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Saygıdeğer Meslektaşlarım, Değerli 
Okuyucular,
Bilindiği üzere, uzun bir aradan sonra Baro 
Dergimizin ilk sayısını sizlerle buluşturmuştuk. 
Dergimiz hem meslektaşlarımızdan hem de 
okuyuculardan büyük bir takdir ve beğeni 
almış, bu da bize ikinci sayıyı hazırlamak için 
şevk ve cesaret vermiştir.
Yönetim Kurulumuz, görev süresi içerisinde 
özellikle 60. Kuruluş yıldönümümüzü 
kutladığımız 2018 yılı içinde birçok mesleki, 
sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmuş olup 
bulunmaya da devam edecektir.
2018 Ocak ayından bu güne “Avukatlara 
Yönelik AYM’ne Bireysel Başvuru Usulü ve 
Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi”, “Fareler 
ve İnsanlar” isimli tiyatro oyunu, “Doğan 
Cansu konseri”, “İş Hukukunda Uzman 
Arabuluculuk Eğitimi”, “Etkili İletişim Semineri”, 
“Halı Saha Futbol Turnuvası”, “Masa Tenisi 
Turnuvası”,  “Bilgi Yarışması”, “Tavla Turnuvası” 
gerçekleştirdik. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
için hazırladığımız kamu spotu büyük takdir 
ve beğeni kazandı. Mart ayı içerisinde TBB 
ve Ordu Valiliği işbirliği ile 4 haftalık “Hukuk 
Okuryazarlığı” seminerimizi gerçekleştirdik. 27 
Mart Dünya Tiyatro Günü’ne denk gelecek 

şekilde tamamen baromuz üyesi avukatlarca 
oynanan “Ordu’nun Dereleri” isimli tiyatro 
oyunu ile yine 2 Nisan’da tamamen baromuz 
üyesi avukatların solist ve korist olduğu ‘‘Türk 
Müziği Konserini’’ gerçekleştirdik. Yine son 
olarak 7 Nisan’da baromuz eski üyelerinden 
meslektaşımız Hüseyin Taner GÜREŞÇİ’nin 
kızı başarılı ve sevilen TRT sanatçısı “Elif 
GÜREŞÇİ”nin konserini gerçekleştirdik. Bu son 
üç etkinliğimize yoğun katılım olduğu gibi 
yerel ve ulusal basında oldukça geniş yer 
aldı.
21-22 Nisan’da 14. Karadeniz Baro Başkanları 
Toplantısına ev sahipliği yapacak ve 
aynı tarihte 60.yıl yemeği ve kutlamasını 
gerçekleştireceğiz. 5-6 Mayıs tarihlerinde 
Giresun’da yapılacak Karadeniz Baroları 
“Kurgusal Duruşma Yarışmasına” katılacak, 
11-12 Mayıs tarihlerinde TÜBAKKOM 
Yürütme Kurulu üyesi olan Baromuz ev 
sahipliğinde tüm baroların katılımı ile toplantı 
gerçekleştireceğiz. 
Baromuzun tüm faaliyetleri, avukatlık 
mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının 
birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni sağlamak ilkesinden 
hareketle planlanmıştır. Faaliyetlerimiz 
nedeniyle Ordu Barosu, Ordu’nun en aktif, 
en sosyal ve en beğenilen meslek örgütü 
ödülünü üst üste ikinci yılda da almaya hak 
kazanmıştır. Sosyal medya hesaplarımız on 
binlerce erişim, binlerce beğeni almakta, 
açıklamalarımız yerel basın manşetlerinde 
kendisine yer bulmaktadır.

Bu vesile ile Baromuz çalışmalarına katkı 
ve destek veren Başta Türkiye Barolar Birliği 
Başkan ve Yönetim Kurulu olmak üzere, tüm 
meslektaşlarıma, baromuz personeline, 
etkinliklerimize yoğun bir katılım gösteren 
değerli hemşehrilerimize teşekkür ediyor, 
dergimizin Baromuz ve hukuk camiamıza 
katkı sağlamasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
Nisan 2018 ORDU

        
Ordu Barosu Yönetim Kurulu Adına

Baro Başkanı
Av. Haluk Murat POYRAZ

ÖNSÖZ



5

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

Zeynep Sıla BENLİ / Ordu Fen Lisesi 9/A
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Karadeniz incisi

Ordunun güvencesi

Adaletin neferi

ORDU BAROSU

ORDU BAROSU

ORDU BAROSU

Adaletin Yılmaz Kalesi

İnsanlığın onur kalesi

Baromuz 60 Yaşında

Adaletin her safında

Her zaman yanı başında

ORDU BAROSU

ORDU BAROSU

ORDU BAROSU

Adaletin Yılmaz Kalesi

İnsanlığın onur kalesi

Av. ARİF ÇELİK

60. YIL MARŞI 
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Hak demeyle haklı olunmaz

Hakka hakikat gerek

Hak Adalet arar iken

Zerreye dikkat gerek

Terazidir simgesi

Hakkaniyet dengesi

Hüküm lafla kurulsa da

Vicdanda tecellisi

Dili, dini , ırkı , cinsi

Fark etmez hepsi,

Güzel, çirkin ,fakir , zengin

Bilmez Hak terazisi

Baromuz 60 yılında

Hep mazlumun yanında.

Gözü bağlı, dili ketum

Hak Adalet yolunda

Avukat savunma demek

Uyanık olmak gerek,

Zerre-i miskal yanılsa

Orda başlar felaket,

Hak- Adalet var iken

Ötmez  zulmün borusu,

Nice 60 senelere

Yaşa ORDU BAROSU.

Av. SEYDİ AHMET ERİBOL

60. YIL MARŞI 
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 Yurttaş olmanın 

önemli kriteri, 

insanın önce 

kendine ve sonra 

da diğer insanlara, 

canlılara ve doğaya doğru orantılı 

olmasıdır. 

 Bu anlamda insan önce kendisini, 

sonra da diğerlerini anlamak için çaba 

göstermelidir. 

 İyi de anlamak, neyi ifade ediyor?

 Kişi kendi karakterini, becerilerini, 

uyum aralıklarını, bilgi birikimini, bu 

birikimi kullanma ve aktarabilme 

özelliğini yeterince tahlil edebiliyorsa 

kendisini tanıma sürecini tamamlamış 

sayılır.

 Bu sürecin devamında diğer 

objelerin ( insanları, canlıları ve doğayı 

) özelliklerini yani yapısal özellik ve 

farklılıklarını, davranış biçimlerini, 

uyumlarını ve istemlerini tahlil etmek, 

anlamak durumundadır.

 Bu aşamalar tamamlanmışsa, 

yurttaş olabilmenin kriteri tamamlanmış 

demektir. Ve sonrası çok kolaydır, deyim 

yerinde ise” çorap söküğü gibi ” devamı 

gelir.

 Ne istediğini, ne yapması 

gerektiğini, nasıl davranış 

sergileyeceğini, nasıl temsil edeceğini 

daha kolay kavrarsın.

 İnsanların neyi istediğini, neyi yapıp 

neyi yapmayacağını, sunduklarının ne 

kadarının kabul görüp görmeyeceğini, 

diğer canlılar ve doğanın insan 

yaşamının bir parçası olduğunu ve 

onlarsız olmayacağının, diğer canlılar ve 

doğaya yapılan müdahalenin doğrudan 

insan yaşamına yapıldığını fark eder ve 

anlarsın.

 İşte o zaman, senin dışındaki 

objeler ile daha rahat anlaşabilir, birlikte 

hareket edebilir, ortak yaşamın temelini 

atabilirsin.

  İşte o zaman, insan olmanın 

erdemini ve ayrıcalığını anlayabilirsin.

 İşte o zaman, insani duygulardan 

biri olan ihtirasın, ne denli kötü bir 

düşman olduğunu kavrayabilirsin. 

 İşte o zaman, sevginin, saygının, 

yaşam güzelliğinin hazzına varırsın.

 İşte o zaman, insan ve doğa 

sömürüsünün, savaşların, sebepsiz (!) 

katliamların, insan yaşamı için gerekli 

olmadığı kanısına varırsın. 

 İşte o zaman, gezi parkı direnişinde 

olduğu gibi, senin gibi düşünmeyen, 

yaşamayan insanlarla belli, ülkü ve 

ilkeler doğrultusunda çok rahat yan yana 

gelebilir, birlikte hareket edebilirsin. 

 ANLAMAK işte o zaman …

Av. HALUK TÜRKMEN

ANLAMAK
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Ben nerden bilecektim ki;
Ölümün ince belli bir bardak çayla

Dudak arasında olduğunu.

Kazım KOYUNCU Av. Emrah DUMAN
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Kadın

Gözlerin

Derin ve puslu

Gözlerin

Uzak ve ıssız

Gözlerin

Yaşlı ve ıslak

Gözlerin

Korkulu ve ürkek

Gözlerin

Dalgın ve bıkkın

Ve gözlerin

Zamana yenik

Pişkin soysuzların istediği gibi gözlerin,

Ve onlar

Yalnız doğurganlığına dokunamadı senin

Ama kaç tane doğuracağını dayatarak

Dokunamadı doğurganlığına

Sütüne  dokunamadı senin

O ak memelerden akan sütüne

Analığına dokunamadı da

O sıvasız evlerde vatan için

Feda edeceğin analığına nokta koydu

Görmedik biz

Sadece yar olmana dokunamadı senin

Ama gülümsemene yan bakarak

Yüreğine dokunamadı

Yüreğine dokundurma sakın...

Pişman olursun

Yıkılır dünya

Kaybolursun...

Av. AYSUN AKIN DUMAN
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 Baro dergimiz 
zaman zaman 
sayfalarını hukuki 
anılara yer ayırsa ne 

güzel olur dedim ve yaz dediler.

Birinci anımız fıkra gibi Konya barosundan Av 
Oktay Unkır  kardeşim anlattı kendileri Urfalı 
olur ve hikaye Urfa adliyesinde geçiyor.

Urfa adliyesi 70li yıllar Adliye ile köylü pazarı 
yan yana ,adliye iki katlı bir bina ve duruşma 
salonları Pazar hengâmesi ve daktilo sesinin 
ince bir rutubetle buluştuğu yer o zamanlar.

