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Av. Hazar Can Kıpçak 
Adres: Kalabak Mah. 3275 Sk. 

No:34 Urla/İZMİR 
İzmir Baro Sicil: 14382 

Tel: 0506 410 3400 
E-Mail: hkipcak@hotmail.com 

Av. Ahu Tahmilci 
Adres:Mansuroğlu Mah. 288/3 Sk. No:3 

Selvili 2 Apt. Kat:1 D:2 Bayraklı/İZMİR 
İzmir Baro Sicil: 13005 

Tel: 0232 441 8299 – 0535 618 3948 
E-Mail: ahutahmilci@hotmail.com  

Av. Osman Betal Özay 
Adres:Abide-i Hürriyet Cad. 

No.154/4 Şişli – İstanbul 
İstanbul Baro Sicil No : 31480 

Tel: 0212 225 8673 
  

 
 

Av. Nart Atik 

Adres:Şehit Polis Fethi Sekin 
Cad. No:2D:301 Bayraklı/İZMİR 

İzmir Baro Sicil: 10341 
Tel: 0505 308 3377 

E-Mail: nart@nartatik.com 

 

Av. Senih Özay 
Adres: Cumhuriyet Bulv. No:285/1 Gül Apt. 

D.1 Alsancak/Konak/İZMİR 
İzmir Baro Sicil : 1741 

Tel:0532 656 0809 
Tel: 0232 421 0094-95-96 

E-Mail: avsenih@gmail.com 

Av. Nefne Gül ATİK 
Adres:Adalet Mah. Manas Bulvarı 

No:39 K:34 No:3408 FolkartTowers 
Bayraklı/İZMİR 

İzmir Baro Sicil: 13265 
Tel: 05059826665 

E-Mail: nefne@nefneatik.av.tr 
 

Av. Ensar Aktürk 
Adres: Manavkuyu Mah. 

Yüzbaşı İbrahim Hakkı Cad. 
No:46/1 B Blok K:1 D:2 

Bayraklı /İzmir 
İzmir Baro Sicil:15605 

Tel: 0538 696 9405 

Mail: ensarakturk@gmail.com 

 

Av. Birkan Sonkaya 
Adres:Buca Koop. Mah. 1412 Sk. 

No:10 K:6 D:14 Buca/İZMİR 
İzmir Baro Sicil: 15041 

Tel: 0506 924 1464 
Mail:birkansonkaya35@hotmail.com 

Av.Mehmet Seçilmiş 
Adres: 288/6 Sk. No:6/4 Yücel 
Yılmaz A Blok Bayraklı/İzmir 

İzmir Baro Sicil:9955 
Tel:0532 646 75 46 

Mail: 
mehmetsecilmis@hotmail.com 

Av.Fatih Emirhan Berber 
Adres:288/6 Sk. No:6/4 Yücel Yılmaz A 

Blok Bayraklı/İzmir 
İzmir Baro Sicil:16097 

Tel:0316578069 

Av. Mustafa Batuhan Çelik 
Adres: 288/6 Sk. No:6/4 Yücel 
Yılmaz A Blok Bayraklı/İzmir 

İzmir Baro Sicil:15743 
Tel: 0554 441 48 40 

 

Av. Anıl Kayışoğlu 
Adres: Cumhuriyet Bulv. 
No:285/1 Gül Apt. D.1 

Alsancak/Konak/İZMİR 
Tel:0552 576 35 58 

Mail:anilkayisoglu@gmail.com 
 

Stj.Av.Hilal Elbüken 
Adres: Cumhuriyet Bulv. No:285/1 Gül Apt. 

D.1 Alsancak/Konak/İZMİR 
Tel:0554 301 73 63 

Mail: hilalelbukenn@gmail.com 

Stj.Av. Ege Dilik 
Tel:0545 898 7766 

İzmir Baro Sicil :16044 
Adres: Cumhuriyet Bulv. No:285/1 

Gül Apt. D.1 
Alsancak/Konak/İZMİR 

Mail :egedilik@gmail.com 

 

 

                        

Avukat            

(Nuri Boran/Gökhan Ayverdi/Erkan Şimşek/Dalyan Kan/Pervin Ugan/Ekrem Parmak/Fatma 

Sakarya/) 

Dostlar, 

Yeni yıl;  

Yanlış  trenle, iyi istasyona gibi… belki, 

Bireysel; sağlık,  para (Artık yanlış adreslerden doğru yerlere gelsin gayrı...) , aşk, iyi şeyler 

getirsin. 

