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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 

her perşembe saat:19.30’da ABEM 4. katta bekliyoruz.

Meslekte henüz ikinci yılını bitirmek üzere olan bir işçi avukatım. Şu ana 
kadar benim için işler pek yolunda gitmedi; o sizlerin mezun olduğunuzdan beri 
çalıştığınız “iyi patron”lu ofislere ben denk gelemedim ve meslek etiğine aykırı 

gördüğüm her davranışta boyun eğmeden kapıyı çekip çıktım. En son işsiz 
kalmak canıma tak etmişti ve son çalıştığım ofiste tam keyfi azarlamalara “Her 
yerde var” diyerek katlanmaya alışmıştım ki, bu defa da suratımın asık olduğu, 

hiç gülmediğim, mutlu olmadığım gibi komik bir gerekçeyle işten atıldım. Anladım 
ki iş yapmak yetmiyor, kulaklarını tıkamak da yetmiyor; dudaklarını köşelerinden 

yukarı doğru kaldırıp her daim polyannacılık oynayacaksın. (E.P.)

Biz ofiste iki işçi avukatız. İşe başladığımdan beri, diğer işçi avukat arkadaşa 
kendi sorumluluğum olmasa dahi her alanda yardım etmeye, yükünü elimden 
geldiğince hafifletmeye çalıştım. O mesaiye kalıyorsa ben de onunla birlikte 

onun işi bitene kadar kaldım, elimde dosya bitince dilekçelerine yardım ettim. 
Sonra bir gün bir hata yaptım, patron çok sinirlendi. İş arkadaşım o kadar üzüldü 

ki, patronumuza benim iş yoğunluğum arasında yaptığım bu hatanın tolere 
edilebilir olduğunu anlatmaya girişti. Patronun cevabı, “Herkes kendi işine 

baksın, başkalarının hatalarına üzülürsen kaybeden sen olursun” olmuş. Tam gaz 
“bireycilik” basıp göndermiş anlayacağınız, ama arkadaşım yemedi tabiki de. 

(T.K.) 

Ben 15 avukatın olduğu bir büyük ofiste çalışıyorum. Bu avukatların hepsi 
işçi avukat ve neredeyse herkesin kıdemi birbirine yakın. Ben galiba işe son 
giren olduğum için, ofisin eski stajyeri ruhsatını yeni almış avukat arkadaşla 
birlikte; en angarya işlere koşulduk. O kadar büyük bir ofisti ki, haftada iki 

kere tebligat geliyordu ve her postada en az 50 tane… Bunun dışında duruşma 
listesi hazırlama işi de bizdeydi, ve duruşma yoğunluğunu ne siz sorun ne 

ben söyleyeyim. Tüm bunların arasında UYAP’tan dosya sorgulama ve dilekçe 
gönderme işleri de bize kilitleniyordu. Tüm bunların arasında dilekçe de yazıyor 

ve duruşmalara da gidiyorduk. İlk başlarda sadece ikimizdik, tüm bu işlere 
koşturan; bizi koşarken görenler bile bir işin ucundan tutayım demiyordu. 

Ama zamanla aramızdaki yardımlaşmayı ve bununla oluşan arkadaşlığı sezen 
diğerleri de, bu dayanışmaya ortak olmak istediler ve her ayakta gördüklerinde 

yapabilecekleri bir şey olup olmadığını sormaya başladılar. Dayanışmamız 
herkese örnek oldu. (İ.N.)

Ben baro’nun kurullarını ve seminerlerini anlamıyorum. Yaptıkları her etkinlik 
mesai saatleri içinde ve her sertifika programı en az 1000 TL’den başlıyor. Ben 

saat yediye kadar çalışan ve 2.250 TL ile geçinmeye çalışan bir işçi avukat 
bunlara nasıl katılabilirim, yoksa işçi avukatların mesleki gelişim hakkı yok mu?

(H.A.)

Hayaller ve Gerçekler
Okulu bitirirken istisnasız hepimizin bu mesleğe dair, önümüzde 
uzanan tertemiz gelecekte işgal edeceğimiz yere dair tahayyüllerimiz 
vardı. Sınıf atlama ya da zengin olma hayalleri değil kastımız. Sabit 
bir iş, kültürel etkinliklere rahatça ayırılabilecek bir maaş, final veya 
büt streslerinden uzak rahatça kitap okuyabileceğimiz geniş zaman-
ları düşlüyorduk. Ve güzel oldukları kadar insaniydi de bu tahayyül-
ler, hakkımızdı…  Ancak okul bitip mesleğe adım atınca her birinin 
üzerine birer “pembe hayal” etiketi yapıştırmak zorunda kaldık. Zira 
gerçekliğimiz o denli bambaşkaydı ki bu insani talepler ancak birer 
hayal olabilirdi, en pembesinden. Çünkü asgari ücretin biraz üstün-
de bir maaş yoktu bu tahayyüllerde, “üstadım” diyerek bir şeyler öğ-
renmek uğruna gözünün içine baktığın “meslektaş”ın içinden gözü 
dönmüş bir “patron” çıkması yoktu, “temyiz süresini doğru mu he-
sapladım acaba”lar veya “o serinin tüm dilekçelerini UYAP’tan gön-
dermişimdir değil mi”lerle kemirilen kendine ayrılmış zamanlar da 
yoktu. En çok da, kendi hayatını kurmak uğruna her tür fedakarlığa 
katlanıp sonunda tası tarağı toplayıp “baba evine”, memlekete dön-
mek hiç yoktu. Ancak tüm o aldığımız “sertifikalar”a, “advanced” se-
viyeli yabancı dillerimize rağmen bu hiç hayal etmediklerimiz ger-
çek oldu ve biz tüm bu gerçekliğin içinde okul sıralarında o notlarını 
hiç kimseyle paylaşmayan sıra arkadaşlarımızla iş arkadaşı olduk.  

