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Her yılın 1 Eylül’ünde, dışarıdan bakıldığında yalnız hu-
kukçuları ilgilendiriyor görünen; ancak sonrasında hak-

kında yapılan haberlere bakıldığında memleket gündemini 
her seferinde bir yönüyle meşgul eden törensel bir açılış 
gerçekleşir. Her yılın 1 Eylül’ünde, yüksek mahkemelerin 
“en” yüksek yargıçları, devletin “en” büyükleri, siyasi parti 
başkanları ve Türkiye Barolar Birliği başkanları bu törensel 
açılışta bir araya gelerek eski adli yılı paketleyip; yeni adli 
yıl için tertemiz bir sayfa açarlar. Bizler bu yazıya, törenlerle 
açılan o “tertemiz” sayfalara yazılmayanları not düşeceğiz.
Geçen yılın 1 Eylül’ünde, adli yıl açılış töreni tarihte görül-
medik bir ilke sahne oldu ve bu kez tören henüz gerçekleş-
meden ülke gündemine oturmayı başardı. Buna sebep, tö-
renin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşecek oluşu idi. 
Bu oluş, “yargı bağımsızlığı” başlığı altında bir dizi tartışmayı 
da beraberinde getirdi. Nihayetinde, yüksek yargıçlarca adli 
yılın sarayda açılmasının yargı bağımsızlığını zedelemeye-
ceğine hükmedildi ve Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı’nda ayakta alkışlamalar ve elbette bol “hukuk devlet”lu 
konuşmalar eşliğinde yeni adli yıl açılmış oldu. Bu yıl ise, adli 
yılın açılışına birkaç gün kala 30 Ağustos resepsiyonundaki 
“en” yüksek yargıçlardan ikisinin bedensel ve sözlü ifade-
leri; törende sarf edilen sözlerin önüne geçti. Bu “en” yük-
sek yargıçlardan biri, AYM başkanı idi; başkan 30 Ağustos 
resepsiyonunda Cumhurbaşkanını eğilerek selamlaması ile 
gündeme geldi. Sonrasında kendisini “kadraj oyunu”na sı-
ğınarak savunmayı denese de, video görüntüleri bu savun-
mayı boşa düşürdü. Açıklamasıyla gündem yaratan diğer 
“en” yüksek yargıç ise, birkaç ay önce yine Cumhurbaşkanı 
huzurunda cübbesinde düğme arayan Danıştay Başkanı idi. 
Yine anılan resepsiyonda, Danıştay Başkanı “Yargı hiç bu ka-
dar bağımsız olmamıştı.” cümlesini sarf etti. Açılışa bir gün 
kala ise, Cumhurbaşkanı: “ Yargının tarafsızlığını koruması 
şarttır.” buyurdu ve devamında bu yıl sarayı törene açma-
yarak bu konudaki samimiyetini gösterdi. Derken ertesi 
gün, “en” yüksek yargıçlardan Yargıtay’daki Suriyeli Aylan 
bebek ile Arakan’daki küçük Muhammet’ten başlayıp, kuv-