Tel:0532
Tel:0532
Tel:0552
Tel:0554
Tel:0545
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Toplumsal-Evrensel; Demokrasi, Barış, Özgürlük, Refah (çocukların açlıktan ölmediği, suyu 

olan bir Afrika, Aid’ siz bir Afrika, GDO suz topraklar, Foklara yaşam, hayvanlara  kıymayın,  Altın' ın 

değil, mesela patates' in birim değeri olduğu bir ekonomi sistemi …)   getirsin. 

Dileğimle…. 

 Senih Özay Avukat 

Bu yıl içimden kutlama gelmiyor…Sevgiler…  

Senih Özay Avukat 

………………………….. 

Senih Özay Avukat 

Bu yıl içimden kutlamak gelmiyor...kutlamıyorum... Çünkü madem onca yıl değişen bir şey 

olmadıysa   şu sıralar anlamı yok.. … Sevgiler… 

…………………………. 

…..Yıllardır hepinizin yeni yılını kutluyorum ama bu yıl içimden kutlamak 

gelmiyor...Dolayısıyla hiçbirinizin hiçbir şekilde yeni yılını kutlamıyorum... Çünkü madem onca yıl 

kutladık değişen bir şey olmadıysa yine kutlamanın  şu sıralar anlamı yok.. … Sevgiler… 

Senih Özay 

………………… 

Dostlar, 

Yeni yıl;  

Yanlış  trenle, iyi istasyona gibi… belki, 

Bireysel; sağlık,  para (Artık yanlış adreslerden doğru yerlere gelsin gayrı...) , aşk, iyi şeyler 

getirsin. 

Toplumsal-Evrensel; Demokrasi, Barış, Özgürlük, Refah (çocukların açlıktan ölmediği, suyu 

olan, Aid’ siz bir Afrika, GDO suz topraklar, Foklara yaşam, hayvanlara  kıymayın,  Altın' ın değil, 

mesela patates' in birim değeri olduğu bir ekonomi sistemi …)   getirsin. Dileğimle…. 

Senih Özay Avukat ‘’ 

2009 ‘ a girerken demişim bunları...  

Şimdi demiyorum ama;  bana biz demiştik denemez... O zaman  öyle  idi denmeliydi; 

bakılmalıydı... 

Hele bakın; 1997 yılbaşı kartıma bakalım; 
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YURTTAŞ-ÇERKES-CİNSELLİK- AVUKAT-PARA     

 

Yerel, Kamuoyu,Kayısı, 

Zonguldak,Anayasa,Kürt,Galatasaray,Birey,Hukuk,Gezegen,Dünya,İzmir, 

Kafkasya, İslam, Baro,Devlet,Evlilik,Çocuk,Ana,Baba,Kardeş,Zemheri,Parti,Zaman, 

Renk,Koku,Şiir,İşkence,Kir,Siyanür,Ordu,Polis,İşsizlik,DGM,Gazete,TV,Terör,Cezaevi,Galleria,Salihli,

Vicdan,Sivas, 

Din,Yeşil,Tarih,Opera,İnisiyatif,Büyü, Çimen, 

Ev,İşyeri,Bilgisayar,Savaş,Ölüm,Okul,Avrupa,Özfatura,Arkadaş kavramlarını arka  arkaya 

sıralayıvermiştim. 

 

Eveli yıl, BU YIL İYİ ŞEY DİLEMESEM  NASIL OLUR? 

demişim. 

 

Daha eveli yıldakini  unutmuşum.Ama  sanırım, ''İzmir Galleria mücadelesinin başını, 

ortasını aktarmıştım. 

 

Bu yıl, Tamamlanan yurttaş hareketlerinden söz etmek istiyordum. 

Altın, Santrallar, mahkeme kararları, mahkeme  dinlemeyen Bakanlar Kurulu kararları...  

 

Velhasıl   buralarda  bu işler  böyle  gidiyormuş.. 