Davacı vekili sıfatıyla vekalet görevini yerine 
getirmeye çalışan bir meslektaşımız savunma 
yaparken köylü pazarından bir ses yükseliyor 
ki evlere şenlik. Affedersiniz  bir eşek tüm 
gücüye anırıyor. Ses çok yüksek olsa da 
avukat meslektaşımız da istifini bozmadan 
savunmasına devam ediyor ki hakim sözünü 
kesiyor.

Dışardan gelen eşek sesini kastederek muzip 
bir gülümsemeyle: 

- Avukat bey lütfen sırayla konuşun hanginizin 
beyanın zapta geçireceğimi şaşırdım diye 
dalgasını geçiyor ki...

Eli öpülesi avukat büyüğümüz derin bir 
ağırbaşlılıkla:

Hangimizin lisanını anlıyorsanız onu zapta 
geçin efendim deyip konuyu sonsuza kadar 
kapatıyor.

Bir diğer anı söz ve saz üstadı futbol virtüözü 
Arif Çelik abimizin anısı.

Yer Sinop’un Boyabat  ilçesi konu  boşanma 
davası. Yine  iki katlı kesme taştan yapılmış 
bir binada daktilo sesine  rutubet ve bu sefer  
soba isi kokusu eşlik ediyor adalete.

Arif Abim der ki:

“Ben davacı kocanın  vekiliyim. Davalı 
bayan ellili yaşlarında ,giyim kuşamından 
orta halli olduğunu  anladığım, iyice kapalı 
giyimli  , bakışlarından da ileri derecede 
psikolojik sıkıntı yaşadığı belli bir hanımefendi 
ki o zamanlar anti- depresan bilmezdi 
toplum,kavga ederdi küfrederdi ilaç yerine .
Dava  birkaç celsede karar aşamasına  geldi.

 Ama gözler silah olsa bu kadar usta 
kullanılamaz. Davalı her celse ayrı ayrı 
gözleriyle beni yargıladı ve göz hapsine 
mahkum etti. Hiç gözünü ayırmadan ve 
dişlerin hiç gevşetmeden beni dinledi. Gözleri 
patlamayı başka bir zamana ertelemiş 
yanardağ gibi fokurdayıp  durdu.

Ama hiç sözümü kesmedi, hep dinledi ve 
hiddetlendi.

Son celse hakim ,kendisine verilen yetki ile 
boşanmaya karar verdi. Eşleri eski karı koca 
ilan etti bizede ufak tefek vekalet ücreti 
bahşetti. Davamızı kazanmanın verdiği 
mutluluk ve bu mutluluğu gizleme arasında 
bir yüz ifadesiyle salondan fırladım. 

Olası bir taarruz karşısında usta bir çalımla  
çıktığım adliyeden sonra uzun adımlarımı hızlı 
atarak arabama ulaştım , telaşla çantamdan 
anahtarımı çıkarmaya çalışırken bu gölge 
belirdi arkamda. Korktuğum gelmişti yanı 
başıma.

Yere düşürdüğüm anahtarı almaya çalışırken, 
bi ses 
- Avukat bey 

Anahtarı yerden alıp kafamı kaldırdığımda 
ecel, terimin ilk damlasını alnımdan bıraktı 
ki bu nokta normalde alın yazısının son 
harflerinin yazıldığı nokta idi.

Arkamı döndüm yüz yüze geldiğim bayan 

Av. VEYSEL İLHAN

ARİF ÇELİK  ANILAR



13

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

tahmin edersiniz ki biraz önce eşinden 
ayırdığım hanımefendi.

Bana baktı yüzü fırtınadan sonraki sessizlik 
gibiydi. Konuşmakta zorlanıyordu.bi tuhaflık 
sezdim.

 Korkum tuhaflığı çözmeye çalışan bir meraka 
döndü.

- Buyurun 
- Avukat bey biraz önce beni boşadın ya.
- Evet  
- Sen eşimin avukatsın ya.

 Yavaştan bi korku belirdi yeni  davudi bir ses 
tonuyla korktuğumu beli etmeden.

- Evet dedim yine 
göz ucuyla da etrafta cinayete şahitlik 
edebilecek eli yüzü düzgün birinden yardım 
ister gibi bakındım  ama ..kimsecikler  yok. 

derin bir nefes aldım. 
- Buyurun dedim.

Kadın sanki son nefesin alırmış gibi derin bir 
nefes aldı .
Bizi şimdi boşadın ya  ya. Bu boşanma devlet 
katında. Ben Allah katında da  boşanmak 
istiyorum.

biraz suskunluktan sonra 
- Ne yapabilirim dedim
- Siz eşimin avuktasınız  ya .bana üç kez “boş 
ol”  dermişiniz. dedi. Güçlükle .
Rahatladım.

- Valla ben orasını bilmem ama siz olur derseniz 
,tabi ki ,hay hay, nasıl isterseniz   boş ol, boş  
ol, boş ol dedim.” Diye anlattı gülümseyerek 
hikayesini Arif Çelik abim.

Av. Emrah DUMAN
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Dünyaya kadın ya 
da erkek olarak gelir 
insan. Ve henüz 
gözlerini dünyaya 
açmadan insan, ismi, 

duyguları, toplumsal rolleri, belirlenmiştir.
Cinsiyetin belirlenmesi ile  hakkında kurulan 
hayaller, beklentiler, yaşaması istenilenler 
adına çeşitli planlar yapılır.Bazı zamanlar 
cinsiyete ilişkin olarak ‘iyi ki’ler ve ‘keşke’ler 
oluşur.İşte hayata gözleri ilk açış ile ilk nefes 
alış ile  insan, kendisi dışında düzenlenmiş 
rollere doğru ilk adımını da atmış olur.
Çocukluk evresinde dünyayı, hayatı 
keşfetmeye başlayan insan bir takım kuralları 
yavaş yavaş öğrenmeye başlar. Öğretilmiş 
davranış şekillerini hayatı keşfetmeye 
başlamayla birlikte artık şekillenen bir 
cinsiyete göre yaşam tam olarak kendini 
göstermeye ve hissettirmeye başlamıştır.
Maslow’un ihtiyaçlar teorisinde ilk sırada yer 
alan güvenlik ihtiyacı sonrasında yer alan ‘ait 
olma ve değerli hissetme’ ihtiyaçları ortaya 
çıkmakla değerli hissetmesini sağlayan ya 
da değerli hissetmesine engel olan cinsiyettir.
Toplumsal rollerin cinsiyete dayalı olarak 
belirlendiğini, bazen kısıtlandığını, zaman 
zaman yaşamı güç kıldığını görülür.Gelişim 
çağında çocukların cinsiyet kalıpları içinde 
sıkıştırılmaları ve davranışları doğrultusunda 
ödüllendirilmeleri ve cezalandırılmaları söz 
konusudur.Bununla birlikte, bir ülkede kadın 
ya da erkek olmanın toplumsal olarak nasıl 
algılandığının belirli göstergeleri vardır. O 
ülkeye ait inanışlar , gelenekler, yerleşik sözler, 
atasözleri deyimler... Rol kalıplarını içeren 
deyimler, atasözleri bir cins olarak kadın 
ve erkeği birinin diğerinden değersiz, zayıf, 
zaman zaman edilgen addetmektedir.Kadın 
kelimesini kullanmaktan dahi imtina etmenin 

gerekçesinin ne olduğunu anlamak güçtür.
Nitekimin kadının ‘kadın olma’dan kaynaklı 
atasöz ve deyimlerinde değersizleştirilmesi, 
erkeğin ‘erkek olma’dan kaynaklı 
atasözlerinde yüceltilmesi örneklerine 
sık sık rastlanır. (Adam gibi, eksik etek) 
Bununla birlikte insan türü açısından benzer 
biçimde yaşan bazı hisler erkek bakımından 
yasaktır.Bir kalıp olarak cinsiyet kavramının 
değerlendirilmesinde, her iki cins bakımından 
kalıpların dışında davranış şekli geliştirmek 
bu kalıpların değişime uğramasında etkilidir.
Kadına ya da erkeğe yakıştığı öngörülmüş, 
öğretilmiş ve kabullenilmiş roller toplumsal 
normların değişimi ve gelişimi ile zaman 
zaman faklı yönlerde biçimlenmektedir.

Cinsiyet eşitliği genel bir tanımla; kadınlar 
ve erkeklerin eşit hak ve sorumluluklara 
sahip olması anlamına gelmektedir. Modern 
dünyada devletlerin yasal düzenlemeleri 
bu eşitliğe uygun olması beklentilerini 
doğurmuştur. Salt eşit hak ve sorumlulukların 
yasal düzenlemeler ile hayata geçirilmeye 
çalışılmasının eşitliği sağlamada yeterli 
olmayacağı da açıktır. Eşitsizliği ortadan 
kaldıracak politikalar ve tedbirlere ihtiyaç 
olacaktır.Toplumsal düzen kuralları bu 
doğrultuda oluşmak , oluşturulmak zorundadır.
Hukuk kuralları, gelenek ve görenekler, örf ve 
adet kuraları, din kuralları toplumsal düzeni 
sağlama mekanizmaları olup bu kuralların 
yüzyıllar boyu süren yaşanmışlıkların, 
deneyimlerin sonucu ortaya çıkmaktadır. Ve 
yaşam devam ettiği sürece her bir normun  
oluşumu ve şekillenmesi  devam etmektedir.
Önyargı bir grup ya da grup üyesine karşı 
negatif ve olumsuz tutum ve değerlendirmede 
bulunma halidir. Ayrımcılık ise önyargıların 
davranış olarak vücut bulmasıdır. Son 

Av. BİRSEN UÇAR

TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİNE BAKIŞ
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yıllarda sıkça kulağımıza çalınan ayrımcılığın 
cinsiyete dayalı olan hali ise bir cinsiyetin 
üstünlüğü, diğer cinsiyete üstünlük ve 
farklılık tanınması halidir. Dünyada kadınlara 
yönelik cinsiyet ayrımcılık en çok karşılaşılan 
ayrımcılık türüdür.Bu gerçeğin belirlenmesi  
sonrasında, ayrımcılıkla mücadele 
konusunda CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü 
Ayrımclığın Önlenmesi Uluslarası Sözleşmesi) 
düzenlenmiştir. Sözleşmeye taraf devletlere 
olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne 
de sözleşmenin tarafı olmakla (2000 yılı)  
cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılığa karşı 
çeşitli görevler yüklemiştir. Ancak CEDAW 
Türkiye raporu ‘İç hukuk ile Uluslarası 
sözleşmenin çelişmesi halinde Anayasa 
gereği Uluslararası sözleşmenin geçerli 
olacağı ,yargı mensupları, avukatlar ve 
kolluk görevlilerinin kadın hakları konusunda 
eğitim almalarının sağlanması’ noktalarında 
bilgi istenmiştir.Ayrıca ilgili raporda ‘kadınların 
yerel ve ulusal karar organları yargı,  kamu 
hizmeti,  sendikalar ve diplomasi alanları 
başta olmak üzere, siyasette ve kamu 
yaşamında yeterince temsil edilmediği kabul 
edilmektedir. 