Peki şimdi ne yapacağız? Kariyer basamaklarını, okul yıllarının acı-
sını çıkarırcasına onların üzerine basa basa tırmanmaya, patronun 
en sevdiği çalışanı olmak için her yolu mübah saymaya devam mı? 
Bu soruya cevabımızı, Birinin Çalışanı’nın yazdığı “Kariyer Basa-
makları ve Diğerleri” başlıklı yazıda vermeye çalıştık. Çare sertifika 
programları mı? Mezun olduktan sonra bizi kurtarmayan sertifika-
lar, mesleğe  başlayınca yollarına 1000’likler döksek de mi kurtar-
maz? Av. Seda Türkmen’in “Hayal Tacirliği” başlıklı yazısında tam 
da bu soruya cevap arıyor. Her birimiz işçi avukat’ız diyoruz; peki 
dayanışmak ve birlikte hepimizin koşullarının iyileşmesi için müca-
dele etmek yerine, “her koyun kendi bacağından asılır”cıları ne yapa-
lım? Stj. Av. Çisel Demirkan, bize böylesi bir deneyim aktarıyor. Biz 
kendimize Kırmızı Yakalılar diyorsak; kimdir bu Beyaz Yakalılar? 
Bu sorunun cevabını Nevzat Evrim Önal, “biz”leri tüketim alışkan-
lıklarımızla değil, ürettiğimiz emek değeri üzerinden değerlendirdi-
ği “Bilmiyorlar ama Yapıyorlar” isimli kitabında, sınıfsal ve tarihsel  
açıdan doyurucu bir biçimde veriyor. Stj. Av. M. Gökhan Küçükaşık, 
Nevzat Evrim Önal’ın bahsedilen kitabı üzerinden bizlere “biz”i an-
latıyor. Peki ideallerimiz nerede, yoksa her biri teker teker kariyer 
planlarımıza yem mi oldular ? Meslektaşlık hukuku patron avukat ve 
işçi avukat arasında köprü kurmaya yeter mi ? Stj. Av. Gülçin Mutlu, 
“İdealizm mi Kariyerizm mi” başlıklı yazısında bunlara cevap arıyor.

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
VEKİLİ

Av. Özgür ÖKMEN
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi



İletişim: ankarabarosuucak@gmail.com             UcretliCalisanAvukatlarKurulu 3

Kariyer Basamakları
ve “Diğerleri”
Birinin Çalışanı

Kariyer ilginç bir şey doğrusu. Başlarda insanların hayatının bir 
parçasıyken, sonraları kişinin hayatı kariyerinin bir parçası olu-
yor. Kişi kariyeriyle özdeşleşiyor. Kariyeri düşünüyor, kariyeri 
konuşuyor, kariyeri çalışıyor. Kişi emeği ile üretim faaliyetine ka-
tılmasına rağmen ilginç bir biçimde kariyerinin nesnesi oluyor.

“Kariyer” kelimesi Fransızca kökenli bir kelime “carrière” olup, 
güzergah, tutulan yol, meslek hatta taş ocağı anlamında kulla-
nılıyor. TDK ise “Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen 
aşama, başarı ve uzmanlık” olarak tanımlamış. Kariyerist de bu 
yolda giden kişiyi tanımlamaktadır. Ancak kariyerin günümüz-
deki karşılığına bakıldığında tanım doğru olmakla birlikte so-
mut duruma dar gelmektedir. Zira kariyerin ölçü birimi, gelire 
endekslendiğinden emek sarf etmeden gelir elde eden birisi de 
pekala “kariyer” sahibi olabilmektedir.Ancak konumuz emek 
sarf edilmeden gelir elde edilmesi ve bunun adaletsizliği üzerine 
değildir. Zaten böyle örneklere pek “rastlanmamaktadır.”

Kariyerizm ilk olarak, meslek ya-
şantımızın fakülteden itibaren 
başlayan bir rekabet propagandası 
üzerine kurulmasıyla başlar. He-
pimiz biricik ve özelizdir ve ken-
dimizi iş dünyasına hazırlamamız 
gerekmektedir. Giderek daha fazla 
artan kariyer günleri, iş dünyası 
seminerleri, hayatımıza girmeye 
başlar.İkinci aşama ise bireyliğe 
mercekle bakma ve toplumsallık-
tan soyutlanma durumudur. Hu-
kukun toplumsal olması gerçeği 
unutulması ile başlar. İşimizin tek-
nikleşmesi sebebiyle hukukun adaleti sağlayan bir mekanizma 
olduğunu gözardı etmemiz ile devam eder. Yanlış gittiğini açık 
biçimde gördüğümüz olaylara, adaletsizliğe sessiz kalmak rasyo-
nel bir davranış olur.
Kariyerizmin propaganda aracı olan CV geliştirme seminerlerin-
de konuşmacılık yapan uzmanlara göre, sınıf atlamak için helak 
olup tüm mesleki değer yargılarını yitiren, işvereninin gösterişçi 
tüketim alışkanlıklarını dar bütçe ile kopyalamaya çalışan biri, 
gayet akıllı biçimde davranmaktadır. Ancak mesleki yaşamımız-
daki sıkıntılara, işçi avukatlığın realitesine, eşitsizliğe hak gaspla-
rına isyan eden bunları kendine ve mesleğine karşı hissettiği so-
rumlulukla dile getiren biri ise “saçmalamaktadır”. Çünkü CV’ler 
zaten mesleki yaşamdaki bütün problemi pürüz kalmaksızın çö-
zer.

Akıl dışı uygulamalar olduğu gibi kabullenilmelidir. Zira mevcut 
bir şeyi sorgulamanın kariyere katkısı yoktur.
Bu durumun en bariz örneği mahkeme içtihatlarının, dilekçele-
rin arkasında yer alabildiği ölçüde değerli olmasıdır.
Kariyerizmi rekabetten bağımsız düşünmek mümkün değildir. 

Rekabet bir anlamda kariyerizmin mütemmim cüzüdür.  Reka-
betin başarı ölçütü kişinin kendini geliştirmesi, kendini gerçek-
leştirmesi, kendinden yeni bir insan yaratması değil rekabet ha-
linde olduklarına göre olan konumudur. Bulunulan konum
kişinin kariyer sahibi olup olmadığını belirler. Yani emeğimizin 
değerini başkalarının yarıştaki konumlarına göre belirlemiş olu-
ruz. Bu da emeğin kontrolünü yitirmemize ve kendimize yaban-
cılaşmamıza neden olur. Zira emek, insanın tanımıdır.
Ayrıca her meslekte olduğu gibi avukatlıkta da kişinin başarısı, 
bilgisi, analitik düşünme yeteneği, mesleki azmi, tek kriter de-
ğildir.  Hatta konu salt bir yarış haline geldiğinde kişinin veya 
ailesinin sosyal, sınıfsal konumu, maddi durumu, muktedir ile 
olan münasebeti diğer bütün kriterleri ikinci plana atmaktadır. 
Kariyerizm, genel olarak basamakları kendi çabası olsun olma-
sın hızlıca çıkan kişilerin parlatılması ile ön plana çıkar. Kişilerin 
sosyoekonomik durumuna bakmaksızın önde olanın kazandığı 
bir yapıdır.

Bir spor müsabakası metaforu üzerinden gidilecek olursa;
Asgari ekipmanın olmaması hatta hakemin taraflı olması bile ka-
riyerizmin oynattığı müsabaka bakımından önemsizdir. Zira ne 
olursa olsun kazanmak asıl olandır.
Bu tarz bir düşünce yapısından nasibini almış, bu yapıyı özüm-
semiş bireyin meslek yaşamının tam merkezinde rekabet yer al-
maktadır. Rekabet edemediği her şey ya boş ya da anlamsız gel-
meye başlar. Birilerinin meslek etiğine, adaletsizliğe, haksızlığa, 
eşitsizliğe ilişkin herhangi bir beyanı saçma veya “anlaşılmazdır”. 