Bu memleketin öbür taraflarına da inşaallah gelecek  yıla kadar ılıklık güzellik gelsinmiş.  

 

Hem duygularımı emeklerimi,  dostlarıma aktarmış oldum. (Belki hep beraber  herekete 

geçeceğiz.)  Hem de yılbaşı vesilesi ile sizleri  andım. 

 

Ben iyiyim. 

Yeni yılınızı kutlarım. Görüşmek üzere... 

Sevgiler. 

demişim…. 
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Sonraki yıl da  şöyle seslenmişim; 

Bu yılbaşını; Noel - moel  dinlerle filan  bağlantısının olmayışını , tüketim dünyası gününden 

ibaret olduğunu da tartışmayarak;(Aslında benim doğum günüm biliyormusunuz?  Bunun da  ilahi 

yanını unutturarak…|)  ilk kez ; Dünya, Türkiye, Çerkeslik, Devrimcilik, Ekoloji’yi de  ıskalayarak ; 

                       Bencilce ; 

                       Yaşlı ; iş, ev, aile, çok yakınlaşmamıza vurgumla geçiriyorum.   

                       Duyuruyorum… Sevgiler Dostlarım… 

Demişim.. 

Ama bu sefer ne diyeceğimi bilmiyorum… Sevgiler…      Senih Özay 

…………………. 

Dostlarım,  

2002 Yılı... Kim bilir nasıl geçecek? 

 Evrensel normlar yakalanamayıp büyük devletlerin normlarını evrensel norm sanıp 

yaşayıp geçecekmiyiz?  

 Ülkede halkın yeter artık deyip bir silkelenmesini ve işini, zanaatını, hakimliğini... 

çok iyi yapıp soruların çözülmeye başladığını görecekmiyiz? 

 İnsan hakları, çevre sorunları, Bergamalar, seller, çok şeyin çözülmesini isteyerek, 

iyi yeni yıllar dilerim. 

Senih ÖZAY   Avukat 

…………………………………… 

Sevgili dost, 

 

Bir de 2006 yılına bakalım değil mi? 

 

IMF estetik kılınmış ekonomisi, AB hukuk – siyaseti ile de olsa, 

 

Kalan boşlukta da karşılıklı direnmeler arasında, bakalım… 

İyi şeyler, sevgiler… 

Senih ÖZAY 
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……………………. 

                               

                Bu yılbaşını; Noel – moel dinlerle filan bağlantısının olmayışını, tüketim dünyası 

gününden ibaret olduğunu da tartışmayarak; (Aslında benim doğum günüm biliyor musunuz?  

Bunun da  ilahi yanını unutturarak…|)  ilk kez; Dünya, Türkiye, Çerkeslik, Devrimcilik, Ekoloji’yi de 

ıskalayarak; 

             

              Bencilce; 

              Oğlumla; avukat oğlumla; o İstanbul’da ve genç, ben İzmir’de ve yaşlı; iş, ev, aile, 

çok yakınlaşmamıza vurgumla geçiriyorum.   

              Duyuruyorum… 

              Sevgiler Dostlarım… 

                                                        

              Senih ÖZAY 

………………………… 

Sevgili...., 

1999,  anlamlı bir rakam, yıl gelmiyor mu size? 

Bu gezegende, bir biçimde yaşlanmadık mı, İnsan ve Doğa diye diye, yiye yiye. 

Herkes için yaşamanın tadı bir başka. İyi ki varız değil mi ? 

Görüşmek üzere. 

Sevgiler.31.12.1998  

Senih Özay  Avukat   

………………………………. 

Dostlarım, 

Yeni yıl, bayramlar; benim için hep insancıl yönüyle bakmaya çalıştığım şeyler olmuştur.  

Yine umutla kutlarım. 

Senih Özay 

………………… 

Dostlarım,  
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2002 Yılı... Kim bilir nasıl geçecek? 

 Evrensel normlar yakalanamayıp büyük devletlerin normlarını evrensel norm sanıp 

yaşayıp geçecekmiyiz?  

 Ülkede halkın yeter artık deyip bir silkelenmesini ve işini, zanaatını, hakimliğini... 

çok iyi yapıp soruların çözülmeye başladığını görecekmiyiz? 