Kadınlar ve erkeklerin sosyal kültürel, medeni, 
siyasi ve ekonomik hayata katılımlarında 
ayrımcılığın önlenmesi hedeflenmelidir.Bu 
hedeflerin dünya tarihi düşünüldüğünde 
sonlanması ve neticelenmesinin, ne yazık 
ki oldukça zaman alacağı görülmektedir.
Kadının eğitim hayatından, iş ve sosyal 
hayatına ayrımcılık ile karşılaşması, karar 
verme mekanizmasında seçeneklerinin kendi 
iradesi dışında gerçekleşmesine tahammül 
ve sebat etmesi beklenmektedir. Kadının 
hakları kullanma çabası dahi engellerle 
karşılaşmaktadır. Eril dil, erkek egemen dil 
ve inanışlarla mücadele salt kadın hakları 
kapsamında değil, insan hakları bağlamında 
değerlendirilmesi gereken bir olgudur.  
Namus, ahlak kavramları  zihinlerde kadınla 

özdeşleşmektedir.Halbuki bu kavramlar 
kadına mahsus kavramlar değildir. Ortak 
payda insan olmaktır. Öğrenilmiş davranışlar, 
kalıp roller  toplumsal kabul ve onay görecek, 
aksi davranış şekilleri toplumsal yaptırımlarla 
karşılaşacaktır. (Kınama, dışlama, ayıplama) 
Oysa toplumsal cinsiyet eşitliği ve bu 
eşitliğin sağlanması; farklı cinsiyetlere kalıp 
roller içinde kısıtlı ve önceden belirlenmiş 
davranış modellerini sorgulama ve seçme; 
kalıp rollerden öte hür iradenin belirlediği 
davranışları yerine getirme özgürlüğü 
tanıyacaktır.

İnsan hayatında belirlenmiş rollerin toplumsal 
değişim gereği evrilmekte olduğu açıktır.
Nitekim toplumsal değişimlerin her zaman 
ileriye değil, zaman zaman geriye doğru da 
olabileceği sosyolojik bir gerçekliktir. Dolayısı 
ile beklentinin ve tercih edilenin toplumsal 
değişimin ilerleme yönünde olduğunu 
düşünürsek, ayrımcılığı önlemeye yönelik 
yasal düzenleme,  politikalar  ve ilgili söylemler, 
öncelikle pozitif ayrımcılığa mutlak suretle 
ihtiyaç duyulmakta ve ülke tarihinin getirdiği 
bir zorunluluk hali olarak kadının toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığına uğradığı ve toplumsal 
hayatın şekillendiği sürecin cinsiyete dayalı 
her tür ayrımcılıktan üst seviyede arınması 
gerekmektedir.

 Dünya üzerinde, iş gücünün %60’ı kadın 
emeği olmasına karşın, dünya üzerindeki 
gelirin sadece  %10’u ve malvarlığının sadece  
%1‘nin kadınlara ait olmakla; toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında, Dünya’nın 
kaç kez kendi ve kaç kez güneşin etrafında 
dönmesi gerekecek bilinmez...
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AŞK

En çok kim sevdiyse alemde, 
En çok onun yüreği yanar.

Sanma ki eyy sevgili, sensiz yaşamaz aşık,
Koşar pervane olur, kor ateşlerde yanar.

Bülbül güle, gül bülbüle, gün şafağa
Koyar maşuku şöyle, aşık hep aşka yanar.

Döner kainat daim, zerre; içinde döner
Ol zerrenin narına bütün bir alem yanar

Bir semahdır bu hayat, doğum-ölüm dön be dön
Bu can tende emanet, canlar yarında yanar.

Varı yoktan var eden, bir “Var” vardır alemde,
Yarın yanmayım diyen, bugün alemde yanar...

Av. MUSTAFA SERHAT TUNA

KIRMIZI

Sabahın dörtbuçuğu.
Boztepe eteklerinde seher,
Güne henüz yırtmadı geceyi.
Uyanmadı daha güvercinler.
Şafaksa kırmızı…

Nice karanlık geceyi,
Sabaha taşıyan gözlerim uykusuz.
Göz kapaklarım ağır,
Yüreğimde ötelerin ağrısı,
Dileklerim, fikirlerimden husursuz.
Gözümün akı kırmızı…

Uzak köy evlerinin 
Damlarında titrek dumanlar,
Şiltelerde uyur uyanık hayaller
Ve yokluğa düzülen bahaneler.
Amerikan bezi yastıklarda,
Onbeşlik yanaklar
Az sonra uyanacaklar.
Yanaklar kırmızı…

Gölgeler oynar esnek fındık dallarında.
Gölgeler, hayallerime ortak.
Şu karşı yamaçta duran kayın
Ve meşe dalındaki yaprak.
Yanıbaşında açan gelincik,
tedirgin
oynak.
Açtığım fal kırmızı…

Karlar altında yitik,
Dikili taşı olmayan mezar.
Baş ucunda, uçlarını rüzgara vermiş bir 
Bayrak.
Üç sokak ilerde bir ev,
Taş duvarlar arasında bir kadın,
Göz pınarlarında sağnak.
Yüreği baştanbaşa kırmızı…
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Kaya Demiral, 

Türk Şiiri’nin; 

Cevdet Kudret’ler, 

Ziya Osman’lar, 

Necatigil’ler, Cahit Kulebi’ler ırmağında 

akan, serin/hoş, esenlik verici bir Canik 

Dağları rüzgârıdır. Canik Dağları, onun 

yöresi, yurdu, ruhu ve yüreğidir. Her bir 

dizesinde, Canik Dağları’nın Karadeniz’e 

bakan yüzüyle, Erbaa-Niksar-Reşadiye 

hattının yüzündeki rüzgârları vardır. O 

nu sakın ola ki sıradan bir şair sanmayın. 

O bir bilgedir. Canik Dağları’nın bilgesi. 

Bütün Türk ve Yunan Klasikleri, Dünya 

Klasikleri okumuş, ender insanlardan 

biridir.

O, Cumhuriyetin aydınlattığı ve 

Cumhuriyet’e minnet borçlu bir kır 

çocuğudur. Kırların şiir burcudur. 

Karac’oğlan’la pek akrabadır. Aşık 

Veysel’le komşudur. Söyleyişlerinde 

yalınlık, birer anıt görkemindedir. 

Söyleyişlerindeki yalınlığa bakarak, 

sakın ola ki yalınkat-yavan sanmayın. 

O yalınlığın içinde, Anadolu kültürünün 

binlerce yıldan süzülüp, gelen acı/

tatlı deneyimleri vardır. O yalınlıkların 

bedelleri ödenmiştir. Öğretmenliği 

döneminde, yurt genelinde, yetiştirdiği 

birlerce öğrencisi; emekliliğinde yaptığı 

entelektüel çobanlık ve sonradan kente 

dönerek hukukçu olması ve fakir fukaraya 

babalık ederek kazandığı yüzlerce 

dava, birer şiirsel simge olarak yaşam 

alanında durmaktadır. İlk şiir kitabı YAYLA 

HAVASI uzun yıllar konuşulmuş, saygı 

görmüş büyük bir şiir emekçisinin yaşam 

ustalıklarının bir gökkuşağıdır. İkinci kitabı 

Roman’dır. DOKSANYEDİ KADISI. Öyle  

böyle, uyduruk kaydırık bir roman değil, 

son yıllarda yazılmış, konusu ve biçemi 

bakımından en özgün romanlardandır. 

Henüz yayınlanmayı bekleyen ve fakat 

tamam olan üçüncü kitabı işte bu duru 

rüzgârların oluşturduğu duygu ve akıl 

anıtlarından birleşen şiirlerden oluşur.. 

Demiral, şiirini hem duyguyla, hem akılla

yazmaktadır. Hem Karadeniz’in hırçın/

kara dalgalarının keskinliği, hem de Kelkit 

Vadisi boyunun içli müziği bir aradadır. 

Dördüncü kitabı, çok ayrı biçemdeki 

ve gündelik yaşam kesitlerine kendi 

özgün dünyasından bakan öykülerden 

oluşan SÜLÜK olup o da yayın için sırasını 

beklemekte. Bu arada, “Doksanyedi 

Kadısı” romanı’nın ikinci cildi olan Emin 

Çavuş da tamamlandı, yayınlanmayı 

bekliyor. Romanlarının filmi çekilecektir

zamanla. Buna eminim.

Av. İRFAN YILDIZ BEŞLİOĞLU

KAYA DEMİRAL ÜZERİNE 
BİR NOT:
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 Hukuk, genel 
kabul görmüş 
anlam itibariyle 
ihtiyaçtan doğan 

bir kavramdır. Bu kavram etimolojik 
kökeni itibariyle her ne kadar karşıladığı 
anlamın geniş yorumlanabilmesine 
müsait olsa da insan yaşantısındaki 
önemini her zaman muhafaza 
edebilmiştir.