Bunların hukukun konusu olma-
dığını iddia edenler bile yer yer 
görülmektedir. Kariyerizme göre 
neyin hukukun alanına girdiği 
neyin girmediği ekonomik geti-
risine göre belirlenir.
Özetle mesleğin varoluş sebebi, 
bir kariyerist açısından para et-
memektedir.  

Kariyerizmin işçi avukatlığa ba-
kış açısı ise biraz ikili olmakla 
birlikte genellikle aynı kapıya çı-
kar. Kariyerizm bir taraftan işçi 
avukatlığın geçici olduğunu iddia 

eder. İşçi avukatlığın bir gün bir şekilde son bulacağını, herkesin 
kendi bürosunu açacağını ve serbest piyasa ve içi doldurulama-
yan özgürlüklerin bizleri sonsuza dek mutlu mesut yaşatacağı 
önermesi ile ortaya çıkarken, diğer taraftan bir işverenin çalışanı 
olmayı başarısızlık olarak değerlendirir. Başarısızlığın tek sebe-
bini ise yeterince kariyerist olmamaya bağlar. Başarısızlığın tek 
sebebi bireyseldir. Konunun düşük ücretler, fazla mesailer, mob-
bing, mesleğin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki durumu ve ser-
best piyasa ekonomisinin uyguladığı ekonomik şiddet ile en ufak 
bir ilgisi yoktur.

İşçi avukatlık, içinde bulunduğumuz dönem itibariyle mesleki 
bir gerçektir. Bu gerçeklik karşılığını alamadığımız fazla mesaile-
rimizle, yatırılmayan sigorta primlerimizle, yer yer işyerinde ve 
adliyelerde uğradığımız mobbingle sabittir.
Kariyerizm, hayal tacirliğidir. Emeğimize, işimize, mesleğimize 
yapılmış bir hakarettir. Avukatlığın piyasalaşmasıdır.
Kırmızı Yakalılar ise gerçektir, adliyelerdedir, bürolardadır. İm-
zası bile yoktur ama her yerdedir.
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Hayal Tacirliği
Av. Seda TÜRKMEN

Toplum; sınıflardan oluşan bir bütündür ve bu sınıfları tanım-
lamak için değişik ölçütler kullanılır. İşveren gibi herhangi bir 
sermaye işleterek para kazanmayıp tam aksine;  emeğimizi 
satarak bir ücret elde ettiğimize göre biz  bu tanımın işçi kıs-
mında yer alıyoruz ve Avukatlık Kanunu’nun 1’inci maddesinde 
düzenlendiği üzere; kamu 
hizmeti niteliğinde serbest 
bir meslek icra ediyoruz. 
İşveren avukatın talima-
tıyla bağlı, kendi yazdığı 
dilekçenin puntosunu 
bile patron avukatın be-
lirlediği, dilekçeyi bizzat 
kendi yazmışken dilekçe-
nin sonunda ya da antet 
kısmında bile adını göre-
meyen bir işçi avukatın, 
mesleğini ne kadar serbest 
koşullarda icra ettiği ise 
soru işareti.

Mesleğin serbest koşul-
larda icra edilmemesi bir 
yana; her bir avukatın 
kendine özgü nosyonunun 
hiçbir öneminin kalmadı-
ğı, örneğin müvekkil şir-
ketle hiçbir şekilde teması 
olmadığı için hakimin ters 
köşe bir sorusuna denk 
geldiğinde afallayan işçi 
avukatlar, aslına bakarsak 
sadece kendilerine verilen 
işi yapan, işin başından ve 
sonundan bihaber çalışan 
konumundalar. Bunu bir 
20 sene önce söylese idik; 
avukatın temel nitelikle-
rinin önemli olduğu ve 
insanların yani müvekkil-
lerin esasen bu niteliklere 
bakarak bir değerlendirme 
yaptığını söyleyenler çoğunlukta olacaktı ama şimdiki durum 
tam da bunun tersini doğrular nitelikte. Serbest meslek icra 
eden ve kanunen bağımsız çalıştığı ileri sürülen avukatlar olarak 
bizim en büyük mutluluğumuz, bu durumu kanıksayıp sadece 
elimize gelen dilekçeleri bitirip bir an önce eve gitmek. Hika-
yenin esas  sıkıntılı noktası tam da burası. Emeğimizin gücüyle 
bir şeyler üretiyoruz, bir ürün ortaya koyuyoruz ama yaptığımız 
işi bile tam manasıyla benimseyemiyoruz; çünkü işin fıtratında 
olduğu söylenen fazla mesailer, tanışma veya konuşma ihtima-
limizin olmaması sebebiyle hiçbir zaman müvekkilden cevabını 
öğrenme şansı bulamadığımız sorular her zaman var olmaya 
devam ediyor ve biz, bir adliyeden diğerine koştururken bu 
koşturmanın arasında bir süre sonra bu soruları düşünme fırsatı 

bile bulamıyoruz. İleride  kendi işimize, yaptıklarımıza tama-
men yabancılaşıp şu an sorduğumuz soruları bile sormayacağız 
belki de. Sistem içerisindeki çarpıklıkları, hukuksuzlukları bile 
göremeyecek kadar konudan uzaklaşmış, sadece patronun bize 
verdiği dilekçeleri bitirmeyi görev edinen ve dünyadan bihaber 
olan “avukatlar” haline geleceğiz.

Yukarıda belirtilen senaryonun gerçekleşme ihtimali elbette ki 
var ama şimdi de madalyonun öteki yüzüne bakalım.  Kapitalist 
sistem her seferinde biz beyaz yakalılara, yani daha özel tabi-
riyle işçi avukatlara değişik çözüm önerileri sunuyor. Örneğin 
sertifika programlarına katılıp kendimizi sürekli geliştirirsek 

daha yüksek ücretler alıp 
daha rahat koşullarda çalışa-
cağımız hususu veya her bir 
işçi avukatın bir gün kendi 
ofisini açıp rahat edeceği 
önerisi her zaman gündemde. 
Mesai saatleri içinde yapılan 
bu sertifika programları için  
patronlardan izin almak şöyle 
dursun, işe yeni başlayan bir 
işçi avukatın maaşı 2000 TL’yi 
geçmezken sertifika progra-
mına katılmak için gereken 
1000 TL’yi  nasıl vereceği, 
kendini zorlayıp bu ücreti 
karşılama başarısı gösterdi-
ğinde ise, ayın sonunu nasıl 
getireceği; güncelliğini koru-
yan bir soru olmaya devam 
etmektedir.

