
Pinar KöksaL. Siyasetçi bir aileden geliyor.
Babasi ibrahim R. çopuroglu,
Danistay Baskanvekilliginden emekli olmus.
Bu yönüyle siyaset ve bürokrat bir aileden
geliyor Pinar KöksaL. Ama biraz daha
köklerine inildiglnde, anne tarafinin da
sanatçi kimligi ortaya çikiyor. Zaten,
kendisinin de 100 kadar bestesi
var. Bunun 74'ü TRT tarafindan kabul
edilmis besteler. Hülya Aydinyer ile
Tugba Demiral, hayatini dolu dolu
yasamis ve toplumda gönüllü çalismalariyla
kabul görmüs Pinar Köksal'la çok naif,
çok içtenlikli ve insanlarimiza aile kurumuna
Iliskin mesajlar içeren bir söylesi yaptilar.
Begenlnize sunuyoruz...

Pinar hanim sizi biraz taniyabilir miyiz?
Adana'da dogdum. Babamin memuriyeti dolayisiyla

çocuklugum, ortaokul, lise yillanm Anadolu'yu
dolasarak geçti. Kayseri Lisesini bitirdim. Üniversite
yillarimda ailem Ankara'ya tasindi. Bir yil Dil Tarih
Cografya Fakültesi Felsefe Bölümünde okudum. Ailem
benim için Ankara'ya yerlesmisti. Ama ben Istanbul'da
Özel istanbul Eczacilik Yüksekokulunu bitirdim ve
eczaci olarak Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde ise
basladim. Bir yildan sonra kendi eczanemi açtim ve 12
yil meslegimi kendi eczanemde yürüttüm. Sonra diikkiln
sahibi ihtiyacim var diyerek dükkandan çikmami istedi.
Bu arada bir kizim vardi ikinci çocugumu dünyaya
getirmistim. Ben de 6 yil kadar isime ara verdim. Tabi
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is KADiNi VE BESTEKAR
74'ü TRT repertuarina geçmis tOO'ün

üzerinde beste sahibi olmasiyla sanatçi
kisiligi olan Pinar Köksal, 6 yil boyunca da
izleme kurulu üyeligi ve raportörlügü yapti.
Köksal, "izleme kurulu üyeligi teklifi bana
geldigi zaman, o yillarda cezaevleri çok
karisikti. F tipleri yeni kurulmustu,
Türkiye'deki bütün cezaevlerinde bir
huzursuzluk ve karisiklik vardi" tespitini
yapiyor.
evde bos oturamadim. O yillarda piyano dersleri almaya
basladim. Ve ilk bestelerimi o zaman yaptim. Alti yildan
sonra esim beraber çalismamiz için bana bir teklifle
bulundu. 20 yildir da fiilen Pet Holding bünyesindeyim.
Su anda Onursal Baskan Yardimcisiyim. Kizlarim
büyüdilleten sonra islerin büyük çogunlugunu onlara
devrettim. Daha çok kendi kurmus oldugumuz Köksal
Egitim Vakfiyla ilgileniyorum. Birçok yardim
derneklerinde üyeyim ve onlara destek olmaya
çalisiyorum. Ayrica alti yil kadar da Ceza ve
TutukevIeri Izleme Kurulu üyesi olarak görev yaptim.
Esim sirketlerimizin kurucusu ve Yönetim Kurulu
baskani. Köksal Egitim Vakfi Kurucular Kurulu
baskani. Kizlarim da sirketlerimizde Yönetim Kurulu
üyesi. Ikisi de iyi yetistiler, gelecekte hem is hayatimiz
ve hem de vakfimiz açisindan gözümüz arkada
kalmayacak

Tipki asker bir babamn oglunun asker olmaya
özenmesi gibi. Ailedeki isle ilgili statünüzö
dinledikten sonra klzlarlOlZlO da basanslOa
sasirmamak gerek. izleme kurullanndaki görevi size
teklif ettiklerinde, neler düsünerek bu görevi kabul
ettiniz?

Türkiye'de 2001 yilinda özel bir kanunla ilk Izleme
Kurullari olusturuldu. Beni zamanin Adalet Komisyonu
Baskani Ibrahim Demirci Bey bizzat arayarak bu teklifi
getirdi. Onur duydum. Hiç düsünmeden kabul ettim. O
yillarda ceza evleri çok karisikti. F Tipleri yeni
kurulmustu, olumsuzluk ve huzursuzluk vardi.
Sonradan çevremden çogu kisi bu görevi kabul ettigim
için aklin mi yok, dediler. Ama benim için kutsal bir
görevdi. Alti yil çok büyük bir keyifle ve özveriyle bu
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görevimi yaptim. Birileri için bir seyler yapabilmek
insana mutluluk veriyor.

Pinar hanim izleme kurullarinda ne gibi görevler
yaptiniz?

Göreve basladigim zaman Ankara ve ilçelerindeki
ceza evleri bizim sorumlulugumuzdaydi. Ankara
Numune hastanesi ve Adliye Sarayi'ndaki nezarethane
de dahil olmak üzere 22 cezaevini dolasiyorduk. Kolay
bir görev degildi. Ceza evlerini iki ayda bir ziyaret
etmemiz gerekiyordu. Beypazari, Nallihan,
Kizilcahamam, Bala, Haymana, Kalecik vs. gibi
çogunlugu Ankara disinda idi. Dolayisiyla da çok
zamanimizi aliyordu. Tek tek koguslara giriyor. oradaki
hükümlü ve tutuklularla görüsüyorduk. Yargi bizim
sorumlulugumuz disindaydi. Ceza evlerinin fiziki
sartlarinin düzeltilmesi konusundaki raporlarimizi,
hükümlü ve tutuklularin istek ve dileklerini Cumhuriyet
savciligi, Adalet Bakanligi ve gerekirse TBMM'ne
gönderiyorduk. Bütün Türkiye'den gelen raporlar
bakanlik bünyesinde toplaniyor ve bu dogrultuda gerekli
reformlar gerçeklestiriliyordu. Yillar içinde ceza
evlerinde çok büyük reformlar gerçeklesti. Bütün
bunlari bizzat yasayarak gördük. Hükümlü ve tutuklular
ceza evi personeli ve müdürleriyle büyük bir uyum
içerisindeydiler. Hemen hemen hiç disiplin cezasi
kalmamisti.

