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TEŞHİR EDİYORUZ !
Başkentin yedi adliyeli hengamesinde sıkışıp kalanlar, çalıştığı bürolarda, adliye-
lerde, icra müdürlüklerinde, duruşma salonlarında hak ihlali yaşadığını düşünenler 
bu gidişe bir dur demek için artık bir mecraya sahipsiniz. Ücretli çalışan avukatlar 
olarak gösterilen kötü muamele, uğradığımız mobing ile emek sömürüsü karşısın-
da topyekun dik duracak, ankarabarosuucak@gmail adresine iletilen mailler ile 
bildirdiğiniz her türlü hak ihlalini duyuracak ve hep birlikte sonuna kadar yürüye-
ceğiz. Yaşadığınız hak ihlallerine karşı dik duruşunuza destek vermek için sizleri 3 

Ocak perşembe ve 17 Ocak perşembe saat:19.30’da Abem 4. katta bekliyoruz

700 TL’ye çalışıp yemek kuryeliği ve temizlik dahil her işi yapıyorum. Maaş 
günümden itibaren bir hafta içinde maaşım ofis harcamalarına gidiyor ve 

ben masrafımı (yani aslında kendi maaşımı) almak için 1 hafta işverenlerimin 
peşinden koşturuyorum. Stajyerliğin zor olacağını zaten biliyordum ama bunu 

gerçekten beklememiştim
(F.M.)

Merhabalar. 6 aydır stajımı yaptığım ofiste avukat olarak çalışmaya devam 
ediyorum. Stajyer olarak başladığımdan beri bir mesai kavramını oturtamadık. 

Saat 18:00’a yaklaşınca birden toplantı kararı alınıyor veya yarına yetişecek bir 
dilekçe ortaya çıkıveriyor. Tabi bu mesailer maaşa asla eklenmiyor.

(A.Z.)

Bir insanın sinir anında kötü muamele bulunması anlaşılabilir mi? Hele ki bunu 
meslektaşın sırf sana maaş veriyor diye sistematik olarak yapması... Sen artık 
onurunun bu kadar kırılmasından katıla katıla karşısından ağlarken, bundan haz 

duyarak daha yüksek perdelere çıkması... Ben bunu hiç anlamadım. Stajımın 
ilk ayı bitmişti. Oradan hemen ayrıldım ve bir daha o büronun sokağından bile 

geçemedim.
(O.Y.)

2000 tl maaşla, avukat oldugum için şık giyinmem ve her daim topuklu 
ayakkabilarla gezmem gerektiğini sürekli dile getiren bir patronla çalışıyorum..

Gün içinde en az 2 adliyede durusmam olduğu düşünüldüğünde gün icinde surekli 
topuklu ayakkabı giymemin  mümkün olmadığını defalarca dile getirmeme 

rağmen herhangi bir sonuç alamadım. Ayrıca 2000 tl maaş alan bir isci avukat 
olarak patronun bende beklediği kaliteyi(!) nasıl sağlayabilirim bu sorunun 

cevabını da plaza aşığı, şık giyimli patron avukatlara bırakıyorum...
(Daha da gitmem)

Büyük hayallerle okulu bitirip bir patron ve bir işçi avukatın çalıştığı bir 
ofiste staja başladım. İlk birkaç ay bir şeyler öğrendiğime olan inançla 

çalışmaya devam ediyordum. Takip açmaya, günde birkaç kez icralara ve hacze 
gitmeye alışmıştım artık. Stajımın 5.ayında iş yoğunluğunun fazla olduğunu 
ve diğer avukatla biraz daha koordineli çalışarak iş yükümün bir nebze olsun 

hafifleyebileceğini patrona söyledim. Başta bu durumu olumlu karşıladığını ve 
bana hak verdiğini ifade etmesine rağmen “ tedbili mekanda ferahlık olduğunu ve 
değişikliğin bana iyi geleceğini” söyledi. Yeni bir avukat bulmaktansa bir stajyer 

avukat bulmanın daha kolay olacağını düşündü sanırım.
(Seyyar avukat)

7 Adliyeli Başkent’te 
Gidiyoruz Gündüz Gece 

Büyük halk ozanı Aşık Veysel “iki kapılı bir handa gidiyorum gün-
düz gece” dizeleriyle bir kapısı doğuma ve bir kapısı ölüme açılan 
iki kapılı dünyada insanın durdurak bilmeksizin yol alışını en ince 
ve en naif haliyle bizlere anlattı. Bizler ise üçüncü sayımızda sizlere 
bu iki kapılı handa emek mücadelesi içerisinde mesaisinin büyük 
bir kısmını adliyelerde geçiren işçi avukatların yaşadığı sıkıntıları 
elimizden geldiğince, en yalın ve gerçek haliyle anlatmaya çalıştık. 
Çünkü Ankara sathında yedi parçaya bölünen adliye(ler)in yarat-
tığı sıkıntılardan en çok etkilenenler yine işçi avukat meslektaşları-
mız. Aralarında dakikalar olan duruşmalara yetişmek için büyük bir 
gayret ve çaba ile Dışkapı-Sıhhıye-Balgat ekseninde koşturan, ken-
disinden bu hengame içerisinde duruşma kaçırması halinde hesap 
sorulan ve belki de sadece bu sebepten işini yitiren yine o. İcra da-
irelerinin bitmek tükenmek bilmeyen asansör sıralarını bekleyecek 
zamanı olmayan, kendini yüksek katlı plaza adliyelerin merdivenle-
rinde bir maraton koşucusu çevikliği ile kan ter içerisinde bulan da 
yine o. Sahi bu merdivenleri inip çıkmanın sağlığımız için ne kadar 
faydalı olduğunu dile getiren bir işverenimiz oldu mu? Bilinmez… 
 
Bu sayımızda Av. Serap Emir, mekanların tarihsel ve ekonomik dönü-
şümü içerisinde adliyeleri ele alan bir yazı ile günceli anlamak üzere 
bizlere geniş bir çerçeve sunuyor. Melis Sağlam mesleğin dönüşümü 
üzerine kaleme aldığı yeni yazısı ile piyasalaşan hukukun piyasanın 
kurallarına teslim olarak nasıl taşeronlaştırıldığını kaleme alıyor. Av. 
Ezgi Onur ise adalet mücadelesinin tarihsel yankısı Dreyfus Dava-
sı’nı ele alan Sami Selçuk’un Dreyfus Davası Dünyaca Unutulamayan 
Yargılama Yanılgısı adlı eserini inceliyor. Av. Gülçin Mutlu bu bölün-
müşlükte işçi avukatın patron ve adliye arasındaki sıkışmasını ve bu 
sıkışmanın avukatlık mesleği üzerindeki sonuçlarını kaleme alıyor.