 İnsan hakları, çevre sorunları, Bergamalar, seller, çok şeyin çözülmesini isteyerek, 

iyi yeni yıllar dilerim. 

Senih ÖZAY 

Avukat 

…………………………… 

 Dostlar, 

 2000 yılı. İsa Musa hesabı karıştırmıyorum. 

 Ama tutalım ki iyi bir dönemeç olsun. Avrupa Birliği, AF, Çevre, İnsan hakları, 

Hukuk... 

 Yeni yılınızı kutlarım. 

 Bu arada; Bergama'dan Sivrihisar'dan, Artvin'den, Gümüşhane'den giremeyen, 

sızamayan siyanürcü altın firmaları Uşak-Eşme ilçesinden, Adana-Saimbeyli ilçesinden giriş 

zorlaması yapmaktadırlar. Ben yaşlandım. Barikat düşünmezmisiniz? 

 Nükleer santrallere TBMM, kalkınma planı ile hükümet büyük aşk ile “evet” diyor. 

Kaldı Yargı, Bilim, Halk. 

 Türkiye'nin hangi köşesini gösterseler "yer seçimi yanlış" deyip mahkemeye 

gitmeyecekmiyiz? Sivil itaatsizlikler yok mu gündemimizde? Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmiş, 

gelecek aile fotoğrafları ile ilgilenecekmiyiz-ilgilenmeyecekmiyiz? 

 Türkiye'de bir Generalin meşhur Susurluk'ta ölenlerle kırk kez telefon görüşmesine 

rağmen soruşturmaya uğraması-uğramaması ile ilgilenmeyi sürdürecekmiyiz? 

Sürdürmeyecekmiyiz? 

 TBMM’nin tahkimle kanunları geçmişe yürütmekle dava hakkını daraltma peşinde 

koşmasına bakalım mı? Bakmayalım mı? 

 Ve... ve... 

 Yeniden iyi şeyler dilerim. 

 Senih ÖZAY 

 Avukat 
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………………………..                                                   

Sevgili dost, 

Bir de 2006 yılına bakalım değil mi? 

IMF estetik kılınmış ekonomisi, AB hukuk – siyaseti ile de olsa, 

Kalan boşlukta da karşılıklı direnmeler arasında, bakalım… 

İyi şeyler, sevgiler… 

Senih ÖZAY 

……………………. 

Sevgili dostum, 

Eski yeni yıl kutlamalarımızı  hatırladım. 

YURTTAŞ-ÇERKES-CİNSELLİK- AVUKAT-PARA     

ana karakterli,  

Yerel, 

Kamuoyu,Kayısı,Zonguldak,Anayasa,Kürt,Galatasaray,Birey,Hukuk,Gezegen,Dünyaİzmir, Kafkasya, 

İslam, Baro,Devlet,Evlilik,Çocuk,Ana, Baba,Kardeş,Zemheri,Parti,Zaman, 

Renk,Koku,Şiir,İşkence,Kir,Siyanür,Ordu, 

Polis,İşsizlik,DGM,Gazete,TV,Terör,Cezaevi,Galleria,Salihli,Vicdan,Sivas, 

Din, Yeşil,Tarih,Opera,İnisiyatif,Büyü, Çimen, Ev,İşyeri, Bilgisayar, 

Savaş,Ölüm,Okul,Avrupa,Özfatura,Arkadaş kavramlarını arka  arkaya sıralayıvermiştim.  

Ve Alkidamastan 1215 Magna Charta'dan 1982 Anayasası'na kadar  bir İnsan Hakları  

tarihine kalkmışım.  

Eveli yıl, BU YIL İYİ ŞEY DİLEMESEM  NASIL OLUR? 

demişim. 

Daha eveli yıldakini  unutmuşum.Ama  sanırım, ''Galleria mücadelesinin başını, ortasını 

aktarmıştım. 

Bu yıl, Tamamlanan yurttaş hareketlerinden söz etmek istiyordum. 

Altın, Santrallar, mahkeme kararları, mahkeme  dinlemeyen Bakanlar Kurulu kararları... 

Velhasıl   buralarda  bu işler  böyle  gidiyormuş.. 