Hukuk içerisinde barındırdığı amaç 
itibariyle insan haklarına saygıyı temel 
alan evrensel bir sistemdir. Hukuk 
mevcut düzende keyfiyeti önlemek 
için oluşturulmuş yasalar bütünüdür. 
Objektiftir, şahsiliği kaldırmaz, topluma 
hizmet eder. Kişilerin keyfi adaletine 
hizmet etmez, herkes için aynı anlamı 
taşır ve uygulaması da öyle olmalıdır. 
İstikrarlı olmalıdır. Zamane koşullarına 
ayak uydurabilmek için değişimler 
gösterebilir ama keyfiyete müsaade 
etmemelidir. Hukukun kalbinde insan 
haklarına saygı yatar ve hukukta en üst 
norm toplumu oluşturan bireylerdir.
Süregelen zaman içerisinde insanlar 
hayatını idame ettirebilmek için 
ihtiyaçlarını karşılama yoluna gitmiştir. 
Bu ihtiyaçlardan biri de toplumsal 
düzeni sağlayabilmek olmuş, bu düzeni 
sağlamak içinde bir takım kurallar bütünü 
ortaya çıkmıştır. Kim tarafından bu 
kuralların ortaya atıldığı sorgulanmamış 
toplum nazarında kabul görmüş ve bu 
kurallar bütününden de adına hukuk 
dediğimiz kavram ortaya çıkmıştır. 

Tabi ki hukuk her toplumda aynı anlamı 
ifade etmez çünkü hukuk ihtiyaçtan 
doğmuştur, bir gereksinimdir ve her 
toplumun ihtiyaç ve gereksinimleri farklılık 
gösterecektir. Ancak unutulmamalıdır 
ki hukuk kavramı etrafında geliştirilen 
kuralların toplumun tüm kesimlerine 

hitap edebilmesi için o toplumdaki 
bütün bireylerce ortaya çıkarılması 
gerekir. Aksi takdirde sağlıklı bir toplum 
düzeni oluşturulamaz kuralsızlıktan kural 
doğar anlayışı ile hareket eden kişiler 
etrafında kişilerin şahsi çıkarlarına hizmet 
eden bir hukuk ortaya çıkar. Bu durum 
da toplumu ayrıştırmaya, oluşması 
kuvvetle muhtemel bir kaosa sürükler. 
Söylemek istediğim hukuk toplumsal bir 
mutabakattır, toplumsal bir sözleşmedir. 
Her ne kadar Rousseau’nun kaleme aldığı 
eserinde toplum sözleşmesi (toplumsal 
sözleşme) siyasi sistemin kurulabilmesi 
için en iyi yöntem olarak ifade edilmiş 
olsa da siyasi sistemden kasıt toplumsal 
düzeni sağlamak olduğundan ortak 
amaç etrafında toplanılabilmektedir. 
Bu sisteme giden yol ise insan haklarına 
saygıdan geçmektedir.

Hukuk içerisinde barındırdığı çeşitli 
konularda sınırlamalar getirir yeri gelir 
birey özgürlüğünü kısıtlar yeri gelir bireyi 
şunu şöyle yapmalısın diye dikta eder. 
Ancak şöyle bir bakıldığında hukuk 
nazarındaki kuralların yasalaşarak belli 
bir çatı altında toplandığını görebilmek 
mümkündür. Ülkemizde bu yasalaştırma 
süreci de halk tarafından seçilmiş olan 
yasama organınca yerine getirilmektedir. 
Bunun neticesinde şu sayılı şu kanun kabul 
edilmekte,  halkın bilgisine sunulmak 
için resmi gazetede yayınlanmakta ve 
hukuk fakültelerinde de bu kanunlar 
etrafında şekillenen, ortaya çıkan hukuk 
ders olarak okutulmaktadır. Madem 
yasama organınca düzenlenen kurallar 
o konudaki hukuk anlayışına temel 
teşkil etmekte o zaman öznellikten 
uzak tek bir sonuca hizmet eden bir 
hukuk ortaya çıkmalıdır. Peki öyle mi 
? Hukuk fakültelerinde okutulan bu 
kurallar tüm hukukçular için aynı şeyi 
mi ifade etmekte? Madem kanunlar 

Av. FAZIL BİBER

KİME GÖRE HUKUK
NEYE GÖRE HUKUK
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herkes için aynı kitapçıkta toplanmış o 
zaman uygulaması da tek bir şekilde 
sağlanabilmiş mi ? Benim bu sorulara 
vereceğim cevap koca bir hayırdır. 
Zira uygulanan hukuk objektifliğini 
kaybetmiştir. Şu hakim bu konuda 
böyle karar veriyor şu daire bu konuda 
böyle içtihat geliştirmiş vesayre vesayre 
şeklinde dallanmış budaklanmış o anda 
koltukta kim oturuyorsa onun keyfi 
adaletine göre şekil almaya başlamıştır. 
Şimdi diyeceksiniz ki kanunda yazanla 
uygulamada karşılaşılan aynı değil. 
Kanun sadece temel unsurları düzenlemiş 
geri kalan detaylar içinde nasıl bir yol 
izleneceğini göstermekle yetinmiş; 
bunların çözümü için de yorum, kıyas vs. 
gibi imkânlara müsaade etmiş. O zaman 
biz de yapalım bir yorum yapalım bir 
kıyas çözümü somut olaya kurgulayalım. 
Tamam öyle olsun ama nerede birlik, 
sağlanabildi mi tek bir çözüm yolu ? 
Eeee yüksek mahkemeler var verilen 
kararları denetliyor içtihadı birleştirme 
kararları var kimse keyfine göre karar 
veremiyor. Evet çeşitli şekillerde 
uygulanan hukukla yasalaşan hukuk 
aynı çatı altında birleştiriliyor ve mevcut 
sistemde de bu başarıyla yürütülebiliyor 
olabilir. Benim amacım hukuk sistemini 
eleştirmek değil mevcut uygulamayı da 
olağan koşullar çerçevesinde başarılı 
bulanlardanım ancak yargıda birlik 
sağlanırken kurulu mekanizmanın üstten 
kontrolü sağlanmakta; sağlanırken 
de mekanizmanın temelinde nelerin 
olup bittiği göz ardı edilmektedir. Peki 
kurulu sistemde mekanizmanın temeli 
halen sağlamlığını koruyabilmekte mi 
ben bu konunun sorgulanması gerektiği 
inancındayım.  

Yargı mekanizması içerisinde eskinin 
yerine yenisini alması amacıyla hukuk 
fakültelerinde öğrenim gören hukukçular 
acaba başlık itibariyle aynı olan hukuk 
derslerinde aynı şeyi mi öğreniyor, 
yargıda nesnel bir birliği sağlayabilecek 
bir eğitim alıyorlar mı?  Benim nezdimde 
bu sorulara verilecek cevap yine 
hayırdır. Zira fakültede alınan eğitim 

ortak bir değer olan hukuku bile kişiler 
nezdince ayrıştırılmaya müsait bir hale 
getirmektedir. Artık öğrenciler hukuku 
ortak bir değer değil de Ahmet hocaya 
göre şöyle Mehmet hocaya göre böyle 
şeklinde öğrenir ve uygular hale gelmiştir. 
Hatta sınavlar da bile hukuki bir konuyu 
şu yaklaşıma göre açıklayın bu hocanın 
görüşleri çerçevesinde inceleyin tarzı 
sorular sorulmakta böylece de hukukun 
ayrıştırılmasına zemin hazırlanmaktadır. 
Hocalarımız elbette buna müsaade 
etmeyecektir ancak bunun biz yeni nesil 
hukukçulara yansıması böyle olmaktadır 
ya da ben öyle düşünüyorum. Bu durum 
da özgünlüğünü yitirmiş bir kesimin hukuk 
camiasında yerini alması demektir. Tabi 
ki yıllarını bu mesleğe adamış hocalarımı 
daha mesleğin başında olan bir çaylak 
olarak eleştirecek değilim. Hayatı 
akademik kariyeri etrafında şekillenen 
bu ülkeye hizmet etmiş saygıyı son 
derece hak eden hocalarıma saygısızlık 
etmek istemem. Akademik çalışmalar 
elbette ki hukuk sistemimizin gelişiminde 
çok faydalı olmuş ve faydalı da olacaktır. 
Ancak sayısı hızla artmakta olan 
hukuk fakültelerinde yeterli akademik 
kadro oluşturulamadan vermeye 
çalışılan eğitimde bu durum yeni nesil 
hukukçulara maalesef bu şekilde 
yansımaktadır.  Bunun sonucunda da 
ortaya çıkan mevcut sistemde akıllara 
şu soru gelmekte “kime göre hukuk 
neye göre hukuk?” Ya da sadece benim 
mi aklıma böyle bir soru geliyor? Yeni 
mezun bir hukukçu olarak nitelikli bir 
eğitim aldığımı iddia etmiyorum ancak 
iyi ve ya kötü bir şekilde hukuk mezunu 
olan biri olarak söylemek istediğim 
hukukta tek bir doğru vardır o da adaletli 
olmaktır; hukukun temel taşı olan 
insan haklarına saygıyı kaybetmemek, 
hukuku ayrıştırmamak, bölmemektir. 
Hukuku kişiler nezdine indirgememek, 
toplumun belirli şahısların etrafında 
kümelenmesine izin vermemektir.