İleriki sayılarda işçi avukatlık meselesine dair siz de sözünüzü söyle-
mek isterseniz ankarabarosuucak@gmail.com adresine yazabilirsiniz. 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
VEKİLİ

Av. Özgür ÖKMEN
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
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Adliyeler 
Bölünüyorsa 
Biz Çoğalırız

Serap Emir

Yeni adli yıla girmemizin eşiğinde icra mah-
kemeleri ve müdürlüklerinin İvedik’ten 
Söğütözü’ne taşınması ile sarsılmıştık. An-
cak kısa sürede hem daha ötesine havsala-
mız yetmediğinden bölünmenin nihayet 
bir sonu geldiği düşüncesine eşlik eden bir 
içten içe rahatlamanın, hem de durumu kanıksamaktan başka 
çare bulamayışımızın etkisiyle, 15 katlı plazaların merdiven-
lerini arşınlamaya başladık. Ancak tam da bu yazının yazıldığı 
2017’nin son günlerinde İdare ve Vergi mahkemeleri de Söğü-
tözünde Cepa AVM’nin arkasında bir plazaya taşındı.1 Böylece 
sermaye devletinin işlevi, bir kez daha havsalamızı darmadağın 
etti ve adliye bir kez daha bölünmüş oldu. 1989 yılından beri 
Ankara’daki uyuşmazlıkların mekânsal adresi olan Sıhhiye’de-
ki Adliye Binası; Ceza ve Aile Mahkemeleri ise Sıhhiye’de bıra-
kılmak üzere, İş ve Ticaret Mahkemeleri Balgat’ta bir plazaya; 
Asliye Hukuk, Sulh Hukuk ve Tüketici Mahkemeleri Ulus’ta 
15 Temmuz’dan sonra boşaltılmış eski bir devlet yurduna taşı-
narak üçe bölünmüş; Fikri Sınai Haklar Mahkemeleri İvedik’te 
olmak üzere, İdare ve Vergi mahkemeleri Söğütözü’nde bir pla-
zaya, İcra Müdürlükleri Söğütözü’nde bir plazaya taşınınca baş-
kentte adalet hizmeti yedi farklı mekâna bölünmüş hale geldi. 

Bu bölünmenin, biz işçi avukatların çalışma koşullarında çok 
önemli bir yere denk düştüğü reddedilemez bir gerçek. Ancak 
biz, bu çok boyutlu fakat tek renkli yelpazenin sadece bir kıvrımı-
yız. Öyle bir yelpaze ki bu, Sıhhiye’den başlayıp bir gecede rekor 
sayıda ağacı katlederek ODTÜ’den çıkar; ek hizmet binası adıyla 
kiralanmış plazalara ödenen her bir işçi avuka-
tın maaşının milyonlarca katı fahiş kira bedel-
lerinden başlar,2 ekonomimizin sacayağı haline 
gelmiş piyasacılık - rantiyecilik - şantiyecilik-
ten çıkar; ya da adalet hizmetlerine erişimden 
başlar, yurttaşın o hizmetlere ödediği bedelin 
kimlerin cebine girdiğinden çıkar; devam eder 
“beraber yürünen yollar”dan geçerken peşkeş 
çekilen kamu binalarından başlar, “öküz ölünce” 
bu binaların hangi yeni ortaklıklara köprü ol-
duğundan çıkar... Eninde sonunda kent sorun-
salına dayanan tüm bu yelpazaye baktığımızda, 
aklımıza yalnızca paranın rengi gelir. Bu yazıda, 
önemli bir parçasını oluşturduğumuz bu mese-
leye bütünden hareketle bakmaya çalışacağız.

Ankara Adliyesi’nin parçalanması, bir nevi kocaman bir işye-
rinin parçalanmasıdır ve kente dönük diğer müdahalelerden 
ayrı düşünülemez. Kapitalizmin neoliberal evresini zaman ve 
mekan dönüşümleri üzerinden açıklamaya çalışan David Har-
vey’ göre, “kent bir söylem, bu söylem de gerçek bir dil ise, o za-

man söylenmekte olana çok dikkat etmeliyiz.”3 (David Har-
vey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, syf. 85) O 
halde kentte süregiden ve her defasında aklımızın sınırları-
nı zorlayan, tüm bu parçalanmışlık ve bölünmüşlük bize ne 
söylüyor, sorusunun vaktidir. Bu çılgınca parçalanmışlık bize 
iki şey söylemektedir: İlki, kentin kamusallıktan hızla çıkarı-
lıp sermayenin hizmetine sokulması; ikincisi ise neoliberaliz-
min işçi sınıfını bölmeye dönük kente yaptığı müdahalelerdir.
 
İlkinden başlayalım: Parçalanmışlık ve bölünmüşlük mesele-
sini siyasi iktidarın kente bakışından ayrı değerlendiremeyiz. 
Günümüzde kapitalist sistemin içinde olduğu krizi aşma çaba-
sı, kente dönük müdahaleleri arttırmasıyla sonuçlanıyor. Bu-
gün ülkenin sermaye düzeni, gerek ekonomide inşaat sektörüne 
geçtiği ve adına “rant” denen torpillerle, gerekse de bu sektö-
rün talep görmeyen ürünlerine kamu adına talip olarak verdi-
ği “tam destek” ile kamusal alanları yok etmekte, her kamusal 
alan parçasını alınıp satılabilir hale getirmektedir. Nasıl mı? Her 
yeşil alan yerine bir AVM, her AVM’ye birer mescit, her sahil 
şeridine bir otel, her plazaya bir kamu kurumu, her kamu ku-
rumundan boşalan alana yine bir tüketim mekanı döngüsüy-
le… Gelin biraz somutlayalım: Ankara Adliyesi’nin ek hizmet 

binalarının aylık maliyeti 1 milyon 55 bin lira… 

Tüm bu bedel bizim ödediğimiz vergilerle ikame 
edilip devlet tarafından inşaat firmalarının cebi-
ne sıkıştırılıyor. Üstelik merdivenlerine mahkum 
edildiğimiz bu inşaat firmalarının ismi dahi ka-
mudan sır gibi saklanıyor. Ve dahası, hem duruş-
malara yetişme telaşındaki biz işçi avukatlar, hem 
de hakkını aramak isteyen vatandaş yedi ayrı par-
çaya bölünüyor. Ne için? İnşaat firmalarının inşa 
ettiği plazalar boş kalmasın diye… E bize ne X 
firmasının inşa ettiği plazanın boş kalmasından? 
İşte devlet burada açık bir tercih yapıyor ve oyu-
nu sermayeden yana kullanıyor; çünkü serbest 
piyasa ekonomisinin işlemesi için arz talep den-
gesi bir şekilde kurulmak zorunda. Madem ki on 

yılda inşaat sektörü ülke ekonomisinin baş tacı haline getirildi, o 
halde inşaat sektörünün arz ettiği o atıl kalan plazalar alıcı bul-
mak zorunda ki ekonomi çarkına çomak sokulmasın ve denge-
ler değişmesin… Talep mi yok, o zaman devlet talepkar olacak 
ve öyle istemeye istemeye değil, memnuniyetle; hatta bu talebini 



İletişim: ankarabarosuucak@gmail.com             UcretliCalisanAvukatlarKurulu4

hayallerle süsleyerek. Örnek mi, İ. Melih Gökçek’in 2012 yılında 
ATO’nun “Markalar Buluşması’nda” dile getirdiği en büyük ha-
yallerine kulak verelim: “Eskişehir yolu, bir nevi bir Manhattan 
olacak. Bazıları karşı çıkıyor. Bir zamanlar İstanbul’da köprülere 
karşı çıkanlar buna da karşı çıkıyor.” Ancak 2012 yılından beri 
Söğütözü’nde yük-
selen gökdelenle-
re, bu gökdelenlere 
yerleştirilen bakan-
lıklara ve her gün 
bir yenisi başlayan 
büyük inşaat pro-
jelerine bakılırsa, 
elbette “bazıları”nı 
hiç de umursama-
yıp, hayaline ulaş-
ma yolunda tam 
gaz ilerlemiş. Zaten 
bir önceki ODTÜ 
katliamının sebe-
bi de, yaratılacak 
Ma n h at t a n’d a k i 
olası trafiği rahat-
latmak değil miy-
di? Ve bize kalan, 
1071 Malazgirt 
Bulvarı oldu. Plan-
sızlık, her plansız 
adımı telafi uğruna 
hırsla ve hızla kat-
ledilen doğa, her 
metro hattının mu-
hakkak bir durak 
bahşettiği AVM’ler, 
yeni AVM’ler ol-
maya aday tarih-
sel ve kültürel mi-
raslarımız, Eskişehir yoluna taşınan kamu kurumları, halktan 
olabildiğinde uzaklaştırılan adalet ve sağlık hizmetleri, alt alta 
toplarsak sonuç plansızlık ve bölünmüşlük. Tüm bu plansız-
lık ve kargaşa arasında, adliye bölünmese şaşırırdık değil mi?  