Bu memleketin öbür taraflarına da inşaallah gelecek  yıla kadar ılıklık güzellik gelsinmiş.  

Hem duygularımı emeklerimi,  dostlarıma aktarmış oldum. (Belki hep beraber  herekete 

geçeceğiz.)  Hem de yılbaşı vesilesi ile sizleri  andım. 
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Ben iyiyim. 

Yeni yılınızı kutlarım. Görüşmek üzere... 

Sevgiler. 

Av.Senih ÖZAY 

………………. 

Yeni yılınızı kutlayayım mı ? 

Sevgiler. 

Av.Senih ÖZAY 

………………….. 

Dostlar, 

Yeni yıl;  

Yanlış trenle, iyi istasyona gibi… belki, 

Bireysel; sağlık, para (Artık yanlış adreslerden doğru yerlere gelsin gayrı...), aşk, iyi şeyler 

getirsin. 

Toplumsal-Evrensel; Demokrasi, Barış, Özgürlük, Refah (çocukların açlıktan ölmediği, suyu 

olan bir Afrika, Aid’ siz bir Afrika, GDO suz topraklar, Foklara yaşam, hayvanlara kıymayın, Altın' ın 

değil, mesela patates' in birim değeri olduğu bir ekonomi sistemi…) getirsin. 

Dileğimle…. 

 Senih Özay Avukat 

*** 

Dostlarım, 

 

Yeni yıl, bayramlar; benim için hep insancıl yönüyle bakmaya çalıştığım şeyler olmuştur. 

 

Yine umutla kutlarım. 

 

Senih Özay 

 

**** 
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Dostlarım,  

 

2002 Yılı... Kim bilir nasıl geçecek? 

 

 Evrensel normlar yakalanamayıp büyük devletlerin normlarını evrensel norm sanıp 

yaşayıp geçecekmiyiz?  

 Ülkede halkın yeter artık deyip bir silkelenmesini ve işini, zanaatını, hakimliğini... 

çok iyi yapıp soruların çözülmeye başladığını görecekmiyiz? 

 

 İnsan hakları, çevre sorunları, Bergama’lar, seller, çok şeyin çözülmesini isteyerek, 

iyi yeni yıllar dilerim. 

 

Senih ÖZAY 

Avukat 

 

*** 

 Dostlar, 

 

 2000 yılı. İsa Musa hesabı karıştırmıyorum. 

 

 Ama tutalım ki iyi bir dönemeç olsun. Avrupa Birliği, AF, Çevre, İnsan hakları, 

Hukuk... 

 

 Yeni yılınızı kutlarım. 

 

 Bu arada; Bergama'dan Sivrihisar'dan, Artvin'den, Gümüşhane'den giremeyen, 

sızamayan siyanürcü altın firmaları Uşak-Eşme ilçesinden, Adana-Saimbeyli ilçesinden giriş 

zorlaması yapmaktadırlar. Ben yaşlandım. Barikat düşünmezmisiniz? 
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 Nükleer santrallere TBMM, kalkınma planı ile hükümet büyük aşk ile “evet” diyor. 

Kaldı Yargı, Bilim, Halk. 

 

 Türkiye'nin hangi köşesini gösterseler "yer seçimi yanlış" deyip mahkemeye 

gitmeyecekmiyiz? Sivil itaatsizlikler yok mu gündemimizde? Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmiş, 

gelecek aile fotoğrafları ile ilgilenecekmiyiz-ilgilenmeyecekmiyiz? 

 

 Türkiye'de bir Generalin meşhur Susurluk'ta ölenlerle kırk kez telefon görüşmesine 

rağmen soruşturmaya uğraması-uğramaması ile ilgilenmeyi sürdürecekmiyiz? 

Sürdürmeyecekmiyiz? 

 

 TBMM’nin tahkimle kanunları geçmişe yürütmekle dava hakkını daraltma peşinde 

koşmasına bakalım mı? Bakmayalım mı? 

 Ve... ve... 

 

 Yeniden iyi şeyler dilerim. 

 

 Senih ÖZAY 

 Avukat 

………………. 

                                                   

Sevgili...., 

 

1999,  anlamlı bir rakam, yıl gelmiyor mu size? 