Netice itibariyle kürsünün ne tarafında 
olursa olsun biz yeni nesil hukukçular 
için uygulanan hukukun Ahmet hocaya 
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göre hukuk Mehmet hocaya göre hukuk 
şeklini alması kaçınılmaz bir haldir. 
Bu durumda yargı mekanizmasının ilk 
basamağında uygulanan hukukun 
farklılaşması demek olup zamanla 
mekanizmanın alt üst demeden her 
tarafına yayılacağı anlamına gelir. Bu 
yaklaşım itibariyle şunun ki doğru bunun 
ki yanlışçı zihniyet zehirli sarmaşık gibi 
yargı mekanizmasını sarmamalıdır. 
Hukukun yegane temeli olan insan 
haklarına saygı perspektifinden dışarı 
taşılmamalı oncu buncu olunmamalıdır.  
Ben burada Ahmet hocanın hukuk 
anlayışı doğru Mehmet hocanın ki yanlış 
demiyorum ancak fakültede verilen 
eğitimde biz hukukçular ne öğretilirse 
onun doğru olduğuna şartlandırılıyoruz. 
Sorgulama, düşünme yetimiz köreltiliyor; 
özgün fikirlerimizi dışa vuramıyoruz. 
Hukukun temelinden insan haklarına 
saygıdan uzaklaşıyoruz. Bir hukukçuya 
önce insan haklarına saygılı olunması 

öğretilmelidir. Sorgulama, araştırma 
yetisi kazandırılmalıdır. Öznel duruma 
indirgenmiş hukukta kimin tornasından 
çıkmışsa onun hukuku doğrudur anlayışı 
ile hareket eden hukukçular haline 
gelmemeliyiz, getirilmemeliyiz. Hukuk bir 
ayrıştırılma aracı olarak görülmemeli ve 
böyle lanse edilmemelidir.  Son olarak 
bir meslek büyüğümüzün konuşmasında 
şahitlik ettiğim şu sözünü de paylaşmak 
isterim. ’İki hukukçunun olduğu yerde 
daima en az üç görüş ortaya çıkar.’ 
İşte bizden yeni nesil hukukçuların 
elinden düşünme, sorgulama, araştırma 
yeteneğimiz alınmakta ve buna da göz 
yumulmaktadır.  

Tarafsız bir hukuk ve insan haklarına 
saygı temennisiyle sürç-i lisan ettiysek 
affola…

Hukuk içerisinde 
barındırdığı amaç 
itibariyle insan 
haklarına saygıyı temel 
alan evrensel bir 
sistemdir.

Hukuk mevcut düzende 
keyfiyeti önlemek için 
oluşturulmuş yasalar 
bütünüdür. Objektiftir, 
şahsiliği kaldırmaz, 
topluma hizmet eder.
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    Bir 8 Mart’ı daha 

geride bıraktığımız 

şu günlerde, 

kadınlara halen,’ 

kadınlarımız’demeyi bırakamayan ve 

‘kadınlar çiçektir’ söyleminde ısrar eden 

bir toplumun fertleri olarak, yola devam 

ediyoruz. ‘8 mart Dünya Kadınlar Günü’ 

de sanki bir alışveriş çılgınlığı, indirim 

kuponu, çiçek demetleri ile kutlanacak 

bir gün gibi lanse ediliyor ülkemizde. 

Oysa kadınlar çiçek değildir,  erkeklerle  

omuz omuza, aynı yükü paylaşıp, tüm 

karar mekanizmalarında da yer almak 

istiyor artık kadınlar. Kuralları kendi 

koymak istiyor. Bence herkes şunu bilmeli 

ki, bireyleri eşit olmayan bir toplumda, 

mutlu olunamaz. Siz bir cinsi korumaya 

aldığınızda, onun özgürlüğünü de elinden 

alırsınız. Özgürlük sorumluluk getirir, risk 

getirir, acı getirir belki ama rahat bir nefes 

almayı, istedim de yaptım demeyi de 

getirir. Kendi kararlarınızı almayı, kendiniz 

için yaşamayı, idealler edinip, bunların 

peşinden gitmeyi de getirir. Sokaklarda 

bu sokaklar benim, bu hayat benim 

diyerek gezebilmeyi getirir. Şöyle bir bakın 

etrafınıza, kadınlar sokaklarda parke 

taşlarına nasıl basıyor. Sanki kırılacakmış 

gibi değil mi, biraz korkarak, biraz da 

çekinerek. Yürürken ses yapmıyor parke 

taşları, gökyüzüne bakıp da şöyle derin 

bir soluk çekilemiyor yaşamdan.

                 Son yıllarda, kadın cinayetlerinde, 

giderek artan bir oran var. İstatistiklere  

göre, yüzde 1400 oranında bir artış 

var. Her gün bir kadın cinayeti daha 

duyuyoruz.  Ne oluyor da her üç kadından 

biri şiddete uğruyor. Ya öldürülüyor, ya 

tecavüz ediliyor ya da taciz ediliyor. 

İstatistiklere yansıyanların yanında bir de 

gün yüzüne çıkmamış, fiziksel, psikolojik 

şiddet mağduru kadınlar da var. Şiddete 

uğradıklarını söylemekten utanan, 

kimseyle paylaşmayan yüzlerce kadın 

var. Çünkü paylaştıklarında utanıyorlar, 

bunu kendi suçları gibi görüyorlar ya 

da bu şiddeti kanıksıyorlar. Daha kötüsü 

sonunda öldürülmekten korkuyorlar. 

                 Son aylarda öldürülen kadınların 

birçoğu da kocasından ya da birlikte 

yaşadığı adamdan ayrılmış veya ayrılmak 

üzere olan kadınlar. Bunların bir kısmı 

devletten koruma istediği halde koruma 

talepleri karşılanmamış veya geciktirilmiş. 

Eşlerinden ayrıldıklarında gidebilecekleri 

güvenli bir yerleri yok. Sığınma evleri 

sayıca çok az olduğundan, bir çok il ve 

ilçede sığınma evi imkanı yok. Böylece 

eşlerinden, ya da birlikte yaşadıkları 

adamdan ayrılan kadınlar, sonunda kendi 

kaderine terkedilmiş durumda kalıyorlar. 

Eğer kendi ekonomik özgürlükleri yoksa, 

çocuklarının ve kendilerinin bakımı yine 

ayrıldıkları ve onlara şiddet uygulayan 

adamın insafına bırakılmış. Bu da onları 

daha savunmasız ve çaresiz bırakıyor. 

Yıllar yılı ayrılmamaları ve şiddete maruz 

kalarak yaşamaları da bu bağımlılıktan 

ve gelecek korkusundan kaynaklanıyor. 

Av. NUR HİLAL GÜNDÜZ

KADIN VE ÇİÇEK
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Çünkü bazen aynı şiddeti, sığındıkları 

ailelerindeki baba ve kardeşlerinden de 

görebiliyorlar. Ya da bu adamların sonu 

gelmez tehditleriyle gitgide sindirilmiş 

ve kendi suçluluklarına inanmış bir 

yaşam sürüyorlar. Aldatılmak, ilgi, sevgi 

görmemek onlar için önemli değil, tek 

istedikleri evlerinde çocuklarıyla birlikte 

şiddet görmeden huzur bulmak.

        Kadının kendinden ayrılmasını bir türlü 

hazmedemeyen erkeklerin, yaşamlarını 

hapiste geçirmeyi göze alarak, böyle 

bir olaya kalkışması, toplumun geneline 

yayılan bulaşıcı bir hastalıktır. Toplumu 

saran bir virüs gibi, günden güne artan 

bu cinayetler, kadını kendinden ayrı 

bir birey olarak kabul etmeyen, kadını 

kendine ait bir meta olarak gören 

zihniyetin göstergesidir. Her türlü şiddete 

ve eziyete rağmen, kadının evini terk 

etmemesi gerektiğinin ve ancak koca 

isterse gidebileceğinin, tüm toplumca 

kabul edilmiş manifestosudur. Kadının 

kendi ayakları üzerinde durabileceğinin 

ve isterse kendi gücüyle varolabileceğinin 

inkarıdır.

           Düşünceden eyleme geçmiş birçok 

şiddet olayının maalesef görmezden 

gelindiği ortadadır. Öldürülen birçok 

kadının, ellerinde dilekçelerle korunma 

talep ettikleri halde korunamadıkları, 

haklarında yasal işlem başlatılan 

şüphelilerinse, görmezden gelindiği bir 

süreçte, sonuçlar iç karartıcıdır. Her 

gün neredeyse bir değil, birkaç kadın, 

çığlıkları duyulmadığı için, yaşam haklarını 

kaybetmektedir. Gidecek yerleri olmadığı 

için şiddete boyun eğmektedir. Güçsüz 

olduklarına inandırıldıkları için, gücünün 

farkına varamayan kadınlar, ezilmeyi ve 

varolan düzeni, kaderleri kabul etmektedir. 

Erkeklikleri ve erkeklik onurlarını, kadınları 

bir meta olarak sahiplenmekte gören, 

onca erkek de, doğru olanı yaptıklarının 

gururuyla, aslında acınacak bir halde, 

şiddeti uygulamaya boyun eğmeye 

devam etmektedir. Namusu, kadınlarını 

sahiplenip, göz açtırmamak sanan, 

karıları evden gittiğinde, namuslarından 

olduğunu sanan, kızları, sevdiği gence 

gidince, namussuz olmaktan korkan, fakat, 

ellerin kızını taciz etmekten çekinmeyen, 

ona buna saldırmayı kendine hak gören, 

çalıp, çırpmayı namussuzluk addetmeyen 

onca erkek de, bu toplumda olağan 

yaşamlarını sürdürmektedir. Toplum 

onları pohpohlamaya ve cesaret 

vermeye devam etmektedir. Gelenek 

ve göreneklerin ardına sığınıp, ruhsal 

yaralarını kapatmaya çalışan bu insanlar, 

bir gün doğru cevabı bulduklarında ve 

kalplerinde vicdanlarıyla yüzleştiklerinde 

çok geç kalmaktadırlar.

  Asıl gücün, sevgide, cesarette, 

dayanışmada, insanca çarpan yürekte, 

merhamette, akıldan ve gönülden kopan 

sözlerde, eylemde, hayata anlam katıp, 

hayatı yaşanılır kılmakta, yaşatmakta ve 

çoğaltmakta, yükseltmekte, üretmekte 

ve birlikte inşa etmekte, umutta ve umut 

edecek bir dünya bırakmakta olduğunu 

bilmiyorlar. Gücü kolda, bilekte, seste, 

gürültüde, tahakküm ve iktidarda 

arıyorlar. Sarsıldığı anda da bir köşede 

kalan çocuk, acımasız ve zalim bir insana 

dönüşüveriyor. Rolleri karışıyor, içindekiler 

çatışıyor ve ortaya çıkan tablo hepimizi 

ürkütüyor…      
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Gün, kadınların korkusuzca ayakta 

durmaları gereken gündür. Birbirine 

destek olup, kol kanat germe günüdür. 

İçlerindeki gerçek gücü bulma ve 

ortaya çıkarma günüdür. Korkmadan 

ve yılmadan, insanca yaşama günüdür. 