Şimdi bizi daha yakından ilgilendiren ikinci başlığa gelebiliriz. 
Neoliberalizm eliyle kentlerin paramparça edilme hali, bir yö-
nüyle de işçi sınıfını bölmeye yarıyor. Engels “İngiltere’de Emek-
çi Sınıfların Durumu” eserinde; “insanların bir atomlar dünyası 
oluşturacak şekilde çözüldüğü”nü vurguluyor. Kapitalizmin hızla 
serpilip geliştiği 1800’lerin İngilteresi’nde durum buyken; aradan 
geçen 200 küsur yılda kapitalizm kente ve işçi sınıfına dair yeni 
bir müdahale biçimi dahi üretememiştir. Hala parçalamaya, ato-
mize etmeye, çirkinleştirmeye devam etmektedir; üstelik bugün 
bunu çok daha saldırgan ve gözü dönmüş bir halde yapmaktadır. 

İşyerimiz olan adliyenin bölünmesi; duruşmaları takip eden, 
adliyelerde dosya takibi yapan bizlerin de bölünmesi demek-
tir. Öyle ki şimdi, gün içinde en az üç vesaitle bürolar ve adli-
yeler arasında mekik dokuduğumuz bir andayız. Bu bölünme-
nin yarattığı stres ve yorgunluğa bedenimizin daha ne kadar 
dayanabileceği bir yana, insani ve mesleki olarak da oldukça 
yalnızlaştığımız bir evredeyiz. Zira bizlerin ne yazık ki çoğu za-
man birbirimize yolda tesadüf etmeye dahi zamanımız olmu-
yor. Çünkü ya 2. kattaki 8. İş Mahkemesi’ndeki duruşmadan 

çıkıp 11. kattaki 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’ndekine yetiş-
meye çalışmaktayızdır; ya da patronumuzdan gelen ani telefon 
üzerine tez elden Ulus Adliyesi’ne geçip hakimle konuşup o işi 
halletmemiz gerekmektedir. Bakın, biraraya gelme ihtimalle-
rimiz teker teker yok edilmiş veya en aza indirilmiş oldu bile. 

İşçi sınıfını bölmek 
sermayenin çok 
eski bir ezberi ve 
son yıllarda “özgür-
lükçü”lük çığırt-
kanlığıyla kimlik, 
etnisite, cinsiyet, 
din, dil, mezhep 
üzerinden böldü-
ğü yetmezmiş gibi, 
şimdi mekansal 
olarak da bizi par-
çalamaya çalışıyor. 
Çünkü tarihten 
kendi hesaplarına 
çıkardıkları ders 
şu ki; emekçiler 
biraraya geldikle-
rinde tarihin tekeri 
ileriye dönüyor ve 
kendileri için hiç 
de iyi şeyler olmu-
yor. Örneğin biz 
işçi avukatlar bi-
raraya gelebilsek, 
muhtemeldir ki ilk 
merak ettiğimiz 
şey birbirimizin 
çalışma koşulları 
olacak ve insanca 
bir yaşamın ola-
naklarını konuşa-

cağız. O halde biraraya gelme ihtimalimiz dahi yok edilmeli. 

Adliyelerin bölünmesine karşı ne yapabiliriz mi dedi-
niz? İlk yapmamız gereken bölünen ve plazalaşan adliyele-
re inat, olağanca hızımızla biraraya gelmek olmalı. Doğru 
adres mi? Her ayın 1. ve 3. Perşembe günleri, ABEM 4. kat!

1. http://www.ankarabim.adalet.gov.tr/haber/yeni-hizmet-binamizin-sozlesmesi-imza-
landi.html

2. https://www.birgun.net/haber-detay/adliyenin-maliyeti-dudak-ucuklatti-173434.
html

3. (David Harvey, Postmodernliğin Durumu, Metis Yayınları, syf. 85)
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Bizler, Ezilenlerden 
Yanayız (!)
Gülçin Mutlu

İranlı filozof Ömer Hayyam’ın da dediği gibi şarabı sevmemiz üzüme 
olan düşkünlüğümüzden değil, bizler ezilenlerden yanayız... Yargı erkinin 
önemli bir ayağını oluşturan avukatlar, tüm tarihsel süreç boyunca hayatın 
her alanında hem etkin bir rol oynamış hem de ezilenlerin, haksızlığa uğ-
rayanların sesi olmuştur.
Avukatlık, sermayesi bilgiye dayalı, bağımsız savunmayı serbestçe temsil 
eden kamu hizmeti niteliğinde bir meslek olup avukatlığın, yalnızca kendi-
lerine ait ofislerinde avukatlık hizmeti veren hukuk fakültesi mezunlarının 
icra ettiği bir meslek olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Son yıllarda, 
gelişen ve değişen sosyo ekonomik parametlerin patron avukattan yana 
esmesi, hukuk fakültelerinde dolayısıyla avukat sayısında yaşanan ciddi 
artışlar, sosyo ekonomik ve hatta kişisel sebepler avukatlık mesleğinin ba-
ğımsız olarak icra edilme-
sini güçleştirmekte böylece 
hukuk fakültesi mezunları-
nı bir avukat yanında veya 
bir avukata bağlı çalışmaya 
zorlamaktadır. Yargı erki-
nin en önemli ayağını oluş-
turan avukatların büyük 
bir çoğunluğunun ücret-
li çalışan avukat yani işçi 
avukat olması göz önünde 
bulundurulduğunda, işçi 
avukatların problemlerinin 
gün yüzüne çıkarılması ve 
ivedilikle çözüme kavuştu-
rulması gerektiği kaçınıl-
mazdır.

Fiilliyatta ortaya çıkan bir 
kavram olarak ücretli avu-
katlık diğer bir deyişle işçi avukatlık, hiçbir hukuki korumaya sahip olma-
makla birlikte kanunen de kendine halihazırda yer bulabilmiş değildir. Her 
ne kadar “Aynı Büroda Birlikte Çalışma” ve “ Avukat Ortaklığı” kavramla-
rına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer verilerek avukatın büro edinme 
zorunluluğuna istisna getirilmeye çalışılsa da bahse konu kavramlar işçi 
avukatlık ile aslında taban tabana zıt olup işçi avukatların fiili durumunu 
yansıtmamaktadır. Bu nedenle sayısı her geçen gün artan işçi avukatların 
meslek hayatında önemli bir yer işgal ettiği kabul edilmeli ve buna göre 
kanuni korumaya ilişkin atılacak her adım desteklenerek işçi avukatların 
bir an önce yasal korumaya kavuşturulması gerektiği tartışmasızdır. El-
bette ki hukuk fakültesi öğreniminin üzerine stajını tamamlayarak meslek 
hayatına atılan işçi avukatların yaşadığı sorunlar, hukuki korumalarının 
olmaması ile sınırlı değildir. Özellikle işçi avukatların niceliksel olarak 
artması ve işçi avukata olan bakış açısı, her işçi avukatın meslek hayatı-
nın belirli bir döneminde memur ile patron avukat arasında sıkışmasına 
sebebiyet vermektedir. Mahkeme kalemleri ve başkaca yerlerde istihdam 
edilen adli personel, dava dosyalarının mahkeme kalemi nezdinde takip 
edilmesi gereken iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasın-
da işçi avukatların yaşamış olduğu handikapı maalesef ki daha da çıkmaz 
bir hale getirmektedir. Keza patron avukatların dava dosyalarına ilişkin ta-
leplerinin mahkeme kalemlerinde yerine getirilmesi işçi avukatların bece-