Sonuç olarak her geçen gün 
sayısı gitgide artan işçi avu-
katların şunu bilmesi gereki-
yor ki; kendimizden birtakım  
ödünler vererek ne kadar ser-
tifika programına katılırsak 
katılalım, bu koşullarda ken-
dimizi ne kadar geliştirmeye 
çalışırsak çalışalım, sonuç çok 
da fazla değişmeyecek. Mes-
leği onuruna yaraşır şekilde 
icra etmemiz için gereken 
koşullar bu sistemde sağlan-
mayacağına göre bizim işçi 
avukatlar olarak yapacağımız 
tek şey; ilk önce  işçi avukat 

olduğumuzun farkına varmak, müvekkillerimizin haklarını ka-
zanmak için gösterdiğimiz enerjiyi kendi haklarımızı kazanmak 
için de sarf etmek ve birlikte mücadele ederek çoğu şeyi değişti-
rebileceğimize inanmaktır!!
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Sözde Kazançlarımız
Stj. Av. Çisel Demirkan

Okumakta olduğunuz yazı, ideolojik içerikte bir yazı değil maalesef. Biraz 
dertleşmek, biraz da sizinle, sizin de hep yaşadığınız bir hikayeyi paylaşmak 
amacıyla yazıldı…
 
Aklınıza ilk gelen, bir işçi avukatın patron avukatından dert yanışları oldu 
biliyorum; ama değil. Aslında hep yaşadığımız ve görmezden geldiğimiz 
bir durumu anlatacağım. Bir işçi avukatın diğer işçi avukata yaptıklarından 
bahsedeceğim.
 
Bize fakültede ya da dışarıdaki hayatımızda asla bir işçiyle aynı şartlarda 
ve sömürü çarkında çalışacağımız söylenmedi. Hep zenginlik ve statü 
hayalleri anlatıldı. Egomuz okşandı ve bir gün takım elbisede ya da topuklu 
ayakkabılarımızla, cübbemizle hava atma hikayeleri anlatıldı. Kısacası 
“Orta sınıf olup buradan yürürsünüz,” dendi. Olmadı değil mi? Kabul 
etmek de istemedik bu “OLMAYIŞI”.
 
Birlikte çalıştığım, benim gibi işçi avukat olarak çalışan bir meslektaşım 
vardı. O da bu sonsuz döngüye girmişti. Sonuç mu? Sevgili meslektaşım 
süreç içinde adeta grev kırıcıya dönüşmüştü. “Ben bu şartlarda 
çalışmam”lar, “Maaş yetmiyor” ve daha bir sürüsü. Diyeceksiniz ki ne var 
bunda, şartlar kötüyse arkadaş çok haklı. Haklı, sonuna kadar haklıydı.  
Sözde esnek çalışma saatleri, asgari ücretin biraz üzerinde maaş, meslek 
etiğine yakışmayan davranışlara maruz kalmak ve daha bir sürü şeye 
başkaldırması… İşçi sınıfı da yıllarca bunlar ve benzeri haksızlıklar için 
mücadele etmedi mi zaten? Ama bir başkaldırı, sistemde yaratılmak 
istenen düzen, bencilce yapılırsa orada bir mücadeleden bahsedilemez 
aksine sorunlar ve sömürü yumağına dönüşür.
 
Bu arkadaş kendince bir karar alarak patron avukat gibi yaşamayı seçmişti. 
Şöyle ki: “Ben işe 9’da gelir 5‘te çıkarım”, “Beğenmediğim işi yapmam” , 
“Kime ne kadar iş yıksam kar bana ne canım hukuki sorumluluk bende 
mi” ? - Bilmem bende mi yoksa? Bir dakika kimse bana bu konuda bir 
şey söylemedi sonuçta ben de işçiydim arada.-“Duruşmalara otobüsle 
gidemem uçakla giderim”, “Öyle her otelde kalamam ben”… Ah be güzel 
kardeşim, ben de 12 saat yolu gitmek istemiyorum. Bilmiyorum aranızda 
var mıdır, “Lütfen ben 12 saat yol gidip, sabah gelip, bölünmüş Ankara 
bozkırındaki 12 katlı adliyelerde akşamlara kadar uykusuz koşturmak 
istiyorum. Seviyorum ne yaparsın. Ben de böyle bir insanım” diyen? Varsa 

sonsuz saygılarımı sunup, kendi trajikomik hayatıma dönüyorum: en 
sevdiğim kısmı anlatmam lazım. Nasılsa biz bizeyiz. Büroda işler delirmiş 
durumdaydı, inanılmaz bir yoğunluk! Bütün müvekkiller o gün aynı anda 
işleri olsun istiyorlar. Süresi gelen işler, yeni açılması gereken davalar, tam 
bir curcuna. Doğal olarak adliyede de işler var. Biz, bizim bu ince zevkleri 
olan meslektaşı aradık; acil bir durum olduğunu, birkaç işe bakması 
gerektiğini, kendisinin zaten adliyede olduğunu söyledik. Ki duruşma 
var adliyede. Değerli meslektaşım bir cümle kurdu ve aşırı netti. “Ben 
bugün kendimi sadece bir duruşmaya girmek için ayarladım” ve telefon 
kapandı. Diyeceksiniz ki sonra büroya gelecektir işi vardır. Hayır! Büroya 
da dönmedi. Biz de öyle düşündük. Galiba benim bilmediğim bir ayarlar 
bölümü var oraya girip bir şeyleri on-off yapınca ne kadarlık avukatlık 
yapılacağını ayarlıyoruz. İlgili ayarlar bölümünü bilen varsa bize mail atsın 
lütfen. Ne güzel değil mi?
 
Değil kardeşim! Küçük burjuva alışkanlıklarından kurtulamayan bu 
arkadaş, istekleri, özel hayatı ve zevkleri uğruna aynı safta yer aldığı 
meslektaşlarına çelme takar oldu artık. Bizim her hak arayışımız, onun bize 
yüklediği iş yükü ve “Aa ne var canım işte gayet iyi durumdayız” şeklinde 
sağlam yumruklar yiyerek nakavt oldu. Işıklar içinde uyusun fazla mesai 
direnişlerimiz. Bizim onunki gibi rahat çalışma saatlerimiz olmadı. Bizim 
bitmeyen esnek çalışma saatlerimiz oldu. Onun yapmadığı gündelik işler, 
bize fazla mesai olarak döndü. Onun bitmeyen harcamaları yüzünden bizim 
sıradan taleplerimiz “fazla masraf alır oldunuz” cevaplarıyla karşılaştı. 
Sıradan bir özlük hakkı, kavga sebebi oldu.  Belki de aynı büroda, yani 
masa ya da odayı paylaştığınız meslektaşınız değil de, sizi duruşma için 
beklemeyen meslektaşınızın hırslarıyla aldınız o yumruğu. Geçmiş olsun. 
Ben son zamanlarda bu arkadaşlara da çok rastlar oldum. Beni en etkileyen 
de kadın bir meslektaşın iki kelimesiydi, “o da işçi avukat, 5 dakika sadece, 
neden yaptı?” ve bir dünya gözyaşı.. O kadar haklı ve o kadar haksızdı 
ki… Haklıydı; çünkü o da, ben de, duruşmayı beklemeyen, zevkleri için 
üstümüze basan da, patronun gözüne girmek için yalan söyleyip sizi 
kovdurmaya çalışan da işçi. O kadar net aslında, o kadar gerçek. Ama bir o 
kadar haksızdı maalesef, çünkü onlar işçi değil orta sınıf hayalleri görenler, 
onlar kendi dünyalarından zevk ve hırslarından ve hatta korkularından 
sıyrılıp gerçeği göremeyenler.