Bu gezegende, bir biçimde yaşlanmadık mı, İnsan ve Doğa diye diye, yiye yiye. 

 

Herkes için yaşamanın tadı bir başka. İyi ki varız değil mi ? 

Görüşmek üzere. 

 

Sevgiler.31.12.1998  
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Senih Özay  Avukat   

…………………….. 

 

Bir de 2006 yılına bakalım değil mi? 

 

IMF estetik kılınmış ekonomisi, AB hukuk – siyaseti ile de olsa, 

 

Kalan boşlukta da karşılıklı direnmeler arasında, bakalım… 

 

İyi şeyler, sevgiler… 

 

Senih ÖZAY 

…………………… 

 

Sevgili dostum, 

 

Eski yeni yıl kutlamalarımızı  hatırladım. 

 

YURTTAŞ-ÇERKES-CİNSELLİK- AVUKAT-PARA     

ana karakterli,  

 

Yerel, 

Kamuoyu,Kayısı,Zonguldak,Anayasa,Kürt,Galatasaray,Birey,Hukuk,Gezegen,Dünyaİzmir, Kafkasya, 

İslam, Baro,Devlet,Evlilik,Çocuk,Ana, Baba,Kardeş,Zemheri,Parti,Zaman, 

Renk,Koku,Şiir,İşkence,Kir,Siyanür,Ordu, 

Polis,İşsizlik,DGM,Gazete,TV,Terör,Cezaevi,Galleria,Salihli,Vicdan,Sivas, 

Din, Yeşil,Tarih,Opera,İnisiyatif,Büyü, Çimen, Ev,İşyeri, Bilgisayar, 

Savaş,Ölüm,Okul,Avrupa,Özfatura,Arkadaş kavramlarını arka  arkaya sıralayıvermiştim.  
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Ve Alkidamastan 1215 Magna Charta'dan 1982 Anayasası'na kadar  bir İnsan Hakları  

tarihine kalkmışım.  

 

Eveli yıl, BU YIL İYİ ŞEY DİLEMESEM  NASIL OLUR? 

demişim. 

 

Daha eveli yıldakini  unutmuşum.Ama  sanırım, ''Galleria mücadelesinin başını, ortasını 

aktarmıştım. 

 

Bu yıl, Tamamlanan yurttaş hareketlerinden söz etmek istiyordum. 

Altın, Santrallar, mahkeme kararları, mahkeme  dinlemeyen Bakanlar Kurulu kararları...  

 

Velhasıl   buralarda  bu işler  böyle  gidiyormuş.. 

Bu memleketin öbür taraflarına da inşaallah gelecek  yıla kadar ılıklık güzellik gelsinmiş. 

 

Hem duygularımı emeklerimi,  dostlarıma aktarmış oldum. (Belki hep beraber  herekete 

geçeceğiz.)  Hem de yılbaşı vesilesi ile sizleri  andım. 

 

Ben iyiyim. 

Yeni yılınızı kutlarım. Görüşmek üzere... 

Sevgiler. 

 

Senih ÖZAY 

…………………….. 

 

Yeni yılınızı kutlayayım mı ? 

Sevgiler. 

 



13 
 

Av.Senih ÖZAY 

……………………. 

 

 

Bayram  münasebetiyle herkesin kendi bayramını kutlarım. 

Senih Özay 

…………………. 

 

Dostlarım,  

 

2002 Yılı... Kim bilir nasıl geçecek? 

 

 Evrensel normlar yakalanamayıp büyük devletlerin normlarını evrensel norm sanıp 

yaşayıp geçecekmiyiz?  

 

 Ülkede halkın yeter artık deyip bir silkelenmesini ve işini, zanaatını, hakimliğini... 

çok iyi yapıp soruların çözülmeye başladığını görecekmiyiz? 

 

 İnsan hakları, çevre sorunları, Bergamalar, seller, çok şeyin çözülmesini isteyerek, 

iyi yeni yıllar dilerim. 

 

Senih ÖZAY  Avukat 

………….. 

Sevgili dost, 

Bir de 2006 yılına bakalım değil mi? 

IMF estetik kılınmış ekonomisi, AB hukuk – siyaseti ile de olsa, 

Kalan boşlukta da karşılıklı direnmeler arasında, bakalım… 

İyi şeyler, sevgiler… 

Senih ÖZAY 
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……………………. 