risi, iş yapabilme kabiliyeti olarak görülmekte, herhangi bir olumsuz sonuç 
ile karşılaşılması durumunda ise ortaya çıkan tablonun tüm faturası, işçi 
avukata kesilmektedir. Bu tür olumsuz durumlar ile karşılaşmak isteme-
yen tüm meslektaşlarımız ise tabiri caiz ise mahkeme kalemlerinde çalışan 
adli personel ile aralarını iyi tutabilmek adına kendi meslek etiklerinden 
taviz vermektedirler. Özellikle vurgulamak gerekir ki anılan memur ve 
patron avukat arasında sıkışma durumu, adliyelerin hızla bölünerek çoğal-
dığı başkentimizde avukatlık mesleğini icra etmeye çalışan işçi avukatların 
daha fazla yaşadığı bir problem olarak kar topu gibi büyümeye devam et-
mektedir. Böylelikle adliyelerin bölünmesi ile birlikte sayısı yediye çıkan 
adliyeler, işçi avukatların ‘işçiliğini’ daha da ön plana çıkarmış olup aynı 
gün içerisinde hem ceza dava dosyalarının, hem hukuk dava dosyalarının 
duruşmalarına girmek ve aynı zamanda birde icra takibi başlatmak isteyen 
bir avukat, en iyi haliyle üç adliye gezmek, birde bunun üzerine çalıştığı 
ofise gelerek dilekçe yazmak, rutin takip etmesi gereken iş ve işlemleri ye-
rine getirmek zorundadır. Görüldüğü üzere adliyelerin bölünmesi. avukat-
ların iş yükünü oldukça artırmış, zihnen çalışan yargı erkinin ayaklarından 
en önemlisini oluşturan avukatların çalışmasının daha çok beden gücüne 
dayalı bir hal almasını, işçi avukatların ‘işçiliklerinin’ ön plana çıkmasını 
sağlamıştır. Birde bunun üzerine adliyelerde yaşanan fiziki imkansızlıklar 
da eklendiğinde başkentte avukatlık mesleğinin icrasının çekilmez bir hal 

almadığını savunmak içten değil-
dir. Adliyelerin bölünmesi ile ilgi-
li üzerinde durulması gereken bir 
diğer husus ise, son aylarda meslek 
hayatında nasıl giyinmeliyiz konu-
lu panellerin arttığı, pek çok hu-
kuk bürosunda kılık kıyafete dair 
düzenlemelerin yer aldığı yönünde 
söylemlerin çoğaldığı dikkate alın-
dığında tüm bunların adliyelerin 
bölünmesi ve adliyelerdeki fiziki 
imkansızlıkların baş gösterdiği ta-
rihler ile kesiştiği aşikardır. Nite-
kim adliye koridorlarında dolaşan 
işçi avukatlar, kimi zaman aynı gün 
içerisinde yedi adliye gezmek, kimi 
zaman ise inip çıktığı merdivenler 
ile uzun soluklu bir atletizm yarış-
masına katılacak kadar antrenman 
yapmak zorunda kaldıklarından, 

avukatların bu tempoya ayak uydurabilecek şekilde giyinmelerinin altında 
yatan durumlar irdelenmeli, bu duruma birde işçi avukatlar penceresinden 
bakılmalıdır. Lakin işçi avukatların, adliyeler ile ilgili yaşadığı problem-
ler bununla da sınırlı kalmamakta yaşanan problemlerden bir diğeri ise 
avukatların olumsuz hareket ve söylemlere maruz kalmasıdır. İşçi avukat, 
dava dosyaları üzerinde fikri bir müdahalede bulunmaksızın dava dosya-
larının yalnızca iş ve işlemlerini yerine getiren avukat olarak algılanmak-
tadır. Bu anlayış ise kimi zaman işçi avukatların, patron avukat nezdin-
de kötü bir intiba bırakmamak ve adliye çapında patron avukata ait dava 
dosyalarının gidişatını olumsuz etkilememek için kişisel saldırılara cevap 
verememelerine, yaşanan pek çok olayı göz ardı etmelerine hatta ve hatta 
bir başkasının hakkını savunması beklenen işçi avukatların kendi hakları-
nı dahi savunamadıkları bir çıkmaza sürüklenmelerine neden olmaktadır. 
Günümüzde adliyelerde her avukatın şahit olduğu olayların özü bahse 
konu durumdan farklı değildir. Yargı erkinin iddia, savunma ve 
karardan oluşan üç sac ayağının savunma makamını işgal eden 
avukatların, kişisel haklarını dahi koruyamadıkları halden çekip 
çıkarılması için öncelikle avukatlar arasında mesleki bir bilinç 
yaratılması gereklidir. Çünkü bizler, ezilenlerden yanayız (!).
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‘Tek Pakette’ 
İşçi Avukatlık
Gökçe Kaplan
 
31/10/2017 Salı
Pek çok avukat e-posta kutularına düşen tanıtımı vesilesiyle bir 
icra takibi hizmetine aşinadır, “taleple.com”. “İşçi avukat” vakıa-
sının anlamaya çalışırken; eğer nesnel sebeplere ulaşmak istiyor-
sak meseleyi tek bir yönüyle görmeye çalışan parçalı anlayışların 
yetersizliğini açıkça ifade etmekten kaçamayız.  İşçi avukatlık 
sadece hizmet sözleşmesiyle, sadece istihdam edenin kötü mu-
amelesi ile, sadece göreli yoksullaşma ile ve sair sebeple açıkla-
namaz. İşçi avukat diye bir mesleki kategoriden bahsedebilmek 
için artık belli bir aşamaya varmış nicel bir gelişkinlikten, ihtiya-
cın üzerinde bir emek arzından, müvekkil gelirinden alacağı pay 
dışında, kendi kendine devinebilecek ve kendini üretebilecek 
kuvvete erişmiş bir sermaye birikiminden oluşan bir zeminin; 
adlı adınca bir piyasanın var-
lığından söz edebilmek gere-
kir. Bu piyasayı hukuk hizmeti 
piyasası olarak adlandırdık. 
Bu ilişki piyasa gözlüğüyle ta-
nımlandığında artık pek çok 
şey pek çok şeye, örneğin us-
talar patrona, vekâlet işe, tev-
kil bağımlılığa, kamu görevi 
paraya, müvekkil müşteriye ve 
en önemlisi çırak işçiye dönüş-
müş demektir. Bu sürecin pek 
çok görünümü olabilir, nite-
kim bu tartışmalarda tekelleş-
meye konu olan hukuk dalları, 
plaza çalışmasına dönen hu-
kuk büroları gibi bazı örnek-
lere değinildi. Yazının konusu 
olan tanıtım bu görünümlerin 
çarpıcı bir örneği olarak epeyi ilgimizi çektiğinden biraz üzerine 
kafa yoralım dedik.
Bahsi geçen şirket “Taleple gitsin!” mottosuyla yola çıkan bir 
hizmet. Sitesinde yer alan bilgilere göre “taleple.com avukatların 
yaşadıkları sıkıntıları gözlemleyerek 2017 yılında doğdu. Ortak-
ları arasında avukatların da bulunduğu şirketimiz, avukatların 
yıllardır yaşadıkları problemleri ve kazandıkları tecrübeleri har-
manlayarak, taleple.com sistemini hayata geçirmiştir.” Yine site-
sinde yer alan bilgilere göre çalışma usulü kabaca şu şekilde, icra 
takipleri için UYAP sistemi üzerinden talebinizi kuruyorsunuz, 
belli işlemleri gerçekleştirdikten sonra ise “adliyede hazır bulu-
nan saha elemanları” meseleyi devralıyor. Sizin yapacağınız (çok 
daha yüksek ihtimalle istihdam ettiklerinizin yapacağı) işleri 
sizin yerinize gerçekleştiriyor. Böylelikle yine kendi verdikleri 
bilgilere göre zamandan tasarruf etmiş, ücretsiz takip elemanı 
çalıştırmış, ofis giderlerinizi düşürmüş, hizmet kalitesini artır-
mış oluyorsunuz.
 