 
 

Sadece bakın, çevrenizde, yan masanızdaki, adliye koridorundaki 
meslektaşınıza… Aynı noktadasınız, aynı şartlarda, aynı safta yaşıyoruz. O 
da sizin kadar çürüdüğünü hissediyor, sizin kadar mobbinge maruz kalıyor. 
Sonsuz döngü onun için de geçerli ve o da, siz de, aynı sisteme karşı özlük 
haklarınız için mücadele veriyorsunuz ya da siz de onun gibi bir gün gelecek 
sözde güzel günlerin hayaliyle yaşıyorsunuz. Sözde diyorum çünkü; hepimiz 
kötünün içinde daha az kötüyle mutlu olup bunu o sözde güzel günler olarak 
adlandırıyoruz. “Ya benim maaş piyasaya göre yüksek, biraz çalıştırıyor 
sadece ama o kadar para verince tabi çalışacaksın”, “Az maaş alıyoruz ama 
giriş, çıkış saatlerini kasmıyorlar” , “Masası olmayan varmış, benim odam 
var” daha fazlası da var aslında. Bir de bunun değişik versiyonu olan daha 
sözde güzel olan günler var: KENDİ BÜRONU AÇACAKSIN BİRGÜN! 
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Zorunlu Arabuluculuğa
Beş Kala

Tarih: 29.12.2017 
Saat: 18:30 
Yer: İş ve Ticaret Mahkemeleri Plazası
Plazaya sıkıştırılan adalet kurumunda -1. Kat avukatlarla 
dolu. Tevzi ve vezne sıraları koridor boyunca uzanmakta.  
Nedeni ise; yargıda “çığır açan” zorunlu arabuluculuğun yıl-
başından itibaren uygulanacak olması.
Gerçi zorunlu arabuluculuk 28.12.2017 tarihinde UYAP’ın 
ikna edici olmayan sebeplerle harç ve masraf işlemleri-
ne kapatılması akabinde, bu yazıya konu olayın yaşandığı 
29/12/2017 tarihinde iş mahkemelerinde mesainin geç  de 
olsa bitmesi ile yürürlüğe girdi.
“Birileri” açısından iki gün bile kârdır sonuçta.
“Bazıları” ise “Bizim insanımız işini son güne bırakmayı se-
ver.” demeyi tercih edecektir.
İnsanların son gün, adliyenin en alt katında saatlerce bek-
lemesi, yürürlüğe girecek sistemden rahatsız olmaları, onun 
getireceği adalete şüphe ile bakmalarıyla ilgili değil; salt tem-
bellikle ilgilidir denilmek istenmektedir.
Böylesi bir tespit ile yargıya varan “bazıları”, yukarıda bahse-
dilen “birileri” ile kader ortağıdır. Başkaca bir izahı olamaz.
Diğer yanda ise avukatlar ve işçiler vardır.
İşçiler tarafında şu ana kadar durumu dinleyip usul ekono-
misi için mutlu olan, yargılamanın süresinin kısalacak olma-
sına sevinen var mıdır bilemiyorum.
Ancak avukatlar içerisinde muhtelif görüşler mevcuttur. Biz 
Kırmızı Yakalılar’ın görüşü ise; hakkaniyetin hızlı sağlanması 
için hakkaniyetten vazgeçilemez olduğu yönündedir. Çünkü 
arabuluculuk bir pazarlıktır ve pazarlıkta kim daha güçlü el 
sıkarsa o kazanır.

Evet, bu, en sağlam argümandır bu durumlara karşı. Birkaç ay o 
asgarinin biraz üstü ya da bin küsur olan maaşından artırıp büronu 
açıp kendi müvekkillerinle, kendi istediğin gibi yazabildiğin dilekçenle, 
kendi seçebildiğin yazı puntosunda yazabilirsin ki inanmayacaksın 
ama yaptığında da O GÜZEL GÜNLER GELMİŞ OLMAYACAK. O 
maaştan artmayacak çünkü. Kira, su, elektrik daha bir sürü bıdı bıdı 
arasında bir de avukat gibi giyinmek zorunda kalmanın masrafı da 
binince, ki zaten sinemaya zor giderken, sana sermaye için kalmaz o 
para. Aa dur ya sen sinemaya zaten yetmeyen maaşın ve fazla mesainle 
o kadar da gitmiyorsun ki, yok gidemiyorsun. Buradan sinema 
sevmeyenlere sesleniyorum: “Ben gitmiyorum ki…” cevabı mantıklı 
değil, olay sinema da değil; bir dur! Sinemaya da başka bir yere de 
zaten gidemezsin de!
 
Bu iş ne zaman düzelir aslında o kadar farkındayız ki. Kim 
olduğumuzu, nerede durduğumuzu anlamakla başlayacak her şey. 
Kendi zevklerimiz için bizimle aynı koşula sahip meslektaşımızın 
haklarına balta vurmadığımızda. Kazanım asla bir kişinin elde ettiği 
birkaç sözde lüks değildir. Birimizin sözde kazanımları, diğer işçi 
avukatın haklarına saldırı aslında. Esnek çalışma, izin alamama, 
mobbing, yazı karakterini bile kendin seçememek hepimizin sorunu. 
Aynı çemberin içinden farkı yerlerden aynı noktaya bakıyoruz.
 