vetler ayrılığı ve hukuk devleti başlıklarını es geçerek Ana-
yasa Mahkemesi üyelerinin Yargıtay ve Danıştay üyelerin-
den daha fazla maaş almasından çıktı. Yargının tarafsızlığı 
konusunda ise, yargı mesleğini icra edenlerin üçte birinin 
terör örgütü üyesi olmasından duyduğu esefle, “hain örgü-
tün” ele başlarını iade etmeyen devletlerin adalete dair sa-
mimiyetlerini sorgulayarak müthiş bir tarafsızlık örneği ser-
giledi. Tüm bunlardan sonra yargı bağımsızlığı mı dediniz? 
Tablo bu denli açıkken bu soru oldukça boşa düşmekte… 
 Genel olarak her iki törene de kulak verdiğimizde istisna-
sız her konuşmada; hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, 
yargı üzerindeki iş yükü, kuvvetler ayrılığı, en gelişmiş hu-
kuk sistemi gibi pek çok teknik ve hukuki kavramın defaten 
geçtiğini duymaktayız. Yaratılan her tür hukuksuzlukta so-
rumluların OHAL limanına sığınıverdikleri yüklüce bir hak-
sızlıklar gemisine dönüşen memlekette, “en”lerin bunca 
“hukuk”sal haykırışları; adeta, batmak üzere olan bu gemi-
de denize düşmek kaçınılmazken, hiç değilse “hukuk”a sa-
rılıvermek içindir. Hukuk, denizde iyi bir bot işlevi görür mü 
bilinmez ama bugün toplumsal işlevini yerine getiremediği 
açıktır. Hukuk, insanların haklarını alabilmelerini sağlayan 
bir araç olmaktan hızla uzaklaşmış ve alınıp satılabilen bir 
meta haline dönüşmüştür. Öyle ki, o tertemiz sayfalarda ve 
hukuk devletlu konuşmalarda kayda alınmasa da, bugün ce-
binde parası olmayan bir vatandaşın dava yoluyla haklılığını 
ispatlayabilmesi günden güne sıfıra yakınsayan bir ihtimale 
dönüşmektedir. Bu yalnız mahkemeye başvurmak için öde-
nen harçlar açısından değil, kendisini açtığı davada hukuki 
açıdan tercüme edecek vekile erişme açısından da böyledir. 
Büyük avukatlık büroları, pek çok ücretli çalışan avuka-
tın emeğini tükenmez mesai saatleri boyunca sömürerek 
“kaliteli ve hızlı hukuk hizmeti” vermekte, her kapıyı aç-
mayı bilen uzun elleriyle adaletin kapısını da açarak mü-
vekkillerinin sorunlarına “sonuç odaklı çözümler” bulmak-
ta ve böylelikle elbette prestij kazanmaktadırlar. Kendinizi 
bir an için işi avukata düşen bir yurttaş yerine koyup, ara-
ma motorlarına “Ankara’daki hukuk büroları” yazarsanız, 
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“prestijlerinden” olsa gerek sizleri önce bu anılan türden 
büroların web siteleri karşılar. Kısaca bir göz gezdirmekle, 
rahatça kendilerini aşağı yukarı şöyle tanıttıklarını görürsü-
nüz: “Etkili çözüm sunuyorlardır, benzersiz bir ekip çalışma-
sıyla davaları en iyi şekilde ve en kısa sürede sonuçlandırı-
yorlardır, sonuç ve çözüm odaklıdırlar, çok uluslu şirketlere 
hizmet veriyorlardır ve elbette one of the most respected 
top-tier law firm in Turkey’lerdir, butik konsepttedirler, yar-
gılama sürecinde olumlu sonuç almayı vaat ederler ve daha 
neler nelerdirler…” Serbest piyasaya ait tüm bu kavramlarla, 
her birinin adeta hukuk satmak için yarıştıklarını görürsünüz 
ve hukuk az buçuk zihninizde hak arayışı, eşitlik, adalet gibi 
kavramlara yakın bir yerde durmakta ise hayretler içinde 
kalıp dehşete düşersiniz. Bir de üstüne şirketleşmiş bu avu-
katlık bürolarının, arz ettikleri kaliteli, hızlı ve çözüm odaklı 
hukuk hizmetine ne kadar değer biçtiklerini duysanız, muh-
temeldir ki ağzınız açık kalır, gözleriniz yuvalarından fırlar,  
ve yine hukuku az yukarıda tarif ettiğimiz kavramlarla birlik-
te düşünen bir insansanız sinirden küplere de binebilirsiniz. 
Özetle, ne yazık ki bu sonuç odaklı kalite ve hız yurttaşa pa-
halıya patlamaktadır. Haliyle, parası olan “adalete” hızlı ve 
kaliteli yollardan erişebilirken; asgari ücretle geçinmeye ça-
lışan yurttaşa verili şartlar 
altında Godot’yu bekle-
mek düşmektedir. Go-
dot’yu beklemek iması 
yurttaşın hukuk yoluyla 
hakkını aramakta düş-
tüğü çaresizlik ve im-
kansızlıkla özdeşleştiği 
kadar, yaratılan bu duru-
mun toplumu sürükle-
diği boşluk ve anlamsız-
lığı da karşılamaktadır.   
Peki gelin bu prestijli 
ve bir o kadar prensipli 
büyük hukuk büroları-
nın perdesini biraz daha 
aralayalım ve adli yıl açı-
lış konuşmalarında bah-
si hiç geçmeyenlerle o tertemiz sayfaları kirletmeye devam 
edelim. O halde şu sorunun zamanıdır: Bahsedilen prestijli 
avukatlık büroları, web sitelerinde kendilerini tanıtırken kul-
landıkları bu reklam kokan sıfatları nasıl ediniyor? Çözüm 
odaklı ekip kim, etkili bir ekip çalışması kimler yürütmekte, 
takip sürecini hızlı ve verimli kılan kimler? Perdeyi araladı-
ğımızda, bu büroları piyasa toplumunda alıcısı olan böylesi 
prensiplere sahip hale getiren hukuk hizmetinin mutfağında 
imzasız avukatların olduğunu görürüz. Avukatın imzasızı mı 
olur değil mi, vekillik kaba tabirle “imzamın yerine atacağın 
imza kabulümdür” demek değil midir? Öyledir, doğru; an-
cak her tür ironiden bağımsız imzasız avukatların tüm ger-
çeklikleriyle karşımızda durdukları da diğer bir doğru. Zira 
bu avukatlar, sahiden de yazdıkları dilekçenin altına kendi 