Yeni yola çıkan şirketin bu e-postalar gibi, tanıtım için el yorda-
mıyla bir “PR” çalışması yürüttüğü anlaşılıyor. “Avkat Bey” isim-
li karikatür ve video içerikli sosyal medya sayfasında bir reklam 

yayınlatmışlar örneğin. Reklamda suratsız bir icra müdürüne 
sizin yerinize yağ yakan, geri kalan memurlarla didişen, arşiv-
den dosya çıkaran, haciz işlemi yapan, “dakikada 50 numaratör 
basan” sevimli bir robot başrolde. Sizin adınıza işlerinizi gören 
sıcakkanlı “all in one” (tek pakette) bir karikatür.
Peki bu hikayenin tamamı yalan mı? Bu şirket gerçekten de bizi 
adliyelerdeki bu korkunç tablodan kurtarmak yönünde sahte 
vaatler mi öne sürüyor? Bunu iddia etmek akıl dışı olur. Piyasa-
nın görünümleri bir bütün olarak sahte değildir. Aksine, bütü-
nüyle sahte olması mümkün değildir, belli bir gerçeklik düzeyi-
ni yansıtmak zorundadır. Bu hizmetten yararlanmak gerçekten 
de zamandan tasarrufu, ofis giderlerinin düşürülmesini, hizmet 
kalitenizin artmasını sağlayacaktır. Ayrıca böyle bir şirket kurul-
duğuna göre kar etmek ve sermayesini büyütmek konusunda da 
gerçek bir umut taşımaktadır. Hizmeti veren mutlu, hizmetten 
yararlanan mutlu… Ancak garip bir durum var ortada, yasako-
yucuların iradesinden bağımsız olarak işleyen enerjinin ve küt-
lenin korunumu yasası gibi düşünecek olursak, herkesin sürekli 
kazanmakta olduğu bir değer denklemi nasıl kurulabilir? Değer 
yoktan var olmadığına göre, onun bir yaratıcısından bahsetmek 
gerekmez mi? Birilerine yarayan bir şey birilerinin tarihsel ola-
rak zararına olmak zorunda değil mi?

Bu mutlu tabloyu kuran 
denklemin düğümlendiği 
yere işaret etmek istiyoruz. 
İşte o düğüm, videodaki se-
vimli robottur. Aile gibi res-
medilen banka çalışanlarının 
mutluluktan aklını yitirdiği 
ilginç reklamların şimdilik 
daha ilkel bir versiyonuna te-
kabül eden, gülümseyen ro-
botumuz.
Yansıtılmak zorunda olunan 
bu “gerçeklik” içerisinde üze-
ri örtülen şey işte budur. Site 
tanıtımında ve PR çalışma-
larında her şey mükemmel 
görünmekle birlikte, gerçekte 
yaşanan şey hukuk piyasasın-
da adlı adınca “taşeron” uy-

gulamasıdır. Taşeron uygulamasının çalışanlar için ne anlama 
geldiğini ise burada tartışmaya gerek görmüyoruz.
Bu uygulamanın yaygınlaşmasının muhtemel neticeleri neler-
dir? Bürolar sürekli olarak icra elemanı (hatta belki işçi avukat) 
istihdam etmemeyi tercih edeceklerdir. Bu yeteneklere sahip in-
sanlar bu tarzda taşeron firmalarda belki belirli süreli ve parça 
başına belki de sürekli olarak çok düşük ücretler karşılığında 
çalışmaktan başka bir çare bulamayacaklardır. Vazgeçilmezliği 
azalan büro çalışanlarının ücretleri kolayca düşürülebilecektir. 
Bürolar (ya da hukuk işletmeleri) daha kolay zenginleşecektir. 
Sermaye kendisini büyütecek araçları geliştirirken bazı insanları 
ya da onların şirketlerini de yaratmadan ve zenginleştirmeden 
edemez. Bürolar büyürken aracı fonksiyonları yerine getirecek 
birileri mutlaka türer. Bu tabloda bir de sürekli olarak yoksullaş-
mak zorunda olanlar vardır. Hikayeleri mutlu figürlerin ardına 
gizlenenler.
İşçi ve stajyer avukatları kıyısından kesse de doğrudan ağırlıkla 
katipleri ilgilendiren bu örneği neden bir işçi avukatlık yazısına 
konu etmiş olabiliriz? Çünkü bu basit örnek üzerinden ispat et-
meye çalıştığımız şey hukuk işlerinin artık bir hizmet piyasası 
olarak anılması gerektiğidir. Bu piyasada kapitalist iktisadi 
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yasalar hükmünü ilan etmiş, eskiye dair bütün ilişki biçimleri-
ni ya ortadan kaldırmış ya da kendine entegre etmiştir. Baroyu, 
cübbeyi korumuş ama içini parayla doldurmuştur. Bu yasalar 
artık birkaç büyük büro ya da şirket için değil, piyasadaki her-
kes için geçerlidir. Bir serbest avukat artık batabilir, kendini işçi 
olarak bulabilir. Bir işçi avukat bugün “taleple gitsin!” diyerek 
gülümsemeyle izlediği bir videoda birkaç sene içinde kendi ye-
rini almış “sevimli bir robot” görebilir. Hatta şöyle söyleyelim, 
görecektir.
Hukuk mezunu sayısının her yıl on binlerle ölçüldüğü bir yerde 
emin olun, bir noktada paralegal, katip ya da taşeron işçisi ola-
caksınız. Hayat her sene birkaç kez hukuk öğrencilerinin yoğun 
katılımına konu olan kariyer günlerine hiç benzemiyor. Suratsız 
insanlara yağ çekmek, onlarla didişmek yüküne katlananlar hiç 
de sevimli karikatürler olarak yaşamıyorlar.
Toparlayalım. Bu yazıya konu ettiğimiz şirketle özel bir derdimiz 
yok. Çünkü tek başına bu şirkete kızmanın ya da onu şeytan-
laştırmanın bir anlamı yok. Bu şirket, bu oyunun zorunlu gö-
rünümlerinden biri sadece. Oyunun kendisiyle hesaplaşmadan 
oyuncuya sövmek anlamsız. Bu şirket batabilir, tekel olabilir, pi-
yasadan çekilebilir, yatırımını büyütebilir… Önemli olan onun 
var olabildiği gerçekliği tesis eden, yukarıda sözünü ettiğimiz 
zemindir. Bu zemin kapitalizmdir. İşçi avukatlar uzun süredir 
bu zeminde debeleniyorlar ve gündelik yaşamın katlanılmazlığı 
onlar için sürekli olarak kötüleşen bir tablo çiziyor. Sefalet ve ba-
ğımlılık düzeyi sürekli artan, sürekli atılma korkusuyla bir insa-
nın iki dudağı arasında seyreden bir işte müşterilere karşı “all in 
one” sevimli bir robot olarak mı resmedilmek istiyorsunuz, yok-
sa emeğinizin karşılığına tam olarak hak kazanmak mı? Mezun 
namzetinin, stajyerin, işçi avukatın ve işçileşen serbest avukatın 
kendisine sorması gereken soru budur.
İkinci şıkkı seçecekseniz, Türkiye Barolarında gücünü artırmak-
ta olan İşçi Avukatlar’a omuz vererek işe koyulabilirsiniz.
 