Yazının sonucunu bekliyorsunuz değil mi? Gerek var mı sizce? Her 
şey bu kadar ortadayken size şöyle yapalım ya da böyle yapalım demek 
gerçekten bir anda sizi aydınlatmayacak. Zaman alacak bu süreç 
sizin için de grev kırıcı meslektaşım için de. Sadece bakın izleyin. 
Birkaç dakikalık sözde kazanımlarınızın meslektaşlarınıza nasıl zarar 
verdiğine, onları nasıl çürümeye ittiğine bakın. Bu yazı size sonuç 
vermez tabiî ki, ama bir anlık gözlem size bir farkındalık sağlayabilir
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Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz “İş hukukunda yargılamanın 
tasfiyesi ya da zorunlu arabuluculuk” başlıklı söyleşide, İş Mah-
kemeleri Kanunu’nda önemli değişiklikler yapan yasa tasarısı-
nın getirdiklerini tartıştık. Kurulumuz üyesi Av. Seda Türkmen, 
düzenlemesiyi pozitif hukuk yönünden ele alarak kanun koyu-
cunun getirdiği yeni düzenlemedeki hataların ve boşlukların, 
arabuluculuk sürecinde işçilerin aleyhine sonuçlar doğuracak 
etkileri üzerinde durdu. Emekli Sayıştay denetçisi ve soL yaza-
rı Kadir Sev de zorunlu arabuluculuk düzenlemesinin ülkemiz 
özelinde tarihsel arka planına ışık tutan konuşması ile söz konu-
su değişikliklerin 2000’li yıllar ile sınırlı tutulmaması gerektiğini, 
sosyal demokrat hükümetler tarafından yapılan düzenlemelerin 
bugüne gelişimizde önemli basamaklar oluşturduğunun altını 
çizdi. Arş. Gör. Ceren Tuğlu Olpak ise savunma hakkı bağla-
mında zorunlu arabuluculuk üzerine gerçekleştirdiği sunumun-
da, hukukun toplum üzerinde ekonomi gibi belirleyici bir işlevi 
olmasa da, “oyun kurucu” bir işlevi olduğuna ve yasa yapıcılar 
eliyle oyunun hep sermaye sınıfı lehine kurulduğuna işaret etti.
İşçilik alacaklarının işçilerin oturup kendi başlarına hesaplaya-
bilecekleri alacaklar olmadığı, karmaşık yapıları nedeniyle uz-
man bilirkişiler tarafından ancak hesaplanabildiği,  dolayısıyla 
işçi arabuluculuk masasına oturtulduğunda elinin zayıf olaca-
ğını vurgulayan Olpak, yasanın gerekçesinde yazdığı üzere sa-
mimiyetle iş davalarının önüne geçilmek isteniyorsa, çözümün 
işçileri pazarlık masasına oturtmak değil, üretimden gelen güç-
lerini kullanmalarının önünü açıcı düzenlemeler olduğunun al-
tını çizdi.
OHAL döneminde kural haline getirilen grev yasağı”dan sonra 
zorunlu arabuluculuk düzenlemesinin arkasında yatan niyetin 
açıkça belli olduğunu kaydeden Olpak, “Bir işçi avukat patron 
avukata dava açmak isterse, önce onunla pazarlık masasına otu-
racak” dedi.
Katılımcıların da soru ve görüşleriyle katkı sunduğu söyleşide, 
arabuluculuk uygulamasının eşitler arasında yürütülecek bir sü-
reç olmayıp, işçi aleyhine işletilecek bir modelin öngörüldüğü, 
patron ve işçi arasındaki dengenin arabuluculuk uygulamasında 
sağlanmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, hak arama mü-
cadelesini zorlaştıran, uzatan, geciktiren bir uygulama olacağı-
nın altı çizildi.
 
“BİR İŞÇİ AVUKAT PATRON AVUKATA DAVA AÇMAK 
İSTERSE ÖNCE PATRONLA PAZARLIĞA OTURACAK”

Arş. Gör. Ceren Tuğlu Olpak

Etkinlik Afişimiz 
ve 

Söyleşimizden Kareler
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Bilmiyorlar Ama Yapıyorlar
Stj. Av. M. Gökhan KÜÇÜKAŞIK

NOT: Bu kitap işçi avukatların da içinde bulunduğu, işçi sınıfının 
beyaz yakalı kesimi üzerine yazılmış olup, anlatılan bizim 
hikayemizdir.

Bilmiyorlar ama yapıyorlar… Bu cümle ilk olarak Kapital’in 
Almanca 1’inci baskısında Karl Marx tarafından zikrediliyor. 
Kitabın yazarı Nevzat Evrim Önal bu ifadeyi oradan alıyor 
ve  ‘’Beyaz Yakalı Varoluşa Dair Denemeleri’’ derlediği bu 
çalışmasına, beyaz yakalı varoluşun güncel tepkilerini, kısa fakat 
derinlikli bir biçimde tanımlayan bu ismi veriyor.

Kitap adından da anlaşılacağı üzere işçi sınıfının kafa emeğiyle 
geçimini sağlayan beyaz yakalı kesimini inceliyor. Bunu yaparken 
bir yandan beyaz yakalıların sınıfsal konumunun net sınırlarını 
çiziyor, diğer yandan ise yine beyaz yakalıların bir takım 
davranış kalıplarını satirik bir dille eleştiriyor. Yazar; düşünce 
gücünü satarak geçimini sağlayan, çoğu plazalarda çalışan, 
şehir merkezlerinde yaşayan, çoğunlukla eğitimli ailelerin bu 
eğitimli çocuklarının, tüm aksayan yanlarına rağmen ülkemizin 
geleceğinde çok değerli bir role sahip olduklarını vurgulamayı 
ihmal etmiyor. Bu yönüyle bir taraftan tüm dünyada gözlenebilen 
yıkımın, beyaz yakalılar üzerinde de yarattığı izleri okuyucuyla 
buluşturan kitap, aynı zamanda bu enkazdan kurtulmanın 
yolunu, tünelin sonundaki ışığı bizlere gösterme iddiasını taşıyor.
Evet, kimdir bu beyaz yakalılar? Beyaz yakalılar; düşünsel 
becerilerini, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini aldıkları teknik 
eğitim ile birleştirerek artı değer yaratan kentli emekçilerdir. Bu 
yönüyle işçi sınıfının, emperyalizm çağında sayıları hızla artan 
bir kesimini temsil ederler.

Kentli kimlik, beyaz yakalı varoluş için ayırt edici bir özelliktir. 
Zira onların hayatı muhakeme edişlerinde, davranış kalıplarında, 
çevrelerinde yarattıkları izlenimlerde bu kimliğin yansımaları 
görülür. Örneğin; cebinde biriktirdiği üç-beş kuruş ile hafta 
sonu kültür-sanat etkinliğine gitmek isteyen, gelişkin müzik 
ve damak zevklerine yönelmiş olan kimse beyaz yakalının ta 
kendisidir. Kentlilik, beyaz yakalı tipolojiyi şekillendiren, ondan 
ayıramayacağımız bir unsurdur.