imzalarını atamazlar; çünkü teorik bilgileriyle yazdıkları di-
lekçenin altı çalıştıkları o prensipli hukuk bürosunun sahi-
binin imzasına ayrılmıştır. İmzasız avukatlar, aynı zamanda 
“yüzsüz” de olurlar. Zira dilekçelerini yazdıkları, işlerini takip 
ettikleri müvekkillerin hafızalarında onların ismi anıldığında 
herhangi bir çehre canlanmaz. Müvekkillerin hafızalarında 
yer eden çehre, kendileriyle yapılan görüşmede nitelikli hu-
kuk hizmeti sunma taahhüdünde bulunmak dışında hukuki 
işlerinin kelimenin tam anlamıyla ucundan bile tutmamış 
imzacı avukatın çehresidir. İmzasız avukatlar, bu yüzlerini 
hiç görmedikleri, seslerini hiç duymadıkları müvekkillerin 
işlerini; tutamadıkları sözler, yanmış sinema biletleri, artan 
sayılarına rağmen ayraçların içinden çıkamadığı kitaplar, bi-
rikmiş film sonları ve hatta ortaları, iradenin bir türlü galip 
gelemediği yorgunluklar, hızla geçiştirilen öğle aralarının ika-
me edildiği içten taahhütlü “yemyeşil” akşam yemekleri ve 
nihayetinde sadece uyku ihtiyacını gidermek için kullanılan 
ev yaşamı pahasına en etkili ve en verimli şekilde tamamlar-
lar. Hayatlarını idame ettirmek pahasına, her gün aynı döngü 
tekrarlanır ve kendilerine vermeleri gereken hesaplar uzar 
gider. “İşin mutfağında” yer alan imzasız avukatlar hakkında 
en acı gerçeklik ise, “prestijli” hukuk bürolarında ortaya koy-

dukları emekle “kaliteli” 
hukuk hizmetini arza 
hazırlayan imzasız avu-
katların da, yarattıkları 
bu hizmete tıpkı payı-
na Godot’yu beklemek 
düşenler gibi asla eri-
şemeyecek olmalarıdır, 
zira aldıkları ücretlerle 
yarattıkları bu hizmeti 
satın alamayacak ko-
numdadırlar. O halde, 
adli yıl açılışlarında dile 
gelmeyen ve yazıya dö-
külmeyen tüm bu ger-
çeklikle yüzleşip, işe 
“kendi haklarını savun-
mak” tan başlamakla 

Godot’yu bekleyenleri de kemale erdirmek onların payına 
düşendir. İşte tüm bunlar o tertemiz sayfalarda yaz/a/ma-
yanlardır ve paylarına da bu sayfalara yazılmak düşmüştür.