Ankara Barosu Ücretli Çalışan Avukatlar Kurulu -
https://www.facebook.com/UcretliCalisanAvukatlarKurulu/

Kırmızı Yakalılar olarak bizler, edebiyatın, sinemanın, tiyatro-
nun, müziğin; “insan”ın iyiyi ve güzeli arama çabasının ayrılmaz 
bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Bu düşüncenin ilk eylemli-
liği, geçtiğimiz haftalarda yönetmen Ken Loach’un Daniel Blake 
adlı işçi marangozun, geçirdiği kalp rahatızlığı sonrası İngiltere 
devletinin sağlamayı vaadettiği geçim yardımını alma çabasını 
anlattığı I Daniel Blake filmini izlemek oldu. Sonrasında, eleştir-
men Hakan Bulut ile filmde işlenen “sosyal devletin çözülüşü” 
teması üzerinden bir değerlendirme yaptık. Bundan sonra da 
her ay düzenleyeceğimiz film gösterimleriyle, kitap söyleşileriy-
le; kariyerizm kokan etkinlikler karşısında “Kırmızı Yakalılar”ı 
alternatifsiz bırakmayacağız.

Etkinlik Afişimiz 
ve 

Film Gösteriminden Kareler
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Avukatlığın Mahiyeti 
Üzerine
Birinin Çalışanı

“Avukatlık Kanunu Madde 1 - Avukatlık, kamu hizmeti ve ser-
best bir meslektir.”
Tabi olduğumuz kanun mesleğimizin mahiyeti açısından bizi iki 
kavram ile tanımlamaktadır.
Kamu hizmeti yürütmekteyiz.
Serbest meslek erbabıyız.
Serbest meslekten kasıt serbest ve bağımsız çalışmaktır. Ancak 
çalışma koşullarındaki serbestlik, büronun dükkân olarak yo-
rumlanmasına neden olmamalıdır. Aksi takdirde mahiyet fena 
halde yanlış anlaşılmıştır. Zira dükkancılık, mesleğin asli unsu-
ru olan kamu hizmeti faktörünü gölgeleyebilir. Müvekkillerine 
müşteri olarak gören, gerçekleştirdiği kamu hizmetine mesleğin 
saygınlığının gerektirdiği pencereden bakmayan avukatlar orta-
ya çıkabilir. 
Tabi ki böyle şeylerle hiç karşılaşılmamaktadır.

Ancak bu noktada daha önemli olan husus kamu hizmeti ve ser-
best meslek kavramlarının işçileştirilmekte olan avukatlık mes-
leği ve ücretli çalışan avukatlar açısından yeniden değerlendir-
mektir. 
Bu değerlendirme mesleğin tarihselliği açısından gereklidir. 
Çünkü ortada serbest meslek tanımı yapmış bir kanun ve ser-

best meslek sahibi olmayan birçok avukat mevcuttur. Bu durum-
da kanunun yapıldığı zamandan bu yana birçok şey değişmiştir. 
Daha sade bir tabirle mesleğimiz bir süreç içerisindedir ve bir 
yönelim halindedir. 
İşte bu noktada süreç içerisinde nerede olduğunu bilmek sürecin 
bütününü değerlendirebilmek ve buna göre konumlanmak açı-
sından mühimdir. Bilmemek ise genellikle kendisini yoğun çalış-
ma saatleri, düşük ücret ve depresyon biçiminde gösterir. 
Ancak bu sorunlar neredeyse hiç görülmez zira kanunda buna 
ilişkin herhangi bir ibare bulunmamaktadır.

Nispeten yeni bir oluşum olan ücretli çalışan avukatlar kanuna 
tabi olup kanunun tanımlayamadığı, uygulayıcının tanımadığı, 
yorumcunun ise yer yer tanımlamaktan çekindiği, imtina ettiği, 
bazı hallerde ise başka bir yöne baktığı bir topluluktur.
Ücretli çalışan avukatlar olarak serbestlikle karşılaştığımız yegâ-
ne noktanın işverenlerimizin baro asgari ücret tarifesine uyma 
konusundaki serbestisinden ibaret olduğu aşikardır. İkinci olarak 
işverenin mesai saatlerini belirlemesi de oldukça serbest aktivite-
lerden birisidir. Ayrıca iş kapsamı da bu ölçüde serbesti halinde-
dir. Meslek ise ilgisiz, alakasız hatta yer yer iz’aç edici olan işler, 
ücretli çalışan avukatın çalıştığı yere göre görevi olmuş olabilir.
Kamu hizmeti ise genellikle işveren avukat ve mahkeme kalemi 
arasındaki “garip” ilişkinin bir parçası olarak kendisini fotokopi 
ücreti, kalem işlerine yardım etme yahut bir kutu baklava götür-
me biçiminde gösterir. Burada kamu hizmetlisi ise ücretli çalışan 
avukattır. Ancak hizmetin içeriği muammadır.

Serbest meslek ve kamu hizmeti kavramı ve uygulaması açısın-
dan “ soyut norm ile somut olay arasındaki bağıntı” pek normal 
değildir. 
Ancak bu ve bu gibi durumlara ender rastlanır, çok da itibar edil-
memelidir.

Kısacası mesleğin mahiyeti değişmiştir. Bugün birçok avukat 
yazılı veya sözlü yapılan (genellikle sözlü yapılan) bir sözleşme 
sonucu bir işveren avukata BAĞIMLI çalışmaktadır ve karşılı-
ğında belirli bir miktar ÜCRET almaktadır. Yani ücret karşılığı 
İŞGÖRMEKTEDİR.
Somut durum kamu hizmeti olan ve serbest çalışılan bir mes-
leğin tanımına pek uymamakla birlikte; Bağımlılık, işgörme ve 
karşılığında ücret alma kavramları Avukatlık Kanunundan ziya-
de başka bir kanundan tanıdık gelmektedir. 

Ücretli çalışan bir avukat olarak her ne kadar Avukatlık Kanu-
nu’na tabi olsanız da fiili durum açısından bağımlı işgörülen ve 
karşılığında ücret alınan “bir sözleşmenin” tanımı yaptığınız işi 
daha çok karşılamaktadır.
Ancak pek tabi ki işvereniniz ile kurduğunuz bu iş sözleşmede 
İŞÇİ değilsinizdir. Zira işvereninizle meslektaş olmanız tek ba-
şına bu fiili, sosyal ve ekonomik durumu tamamen geçersiz kıl-
maktadır. Onun yerine Avukatlık Kanununun net olarak tanım-
layamadığı bir avukatsınızdır. 