Şiddete boyun eğmeden, şiddet karşıtı 

yasaları harekete geçirme günüdür… 

Sözlerimi Nelson Mandela’nın muhteşem 

sözleriyle bitirmek istiyorum.

‘En derin korkumuz yetersiz olmak değil, En 

derin korkumuz ölçüsüzce güçlü olmamız,

Karanlığımız değil, ışığımız bizi en çok 

korkutan, Kendimize sorarız, ben kimim 

ki parlak yetenekli, muhteşem harika 

olayım?

Biz kimiz ki, olmayalım bunları, Tanrının 

çocuğusun sen, Küçük oynaman dünyaya 

yaramaz.

Etrafındakiler güvensiz hissetmesin diye 

kendini, Ufaltmanın ne yararı var,

Hepimiz çocuklar gibi parlamak üzere 

yaratıldık, Bu hepimizin içinde…Ve 

kendi ışığımızı parlattığımızda, Farkında 

olmadan, aynısını başkalarına da 

yapma iznini veririz, Kendi korkumuzdan 

kurtulduğumuzda, Varlığımız 

kendiliğinden, başkalarını özgürleştirir.’ 

(Nelson Mandela)

 

8 MART KAMU SPOTU 
ÇEKİMLERİNDEN BİR KARE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kamu Spotumuzu 
izlemek için kare barkodu okutunuz.
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Eş, Anne, Kadın 

Avukat Olmak…

Zordur kadın avukat 

olma her türlü 

ayrımcılığa karşı karşıya kaldıkları bir 

ortamda ayaklarının üzerinde durmak, 

güçlü kadın imajı vermek ve bunu korumak. 

Erkek egemen toplumda özellikle erkek 

müvekkillerinin gözünde, bazen karnında, 

; bazen kucağında , bazen elinde çocukla 

oradan oraya koşmak yanlış mı yaptım 

acaba bakışlarına maruz kalmak…

Biz kadınların kodlarında başarı en üst 

sıradadır. Çünkü bize –muhakkak anneliği 

tatmış olması gerekmez-annelik denen 

dünyanın en müthiş iç güdüsü hediye 

edilmiştir. Bu duygu bize  güç, şevkat ve 

fedakarlık katmakta olup yaptığımız her 

işte farkındalık yaratmamıza yardımcı 

olmakta aynı zamanda büyük bir yük de 

yüklemektedir.

Farklı yaş grubundan 3 çocuk sahibi bir 

avukat olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim 

ki;

Çocuklarımızı var etme yetiştirme, bakma, 

büyütme, hayata ve topluma katma, 

vatana ve ailesine hayırlı birer evlat olarak 

yetiştirme çabası içinde fiziksel ve ruhsal 

olarak donatıldığımızdan mesleğimizi de 

bir başka çocuğuymuş gibi benimseyip 

onunla birlikte kendini de büyülten anne 

avukat ,çocukların bakımı, okulu, sosyal 

hayatının dakika dakika düzenlerken, 

bir sonraki günün işleyişini düşünmek ve 

uygulamaya koymanın zorluğu…

Aynı anda birçok şeyi düşünüp, bir çok 

strateji kurmak ve  kariyer planlamasını 

da ona göre yapmaya çalışmak…

24 saati 36 saat yaşamak! 48 saat kadın 

olmakla mümkündür! tabiri biz hem 

çocuk yetiştirmeye çalışan hem de çok 

stresli bir iş sahibi avukat kadınlar için 

Av. SİBEL TORUN

ADALETİN 3 SAÇ AYAĞI GİBİ 
ÜÇE BÖLÜNMEK
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tam da uygun bir ifade. Aynı işi çalışma 

hayatında erkekle birlikte yaparken 

bir kadın olarak hem anne hem evlat 

hem eş kimliği altında farklı mesleklerin 

yükünü de omuzlarına yüklemek…iç 

çıkışı omuzlarındaki yükü atamaz veya iş 

başındayken annelik sorumluluklarından 

sıyrılıp sorumluluklarını göz ardı edemez… 

ve hayatın ona getirdiği değişik durumları 

her an göz önünde bulundurarak var olma 

savaşını sürdürmeye devam eder. Kadın 

avukatı başarılı kılan da işte bu azim ve 

hayattan bir an olsun kopmamak…

Biz kadınların sezgileri kuvvetlidir. Aslında 

dengeyi sağlayarak mutlu ve huzurlu 

olmak, bir şarkıda söylendiği gibi çocuk 

da kariyerde yapmak mümkün….

Her zaman çocuklarımın gurur duyacağı 

bir anne olmak istedim. Özellikle kızlarıma 

kendi ayakları üzerinde durabilen, güçlü, 

özgüveni yüksek  örnek anne olarak 

örnek olmaya, onlara rol model olmaya 

çalıştım.

Bazen yakın çevreme dert yanarım “bizim 

evdeki sayısal çoğunluk beni yoruyor” 

diye. Veya onlara yeteri kadar zaman 

ayıramamaktan, onlara yetemediğimi 

düşündüğüm konusunda endişelerimi 

paylaşırım. Ancak şimdi anlıyorum ki ; 

varlıklarının bana aslında itici bir güç 

olduğunu ve aslında onları geleceğe 

hazırlamak için gösterdiğim çabanın 

benim yaşam kaynağım olduğunu…

Ve inanın bana;

Var olan, var olmasını bilen, yaşadığı 

topluma katkıda bulunan bütün 

olumsuzluklara karşın üretmenin kendini 

ifade etmenin ve bunu aynı zamanda 

topluma faydalı hayırlı bireyler yetiştirerek 

yapmaya çalışmanın tadının hiçbir şeyde 

olmadığını gördüm.

Bütün bu yoğunluk içinde iyi bir anne, 

iyi bir eş, iyi bir kadın avukat olma 

yolunda çalışmaya koşuşturmaya devam 

ederken, görev ve sorumluluklarını 

yerine getirebilmiş bir birey olmanın 

mutluluğundan beslenmeye çalışmaktır, 

benim tekrarlarım.

Şikayetçi miyim? 

Asla! 
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Bizim mahalleden 
değil ama kendi 
m a h a l l e s i n i n 
baskısına da boyun 
eğiyor değil… Kim 

mi… RACHEL CORİİE…

İyi fotoğraf çekenler yazmamı yazar 
dostlarımda fotoğraf çekmemi tavsiye 
ettiğinden beri bende fotoğraf okuyorum..
bilmiyorum kim, bu konuda yetenekli 
ama... ben bildiğimi okuyorum…
İnsanın zindanlarından bahseder Ali 
Şeriati… mahallesi kendini zından 
olmayanlardan birini fotoğrafını 
okuyacağım size…

Evet evet..o cümle ..”Zulüm bizdense ben 
bizden değilim.” diyen… RACHEL CORİİE..
İşgale vicdanı ile direnen leydi.
1979-2003…..
İnsan Hakları aktivisti……
Pasiflerin coğrafyasının ortasında bir 
aktivist.
Henüz 23 yaşında…
Pasifik berisindeki biz pasifistlere insanlık 
dersi veren saf masum dik duruş.
Mart 2003 te çekilmiş bir fotoğraf. 
Kumral sarışın arası bi genç kız üzerinde 
yağmurluk elinde megafon tiz bir sesle 
birkaç metre ilerisindeki dev buldozere 
insanlık haykırıyor. Burası Filistin toprakları.
(Bu fotoğraf çekilirken öyleydi şimdi İsrail)

RACHEL Amerika’da yaşıyor, mutluluk için 
bize hedef olarak gösterilen her şeye 
sahip.

Bina yıkan buldozer insanlık haykırışına 
kulak tıkıyor Rachel’in ve binalardan 
önce onu yıkma için yürüyor üzerine.
Deklanşöre ard arda basıyor bir el an an 
çekiyor insanlığın fotoğrafını.

2.kare daha yakın şimdi buldozer Rachel’e 
ve insanlıkta daha da uzak,Rachel 

haykırıyor dimdik.

3.kare Demir yığını daha da yakın şimdi.
Bir insan kullanıyor bu canavarı çünkü 
kalp versen ve kendi haleni bıraksan 
Demirliğinden utanır ve durur.Ama insan 
var kumandasında ve insanlığında 
utanmayan bi insan.Rachel halen dik.

4.Kare Milimetre yok arasında celik zırhlı 
duvarla Rachel’in. Buldozer ne büyük 
Rachel ne küçük. Ama hala asil bi duruşla 
dim dik

7.8.9.kareler Rachel yok fotoğrafta 
yağmurluk seçiliyor demir canavanır 
altında .feryat ve acı yok fotoğrafta ama 
nasıl acır canı bu fotoğrafı gören anne 
babanı ilk aklıma o geliyor.Öyle acıyor 
canım.

10. kare arkadaşlarının kucağında Rachel 
canı tenden yeni ayrılmış sıcak bedeni 
arkadaşların kucağında paramparça.Bu 
kareyi anlatmakta aciz benim kalemim 
ama kekiliyor yüreğim
Bun-lar in-san o-la-maz

Son kare .Son fotoğraf.İnsanlık dersi veriyor.
Kefenlenmiş bedeni bir yüzü görünüyor.
Beyaz cansız kalın dikişlerle onarılmış yüzü 
çok mutlu ve hale dimdik Rachel.Haksızlığı 
,adaletsizliğe canı pahasına karşı o hala 
cansız bedeniyle aktivist ve halen dimdik 
zihinlerde onuruyla.tarih boyunca dimdik 
duracak Rachel.

O bir aktivist , peki kimiz biz………
Kimimiz solu tüketmiş yorgun demokratlar, 
kimimiz yolu tüketmiş yorgun kıratlar. 
kimimiz mücahitken mütahit olmuş 
itaatkar…
O aktivis biz pasifistiz.O aktiv biz pasifiz O 
aktiv biz hiperpasifiz….
Ben sağcı değilim , solcu değilim,milliyetçi 
değilim, dinci değilim ,ılımlı ilamcı değilim 

Av. VEYSEL İLHAN

RACHEL CORİİE
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,aşırı dinci değilim ama bende maalesef 
hepimiz gibi hiperpasifim.
Ama belki sizden farkım Hiperpasifligimin 
farkındayım.