        Serap EMİR
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Savunma ayağı olmayan, yargıç ve savcılarının dörtte biri 
meslekten men edilen, tutuklanan ya da kıyıma uğra-

yan, hukuku OHAL hukuksuzluğuna kurban edilen yargı-
nın adli yıl açılışı gölgede kaldı. Rize’de çay hasadı yapan 
yüksek yargıçların, cübbesinin olmayan düğmesini ilikle-
meye uğraşan Danıştay başkanının fotoğraflarını da anım-
satan siyasi lidere biat fotoğrafı ile daha da gölgelendi. 
Biz boyun eğilmesin diye çabalıyoruz, Anayasa Mah-
kemesi (AYM) başkanı olan akademisyen köken-
li zat gövde eğiyor. “Kadraj oyunu” savı da boşa çık-
tı. Bireysel olarak “kul” olmayı tercih edebilir ama ne 
akademisyen olarak bilim adına, ne yüksek yargı başka-
nı olarak yargı adına bu görüntüyü vermeye hakkı yok.
Yargı etiği ilkeleri ve hukuksal alandan bakarsak, AYM baş-
kanı istifa etmeli; etmezse karar vermek durumunda olduğu 
tüm davalarda kararını AKP siyaseti lehine önceden açık-
lamış olduğu için “reddi hakim” talebinde bulunulmalıdır!
Keşke bir fotoğraf karesi ya da yukarıdaki öne-
ri kadar basit olabilse konu. Basit değil, hem de 
hiç değil. Tartışmalar üzerinden devam edelim.
AYM başkanının “AKP genel başkanı önünde değil cumhur-
başkanı önünde eğildiği” söylendi. Yargıç, cumhurbaşkanı 
önünde de eğilmez. Ki bu yargıcın cumhurbaşkanını yargıla-
yacak yüce divanın başkanı olması sahneyi vahimleştiriyor.
Cumhurbaşkanının “milletin birleştirici unsuru” olduğu, 
ona saygının olağan olduğu söylendi. Daha vahimi de bu-
rası. Cumhurbaşkanı artık hukuken ve fiilen AKP genel baş-
kanı. Cumhurbaşkanlığı makamının yetki ve görevlerinden 
kaynaklanan hukuksal işlemleri ayrılabilir ama kendisinin 
bağlı ve başkanı olduğu siyasetten ayrılması olanaksız. Mil-