Çünkü görünen köy kılavuz istemez değil mi?
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Yanılgılar Yargısı
Ezgi Onur

Dünya tarihinde hukuk alanındaki gelişmeler, bu gelişmeler ya-
şanmadan çok evvel hukuksuzlukların meydana getirdiği vahim 
olaylarla doğmaktadır. Hukukun üstünlüğü için oluşturulan kav-
ramsal sistemler, adaletin yok oluşu ile oluşan hukuksuzlukların 
kol gezdiği mekanlar ve zamanlarda vücut bulur. Ancak böyle bir 
sürecin zıttı ile vuku bulmasında,  bu hukuksuzluklara ,adalet-
sizliklere karşı duran , durabilen kişiler ve onların telafi edilemez 
kaybettikleri yatar. İşte tam burada kitabımız ile değinecek oldu-
ğumuz temel mesele; her nasılsa yaşanıyor olan hukuksuzlukla-
rın karşısında durmak, çabalamak  ve en nihayetinde bu nokta-
ya gelinmesinde yatan temel problemleri çözümleyip hukuksal , 
sosyolojik, psikolojik  ve benzeri olgularla bütünleştirilerek oluş-
turulacak sistemsel gelişmelerle geleceği inşa etmektir.
Sami Selçuk  kaleme aldığı Dreyfus Davası Dünyaca Unutulama-
yan Yargılama Yanılgısı’ nda ; 19.yy Fransa’sında yaşanan sosyal 
politik çalkantıların,1879’da Almanya’ya karşı Alsace Lorraine 
bölgesinin kaybedilmesini , Panama bunalımı  hezimetinin  Al-
manya’ya bilgi sızdırıldığı gerekçesine bağlanması ve bu psikolo-
jide olan ülkede Fransız haber alma servisince topçu birliğinden 
bir askerin “bordro”diye anılacak olan belge ile casusluk suçunu  
işlediğinin anlaşılması, yahudi düşmanlığının önyargısıyla suç-
suz Yüzbaşı Alferd Dreyfus’ un vatan hainliği  ile yargılanması 
sürecini ve sürecin nedenlerini ve etkilerini ele alır.
Kitapta Fransa’ nın tarihine bir leke olarak düşen davada açık ha-
kikatlerin bir kenara bırakılıp ,Fransız toplumunun zayıflığı olan 
yahudi düşmanlığı(anti-semitizm)ile ordunun,basının , toplu-
mun, yürütme erkinin yargılama makamı yerini aldığı görüle-
cektir. 
Yargılama sürecinde; ülke geleceği endişesi taşındığı iddiasıyla 
adaletin hiçe sayılarak, siyasi şahısların kurtarılmasının amaç 
edinildiği, suçsuz Dreyfus’ un feda edilmesinin nasıl makul gö-
ründüğü, Dreyfus tarafından yazıldığının kesinliği olmayan bir 
belge (bordro) ile sahte dosyaların gizlice yargılamaya dahil edil-
diği, hukuka aykırı delillerle nasıl karar verildiğine şahit oluna-
caktır. Ancak günümüzde bile bu vakaya binaen tarih tekerrür-
den ibarettir klişesi çok defa duyulacak cümle olacaktır.
Alferd Dreyfus’un casusluk ile suçlanması ve yargılanmasında 
yanıltanlar ve yanılanlar karşısında Dreyfus, kardeşi Mathieu,eşi 
Lucie , aile dostu Bernard Lazere ve Fransa tarihinde daha son-
ra adından minnetle bahsedilecek “Suçluyorum” başlıklı mektu-
buyla hakikate ulaşılmasında büyük payı olan Emile Zola yeri-
ni alacaktır.Ve Zola’ nın hakikat mücadelesinde tarihe  düştüğü 
notlardan biri; tüm süreçteki sabrı iki kelimede anlatan  “ Gerçek 
yürümektedir.”(syf64) cümlesidir.
Bu zorlu süreçten çok zaman sonra 12 Temmuz 1906 tarihinde 
Alferd Dreyfus aklanacak, tüm gerçekler ortaya çıkmış olacaktır 
.Dreyfus davası Fransa ‘ya çok derin acılar yaşatmış ancak  ya-
zımızın en başında izah ettiğimiz hususların canlı örneği olan 
Fransa’nın hukuksuzlukların temelinde yatan nedenleri iyi çö-
zümlediği, dersler çıkardığı Fransa ‘ ya ve dünyaya hukukun te-
melini oluşturacak “yargı bağımsızlığı” kavramını armağan ettiği 
kitapta değinilen en önemli husustur.Sami Selçuk bu kavramın 
etkisini şöyle belirtiyor:

“Özellikle yargının ve yargıçların kamuoyu karşısında bağım-
sızlığının sağlanması konusu , bu tür davalardan sonra Avrupa 
hukuk dünyasında sık sık gündeme gelmiş, yasal düzenlemelere 
yol açmıştır.1992 Fransız Ceza Yasası’ nın434,  özellikle 434-8 ve 
434-16. ; Türk Ceza Yasası ‘nınFransa’dan aldığı 277 ve 288. Mad-
deleri Dreyfus davasında yaşanan deneyimlerin ürünüdür.”syf99 
(TCK m277 Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye 
teşebbüs,m288 adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs)
Yargı bağımsızlığı , toplumun ön yargılardan kurtulması, ba-
sının tarafsız olması her geçen günde önemini korumaktadır. 
Sami Selçuk tarihe yön vermiş bu davanın daha üzerine çok şey 
söylenecek ve yazılacak hukuki meselelerine  değinmiş , nasıl ve 
neden unutulamayan bir yargılama olduğunu açığa çıkarmıştır . 
Ancak unutmamak için bilmek , öğrenmek en önemlisi okumak 
gerekmektedir.

Dreyfus davasını -Sami Selçuk’un kitabı ışığında-  Hukuk Felsefesi 
alanından bir akademisyenin yönderliğinde hep birlikte tartışıp 
konuşacağız. Tarih ve yer ilerleyen günlerde duyurulacaktır. 
Takipte kalın: https://twitter.com/KrmiziYakalilar

Söyleşi
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ÜCRETLİ AVUKATLIĞIN ETİĞİ 
OLUR MU (II): 
TOPLUM İMALATININ 
NERESİNDEYİZ?
Melis Sağlam

Geçtiğimiz sayıda, hukuk etiği bağlamında işçi avukatın koordi-
natlarını tespit etmeye çalıştık. İşçi avukatın hukukun üretimin-
de işgal ettiği yere nasıl yaklaşacağımızı üç aşağı beş yukarı sap-
tadığımıza göre artık etik bağlamında işçi avukatın kendisinin 
bir analizine girişebiliriz.

Bir avukatın mesleğine sarılırken edindiği bireysel ahlaki anla-
yış meslek ilkelerinden ibaret değildir, bunun toplumsal bir yanı 
mutlaka olacaktır. Başka bir yazıda avukat toplamının ciddi bir 
oranda “orta sınıf ideolojisi” ile malul olduğuna değinilmiş ve 
bunun sebepleri üzerinde durulmuştu1. İşçi avukatları da büyük 
ölçüde etkileyen bu ideoloji aslında heterojen bir buluttur. Bu 
bulutun içerisinde rekabetçilik ve iş arkadaşlarını aşağıya çeke-
rek yükselme eğilimi de olabilir, daha iyi çalışmanın ve “dürüst” 
olmanın kapitalizmin nimetlerine daha fazla eriştireceğini dü-
şünme eğilimi de, “işçi de işveren de hukuk karşısında eşittir” kı-
vamında avukatlığın klasik ilkelerinin evrenselliğine inanan bir 
ortalamacılık eğilimi de, insanların elinden tutmak ve vicdani bir 
görevi yerine getirmek, hatta avukatlığı bu amaç için yalnızca bir 
araç olarak kullanmak eğilimi de. Bunların ortaklaştığı tek bir 
nokta vardır, ki bizce orta sınıf ideolojilerinin alameti farikasıdır, 

o da bütün bu anlayışların kendini toplum-dışı ya da toplum-üs-
tü görmesidir. 