Zeki Müren bi filminde askerdi ve “Pis 
düşman al sana bomba” diyordu kadife 
bi sesle.Sesimiz çıkıyor ama kadife.Hemde 
kaskadife.

Rachel’in yaptığını anlamaya çalışma fikri 
bile ürpertiyor yüreğini insanın.İşgallere 
direnebilme gücü diliyorum,buldozerlerin 
önünde dimdik durabilme gücü diliyorum.
Ve Rachel’i yalnız bırakan bizlerin 
pasifliğinden kendi adıma utanarak özür 
diliyorum Rachel. 

Yalnız öldün ve hala yalnızsın. Hala yalnız 
küçük çocuklar ölüyor.
Biz Gazze de ölen çocukta cizrede ölen 

çocukta bizim derken.sen uzaktan ya ben 
diyorsun.biz kendimizden utanıyoruz….Ya 
sen..ya sen..

Biz ölenlerin arkasından yaş dökeriz 
paylaşırız acıyı ve bekleriz yeni ölümleri 
çünkü biz pasifiz hepimiz hemde 
hiperpasif..
Çünkü sen aktifsin bizse hiperpasif. Koca 
bi coğrafyanın adı Pasifistan..

Vicdan sahibi iyiler her yerde..başka 
mahallelerdede var.ve mahellemizde 
çoğu zaman biz iyileri görmeyiz de abi 
deriz kabadayı..gerçek kabadayı zulme 
dur diyendir..
“Kelebeklerin kanat çırpınışı fırtınalar 
çıkaran” çırpınışın ki. Ebabile taş oldu.
iyilere yoldaş oldun..Obam oban, 
toprağım toprağın. Mahallem mahallen 
olsun...

Zulüm bizdense
Ben bizden değilim...

16 Mart 2003
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Süleyman’ın Meyhanesi’nde demlenirken bir akşamüstü,

Kaldırımda laflıyordu iki dilber ayaküstü,

Çarpınca kadehi yere, ben meye mey bana küstü,

Eyvah eyvah hüzünlü aşkların acısı yine bana düştü.

Bilirsin Süleyman, içtin mi aşık olmak için içerim.

Aram yoktur şarapla  ne o beni sever yıllardır

Ne de ben onu severim…

Çakır keyifsen hani, hafif şehla bakarım,

Sustur çingenenin sesini, bülbüller kadar şakırım.

Birincisi pek sıska, pek işveli, yanağının ortasında gül kadar beni

Lakin ikincisinin yaktı zümrütler kadar yeşil gözleri

Süleyman’ın meyhanesinde, demlenirken akşamüstü

Pekte masum bakmıyordum, yakalandım suçüstü

Bakınca uzun uzun ellerim titredi, yüreğim acze düştü

Ayıpladı meyhanedekiler, Süleyman’ da bana küstü

Öyle deme be Süleyman, götürseler cellâda uzatsalar da dizüstü

Böyle dilbere saat değil canımı veririm,

Bilirsin her akşamüstü aşık olmak için içerim…

Av. MUSTAFA RESULOĞLU

Süleyman’ın Meyhanesi
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ÇOCUKLAR ARASI RESİM YARIŞMASINDA 3. OLAN RESİM

Esranur Efiloğlu - Ordu Penpe İzzet Şahin Güzelsanatlar Lisesi 11-B
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ÖZGÜRLÜK

Ben özgürlüğü hiç yaşamadım

Işık doldu, yıldız doldu gözüme

Gökyüzüne bile

Doyasıya bakamadım.

Öyle engeller ki,

İştir, aştır

Bağladı elimi, kolumu

Gönülden bir “Heyyy” diyemedim.

Bu kadar bolken hava

Sıktı içimi

Boşa akarken su

Coşup da gülemedim.

Şöyle içip içip de bir akşam

Unutup nerde olduğumu

Yıldızlara türkü söyleyemedim.

YAŞAM YORGUNU

Yoksulluktu okunan bakışlarında
Çizgilerinde yüzünün
Satır satır geçen yıllardı.

Acımasızlığında kentin
Dağ başında kanadı kırık kuşlar gibi
Çarpan bir yüreği vardı
Şu insan seli içinde
Kimse sormuyordu
Neydi ki beklentileri
Umut, çok uzaklardaydı.

Kaldırımın kenarında
Uzanıvermişti gölgesine bir ağacın
Bu yorgunluğun
Bu bitikliğin
Bir nedeni vardı
Bilemiyordu.

Tek isteği
Karnı doysun
Sırtı ısınsın
Sonra düşünürdü gerisini
İşte yaşıyordu ya
Yaşam yorgunu.

En çok kim sevdiyse alemde, 
En çok onun yüreği yanar.

Sanma ki eyy sevgili, sensiz yaşamaz aşık,
Koşar pervane olur, kor ateşlerde yanar.

Bülbül güle, gül bülbüle, gün şafağa
Koyar maşuku şöyle, aşık hep aşka yanar.

Döner kainat daim, zerre; içinde döner
Ol zerrenin narına bütün bir alem yanar

Bir semahdır bu hayat, doğum-ölüm dön be dön
Bu can tende emanet, canlar yarında yanar.

Varı yoktan var eden, bir “Var” vardır alemde,
Yarın yanmayım diyen, bugün alemde yanar...

Av. KAYA DEMİRAL 
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Bak, yeni bir gün doğuyor yine,

Gökyüzü masmavi, ışıl ışıl

Karanlıklar, aydınlığa bürünmüş

Bulutlar kaybolmuş, sular durulmuş

Bak yeni bir gün doğuyor yine,

Martılar eskisi gibi ötüşüyor semada

Güneş doğacak belli, ufukta bir kızıllık

Deniz sessiz ve sakin, yok önceki hırçınlık

Bak yeni bir gün doğuyor yine,

Eller semada ve gökyüzü ışıl ışıl

Ve bir bahar geliyor, çiçekler yine açtı

Analar erken kalkıp, toprağa tohum saçtı

Bak yeni bir gün doğuyor yine,

Bir yanım hep karanlık, bir yanım hep eksik

İki bayram geçti sensiz, biz kabrinin başında

Bir hıçkırık düğümlendi, yine bu gözyaşında

Bak yeni bir gün doğuyor yine,

Kabrin gül kokulu cennet bahçesi

Sadece benim değil, o herkesin annesi

Çok zamansız gittin annem, oldun gönül yarası

Bak yeni bir gün doğuyor yine

Kuşlar ötüşüyor, martılar semada

Gökyüzü ışıl ışıl, bir yanım hep karanlık

Mekanın cennet olsun, ruhun hep aydınlık

Av. MEHMET SAMİ UZUN

BİR YANIM HEP KARANLIK
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M e s l e ğ i m i z l e 
doğrudan alakalı 
film tahlilinde 
b u l u n a c a ğ ı z .
A d a l e t i 

müvekillerimiz adına talep eden biz 
avukatlar açısından önemi olan hukuk 
filmi aynı zamanda.

Bahsettiğimiz film Pardon adlı Türk filmi.
Mert Baykal’ın yönettiği 2004 tarihli 
mizahi film.Mizahi film nitelemesi yaptım 
ama aslında komedi tarzında olduğunu 
düşünmek bir hata olur.Böyle düşünmek 
en başta filme yapılacak büyük haksızlık 
olacaktır sanırım.Buna uygun tanım 
zannedersem kara mizah olur.Filmimizde 
benzetmek icap ederse ışıklandırma 
sistemi yapılmamış olan karanlık 
tünelden çıkabilmek için kara mizahı el 
feneri olarak kullanıyor yönetmen. 

Adaletsizliğin konu olduğu bir filmde 
sadece ve sadece kendi içinde ironi 
barındıran kara mizah kullanılabilirdi 
kanaatimce.İşin gerçeği bu tip filmlerde 
çok defa kullanılmış bir yöntemdir.Bana 
göre filmin özgünlüğü bu noktada değil.
Filmdeki bir tarafı hüzün diğer bir tarafı 
komik olan olaylara güldürürken alttan 
alta trajik yönünü seyirciye aktarıyor.
Buda baş karakterin gözüyle filmde 
işleniyor.

Haksız olarak hapiste yatmasıyla elde 
edemediği emellerin kaybının müsebbibi 
olarak gördüğü eniştesini öldürmesiyle 
adaletsizliğin doğurduğu acı sonuç 
filmin sonunda etkili bir şekilde seyirciye 
sunuluyor.Filmi izlerken trajikomik hallere 

gülerken birden aslında baştan beri derin 
acılar içeren sürecin zararlı semeresi 
seyircinin yüzüne tokat gibi çarpıyor.
Adaletsizliğin felaket doğurduğunu 
ve aynı zamanda adaletin herkes için 
olması gerekliliği üzerinde düşündürme 
ihtiyacı hissettiriyor.Adaletsizlik krizinin 
masum,sivil,asker tanımadan herkesi 
derinden sarstığının bir timsali oluyor 
böylece. Bunu sıkmadan yapması da 
filmin öne çıkan diğer yönü.Bu yönünü 
sağlayan en temel faktör sernayonun 
akışganlığının olması.

Karşılıklı replikler filmin seyir zevkini 
artırmaya çok önemli bir araç oluyor.
İyi oyunculuk da bunu destekleyince 
izleyiciyi hiç sıkmayan güzel bir temaşa 
ortaya çıkmış oluyor.Filmin eksisi olarak 
teknik konuları ifade etmeyeceğim.Bunun 
için sıfırcı hoca gibi davranmayacağız 
tabiiki de.Filmin temasını mizah yoluyla 
seyirciye aktarması diğer eksik yönlerini 
rahatlıkla kapattığını söyleyebiliriz.

Pardon yetmezliği sonucu oluşan 
adaletsizlik krizinin toplumda nasıl 
kırılmalara yol açtığını ibret gözüyle 
müşahede etmek amacıyla bile izlemek 
yeterli olacaktır.Hz.Ömer’in sözüyle bu 
yazımı sonlandırmak istiyorum; “Adalet 
mülkün temelidir.”Vesselam.