let yalnızca AKP’lilerden oluşmuyor ki birleştirici unsur-
dan söz edilebilsin. Kaldı ki siyaseten ve dinsel olarak ay-
rımcılığı yapan zaten AKP’nin kendisi, başkanının kendisi.
Malum fotoğrafa verilen tepkiler arasında Oba-
ma’yı alkışlamak için ayağa kalkmayan ABD yük-
sek mahkeme yargıçlarının fotoğrafı var.
Bu karşılaştırmaya göre, küçük uydu ülkede yargı-
nın fotoğrafı “kul” davranışını yansıtıyor, büyük em-
peryalistin yargısı kuyruğu dik tutuyor. Yargı, bizde ba-
ğımlı ve taraflı, onlarda bağımsız ve tarafsız öyle mi? 
Bu kadar mı?  Türkiye’de “kaka”, ABD’de “cici” mi?
Fotoğraflar yetiyor mu durumu anlatmaya? Peki, Türkiye’de 
yargıçlar o fotoğraflara yakalanmasaydı ya da o fotoğraflar ol-
masaydı yargımız bağımsız, adaletimiz sorunsuz mu olacaktı?
AYM’nin artık istisna olmaktan çıkan ve yaygınlaşan dü-
zen yanlısı, piyasa yanlısı, talan yanlısı, gericilik yanlı-
sı, OHAL yanlısı, AKP hükümetinin yaptığı hukuksuz-
luklara onay veren kararları hak etmeliydi asıl tepkiyi.
Türkiye baskı ve şiddetin, hırsızlığın, yolsuzluğun, yobazlığın 
ve cinayetlerin altında ezilirken, yargı da bunlara gözlerini 
kapatırken verilmeliydi asıl tepki. Hak ve özgürlükler ayak-
lar altına alınırken, emekçiler kapı önüne konulurken, haksız 
tutuklama kararları verilirken,  adaletsizlik her yerden fış-
kırırken,  hukuk hukuksuzluğun belgesi yapılırken ve yargı 
da bunlara sessiz kalıp onaylarken verilmeliydi asıl tepki.
Laiklik elden giderken, dinsel buyruklar ve kurallar hukuk kuralı 
yapılırken, eğitim dine teslim edilirken verilmeliydi asıl tepki.
Anayasa’yı, bireysel ve toplumsal hakları ve özgürlükleri sa-
vunması gerekirken, Anayasa tanımazlığı onaylayan, birey-
sel başvuruları gerekçesiz reddeden, halkın yerine AKP’nin 
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sesi olan yargı yerden yere vurulmalıydı iktidarla birlikte.
Üzerlerine hırsızlık yüklenen çocuklar hapiste, hırsızlık dü-
zeni yaşıyor. Siyasiler, düşün insanları, gazeteciler, yazar-
lar, OHAL mağdurları hapiste sömürü düzeni yaşıyor. Bin-
lerce iş kazasında, cinayette ve katliamda onbinlerce ölü, 
yaralı ve mağdur var, katliam düzeni yaşıyor. Ülke açık ce-
zaevi, tecavüzcüler hem de çocuklara saldırarak yaşıyor.
OHAL hukuksuzluğuyla değiştirilen, müsvedde gibi 
oynanan yargı ve yargılama hukukuna ne demeli?
O fotoğraflar olmasaydı ya da ABD benzeri olsay-
dı ne olacaktı? Bu kahrolası düzen, eziyet, zulüm, 
hukuksuzluk ve adaletsizlik olmayacak mıydı?
Bugün yargı, sermaye 
önünde, siyasal iktidar 
önünde eğilip büzü-
lüyorsa, emir eri po-
zisyonundaysa, kul/
köleyse, bittiyse, so-
rumlusu kim? Ve bu so-
rumluluğa kimler ortak? 
Genç AKP’nin dene-
yimsizliğinin cema-
atçi kadrolaşmalarla 
kapatıldığı, yargının 
cemaat ve AKP’nin ortak oyunlarıyla hizaya getirildiği, 
düzmece siyasi davaların cemaatçi güvenlik elemanla-
rı ve savcılarca aynı ortak oyunlarla yaratıldığı, savcının il 
başsavcısının odasını bastığı günler ne çabuk unutuldu?
Yargı bağımsızlığını fazlasıyla zedeleyen 1982 Anayasası’ndan 
2010 Anayasa değişikliğine hangi oyunlarla gelindiği, “yet-
mez ama evetçi” destekli Anayasa değişikliğinin nasıl yapıl-
dığı, devamında cemaat ortaklı yeniden yapılanma ve deva-
mında AKP’li yeniden yapılanmaların nasıl yaşama geçirildiği, 
nihayet OHAL kıyımına nasıl yol açıldığı ne çabuk unutuldu?
Beğenilmeyen yargı kararlarında yargı tanımazlığın ve 
yargıca saldırıların nasıl tavana vurduğu, bu kararla-
rı verenlerin kıyımları ve geçirdiği soruşturmalar, YAR-
SAV ve üyeleri üzerine oyunlar ve operasyonlar, yan-
daş yargıç ve savcıların “yargıda birlik” örgütlenmesi, 
mahkeme antetli kağıt yerine “adalet bakanlığı” an-
tetli kağıda karar yazan yargıçlar ne çabuk unutuldu?
Kararını dinsel söylemlerle gerekçelendiren yargıçlar, özelleş-
tirmeye ve kamu kaynakları talanına izin veren yargı, iş huku-
kunu patron lehine yorumlayan yargı, liderin ağzından çıkanı 
hemen işleme sokan yargı, siyasi eleştiriyi cumhurbaşkanına 
hakaret sayan yargı, laikliği yok eden hukuka ve işlemlere onay 
veren yargı, çocuk ve kadın tecavüzcüsünü tecavüzü ve taci-
zi tekrarlasın diye serbest bırakan yargı ne çabuk unutuldu?
Tüm rezaletlerin arasında dik duran, masumiyet ka-
rinesi ihlal edilerek mesleklerinden atılan, tutuk-
lanan ve YARSAV Başkanı Murat Arslan gibi aylar-
ca iddianameleri bile yazılmayan, kıyıma uğrayan 
yargı mensuplarının başlarına gelenler nasıl unutuldu?
Yargının savunma ayağını kırmak için avu-

katlara yapılanlar nasıl unutuldu?      
ABD mi emsal? Olmaz olsun. Orada yargı, dünya-
nın dörtbir yanında süren sefalet, eşitsizlik, ada-
letsizlik ve sömürünün yaratıcısı kapitalist/emper-
yalist düzenin varlığı ve devamı için, başkalarının 
yurtlarını işgal için, emekçileri kolay sömürmek için var.
Hür dünyanın hür yargıçları, bir öyle bir böyle karar vere-
rek yaşatırlar düzeni, buna da “yargıç özgürlüğü” diyerek 
övünürler. O, AKP genel başkanı önünde eğilmesini cum-
hurbaşkanına saygı olarak açıklayan zat iyi bilir ABD’de-
ki bu “özgür yargı” düzenini. Onlar felsefi sözcükleri kul-
lanırlar ama gerçek adları “serbest piyasa yargıçları”dır. 