Beyaz yakalıların çoğunlukla eğitimli ailelerin eğitimli çocukları 
olduklarından bahseden yazar burada önemli bir ayrıma 
dikkat çekiyor. Buna göre ebeveynlerin istihdam edildikleri 
dönem, Türkiye kapitalizminin farklı bir tarihsel kesitine denk 
düşmektedir ve nitelikli işçi sayısı henüz ihtiyaç duyulanın 
fazlasına çıkmamıştır. Böylece ülkede henüz nitelikli bir yedek 
işgücü bulunmamaktadır. Günümüzde ise sayıları hızla artan 
üniversite mezunu işsizler yığını işveren sermaye sınıfının elinde, 
istihdam edilen emekçilere karşı, her an kapıyı gösterebilme 
cesareti veren bir sopaya dönüşmüştür. Bu şekilde beyaz yakalılar 
iş hayatları boyunca işsiz kalma stresiyle yaşamaya mahkum 
edilmişlerdir.
Peki beyaz yakalı işçilerin ürettikleri emek üretken nitelikte 
midir? Yazar, hakkında çok yazılıp çizilen bu tartışmaya da 
kitabında yer ayırıyor ve üzerinde tartışmaya yer bırakmayan 
örneklemelerle bu sorunun cevabını veriyor. Bu kısa inceleme 

yazısında örneklemelerin tamamını aktarabilmemizin ne 
yazık ki olanağı yok ancak beyaz yakalıların ürettikleri emeğin 
üretken olduğunu söyleyebiliyoruz. Beyaz yakalı işçilerin 
düşünce güçleriyle yarattıkları emek, pazarda bir değişim değeri 
üretmekte ve böylece sermaye birikimine katkı sağlamaktadır. Bu 
emek; pazarlama tekniği, marka değeri gibi kavramlarla birlikte 
düşünüldüğünde beyaz yakalıların yarattığı artı değerin ne kadar 
yüksek seviyelere çıkabileceğini daha rahat kavrayabiliyoruz.

Yazar mavi yakalı ile beyaz yakalı emekçinin, ilkinin devinimsel 
diğerinin ise düşünsel becerilerini satıyor olmasının üç temel 
sonucu olduğu üzerinde duruyor. Buna göre ilk olarak bir 
mavi yakalı emekçi üretim sonucunu; duvara konulan tuğla, 
metale yapılan kaynak örneklerinde olduğu gibi somut olarak 
görebilmektedir. Oysa bir beyaz yakalının emeği gözle görülür, 
elle tutulur nitelikte somutlaşarak karşısına çıkmaz.  Yine diğer 
bir sonuç olarak bir mavi yakalı üretim sürecine mesai saatlerinde 
dahil olurken, bir beyaz yakalı dizüstü bilgisayarı ile evinde, 
yatağında, günün her saatinde çalışmak zorunda kalabilir. 
Son olarak ise düşünsel üretim, fiziksel üretimde olduğu gibi 
işçinin emeğine yabancılaşarak devam ettirebileceği bir süreç 
değildir. Düşünsel üretimde işçi o düşünceyi içselleştirerek 
üretimi gerçekleştirir. Böylece çıkarları patronuyla taban tabana 
zıt olmasına rağmen; patronunun yerine geçerek düşünür ve 
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üretimini bu şekilde gerçekleştirir. Yazarın ifadesi ile beyaz yakalı 
varoluştaki ‘’şizoid’’ kişiliğin temeli burada yatmaktadır. Yine 
yazarın örneği ile; emeğine yabancılaşan mavi yakalı işçi, bir 
kolunu kaybetmiş ise, beyaz yakalıdaki durum, bir kolun kendi 
aklı varmışçasına kendi kendisine hareket edebilmesidir.

Sermaye düzeni, iktidarının devamı için işçileri ideolojik baskı 
mekanizmaları ile kuşatır. Bunların başlıcaları olan milliyetçilik 

ve dinci gericiliğin, beyaz yakalı varoluşa etkisi sınırlı kalmaya 
mahkumdur. Eğitimli ve kentli bu düşünce işçilerinin şükür 
mantalitesi ile hayat sürdürmeleri pekala beklenebilir değildir. 
Ancak orta sınıf kültürünün dayatılması ile konformizm 
ve kariyerizm beyaz yakalılar üzerinde ciddi anlamda etki 
göstermektedir. Tüketim fetişi ve kariyerizm beyaz yakalıların 
emeklerini ve hayatlarını anlamlandırma yoludur. Somut 
biçimde görülemeyen emek bir şirketten diğer bir şirkete transfer 
olunurken verilen CV’de yazılı olduğunda anlam kazanır. Yazarın 
ifadesi ile insanlar sınıf bilincine sahip değillerse, sarf ettikleri 
emeğin değerini, karşılığında elde ettikleri tüketim olanaklarıyla 
anlamlandırırlar. Orta sınıf kültürünün etkisi altındaki bir 
beyaz yakalı, tüketim alışkanlıklarını ve toplumla ilişkilerini bu 
etkiyle biçimlendirir. Yine orta sınıf kültürü, beyaz yakalı işçinin 

sınıf bilinci kazanması önündeki en büyük engeldir. Buna göre 
üniversite bitirmiş olmasından tutun da plazada çalışıyor olması, 
işine Starbucks kahvesini içerek başlaması, yatmadan önce 
takip ettiği Amerikan dizisini izlemesi gibi bir takım özellikler, 
beyaz yakalıyı işçi sınıfının bir parçası olmadığı konusunda 
ikna etmektedir. Öyle ki o mesleğinde yükselecek, yüksek gelir 
sahibi olarak yüksek mevkilerde yer alacaktır. Bu hangi sınıfta 
bulunulduğunun farkında bile olunmadan kurulan bir sınıf atlama 
hayalidir. Buna göre kariyer basamakları birer birer tırmanılarak, 
ki belki de bu sırada meslek etiği ve insan onuruna yakışmayan 
biçimde diğer iş arkadaşları elimine edilerek, varılmak istenen 
noktaya varılacaktır. Ya da son günlerde daha cazip gelen bir 
düşünceye göre, ‘’artık bu ülkede yaşanmaz’’ denilerek zamanı 
gelince bir Yunan adası veya Ege kasabasında meyhane açılacaktır. 
Ne var ki beyaz yakalı bu işçilerin ancak çok ama çok küçük bir 
bölümü hayallerine ulaşacak, ezici çoğunluğu ise bir yandan 
geçim derdi ile uğraşırken diğer yandan bu hayaller ile yaşlılığa 
merdiven dayayarak ömür tüketeceklerdir. Böylece ‘’bilmiyorlar, 
ama yapıyorlar’’ tespiti defalarca kez doğrulanacaktır.

