Batı vardır. Evrensel
Batı'yla, çirkin bir Batı... Atatürk Batı'ya bu Evrensel
Batı'yı öğretmeye çalıştı. Batı bunu çok iyi gördü.
Gıptayla O'nu Evrensel Batı'nın değerlerine kattı.
Bizim şimdi ve her zaman yapacağımız şey,
Atatürk'ün Batısı'yla ülkemizi özdeş kılmaktır. Çünkü
bu Öz her zaman Batı'ya Güneş'in doğduğu yerden
ışımıştır. Biz Çirkin Batı gibi olmayalım,
davranmayalım.
27.
Burada daha önce, biz özür dilemeyi, teşekkür etmeyi,
takdir etmeyi bilmeyiz demiştim. Bir şeyi
unutmuşum: Kapı kapamayı da bilmiyoruz.
28.
Üzülmeyin, böyle birini kıskananlar da öyle biri
olmalı, tabii ki!
29.
Onurunu yitireceğin pek çok yer vardır. Bulacağın yer
tektir.
30.
Bir ülkenin Başbakanı uluorta "Anayasa ne derse
desin" diye tümceler kuruyorsa ve kimse kılını
kıpırdatmıyorsa, o ülkenin başına taşlar yağsa yeridir.

31.
Namusları, şerefleri üstüne yemin ettikleri
birAnayasa'yı tanımıyorum diyen bir bakana, bir
başbakana, bir cumhurbaşkanına en ağır tahkir bile
kuş tüyü gibi hafif düşer, inanın yurttaşlar. Bunu
görene duyana ve kılını kıpırdatmayana en ağır sitem
bile az gelir, inanın yurttaşlar, varsanız, kullaşıp
köleleşmediyseniz eğer elbette!
32.
Bir komedyeni bir ülkenin seni keçibeceren yapıyor,
sen gidip o ülkenin başbakanından adalet
dileniyorsun. Bu muydu koskoca Türkiye
Cumhuriyeti! Bu millet daha neleri sineye çekecek?
Yoksa sizde namus şeref, milletinizde de mi yok
sanıyorsunuz? Büyük kazan geç kızar, kızınca geç
soğur. Korkulur derim, korkulur o zaman!
33.
İçinden çürüyene bir fiske yeter.
34.
İnandığım şeyleri bilmiyorum. Bildiğim şeylere
inanmıyorum.
35.
Bu kadar tehlikeyi göze alacaklar, sonra da sana senin
istediğin gibi bir anayasa yapacaklar, öyle mi? saf
mısın kardeşim?
36.

Bazen anlamı sonra çıkacak sözler vardır.
37.
Türkler kendilerine yakıştıramıyorlar. Yapsalardı
yaşayamazlardı utançtan. Böyle düşünüp
duyumsuyorlar. Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar,
İngilizler, İspanyollar, Ruslar kendilerine gururla
yakıştırdılar, yaptılar ve tınmadan yaşıyorlar. Bu
sırada kendilerine daha fazla ortak da arıyorlar,
utanmayan. Bıraksalar Türkler kendilerine yakışanı
yapacaklar. Bırakmıyorlar.
.

38.
Suçları işlememek için, işlemekten utanmak gerekir.
Gayrisi bekçi hırsız kovalamacasıdır.
39.
Anayasa'nın ikinci maddesinin bu ulusun kanıyla
yazıldığını, silmek için de yine onun kanını akıtmaları
gerektiğini çok iyi biliyorlar.
40.
Bir şeyi doğru dürüst bilmeye bir ömür yetmez. Onca
şeyi nasıl biliyorlar, anlamıyorum.
41.
Beş bine yakın facebook arkadaşımdan pek çoğu
hukukçu, bir kısmı hukuk hocası, bir kısmı başka
alanların hocası. Yani epeyce bir akademisyen,
sanatçı, filozof var aramızda. Yalnızca sesleri yok!
Utanç verici değil mi?