Sorun fotoğraf ya da karar kar-
şılaştırması kadar basit değil. 
Kapitalist/emperyalist düzen 
devletiyle de siyasetiyle de bü-
tün. Ne hukuk ne de yargı bu 
bütünün dışında... Farklı dev-
letler, farklı hukuklar bu bütünü 
oluşturan sınıfsallığı bozmuyor.
Egemen sınıfa ve siyasetine karşı 
mücadele ederken hem hukuk ve 
yargının önemli birer mücadele 
aracı olduğu hem de hukuksal ve 

yargısal alanın sınıfsal gerçeği bilinmeli. Gerçek adalete ve 
adaletli düzenin hukukuna ve yargısına aynı düzen içinde çe-
kilen fotoğraf karşılaştırmalarıyla ulaşılamayacağı bilinmeli.
Hukuksuzlukla mücadele gerekli ve önem-
li ama yerine hangi hukukun konulacağı daha önemli. 
Yüreğini, emeğini ve yaşamını insanlığa; aydınlanmaya; ger-
çek adalet, özgürlük ve eşitliğe ve de direnişe adayan onurlu 
hukukçulara mücadeleyi yükseltecekleri bir adli yıl diliyoruz.

Anayasa Mahkemesi Eski Raportörü, Ali Rıza Aydın
SoL Haber Portalı, 07/09/2017 Perşembe
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ÜCRETLİ 
AVUKATLIĞIN 

ETİĞİ OLUR 
MU(I): HUKUK 
İMALATINDA 

NEREDEYİZ ?

Hukuk etiği teorik üretim bakımından 
kısırlaşmakta olan bir tema. Bunun 

sebeplerini avukatlık bakımından tar-
tışmaya çalışacağız. Hukuk fakültele-
rinde zorunlu ya da seçmeli olarak hu-
kuk etiği dersine girenler bu temanın 
ağırlıkla meslek etiği olarak ele alındı-
ğını hatırlayacaktır. Kural koyucu kat-
manlar bir kenara bırakılırsa, meslek 
etiğinin temel konusu ağırlıkla uygu-
layıcılar, yani hâkimler ve avukatlardır. 
Bu tema içerisinde hareket noktasını 
değer, erdem, ilke, adalet gibi soyut 
kavramların oluşturduğu görülür. Nes-
nellik kapitalizm altında gittikçe kat-
lanılmaz hale gelmekteyken bu nes-
nelliğe çok yakından temas eden bir 
meslekler grubuna bu kadar soyut bir 
gömlek biçilmesinin, maddi gerçekliğin 
bir hayaletler katmanı arkasına saklan-
maya çalışılmasının bir sebebi olmalı. 
Hukuk sosyolojisi ya da felsefe gibi aka-
demik disiplinlerin hukuk öğrencileri 
tarafından pek umursanmaması, onlar 
için çoğunlukla aşılması gereken bürok-
ratik bir engel gibi görülmesi, kanımız-
ca bu sebebin bir itirafıdır. Sanmayın ki 
bu öğrenciler basitçe yaramazlık edi-
yorlar. Evet, haklı değiller, ama onlar bu 
anlatılanların maddi yaşamda bir karşı-
lığı olmadığını, mesleğe atıldıklarında 
“adaleti” değil onları hayata tutundu-
racak maddi gücü arayacaklarını çok iyi 
biliyorlar ve bu konuda dürüstler. Mad-
di yaşamın gerçekliği burjuva hukuk 
teorisyenlerinin yarattığı soyut duvarın 
çatlaklarından fışkırıyor. Yargı mercile-
rinde rekabet ve iltimasın ölçüleri, avu-
katlıkta piyasalaşma, bu soyut kategori-
leri tarihin dışına postalıyor; kapitalizmi 
dürüstleştiriyor. Burada acı olansa ka-
pitalizmin dürüstleşmesi değil, bu dü-
rüstleşmeden haklı olarak rahatsız olan-
ların eski soyutluğa sarılmaya çalışması.
Hukuk ve etiği birleştiren disiplinin te-