Av. BURAK ŞAHİN

“PARDON” YETMEZLİĞİ
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Baromuz avukatlarından Hazine Avukatı 
Mustafa Serhat Tuna, Sevgili Hüzün adlı 
şiir kitabıyla başladığı şiir yolculuğuna bir 
süre ara vererek son birkaç yıldır başladığı 
mozaik sanatına olan merakını Ordu Kültür 
Sanat Merkezinde 11-17 aralık tarihinde 
düzenlediği “Taşın Sırrı” adli Mozaik-Şiir 
sergisi ile aynı potada birleştirdi.

20’şer adet şiir ile mozaik tablonun yer 
aldı sergide kendine ait şiirlerle mermer, 

seramik ve cam malzemelerle yaptığı 
tabloları birlikte sergileyen Tuna’nın 
sergisine Ordulu sanatseverler ve 
Baro’muz üyeleri büyük ilgi gösterdiler.

Binlerce yıllık geçmişi olan mozaik 
sanatının Ordu’daki ilk uygulayıcısı olan 
Tuna’nın sergisinde özellikle mermer 
taşlarla yapılan tablolarından şehrimizin 
tarihi dokusunu hatırlatan Taşbaşı ve Çifte 
Fırın tabloları bu yönüyle ilgi çekti.

“TAŞIN SIRRI” ADLI MOZAİK - ŞİİR SERGİSİ



34

ORDU BARO BÜLTENİ
ORDU BAROSU

1958

BASINDA ORDU BAROSU
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Av. ADNAN TELLİCE
1993 Yılında Fatsa doğdu. 2016 yılında 
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Av. Atakan Orhan’ın 
yanında stajını tamamlamıştır. Halen 
kendi ofisinde avukatlık görevi 
yürütmektedir.

Av. GİZEM ALTUN
1994 yılında Ordu da doğdu. Kırıkkale 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Avukatlık stajını Av. İrfan Özgen’in 
yanında tamamladı. Meslek hayatına 
Av. İrfan Özgen’in yanında devam 
etmektedir.

Av. BÜŞRA ÇELİK
1994 İkizce/Ordu doğumludur. Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Stajını Ünye’de Av. Murat Şener’in 
yanında tamamladı. Mayıs ayında 
gireceği adli yargı hakim-savcılık mülakatı 
sonucuna göre şekillenmek üzere kendi 
ofisini açmayı planlıyor.

Av. TUĞBA BAKIRCI
1993 Ünye doğumludur. Marmara 
Üniversitesi Hukuk mezun olmuştur. Av 
Turgay Hancı’nın yanında staj yaptı son 
iki ay Hilmi Hacıimamoğlu’nun yanında 
staja devam etti 28 şubat’ta stajı bitti.

FATİH FURKAN ŞATIR
23.12.1994 de Ünye’de doğdu.  
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Avukat Adem Pilan ile birlikte 
çalışmaktadır.

Av. MERVE VARİLCİ 
1987 Ünye’de doğdu. 2011 yılında 
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İşletme 
bölümünden mezun oldu. 2016 yılında 
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. Avukatlık stajını, Av Murat 
Şener’in nezdinde tamamladı. Meslek 
hayatına Murat Şener’ in yanında devam 
etmektedir.

RUHSAT
TÖRENLERİ Yönetimimiz döneminde ruhsat alan 

meslektaşlarımız.
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Av. MELTEM BİRCAN AKSOY
27.08.1993 Ordu doğumludur. Üç abiside 
de avukat olduğu için avukatlık mesleğine 
yönelmiştir. Bir dönem İstanbul’da 
yaşadıktan sonra bir kaç ay önce Orduya 
döndü ve kendi ofisini açtı.

Av. CANSEN CANBAZ
1994 Fatsa doğumludur. 2016 yılında İzmir 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
oldu. Av. Ahmet Canbaz’ın yanında stajını 
tamamladı. Av. Ahmet Canbaz hukuk 
ofisinde çalışmaktadır.

Av. ERCAN YILMAZ
1994 yılında Gürgentepe’de doğdu. 2016 
yılında Ankara  Üniversitesi’nden mezun 
oldu. Stajını Ankara Barosu’nda tamamladı. 
Şu anda kendi bürosunda mesleğimi icra 
etmaktedir. 

Av. AYŞENUR ANLAYAN
1994 Fatsa doğumludur.  2016  yılında  
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdi. Av. İlhan Mollaoğlu’nun yanında 
stajını tamamlamıştır. Kendi ofisinde 
avukatlık görevini yürütmektedir.

Av. GÜLFEM AKKIRAN
1994 ordu doğumludur. 2016 yılı Marmara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okudu. 
Av. Bektaş Doğan ve Av. Attila Tatar’ın 
yanında tamamladı. Av. Mehmet Salim 
Aktaş ve Av. Oktay Çanak ile birlikte 
çalışmaktadır.

Av. SİNAN ÇİLOĞLU 
1992 Ünye doğumlu, 2016 yılından 
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunudur.  Av. Hasan Şiray’ın yanında 
stajını tamamlamıştır. Av. Hasan Şıray ile 
çalışmaktadır.
Av. EDA DİRİ
1992 Fatsa doğumludur. 2016 yılında 
Gaziantep Üni Hukuk Mezun olmuştur. 
Samsunda stajını tamamladı, Av. Zekai 
Akçay ile birlikte çalışmaktadır.
Av. ALİ EMRE BATUK
1986 yılı Ordu Perşembe’de doğdu.  2016 
yılının Kasım ayında Kıbrıs Yakın Doğu 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.  Avukatlık 
stajını A&B Hukuk’ta tamamladı. Şubat 
ayından itibaren aktif olarak avukatlık 
yapmaktadır.
Av. M. FURKAN KAHRAMAN
1992 yılında Ordu’da doğdu. 2016 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Av. M. Emre Tomakin’in 
yanında avukatlık stajını tamamladı. Şu an 
aktif olarak çalışmamaktadır.

Av. EBRU CANLI
30.08.1994 Ordu/Gölköy doğumluyum. 
Ordu Anadolu Lisesini bitirdikten sonra 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
2016  yılında mezun oldum, Avukatlık 
stajı Av. Mehmet YILDIRIM’ In yanında 
tamamladım ve 02.02.2018 ‘ de avukatlık 
ruhsatını aldım.
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Av. MELTEM SAĞLAM
1994 ikizce doğumludur. KTÜ Hukuk 
Fakültesi mezunudur. Av. İrfan Demir’in 
yanında stajını tamamlamıştır. Av. 
Tahir Kürşat Arpacıoğlu ile birlikte 
çalışmaktadır.

Av. TAYFUR ORKUN GENÇ 
08.10.1993 Ordu’da doğdu. 2016 
yılının Ekim ayında Ankara Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdi. Avukatlık stajını A&B Hukukta 
tamamladı. Şubat ayından itibaren 
kendi ofisinde aktif olarak avukatlık 
yapmaktadır.

Av. MESUT SEZGİN
1979 İstanbul doğumludur.  2016 Uluslarası 
Kıbrıs Mezunudur. Av. Bilgi Hilal Çalışkan 
Sezgin’in yanında tamamlamıştır. Halen 
Av. Bilgi Hilal Çalışkan Sezgin ile birlikte 
çalışmaktadır.

Av. YAVUZ GÜNDAY
1994 Yılında Ordu’da doğdu. 2016 yılında 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun oldu. Avukatlık stajını Av. Gökhan 
Özdoğru ve Av. Türker Akyol’un yanında 
tamamladı. Askerlik bitiminde kendi 
ofisini açmayı hedeflemektedir.
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HUKUK OKUR YAZARLIĞI PROJESİ

ADLİ YARDIM ÜST KURULU KARADENİZ 
BÖLGE TOPLANTISI

ADLİ YARDIM ÜST 
KURULU TOPLANTISI

TOPLANTILAR 
EĞİTİMLER
FAALİYETLER
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ADLİ YARDIM EĞİTİM 
SEMİNERİ ANTALYA

CMK SEMİNERİ

ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU 
YÖNTEMLERİ EĞİTİMİ

BARO MECLİS TOPLANTISI
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İLETİŞİM SEMİNERİ

MARDİN GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI

İŞ HUKUK SEMİNERİ
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ŞUBAT 2018 UZMAN ARABULUCULUK EĞİTİMİ

KORUMA KURULU TOPLANTISI

TBB STAJ EĞİTİM ÇALIŞMASI ANKARA.



43

ORDU BAROSU
1958

www.ordubarosu.org.tr

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ ÇELENK 
SUNMA PROGRAMI

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ ÇELENK SUNMA PROGRAMI

KADIN HAKLARI KAMU SPOTU

‘‘TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYEDİR’’ BASIN AÇIKLAMASI
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Ordu Barosu avukatları 24.02.2018 
tarihinde Türkiye Barolar Birliği olağanüstü 
toplantısına katılmak için Ankara’daydı.
Baroların bölünüp parçalanmasına 
yol açacak ve Birliğimizin başındaki 
Türkiye ibaresinin çıkarılmasına yönelik 
düzenlemeler yapılmasına ilişkin söylemler 
üzerine, buna hayır demek ve bu durumun 
gerek mesleki gerekse milli menfaatlerimize 

yönelik sakıncalarını açıklamak üzere 
gerçekleştirilen toplantımız, yurdumuzun 
dört bir yanından gelen meslektaşlarımızın 
yoğun katılımıyla Ankara Ahmet Taner 
Kışlalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

TBB BÜYÜK TOPLANTISI
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BİLGİ YARIŞMASI

TAVLA TURNUVASI

2. HALI SAHA TURNUVASI

BİLGİ YARIŞMASI ŞAMPİYON GRUP
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DOĞAN CANKU /  KONSER

ELİF GÜREŞCİ  / KONSER

FARELER VE İNSANLAR / TİYATRO OYUNU
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ORDU BAROSU TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
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ORDUNUN DERELERİ / TİYATRO OYUNU
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı
Sayın Av. Prof. Dr.  Metin FEYZİOĞLU



50

ORDU BARO BÜLTENİ
ORDU BAROSU

1958

HERKES
İÇİN
ADALET,
ADALET
İÇİN
AVUKAT
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60.YILA ÖZEL

ORDU BAROSU
1958
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/OrduBarosu/OrduBaro