 Dostlar, 

 2000 yılı. İsa Musa hesabı karıştırmıyorum. 

 Ama tutalım ki iyi bir dönemeç olsun. Avrupa Birliği, AF, Çevre, İnsan hakları, 

Hukuk... 

 Yeni yılınızı kutlarım. 

 Bu arada; Bergama'dan Sivrihisar'dan, Artvin'den, Gümüşhane'den giremeyen, 

sızamayan siyanürcü altın firmaları Uşak-Eşme ilçesinden, Adana-Saimbeyli ilçesinden giriş 

zorlaması yapmaktadırlar. Ben yaşlandım. Barikat düşünmezmisiniz? 

Nükleer santrallere TBMM, kalkınma planı ile hükümet büyük aşk ile “evet” diyor. Kaldı 

Yargı, Bilim, Halk. 

 Türkiye'nin hangi köşesini gösterseler "yer seçimi yanlış" deyip mahkemeye 

gitmeyecekmiyiz? Sivil itaatsizlikler yok mu gündemimizde? Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçmiş, 

gelecek aile fotoğrafları ile ilgilenecekmiyiz-ilgilenmeyecekmiyiz? 

 Türkiye'de bir Generalin meşhur Susurluk'ta ölenlerle kırk kez telefon görüşmesine 

rağmen soruşturmaya uğraması-uğramaması ile ilgilenmeyi sürdürecekmiyiz? 

Sürdürmeyecekmiyiz? 

 TBMM’nin tahkimle kanunları geçmişe yürütmekle dava hakkını daraltma peşinde 

koşmasına bakalım mı? Bakmayalım mı? 

 Ve... ve... 

 Yeniden iyi şeyler dilerim. 

Senih ÖZAY Avukat 

 

 

Hilal yapmış.. 

 

….. 

Bu yıl içimden kutlama gelmiyor…Sevgiler… 

Senih Özay Avukat 

………………………….. 

Senih Özay Avukat 
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Bu yıl içimden kutlamak gelmiyor...kutlamıyorum... Çünkü madem onca yıl değişen bir şey 

olmadıysa   şu sıralar anlamı yok.. … Sevgiler… 

…………………………. 

…..Yıllardır hepinizin yeni yılını kutluyorum ama bu yıl içimden kutlamak 

gelmiyor...Dolayısıyla hiçbirinizin hiçbir şekilde yeni yılını kutlamıyorum... Çünkü madem onca yıl 

kutladık değişen bir şey olmadıysa yine kutlamanın  şu sıralar anlamı yok.. … Sevgiler…  

Senih Özay 

………………… 

Dostlar, 

Yeni yıl;  

Yanlış  trenle, iyi istasyona gibi… belki, 

Bireysel; sağlık,  para (Artık yanlış adreslerden doğru yerlere gelsin gayrı...) , aşk, iyi şeyler 

getirsin. 

Toplumsal-Evrensel; Demokrasi, Barış, Özgürlük, Refah (çocukların açlıktan ölmediği, suyu 

olan, Aid’ siz bir Afrika, GDO suz topraklar, Foklara yaşam, hayvanlara  kıymayın,  Altın' ın değil, 

mesela patates' in birim değeri olduğu bir ekonomi sistemi …)   getirsin. Dileğimle….  

Senih Özay Avukat ‘’ 

2009 ‘ a girerken demişim bunları... 

Şimdi demiyorum ama;  bana biz demiştik denemez... O zaman  öyle  idi denmeliydi; 

bakılmalıydı... 

Hele bakın; 1997 yılbaşı kartıma bakalım; 

  

YURTTAŞ-ÇERKES-CİNSELLİK- AVUKAT-PARA    

  

Yerel, Kamuoyu,Kayısı, 

Zonguldak,Anayasa,Kürt,Galatasaray,Birey,Hukuk,Gezegen,Dünya,İzmir, 

Kafkasya, İslam, Baro,Devlet,Evlilik,Çocuk,Ana,Baba,Kardeş,Zemheri,Parti,Zaman, 

Renk,Koku,Şiir,İşkence,Kir,Siyanür,Ordu,Polis,İşsizlik,DGM,Gazete,TV,Terör,Cezaevi,Galleria,Salihli,

Vicdan,Sivas, 

Din,Yeşil,Tarih,Opera,İnisiyatif,Büyü, Çimen, 

Ev,İşyeri,Bilgisayar,Savaş,Ölüm,Okul,Avrupa,Özfatura,Arkadaş kavramlarını arka  arkaya 

sıralayıvermiştim. 