mel kavramı “adalet” kategorisidir. Bu 
konuda daha önce adalet’in evrensel 
bir ahlaki kategori olmadığı, doğru so-
runun “adalet nedir?” değil, “adalet 
kime hizmet ediyor?” olması gerekti-
ği ifade edilmişti. Başka bir anlatımla, 
egemen zihinsel güç neye “adalet” di-
yorsa, “adalet” odur. Piyasalaşan hu-
kukun ihtiyaçları çerçevesinde sürekli 
kazanan ya da sürekli kaybeden birinin, 
kapısını nasılsa hiç çalmamış olan so-
yut bir adalet için çalıştığını kim söyle-
yebilir? Müsteşar tanıdığı olan, bilmem 
kaç kişilik kontenjanlı “referansı” olan 
bir hâkim adayı hukuk fakültesini soyut 
bir adalet arayışıyla mı bitirmiştir? Hâ-
kim tanıdığı olup sürekli bilirkişilik gö-
revlendirmesi alan bir avukat soyut bir 
adaletin mi peşindedir? Cevap veriyo-
ruz, hayır. Bunlar ve sayılmayan tonla 
örnek, yalnızca kendilerine hizmet eden 
bir “adaleti” sevmektedir. Bu “adalet” 
için meslek icra etmektedir. Bu soyut 
ahlakçılığın, sade suya tirit adaletin (ve 
erdemlerin, mesleki ilkelerin, etiğin vs.) 
işlevi ürettiğimiz zenginliklere sürekli 
el konulduğunu gizlemek olabilir mi? 
Buradan işçi avukatlara gelebiliriz. Hu-
kuk etiğinin temeline oturan kavramlar-
dan bir koordinat düzlemi düşünelim. 
Bu koordinat düzleminde avukatlığın 
klasik ilkelerinin birer referans noktası 
olması akla uygundur. Nedir bunlar ör-
neğin? Avukatlık serbest bir meslektir. 
Avukatlık bir kamu hizmetidir. Avukat-
lık onurla icra edilen bir meslektir. Avu-
katlık bağımsız nitelikte bir iştir. (Mes-
leki çalışmasında avukat, bağımsızlığını 
korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş 
kabulünden kaçınır. – TBB Meslek Ku-
ralları md. 2) İşçi avukatın bu koordinat 
düzleminde hangi noktada yer aldığını 
saptayabiliyor muyuz? İşçi avukat da 
stajyerlere öğretilen reklam yasağına 
tabi olabilir mi örneğin? Yine cevap veri-
yoruz, hayır. Bunların hiçbiri işçi avukatı 
tanımlamaz. Bu soyut koordinat düzle-
minde işçi avukatın yeri açıkça tanımsız-
dır. Bir milletvekilinin hazırladığı rapora 
göre Türkiye’de 100.000 civarında avu-
kat var, buna 70.000’in üzerinde hukuk 
fakültesi öğrencisi eklenmiş halde ve 
hâlihazırda çalışanların 1/3’ü (sadece 
yasal tanımıyla) ücretli avukat. Evet, 
şaka gibi, ama sürekli artmakta olan 
bu ciddi kalabalık, kapitalizmin hukuk 
formasyonunda adlı adınca tanımsız!
Öyle ise ne yapmalıyız? Yerimizi ilkeler 