izleme kurulundaki raportörlük görevinizden
kendi isteginizle mi aynldiniz?

ilk dört yil için seçilmistik. Dört yildan sonra Adalet
Komisyonu Baskanligi ayni kurulu yeniden göreve
getirdi. Ben iki yil daha devam ettim. Fakat saglik
sonmlarim nedeniyle bu görevimden ayrilmak zorunda
kaldim. Bu sene tekrar Sincan izleme Kurullari için
teklifte bulundular. Ama üzülerek bu görevi de kabul
edemedim. Bundan sonra disaridan destek vermeye
devam edecegim. insallah HÜ-DER'le de isbirligi içinde
olacagiz. Ceza evlerinde görev yaparken bir sloganimiz
vardi: "Suç disarida, insan içeride." Bizim için onlar
insan olarak önemliydiler. Önemli olan ceza evinden
çiktiktan sonra bu kisilerin tekrar topluma
kazandirilmasidir.

Tabii ki, bu çok onur verici bir görev. Bu gururu
~'asamanin yaninda kurulda çalistiginiz dönemde
yasadiklariniz, içerde ve disan da sizi etkileyen
anilarinlZ var mi?

Ceza evlerinde çok güzel anilarim var. insallah bu
anilariim, bana gelen mektuplari bir kitap haline
getirmeyi düsünüyorum. Ölüm orucundaki bir
arkadasimizi bu eyleminden vazgeçirdim. O zaman F
Tipinde iki kisi ölüm orucundaydi. Bir tanesinin
gözlerinde bir isik görmüstüm. Onu bu oruçtan
vazgeçirebilecegimi düsündüm ve üç gece yatagimda
ona yazacagim mektubu planladim. Üçüncü giinün
sonunda Numune Hastanesi ziyaretimizde kendisini
orada gördüm. Vazgeçmisti... Yanina gidip. kendisine
mektup yazmayi düsündügÜmü, ölüm orucundan
vazgeçtigi için çok mutlu oldugumu söyledim. Bana o
kadar güzel güldü ki!... O gülüsü ömrüm boyunca
unutamam. Sonra bir istegi olup olmadigim sordum.
Benden vitamin ilaçlari istedi. Birkaç gün sonra
bayramdi. Bir bayram karti ile birlikte hemen o ilaçlari
hastaneye gönderdim. Daha sonra ceza evine döndü.
Kendisi de bana bayram hediyesi olarak bir bez üzerine
islenmis bayram tebrigini gönderdi. Çerçevelettim ve
hala odamda asili duruyor. Ceza evindeki müdürleri ve
psikologu kendisi için uyumlu ve olumlu bir kisi
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oldugunu söylediler. UZW1süre mektuplastik. Kendisine
hem maddi hem manevi olarak destek olmaya çalistim.
tik görüsmemizden dört yil sonra kendisini Adana'da
buldum. Ceza evinden çikmisti. O günkü bulusmamizi
da ömrüm boyunca unutamam. Hala da destegim
üzerinde... Diger ölüm orucundaki arkadasimiz
maalesefkurtulamadi. Çok üzüldüm. Ben ölümün
çözüm olduguna inanmiyorum. Bu tip olaylar; ölüm
oruçlari, intiharlar bcni derinden etkiliyor. inandigimiz
dava ugruna yasarak mücadele verelim. Yasamak çok
güzel... Tarindan her zaman hepimiz için saglikli ve
uzun ömür diliyorum. Ceza evindeki günler de gelip
geçer. Simdi sartlar gerçekten çok iyi. "Sabirla koruk,
helva olurmus." Ben ceza evindeki arkadaslarimiza
sabirlar diliyorum. "Yeter ki saglikli olalim. Hepimiz
insaniz. hepimiz bir gün bizi ceza evine götürecek
hatalar yapabiliriz. Önemli olan bu hatalarin
tekrarlanmamasi. .. Zaman her seyi hallediyor. Hayati
oldugu gibi kabul edebilmek de bir sanat ve mutluluk
kaynagi.

Su an izleme kurullarinda ne gibi degisiklikler
oldu?

Yeni izleme Kurulu Kanunu degisti. Üyeler arasinda
muhakkak bir kadinin olmasi sarti getirildi. Bu çok
önemli bir seydir. Çünkü kadin her seyden önce anne...
Bir de hukukçular disinda, tip mensuplarinin üyeler
arasinda olmasi da önemli. Onlarin da mesleklerinden
dolayi insanlara yaklasimi daha farkli ve daha sicak
oluyor. Hakimler ve savcilar mesleklerinden dolayi
daha çekingen olabiliyorlar. Ama degisik meslek
gruplari birbirlerini tamamliyor.
Benimle duygulanmi paylastiginiz için çok tesekkür
ederim. HÜ-DER'e gönülden basarilar diliyorum.

Pinar hanimin yanindan ayrilmadan önce
kendisinden bize laVlasiyla bestelerinden çalip
söylemesini rica ediyoruz. Pinar hanimda bizi
kirmayarak o duygu yüklü nagmelerinden fisildiyor.
Bestelerinde duygularini öyle güzel ifade ediyor ki,
bizleri adeta alip götürüyor bir yerlere.