Bu yazıda sermaye düzeninin faydalarına içtenlikle inanan, ken-
dini kurtarmayı 
düstur edinen, sah-
tekârlığı ve prag-
matizmi kerteriz 
alan, herkesin çı-
karcılığından dem 
vurup “ezeceksin 
böylelerini ” nos-
yonuna sahip olan 
anlayışları bir ke-
nara bırakacak ve 
mesleğin vicdani 
yönüne ağırlık ve-
ren avukatları tartı-
şacağız.

Bir avukat tipleme-
si… Ceza hukuku, 
kadın hakları, iş 
hukuku (vb.) ça-
lışmak istiyor öğ-
renciliğinden beri. 
“Adaletin” peşin-
de. Yerini bulsun 
istiyor. Bireycileri 
sevmiyor. Safi avukat olmanın hükmen verdiği ahlaki bir göreve 
sahip olduğunu düşünüyor. İnsanların elinden tutacak. Kadın-
dan yana, emekten yana, -hem gündelik hem felsefi anlamıyla- 
gerçek bir idealist. Bir noktada fark edeceği ise para kazanmak 
zorunda olduğu, yaşamının temel belirleyeninin bu olduğu. Ha-
yatta kalabilmek için her seferinde bu idealler dünyasının orası-
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nı burasını kırpacak. İcra takibi gerçekleştirecek, maaş ve ücret 
haczi müzekkeresi yazacak, başka bir şey yapacak. Ama yapacak. 
Yarım yamalak ahlaki referansları bir Frankenstein olarak yaşa-
mının bir köşesinde duracak. İcra ettiği mesleğin “eşitler arası” 
referanslarla hareket ettiğini, ihtilaflı taraflar arasında suni bir 
barış kurmaya yaradığını anlayacak belki. 

Toplumun üretilmesi bir çocuk oyuncağı değil çünkü. Herkesin 
bir rolü var bu dünyada ve bize biçilen bu rolün esnekliklerinin 
belli sınırları var. Bakacak ki, toplumda çok az şeyi değiştirmiş 
yaptıkları. Mesleki yaşamının bir anında, dünyanın, karıncanın 
“hiç değilse tarafım belli olsun” anekdotuyla dönmediğini göre-
cek. Başka bir şey lazım. Ama ne… 

Dünyada taraf belirtmenin ötesinde, dünyanın yörüngesini de-
ğiştirmek, diyoruz biz.

Bu tiplemenin iyi bir amacı var. Bu tipleme iyi bir insan. Bu yüz-
den onu tartışıyoruz. Bireyciliğin kendisini reddetmek ve ken-
dini topluma karşı sorumlu hissetmek kıymetli bir duygudur, 
ancak topluma dokunmak için yetersizdir. İşçi avukat topluma 
karşı sorumluluklar taşıyorsa bunu ancak bir bireycinin yaptığı-
nın simetriği şeklinde yaşamı “Birey v. Toplum” biçiminde ayıran 
bir kompartımanlaşmayı reddederek başarabilir. Bunun yolu ise 
öncelikle “kendisinin” ne olduğunu, toplumun neresinde durdu-
ğunu anlamaktan geçer.

İşçi avukat, avukatlık ruhsatnamesinin hükmen verdiği kutsal 
bir toplumsal görevle donatılmış değildir. İşçi avukat işçidir, yani 
toplumun kendisidir. Bu yüzden bireysel olarak kendini kurtar-
ması ile toplumu kurtarması arasına bir karşıtlık koyamaz. Diğer 

bir deyişle, kendini 
kurtarabilmesi an-
cak toplumun kur-
tulmasıyla müm-
kün olur. Bu onu 
ne bireyci, ne de 
kompartıman top-
lumcusu yapar. Bu 
onu aynı zamanda 
hem bireysel hem 
de toplumcu ya-
par. Ancak bir ta-
necik karıncanın 
cılız ayakları bu 
amaçları bir arada 
taşımaya yetmez. 
Bunu taşıyabilmek 
için bir karınca or-
dusuna ihtiyaç var-
dır. Dolayısıyla işçi 
avukat ancak işçi 
avukatlarla bir ara-
da olduğu zaman 
hem kendini hem 

toplumu kurtarabilmek konusunda bir şansa sahip olur.

Somutlaştıralım. Bu yayında işçi avukat sayısındaki artışa ve dü-
şen ücretlere zaman zaman değiniliyor. İşçi avukatın çok büyük 
paralar kazanıp ileride izole edilmiş bir yaşam alanında çocu-
ğunu özel okulda okutabilme ihtimali günden güne yok oluyor. 
Peki, gelecekteki çocuğunun imam hatipte okumasını istemeyen 

bir işçi avukat bunu diğer işçi avukatlarla rekabet ederek başara-
bilir mi? Ya da ömrünün vefa ettiği sınırlı sayıda şiddet mağduru 
kadının dosyasını takip ederek? 

Yoksa bunu yalnızca gericiliğe karşı bütüncül bir mücadelenin 
parçası olarak mı başarabilir? Takip ettiği mağdur kadın dosya-
larının toplumsal bir anlam kazanabilmesi ancak bu yolla müm-
kün değil midir?

Bu, yalnızca akıl yürütme açısından bir örnekti. İşçi avukatlıktan 
anladığımız işte böyle bir şeydir. Bu tarz örnekleri işçi avukatla-
rın hem mesleki hem de hayata ilişkin gündemlerini kesen her 
konuya genişletmek mümkün. Görülmesi gerekense şu ki, ör-
gütlenme fikrinin kendisi, kendini bireysel olarak kurtarma ih-
timaline yatırım yapmaktan çok daha akılcı bir seçeneğe dönüş-
müştür. Aynısı toplumu bireysel olarak kurtarma ihtimali için de 
geçerlidir.
Toparlayalım. Hepimiz vicdanlı insanlarız. Ama vicdani bir iddi-
ayla hareket etmiyoruz. Haklarımıza dair mücadelemizi idealar 
dünyasında değil, her gün ürettiğimiz zenginliklere el koyan pat-
ronlarla göz göze, reel bir dünyanın içerisinde veriyoruz. Avukat-
lık ruhsatı sahibi olarak bu toplumun kahramanları değil, fert-
leriyiz. Bizi asıl kahraman yapanın yalnızca bu olacağını çok iyi 
biliyoruz. İşçi olduğumuzun bilincinde olmanın şiddet mağduru 
kadınları, patron mağduru işçileri, kumpas mağduru yurttaşları 
kurtarmanın en gerçekçi yolu olduğuna inanıyoruz.

1. Kırmızı Yakalılar Sayı 1 - Ücretli Avukatlığın Etiği Olur Mu 
(I) :Hukuk İmalatında Neredeyiz ?



Telgrafhane

Uyumayacaksın 
Memleketinin hali 

Seni seslerle uyandıracak 
Oturup yazacaksın 

Çünkü sen artık o sen değilsin 
Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin 

Durmadan sesler alacak 
Sesler vereceksin 

Uyuyamayacaksın 
Düzelmeden memleketin hali 

Düzelmeden dünyanın hali 
Gözüne uyku giremez ki... 

Uyumayacaksın 
Bir sis çanı gibi gecenin içinde 

Ta gün ışıyıncaya kadar 
Vakur metin sade 

Çalacaksın.

Melih Cevdet Anday/1952