16 
 

  

Eveli yıl, BU YIL İYİ ŞEY DİLEMESEM  NASIL OLUR? 

demişim. 

  

Daha eveli yıldakini  unutmuşum.Ama  sanırım, ''İzmir Galleria mücadelesinin başını, 

ortasını aktarmıştım. 

  

Bu yıl, Tamamlanan yurttaş hareketlerinden söz etmek istiyordum. 

Altın, Santrallar, mahkeme kararları, mahkeme  dinlemeyen Bakanlar Kurulu kararları...  

  

Velhasıl   buralarda  bu işler  böyle  gidiyormuş.. 

Bu memleketin öbür taraflarına da inşaallah gelecek  yıla kadar ılıklık güzellik gelsinmiş. 

  

Hem duygularımı emeklerimi,  dostlarıma aktarmış oldum. (Belki hep beraber  herekete 

geçeceğiz.)  Hem de yılbaşı vesilesi ile sizleri  andım. 

  

Ben iyiyim. 

Yeni yılınızı kutlarım. Görüşmek üzere... 

Sevgiler. 

demişim…. 

Sonraki yıl da  şöyle seslenmişim; 

Bu yılbaşını; Noel - moel  dinlerle filan  bağlantısının olmayışını , tüketim dünyası gününden 

ibaret olduğunu da tartışmayarak;(Aslında benim doğum günüm biliyormusunuz?  Bunun da  ilahi 

yanını unutturarak…|)  ilk kez ; Dünya, Türkiye, Çerkeslik, Devrimcilik, Ekoloji’yi de  ıskalayarak ; 

                       Bencilce ; 

                       Yaşlı ; iş, ev, aile, çok yakınlaşmamıza vurgumla geçiriyorum.  

                       Duyuruyorum… Sevgiler Dostlarım… 

Demişim.. 

Ama bu sefer ne diyeceğimi bilmiyorum… Sevgiler…      Senih Özay 
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…………………. 

Dostlarım, 

2002 Yılı... Kim bilir nasıl geçecek? 

          Evrensel normlar yakalanamayıp büyük devletlerin normlarını evrensel norm sanıp 

yaşayıp geçecekmiyiz? 

            Ülkede halkın yeter artık deyip bir silkelenmesini ve işini, zanaatını, hakimliğini... çok 

iyi yapıp soruların çözülmeye başladığını görecekmiyiz? 

            İnsan hakları, çevre sorunları, Bergamalar, seller, çok şeyin çözülmesini isteyerek, iyi 

yeni yıllar dilerim. 

Senih ÖZAY   Avukat 

…………………………………… 

Sevgili dost, 

  

Bir de 2006 yılına bakalım değil mi? 

  

IMF estetik kılınmış ekonomisi, AB hukuk – siyaseti ile de olsa, 

  

Kalan boşlukta da karşılıklı direnmeler arasında, bakalım… 

İyi şeyler, sevgiler… 

Senih ÖZAY 

……………………. 

                              

………………………… 

Sevgili...., 

1999,  anlamlı bir rakam, yıl gelmiyor mu size? 

Bu gezegende, bir biçimde yaşlanmadık mı, İnsan ve Doğa diye diye, yiye yiye. 

Herkes için yaşamanın tadı bir başka. İyi ki varız değil mi ? 

Görüşmek üzere. 

Sevgiler.31.12.1998 
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Senih Özay  Avukat  

………………………………. 

Dostlarım, 

Yeni yıl, bayramlar; benim için hep insancıl yönüyle bakmaya çalıştığım şeyler olmuştur.  

Yine umutla kutlarım. 

Senih Özay 

………………… 

…………………………… 

  

Bayram  münasebetiyle herkesin kendi bayramını kutlarım. 

Senih Özay 

…………………. 

  

……………………. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