ve erdemle kurulan soyut bir koordi-
nat düzleminde değil, gerçek anlamıy-
la hukuk üretiminin neresinde durdu-
ğumuza bakarak, somut bir koordinat 
düzleminde arayacağız. Bu koordinat 
düzleminde ücret karşılığında çalışan, 
emeğini satmak dışında bir şansı ol-
mayanların dâhil olduğu kategoriye 
açıkça işçi deniyor. Tanımımız budur.
Bu tanım bizi ahlaki bir gerekliliği yeri-
ne getirmek durumunda olan vicdani 
karakterler olmaktan çıkarıyor. Ayak-
larımızı yere bastırıyor ve haklarımızı 
hangi koordinat düzleminde tesis ede-
bileceğimiz konusunda bize bir fikir 
veriyor. Hayatımızı zorlaştıran koşullar 
sürekli olarak somutlaşmaktayken biz 
neden soyutlaşalım? Kapitalizm ken-
di kurduğu ahlaki değerlerden vazge-
çerken biz neden inatla o değerlere 
sarılalım? Neden kendimize ahlaki re-
ferans olarak aslında sonuçlarına kat-
lanmakta olduğumuz bir şeyi seçelim?
Sermaye düzeni bugün tarihte hiç ol-
madığı kadar dürüsttür. Bu yayında 
avukatlık mesleğinin artık bir hukuk 
hizmeti piyasası olarak anılabilecek 
nitel sıçramayı gerçekleştirdiği yazılıp 
çizilmekte. Bu, kapitalizm dürüst yü-
zünü hukuk piyasasına da cesaretle 
göstermeye başladı demektir. O halde 
neden biz de onun kadar dürüst ol-
mayalım? Sorunu ve çözümü idealize 
etmek yerine kendi haklarımızı somut 
bir zemine oturtmaya çalışmayalım? 
Egemen zihinsel güç olan kapitalizm 
bir şeye “adalet” diyor, onun evrensel 
ve ezeli olduğunu iddia ediyor. Bizler 
evrensel bir adaletin tarihsel bir kan-
dırmaca olduğunu, adalet kategorisi-
nin tarihteki toplum biçimlerinin her 
birinde ayrı birer içerikle ayrı birer 
“evrensel” meşruiyet zeminine işaret 
ettiğini ve günümüzün meşruiyet ze-
mininin kimlere hizmet ettiğini çok iyi 
görüyoruz. Bu yüzden adaletsizlik mağ-
duru avukat, ezilen avukat, kul hakkı 
yenen avukat, hor görülen avukat de-
ğil, İŞÇİ avukatız. Haklarımızı evrensel 
bir soyutlukta değil kendi işyerimizde, 
kendi emeğimizde aramakta ısrarcıyız.

Melis Sağlam



Ne iyi insandın Murat Amca… Şimdi okulun önü o kadar boş ki, doldurmaya kalabalıklar yetmiyor. Tam 28 yıl, yolu 
Ankara Hukuk’a düşenlere simit sattın, onurunla, alınterinle, yüreğinle, gülümseyen gözlerinle, tatlı muhabbetinle. Polise 

her “Simit sat, onurlu yaşa” dediğimizde, aklımıza gelen sen olacaksın. 

“1938 Yedinci ayın on birinde Bulgaristan Eski Cuma, doğum yerim orası. 1978’de Mayıs’ın 20’sinde göç ettim; 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldim. Geldiğimizde ekmek yok, para yok, kimse destek vermiyor. İş aradım iş bulamadım, 
zaten iş yoktu. Geldiğimiz yıllarda ev de bulamadık, kira parası da yoktu. Geldiğimiz günlerde herifler bazı eşyalarımızı 

aldılar bile garajlarda. Ondan sonracığıma boyacılık yaptık, sıvacılık yaptık, sebzecilik yaptık; erik sattım, elma sattım, te 
böyle seyyar satıcılık yaptım. Simitçiliğe başladım. Simitlerden de burada öğrencilere, yoldan geçenlere, parası olana 

verdim. Parası erişmemiş olana da verdim, kimseyi boş çevirmedim. 20 simit sattım, 30 simit sattım, 100 simit de 
sattım; ama o günler geride kaldı, kalmadı gayri. Eskiden daha başkaydı, şimdi iş yok… Hepsi simit satıyor insanların. 

Eskiden satışlar yüksekti, ekmek parası çıkardı. Şimdi yol parası bile çıkmıyor. Çok zor günler. Bugün yirmi simit satarsam 
(işte bunları), 20 lira yapacak. 75 kuruştan simit parası vereceğim. 14 lira vereceğim simit parası, bana ne kalacak; 6 
lira kalacak. 4 milyon yol parası; kalacak iki lira. E bir de bu simiti satamazsam nolacak, simit geri alınmıyor. O zaman 

topluyorsun naylona, dolduruyorsun, eve götürüyorsun, akşama sofrada yiyeceksin bunu.”
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