Oysa ki yazar; bir yandan doğru dürüst sigortaların bile 
ödenmediği çalışma koşullarında çalışan, diğer yandan artan 
liberal piyasa saldırganlığı karşısında sosyal devlet kavramının 
dahi iyiden iyiye ortadan kalkmasıyla eğitim, sağlık, ulaşım 
gibi en temel hakları bile ciddi ödemeler karşılığında alabilen 
beyaz yakalılar için kurtuluş reçetesini de ortaya koymaya 
çalışıyor. Kitabın pek çok bölümünde vurgulandığı üzere 2013’te 
Gezi Parkı’nda ortaya çıkan ve tüm ülkeyi etkisi altına alan 
Haziran Direnişi’nde, beyaz yakalı işçiler yadsınamaz bir sayı 
ile meydanları dolduranlar arasındaydı. Buna göre asıl kurtuluş, 
kariyer planlamaları gibi bireysel çözüm arayışlarından değil, 
toplumsal yan yana gelişlerden ve birlikte mücadele etmekten 
geçmektedir.



İletişim: ankarabarosuucak@gmail.com             UcretliCalisanAvukatlarKurulu10

İDEALİZM Mİ KARİYERİZM 
Mİ?
Stj. Av. Gülçin MUTLU

Mekanikleşen dünyada gittikçe dönen bir çarkın dişlileri haline 
mi geliyoruz? Yoksa böyle gelmiş böyle gider diyerek, bu çarkın 
dişlisi olmaktan mutluluk mu duyuyoruz? Başka bir deyişle 
mekanikleşen dünyada ne kadar ideallerimizi besliyoruz? 
Türk öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar’ın da dediği gibi, 
idealizmin zamanla kariyerizme dönüşmesi çağımızın en büyük 
dramlarından biri. 

Fakülte sıralarında hepimiz büyük hayaller ve umutlar ile 
başladığımız mesleki hayatımızın belki de en önemli dönemecini 
atlattıktan sonra, atıldığımız hayat hengamesinde zamanla tüm 
ideallerimizi tek tek geçmiş yıllara gömüyoruz. Yani idealler ile 
çıktığımız hayat serüvenine maalesef ki ideallerimizi kaybetmiş 
bir şekilde devam ediyoruz. Nitekim fakülte yıllarında ve daha 
sonrasında kendimizi geliştirmek adına çeşitli etkinliklere 
katılıyor, çeşitli eğitimler alıyor ve bunun için kendimizden 
ödünler vererek yine kendimize dair kazanımlar elde etmeye 
çalışıyoruz. Kariyerizm adı verilen bu serüvende kişiler kimi 
zaman kendilerini kimi zaman ise meslek etiğini, insan ilişkilerini 
arkalarında bırakmak zorunda kalıyor. Aslında belli başlı ilkelere 
bağlı olarak görünen bu kişiler, zamanla en ilkesiz hali alıyor; 
bununla da kalmıyor meslektaşlarına hatta ve hatta aynı sıralarda 
öğrenim gördüğü arkadaşlarına karşı tabiri caizse diş biliyor.

Hukuk fakültesini bitiren her öğrencinin öncelikli hedefi kendini 
geliştirerek daha erdemli bir kişiliğe sahip olmak iken zamanla 
bu tek ve birincil hedef haline geliyor, amaçlarına ulaşıyor 
lakin bu yolda verdiği kayıpları asla telafi edemiyor. Görüleceği 
üzere aynı sıralarda öğrenim görmüş kişileri dahi birbirine diş 
bileyecek hale getiren kariyerizm, haliyle işçi avukat ile patron 
avukat arasında kendisini oldukça sert bir şekilde gösteriyor.

Kariyerizm, hayatımızın her alanına sirayet ediyor ve en sonunda 
kaçınılmaz olarak işçi avukat ile patron avukat arasında  ince bir 
çizgi baş gösteriyor. Patron avukat ile işçi avukatın aynı sıralarda 
öğrenim gördüğü, bir zamanlar aynı yerlerde bulundukları 
unutulsa da; sözde meslektaşlık hukuku gündemden inmiyor. 
Çünkü ideallerinin yerini kariyerizm alan kişiler, bir nebze de olsa 
kendilerinin etik bir temelde bulunduğunu göstermek amacıyla 
yalnızca sözde meslektaşlık hukukuna sarılmayı tek çare olarak 
görüyor. Aslında aynı meslek erbabı olmalarına rağmen işçi 

avukatlar, amiyane tabir ile meslektaşlık hukuku altında kurumsal 
kölelik erbabı olmaya başlıyor. Çünkü patron avukat yönünden 
kariyerin oldukça önemli olması dolayısıyla patron avukat, işbu 
kariyer ve konfora dayalı dünyada yer edinebilmek için gerekli 
olan iş gücünün temeli olan meslektaşı işçi avukata daha fazla 
mobbing uygulamaya başlıyor, iş yükünü daha da artıyor. Ancak 
önemle belirtilmelidir ki patron avukat tarafından yapılan tüm bu 
olumsuz durumlar, meslektaşlık hukuku adı altında yapılmakta, 
adeta bir maske ile gizlenmektedir. Günümüz koşulları gereği 
bulunduğu halden daha kötü hale düşmek istemeyen işçi avukat 
ise tüm bu durumları görmezden gelerek patron avukatın 
kariyerizm odaklı olan dünyasını emeği ile inşa etmeye devam 
etmektedir.

Meslektaşlık hukuku aynı sıralarda aynı öğrenimi görmüş kişilerin 
birbiri ile dayanışması, birbiri için mücadele etmesi anlamına 
gelmesi gerekirken, kariyerizm odaklı hale gelen günümüz 
dünyasında bu kavram, yalnızca kariyer yapan patron avukatın 
vitrininin arka planında çalışan işçi avukatlara uygulanan 
mobbingin yumuşatılmasında araç olarak kullanılmaktadır. 
İdealleri ile yola çıkan her genç meslektaş, zamanla körelmekte, 
kendisi için başkasının üzerine basmadan ilerleyebileceği bir 
kariyer dünyası yaratmayı değil, başkası adına yaratılan kariyer 
dünyasını genişletmek için çabalamaya çalışmaktadır.

Çağımızın büyük hastalığı olan idealleri kariyer odaklı bir noktaya 
getiren kariyerizme bir dur demek istiyorsak öncelikle içimizde 
var olan dünya benim kariyer ve konforum etrafında dönüyor, 
bu vitrine konulacak şeylerin nasıl bir şekilde bu noktaya geldiği 
önemli değil düşüncesinden vazgeçmemiz, bu konuda kendimizi 
sorgulayarak farkındalık yaratmamız gerekmektedir.
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Söyleşimiz Var !

BİLMİYORLAR AMA YAPIYORLAR’ın yazarı 
Nevzat Evrim ÖNAL ile Şubat ayında yapacağımız 
söyleşimize davetlisiniz.

Detaylar için:

instagram.com/kirmiziyakalilar
twitter.com/KrmiziYakalilar




